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ملحق الوثائق

الوثيقة رقم )1(:

1
من تغطيات اإعالم الثورة الفل�شطينية خلرب اعتقال ال�شيخ اأبو طري

�إحدى  1975/5/4؛ و�صورة لل�صيخ ن�رشت يف  خب ن�رش يف جملة فل�صطني �لثورة يف 

جمالت �لثورة �لفل�صطينية؛ ومل�صق �صادر عن �الإعالم �ملوحد ن�رش �صنة 1976.

�أر�صيف �ملحرر.  
1
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الوثيقة رقم )2(:

طابع بريدي كويتي تكرميًا لل�شيخ اأبو طري واإخوانه الأ�شرى، معنونًا 

بـ“نكافح لتحرير فل�شطني واإحالل ال�شالم”2

1977/7/1 ]�ملحرر[

اأبو اجلبني، تاريخ فل�شطني يف طوابع الربيد جمموعة نادر خريي الدين  �أبو �جلبني،  �لدين  نادر خريي   
2 

ط 2 )بريوت: موؤ�ص�صة �لدر��صات �لفل�صطينية، 2012(، �ص 267.
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الوثيقة رقم )3(:

مقطع من خرب حماكمة ال�شيخ اأبو طري واإخوانه املن�شور يف �شحيفة 

 “�شوت احلق واحلرية” ل�شان احلركة الإ�شالمية يف فل�شطني
املحتلة �شنة 1948، العدد 325

1412/12/25هـ – 1992/6/26م ]�ملحرر[

تقدمي لوائح اتهام �شّد ال�شيخ حممد اأبو طري واإخوانه

خا�ص ب�صوت �حلق: قدمت للمحكمة �لع�صكرية يف ر�م �هلل لو�ئح �تهام �صّد �ل�صيخ 

 حممد �أبو طري –41 عاماً– من قرية �أم طوبا، و�صقيقه ر��صي حممد �أبو طري –33 عاماً–،

نباال،  بري  من  عاماً–   25– �حلجة  توفيق  ومازن  �لقد�ص،  من  عاماً–   32– نوح  ونبيل 

و�إبر�هيم �أحمد �لغو�رنه –28 عاماً– من بيت حلم. وت�صمنت الئحة �التهام �ملقدمة �صّد 

�مل�صلمني–  –�الإخو�ن  �تهامه بت�صكيل خلية م�صلحة تابعة لتنظيم  �أبو طري  �ل�صيخ حممد 

�مل�صلحة.  �خللية  �صفوف  �إىل  �الإخو�ن  من  و�أربعة  ر��صي  �صقيقه  وجتنيد  عّمان،  يف 

�أر�صيف �ملحرر.  
3
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8500 دينار �أردين من جماعة �الإخو�ن �مل�صلمني يف عّمان، و�رش�ء  وكذلك ��صتالم مبلغ 

وذلك  و�لنقب-  يافا  من  عرب  �أ�صخا�ص  –من  دوالر   6000 مببلغ  وقنابل  نارية  �أ�صلحة 

�لغربية.  �ل�صفة  يف  �الإ�رش�ئيلي  �جلي�ص  قو�ت  �صّد  م�صلحة  عمليات  يف  ال�صتعمالها 

��صرتيت  �لتي  باالأ�صلحة  قائمة  طري  �أبو  �ل�صيخ  �صّد  �ملقدمة  �التهام  الئحة  وت�صمنت 

–عربي يف يافا- خم�ص م�صد�صات من عيار�ت خمتلفة مع ذخائرها، و�رش�ء بندقية  من 

–من عرب �لنقب-. ووجهت  16– وقنابل يدوية ومو�د متفجرة  –�إم  ر�صا�صة من طر�ز 

لل�صيخ تهمة قيادة �خللية �مل�صلحة و�إعطاء �الأو�مر الأع�صائها للقيام بعمليات م�صلحة �صّد 

قو�ت �جلي�ص �الإ�رش�ئيلي، و�صناعة �لعبو�ت �ملتفجرة، وتزويد �أع�صاء �خللية باالأ�صلحة 

�صّد  �ملقدمة  �التهام  لو�ئح  وت�صري  �الإ�رش�ئيلي.  �جلي�ص  باأمن  �الإ�رش�ر  بهدف  و�لقنابل 

�ملذكورة  �لقطع  –من  ناري  ل�صالح  منهم  و�حد  كل  �متالك  �إىل  �الآخرين  �لتنظيم  �أع�صاء 

�الأمو�ل  وتلقي  معادية،  م�صلحة  خلية  يف  و�لع�صوية  بحوزتهم،  �صبطت  و�لتي  �أعاله- 

من �خلارج، و�رش�ء �الأ�صلحة و�لتدرب عليها بهدف ��صتعمالها �صّد �جلي�ص �الإ�رش�ئيلي. 

– نا�صفة  عبوة  بتفجري  قيامه  حلم-  بيت  –من  �لغو�رنه  �أحمد  �إبر�هيم  للمتهم  ووجهت 

�صناعة حملية- لدى مرور با�ص �إ�رش�ئيلي ينقل م�صتوطنني يهود�ً يف �ل�صارع �لرئي�صي 

يف بيت �صاحور. وير�فع عن �ملتهمني �ملحامي عبد �ملالك دهام�صه �لذي يثلهم منذ تاريخ 

هو  �خللية  يف  �ل�صاد�ص  �لع�صو  �أن  بالذكر  وجدير  �ملا�صي.  رم�صان  �صهر  يف  �عتقالهم 

�أعاله،  �ملذكورين  �ملتهمني  مع  �صوية  �عتقل  و�لذي  �لبرية،  من  �هلل  عو�ص  عادل  �ملو�طن 

وقد حّولته �ل�صلطات �لع�صكرية �الإ�رش�ئيلية �إىل �العتقال �الإد�ري ملدة �صتة �أ�صهر –حيث 

�أنه مل يعرتف بالتهم �ملوجهة �إليه، وهو �الآن يقبع يف �صجن نفحة بالنقب.
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الوثيقة رقم )4(:

مقتطفات من فيديو لل�شهيد عادل عو�س الله يرد فيه على اتهام 

اأجهزة ال�شلطة الفل�شطينية له مب�شوؤوليته عن

4
ا�شت�شهاد حميي الدين ال�شريف

ني�صان/ �أبريل 1998

طرفنا  من  �لت�صجيل  هذ�  يف 

�لدين  عز  �ل�صهيد  كتائب  يف 

رددته  ما  حقيقة  على  بالوقوف 

�أكاذيب  من  �ل�صلطة  �أمن  �أجهزة 

وتلفيقات. 

�ل�صلطة  �أمن  �أجهزة  �دعت 

قام  �هلل،  عو�ص  عادل  �أن 

]حميي  �ل�صهيد  يف  �لنار  باإطالق 

�لدين �ل�رشيف[ —رحمة �هلل عليه— من يحدثكم �الآن عب هذ� �ل�رشيط هو عادل عو�ص 

ما  �أ�صهل  �لق�صام من  �لدين  �ل�صهيد عز  بنف�صه، وتفنيد ذلك عندي وعندنا يف كتائب  �هلل 

�لتي  �للحظة  �أين كنت، ومع من كنت، يف  تو�جدي،  �أعلن عن مكان  باأن  ذلك  يتم  يكون، 

�دعت �أجهزة �أمن �ل�صلطة �أنه مّت فيها ��صت�صهاد �الأخ �لقائد حميي �لدين �ل�رشيف. كما �أن 

�إخوة �آخرين لي�صو� مطاردين، جمعني و�إياهم �جتماع يف ذلك �ليوم بد�أ من �آخر �صاعات 

نهاره و�نتهى يف �أو��صط ليله، عندهم كامل �ال�صتعد�د لتبيان �حلقيقة باأنني كنت و�إياهم 

.
5
يف جل�صة تنظيمية تخت�ص يف �صوؤون عمل جهادنا يف كتائب عز �لدين �لق�صام

هو  و�فرت�ئهم،  كذبهم  على  للتدليل  يكفي  وحده  �لدليل  هذ�  كان  و�إن  �آخر  �أمر   ]...[

تلك  يف  معي  كان  �أنه  على  باالعرت�ف  قام  �لعد��صي[  ]غ�صان  معتقل  لديهم  �أن  مقولتهم 

جمموعة �ل�صيخ حممد �أبو طري �ل�صخ�صية.  
4

كان �ل�صيخ حممد �أبو طري ممن ح�رشو� هذ� �الجتماع يف مدينة �خلليل.  
5

ً عادل عو�ش اهلل متنكرا عادل عو�ش اهلل
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 �للحظة، �لتي كما زعمو� مّت ]فيها[ ت�صفية �ل�صهيد �لبطل �الأخ �لقائد حميي �لدين �ل�رشيف،

رحمة �هلل تعاىل عليه، ولل�صلطة يف ذلك �أ�صبقيات معنا يف حركة حما�ص، ومعنا يف كتائب 

عز �لدين �لق�صام، فهذ� �الأخ �ملعتقل جمدي �أبو وردة �لذي مّت �عتقاله يف �أعقاب �لعمليات 

 �ال�صت�صهادية �لتي جاءت رد�ً على ��صت�صهاد �الأخ �لقائد �ل�صهيد يحيى عيا�ص، رحمه �هلل،

�لق�صة  تلك  �لتي متت فيها  �ملقابلة  تلفزيون، نعم، وبّث هذه  نقلها  لقَّنوه ق�صة  يف حينه 

�مللفقة، تلفزيون �لعدو نقالً عن تلفزيون �ل�صلطة، حيث لّقنو� �الأخ جمدي —فّك �هلل �أ�رشه 

�الأخ  ��صت�صهاد  على  �لرد  —عمليات  �لعمليات  تلك  �أن  يقول  �أن  حينها،  كربه—  وفرج 

�إال حماولة من حما�ص، كما لقنوه،  �لقائد يحيى عيا�ص، رحمه �هلل، يف حينه— ما جاءت 

�حلاكم  �ل�صهيوين  �لليكود  بحزب  حينها  �حلاكم  �ل�صهيوين  �لعمل  حزب  ال�صتبد�ل 

وقتها، ثم ماذ� ح�صل نزل جمدي �إىل �ل�صجن و�بتعد عن �أجو�ء �ل�صغط �لتي مار�صوها 

عليه و]نفى �صحة كل ما قال[. 

]مقطع حمذوف من �ل�رشيط �الأ�صلي[ �لتي �أعلن فيها �أن �إ�رش�ئيل �لعدو �ل�صهيوين 

يقف خلف ��صت�صهاد �لقائد حميي �لدين �ل�رشيف، نتيجة ر�صوخها الإمالء�ت �صهيونية 

�أمريكية خ�صية من �لرد �ملتوقع �لذي �صتقوم به كتائبنا، و�إن كان هذ� فاإن �لرد �صيكون، 

هم مل يتعلمو� من جتربة �غتيال �ل�صهيد يحيى عيا�ص، ردنا �صيكون بليغاً ردنا �صيكون 

موجعاً، و�هلل ي�صهد �أن نيتنا �أن ندخل �خلوف و�لهلع �إىل قلب كل �صهيوين، يف كل بيت 

�صهيوين، حتى ال يعيدو� �لكرة، فل�صنا نحن �لذين نفرط بدماء �صهد�ئنا. �صاأن �آخر قد 

حلركتنا  معنوية  �رشبة  توجيه  وحماولة  ور�ءها  يقف  ومن  �ل�صلطة  �أمن  �أجهزة  تكون 

تنال  لن  �لتلفيقات  هذه  مثل  فاإن  عنهم  بعيد  وهذ�  �لق�صام،  كتائب  يف  وجلهادنا  حما�ص، 

منا، فنحن �أكب منها، نحن �الأكب، نحن �الأعز، ولن يبت يف ع�صدنا، ولن يهز يف ج�صدنا 

�صعرة، تلفيقات من هنا، وتلفيقات من هناك. 

�صاأن ثالث قد يكون وجيهاً يف حلظة ما، وي�صل �إىل �أن يكون �الأول يف مرتبة �الأولويات، 

ذلك هو خ�صية �أجهزة �أمن �ل�صلطة �أن تقود حتقيقاتنا �لتي جنريها �صوياً يف حركة حما�ص 

ويف كتائب �ل�صهيد عز �لدين �لق�صام للك�صف عن �أن لهم يف �أجهزة �أمن �ل�صلطة يد�ً مبا�رشة 

يف حادث ��صت�صهاد �لقائد حميي �لدين �ل�رشيف، رحمه �هلل، فاأر�دو� �أن يبادرو�، باأن يلقو� 

�لكرة يف ملعبنا حت�صباً لهجوم قد ن�صنه �إعالمياً وجماهريياً �صدهم للك�صف عن تورطهم 

نف�صه،  ن�صي  �التهامات؟  يوجه  �لذي  من  يتهمنا؟  �لذي  من  �آخر،  �صوؤ�ل  ويبز  ذلك.  يف 
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�أخوين  بت�صليم  قام  �لذي  وهو  �ل�صلطة،  �أمن  �أجهزة  �أحد  على  يقف  �لذي  �ل�صخ�ص  �إنه 

جماهدين لنا، ع�صوي خلية �صوريف �ملجاهدة، �الأخ عبد �لرحمن غنيمات و�الأخ جمال 

�لهور —فّك �هلل �أ�رشهم وفرج كربهم— و�لذي يبدو �أنه �أغاظهم �أن نكون قد متكنا من 

ك�صف عملية �لت�صليم �لتي متت يف و�صح �لنهار بناء على �تفاق م�صبق، �أم �أنه ن�صي �أنه 

�أ�رشه—  —فرج �هلل كربه وفّك  �لبطل ح�صن �صالمة  �ملجاهد  �الأخ  �لذي قام بت�صليم  هو 

مهند�ص عمليات �لثاأر ُبَعيد �غتيال �لقائد �ل�صهيد يحيى عيا�ص، عندما �أو�صل خب�ً الأجهزة 

�أمن عدونا باأن ح�صن �صالمة يرقد جريحاً يف �إحدى م�صت�صفيات �ل�صفة �لغربية، ونحن 

ال نن�صى ونعلم متاماً �أنه �أ�صدر مرتني �أو�مر باإطالق �لنار على �لعبد �لفقري �لذي يتحدث 

]...[ �صخ�ص �آخر يار�ص تلك �لهجمة �ل�رش�صة علينا يف حما�ص  �إليكم عب هذ� �ل�رشيط 

و�لكتائب، وبات يتهمنا وو�صائل �إعالم �لعدو تفتح له ذر�عها، وها هو نتنياهو يطري فرحاً 

 جر�ء هذ� �النقالب �لذي �أحدثته �أجهزة �أمن �ل�صلطة كما �دعو� يف حتقيقاتهم، هو �لطيب

عبد �لرحيم ]...[.

فيه،  �حلركة  كثري  �أنني  يل  بان  �صاهدته  عندما  ثم  �أجريته،  للت�صجيل  ن�صخة  هو  هذ� 

ف�صجلنا �رشيطاً �آخر هو �لذي دفعناه �إىل و�صائل �الإعالم، وكان بني �أيديهم، ولكن عر�ص 

لنا عار�ص، يجب �الأخذ بكل �الحتماالت، �أنه يف حالة �إقد�م �أجهزة �أمن �ل�صلطة على عملية 

�أن  قتل يل، يف حلظة من �للحظات، يف يوم من �الأيام، ف�صتزعم حينها يف �صمن مز�عمها 

�صمن  من  و�صيجدون  ذلك،  �صيقولون  �هلل،  عو�ص  عادل  غري  �ل�رشيط  هذ�  �صجل  �لذي 

بها،  يقومون  قد  �لتي  �جلديدة،  �لفرية  هذه  مثل  على  ورد�ً  لذ�  �صي�صدقهم،  من  �لنا�ص 

�صخ�صيتي  عن  بالك�صف  �أقوم  �أن  و�أحبابي،  �إخو�ين  مع  ت�صاوري  بعد  �أقوم  �أن  قررت 

�ل�رشيط ومن هذ�  �لذي �صجلت هذ�  �أنا  �أنني مبالب�صي بهيئتي با�صمي بر�صمي،  الأعلن 

�لباب �أقوم بالك�صف �الآن عن حقيقة �صخ�صيتي ]يف هذه �للحظة يك�صف �للثام عن وجهه[ 

�لتغري  وهذ�  �الإجر�ء،  هذ�  ي�صتغربون  قدياً  يعرفوين  كانو�  �لذين  �الإخوة  بع�ص  ولعل 

ب�صكلي، �إال �أنها �لظروف �لتي ق�صت علينا رغماً عن �أنوفنا �أن نتعامل مع �لو�قع �الأمني 

كونهم  با�صم  جاوؤو�  �لذين  جلدتنا،  و�أبناء  يهود  من  ديارنا  يف  مطاردين  نعي�صه  �لذي 

فاحتني لديارنا، �إال �أنهم ]ال[ يزيدون يف معظمهم )كثرٌي من قياد�تهم عن علم وكثرٌي من 

ب�صياطها  وتذهب  �صعبنا  تقمع  �أد�ة  �إىل  ويتحولو�  يكونو�  �أن  ]�إال[  يف  جهل(  عن  �أتباعهم 

جهود �ل�رشفاء من �أبناء �صعبنا، لهذ� من هذ� �لباب، قررنا �أن يكون ذلك؛ بحيث يف �للحظة 
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�لتي �إذ� ما قدر �هلل تعاىل يل �أن �أرتفع �صهيد�ً و�إن كانت �أمنيتي كما هي �أمنية كل �إخو�ننا، 

لينال  يهود،  �أيدي  على  تعاىل  �هلل  يقدرها  بد،  وال  �صهادة  كانت  �إن  تكون  �أن  �أمنية  كانت 

�لو�حد فينا �أجر �صهيدين، �أما �إذ� قدر �أن تكون �الأد�ة �لطيعة و�أعني �أجهزة �أمن �ل�صلطة 

يف يدي يهود، ويقومو� باأد�ء تلك �ملهمة عنهم، فل�صنا نقول �إال ح�صبنا �هلل ونعم �لوكيل.

الوثيقة رقم )5(:

مقتطفات من ر�شالة من املعتقل يف �شجون ال�شلطة الفل�شطينية

غ�شان العدا�شي والذي اتهمته بامل�شاركة يف ا�شتهداف

6
حميي الدين ال�شريف

1998/4/12

�أي �صيء. ومل  �لدين �ل�رشيف  ��صت�صهاد حميي  �أعلم عن  �أنني ال  ]...[ ليعلم �جلميع 

بعدما  �لرو�ية  بهذه  �أدليت  فلقد  �ملحققون.  يدعي  كما  قتله  على  �صاهد�ً  �أكن  ومل  �أ�صارك 

تعر�صت له من تعذيب وتهديد مل �أَر مثلهما يف حياتي، لقد هددوين باأن يتهموين بالعمالة 

�صديد�ً  �رشباً  �رشبوين  وقد  �ليهود.  حل�صاب  �لدين  حميي  باغتيال  �صاركت  و�أنني 

ومنعوين من �لنوم الأكرث من ثالثة �أيام متو��صلة. وعلقوين من يدي يف �صقف �لزنز�نة. 

لقد مار�صو� مع �الإهانات و�الأ�صاليب �لهمجية ما يعجز �لل�صان عن و�صفه. كل ذلك من 

�أجل �أن �أذكر رو�ية هم �ألفوها بالكامل وال علم يل بها. وقد ]كان[ ذلك من قبل ]جبيل[ 

�لرجوب و�لطيب عبد �لرحيم و]توفيق[ �لطري�وي و�إ�صماعيل جب وحمققني �آخرين. فقد 

�أخبوين �أن �أديل بهذه �لرو�ية بالقوة وحتت �لتهديد. ]...[ ويعلم �جلميع و�أولهم �أهلي 

و�إخوتي �أنني بريء مما يفرتونه علي و�أنني كنت نائماً يف �لبيت عندما وقع �النفجار. 

]...[ و�أخري�ً �إذ� كانت هذه �لر�صالة هي �آخر عهد يل بالدنيا. فاإنني �أطلب من �أهلي ومن 

�ل�صعب �لفل�صطيني ومن �إخو�ين يف حما�ص باأن ي�صاحموين جميعاً ويعلم �هلل �أين بريء 

و�هلل على ما �أقول �صهيد. 

جمموعة �ل�صيخ حممد �أبو طري �ل�صخ�صية.  
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مقتطفات من ر�شالة ال�شهيد عماد عو�س الله “اإىل اإخوانه و�شعبه 

7
واأمته” بعد هروبه من �شجون ال�شلطة الفل�شطينية

1998/8/18

�صعبنا  جماهري  �إىل  )حما�ص(  �الإ�صالمية  �ملقاومة  حركة  وكو�در  قادة  �إخو�ين  �إىل 

وجماهري �أمتنا �لعربية و�الإ�صالمية، �ل�صالم عليكم ورحمة �هلل وبركاته. 

فقد منَّ �هلل تبارك وتعاىل علي بتحرير نف�صي من �صجون �صلطة �حلكم �لذ�تي، بعد 

�ملعاناة  من  فيها  القيت  يوماً(،   128( �أيام  وثمانية  �أ�صهر  �أربعة  �صجونهم  يف  ق�صيت  �أن 

و�لتعذيب ما ال يتحمله �أو يطيقه ب�رش، ولكن رحمة �هلل تبارك وتعاىل �ألقت بظاللها علي، 

�أن  ور�أيت  �لقذرة،  �أيديهم  بني  من  �خلروج  من  تعاىل  بف�صله  ومتكنت  وثبّت،  ف�صمدت 

عن  و�البتعاد  �لكتابة،  يف  �ملو�صوعية  متوخياً  �ملريرة،  �لتجربة  هذه  وقائع  �إليكم  �أكتب 

على  �لقائمني  هوؤالء  طبيعة  فهم  يف  مفيد�ً  �أكتبه  ما  يكون  �أن  �آمالً  �لعاطفية،  �النفعاالت 

�أبناء �صعبنا و�أمتنا للحقيقة �ملجردة كما هي، رغم مر�رتها  �إدر�ك  �الأمر يف �ل�صلطة، ويف 

وق�صوتها. 

]...[ كان يجل�ص يف �ملكتب ]مكتب �لتحقيق[ قادة �ل�صلطة وقادة �أجهزتها �الأمنية بعدما 

علمو� باعتقايل، وكان من �ملوجودين �لطيب عبد �لرحيم وجبيل �لرجوب و�أمني �لهندي 

و�حلاج �إ�صماعيل جب وتوفيق �لطري�وي وحممد �جلبيني )�أبو �أ�صامة( �لذي هو نائب 

جبيل �لرجوب، وقد حقق معي فيما بعد، وكان �لطيب عبد �لرحيم يت�صدر �جلل�صة �إال 

�أجل�ص بادرين جبيل �لرجوب من بينهم قائالً وعلى وجهه  �أن  �أنه حلظة دخويل وقبل 

�ل�صهيد  )يعني  فالن  يا  �لزملة  قتلت  لي�ص  بالن�رش:  �ل�صماتة  معنى  فيها  �ختلط  �بت�صامة 

حميي �لدين �ل�رشيف(، فكان ردي �ملبا�رش و�أنا �أجته للجلو�ص: ما قتلت�ص �أحد. 

بعد ذلك بد�أ �لطيب باحلديث قائالً: �أنا جاي من غزة ومعي �صفقة من �لرئي�ص عرفات 

كي �أعر�صها عليك، وهي �أن تقول �إن ر�صا�صات قد خرجت من �صالحي باجتاه �ل�صهيد 

حميي �لدين بدون ق�صد مني، وهم بعد ذلك �صريتبون �أمر خروجي من �لق�صية، فكان 

جمموعة �ل�صيخ حممد �أبو طري �ل�صخ�صية.  
7



502

ذكريات �ل�شيخ حممد �أبو طري 

ردي عليه: م�ص �أنا �للي بتاجر بدم �ل�صهد�ء و�الأمر مرفو�ص عندي. وعندها عر�ص علي 

جبيل �لرجوب و�آخرين من �ملوجودين �ل�صفقات �لتالية:

�أن �أقول �إن �ل�صهيد متت ت�صفيته لثبوت تعامله مع �الحتالل. 

�أن �ل�صهيد تبني �أنه ال �أخالقي وعليه متت ت�صفيته. 

�لكتائب و�ل�صهد�ء. وبعدها تركو� �ملجال  �بحثو� عن غريي لي�صوه لكم  وكان ردي: 

�لتي  �لتحقيقات  لعملية  متابعاً  يبدو  ما  على  كان  �لذي  �جلبيني  ملحمد  جلو�ص  وهم 

عن  �أ�صئلة  عدة  يل  وجه  حيث  �عتقالهم،  مّت  �لذين  �الإخوة  كافة  مع  �عتقايل  قبل  جرت 

عالقتي بفالن وعالن وذكر �أ�صماء �إخوة كانو� قد �عرتفو� حتت �لتعذيب باأنني نظمتهم 

وبعدها  �الإخوة،  بهوؤالء  يل  عالقة  �أي  نفيت  �صالحاً..�إلخ،  و�صلمتهم  �لع�صكري  للجهاز 

ً �لغرفة مق�صماً ومعاهد� �ل�صماء من خالل �صباك  �إىل  �أمامهم جميعاً ورفعت يدي   وقفت 

رب �لعاملني �أنني لو ن�رشت باملنا�صري وقطعت فلن تاأخذو� مني كلمة �أظلم بها نف�صي �أو 

غريي، فكان رد �لطيب نحن ال نن�رش �أحد�ً �أنتم �لذين تفعلون ذلك، و�أخذ يوجه �التهامات 

�آخر  ملكتب  �أخذي  مت  تقريباً  �صاعة  ��صتمرت  هوؤالء  مع  جل�صة  بعد  �ملهم  و�صماالً،  يينا 

جهاز  مدير  �ل�صيارة  يف  معي  يجل�ص  وكان  �أريحا  �إىل  �هلل  ر�م  من  نقلتني  ل�صيارة  ومنه 

�ملخابر�ت �لعامة �أمني �لهندي. 

]...[ و�صلنا �إىل مقر �لتحقيق �ملركزي يف �أريحا �لتابع للمخابر�ت �لعامة �لفل�صطينية، 

ووجدت  �لتحقيق،  ملكتب  �أخذوين  �لليل  ويف  �صاعات،  عدة  ملدة  زنز�نة  �إىل  �أنزلوين  وقد 

�أن منهم من هم من �الأمن �لوقائي  بد�خل �ملكتب عدة حمققني �صباب، تبني يل فيما بعد 

بني  تو�فر  مما  �أ�صئلة  �صل�صلة  �صكل  على  �لتحقيق  وبد�أ  �ملخابر�ت،  من  هو  من  ومنهم 

�صلبي  �أنني  �لبد�ية  من  الحظو�  ولقد  �لتعذيب،  حتت  �الإخوة  �عرت�فات  مادة  من  �أيديهم 

للغاية يف �إجاباتي، حيث �إنني �أنكرت �أنني تابع حلما�ص وباخت�صار �أنكرت كل �صيء كان 

بني �أيديهم؟. ]... ثم[ مت نقلي �إىل مركز حتقيق �الأمن �لوقائي �لرئي�صي، وهناك بد�أت فعالً 

معاناتي �حلقيقية. 

]...[ كان �لتحقيق معي م�صرتكاً ما بني �ملخابر�ت �لعامة، حيث كان �ل�صهر �الأول من 

�لتحقيق عند �الأمن �لوقائي )30( يوماً، بعدها مت نقلي �إىل �ملخابر�ت )34( يوماً، وبعدها 

�الأجهزة  لدى  �لتعذيب  �أ�صاليب  ب�رشد  يبد�أ  ]ثم  يوماً.   )64( �لوقائي  �الأمن  �إىل  �أعادوين 

�ملختلفة ويختم ب�صكر �هلل تعاىل على �أن مّن عليه بالفرج[. 
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الوثيقة رقم )7(:

8
ر�شالة من الأ�شري زهري )اأبو جماهد( اإىل ال�شيخ حممد اأبو طري

1999/12/12

ب�صم �هلل �لرحمن �لرحيم

حممد و�ملر�صلني..  �خللق  �أ�رشف  على  و�ل�صالم  و�ل�صالة  �لعاملني،  رب  هلل   �حلمد 

بن عبد �هلل وعلى �آله و�صحبه ومن �صار على دربه و�قتفى �أثره �إىل يوم �لدين.. وبعد،

�أخي �حلبيب “ع�صام”، �صيخي �جلليل “�أبا م�صعب �خلري” حفظكم �هلل ورعاكم

�أحييكم �أيها �الأحبة، بتحية من عند �هلل طيبة مباركة.. حتية �صدق وحمبة، �أبعثها لكم 

عب ن�صمات �ل�صباح، �لتي تعبق بر�ئحة �مل�صك و�ليا�صمني.. حتية نابعة و�هلل من �أعماق 

ذلك �لقلب، �لذي �أحبكم يف �هلل وال يز�ل.. بهذه �لتحية يطيب يل �أن �أحييكم يا �أحباب:

فال�صالم عليكم ورحمة �هلل وبركاته،،

وتعاىل  �صبحانه  �أ�صاأله  �أخباركم..  وعن  عنكم،  �ل�صوؤ�ل  بح�صن  هذه  ر�صالتي  �أ�صتهل 

�أن ت�صلكم ر�صالتي هذه، و�أنتم ترفلون بو�فر �ل�صحة و�لعافية.. كيف هي معنوياتكم، 

�لر�صق يقول  �إىل  �الأخ نور  �لعالية..؟ لقد و�صلت ر�صالة من  �لهمم  �أ�صحاب  يا  وهممكم 

�أو�صاعكم ورد�ءتها..  �أو�صاعكم �صعبة للغاية، وهذ� ما نقروؤه يف �جلر�ئد عن  �إن  فيها: 

�صب�ً �صب�ً �أيها �الأحباب.. فاإن مع �لع�رش ي�رش�ً، �إن مع �لع�رش ي�رش�ً، ولن يغلب ع�رٌش 

حانية  وكفٍ  خفي،  بلطفٍ  �ملنكوب،  ب�رشِّ  �لرجال:  �أحد  قال  وقد  �هلل..  �صاء  �إن  ُي�رْشين 

و�دعة، �إذ� ر�أيت �ل�صحر�ء متتد ومتتد، فاعلم �أن ور�ءها ريا�صاً خ�رش�ء و�رفة �لظالل، 

�أنه �صوف ينقطع، مع �لدمعة ب�صمة، ومع �خلوف  �إذ� ر�أيت �حلبل ي�صتد وي�صتد، فاعلم 

فتحت  �لربانية  �لرعاية  الأن  �لتوحيد؛  �إبر�هيم  حترق  ال  �لنار  �صكينة،  �لفزع  ومع  �أمن، 

نطق  �ل�صادق  �لقوي  �ل�صوت  الأن  �هلل؛  كليم  ُيْغرق  ال  �لبحر  َو�َصاَلَماً(،  )َبْرَد�ً  نافذة 

 �إَِنّ َمِعَي َرِبّي �َصيَْهِديِن(، �ملع�صوم يف �لغار ب�رّش �صاحبه باأنه وحده معنا، فنزل 
بـ)َكاَلّ

جمموعة �ل�صيخ حممد �أبو طري �ل�صخ�صية.  
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يرون  ال  �لقامتة،  ظروفهم  و�أرقاء  �لر�هنة،  �صاعاتهم  عبيد  �إن  و�ل�صكينة،  و�لفتح  �الأمن 

�إال �لنكد و�ل�صيق و�لتعا�صة؛ الأنهم ال ينظرون �إال �إىل جد�ر �لغرفة، وباب �لد�ر فح�صب، 

�إذ�ً  �الأ�صو�ر،  ور�ء  ما  �إىل  �أفكارهم  �أعنّة  وليطلقو�  �حلجب،  ور�ء  �أب�صارهم  فليمدو�  �أال 

فال ت�صيقو� ذرعاً، فمن �ملحال دو�م �حلال، و�أف�صل �لعبادة �نتظار �لفرج، �الأيام دول، 

�أمر�ً، و�إن مع  و�لغيب م�صتور، و�حلكيم كل يومٍ هو يف �صاأن، ولعل �هلل يحدث بعد ذلك 

�لع�رش ي�رش�ً. 

و�أذكرك يا �صيخي �لعزيز، بقولك يف �إحدى خطب �جلمعة، �إن فرن�صا �صجنت —قبل 

نافذة  من  ر�أ�صيهما  فاأخرجا  ومت�صائماً،  متفائالً  جميدين،  �صاعرين  �لعارمة—  ثورتها 

�ل�صجن، فاأما �ملتفائل، فنظر نظرة يف �لنجوم ف�صحك، و�أما �ملت�صائم، فنظر �إىل �لطني يف 

�ل�صارع �ملجاور فبكى، �نظر �إىل �لوجه �الآخر للماأ�صاة؛ الأن �ل�رش �ملح�ص لي�ص موجود�ً، 

بل هناك خري، ومك�صب، وفتح، و�أجر، فاإذ� دهمتك د�هية، فانظر يف �جلانب �مل�رشق منها، 

فتكيّف يف ظرفك �لقا�صي، ليُخرج منه زهر�ً وورد�ً ويا�صميناً، “وع�صى �أن تكرهو� �صيئاً 

وهو خري لكم”. وقد قالت زينب �لغز�يل، ر�صي �هلل عنها: �إن غياهب �ل�صجون، ومقا�صد 

فكرها،  وبناة  �لدعوة،  �أبناء  من  �ملخل�صني  تزد  مل  �ل�صياط،  حملة  و�رش��صة  �لتعذيب، 

هي  وتعذيبنا،  �صجننا  فرتة  باأن  نوؤمن  ونحن  �لباطل.  دفع  على  و�صب�ً  وثباتاً  قوة  �إال 

على  يبقو�  حتى  ويدر�صوها،  يعوها  �أن  �لطريق  على  �لذين  حق  ومن  �لتاريخ،  حق  من 

�أيها �الأحباب على �لطريق مثابرين، حمت�صبني ما نالقي عند �هلل،  طريق �جلهاد، فلنكن 

�هللِ  �َصبِيِل  يِف  ُيَقاِتلُوَن  نََّة  �جْلَ لَُهُم  َنّ 
َ
ِباأ ْمَو�لَُهْم 

َ
ْنُف�َصُهْم َو�أ

َ
�أ ��ْصرَتَى ِمَن �مْلُوؤِْمننَِي  �هللَ  )�إَِنّ 

ِن(. 
َ
يِل َو�لُْقْر�آ َفيَْقتُلُوَن َوُيْقتَلُوَن َوْعد�ً َعلَيِْه َحّقاً يِف �لتَّْوَر�ِة َو�اْلإِجْنِ

�إخوتي �الأحباب:

هو  �لكالم  فهذ�  ال..  و�ألف  ال  كذ�..  وهذ�  متكلم،  هذ�  يقال  لكي  �لكالم  هذ�  �أقول  ال 

�ملُوؤِْمننَِي( جعلنا �هلل  َتنَْفُع  �لِذّْكَرى  َفاإَِنّ  ْر  )َوَذِكّ �لذكرى..  �أردت به �صوى  مقتب�ص، وما 

علم..  و�أ�صحاب  �لدعوة..  يف  و�صبق  ف�صل  �أ�صحاب  �الأحباب،  �أيها  فاأنتم  منهم،  و�إياكم 

وما �أردت بهذ� �لكالم �صوى �لتخفيف عنكم، ورفع �لهمم و�ملعنويات.. وهذ� و�جب علينا 

جتاهكم �إخوة �لعقيدة و�الإيان.. 

�الأحباب، ها نحن قد دخلنا يف �صهر �خلري و�لبكة.. �صهر  �أيها  �آخر�ً  ولي�ص  و�أخري�ً 

فاهلل  ُي�صام..  ال  �لكرمي  و�صيف  عليه،  �صيوف  ونحن  �هلل،  �صهر  فهو  �ملبارك،  رم�صان 

�إليه،  كرمي كرمه لي�ص له حدود، فلنجتهد يف طاعة ربنا، حتى ن�صتحق كرمه. ولن�رشع 
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ولتلهج �أل�صنتنا بذكره و��صتغفاره، ولنخل�ص �لنو�يا له وحده.. فنحن نعي�ص هذه �الأيام، 

و�صعاً �هلل �أعلم به، ولن يك�صف هذ� �لبالء �لذي وقع علينا، نحن كحركة �إ�صالمية و�أبناء 

بعد  يحدث  �هلل  لعل  و�صفاء،  ب�صدق  قلوبنا  �أعماق  من  فلنْدُعُه  وحده،  �هلل  �صوى  دعوة، 

�أبناء �ل�صمال، ها نحن نعي�ص يف �صجن نفحة �ل�صحر�وي، وال ي�صعنا  ذلك �أمر�ً.. ونحن 

وهو  حافظاً  خري  فاهلل  �هلل،  �إىل  �أمرنا  فّو�صنا  وقد  �لوكيل،  ونعم  �هلل  ح�صبنا  نقول  �أن  �إال 

 �أرحم �لر�حمني، و�هلل �مل�صتعان على كل من �صارك يف هذه �لهجمة علينا، وعليكم �صكان

�مل�صجد �الأق�صى.. و�الآن مع �الأخ �إبر�هيم �حلزيبي )�أبو �صهيب( يريد �أن يتحدث �إليكم، 

وبعدها �أعود �إن �صاء �هلل. 

�أبا �صهيب- �صالمي �حلار �إىل �الأب  مالحظة: �أكتب هذ� �حلديث بخطي، على ل�صان 

�لفا�صل �أبي م�صعب �خلري، وما هي �أخباركم؟ �أرجو �أن تكون �صحتك بخري، ومعنوياتك 

عالية، وبلّغ �صالمي لالأهل: �حلاجة، و�الأوالد، و�بعث لنا باأخبارك و�أخبارهم، ويهديك 

�الأهل �ل�صالم )�صهيب، و�أم �صهيب و�صائب(، ويوجد عندنا يف �لق�صم �صباُن �صور باهر، 

و�أو�صل �صالمي، و�صالمهم لالإخوة  لك  �ل�صالمات، وهم م�صتاقون  �أحّر  وهم يهدونك 

 ع�صام، ونور و�أبو �آدم، وي�صلّم عليك �صعادة وبعد 45 يوماً �صوف يفرج عنه �إن �صاء �هلل،

ويقول لك كل عام و�أنتم بخري، ونحن هنا مب�صوطون، وقد ز�رنا �الأهل و�حلمد هلل.. 

�نتهى

�صبان  وجميع  و�أجمد،  �آدم  و�أبو  وع�صام  نور  لالإخوة  �الأحباب،  �أيها  �حلار  �صالمي 

باألف خري، و�أعاد �هلل علينا رم�صان ونحن  �حلركة بطرفكم، و�أقول لكم كل عام و�أنتم 

�صاجدون يف �الأق�صى، �إن �صاء �هلل.. و�صالم حار لكم من �الأخ حممود �أبو �رشية، وعاطف 

وحممد  �لز�غة،  وح�صن  م�صك،  وجميل  ن�صار،  �ملجيد  وعبد  �صاللدة،  ويا�رش  ح�صان، 

�لر�صق، وجميع من يحبونكم. 

و�آخر دعو�نا �أن �حلمد هلل رب �لعاملني

و�ل�صالم عليكم ورحمة �هلل وبركاته،،

ودعو�تكم يا طيبون

و��صلمو� الأخيكم �ملحب

زهري �أبو جماهد

نفحة – ق�صم 6

1999/12/12
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الوثيقة رقم )8(:

9
ر�شالة من الأ�شري عبد الله اأبو �شلبك )اأبو ماهر( اإىل ال�شيخ حممد اأبو طري

2000/1/3

ب�صم �هلل �لرحمن �لرحيم

�حلمد هلل ويل �ل�صابرين �لرحمن �لرحيم

و�أ�صلي و�أ�صلم على �لر�صول �الأمني و�آله و�صحبه و�صلم

�صيخنا �حلبيب “�أبو م�صعب” حممد �أبو طري

�ل�صالم عليكم ورحمة �هلل وبركاته

بال�صالمة  �صطة،  ]�صجن[  يف  و�إخو�نك  �أنت  تكون  �أن  وجل،  عز  �ملوىل  �أ�صاأل  بد�ية 

و�لعافية و�ملعافاة يف �لدين و�لدنيا و�الآخرة. 

�ملعي�صية، وال جديد  �لناحية  �أت�صور، عندكم �صورة جلية عنها من  �أو�صاعنا، وكما 

عملياً تقريباً، �صوى ما يلم�صه �الإن�صان، من ميل �الإن�صان للر�حة، و�لبحث عن �لذ�ت. 

و�ليوم ونحن نودع رم�صان، و�لذي، و�حلمد هلل، مل ير عليَّ و�هلل �أعلم، مثيل له يف 

�صنّي �ل�صجنة، من ذكر وقيام وقر�ءة للقر�آن، وكان �ل�صعور برحمة �هلل عظيماً. 

ولعلها من �ملب�رش�ت على �لطريق �أزفها �إليك، ولو �أنها كانت متاأخرة، فقد َمّن �هلل علي 

فيه  يجعل  �أن  �هلل  ون�صاأل  �لنائم،  يرى  فيما  ر�أيت  نومي  و�أثناء  مطبقاً،  �لهم  كان  ليلة  يف 

�خلري ما يلي:

ر�أيتك تقف عند �صور طويل، و�أنا و�أحد �الإخوة نقف ننظر �إليك، ونحن ب�صيق �صديد، 

و�أنت تلب�ص عباءة، و�إذ� بك ترفع يديك �إىل �ل�صماء، وتدعو بدعاء غريب وت�رشخ وتبكي، 

من  م�صتغرباً  يل  يقول  مبحدثي  فاإذ�  �هلل،  تناجي  و�أنت  عظيم،  منظر  يف  ترجتف  وكنت 

دعائك و�بتهاجك، ماذ� يعمل �ل�صيخ، هل �صي�صتجاب له؟ و�إذ� بغيمة تقرتب فوق ر�أ�صك، 

جمموعة �ل�صيخ حممد �أبو طري �ل�صخ�صية.  
9
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�ِصبْنا بالذهول، وحتدثت مع حمدثي هل على �ل�صيخ وحده؟ و�إذ� 
ُ
و�إذ� بها متطر عليك، فاأ

باملطر يتحرك جتاهنا، ويعم �ملطر �ملكان، فاأ�صاأل �هلل �أن يكون مطر خري. 

)وكان هذ� قبل رم�صان باأ�صبوع(

�أبا م�صعب �خلري:

�أرجو منك �أن تهدي �صالمي للحبيب ع�صام، وتو�صيه بالدعاء لنا، و�أرجو �أن تطمئننا 

عليه. وتهدي �صالمنا جلميع �الأحباب عندك )�أبو �حلارث “ب�صام”، و�أبو زياد “طارق”، 

و�أبو علي “�لعبا�صي”(

و�صالم لنا على �أم جنيب، �إيلّ بتودي وبتجيب

ودعو�تكم

يهديك �ل�صالم جهاد يغمور �أبو عمر، وربيع �لزغل وجالل رمانة. 

و�ل�صالم عليكم ورحمة �هلل وبركاته

�أخوك �ل�صغري

عبد �هلل �أبو �صلبك )�أبو ماهر(

2000/1/3 )�صجن �صطة(

الوثيقة رقم )9(:

10
ر�شالة من الأ�شري اأمين اأبو خليل )اأبو حمزة( اإىل ال�شيخ حممد اأبو طري

2000/1/3

ب�صم �هلل �لرحمن �لرحيم

�صيدنا  فيه، و�ل�صالة و�ل�صالم على  مباركاً  طيباً  كثري�ً  �لعاملني، حمد�ً  �حلمد هلل رب 

�آله و�صحبه �أجمعني، ومن �صار على دربه وجاهد جهاده، و��صنتَّ ب�صنته  حممد، وعلى 

�إىل يوم �لدين وبعد،

جمموعة �ل�صيخ حممد �أبو طري �ل�صخ�صية.  
10
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فيا و�لدي �حلبيب. 

و�أحباباً  �إخوة  لنا  طيبة..  مباركة  �هلل  عند  من  حتية  �لعظيم..  �الإ�صالم  بتحية  �أحييك 

�أتى  �إال من  �لدنيا، ويف �الآخرة على �رشر متقابلني، يوم ال ينفع ماٌل وال بنون..  يف هذه 

�هلل بقلب �صليم.. حتية حمملة بكل معاين �حلب و�ل�صوق و�حلنني، تفوح بعطور �لوفاء 

و�الإخال�ص، �أزكى من �لفل و�لزهر و�ليا�صمني، حتية �أبعثها من �لقلب، لت�صل �إىل �لقلب، 

وتالم�ص من �الأحباب �لقلب و�صغافه فتقول: “�أنا لكم ر�صول من �الإخوة �ملحبني”.. 

فال�صالم عليك �صيخي ورحمة �هلل وبركاته،،

و�إنني �إذ �أكتب هذه �ل�صطور �أبعثها، وكلي رجاء ودعاء �إىل �ملوىل جل وعال، �أن ت�صلك 

و�أنت تنعم من �هلل �لعزيز �حلكيم، بال�صحة و�لعافية و�ل�صرت، وهدوء �لبال ور�حة �لنف�ص 

جميب  قريب  �صميع  �صبحانه  �إنه  و�الإخوة..  �الأهل  من  حتب  من  وكل  �أنت  و�صكونها، 

�لدعاء. 

هذ� وال يفوتني و�لدي �حلبيب، �أن �أ�صتغل هذه �لفر�صة �ل�صعيدة، وقرب مرور عيد 

لك  �أمنياتي  و�أطيب  ودعو�تي  تبيكاتي،  وخال�ص  بتحياتي  لك  الأبعث  �ل�صعيد،  �لفطر 

بركة  من  فيه  ما  بكل  �لعيد،  هذ�  علينا  يعيد  �أن  �ملوىل  �صائالً  طرفكم..  يف  �الأحباب  ولكل 

و�صفاء وطهر ونقاء، بعد �صهر �لبكة و�لبكات و�لقربة و�لطاعات، وقد حتررت �لبالد 

و�لعباد.. وقد دفع �هلل عنا �لبالء.. و�أبدلنا خري�ً مما فقدنا يف دنيانا و�آخرتنا.. �إنه �صبحانه 

�ْصتَِجْب لَُكْم(، 
َ
جميب �لدعاء.. قريٌب.. �أمرنا بالدعاء.. ووعد باالإجابة.. �إذ قال )�ْدُعويِن �أ

َفاإن �َصَدْقناه �َصَدَقنا. 

فكل عام و�أنتم بخري، وتقبل �هلل منا ومنكم �لطاعات

و�لدي و�صيخي �لفا�صل:

يعلم �هلل �أنني كنت د�ئماً، �أحاول �أن �أكتب لك با�صتمر�ر، حتى �إنني ولغاية خروجي 

مل  ولكني  ر�صائل.  عدة  لك  �أر�صلت  وقد  لك..  �لكتابه  على  �ملد�ومة  حاولت  نفحة،  من 

�إجابة. حتى و�صلتني ر�صالة ق�صرية منك تتهمني فيها بالعقوق، و�لتق�صري  �أتلق منك 

يف حقك و�لكتابة لك، و�أنا من ذلك بريء، �إىل �أن ترحلت �إىل هنا �إىل �صطة، وقد و�صلتني 

�أن ما �صاأكتب  �أن علمي  �أكتب لك. لوال  �أن  �صالماتك وحتياتك مع �الإخوة وهممت دوماً 
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عندكم  �ل�صجن  عنو�ن  لذلك  و�أخذت  و�خلارج،  �لد�خل  ي�صادر  الأنه  ي�صل؛  ال  قد  غالباً، 

بالبيد، وهممت �أن �أكتب لك وللحبيب �لغايل علي �لعامودي، �إىل �أن علمت ب�صفر ر�صدي 

�إياك باملر��صلة  �أن تلتم�ص يل عذر�ً.. و�عد�ً  �أر�صل معه.. ر�جياً  �أن  �إىل �مل�صت�صفى، فاآثرت 

�أن �أ�صمع منك �أي�صاً يف �لقريب، و�أن ال حترمني من  ما ��صتطعت �إىل ذلك �صبيالً، متاأمالً 

�الطمئنان عليك وعلى �أخبارك. 

لك..  و�أحكيه  لك،  الأقوله  �لكثري  �لكثري  فلدي  �أخباري..  وعن  عني  �صاألت  �إن  �أما 

�لو�لدة �صيدي  يا  وملحات..  وم�صات  �أعطيك  �أن  و�أكتفي  لذلك،  �ملقام  هنا  يت�صع   وال 

ما�صاء  �حللوة.  هاالأمورة  عندها،  �صهد  �أم  و�أختي  ممتازة،  و�صحة  بخري  هلل  و�حلمد 

ومعطيتها  معها  كثري�ً  ومب�صوطة  �أ�صهر..  �صتة  عمرها  �صار  �لقمر..  زي  عليها  �هلل 

ويل  وينتظر�ن  يعقوب،  مع  هلل  و�حلمد  ومب�صوطة  حالياً..  عملها  تركت  وقد  وقتها،  كل 

�أن  �أحاول  هلل  فاحلمد  و�إخوتي..  �لو�لد  عن  و�أما  �هلل..  باإذن  �لقريب  يف  )حممود(  �لعهد 

و�أطلب  و�لهد�يا،  �لد�عمة  باملر��صلة  ممتازة  وعالقة  معهم،  مو�صول  خط  على  �أحافظ 

كثري�ً  يحبونني  وهم  لذلك..  فر�صة  لهم  ت�صنت  كلما  ياأتون  ومر�ت  للزيارة..  �إخوتي 

ً  ومتعلقون بي لدرجة مل �أكن �أتوقعها.. وعالقة �أبي و�إخوتي مع �أمي و�أختي ممتازة جد�

و�حلمد هلل، وهناك تز�ور وود و�ألفة و�حلمد هلل.. وهلل �لف�صل و�ملنة �أن ز�ل �جلفاء و�لق�صوة، 

كان يف �لقلوب ون�صاأ مع �ل�صنني.. ولكن يبدو �أن رب �صارة نافعة.. وحب�صتي كانت جرعة 

حر�رية، �أذ�بت �جلليد وقربت �لقلوب.. لدرجة �أن �أمي تذهب �إىل كتاب �أخي، وترق�ص يف 

�حلفلة وكاأنها يف عر�صي وهي م�رشورة لذلك.. و�لعز�مي متبادلة بني �لطرفني.. وحتى 

�ملاج�صتري..  �أنهت  �صهد  �أم  �الأم،  عيد  يف  �لهد�يا  لها  ويقدمون  �أمي،  يزورون  �إخوتي  �إن 

�أما يعقوب، فقد �أنهى �لبكالوريو�ص، ويعمل يف �ملركز �لطبي.. ويفكر باإكمال �ملاج�صتري 

 بجدية.. هذ� عن �أخبار �الأهل. �أما عن حم�صوبك وحمبك و�بنك �ملخل�ص �أبي حمزة �أ�صدِ �هلل،

�أ�صو�ر.. فاأنا و�أعوذ باهلل من قولة �أو  �أو �صبك  �أنا، باإذن �هلل لن ي�صريين �صجن   فاأنا كما 

�أنا �أو �لعجب.. �أ�صاأل �هلل �أن �أكون كقول �ل�صاعر:

قالو�: ُحب�صَت، قلُت وما َي�صريين... و�أي مهند ال يغمُد..؟

بدعو�ت  ذلك  وبعد  لالأح�صن،  وف�صله  ورعايته  فباإذنه  تغيري  طر�أ  �إن  �هلل  �صاء  و�إن 

�لعبية منذ زمن، ودر�صت  �للغة  الإخوتنا وحمبينا وم�صايخنا و�أهلنا، كما تعلم تعلمت 
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فرتة يف �لعبية.. وبعد �أن برقت بارقة �الأمل �الأخرية.. طلقت �لعبية بالثالث، و�أحاول 

�أن �أتفرغ ملا هو �أهم و�أجدى، فكما �أتوقع ومثل �جلميع.. �حلب�صة ما بقي فيها، و�هلل �أدرى 

و�أعلم �أكرث من �لذي م�صى، و�أوىل �أن �أ�صتغل �لوقت قدر �الإمكان. الأن �لبد�ية �أمامنا ولي�صت 

ور�ءنا.. وعلينا وعلى كاهلنا �لكثري لنبنيه ونرفعه، ون�صع له �أ�صا�صاته �لقدية قد غارت 

و�هتزت. وحتتاج �إىل من يقول �أنا، وي�صمر عن �صاعديه، لريفع �لبنيان ويقيم �الأركان.. 

�رشيعة،  و�مل�صتجد�ت  و�ملتغري�ت  كبري،  و�لهم  ثقيل  فاحلمل  لها..  نكون  �أن  �أ�صاأل  و�هلل 

حتتاج �أن نرقبها بعناية وعيون �صقور حادة، تتفح�ص وتدر�ص.. و�هلل �مل�صتعان.. قلت 

ووم�صات،  للمحات  �إال  هنا  مكان  وال  مليء..  مليء  و�لقلب  كثري..  �لكالم  �صيخ  يا  لك 

ولكن ح�صبنا يا �صيخ �أن �لر�ئد ال يكذب �أهله، و�حلمد هلل كانت لنا �لريادة و�صتبقى باإذنه 

تعاىل.. على فكرة.. �لو�لدة تنتظرين بفارغ �ل�صب، و�صارت حت�رش يل وجتهز يل )وبدها 

نعم  وموالنا..  ح�صبنا  فهو  رجاءنا..  يخيب  �أال  ن�صاأن  و�هلل  كثري�ً..  ومتفائلة  جتوزين(، 

�ملوىل ونعم �لوكيل.. وال يفوتني يف هذه �لعجالة، �أن �أبرق بتحياتي و�أ�صو�قي و�صالمي، 

�إىل كل �الإخوة عندك دون ��صتثناء، ومعذرة �إن مل �أعرف كل من عندك، ولكن �أذكر منهم 

�هلل  عبد  و�أبا  جهاد،  عمر  �أبا  و�الأحباب  �لعامودي،  �أحمد  �أبا  �لرجل  �لغايل  �الأخ  �حلبيب 

ورفيقي  �لعاروري،  �صالح  لروؤياه  �مل�صتاق  �حلبيب  و�ل�صيخ  �إخو�ن،  و�لزغل  زكريا، 

و�صديقي �لعزيز �لغايل مو�صى دودين، وع�صام �حلبيب، وهارون نا�رش �لدين، وعلي 

عطاطرة، وكل �الأحباب، وتقبل مني خال�ص �حلب و�لتقدير، و�الحرت�م و��صلم البنك. 

�ملحب دوماً

�أبو حمزة )�أين( �أ�صد �هلل

�صجن �صطة

�الأربعاء

2000/1/3
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11
ر�شالة من الأ�شري ح�شن الزاغة )اأبو علي( اإىل ال�شيخ حممد اأبو طري

2000/1/16

ب�صم �هلل �لرحمن �لرحيم

و�صحبه  �آله  وعلى  �الأمني..  حممد  على  و�ل�صالم  و�ل�صالة  �لعاملني..  رب  هلل  �حلمد 

�أجمعني.. 

�صيدي �ل�صيخ �أبا م�صعب.. �ل�صالم عليكم ورحمة �هلل وبركاته،،

�أحييك بتحية �إ�صالمنا �لعظيم.. حتية طيبة مباركة، �أرجو و�آمل �أن ت�صلك و�أنت باألف 

خري من موالنا عز وجل.. 

فيا �أبا م�صعب �خلري و�لبكات.. كيف �حلال وكيف �ل�صحة؟ ع�صاك باأح�صن حال من 

ربنا �لكرمي �لعظيم.. كم كنت �أود لو �أ�صاألك هذه �الأ�صئلة و�أنت �أمامي بدون ر�صالة، وال 

�أي حاجز.. لكن هذ� قدر �لعظيم �حلكيم.. وهلل �حلمد رب �لعاملني.. 

�أعرف يا �صيدي �أنك ال حتب �ملر��صلة، ولكن ال بّد �أن تخفق قلوبنا —وقد خفقت— 

بنب�صات من �ملحبة، على �صكل كلمات تخطها ييني، لت�صاهدها وتقر�أها عيناك، فكيف 

تريدين �أن �أ�صتغني عن هذه �لبكة، وعن هذ� �لتو��صل. 

رغم �أين �أعرف �أن قلبك ول�صانك ال ين�صاين من �لدعاء.. �أعرف �أي�صاً �أن قلبك �لكبري، 

و�صع ح�صناً �مل�صكني، وو�صع معه كثري�ً من �إخو�نه، والأن قلباً خ�صني مبا خ�صني به هو 

قلبك، فال بد �أن ترتجم هذه �مل�صاعر �إىل كلمات.. لتح�صل بالنهاية �لبكات �لطيبة، �لتي �أ�صعد 

و�أهتم �أن تتد�ركني.. وحتى تكون �للغة �ملادية، دليالً وبرهاناً على �لتو��صل �لروحي. 

�صيخي �أبا م�صعب.. كتبت لك قبل هذه �ملرة.. ولكن رمبا مل ي�صلك، و�إن �صاء �هلل ت�صل 

ر�صالتي هذه، وقر�أت ر�صالتك ملحمد، وعرفت كيف �أنك ال حتب �ملر��صلة من خاللها.. وال 

�أقر�أ بر�صالتك،  �أن  �لطيب، فكان طبيعياً  ُيكّن يل قلبك  �أعرف ماذ�  �أطلب منك �صيئاً، الأين 

جمموعة �ل�صيخ حممد �أبو طري �ل�صخ�صية.  
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و�صية ملحمد تو�صية بي، وكان لهذه �لو�صية �أثٌر يف قلبي كبري.. ر�صخت من خاللها �أنك 

�لكبري و�أنا �ل�صغري، و�أنك �صاحب �لف�صل )بعد �هلل(، و�أنا ذلك �ملق�رش �ملذنب، قبل حو�يل 

يا �صيخ،  �لغرفة  �إليك، وقلت لك ملاذ� ال تخرج كثري�ً من  �أ�صبوع ر�أيتك يف غرفة، وجئت 

فقلت يل �أريد �أن �أتقرب �إىل �هلل عز وجل. يف �لليلة نف�صها ر�آك فوؤ�د �لهوديل و�أنت مت�صي 

بالفورة، وتقر�أ �لقر�آن، لعل ذلك يكون رفعاً يف درجاتك �إن �صاء �هلل، فوؤ�د ي�صلم عليك. 

لعلّي قلّبت عليك مو�جع، لكن ال بّد �أن �أكتب لك، �أذكرك د�ئماً وبئ�ص ع�صقالن بدونكم، 

�آخر،  �أي �صيء  �أن نقا�صي  �أننا هنا نقا�صي بعدكم، قبل  قل لع�صام ونور وكل �الأحباب، 

ذّباح كفه ال �رحتم )مثل كانت  �أذكرك و�أذكر بع�ص كلماتك يل، حديٌث ح�صن*. و�أي�صاً 

�أمي رحمها �هلل، تردده ب�صاأن َمْن ال يعتب(. ولبيك، و�هلل ير�صى عنك، كل هذه عبار�ت 

�أذكرها د�ئماً، ومنك ال �أريد �أن �أطلب �صيئاً، فاأنت ال تريد تو�صية علي.. فادعو الإخو�نك.. 

�دعو ملحمد.. هو بخري، و�إجماالً متاأقلم مع �ل�صجن، وعندي �أمل كبري �أن يح�رش لطرفكم، 

دّعمه بالدعو�ت، و�لطلب من �ملوىل �لكرمي، �أن يعي�ص �أيامه 
ُ
)لي�ص �إال �أمالً عندي(، ولكن �أ

�ملقدرة عليه يف �ل�صجون، بني َمن يحبّهم ويرتاح معهم.. ومن ثم �أطلب منك ذلك، مدركاً 

لته  حلمَّ ��صتطعت  فلو  كله،  جهدي  هو  بل  �ملُقل،  ُجهد  هو  لكن  �ملو�صوع،  ل�صعوبة  جد�ً 

لن�صمات �جلو وطيور �ل�صماء.. لكن هلل يف كل �صيء حكمة، و�إن �صاء �هلل خري. 

�أخري�ً �أخوك كثري غلبة، �هلل يعينك علّي، �هلل يفك �أ�رشك يف �لقريب �لعاجل، �إن �صاء �هلل 

وير�صى عنك.. 

كل عام و�أنت بخري

�ْصِن  �حْلُ ْح�َصَن 
َ
�أ “�إِنَّ  �حل�صن،  جد  عن  �حل�صن،  عن  ح�صن،  حديث  ح�صن:  حديث   *

.
�َصُن”12 لُُق �حْلَ �خْلُ

�أخوك و�بنك �ل�صغري

ح�صن )�أبو علي( �لز�غة

2000/1/16

“�إِنَّ  َقاَل:   ،[ �لنَّبِيِّ  َعِن  �َصِن،  �حْلَ َعِن  �َصِن،  �حْلَ ِبي 
َ
�أ ْبِن  �َصِن  �حْلَ َعِن  �َصِن،  �حْلَ َعِن  �َصُن،  �حْلَ عن  �لرو�ية:  ن�ص   

12

�َصُن �لثَّاين ُهَو  ْبُن َزْيٍد، َو�حْلَ �َصُن  ُل ُهَو �حْلَ وَّ
َ
�َصُن �الأ ا �حْلَ مَّ

َ
�أ ُبو �لَْعبَّا�ِص: 

َ
�أ �َصُن”. َقاَل  لُُق �حْلَ �ْصِن �خْلُ ْح�َصَن �حْلُ

َ
�أ

�َصُن ْبُن َعلِيِّ  �ِبُع ُهَو �حْلَ �َصُن �لرَّ ، َو�حْلَ �َصِن �لْبَ�رْشِيُّ ِبي �حْلَ
َ
�َصُن ْبُن �أ �َصُن �لثَّالُِث ُهَو �حْلَ اَن، َو�حْلَ �َصُن ْبُن َح�صَّ �حْلَ

ِبي َطالٍِب [. قال �الألباين �إنه حديث مو�صوع ح�صبما ذكر يف �شل�شلة الأحاديث ال�شعيفة واملو�شوعة 
َ
ْبِن �أ

واأثرها ال�شيئ يف الأمة، �جلزء 2، �ص 187.
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 ر�شالة من الأ�شريين حممود عطون )اأبو قتيبة( ومو�شى العكاري

13
)اأبو خباب( اإىل ال�شيخ حممد اأبو طري

2000/2/9

ب�صم �هلل �لرحمن �لرحيم

�حلمد هلل و�ل�صالة و�ل�صالم على �صيدنا ر�صول �هلل

�صيخي �لفا�صل �أبا م�صعب �خلري

�صالم �هلل عليك ورحمته وبركاته وبعد،،

بد�ية �أدعو �لقدير �أن ت�صلك ر�صالتي هذه، و�أنت تنعم بو�فر �ل�صحة ومتام و�لعافية. 

و�أ�صاأله تعاىل لك �لثبات و�لن�رش، و�صالمة �لدين و�لدنيا و�الآخرة. 

�لكر�م،  �الأهل  وكذلك  بال،  و�أهد�أ  حال،  باأف�صل  تكون  �هلل  �صاء  �إن  �لعزيز..  و�لدي 

�لو�لد�ن �لفا�صالن، م�صعب وحممود و�الأمري�ت، وكل من كان لك قّرة عني. 

ما�صون، �لعهد  على  �هلل  وبحمد  جيدة،  ب�صحة  فنحن  عنا،  �ل�صوؤ�ل  لك  طاب  �إن   �أما 

—�أو�صاعنا هنا  به عنا،  لديننا مبا ير�صى  �أن يحفظنا  �هلل  ال نقيل وال ن�صتقيل، وندعو 

�صبه جيدة، فاأنا �لوحيد �لذي ي�صمح له بالزيارة، ومع قدوم �الأخ طه �ل�صخ�صري، �صنكون 

�ثنان فقط بعد �نتقال �الأخ كمال �أبو نعيم �إىل هدرمي �أول �أم�ص—، �لدر��صة �جلامعية تاأخذ 

منا جل �لوقت، وقد قدمنا �متحانات �الأ�صبوع �ملا�صي، و�إن �صاء �هلل خري، �الإد�رة تتعامل 

لعبت  هنا  �لطويلة  و�ملدة  ومقبول.  ح�صن  �لو�صع  باملجمل  ولكن  وجزر،  مد  بني  معنا 

حديد  و�ملعنوية  جيدة  �ل�صحة  �ل�صخ�صية  �أخباري  وعن  �لو�صع،  على  تاأقلمنا  يف  دور�ً 

�أ�صبوعني، و�مل�صموح  بعون �هلل، غارق باجلامعة و�لتقدم بطيء، زيارتي كل ثالثاء من 

بزيارتهم هم فقط �لو�لدة و�أخي �أحمد “�أبو جماهد”، �أما �لو�لد ور�ئد وعماد فممنوعون، 

 وهذ� �ملو�صوع حالياً يف �ملحكمة. �الأهل بخري و�أو�صاعهم جيدة، وكل �أخبارهم عند �إياد،

جمموعة �ل�صيخ حممد �أبو طري �ل�صخ�صية.  
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يل  بال�صماح  �لعليا،  للمحكمة  طلباً  �صهرين  قبل  قدمت  مني،  �أكرث  عنهم  يعرف  فهو 

بكمبيوتر، و�إد�رة �ل�صجون رف�صت، و�لق�صية م�صتمرة باملحاكم. و�آخر تطور ح�صل، 

ربطه  بدون  كمبيوتر  على  �أح�صل  �أن  بذلك،  �الأمنية  �الأجهزة  ر�أي  طلبت  �ملحكمة  �أن 

ب�صبكات �ت�صال و�أن يكون حتت �ملر�قبة، وحالياً �أنا بانتظار �لرد من �ملحكمة. و�إن �صاء 

�هلل يكون خري�ً. 

�أما عن خروجي من �لعزل، فد�ئماً يرمون يل �لوعود باإخر�جي من �لعزل، وقد كرثت 

هذه �لوعود يف �لفرتة �الأخرية، من كل �مل�صتويات هنا، ولكن على ما يبدو �أن ال �صيء يف 

�الأفق، و�إن �صاء �هلل خري. 

حالياً �أعي�ص مع �الأخ مو�صى عكاري بنف�ص �الإك�ص، وهو حملني �أمانة �لت�صليم عليك، 

�أ�صهر،  �أربعة  منذ  معاً  نعي�ص  ونحن  بذلك،  بطرفك  �الإخوة  ولكل  �ل�صالم  يبلغك  فهو 

ومرتاحون كثري�ً مع بع�ص بحمد �هلل، وناأخذ �لعزل رحلة �صوي وطبيخ “بب�صاطة جد�ً”. 

�صيخي �لكرمي، هذه مقتطفات عن �أخباري، �أما عن �أو�صاعنا �لعامة، فاالإخوة هنا 8 

وهم بعد.  هو  من  نعرف  مل  �الإد�رة،  عند  كالم  �آخر  ح�صب  بالتا�صع  وموعودون   �إخوة 

وحممد  �ل�صنو�ر،  ويحيى  �ل�صخ�صري،  وطه  جبين،  وز�هر  عي�صى،  �لنا�رش  )عبد 

من  ممنوعون  �الإخوة  وكل  عكاري(  ومو�صى  يل  باالإ�صافة  دخان  وحممد  �ل�رش�حتة، 

زيارة �الأهل، وقد مدد �لعقاب حتى 2000/5/3، ويوجد مب�رش�ت باإمكانية �ل�صماح لعبد 

 12 �إك�ص و�حد، ونحن يف ق�صم �صغري  �ثنني يف  )لي�ص بعد(. كل  بالزيارة، فقط  �لنا�رش 

�إك�صاً وعندنا 8 �صجناء مدنيون ن�صفهم عرب، وعالقتنا هنا مع �لكل جيدة، بل ممتازة، 

نخرج للفورة �صاعة و�حدة باليوم، كل �إك�صني مع بع�صهما، وال ينق�صنا �صيء هنا، ناأخذ 

كنتينة مرتني بال�صهر، ون�رشف لكل جماهد 350 �صيكالً بال�صهر، ورغم �أن ما نح�صل 

عليه من �الإخوة و�ل�ُصلطة ال ي�صدد ذلك، �إال �أننا نتدبر �أمرنا و�حلمد هلل، و�الأخ ز�هر هو 

ممثلنا �أمام �الإد�رة، ونحن نتعامل مع �الإد�رة ب�صكل تنظيم جماعي، وممثل ولي�ص فردياً، 

وكل �الإخوة �ملوجودين حالياً ملتزمون بذلك بف�صل �هلل. 

�ملالك  عبد  �لنائب  جاء  وكذلك  �ملوؤ�ص�صات.  كل  من  لزيارتنا  حمامون  �أحياناً  ياأتي 

دهام�صة لزيارتنا، قبل �أكرث من �صهر، وكذلك وزير �الأمن �لد�خلي، ولكن مل يقابل �أحد�ً 

�أ�صبوع  ير  وال  �ملحاكم،  ينزلون  �الإخوة  من  عدد  عندنا  �أيام.  عدة  زيارته  وكانت  منا، 
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دون �أن يكون �أحد بال�صفرية، ز�هر وعبد �لنا�رش لل�صمال، دخان و�ل�صنو�ر و�رش�حتة 

للجنوب وهكذ�. 

�صيخي �حلبيب �أبا م�صعب، هذ� جممل �أو�صاعنا هنا، و�أرجو �أن تعذرين ل�صوء �خلط، 

�إر�صالها مع �الأخ  �لليل؛ الأمتكن من  �لليلة بعد منت�صف  و�ل�صغط �ملرت��ص، فقط كتبتها 

�لعبا�ص،  �أبي  �لكتابة كذلك لالأخوين �حلبيبني  �لكتابة لك، رغم رغبتي  �آثرت  ز�هر، وقد 

ماجد �أبو قطي�ص و�أخي �إياد، �أبي حذيفة. 

فاأمانتك �أن ت�صلم عليهما �الثنني جد�ً جد�ً، ومل يكن مت�صع من �لوقت للكتابة �إليهما، 

�أما �أبو �لعبا�ص، فقد و�صلت ر�صالتك �أخي �حلبيب، مع �الأخ �أبي �لعلي �لعبا�صي، و�لتي 

وقد  مازن،  �أخيك  زو�ج  مبارك  جد�ً،  بها  �رشرنا  وقد  بالعيد،  للتهنئة  بالبيد  بعثتموها 

م�رشور�ن  و�لو�لد�ن  الأهلي،  بالبيد  ر�صالتك  بو�صول  علمت  وقد  بذلك،  لالأهل  باركنا 

بها جد�ً. علمنا �أن �أبا �لب�ء )طباخ عزل ع�صقالن( �أخباره جيدة مع �أحمد �صكري، وهو 

 ينوي دخول �جلامعة، و�ليوم بعثنا له بكتب تعليم �لعبية و�لتي تركتها لنا، وحبذ� يا

�صالٌم  جتربة،  عن  جد�ً  ومفيدة  �صهلة  فهي  باجلامعة  �أي�صاً  معنا  تدخل  �أن  �لعبا�ص  �أبا 

�أبا  يا  علينا  “وو�جبك  ر�صالتك  و�صلت  فقد  �إياد،  �أما  عندك،  �آتون  نحن  �الأفا�صل  لالأهل 

حيلك.  و�صد  لزوجك،  �صالٌم  �الأهل—  من  عندي  —�أخبارك  للتق�صري  معذرة  حذيفة” 

ثبتك �هلل وفرج كربك. 

يف �خلتام، دعو�تك لنا �صيخنا �لفا�صل، و�إن �صاء �هلل نلتقي قريباً، فال�صجون لي�صت 

لنا. 

ن�صتودع �هلل دينكم و�أماناتكم. 

و�ل�صالم عليكم ورحمة �هلل وبركاته

�بنك

�أبو قتيبة: )حممود عطون( �أبو قتيبة مع �أبو خباب

�أبو خباب: )مو�صى �لعكاري(

عزل/ �ل�صبع

ً �ل�صاعة 1:30 فجر�

2000/2/9
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الوثيقة رقم )12(:

14
ر�شالة من الأ�شري حممد الر�شق اإىل ال�شيخ حممد اأبو طري

2000/3/2

ب�صم �هلل �لرحمن �لرحيم

�أن�صاب،  �أح�صاب بينها وال  �حلمد هلل �لذي هد�نا لالإ�صالم، و�ألّف بني قلوبنا من غري 

و�ل�صالة و�ل�صالم على �صيد �خللق حممد وبعد،

�هلل  ورحمة  عليك  �ل�صالم  �خلري،  م�صعب  �أبا  �لغايل  �حلبيب  و�الأخ  �لفا�صل  �صيخي 

وبركاته و�أ�صعدك بكل خري، �أ�صتهل بد�ية ر�صالتي هذه بال�صوؤ�ل عن �أخبارك و�أحو�لك، 

متاأكد  �أنني  رغم  �ملعنويات،  وكيف  �لطاهرة،  يدك  فكيف  �أوالً،  دينك  بعد  �صحتك  وعن 

كثري�ً،  لك  م�صتاق  �أخوك  �صيخ،  يا  عليك  ير�صى  �هلل  �ملعنويات،  بكل  حولك  من  مُتد  �أنك 

وكيف �ل�صباب من حو�ليك، وخا�صة �أبا �حلارث �هلل ي�صعده، ومن عندي وقبل �أن �أن�صى 

ع�صام،  �أخي  �أي�صاً  �صالماً  يهديك  وكذلك  معه،  �أعي�ص  �إنني  حيث  �ل�صالم،  ُيهديك  فازع 

وكذلك �أبو عبد �هلل، و�أبو عمر، و�جلميع هنا بخري و�فر و�حلمد هلل، و�ل�صبان مب�صوطون 

ومرتاحون، وكما كتبت �صابقاً �لو�صع ممتاز لوال عدم �لزيارة، ويف �حلقيقة �أنني م�ص 

��صتغنيت قليالً عن  �إذ�  �أر�د �ال�صتفادة فاملجال مفتوح لذلك،  �أنتقل من هنا، ومن  حابب 

�لتلفاز، وعلى �صعيدي �خلا�ص �حلمد هلل �أر�جع و�أثبت �لقر�آن، و�أقر�أ تف�صري �صيّد قطب 

�أ�صبوعياً.  �رَش�ً مرتني 
ُ
�أ �أخرى، وناأخذ  �للغة �الإجنليزية، و�أقر�أ كتباً  “�لظالل”، و�صاأتعلم 

وع�صام مرتاح �أي�صاً هنا، وهو يعي�ص مع �أبي عبد �هلل، ويقول رغم عدم �لزيارة �إال �أنه 

�صيخ يا  �صيء  و�أهم  �لبال،  ر�حة  هو  �صيء  فاأهم  للمقارنة،  جمال  وال  �صطة  من   �أف�صل 

�ملجال  وهنا  �جلميع،  مع  تفاعل  ويوجد  جيدة  �إنها  �إذ  �ل�صباب،  عالقات  هو  م�صعب  �أبا 

�أم من خالل �خلروج  �لنهار تقريباً،  �لغرف طول  متوفر لذلك �صو�ء من خالل زيار�ت 

لغرفة �الأكل فتجل�ص مع �أي �أربعة ت�صاء.. 

جمموعة �ل�صيخ حممد �أبو طري �ل�صخ�صية.  
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لك يا �أبا م�صعب كل �لتحايا و�الأ�صو�ق �لقلبية �لتي مل �أعد �أفهمها، فهي �أمر غريب.. 

و�هلل �لو�حد ما ي�صتاق الأهله و�أمه و�أبيه، مثل ما ي�صتاق لكم.. �ملهم كيف حالك يا �صيخ، 

و�إن �صاء �هلل مب�صوط.. �أخي �حلبيب هل تعرف بحور �لدنيا كلها، مع �ملحيطات �خلم�صة، 

�أخاك  ولكن  ذلك،  عن  قليالً  تفي�ص  م�صاعري  و�جلنوبي..  �ل�صمايل  �لقطبان  بينهما  من 

ل�صعف تعبريه ال يعرف �أن يكتب مثلكم، وال حتى �أن يحاول، فالتعبري عندي كال�صمك 

يف �لبحر �مليت.. 

روحي �لغالية و�أخي �أبا م�صعب.. ها �أنا �أكمل �لكتابة، حيث �إنني بد�أت بها قبل 3 �أيام، 

باالأم�ص  �أخبين ع�صام  للمجنونة، وقد  فازع بو�صطة  ��صم  �أن جاء  بعد  �أكملها  ولكنني 

�أنه بعث لك بر�صالة، و�إن �صاء �هلل ت�صل.. طبعاً �صريتك بيني وبني ع�صام يف كل وقت، 

نعمة  وهذه  �صيخ..  يا  غريك  لنا  ما  و�أ�صالً  كثري�ً..  نحبك  فنحن  تعلم  وكما  تنقطع،  ومل 

كبرية، �أن �ألّف �هلل �صبحانه بني قلوبنا، و�أنا �أعرفك تقدر هذه �ملعاين �لتي �صارف �لنا�ص 

على ن�صيانها، ولكن �لدنيا بدونها ال طعم لها. فو�هلل يا �صيخ، �إن �أجمل �صيء بهذه �لدنيا 

�أتذوقه هو هذه �ملعاين. 

قبل قليل جاء خب عودتك �صاملاً، و�حلمد هلل له من قبل ومن بعد.. هكذ� هي �صنة �هلل 

يف خلقه. من �أحبه �بتاله من دون �صائر خلقه، �بتاله لكي ي�صب وي�صكر فيزيد يف حمبته، 

فمن دون كل �أولئك �خللق �لذين بد�أو� نهارهم بالعيد �ل�صعيد، �ختار من بينهم و�حد�ً الأنه 

يحبه. �أغبطك على حمبة �هلل لك، فذلك و��صح جلّي.. �أو�صيت ع�صاماً �أن يكتب لك، ولكن 

�أخاف �أن ين�صى، فلذلك �عتب هذه �لر�صالة مني ومنه، وهو بخري ويهديك �ل�صالم، ويقول 

لك �ألف �ألف حمٍد هلل على �صالمتك، وكل عام و�أنت باألف خري.. كم �صعدنا يا �صيخ بنباأ 

عودتك.. �هلل يا �صيخ ما �أعظم �صوقي �إليك!. م�صتاق جد�ً الأقبلك، و�أقبل جبينك �لطاهر بل 

يديك �لطاهرتني.. وطبعاً كل �لق�صم باأجمعهم فرحو� بنباأ رجوعك من �لتحقيق، فانت�رش 

�خلب بثو�ٍن يف كل �لق�صم مثل �نت�صار �لنار يف �له�صيم، ذلك دليل حمبتهم وتقديرهم لك، 

كيف ال وقد �أحبك �هلل فاأمر جبيل \ �أن يحبك �خللق، و�أنا من بينهم �لذي تعلم �إن �أحب 

�أن يخل�ص �حلب.. 

وقبل �أن �أنهي ال �أريد �أن �أو�صيك �أن تخ�ّصنا بدعو�تك �لطيبة، فاهلل ي�صمع من عباده 

�لذين يحبهم، و�أمر جبيل \ بحبهم، ومن ثم �أعلن �الأخري �أن �هلل قد �أحب فالناً فيحبه 

�لنا�ص �أي�صاً، وعالمات حب �هلل لك يا �أبا م�صعب ير�ها جميع �لنا�ص.. 
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وبلغ �صالمنا للجميع من حولك بدون ن�صيان �أحد و�أولهم ب�صام، و�أبو زياد حمد�ن، 

و�إياد عطون، وب�صام �إدري�ص، وعبد �ملعني، و�أجمد زغري، و�أجمد جماهد، ورجب، ومهند، 

ور�ئد،  و�صليم،  قطي�ص،  وماجد  �لغايل،  ونور  وفهد،  �لب�صيط،  ور�مي  �صدر،  وع�صام 

و�أزكى  و�أجمل  �أطهر  �لطاهرة  ولروحك  وحممود،  و�صعيب،  وفوؤ�د،  و�أين،  و�صاكر، 

و�أعطر �صالم. 

ويف �لنهاية �أ�صتودعك �هلل، و�ل�صالم عليكم ورحمة �هلل وبركاته

مع خال�ص حتيات �أخوك

حممد �لر�صق

2000–3–2

هدرمي

الوثيقة رقم )13(:

15
ر�شالة من الأ�شري وليد خالد من �شجن هدرمي اإىل ال�شيخ حممد اأبو طري

2000/3/28

ب�صم �هلل �لرحمن �لرحيم

�حلمد هلل و�ل�صالة و�ل�صالم على �صيدنا ر�صول �هلل وبعد:

�صيخنا �حلبيب �أبا م�صعب �خلري يحفظك �هلل ويرعاك

�صالم �هلل ورحمة �هلل وبركاته عليك، �أيها �الأخ �لكبري، ما طرف لك جفن، �أو نب�ص لك 

فوؤ�د ور�صي �هلل عنك و�أر�صاك، و�نت�رش لك �نت�صاره الأوليائه على �أعد�ئه وبعد،

هذ�  يف  �أقول  ما  �أدري  ول�صت  حال..  كل  على  هلل  و�حلمد  �صالمتكم..  على  هلل  فحمد�ً 

�ل�صب  نتعلم  فمنكم  مثلكم..  �أزر  من  ي�صّد  �أو  ي�صّب  �أو  يو��صي  من  مثلنا  فلي�ص  �ملقال، 

ون�صتمد �ملعنويات.. وكاأنه قدر �لرجال �لكبار �أيها �ل�صيخ �حلبيب، �أن يثبّت �هلل بهم من 

خلفهم من رجال، ومن معهم من �إخو�ن، ينظرون �إىل �أمنوذجهم �لفريد يف �لبذل و�لبالء.. 

�متحاناً تلو �آخر، فال تزيدهم جر�حات �ملعارك �إال �رتفاعاً يف �صمري �لنا�ص، وال تكون لهم 

 جمموعة �ل�صيخ حممد �أبو طري �ل�صخ�صية.
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هذه �جلر�ح �إال �أو�صمة و�صار�ت، يرتبعون بها على عر�ص �لقلوب �لتي حتبهم، وتزد�د 

لهم حباً ما ز�دت �الأيام، وترى يف بطوالتهم �الأخاذة ما يدفعها للمو��صلة و�لثبات.. و�إذ� 

�لتي  �لنماذج  تلك  كانت  و�لدعة..  و�لر�حة  بالقعود  �أر�دت—  —�أو  �لنف�ص  و�صو�صت  ما 

ي�صنعها �هلل على عينه علماً يف �لطريق، ي�صري �إىل �لقاعدين �أن ها هنا �لطريق.. 

اَل 
َ
)�أ و�حلنني..  �ل�صوق  يزد�د  ومعه  لكم..  حبنا  يزد�د  وكم  �صيخ..  يا  تكبون  كم 

لَُهُم   I َيتَُّقوَن  َوَكاُنو�  �آَمنُو�  �لَِّذيَن   9َ َيْحَزُنون  ُهْم  َواَل  َعلَيِْهْم  اَل َخْوٌف   ِ �هللَّ ْولِيَاَء 
َ
�أ �إِنَّ 

ْنيَا َويِف �اْلآِخَرِة..( يَاِة �لدُّ �لْبُ�رْشَى يِف �حْلَ

�أخي و�أ�صتاذي �حلبيب: يهديك من عندي �ل�صالم كل من حتب.. �لذين تعلقت قلوبهم 

بك، وما فتئو� يدعون �هلل لك.. و�رّشهم خب عودتك �صاملاً.. و�حلمد هلل رب �لعاملني.. 

عنه  �هلل  ر�صي   
16

حممد �أ.  �ل�صيخ  ب�صحبة  علينا  �أنعم  قد  �صبحانه،  �لكرمي  ربنا  �إن  ثم 

بحر  �إنه  �حلق  ولعمر  يديه..  على  و�أتتلمذ  منه  �أتعلم  �لدو�م،  على  �أالزمه  و�إين  و�أر�صاه.. 

�أثقل عليه، والأدع لغريي  �أن  �أتعلم منه جديد�ً.. ولوال خ�صيتي يف  ال �صاحل له.. وكل يوم 

 رحمه �هلل.. �إذ� تكلم �أو 
17

ن�صيباً.. ما تركته �إال عند �لنوم.. ثم �إن له �صحر �حلبيب �أبي �لفد�ء

 قال.. روح ما وجدتها �إال يف هذين �لرجلني �لعظيمني، �صحر لي�ص لغريهما.. فيا �صبحان �هلل..

و�حلمد هلل �لذي �أكرمني بالتتلمذ على يديهما و�صحبتهما.. و�إنها لنعمة ال بّد لها من �صكر.. 

وقت  م�صاألة  و�مل�صاألة  �حلكم،  حل  على  و�فقو�  �أنهم  بلغنا  حمكمتنا..  بخ�صو�ص 

و�حلمد هلل رب �لعاملني. 

�صلّم على كل �الأحباب عندكم: �أجمد، وفهد �ل�صلودي و�جلميع.. 

و�لكل من عندي يهدونك �ل�صالم.. خا�صة كرز وهذه �لر�صالة با�صمي وبا�صمه... 

و�أ�صتودعك �هلل �لذي ال ت�صيع ود�ئعه. 

و�ل�صالم عليكم ورحمة �هلل وبركاته. 

�أخوك وليد خالد

هدرمي

2000/3/28

 �ملق�صود باأبي حممد �ل�صيخ �صالح �لعاروري.
16

 �ملق�صود باأبي �لفد�ء �ل�صهيد عادل عو�ص �هلل.
17
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الوثيقة رقم )14(:

18
ر�شالة من الأ�شري ح�شن الزاغة )اأبو علي( اإىل ال�شيخ حممد اأبو طري

2000/9/23

ب�صم �هلل �لرحمن �لرحيم

و�صحبه  �آله  وعلى  �الأمني..  حممد  على  و�ل�صالم  و�ل�صالة  �لعاملني..  رب  هلل  �حلمد 

�أجمعني. 

�أخي �لكبري.. و�صيخي �أبا م�صعب.. �ل�صالم عليكم ورحمة �هلل وبركاته

�ل�صحة  كيف  وتعاىل،  تبارك  �هلل  من  حال  باأح�صن  ع�صاك  �صيخي،  يا  �أنت  كيف 

و�لعافية..؟ �أرجو من �هلل �لعلي �لكبري �أن ت�صلك ر�صالتي هذه، و�أنت على خري ما ير�صاه 

�هلل تبارك وتعاىل. 

�أنك  متاأكد  ولكني  يخجلني..  وتق�صريي  معك،  مق�رش  فاأنا  �أبد�أ..  �أين  من  �أدري  ال 

م�صامح يل. 

ال �أدري ما هي �أخبارك..؟ هل ما زلت على حالك..؟ لقد �أثر يف نف�صي �أن خرجت و�أنت 

زعالن، ولكن كما يقولون؛ ما يف �ليد وال حيلة. وربنا يرفع عنك �لهم و�لغم. 

�إن طاب لك �ل�صوؤ�ل عني، فاأنا م�صتاق لكم، نزلت هنا �إىل �لعمل، )خياط(، و�أنا �أجوب 

�ل�صجن طوالً وعر�صاً، �أذهب �إىل ق�صم 12، و�إىل باقي �الأق�صام، �أق�صي كثري�ً من وقتي يف 

�ل�صاحة، و�أذهب �إىل �لغرفة وقت �لنوم و�لر�حة فقط، يعني �لغرفة بالن�صبة يل فندق ليلي. 

�أعي�ص يف غرفة 9، على �لب�ص �لذي بجانب بر�ص ع�صام، —�صهل �هلل �أمره ور�صي 

عنه—، و�أظن �أنك ع�صت على هذ� �لب�ص، يوجد لدي كثري من �الأفا�صل بالغرفة، و�أي�صاً 

دودين  و�أي�صاً  د�وود،  ويا�رش  وز�هر  عي�صى،  حممود  ر�أ�صهم  على  “�خلال�صني”  كثري 

و�لرجوب وعثمان، وعندي �الأمريكان وغلمة و�لتعمري )عادل �صو�ورة( و�آخرون. 

جمموعة �ل�صيخ حممد �أبو طري �ل�صخ�صية.  
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تعودت ولكن  18؟!!  مع  �لعي�ص  ي�صعب  بهدرمي،  �لفردية  �حلياة  هذه  بعد   طبعاً 

و�حلمد هلل رب �لعاملني.. 

�آه يا �صيخ.. ماذ� �أقول لك.. حقاً �أنني �أ�صت�صعر ما يقلقك ويزعجك ويثقل عليك.. ربنا 

يفرج عنك، ود�ئماً �أدعو �هلل �أن ير�صى عنك ويفك �أ�رشك، هذه �لدنيا كٌد وتعب، كما قال 

�هلل )لََقْد َخلَْقنَا �اْلإِْن�َصاَن يِف َكبٍَد(. 

هذه �الأيام �أقر�أ لالإخوة بعد �صالة �لع�صاء �أحاديث نبوية، باالأم�ص قر�أت ق�صة كعب 

بن مالك، وع�صت مع تلك �لق�صة، وحترك قلبي لها.. ومنها �نتقلت �إىل �أحاديث �ل�صب، 

فكم قال �لنبي ] يف �ل�صب؟! 

�أي�صاً باالأم�ص، �صمعت ق�صة �أبي بكر �لر�زي، عندما ر�أى يف �ملنام �لر�صول ].. يقول 

له قل لفالن )وكان فالن هذ� �أ�صري�ً لل�صلطان( �أن يدعو بهذ� �لدعاء.. �ملوجود يف �صحيح 

�لبخاري )ال �إله �إال �هلل �حلليم �لكرمي. ال �إله �إال �هلل �لعلي �لعظيم. ال �إله �إال �هلل رب �ل�صمو�ت 

�ل�صبع ورب �لعر�ص �لكرمي( طبعاً دعا بهذ� �لدعاء وفك �هلل �أ�رشه. 

�أن  �أرجو  �هلل..  �صاء  �إن  �أ�رشك عما قريب،  �هلل  يفك  �أن  �أمل  �أخي و�صيدي، كلي  �أخري�ً 

�أزيد  �أن  �أريد  وال  حذيفة،  و�أبي  وحممد  ومو�صى  وماجد  ع�صام  على  كثري�ً  يل  ت�صلّم 

ود�ئماً  دروي�ص،  �أبو  كثري�ً  عليك  ي�صلّم  �صيخ،  يا  دعو�تك  عليك،  �أثقل  ال  حتى  باالأ�صماء 

 نذكرك باخلري، وهو د�ئم �لدعاء لك.. طبعاً يا �صيخ، ال �أن�صى �أن �أقول لك �إنني هنا م�رشور

بالوقت  �أ�صعر  �إال قليالً، فال  �أي مكان  �أمكث يف  فاأنا كثري �حلركة هنا.. وال  �هلل..  بف�صل 

�أبد�ً.. ال تنْ�َص �صالمي لالأهل يا �صيخ و�صاحمني ودعو�تك. 

عثمان يهديك �ل�صالم

�أخوك ح�صن �لز�غة

2000/9/23

هدرمي
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الوثيقة رقم )15(:

ر�شالة من الأ�شري �شامر حممد حمادة )اأبو حممد(

19
اإىل ال�شيخ حممد اأبو طري

2000/9/24

ب�صم �هلل �لرحمن �لرحيم

�آله  وعلى  و�ملر�صلني،  �الأنبياء  �صيد  على  و�ل�صالم  و�ل�صالة  �لعاملني  رب  هلل  �حلمد 

و�صحبه و�صلم ت�صليماً كثري�ً �أما بعد،

ال �أعلم حقيقة، ويف بد�ية ر�صالتي هذه لك �صيخي �لفا�صل، مباذ� �أدعوك.. �أ�أقول �أخي 

�لفا�صل �أم �أقول �لو�لد �لكرمي، �أم �أقول �ملجاهد �لعريق.. �صعب و�هلل �الختيار بينها، غري 

�أين قد حاولت �أن �أجمع بينها جميعاً بكلمة �صيخي �لفا�صل، فاأرجو �أن تتقبلها مني �أيها 

�ل�صيخ �جلليل. 

على  �الطمئنان  هو  هذه،  �ملتو��صعة  ر�صالتي  به  �أ�صتهل  ما  خري  �إن  �لكرمي،  �صيخي 

�صخ�صك �لكرمي، فكيف �أنت �صيخي؟ وما هي �أخبارك؟ وهل يا ترى لل�صنني َوقٌع عليك؟، 

�أو  �أذكرك، باأن ذ�ك �لرجل �جلبلي �الأ�صم ال تلويه رياح عابرة  عرفتك �صيخي وال زلت 

هي  �رشيعة  َمَعنَا(،  )�إَِنّ �هللَ  تعاىل  تبارك  �حلق  منطلق  ومن  مبد�أ  من  وذلك  كا�رشة، 

كان  حيث  �حلمد،  وهلل  �لر�بعة،  �ل�صنة  بد�ية  يف  �الآن  فنحن  جريانها،  يف  �الأيام  )�صيخي( 

يل �ال�صتفادة �لعظيمة، �صو�ًء يف �لتح�صيل �لعلمي �أم �لعملي، وهذ� كله من ف�صل ربي.. 

لنوع  بحاجة  �إنك  حيث  هد�رمي..  يف  عندك  مب�صوط  باأنك  �لفا�صل،  �صيخي  يا  �صمعت 

�لعلم  يف  ب�صطة  وز�دك  �صيخي  يا  �هلل  فحفظك  بالكتب،  و�الختالء  و�لهدوء  �لر�حة  من 

— �للعب  �عتزلت  �أنك قد  �أم  �لفا�صل،  يا �صيخي  �لريا�صة معك  �أخبار  و�جل�صم، ما هي 

متنيت  ولكم  معك،  �أعي�ص  الأن  �لفر�صة  يل  ُتتح  مل  �لفا�صل  �صيخي  �لريا�صة—،  لعب 

�أهلها، �لظامل  �الأ�صو�ر  هذه  خارج  �لعاجل،  �لقريب  يف  بك  يجمعنا  �أن  �هلل  فاأ�صاأل   ذلك، 

جمموعة �ل�صيخ حممد �أبو طري �ل�صخ�صية.  
19
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�أبناوؤك هنا، فاإن كان  وما ذلك على �هلل بعزيز.. �صيخي و�أبي ومعلمي و�أ�صتاذي، نحن 

بيننا ُبعد من م�صافة و�أ�صو�ر، �إال �أن �لقلوب متو��صلة مرت�بطة، فال حترمني يا و�لدي من 

دعو�تك يف �صجود �ل�صحر، ولك مني �ملثل �إن �صاء �هلل �لويل عز وجل، بالن�صبة الأخبارنا 

�أنا  �إىل ع�صقالن، وبقينا هنا  �نتقل  “�أبو ب�صري”  �إبر�هيم  فنحن بخري و�حلمد هلل، حممد 

�هلل..  �إن �صاء  �الإفر�ج عنه  �أ�صهر، ويتم   9 �إنه قد بقي ملحمد  وحممد خليل حمادة، حيث 

و�هلل �مل�صتعان، �ل�صيخ �صالح “�أبو حممد” موجود هذه �الأيام يف غرفتي 64 وما �صاء �هلل 

يا �هلل نحن نعذره الأنها فرتة ق�صرية،  �لتفاعل، ب�ص معظم وقته �صغل،  عنه، يعجبك يف 

ور�جع عندكم، �صيخي �لفا�صل يهديك �أحر �ل�صالمات من عندي، خالد �أ. غليون، و�أكرم 

�لقو��صمي، و�صامر �لقو��صمي، وحممد خليل، وجميع �الإخوة دون ��صتثناء.. ويف ختام 

هذه �لر�صالة �ملتو��صعة، �أرجو منك يا �صيخي �لفا�صل، �أن تر�صل مني �صالماً خا�صاً، لكل 

من �الإخوة )زكريا �أبو عبد �هلل، وحممد �لر�صق، وع�صام، ور�صيد، طبعاً ال �أن�صى �أبا قتيبة 

 حممود عطون، وقل له �إننا م�صتاقون له، وكذلك �الإخوة بكري�ت �إيهاب، و�إبر�هيم، و�صامي

�أبو �حلالوة ومعاذ بالل، وال �أن�صى �الأخ �لعزيز و�لرفيع، �أي�صاً �لرفيع مكانة وليد خالد، 

و�أ�رشف وربيع �لزغل، ومو�صى دودين( ولكل �الإخوة عندك باهلل �صالم خا�ص.. خا�صة 

لعماد �ل�صمودي وماجد �جلعبة. 

ويف ختام هذه �لر�صالة �أ�صتودعك �هلل �لذي ال ت�صيع ود�ئعه،

و�ل�صالم عليكم ورحمة �هلل وبركاته.

�أخوك �ل�صغري

�صامر حممد حمادة )�أبو حممد(

2000/9/24

نفحة
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الوثيقة رقم )16(:

20
ر�شالة من الأ�شري �شادي فايز )اأبو قتيبة( اإىل ال�شيخ حممد اأبو طري

2000/9/27

ب�صم �هلل �لرحمن �لرحيم

�صيدنا  و�ملر�صلني،  �خللق  �أ�رشف  على  و�ل�صالم  و�ل�صالة  �لعاملني،  رب  هلل  �حلمد 

وحبيبنا وقائدنا حممد، وعلى �آله و�صحبه �أجمعني �أما بعد،

�صيخنا �لفا�صل �أبا م�صعب، حفظك �هلل ورعاك، بتحية ملوؤها �ل�صوق و�حلنني �أحييك، 

�أبعثها لك لتخرتق كل �لق�صبان، فال�صالم عليكم ورحمة �هلل. 

�أطمئن  �أن  �لكلمات �لق�صرية،  �أبا م�صعب �خلري: �ئذن يل يف بد�ية هذه  �ل�صيخ �لطيب 

عليك. فيكف حالك؟ وما هي �أخبارك؟ �لتي �أ�صاأل �هلل �أن تكون بخري. وكيف ت�صري �أمورك 

فال�صحيح  م�صتقرة،  تكون  �أن  �أرجو  عندكم؟  �الأمور  وكيف  جيدة.  ع�صاها  هدرمي؟  يف 

�لقد�ص  �أن يجمعنا قريباً فوق ثرى  �أيها �لطيب، و�أ�صاأل �هلل  �أننا م�صتاقون لك، ولروؤيتك 

�ل�رشيف،  هاين  وبجانبي  �لرملة،  معبار  من  �لر�صالة  هذه  لك  �أكتب  �هلل،  باإذن  �ل�رشيف 

�أخبارنا،  عن  �صاألت  �إن  جد�ً،  جد�ً  �حلارة  �صالماتهم  يهديانك  وهما  �جلعبي،  وبا�صم 

عز  �هلل  بف�صل  وذلك  �خليال،  تفوق  ومعنويات  جيدة،  وب�صحة  بخري  هلل  و�حلمد  فنحن 

، حيث ر�أيت فيما 
21

وجل. �أو�صاعي متام متام، حيث تبت توبة ن�صوحاً من عمل �الأفالم

يرى �لنائم، �أن �صخ�صاً يحاول قتلي، وم�صد�صه على ر�أ�صي، ويف تلك �للحظة تر�ءت يل 

جميع �الأفالم، على �صكل معا�ٍص تق�صم �لظهر، و�رشت �أرجو �أن يرتكني فقط الأ�صبوع، 

�الأفالم حاجٌز كبرٌي،  بيني وبني  و�أ�صبح  �لنوم،  �لزناد، قمت من  �أن ي�صغط على  وقبل 

و�أ�صاأل �هلل �لقبول، و�عذرين يا �صيخ فلقد ر�أيت روؤياي قبل �أن �أنفذ خمططي �صد ز�هر 

فمعذرًة. �لو�د جمدي �أبو �صن مك�صور، يهديك �صالماته �حلارة جد�ً. 

جمموعة �ل�صيخ حممد �أبو طري �ل�صخ�صية.  
20

يق�صد �أنه كان كثري�ً ما ي�صنع “�ملقالب” �لتمثيلية على �إخو�نه.  
21
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بالن�صبة للمحكمة: رف�صت �لنيابة �أن تقلل من �ل�صفقة، �لتي عر�صتها على �ملحامي، 

وهي 22 �صنة ون�صف، وقررت �خلو�ص يف مر�فعة �حلد �الأعلى لها 35 بدون حد �أدنى، 

، و�هلل يجيب �للي منه 
22

ورغم ما بها من خماطرة، فقد قبلتها، وخالل �ل�صهرين �صاأ�صبح

�خلري، فال تن�صونا من دعو�تك يا �صيخ، طبعاً يل �الآن يف �ملعبار ثالثة �أيام، وقبل �أن ياأتي 

، و�صاأظل ليوم �الإثنني �لقادم، وكل 
24

، جاء مرة �أخرى �إىل )بيت �إيل(
23

��صمي �إىل )�صكيما(

ذلك من بركات �لقا�صي �للعني دمره �هلل. 

يف ختام هذه �لكلمات �لق�صرية، ال تن�صاين من دعو�تك يف �صجد�ت �ل�صحر، ولك مثلها 

�إن �صاء �هلل. 

و�أنهي كلماتي، وال �أنهي حمبتي، و�ل�صالم عليكم ورحمة �هلل

�أخوك �صادي فايز )�أبو قتيبة(

وبا�صم وهاين

معبار �لرملة

2000/9/27

الوثيقة رقم )17(:

25
ر�شالة من الأ�شري ال�شي�س موؤيد اإىل ال�شيخ حممد اأبو طري

2000/10/29

ب�صم �هلل �لرحمن �لرحيم

�الأخ �لغايل و�ل�صديق �لر�ئع �أبا م�صعب �خلري.. �أبو طري.. 

ين�صى  ال  �أبد�ً  �لذي  قلبي،  �أعماق  و�ألف حتية من  �هلل عليك ورحمته وبركاته،  �صالم 

�إخوته و�أعّز�ءه، و�لذي يبقى يدق على وقع ذكرياتهم �لطيبة، كيف ين�صى؟ و�أنت �أعطيت 

هكذ� يف �أ�صل �لن�ص.  
22

�صكيما: ��صم ل�صجن ع�صقالن.  
23

بيت �إيل: م�صتوطنة �صهيونية بالقرب من ر�م �هلل، وكان فيها حمكمة ع�صكرية �صهيونية.  
24

جمموعة �ل�صيخ حممد �أبو طري �ل�صخ�صية.  
25
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لهذ� �لقلب بع�صاً من حياة، وبع�صاً من �أمل وفرح، وتفاوؤل و�إر�دة، �أنت وكل �لر�ئعني ممن 

جمعتنا بهم طريق �لعطاء، هذه �لطريق �لتي ال تنتهي، �إال حني تنتهي �آالمنا، وجر�حنا، 

�أق�صانا �حلبيب �لذي بات حتريره �أكيد�ً، وقريباً باإذن �هلل، ما د�مت �لقلوب ت�صتد زحفاً 

�أكب،  �إليه �لرحال، وفيها كل �لغ�صب و�لثورة و�لتمرد، وفيها كلُّ وْقعٍ: �هلل  �إليه، وت�صد 

: ال �إله �إال �هلل، وكلُّ نب�صات �لع�صق لفل�صطني، للوطن �لذي زرعه �هلل يف عقولنا  وكلُّ دويٍّ

يوقد من �رش�يني وفية خ�صيبة،  درّياً  �أكفنا، وجعله كوكباً  و�أج�صادنا، وقلوبنا، وفوق 

حباها �هلل بوفرة �لدماء ورفعة �لنقاء، �إذ ذ�ك يا �أخي، وحني يطلع �لفجر �الآتي على بلدنا 

�ملحرر، وم�صجدنا �ملطّهر، و�أق�صانا، �إذ ذ�ك �صنلتقي حتماً يف ريا�صه وحيا�صه، وحتت 

زيتونه �ملبارك، قد نكون م�صنني �صيوخاً، �أو قد يلتقي �أبناوؤنا، �أو فرع من �صجر�تنا بعد 

جيل، يكونون موؤمنني مطمئنني، فيتحدثون عنا �أو قد نتحدث عن �أنف�صنا، ونقر�أ بفرح 

�أن تكون نا�صعة. �ملهم نلتقي يا �أخي قريباً، نلتقي  �صفحة ما�صية، كانت لنا ن�صاأل �هلل 

فقد �أر�صل �هلل ب�صائره لنا، ليحيي يف قلوبنا �أمالً كان يعلوه �ل�صد�أ، وكدنا نياأ�ص من م�صقة 

قال  يياأ�صون  كانو�  ع�صمتهم،  على  �هلل  فر�صل  �أخي،  يا  تعجب  ال  �لعناء،  وطول  �ل�صفر 

َي َمن ن�َصاُء  َنا َفنُِجّ َنُّهْم َقْد ُكِذُبو� جاَءُهْم َن�رْشُ
َ
�أ �ُصُل َوَظنُّو�  �َص �لُرّ

َ
)َحتَّى �إَِذ� ��ْصتَيْاأ تعاىل: 

َوال ُيَرُدّ َباأْ�ُصنَا َعِن �لَقْوِم �ملُجِرِمنَي( �صدق �هلل �لعظيم.. ما �أريده منك يا رفيق، ويا �أخي 

�لطيب، �أن ي�صتد دعاوؤك، باأن نكون ممن جنو� وينجو، مع �أنك �صتقول يل: �إن �لنجاة من 

ربقة �لقيد، وظالم �ل�صجن، لي�صت جناة، فهناك جناة �أعظم، فال باأ�ص يا �أخي �أن يكون 

دعاوؤك للنجاتني. 

�أن  �هلل  ع�صى  ولكن  عنكم..  �لرحيل  �خرتت  ما  وو�هلل  �أخي،  يا  يل  ال  معك  �حلديث 

يجمعنا يف لقاء، ويف ظروف �أح�صن و�أف�صل. 

حتياتي لك ولكل �الأحبة بطرفكم، حتياتي ملو�صى، و�أبي حممد �ل�صيخ �صالح، و�الأخ 

تبادالً،  �لقائمة، و��صرتينا  ��صمه يف  له  ين�صى، و�ل�صيخ ماجد قل  �لذي ال  �لطيب  هارون 

عليكم،  ي�صلمون  �لكل  �لقريبة.  �لعاجلة  �حلرية  ويل  لكم  �آمل  و�نتظرناه،  �نتظرناه  طاملا 

وموؤيد  دغل�ص  �صعد�ء،  و�جلميع  �لقو��صمي  وعامر  وع�صمت  �صعود  �أبو  وحمزة  �صامر 

جالد د�ئماً يف �صريتكم م�صتاقون لكم. نلتقي باإذن �هلل، �أخباري جيدة و�حلمد هلل و�آمل �أن 

تكونو� باألف خري. 

* �أخوك/ موؤيد عبد �ل�صمد )�ل�صي�ص(
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�صالم �هلل عليكم مرة �أخرى و�إىل �للقاء

وهذه �أبيات كتبها �ل�صي�ص موؤيد:

�أمــــا ز�ل وجهـــك ذ�ك �لكــريــم                                  يجــود من �لنــور �أزهــى �ل�صيــاء؟

وقـلبـــك ذ�ك �لعـريــن �جلميــــل                                  �أمــــا ز�ل ينبــ�ص معـنــى �لـــوفـــاء؟

ونظــر�ت عينك فيها �ل�صمــوخ                                   �صموخ �ل�صحاب �لذي يف �ل�صماء؟

�أمــا زلـــت تقر�أ يف �ل�صــاحلـــني                                   وتـنـ�صـــر فيهـــم هــدى �الأنـبـيــــــاء؟

وتبعث يف �لنا�ص روح �جلهاد                                   وحتفـر يف �ل�صخــر نبــع �لعطــــاء؟

وت�صمو بروحك فوق �جلر�ح                                   وفـــي �هلل تـح�صـــب هـــذ� �لعـنــــــاء؟

ر�صمت لنا �لدرب درباً جميالً                                   �إذ� �زد�ن دومــــاً بـــاأزكــــى �لـدمـــاء

وقلــت لنـا �لن�صـُر يغـدو �أكيــد�ً                                   �إذ� �هلل �أكـــبــــــــــر كــــــــــان �لــــنــــــــــد�ء

فاأجريـت نهـر�ً مـن �حلـب فينـا                                  و�أعظمــت يف �لنفـ�ص مغـزى �لفـد�ء

�أبا م�صعب �خلري قلبي حزين                                  ولــكــــــــن يـعـــــــز عـلـيـــــــه �لـبـكـــــــــاء

لـبُـعـــــدك طعـــم �لـفـــر�ق �ملـــريـــر                                ف�صـــوقـــَي نـــار وعــي�صـــي �صــقــــاء

دعـــوت لكــي مـــا يزوَل �لظـــالم                                ويطلـــع مـــن �لليــــل فجــــر �ل�صياء

لـتـغـــدو �أخ �لقـيـــــد حـــر�ً طلـيـقــــاً                                ويـكـ�صــــــف ربـــــــك هــــــــذ� �لبـــــــالء

فــديتـــك نف�صـــي �أخـــا �ملـــوؤمنـــني                               وب�صــــــر�ك رب جميــــــــب �لدعــــــــاء

فـنـ�صـــــر مـــــن �هلل �آت قـــــريـــــــب                                 ويف �لقــــد�ص حتمـــاً يكــــون �للقــــاء

�صـــتـفـتـــح �أبــــــو�ٌب م�صـــرعــــات                                 وتــلــقــــــاك حــبـــاً بــوجــــه ُمــ�صــــاء

هـــو �لليـــل يـــذوي �أبـــا م�صعـــٍب                                فــنـــور �لتــحـــرر يــمـــــال �لفــ�صـــــاء

�صـــينهــــدُّ هــــذ� �جلــــد�ر �لـلـعـــني                                وخــــــط قــيــــــود �لطــغــــــاة �لفــنــــاء

لنـــا �هلل كم �صيـــدو� من �صجـــون                                وللقــهــــر �أعلَـــــْو� �صــــروح �لبنــــــاء

وللظلــم كم ح�صــدو� مــن حديــد                                مــــال �لكــون باأ�صـــاً �صديــد �لدهـــــاء
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ولــكــــــن يـــد �هلل �أعلـــى و�أقــــــوى                                و�أم�صى من �ل�صيف �صوُت �الإباء

هـو �ل�صعب ي�صي �أبــا �لطيبـني                                بــــزحـــٍف جــــديــــد �صــديــــد �لبهــــاء

وي�صطف ح�صد �لكفاح �جلميل                                ب�صــــــــــاٍح �أبــــــيٍّ بــهــــــــــي �لــلـــــــــو�ء

لقد �صاح م�رشى �لنبي �لكريــم                                فــلــبــــــت جــمـــــوع �الأبـــــاِة �لنـــــــد�ء

فهـــــب �ملثلـــث �صــنـــــو �جلليــــــل                                وهــبـــــت ربـــــــوع �لبــــــالد �صـــــــو�ء

وثـارت عـو��صـف ريـح �خلليــل                                تـحـيـــــل �صـــروح �ليهـــــــود خــــو�ء

فــثــبـــــــت فــــــوؤ�دك ال تــقــنــطــــــن                                تـجـمــــل بـ�صـبــــر �أخـــــا �ل�صــــهـــــد�ء

*موؤيد: رفيق جبهة �صعبية

�ل�صي�ص موؤيد

2000/10/29

الوثيقة رقم )18(:

26
ر�شالة من الأ�شري عرفات )اأبو جعفر( اإىل ال�شيخ حممد اأبو طري

2001/3/11

ب�صم �هلل �لرحمن �لرحيم

جلعنا  �لذي  هلل  �حلمد  �مل�صطفى،  ر�صولنا  على  و�ل�صالم  و�ل�صالة  وكفى،  هلل  �حلمد 

م�صلمني وبعد،،

حتية  �لطيب،  �لنََف�ص  �صاحب  يا  عليك  �هلل  �صالم  �خلري،  م�صعب  �أبا  �لفا�صل  �صيخنا 

للقادة،  و�جلنود  للرجال،  �لرجال  حتية  و�لعنب،  �مل�صك  بر�ئحة  معطرة،  حتية  طيبة 

فال�صوق لك ال يو�صف، وي�صهد �هلل كم معزتك عندي يا �أعز �الأحباب على �لقلب؟ فيا قرة 

�لعني لو تعلم كم �أنا خِجٌل منك؟ وذلك ب�صبب طول هذه �ملدة بدون ر�صائل من جانبي، 

جمموعة �ل�صيخ حممد �أبو طري �ل�صخ�صية.  
26
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و�أرجو منك �أن تعذرين يا �صيخنا �لفا�صل، ولكن �أقولها لك وبكل �رش�حة، �إنك د�ئماً على 

�أن�صى  �أن  �ل�صعب علّي  �لقلب، وكان دعائي لك كل يوم وهذ� عهٌد علي. ومن  �لبال ويف 

تلك �الأيام �لتي ع�صناها، وكنت يل مبنزلة �الأخ و�ل�صديق و�ملربي يف كل �صيء، وال �أن�صى 

�آخر �أيام ع�صقالن قبل ترحيلك �إىل �صطة، فكم كان �صعباً بالن�صبة يل؛ الأن �لفر�ق �أ�صعب 

من ذلك، فيا عزيزي، لقد طال �لفر�ق و��صتد �ل�صوق �إىل لقياك، و�لذي �صدين �إىل �لكتابة 

هو �صوقي �ل�صديد، �لذي ال يو�صف ل�صخ�صك �لكرمي، فلقد و�صلت هد�ياك وبارك �هلل 

فيك، �أما بالن�صبة �إىل �أخباري و�الأو�صاع عندي، طبعاً �ل�صيخ �ملزيني بقي له �أكم من يوم 

]ب�صعة �أيام[، وعقبال عند �جلميع، وَرْوحي وهو يهديانك �ل�صالم �حلار، و�ل�صيخ عطية 

ل قبل �صهر �إىل ع�صقالن، وكان يريد �أن ينقل �إىل هدرمي، وكان د�ئماً يقول يل �ل�صيخ  ُرحِّ

�أبو م�صعب طلبني، �ملهم �هلل يفرج كربه، �أما بالن�صبة يل كما تعلم، لقد �أنهيت �حلفظ قبل 

�أ�صهر و�حلمد هلل على ذلك، طبعاً عندي بر�مج ثانية. 

�ل�صيخ �لغايل �أبا م�صعب �خلري، وقرة �لعني، طبعاً قبل حو�يل �صتة �أ�صهر، كنت �أزور 

�الإذ�عة تبعث لك،  بال�صالمات �حلارة، و�أي�صاً عن طريق  �لو�لدة تبعث لك  وكانت د�ئماً 

من  يتقبل  �هلل  �حلج  فري�صة  الأد�ء  �حلجاز،  �أر�ص  �إىل  �أبي  ومعها  ذهبت  لقد  هلل  و�حلمد 

�جلميع. 

يف �أول �صهر يف �النتفا�صة، �ت�صلت تلفون الأن �أختي �الأكب من �ل�صغرية، تزوجت من 

و�ئل قفي�صة، �أخو طاهر قفي�صة �ل�صهيد، و�حلمد هلل على ذلك طبعاً، �لعر�ص كان يف �أول 

�أي�صاً، تزوجت قبل حو�يل  باأن �أختي �ل�صغرية  يوم من �النتفا�صة، ولقد علمت موؤخر�ً 

�صهر من و�حد من د�ر �لنت�صة، )�أخوه عديله يعني �ثنني عد�يل ولكن �حلمد هلل �لنت�صة ما 

يف قر�بة بينهم(. �أما د�ر عمي �إللي ]�لذين[ م�صاكله معهم، لقد علمت �أي�صاً �أن �الأو�صاع، 

�الأخبار  كل  هذه  م�صت  �لتي  و�الأعر��ص،  �الأعياد  على  بيننا  زيار�ت  يف  و�صار  ]ُحلَّت[ 

حالياً. �أما يا �صيخ �أبا م�صعب كان عدم �ملر��صلة لك مني، هو �لك�صل مني و�أنا �أعرتف على 

ذلك، و�صاحمني و�أرجو ذلك، �صدقاً يا �صيخ كم �أريد �أن �أكون عندكم يف هدرمي، و�أعي�ص 

معك ومع �لنا�ص �لذين �أحببتهم من كل قلبي. عندي يف نف�ص �لغرفة �صفيان جمجوم، وهو 

يهديك �ل�صالم، وبدر �لعو�ودة وجمال يهدونك �ل�صالمات �حلارة، وال �أن�صى �أخي جميل 

م�صك فهو ي�صلم عليك �أي�صاً، طبعاً يا عزيزي عالقتي مع جميل �أكرث من �أول، و�أكرث من 

و�ل�صالية  �لنت�صة  عا�صم  و�أبو  �صبانة،  وزين  وعلقم  عبيات  د�وود  هلل.  �حلمد  �الإخوة 

عو�ص، يهدونك �أحر �ل�صالمات. 



530

ذكريات �ل�شيخ حممد �أبو طري 

ويف ختام هذه �لر�صالة ال َتنْ�َصني من دعائك و�عذرين على عدم �ملر��صلة، و�علم �أن لك 

مكانة ال تو�صف يف قلبي. و�صاأكون كما عرفتني، وبلغ �صالمي �إىل جميع �ل�صبان عندك، 

ق�صماين،  ع�صام  �إىل  حار  و�صالم  وماجد،  وهارون،  دودين،  مو�صى  �ل�صيخ  وخا�صة 

بر�صالة  �بعث  �صيء  �أي  �أردت  �إذ�  �صيخ  ويا  �صالح،  و�ل�صيخ  و�صالمة  كميل،  وحممد 

وحياك �هلل. 

�أخوك عرفات )�أبو جعفر(

2001/3/11

�الأحد/ نفحة

الوثيقة رقم )19(:

27
ر�شالة من الأ�شري وليد دقة اإىل ال�شيخ حممد اأبو طري

2001/5/6

ب�صم �هلل �لرحمن �لرحيم

�الأخ �لعزيز �أبا م�صعب حتية وبعد،،

على  �ل�صكر  جزيل  و�أ�صكرك  عندي،  لل�صبان  �لر�صائل  عب  �صالماتك  و�صلتني 

�أو  قادر�ً  �أعد  مل  �صدق،  وبكل  فاأنا  �لز�ئد،  �الإحلاح  على  �أخي  يا  �عذرين  لكن  �هتمامك، 

م�صتعد�ً نف�صياً لتحمل �أجو�ء �صطة، وقد فكرت �أكرث من مرة يف �خلروج من �لق�صم، على 

�أمل �أن �أفر�ص على �الإد�رة عندي، �لتعاطي �جلدي مع طلبي، وقد عدلت عن ذلك، خ�صية 

�مل�صتوى  �أعي�صها �صيئة على  �لتي  �لظروف  �ل�صبان على نحو خاطئ.  ُتَف�رش من  �أن  من 

�ل�صخ�صي، وال �أرغب هنا، و�صع تف�صري�ت �أو تو�صيحات لالأ�صباب، و�صاأترك ذلك �إىل 

حني �ألتقيك. 

�صحتكم،  عن  �ل�صوؤ�ل  قبل  �لنقل  ق�صية  عن  و�حلديث  �الندفاع،  على  �صاحمني 

�أخبار  كيف  متام؟  �أمورك  فهل  تعي�صها  �أن  حتب  �لتي  �الأجو�ء  وخ�صو�صاً  و�أو�صاعك، 

جمموعة �ل�صيخ حممد �أبو طري �ل�صخ�صية.  
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�لعاملني،  رب  ي�صبهم  و�أن  �ل�صحة،  �أمت  على  جميعاً  �أنهم  �هلل  �أ�صاأل  و�الأوالد؟  و�لدتك 

)�صوي(  و�لو�لدة  بخري  هلل  و�حلمد  عندي  �الأهل  فيه.  هم  ما  على  جميعاً  �أهلنا  وي�صب 

�لطريق،  على  )�لدكتور(  و�لثالث  الأمريكا،  �أ�صقائي  من  �ثنان  غادرها  �الآن  فحتى  قلقة، 

ويغادرون هم و�أ�رشهم وهذ� �أ�صعب عليها من �أ�رشي، فكما تقول �أنا على �الأقل تر�ين 

كل �أ�صبوعني. 

ال �أحد يف هذه �لدنيا �صعيد، و�لهجرة هذه يبدو يل ر��صية عنها �إ�رش�ئيل فاالأو�صاع 

�الأمنية و�القت�صادية عندنا �صيئة جد�ً، منذ �أحد�ث �أكتوبر )�الأق�صى(، ورغبتي يف �النتقال 

�إليكم، ت�صهل علينا كثري�ً �أي على �لو�لدة، وتن�صجم مع ظروف عمل �خلطيبة. 

�أنا �أعلم جيد�ً باأن �لعقبة �لوحيدة �أمام �نتقايل هو “جباي”، �لذي يتحجج باأن �لق�صم 

مغلق �أمام �أ�رشى �لد�خل، وهذ� كالم غري �صحيح. و�ل�صحيح هو �أنه يخ�صى �أن يكون 

يل دور ما يف �لق�صم، و�أنا وعدت �ملدير عندي باأين لن �أخرج من �الإك�ص �إال للفورة، ولن 

�أ�صتغل يف �أي عمل �عتقايل �أو حو�ر �أو غريه، و�هلل زهقان كل هذ� �الأمر. و�أعتقد باأن م�صاألة 

�ملكان حملولة �إذ� مّتت �ال�صتجابة لطلب نقل عمر م�صعود، �لذي يطالب به ع�صقالن، وقد 

قدم من عندكم طلب �أي�صاً. 

�أخي �أبا م�صعب:

موؤخر�ً كانت يل مقابلةمع �ملدير عندنا يف �صطة، وحتدثت معه عن مو�صوع �لنقل، و�أكد 

يل باأنه ال يوجد عنده �أية م�صكلة، وطلب مني �النتظار قليالً كي ي�صتف�رش من “جباي”، 

وما �أتوقعه منكم هو �حلديث مع �ملدير عندكم، على �أمل �أن ي�صهل نقل عمر، ويكني من 

�النتقال لطرفكم. 

ختاماً حتياتي جلميع �الإخوة و�لرفاق من حولك، ولك مني فائق �لتقدير و�الحرت�م.

�أخوك

وليد دقة

2001/5/6
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)20(: مل�شق انتخابي لقائمة التغيري والإ�شالح لنتخابات  الوثيقة رقم 

ال�شيخ ترتيب  ياأتي  والذي  الثانية،  الفل�شطيني  الت�شريعي   املجل�س 

               كانون �لثاين/ يناير 2006
28

اأبو طري فيه ثانيًا

جمموعة �ل�صيخ حممد �أبو طري �ل�صخ�صية.  
28
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الوثيقة رقم )21(:

 بيان مر�شحو كتلة التغيري والإ�شالح عن دائرة القد�س واأن�شارهم

ي�شجبون تعر�شهم لإطالق النار يف خميم قلنديا من قبل

29
م�شلحني من فتح

2006/1/6

بيان �شجب وا�شتنكار

مر�شحو كتلة “التغيري والإ�شالح” عن دائرة القد�ش واأن�شارهم ي�شجبون 

تعر�شهم لإطالق النار يف خميم “قلنديا” من قبل م�شلحني من “فتح”

ما  ون�صتنكر  ن�صجب  �لقد�ص  د�ئرة  عن  و�الإ�صالح”  “�لتغيري  كتلة  مر�صحو  نحن 

قامت به حركة “فتح” يف خميم “قلنديا” من تعطيل وتخريب لعقد مهرجاننا �النتخابي، 

يعقد  �أن  �جلمعة  �ليوم  مقرر�ً  كان  حيث  �ملخيم،  �أر�ص  على  �النتخابية  حملتنا  و�إطالق 

هذ� �ملهرجان ففوجئنا بامل�صلحني و�مللثمني من حركة “فتح” يطلقون �لنار، وير�صقون 

عن  لثنينا  و�لبلطات  و�جلنازير  �لع�صي  م�صتخدمني  وي�رشبونهم  باحلجارة  �أن�صارنا 

قر�بة ع�رشة  �إ�صابة  �إىل  �أدى  �النتخابية، مما  بالدعاية  �لقيام  �لطبيعي يف  ممار�صة حقنا 

من �مل�صاركني بجروح خمتلفة، كما قامو� بحفر �أر�ص �مللعب �لذي كان معد�ً للمهرجان 

باجلر�فات وملئوه باأطر �ل�صيار�ت، وحني توجهنا للعديد من م�صئويل “فتح” �ملعروفني 

يف ر�م �هلل و�لقد�ص فاإنهم مل يحركو� �صاكناً ومل يبادرو� �إىل حل �الإ�صكال و�أظهرو� عجز�ً 

و��صحاً عن فعل �أي �صيء. 

�النتخابات  جلنة  �إىل  ند�ءنا  لنوجه  �لرعناء  �الأعمال  هذه  ون�صجب  ندين  �إذ  �إننا 

حملتنا  �إد�رة  يف  �ملكفول  حقنا  حلماية  �الأمنية  و�أجهزتها  �ل�صلطة  و�إىل  �لفل�صطينية، 

�النتخابية، ونوؤكد على �أن هذه “�لزعرنة” و�خلروج عن �لقانون، و�لتعدي على �حلريات 

من �صاأنها �أن توؤدي �إىل فتنة ال حتمد عقباها، ونحمل حركة “فتح” �مل�صئولية �لكاملة عن 

هذه �حلو�دث �خلطرية وتبعاتها. 

جمموعة �ل�صيخ حممد �أبو طري �ل�صخ�صية.  
29
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ويف �لوقت نف�صه فاإننا نتوجه بال�صكر �جلزيل الأهلنا يف خميم قلنديا �لذين �أعربو� عن 

�ل�صديد ملا ح�صل من قبل فئة خارجة عن كل �الأعر�ف  ده�صتهم و��صتنكارهم و�أ�صفهم 

معنا،  ووقفتهم  تعاطفهم  على  ن�صكرهم  كما  و�لوطنية،  �الإ�صالمية  و�لقيم  و�لتقاليد 

ونعاهدهم �أننا �صنكون �أمناء يف �لتعبري عن م�صاعرهم و�حلفاظ على حقوقهم كما عهدونا. 

ْر�ِص(
َ
ا َما َينَْفُع �لنَّا�َص َفيَْمُكُث يِف �اْلأ مَّ

َ
َبُد َفيَْذَهُب ُجَفاًء َو�أ ا �لزَّ مَّ

َ
)َفاأ

مر�شحو كتلة “التغيري والإ�شالح” عن دائرة القد�ش
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الوثيقة رقم )22(:

خرب عن حما�شرة ال�شرطة ال�شهيونية لجتماع متهيدي

لإطالق احلملة النتخابية للحركة الإ�شالمية يف القد�س،

30
وحديث لل�شيخ اأبو طري يف املوؤمتر

الحتالل يحا�رش قاعة الجتماع

احلركة الإ�شالمية تعقد اجتماعاً انتخابياً يف القد�ش

بيت �ملقد�ص. منب �الإ�صالح:

�الإ�صالمية  �حلركة  موؤيدو  فيها  يعقد  لالجتماعات  قاعة  �ل�صهيوين  �جلي�ص  حا�رش 

يف حمافظة �لقد�ص �ملحتلة �جتماعاً متهيدياً لالإعالن عن قرب �نطالقة �حلملة �النتخابية 

للمجل�ص �لت�رشيعي.

جي�ص  من  كبرية  قوة  فر�صته  �لذي  �حل�صار  �الإ�صالمية  �حلركة  �أن�صار  وحتدى 

�الحتالل على �لقاعات �لكبى يف قرية بري نباال �صمال �لقد�ص �ملحتلة، وعقدو� �جتماعهم 

�صحيفة منرب الإ�شالح، �لعدد 17، �الأحد 1426/12/8هـ �ملو�فق 2006/1/8م.   
30
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�جلي�ص  ��صتفز�ز�ت  رغم  �النتخابية،  حملتهم  �نطالق  قرب  عن  لالإعالن  �لتمهيدي 

�ل�صهيوين وعنا�رش خمابر�ته.

�لقاعة، ومتركزت  �إىل  و�أغلقت عدة دوريات ع�صكرية �صهيونية كافة �لطرق �ملوؤدية 

�آالت  �ل�صهيونية  �ملخابر�ت  �أفر�د  ن�صب  فيما  للقاعة،  �لرئي�ص  �ملدخل  على  دوريتان 

للت�صوير بهدف مر�قبة �مل�صاركني يف �الجتماع �لتمهيدي.

ورغم كل حماوالت �لتخويف و�لرتهيب من قبل جنود �الحتالل �ل�صهيوين وعنا�رش 

�صتدعمهم  �لذين  �ملر�صحني  مب�صاركة  �جتماعها  �الإ�صالمية  �حلركة  عقدت  خمابر�ته، 

�حلركة �الإ�صالمية.

�حلركة  �إليها  و�صلت  �لتي  �ملرحلة  �أن  على  كلمته  يف  طري  �أبو  حممد  �ل�صيخ  و�أكد 

�أبنائها  دماء  من  وغالياً  باهظاً  ثمناً  دفعت  �أن  بعد  �إليها  و�صلت  فل�صطني  يف  �الإ�صالمية 

وقادتها �ل�صهد�ء و�آالف �الأ�رشى حتى عز �لبناء على �لهدم.

�صهام  من  �صهم  �الإ�صالمية  �حلركة  �أبناء  من  و�حد  كل  �أن  طري  �أبو  �ل�صيخ  و�عتب 

�الإ�صالم وجندي من جنود �لدعوة، موؤكد�ً على “�أننا لن نخذل �صعبنا و�أمتنا”.

من جهته ��صتعر�ص �لدكتور �الأ�صري �إبر�هيم �أبو �صامل يف كلمته �لتي �ألقاها عب �لهاتف 

خالل  من  �الإ�صالمية  �حلركة  من  �لنيل  على  �ل�صهيوين  �لعدو  حر�ص  �لنقب  �صجن  من 

�الإبعاد وعمليات �لت�صفية و�الغتيال ومالحقة ومطاردة رموزها �ل�صيا�صية و�لع�صكرية.

و�أ�صار �أبو �صامل �لذي يق�صي حكماً بال�صجن �الإد�ري ملدة �صتة �أ�صهر “�إىل �أن �أف�صل 

�الأعمال ن�رشة �الإ�صالم ومكافحة �لباطل بكافة م�صمياته و�أ�صكاله، معتب�ً �أنه بركة من 

بركات �هلل �أن نكون خدماً للقد�ص وحماة لالأق�صى”.

�صخو�صهم  على  �الآخرين  تناف�ص  ال  �الإ�صالمية  �حلركة  �أن  على  �صامل  �أبو  و�أكد 

ولكننا  �أحد�ً  نعادي  ال  “�إننا  م�صيفاً  و�لنهج،  �لنقاء  على  تناف�صهم  و�إمنا  وم�صاحلهم، 

ند�فع عن �لق�صية ونحافظ على �لثو�بت”، د�عياً �أبناء �حلركة �الإ�صالمية للعمل باأق�صى 

جهد لكي ي�صل �صوت �حلركة �الإ�صالمية �إىل كل بيت.
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الوثيقة رقم )23(: مل�شق با�شم املجل�س الت�شريعي الفل�شطيني يطالب 

31
باإطالق �شراح رئي�شه ونوابه، وياأتي ترتيب ال�شيخ اأبو طري فيه الأول ي�شارًا

جمموعة �ل�صيخ حممد �أبو طري �ل�صخ�صية، ت�رشين �الأول/ �أكتوبر 2006.  
31
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الوثيقة رقم )24(:

خرب عن العتداء ال�شهيوين على مر�شحي حما�س يف القد�س مرفق ب�شورة 

32
لعتداء ال�شرطة ال�شهيونية على ال�شيخ اأبو طري اأحد املر�شحني

حما�ش تتحدى وتعلن موا�شلتها حلملتها:

اأبو طري للمحققني: القد�ش حمتلة وهي لنا ولن مينعنا اأحد حقنا الأبدي

 الحتالل يعتقل مر�شحي حما�ش ومينع موؤمترها يف القد�ش بالقوة ويفرج

عنهم لحقاً

بيت �ملقد�ص. منب �الإ�صالح:

�ل�صحفي  �ملوؤمتر  �نعقاد  روؤية  على  �ل�صب  �ل�صهيونية  �لبغي  حكومة  ت�صتطع  مل 

و�صائل  خمتلف  �أمام  و�عتقلت  باملدينة،  �الأ�صباط  بو�بة  عند  �لقد�ص  يف  حما�ص  ملر�صحي 

�الإعالم �لعديدة مر�صحي حما�ص �الأربعة النتخابات �لت�رشيعي، و�عتدت عليهم بال�رشب 

و�صط حالة من �ل�صخط �ل�صعبي و�لكبياء و�ل�صموخ �لذي حتلى به عمالقة �لقد�ص، فيما 

�أعلنت �صخ�صيات فل�صطينية ��صتنكارها �العتقال على ��صتحياء.

جريدة منرب الإ�شالح، �لعدد 18، �لثالثاء 1426/12/17هـ �ملو�فق 2006/12/17م.   
32
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ما  و�أفر�د  �خلا�صة،  و�لوحد�ت  �ل�صهيونية  �ل�رشطة  من  كبرية  قو�ت  �عتدت  فقد 

ي�صمى حر�ص �حلدود على مر�صحي كتلة �لتغيري و�الإ�صالح عن د�ئرة �لقد�ص، مما �أدى 

�إىل �إ�صابتهم بجروح خمتلفة قبل �أن يتم �عتقالهم.

�ل�صهيونية و�لوحد�ت �خلا�صة، و�أفر�د ما ي�صمى  �ل�رشطة  وكانت قو�ت كبرية من 

�أبو�ب �لرئي�صة  �أحد  �أمام باب �الأ�صباط،  حر�ص �حلدود متركزت قبل �صالة ظهر �الأحد 

للم�صجد �الأق�صى �ملبارك، بعد �أن �أعلن مر�صحو كتلة �لتغيري و�الإ�صالح عن نيتهم عقد 

موؤمتر �صحفي يف �صاحة باب �الأ�صباط بعد �صالة ظهر.

وفور خروج مر�صحي �لكتلة و�مل�صلني، وقف �لع�رش�ت من �أفر�د �ل�رشطة و�لوحد�ت 

�خلا�صة �أمام باب �الأ�صباط وحالو� دون و�صول �ملر�صحني �إىل �ل�صحافيني �لذين جتمعو� 

يف �ل�صاحة. 

).....(

الوثيقة رقم )25(:

33
ر�شالة من الأ�شري م�شطفى الأ�شطل )اأبو معاذ( اإىل ال�شيخ حممد اأبو طري

1429/12/16هـ - 2008/12/14م

ب�صم �هلل �لرحمن �لرحيم

�حلمد هلل و�ل�صالة و�ل�صالم على ر�صول �هلل �أما بعد،،

فال�صالم عليكم ورحمة �هلل وبركاته،،

�حلنون—  �ملحبوب  فل�صطني،  بل  و�جلليل  �لقد�ص  —�صيخ  �لغايل  �حلبيب  �صيخنا 

�أبو م�صعب �خلري �أبو طري �ملوقر، حفظك �هلل و�أ�صعد �أوقاتك، و�إن �صاء �هلل �لفرج قريب 

وتكون يف �لقد�ص ويف بيت �ملقد�ص، وقد حتررت من دن�ص �لغا�صب، �للهم �آمني.. 

جمموعة �ل�صيخ حممد �أبو طري �ل�صخ�صية.  
33
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�ألقاب  من  جتاهك  ذكره  علّي  يجب  ما  وفيها  ر�صالة  كتبت  كنت  �لفا�صل:  �صيخنا 

كتابة  على  فعزمت  كارهاً،  لها  تكون  �أن  خ�صيت  ولكن  حقك،  �إيفائك  عن  قا�رشة  �أر�ها 

غريها.. فاأنت تعلم ويعلم �هلل كذلك كم كنت �أنتظر �لفر�صة و�للحظة �لتي ت�صافح يدي 

ننتظر  كنا  �مل�صتاقني،  عناق  �أعانقك  بل  وحنان،  حب  �صغطة  يدي  على  وت�صغط  يدك، 

ولكن  للحظات،  ولو  �لعيد  يف  نر�ك  �أن  يحدونا  �الأمل  وكان  فيها  �إلينا  تقدم  �لتي  �للحظة 

�حلاقد ال يرتاح �أن ير�ك بني �أبنائك توزع عليهم �البت�صامات ومتدهم بالعزية و�لقوة 

 و�الأمل، من �صيخ قدوة كانت �صني جهاده يف �ل�صجون �أكرث من �لتي عا�صها على �الأر�ص

�ملباركة —وكل �أر�صنا مباركة— وكل حياتنا جهاد وما نز�ل ننتظر، ننتظر �أن نر�ك —

ن�صافح يدك— نعانقك، نحادثك، نقبل يديك. 

�صيخنا �حلبيب/ من حقك �أن تعتب علينا ُبطء �ملر��صلة، وال تقبل �أعذ�رنا مهما كانت 

قر 
ُ
و�أ بالتق�صري،  �أمامك  فاأعرتف  ُم�صوغاتها،  ْحِكمت 

ُ
�أ �أو  عبار�ُتها  ُجمِّلت  �أو  ُمب�ر�تها 

باخلطاأ. 

�أناديك  �أن  قبل  تناديني  �أن  ثقيلة  علّي  كانت  كم  �هلل  يعلم  �لغايل،  �حلبيب  �صيخنا 

وتخاطبني قبل �أن �أخاطبك وت�صمعني وال �أ�صمعك.. رغم �أنني مبا�رشة ُهرعت �إىل �ل�صباك 

�ل�صبق  �أهل  �ل�صباب علّنا جندك بينهم، ولكن  �إىل  �ل�صباب كذلك ونظرنا  �أر�ك ومعي  كي 

و�لف�صل ياأبى �هلل �إال �أن يجعلهم �لقدوة و�أ�صحاب �ل�صبق �لد�ئم و�إن كان �الأمل �أن نكون 

مثلكم.. 

و�أطلب منك �أن تغفر زلّتي، �إذ ظننت �أن �الأحد�ث �ملرت�كبة و�ملرت�كمة قد �أثقلت عليك 

بل  �ملفاجاأة،  فكانت  بعناوينها،  بل  بتفا�صيلها  ُتذكر  ال  ع�صناها  �لتي  �الأيام  فاأ�صبحت 

ر  �لدر�ص �لذي يجب �أن ُيتعلم و�أال ُين�صى، �أن �الإخال�ص و�ملحبة لالإخو�ن َتتَطلُب منهم تذكُّ

�الأيام �لر�ئعة بجمالها وروعتها و�إن كانت يف �أ�صد �ملحن.. 

و�لرياحني  �لورود  من  بباقات  �ملحّملة  �حلارة  بالتهنئة  منك  �أتقدم  �حلبيب..  �ل�صيخ 

مبنا�صبة عيد �الأ�صحى �ملبارك �أعاده �هلل عليك وعلى كل �الأ�رشى وقد ُفّك �لقيد وُحررت 

�لو�حدة  �لذكرى  مرور  مبنا�صبة  و�لفخار  �لعز  �آيات  باأ�صمى  منك  �أتقدم  كما  �لديار.. 

�الأخ�رش،  باللون  �لكتابة  �خرتت  �ملنا�صبة  وبهذه  �لغّر�ء  حركتنا  النطالقة  و�لع�رشين 

�أن �الأريح للعني و�الأو�صح هو �الأ�صود، و�أتقدم منك بكل �لذكريات و�النت�صار�ت  رغم 

غزة،  �أر�ص  عن  �ملحتل  و�ندحار  عنك،  �الإفر�ج  من  بدء�ً  حركتنا  وعلى  علينا  مّرت  �لتي 

و�نت�صار  �لعدو،  عند  �لوهم  وتبديد  �ملبارك  و�حل�صم  �النتخابات  يف  �لر�ئع  و�النت�صار 
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�الإخو�ن يف م�رش، و�لتيار �الإ�صالمي يف تركيا، وقوة �ملقاومة يف �أفغان�صتان —و�لقائمة 

طويلة— وقدر �هلل �أن تد�ول �الأيام و�لعاقبة للمتقني. 

�حلبيب.. كل �ل�صباب عندنا يقروؤنك �ل�صالمات و�لتحيات �لطاهر�ت �لزكيات، وكلهم 

�جلدر�ن  وبينك  بينهم  حتول  ولكن  يعانقونك  �أو  يحادثونك  �أو  ير��صلونك  لو  يودون 

و�الأبو�ب و�صعف �ملر��صلة ب�صبب مالحقة �ل�صّجان لها.. و�أنا هنا �أ�صتغل مقدرتي على 

�ملر��صلة الأر��صلك، فاإن كانت �ملر��صالت �ل�صخ�صية ممنوعة �أو غري م�صموحة عب �لطريق 

�إال الأمور تنظيمية، ولكّن مثلك فاملر��صلة معه لي�صت �صخ�صية بل تنظيمية بامتياز، و�إن 

كنا �أم�ص �أنزلنا تعميماً عندنا مبنع �حلديث �ل�صفوي بني ق�صمي 13 مع 6، و�إن كان �الأجدر 

باالمتثال هم �أولو �الأمر �لذين �أنزلو� �لتعميم، �إال �أن �حلديث معك —و�إن مل �أ�صمعك— 

كان خارجاً عن �الإطار، و�إن قالها �لبع�ص مازحاً “�الإد�رية حتكي على �ل�صبابيك” فقلت 

�حلبيب،  �صيخنا  يا  يعني  �ل�صيخ...  مكاملة  �ملهم  و�ملحا�صبة،  للم�صاءلة  م�صتعد  �أنا  لهم 

�ل�صباب  �لتي يقروؤنها  �ملر��صالت  �أنوب عن كثري من  �أنني  �لكلمات  �أق�صد من ور�ء هذه 

�إياك؛ فاالأخ �أحمد �لقدرة �أبو عبيدة كم �صعر باالإحر�ج لتاأخر �ملر��صلة و�صري��صلك قريباً؟ 

�إن �صاء �هلل و�أخبارهما  �أبو �لليث موؤن�ص �لعقاد يقروؤك �ل�صالم كذلك و�صري��صلك  و�الأخ 

عندك بالتفا�صيل، وهما من �لقدو�ت، وعندي من �الأفا�صل �لذين ُيقروؤنك �لتحيات �الأخ 

�أبو �لنمر، ور�مي زويدي و�أخباره و�صحته ممتازة  �أبو ب�صري عوكل ومقد�د، و�الأمري 

�الآن و�إن كان يعتمد على �لدو�ء. وعندي �خلليلي �إياد يقول لك �بنك �إياد �خلليلي يقروؤك 

�لذين  �الإخوة  كل  �أ�صماء  كتابة  عن  �العتذ�ر،  قبلت  �إن  �صيخنا..  يا  و�صاحمني  �ل�صالم 

يقروؤنك �ل�صالمات و�لتحيات.. 

يعمل  وهو  �الأ�صتاذ،  فنِعم  حممد  �أبو  �صامي  �الأ�صتاذ  عن  �أما  �لفا�صل،  �صيخنا  يا 

عليه،  �هلل  بنعمة  �ل�صجن  من  �أفلت  وقد  تخ�ص�صه،  يف  �ملاج�صتري  يف  ويكمل  مدر�ص 

�ملجمع  م�صجد  يف  جمعة  خطبة  عنده  وكانت  �أيام  قبل  زعرب  �صعيد  �ل�صيخ  كلمت  وقد 

�الإ�صالمي )يعني �الآن خطيب( وهو م�صوؤول �الأوقاف يف خانيون�ص. و�الأهل و�الأقارب 

و�الأحباب.. كلهم بخري.. و�أخبارنا �مليد�نية �لر�صمية تقدم على كل �الأ�صعدة ويف كافة 

�ملجاالت فلله �حلمد و�ملنة. 

ر�صالة  نظري  وجهة  فمن  �لكالم،  �أطلت  �إن  �لر�صالة  على  �صاحمنا  �حلبيب،  �صيخنا 

ر�عي وقتك و�أريح عينيك عن مو��صلة 
ُ
عاجلة و�رشيعة وق�صرية ومن �لوجهة �الأخرى �أ

�لقر�ءة، ويكفيني �أنني �أو�صلت �إليك �لتحية و�ل�صالم و�لتهاين مني ومن �الأحبة، و�أنني 
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�أدعوه تعاىل �أن يعّجل لك بالفرج وين عليك وعلى دعوتنا بالن�رش، و�أطلب منك �لعفو 

و�ل�صماح على �لتق�صري، وال �أن�صى �أن �أحمل عبك حتياتي �لعطر�ت لالأحبة بطرفك بالل 

�لبغوثي وبالل �أبو دقة وعماد �صقر و�أبو خمي�ص وجميع �أبناء غرفتك و�الأحبة �لذين 

�أن  �أود  ال  فاإنني  �الأ�صماء  تقرئهم حتياتي عندك، ولي�صاحموين على عدم ذكر  �أن  حتب 

�أحملك �أمانة �ل�صالمات للجميع. و��صلم ملحبك �مل�صتاق لروؤياك و�صماع حديثك �لد�عي لك 

بالفرج �لقريب و�لن�رش و�لتوفيق و�إطالة �لعمر وح�صن �لعمل. 

�بنك �مل�صتاق �إليك وب�صدق وعلى �لدو�م

�أبو معاذ/ م�صطفى �أحمد عبد �حلميد �الأ�صطل

16/ ذو �حلجة لعام 1429هـ

الوثيقة رقم )26(:

34
ر�شالة من الأ�شري اأبو النمر اإىل ال�شيخ حممد اأبو طري

2008/12/16

ب�صم �هلل �لرحمن �لرحيم

�صيخنا �لفا�صل �أبو م�صعب حفظه �هلل، �ل�صالم عليكم ورحمة �هلل وبركاته: 

كثري�ً  لك  م�صتاقون  �إننا  �هلل  ويعلم  �لقريب  �لفرج  لك  �لعظيم  �لعلّي  �هلل  �أ�صاأل  بد�ية 

ولروؤيتك، وللحديث معك يا �أطيب �مل�صايخ، و�أرجو �أن ت�صاحمني على �لتاأخري بالر�صالة؛ 

فو�ت، يفت  مل  ولكن  كثري�ً،  ففرحنا  لق�صمنا  بك  �صياأتون  �أنهم  �أظن  �لبد�ية  يف   فكنت 

يا ريت تاأمر باأن ن�صجل ��صمك نقل عندنا، فكل �ل�صباب م�صتاقون لروؤيتك �لطيبة وحديثك 

�الأطيب، فال حترمنا من هذه �لبكة، و�أ�صاأل �هلل لك �ل�صحة و�لعافية ومقاماً ق�صري�ً يف 

هذه �لبالد بل يف هذه �ل�صجون �لظامل �أهلها.

�أخوك �أبو �لنمر

2008/12/16م

جمموعة �ل�صيخ حممد �أبو طري �ل�صخ�صية.  
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الوثيقة رقم )27(:

35
ر�شالة من الأ�شري اأحمد �شكري القدرة )اأبو عبيدة( اإىل ال�شيخ حممد اأبو طري

1429/12/18هـ - 2008/12/16م 

ب�صم �هلل �لرحمن �لرحيم

�هلل  ورحمة  عليكم  فال�صالم  وبعد،  �لكرمي  ر�صوله  على  و�ل�صالم  و�ل�صالة  �حلمدهلل 

وبركاته،،

�صيخنا �لفا�صل و�أ�صتاذنا �حلبيب، �أ. م�صعب �خلري.. “حفظه �هلل”

كل عام و�أنت باألف خري وكل �نطالقة وحما�ص و�الإ�صالم عزيز.. 

يف  �أر�ك  �أن  و�صولك  منذ  حر�صي  رغم  �لر�صالة  تاأخرت  �ل�صيخ  �صيدنا  يا  �ل�صحيح 

�لفورة الأحتدث معك عب غرفة 58 ولكن قدر �هلل فلم �أرك، و�نتظرنا �أن َت�صعد �إلينا زيارة 

�لكر�م  �لعذر، و�لعذر عند  لنا  �إلتم�ص  �ملهم  �ملانع خري،  �لعيد فلم يقدر لك ذلك، ولعل  يف 

مقبول.. 

وحليتك  �لزكية  ونف�صك  �لبهية  طلتك  لرنى  م�صتاقني  وكم  فيه  �أحبك  �أنني  �هلل  يعلم 

تن�صى،  ال  �لذ�كرة  يف  حمفورة  وهي  معك  ق�صيناها  طيبة  و�أوقات  جميلة  فاأيام  �ملهيبة، 

وبعد  �ل�صا�صة،  على  ر�أيناك  كلما  ون�رش  ون�صتب�رش  �أخبارك  نتابع  كنا  �لدو�م  وعلى 

�العتقال عب “�لبو�صطات” وقر�أت جزء�ً من ق�صيدة �لقد�ص �لتي نظمتها و�لتي �أر�صلتها 

�للهم  بالفرج..  له ولنا جميعاً  �هلل طريقه وعجل  �لفا�صل ر�مي �صليمان، �صهل  �الأخ  مع 

�أخبارك  �الأخ ر�مي  و�الإخوة بعد قر�ءتها وكذلك بعد �صماعنا من  �آمني، و�رشرت كثري�ً 

يف  �أ�صتاذنا  فاأنت  َغرو  وال  �ل�صفة،  وكذلك  غزة  �أحد�ث  حول  �لعزيزة  �ل�صلبة  ومو�قفك 

�جلر�أة و�جلهر بكلمة �حلق، فلطاملا خطبتنا وعلمتنا �لعزة يف خطبك �ل�صادقة، فاهلل �أ�صاأل 

�أن يجعلها يف ميز�ن ح�صناتك. 

�ل�صيخ �ملوقر.. �أ�صتاذنا �لفا�صل

جمموعة �ل�صيخ حممد �أبو طري �ل�صخ�صية.  
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�أمتنى عليك �أن تفكر بجدية بعد �أن ي�صبع �الإخوة منك، وما �أظنهم ي�صبعون، �أن تنتقل 

ومل  كثري�ً  عنك  �صمعو�  �إخوة  يوجد  وثانياً:  كثري�ً،  لك  م�صتاقني  نحن  فاأوالً:  طرفنا،  �إىل 

يت�رشفو� بالتعرف عليك يلحو� �أن تاأتي �إلينا، فاأرجو �أن ال ترتدد ب�صبب مت�صك �الإخوة 

بك فلنا حق فيك كما هم.. 

ختاماً.. 

فقد  فوؤ�دي  يف  �لقر�آن  �هلل  يثبت  �أن  وخا�صة  دعو�تك  من  تن�صاين  ال  �أن  عليك  �أمتنى 

�أكرمني �هلل وتف�صل علي بحفظ �لقر�آن، و�أنا بالتاأكيد لن �أن�صاك، و�إن كنت �أحوج �إىل �لدعاء 

منك فنح�صبك من �أهل �هلل... 

�النطالقة  يف  �هلل  �صاء  �إن  ولقاوؤنا  و�مل�صلمني  �الإ�صالم  بك  �هلل  ونفع  عنك  �هلل  ر�صي 

ْكرَثَ �لنَّا�ِص اَل َيْعلَُموَن(.
َ
ْمِرِه َولَِكَنَّ �أ

َ
�لقادمة يف �لقد�ص )َو�هللُ َغالٌِب َعلَى �أ

و�ل�صالم عليكم ورحمة �هلل وبركاته،،

�بنك �ل�صغري �لد�عي لك بكل خري

�أحمد �صكري �لقدرة/ �أ. عبيدة

�لثالثاء 18/ ذو �حلجة/ 1429هـ

�ملو�فق 2008/12/16م

الوثيقة رقم )28(:

36
ر�شالة من الأ�شري اأكرم قا�شم )اأبو معاذ( اإىل ال�شيخ حممد اأبو طري

1429/12/18هـ - 2008/12/16م 

ب�صم �هلل �لرحمن �لرحيم

�أجمعني  �آله و�صحبه  �لنبي �مل�صطفى وعلى  �حلمدهلل وكفى و�ل�صالة و�ل�صالم على 

وبعد:

�ل�صيخ �لفا�صل و�لو�لد �لعزيز/ �أبو م�صعب �خلري – حفظك �هلل ورعاك. 

جمموعة �ل�صيخ حممد �أبو طري �ل�صخ�صية.  
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�ملر�بطني..  �ملوحدين  �ل�صابرين  حتية  �هلل..  يف  لك  �حلب  ملوؤها  طيبة  بتحية  حييك 
ُ
�أ

حتية – �جلنة – �ىل �أهل �جلنة �إن �صاء �هلل “فال�صالم عليكم ورحمة �هلل وبركاته”.

�أوالً: عمالً بقوله ] “تهادو� حتابو�”.

وثانياً: مبنا�صبة عيد �الأ�صحى �ملبارك رغم �أن �لوقت فات ومبنا�صبة مرور 21 عاماً 

على �نطالق ماردنا �الإ�صالمي، �أرجو �أن تقبل هذه �لهدية �ملتو��صعة. 

وو�هلل يا �صيخي �إين �أحبك يف �هلل.. و�أ�صاأل �هلل �أن يكون ذلك يف �صبيل �هلل ومن �أجل �هلل. 

و�ل�صالم عليكم ورحمة �هلل وبركاته،،

�بنك �ملحب لك يف �هلل

�أكرم بن عبد �هلل قا�صم

معاذ

�لثالثاء 2008/12/16

ذي �حلجة 1429

الوثيقة رقم )29(:

37
ر�شالة من الأ�شري �شرار حممد احلروب )اأبو متام( اإىل ال�شيخ حممد اأبو طري

2010/1/21

ب�صم �هلل �لرحمن �لرحيم

�حلمد�هلل رب �لعاملني و�ل�صالة و�ل�صالم على �أ�رشف �خللق و�ملر�صلني �صيدنا حممد 

وعلى �آله و�صحبه �أجمعني... 

�الأر�ص  وتكتب  �ل�صتاء،  حلن  �لريح  بها  وتعزف  �ل�صماء  يف  �ل�صحب  تتو�لد  عندما 

�حلياة،  وجه  على  �خلريف  كاأور�ق  �لذكريات  وتتطاير  �ل�صماء،  �أن�صودة  �ملطر   ِ بري�صة

تطري كالفر��صات فتغازل نور �لقمر وتغ�صل تعب �لروح مباء �لندى، وتقبل �أعتاب يومٍ 

جمموعة �ل�صيخ حممد �أبو طري �ل�صخ�صية.  
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 جديد وتعلن ميالد �لنور من رحم �لظالم...  �صيخنا �لفا�صل �أبو م�صعب �خلري حفظك �هلل

و�أطيب  حال  باأح�صن  تكون  �أن  �أمتنى  وبركاته...  �هلل  ورحمة  عليكم  �ل�صالم  ورعاك، 

�الأحالم  ت�صوير  عن  عاجزة  عديدة  مر�ت  تقف  ولكنها  كثرية،  �لكلمات  هي  كم  بال، 

من  خيطاً  تخط  ولكنها  �أرما�صها  من  �الأرو�ح  �إخر�ج  عن  عاجزة  وتبقى  و�لطموحات، 

حنني حتت �أي �صم�ص �أو �أي �صماء. 

قريباً �لفرج  يكون  �هلل  �صاء  و�إن  �ل�صجون،  هذه  يف  �لق�صرية  �الإقامة  لك   �أمتنى 

باإذن �هلل... 

هذي عز�ئمنا �ملجيدة تعانق �ُصمَّ �جلبال *** �صقت بنتق �ل�صخر درباً �صعيباً حمال

و�صالمي �حلاّر جلميع �أالأحباب عندك: �ل�صيخ هارون، مهند، و�صام �لعبا�صي: و�أنا 

�صياء  و�ل�صيخ  يعينه...  و�هلل  �لكنتينة  يف  م�صغول  �أنه  و�أعرف  �ملر��صلة  يف  معه  مق�رش 

�ل�رشفا... و�ل�صالم عليكم يف �لعاملني.

ودعو�تك يا �صاحب �ل�صفينة. 

تو��صل...  على  ولنبقى   ،11 ق�صم  يف  �لفجر  عند  �الأخاذ  �جلبلي  �صوتك  �أ�صمع  و�أنا 

و�صالٌم عليك وعلى روحك �لطاهرة. 

�بنكم �ملحب لكم 

�رش�ر حممد �حلروب )�أبو متام(

2010/1/21م
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الوثيقة رقم )30(38:

39
ر�شالة من الأ�شري الأردين �شلطان العجلوين اإىل ال�شيخ حممد اأبو طري

ب�صم �هلل �لرحمن �لرحيم

�صيخنا �لفا�صل �أبا م�صعب: حتية طيبة وبعد، �أعلم �أين وعدتك �ليوم باأمر.. مل �أمتكن 

منه، و�صاأوجز ر�أيي ون�صحي �إن �صمحت يل بهذه �الأبيات:

�أما �أنا فلي �لعذر:

قــ�صــــد �لـفـتــــى فـــي كــــــل مـــــا ر�مــــــه       ***       �أن يــــــدرك �لغـــــايـــــة �أو ُيــعـــــــــذر�

و�أما ر�أيي:

ال خــيــــــــر فــــــي ود �مـــرئ مـتـقــلــــــــب       ***       �إذ� �لـريـــح مـالت مال حيث متيـــل

و�أن�صحك باالإجابة:

�إذ� ما �فرتقنا فادر �أْن ل�صت من ذكري       ***       وال تـــك فـي �صـــٍك كـاأنــك ال تــدري

ك�صـــفت خبيئـــات �الأمـــور و�أدركــــــْت       ***       يدي فلتات �لر�أي يف مبتدى �الأمِر

عــلــيـــــــــك �صـــــــالٌم ال لِــــــــُوٍدّ رعــيــتــــــه       ***       ولـكـــن مثلي ال يقيم على �صــغــِر

وكاأين بك �إذ تقر�أ كالمي تقول:

و�أرى مــغــــــانـــم لــو �أ�صـــاء حـــويتـــهـــا       ***       في�صــدين عنهــا �حليــا.. وتكرمي

للعاقل تف�صري  �لتعري�ص  �أن يف  �أجد يف نف�صي �جلر�أة على قول ذلك، فتذكر:  و�إْن مل 

�ملعاين. 

و�صاحمني.. 

�بنك �ملق�رش: �صلطان �لعجلوين

�لوثائق �ملرقمة يف هذ� �مللحق من 30 �إىل 37 هي وثائق غري حمددة بتاريخ معني بح�صب ورودها من �مل�صدر.  
38

 جمموعة �ل�صيخ حممد �أبو طري �ل�صخ�صية، ر�صالة غري موؤرخة.
39
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الوثيقة رقم )31(:

40
ر�شالة من الأ�شري وليد الهوديل )اأبو اأحمد( اإىل ال�شيخ حممد اأبو طري

ب�صم �هلل �لرحمن �لرحيم

�حلمد هلل و�ل�صالة و�ل�صالم على ر�صول �هلل وعلى �آله و�صحبه ومن و�اله وبعد:

�صيخنا �حلبيب �أبا م�صعب �خلري.. �ل�صالم عليكم ورحمة �هلل وبركانه،

مودة  ونتظلَّل  عطركم،  �صذ�  نتن�صم  �لطاهرة..  �أرو�حكم  حنايا  يف  نعي�ص  زلنا  ما 

“ما حتابَّ رجالن  و�ل�صالم  �ل�صالة  �مل�صطفى عليه  ب�صاط قول �حلبيب  �أخّوتكم، على 

يف �هلل �إال كان �أحبّهما �إىل �هلل �أ�صّدهما حبَّاً ل�صاحبه”.. �أت�صاءل �أحياناً بعد �أن �أمتنى الأهلي 

خارج �ل�صجن، �أن يكونو� مثل �أهلي د�خله.. �أت�صاءل مع نف�صي، هل ترى �أنك ال تبخ�ص 

�إخو�نك، مما ي�صتحقون من م�صاعر �حلب؟! �أجد �جلو�ب �أنني ال �أعطي �الأمر ما ي�صتحق، 

من حب ومودة وتقدير.. عندئذ �أتوجه �إىل �لعلي �لقدير، �أن يرزقني حبّه وحّب من �أحبَّه، 

و�أن ي�صاعف هذه �ملحبة، حتى ت�صاهي �أرو�حاً علّقت و�صالها، باأعز حبيب على قاعدة 

�َصدُّ ُحبّاً هلل(. 
َ
)َو�لَِّذيَن �آَمنُو� �أ

هدرمي  يف   
41

ُنرم�صن �أن  نرتقب  �حلمد  وهلل  �أخبارنا  فرد�ً..  فرد�ً  جميعاً  لكم  حتياتنا 

�إنه غد�ً م�صافر �إىل طرفكم. �أرجو �أال تن�صانا من  باإذن �هلل.. �لتف�صيالت عند عالء، حيث 

دعو�تكم.. 

�لقلوب  �ل�صالمات.  �أحّر  �لنا�رش،  �أبو دروي�ص، وجمال، وعبد  لكم   يطرّي 
423 من غ. 

تتحّرق على �لدم �لنازف، وال متلك �صوى �لتوجه و�لت�رّشع ملن بيده �الأمر كله، �أن يبارك 

يف هذه �لدماء، ويجعلها نور�ً يبدد ظلمات �لطغاة. 

 جمموعة �ل�صيخ حممد �أبو طري �ل�صخ�صية، ر�صالة غري موؤرخة.
40

 ُنرم�صن: ن�صوم �صهر رم�صان.
41

غ.3: �أي �لغرفة رقم 3.  
42
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�لتاّمات كلها،  �لعّز من عر�صك، وبا�صمك �الأعظم، وبكلماتك  �إنا ن�صاألك مبعاقد  �للهم 

وباإ�رش�ق وجهك �ملنري، �أن ت�صلّي على �صيدنا حممد، وعلى �آله و�صحبه، �صالة حتّل بها 

�لعقد، وتعطي بها كل �صائل ما �صاألك.. �رزقنا فاإنك خري �لر�زقني، و�فتح لنا فاإنك خري 

�لفاحتني.. )�للهم �نت�رش لنا، �نت�صارك الأحبابك على �أعد�ئك(. 

و�ل�صالم عليكم ورحمة �هلل وبركاته

�أخوك/ وليد �لهوديل )�أبو �أحمد(

الوثيقة رقم )32(:

43
ر�شالة من الأ�شري مو�شى دودين )اأبو حممد( اإىل ال�شيخ حممد اأبو طري

ب�صم �هلل �لرحمن �لرحيم

�حلمد هلل رب �لعاملني و�ل�صالة و�ل�صالم على ر�صول �هلل �الأمني وبعد،

�صيخنا �لكبري وو�لدنا �لفا�صل �أبا م�صعب �خلري، �صالم �هلل ورحمته وبركاته عليكم 

وعلى كل من حتبون وتر�صون من �الأحبة حولكم. 

يف  عايد  و�أخي  �أنا  �أجل�ص  حيث  �لرملة،  معبار  من  هذه  ر�صالتي  �إليك  �أكتب  �رشيعاً 

�صنو�ت،  خم�ص  بعد  حممد  �حلاج  عائلة  الأبناء  حميم  لقاء  من  له  ويا   ،
44

نف�صه �الإك�ص 

ن�صتذكر فيه حو�دث �لعمر وعائليات �لبيت وحكايا �لطفولة، باأثر رجعي. 

�صيخي �حلبيب ال �صك �أنك تعلم، ما لك يف �صمائرنا و�أفئدتنا، �إْذ لك فيها من �لوقف 

�أق�صمت على  كاأنك  �أن جتدد فرو�صيتك بني �حلني و�حلني،  �هلل  لي�ص لغريك، وي�صاء  ما 

على  و�لدنا  يا  طبعاً  ربه،  عبد  يلقى  ما  �أحب  على  خمل�صاً  ممح�صاً  �هلل  تلقى  �أن  نف�صك 

�ل�رشيع �أقول با�صم كل �إخو�ين يف هد�رمي حمد�ً هلل على �ل�صالمة و�أجر وعافية، وهذه 

حال �لكر�م.. 

جمموعة �ل�صيخ حممد �أبو طري �ل�صخ�صية، ر�صالة غري موؤرخة.  
43

�الإك�ص: �لزنز�نة، للمزيد �نظر ملحق معجم “�ل�صجون �ل�صهيونية”.  
44
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لـــوال �مل�صـــقة �صـــاد �لنـــا�ص كهـــم           ***           �جلــــــود يـفـقـــــر و�الإقـــد�م قـتـــال

�أن  باإذن ربها، حيث تكاد ت�صتقر، وعلى و�صك  �أو�صاعنا يف هد�رمي ت�صري بحمد �هلل 

حت�صم �الأمور، ولك يف �أعناقنا دين، �إن كادت ت�صتقر �أال يكون لها ذلك، �إال �أن تكون حيث 

نكون، وما ذ�ك �إال حلاجتنا �إليك، وعدم ��صتغنائنا عن وجودك. 

من لك  حارة  �صالمات  حمزة”،  “�أبو  مع  �أين  م�صدقاً  فل�صت  �عذرين،  �أخرى   مرة 

وح�صن  وفازع  و�صالمة،  ور�تب،  وع�صام،  وهارون،  وماجد،  )�صالح(  حممد”  “�أبو 
�أن  �لتي دخلت عن طريق �صطة، و�أرجو  �الأغر��ص  ويا�رش، ووليد و�أ. �صلبك، و�صلتني 

ت�صكر يل �جلنجي، وجز�كم �هلل خري�ً، و�صالماتي �حلارة له والأخيه، والأبي قطي�ص و�أجمد 

و�أ. �حلارث و�أ. جابر... و�لكل. 

ختاماً �أ�صتودعكم �هلل �لذي ال ت�صيع ود�ئعه، و�ل�صالم عليكم ورحمة �هلل وبركاته

�أخوكم

مو�صى دودين )�أبو حممد(

الوثيقة رقم )33(:

45
ر�شالة من الأ�شري جمال الهور )اأبو ماهر( اإىل ال�شيخ اأبو طري

ب�صم �هلل �لرحمن �لرحيم

حمد�ً هلل �لعلي �لعظيم، و�ل�صالة و�ل�صالم على �صيد �الأنام حممد �لنبي �لعظيم.. 

و�لدي �لكرمي، و�صيخي �ملف�صال، �ل�صالم عليكم ورحمة �هلل وبركاته،

من قلب يخفق لذكركم، وعيون تدمع على فر�قكم، ومن يدٍ ظماأى مل�صافحتكم، ومن 

�ل�صوق،  هم�صات  �إليكم  �أزفُّ  كله  هذ�  من  �لعطرة،  �صريتكم  �صماء  يف  َمِرحًة  حتوم  روح 

وحروف �ملحبة �أْنظمها عقد�ً يتالأالأ بريقه ملعاناً على �صدروكم �لطاهرة، �لعامرة بهدي 

�الإله. نعم و�لدي، يقف �ل�صغري حري�َن �أمام من ياألفهم، يرت�صف من نبعهم ر�صفة حنان، 

جمموعة �ل�صيخ حممد �أبو طري �ل�صخ�صية، ر�صالة غري موؤرخة.  
45
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ويلوذون  بطرفكم  �أمثالنا  ويقف  �الأزمان،  وطول  �ل�صنني  مدد  على  ثناياهم  يف  ت�رشي 

حظرية  �إىل  وتعيدهم  �الأيام،  �أمل  تن�صيهم  كي  م�صامعهم،  تطرق  هم�صة  ر�جني  ببابكم، 

بفرجه  علينا  �هلل  ليمن  �لدعاء،  نخل�ص  و�إليكم  وحب،  حتية  كل  �صيدي  يا  فلك  �لرحمن، 

�لعاجل. 

�أيها �حلبيب، �إن كتبت �الأقالم ُدرر�ً، و�إن حمل �لقرطا�ص �إليكم �أْجَود �لكلم، فلن �أجد 

كلمة �أكرث جماالً �أ�صّطرها على هذ� �لر�صول، لتحلَّ �صيفاً على �صخ�صكم �لكرمي، ولتبثكم 

م�صاعري �لفيا�صة جتاهكم، �أكرث من كلمة )�أحببتك يف �هلل يا و�لدي(.

�ل�صوؤ�ل  و�أن�صاين  ور�ء م�صاعري،  �لقلم بعيد�ً وجرياً  �أخذين  لقد  �أيها �حلبيب عذر�ً، 

عنكم وعن �أحو�لكم، فيا رب �ل�صماء �أنعم عليهم برحمتك، و�حفظهم بلطفك، و�حر�صهم 

بجندك، و�جمعنا و�إياهم يف )وديان( جنتك وعلى مو�ئد رحمتك. 

�أنو�رك، و�إىل كل  �أال يطيل غربتك، و�أال يحرمنا م�صاهدة  �أرجو من �هلل  نهايًة و�لدي، 

�إخو�نك خال�ص �لدعاء و�ملحبة. 

هارون، مو�صى، �صالح عليهم �صلو�ت �هلل و�لرحمة و�إىل جميع من بطرفكم، �صعيد 

بد�رنة، معاذ، �أبو حذيفة و�إىل �حلبيب ع�صام كل �لتحية. 

�أما �إن ت�رشفت بال�صوؤ�ل عنا، فبحمد �هلل ونعمه وبرحمته نعي�ص، ومن رحيق ف�صله 

ننهل، فله �حلمد على كل حال. 

�بنك �مل�صتاق

جمال �لهور
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الوثيقة رقم )34(:

 
46

ر�شالة من الأ�شري اأحمد مالي�شة )اأبو ع�شام( اإىل ال�شيخ حممد اأبو طري

ب�صم �هلل �لرحمن �لرحيم

و�صحبه  �آله  وعلى  حممد  �صيدنا  على  و�ل�صالم  و�ل�صالة  �لعاملني،  رب  هلل  �حلمد 

و�لتابعني وبعد،

�أخي و�صيخي �لفا�صل �أبا م�صعب، �ل�صالم عليكم ورحمة �هلل وبركاته،

�لعظيمة ر�يته  حتت  �إليه،  باالنتماء  �رشفنا  �لذي  �لعظيم،  �إ�صالمنا  بتحية   �أحييك 

ال �إله �إال �هلل حممد ر�صول �هلل، �لذي �أخرجنا من �لظلمات �إىل �لنور، وجعلنا �إخوة متحابني، 

وباإذنه تعاىل �صنظل بظله يوم �لقيامة، و�أ�صاأله �أن يكون �للقاء قريباً بني �الأهل و�الأحباب، 

و�أ�صاأله تعاىل فرجاً قريباً عاجالً غري �آجٍل يا رب �لعاملني، كما �أرجو �أن تكون معنوياتك 

تعانق عنان �ل�صماء، وثقتي ومعرفتي بك تطمئنني، �أنك د�ئماً متوكل على �هلل، و�أنك �أهل 

لل�صب و�لثبات. 

�أخي �حلبيب �أبا م�صعب،

علينا،  رم�صان  �صهر  بحلول  و�لتبيكات،  �لتهاين  باأحر  �إليكم  �أتقدم  �أن  يل  يطبيب 

بني  �ل�صجون  هذه  خارج  ونحن  �لقادم،  �لعام  يف  علينا  يعيده  �أن  تعاىل  �هلل  �أ�صاأل  و�لذي 

�الأهل و�الأحباب، و�أعاده علينا باخلري و�ليمن و�لبكة، و�أعاننا �هلل و�إياكم على �صيامه 

وقيامه، وجعلنا من عتقاء �صهر رم�صان، وغفر �هلل لنا ولك ما تقدم من ذنوبنا، وجعلنا 

كيوم ولدتنا �أمهاتنا. 

من  و�حدة  ذرة  �أو  غالً  قلوبنا  يف  جتعل  وال  �إخو�ننا،  وجلميع  والأمي  يل  �غفر  ربي 

�لذنوب، �للهم تغمدنا برحمتك وعفوك �إنك �أنت �أرحم �لر�حمني. 

جمموعة �ل�صيخ حممد �أبو طري �ل�صخ�صية، ر�صالة غري موؤرخة.  
46



553

ملحق الوثائق

عليكم  قلقون  نحن  كم  �هلل  يعلم  �أحو�لكم،  وعن  عنكم  بال�صوؤ�ل  �أتقدم  �أن  ي�رشين  كم 

يغري  و�أن  عنكم،  يخفف  �أن  �لقدير  �لعلي  �إىل  �أتوجه  �أن  �إال  �أملك  وال  �أو�صاعكم.  وعلى 

�أحو�لكم �إىل �أح�صن حال، و�أن يكون معكم ويحفظكم ويرعاكم. 

ومن عندي يهديك �ل�صالمات �حلارة �الأخ �أبو همام ربحي هر�صة، و�أبو ح�صن هدو�ن. 

و�أرجو �أن تبلغ �صالماتي جلميع من حولك. 

و�إىل �للقاء بكم قريباً بني �الأهل باإذن �هلل

و�ل�صالم عليكم ورحمة �هلل وبركاته

�بنك �ل�صغري

�أحمد مالي�صة )�أبو ع�صام(

م�صت�صفى �لرملة

الوثيقة رقم )35(:

47
ر�شالة من الأ�شري ع�شام ق�شماين )اأبو حممد( اإىل ال�شيخ حممد اأبو طري

ب�صم �هلل �لرحمن �لرحيم

�حلمد هلل وكفى، و�ل�صالة و�ل�صالم على ر�صولنا �لذي ��صطفى وبعد، �أخي �حلبيب 

و�صيخنا �أبا م�صعب، �صالم من �هلل عليك وعلى روحك �لطاهرة يا �أبا �مل�صاعب، ��صتقنا لك 

يا �صيخ قبل �أن نخرج من باب �صجن �صطة، فكيف بنا �ليوم، وقد مر على فر�قكم �صهٌر 

تقريباً، �ليوم �صباحاً ذهب هارون للم�صت�صفى، ومل �أمتكن من كتابة ر�صالة لك الأبعثها 

معه، و�حلمد هلل �صينزل �صاب غد�ً للم�صت�صفى، و�أ�صاأل �هلل �أن ت�صلك هذه �لر�صالة، و�أنت 

مبعية رب �لعاملني، فاإذ� كانت �لوالية تامة تامة، كانت �لكفاية تامة تامة، )َف�َصيَْكِفيَكُهُم 

وتنق�صي،  �أيام  ولكنها  �صطة،  يف  �صيق  يف  �أنك  �صيخ  يا  �أعلم  �لَْعلِيُم(.  ِميُع  �ل�َصّ َوُهَو  �هلل 

جمموعة �ل�صيخ حممد �أبو طري �ل�صخ�صية، ر�صالة غري موؤرخة.  
47
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يف  لبقينا  �هلل  حمبة  ولوال  �هلل،  �صاء  �إن  منك  وتقبل  �هلل  فاأعانك  �مل�صقة،  قدر  على  و�الأجر 

بيوتنا، لكنه �لعذ�ب �لعذب، �لذي ال ي�صتعذبه �إال �لرجال فهنيئاً لك يا �صيخ. 

— �أنك  جيد�ً  و�أعلم  بذلك،  يهتم  ممن  ل�صت  ولكني  ر�صالة،  �أي  منك  ت�صلني   مل 

�إن �صاء �هلل— لن تن�صاين من دعائك، ولكني �أحب �أن �أ�صمع �أخبارك و�أخبار �الأحبة عندك. 

�أخبارنا هنا ال جديد فيها، �صوى �حلديث عن �أو�صاع �ل�صجن، وهل �صيبقى �أو يغلق 

�أو، �صحيح �أن �حلياة هنا فيها نوع من �حلرية، �إال �أن مو�صوع �لزيارة قد �أغلق �لنافذة 

�ل�صجون  �ل�صجن عن  �أف�صلية يف هذ�  �لتي ي�صتم منها �الأ�رشى، ر�ئحة �حلرية، فلهذ� ال 

هذ�  �أن  تنْ�َص  وال  �هلل،  �صاء  �إن  �الأهل  زيارة  تتم  �أن  و�آمل  �لزيارة،  متت  �إذ�  �إال  �الأخرى، 

�لق�صم تقريباً �صبه عزل، حيث �إنك تخرج للفورة �أحياناً، وال جتد �أكرث من 20 �صخ�صاً. 

�ل�صباب يلعبون ريا�صة يف �ل�صاعة �لثانية، �إذ� ز�رتك �حلاّجة، فاأرجو �أن تبلغها �ل�صالم 

هي و�إخوتك و�أوالدك، و�صالم خا�ص ملحمود خمتار د�ر �أبو طري. 

بعث لك ماجد �صاياً، و�أرجو �أن ت�رشبه يا �صيخ، وتكفر عن يينك من بع�ص �لفور�ت، 

وهذ� يعني �أين �صاأ�صعد للغرفة و�أنا حمرتم، يا زملة هدِّ و�صلِّ على �لنبي. 

�صاآخذ  �إين  له:  قال  ماجد  �حلاج  �لز�غة،  ح�صن  مع  �لعبية  �للغة  بتعلم  مو�صى  بد�أ 

�أنت فيه �جلل�صة، )كل هذ� مزح بعد �صالة �لفجر، و�صوت  جل�صة يف �لوقت �لذي تاأخذ 

�حلاج وهو ي�صحك مثل �صوت �ل�صلبي �هلل ي�صهل عليه(، �صمعت بذلك، وقلت للحاج �إين 

م�صتعد الأعلمه من �أجل �أن يجنن مو�صى، فقال يل �إذ� كانت �لنية كذلك، فلن يوفقنا �هلل، 

�أما �إن كانت �لنية هلل ف�صوف يوفقنا. فكم �رشرت بهذ� �لرد يا �صيخ، مع �أين كنت �أمزح مع 

�حلاج، ونحن ن�صري ولكن ببطء، �إال �أننا م�رشورون، و�صّدق يا �صيخ �أن �حلاج ماجد من 

�أف�صل �ل�صبان �لذين عرفتهم، ويعلم �هلل كم يحبك، ود�ئماً يتحدث عنك، كذلك هارون 

ياأخذ معنا عبي، �إال �أنه كما تعلم نزل للم�صت�صفى وقطع فينا، حممد ي�صكن مع فازع، 

و�أنا مع �أبو عبد �هلل وي�صلم عليك، و�حلمد هلل عاد من �مل�صت�صفى بعد �أن �أجريت له عملية 

الإز�لة ظفر من عينه، و�حلمد هلل هو ب�صحة جيدة �الآن، �ليوم جاءت �الإد�رة وقالت �إنها 

�صت�صع �صادر�ً كبري�ً يف �لفورة، وذلك لكيال يوؤثر �ل�صتاء على �أد�ء �صالة �جلمعة، وهذ� 

و�هلل �أعلم دليل على �أن �لق�صم �صيبقى مفتوحاً. 

و�أخذو� و�الأردن،  �إ�رش�ئيل  �إذ�عات،   3 �صوى  توجد  ال  للتلفزيون،   بالن�صبة 

�لعربية  ت�صمع  �أو  �لعامل،  زي  �أخبار  ت�صمع  �أن  تتمنى  يعني  و�ل�صلطة،  �الأو�صط  �ل�رشق 
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�أحياناً. بد�أت �أجهزة �الأتاري بالدخول على �لق�صم، �صعر �لو�حدة 750�ص، بعد �أن كانت 

�الأتاري، فذلك  �لغرفة يلعبان  �الثنان يف  �إذ� مل يكن  �أكرث، يعني  �أو  1600�ص،  �ل�صابق  يف 

جحيم لالآخر، حيث يجل�ص ال �صغلة وال عملة. �ل�صيخ �صالح نزل حمكمة للمجنونة. هذه 

لعلي  ليدك،  لت�صل  �لورقة  هذه  على  و�صعتها  متناثرة،  و�أخبار  مبعرثة،  �أفكار  �صيخي 

�أحظى بدعوة من دعو�تك. 

�صالم لنور وعبد �ملعني وفهد ور�ئد و�أين و�أبو �حلارث و�أبو جابر ونور. 

�أخوك

ع�صام ق�صماين )�أبو حممد(

الوثيقة رقم )36(:

48
ر�شالة من الأ�شري حممود اأبو �شرية اإىل ال�شيخ حممد اأبو طري

ب�صم �هلل �لرحمن �لرحيم

�حلمد هلل رب �لعاملني و�ل�صالة و�ل�صالم على ر�صول �هلل وبعد،

�صيخنا �لغايل حفظك �هلل ورعاك

�ل�صالم عليكم ورحمة �هلل وبركاته،

َّا َياأِْتُكْم  نََّة َومَل ْن َتْدُخلُْو� �جْلَ
َ

ْم َح�ِصبْتُْم �أ
َ
�أ�صتهل ر�صالتي هذ� باأن �أقول لك يا �صيخي: )�أ

�ُصْوُل َو�لَِّذْيَن  �ُء َوُزلِْزلُْو� َحتَّى َيُقْوَل �لرَّ َّ تُْهُم �لْبَاأْ�َصاُء َو�ل�رشَّ َمثَُل �لَِّذْيَن َخلَْو� ِمْن َقبْلُِكْم َم�صَّ

الَ �إِنَّ َن�رْشَ �هللِ َقِرْيٌب(.. هذه هي �لطريق مدة ال تتجاوز 100 
َ
�آَمنُْو� َمَعُه َمتَى َن�رْشُ �هللِ �أ

ما  فكل  �صيخي،  يا  ف�صب�ً  �مللوك،  ملك  عند  �لنعيم  جنات  يف  �خللود  حياة  بعدها  عام، 

�أذكر  ما  على  �هلل،  لغري  همك  ت�صكو  ال  مرتبتك،  و�رتفعت  درجتك،  ز�دت  �صبك  �زد�د 

�أنك قلت يل مرة، �إن �هلل عاتب زكريا ملا قال �آه ملا مل�صه �ملن�صار، فهذه �لكلمة تنق�ص �الأجر، 

�إذ�  تعاىل  �هلل  و�إن  �لبالء،  عظم  مع  �جلز�ء  عظم  )�إن   \ حممد  �صيدنا  بحديث  و�أذكرك 
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�أحب قوماً �بتالهم، فمن ر�صي فله �لر�صا، ومن �صخط فله �ل�صخط( حديث ح�صن. وقال 

�لبالء باملوؤمن و�ملوؤمنة، يف نف�صه وولده وماله، حتى يلقى �هلل تعاىل وما عليه  “ال يز�ل 
يحفظك،  �هلل  �حفظ  غالم  “يا  �مل�صطفى:  �حلبيب  و�صايا  ومن  �صحيح.  ح�صن  خطيئة” 

�حفظ �هلل جتده جتاهك، تعرف على �هلل يف �لرخاء يعرفك يف �ل�صدة، �إذ� �صاألت فا�صاأل �هلل، 

 و�إذ� ��صتعنت فا�صتعن باهلل تعاىل، فاإن �لعباد لو �جتمعو� على �أن ينفعوك ب�صيء مل يكتبه

يكتبه مل  ب�صيء،  ي�رشوك  �أن  على  �جتمعو�  ولو  ذلك،  على  يقدرو�  مل  لك،  تعاىل   �هلل 

�هلل تعاىل عليك، مل يقدرو� على ذلك، جفت �الأقالم وطويت �ل�صحف”، فاإن ��صتطعت �أن 

تعمل هلل تعاىل بالر�صا يف �ليقني فافعل، فاإن مل ت�صتطع، فاإن يف �ل�صب على ما تكره خري�ً 

�لي�رش ي�رش�ً، و“لن  �لكرب، و�أن مع  �لفرج مع  �لن�رش مع �ل�صب، و�أن  �أن  كثري�ً، و�علم 

يغلب ع�رش ي�رشين” حديث �صحيح. 

نعم يا �صيخنا �لطريق �صعبة و�صاقة، لكنّها و�هلل جميلة، و�أجمل ما يف هذه �لطريق، 

�أنك جتد �أنا�صاً حتبهم �أكرث من نف�صك، ي�صريون معك على �لطريق نف�صها، وي�صّحون مثل 

ما ت�صحي و�أكرث، فت�صعر باأنك ل�صت وحدك، و�إن كنت يف غرفة ال ي�صلها �صوء �ل�صم�ص، 

ولقد قالو� مل يبْق من حالوة �لدنيا �إال ثالثة، منها لقاء �الإخوة، فكفى بها من نعمة. 

�صيخنا �لكرمي،

هذه هي حياة �ملوؤمن �لذي �صار على �لطريق �مل�صتقيمة، يالقي �بتالء�ت وحمناً، �إما 

فاأهل  �لنا�ص، و�ملوؤمنون يف هذ� درجات،  �إىل  �لدعوة  تبليغ  و�إما يف  �لباطل،  �أهل  يف جهاد 

�لعز�ئم و�أهل �لرخ�ص، فاأما �أهل �لرخ�ص، فقد ن�صيهم �لتاريخ، وين�صاهم �لنا�ص، ر�صو� 

بالدرجات �لدنيا، يوؤثرون �ل�صالمة، لكي ال يتعبو� �أنف�صهم، هوؤالء يهاجمون من �لعامة، 

بل يكونون حجة ل�صعاف �لنفو�ص لرتك و�جبهم، �أما �أهل �لعز�ئم، فال ير�صون �إال �لقمم 

�ل�صف  قبل  �أو  �الأول،  �ل�صف  يف  يكونون  �ملقدمة،  يف  يكونو�  �أن  �إال  ير�صون  ال  �لعالية، 

�الأول، يكونون ُمتْبَعني وال يتبعون �أحد�ً �أبد�ً، ال جتدهم �إال يف �ل�صد�ئد، فهم مدر�صة يتعلم 

ال  �أخطاءهم  الأن  �لنا�ص؛  مثل  لي�صو�  لكنهم  و�لرجولة،  و�ل�صب  �لت�صحية  �لنا�ص  منهم 

تغتفر، بل حت�صب عليهم طو�ل حياتهم، و�أنت يا �صيخنا �خرتت هذه �لطريق �ل�صعبة، 

�إذ�  حتى  و�صوب،  حدب  كل  من  حمن  ف�صتو�جهك  �لعزة،  رب  عند  �ملقدمة  �رشف  لتنال 

جنحت يف هذ� �المتحان، �نفتحت لك �لدنيا قبل �الآخرة، كما وعد رب �لعزة يف كتابه. 
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�صيخي �لكرمي، ��صمح يل �أن �أ�صاأل عن �أخبارك، فع�صاك بخري و�صحة جيدة، �أرجو �أن 

تكون مرتاحاً عندك، و�أرجو منك �أن تبلغ �صالمي، �إىل و�لدتك و�أبنائك حفظهم �هلل. 

�أما �إن تكرمت بال�صوؤ�ل عني، فاحلمد هلل بخري، و�ملعنويات �أعلى من �جلبال، �أمتمت 

�هلل، �صاء  �إن  �لن�صاء  ب�صورة  �صاأبد�أ  قريب  وعّما  عمر�ن،  �آل  مع  �لبقرة  �صورة   حفظ 

و�إن  �لتلفاز،  مع  �رش�ع  يف  زلت  ما  �ل�صنن،  وعلى  �ملوؤمن  �رشف  على  �أحافظ  هلل  و�حلمد 

�صاء �هلل عّما قريب ال يكون يف نف�صي منه �صيء، و�أخري�ً ما زلت على �لعهد �لذي بيننا. 

)�صالمي �إىل يا�رش ونور(

و�ل�صالم عليكم ورحمة �هلل وبركاته،

�أخوك حممود �أبو �رشية

هدرمي

3/27

الوثيقة رقم )37(:

49
ر�شالة من الأ�شري علي العامودي )اأبو اأحمد( اإىل ال�شيخ حممد اأبو طري

ب�صم �هلل �لرحمن �لرحيم

�ملجاهدين  وقائد  �ملر�صلني  �أ�رشف  على  و�ل�صالم  و�ل�صالة  �لعاملني،  رب  هلل  �حلمد 

وعلى من �صار على دربه �إىل يوم �لدين. 

�أمتنا  وعن  عنا  �هلل  وجز�ك  ورعاك  �هلل  حفظك  م�صعب،  �أبو  �حلبيب  و�صيخي  و�لدي 

يوّفون  �لذين  �ملحت�صبني  �ل�صابرين  ثو�ب  و�أتاك  �الأجر،  و�أح�صن  �جلز�ء  خري  وحركتنا 

�أجرهم بغري ح�صاب �للهم �آمني. 

هذه  تكون  �أن  ينبغي  كان  فقد  وفائي،  وقلة  عقوقي  على  �ملعذرة  منك  �أرجو  بد�ية، 

�لر�صالة منذ زمن، ولكن كان يل �أمل �أن يكون لقاء بيننا منتع ناظرنا بروؤياكم و�حلديث 
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معكم و�جللو�ص �إليكم، �أما وقد تعذر ذلك وعلمت �أنكم عائدون �إىل ق�صم “13” فقد كان 

�لقلب  يف  لك  �أن  �صيخنا  يا  و�أ�صهدك  وتعاىل  �صبحانه  �هلل  �صهد 
ُ
�أ و�إين  لك،  �أكتب  �أن  لز�ماً 

�أن ُي�صطر على ورق؛ فهي حمبة �لولد لو�لده و�الأخ الأخيه  من �ملحبة و�لتقدير ما يفوق 

�إىل  �إال بالتقرب به  �أن يجعلها يل ذخر�ً يوم ال ينفع �ملرء  و�ل�صديق ل�صديقه. و�أ�صاأل �هلل 

�صبيل  يف  و�لعناء  �لعنت  من  القو�  �لذين  �ل�صاحلني  و�لُعبّاد  �ملجاهدين  حمبة  ولعل  ربه، 

دعوة �هلل ورفع ر�يتها ما القوه فظلّو� على �لعهد وما بدلو� تبديالً، لعلها ُقربى �إىل �هلل كيف 

بال وهو يقول: )َو��ْصِبْ َنْف�َصَك َمَع �لَِّذيَن َيْدُعوَن َرَبُّهْم ِبالَْغَد�ِة َو�لَْع�ِصيِّ ُيِريُدوَن َوْجَهُه 

يَاِة �لُدّْنيَا(.  َواَل َتْعُد َعيْنَاَك َعنُْهْم ُتِريُد ِزينََة �حْلَ

ر�يٍة  حتت  قريب  عما  يجمعنا  و�أن  بالفرج  لنا  ل  يعجِّ �أن  �لعظيم  �لعلي  �هلل  �أ�صاأل 

هذ�  يجعل  ال  �أن  �صبحانه  و�أ�صاأله  ور�صوله.  �هلل  يحبه  مكان  ويف  ور�صوله،  �هلل  يحبها 

�آخر �لعهد بيننا، و�أن يتم وعده لعباده يوم �للقاء �الأكب، باأن يجمعنا و�إياكم مع �لنبيني 

ْوَفى 
َ
و�ل�صديقيني و�ل�صهد�ء و�ل�صاحلني، و�أن يظلنا بظله “يوم ال ظل �إال ظله”، )َوَمْن �أ

.)ِ ِبَعْهِدِه ِمَن �هلَلّ

�صيخنا �حلبيب �أبو م�صعب/ كم هو �ل�صوق �إليكم كبري وعظيم، ولكم كنت �أمتنى لقاك 

�أيام  �إليك، وهي  �أن�صى �الأيام �جلميلة �لتي ت�رشفت فيها بلقاك ومعرفتك و�جللو�ص  فال 

ال ُتن�صى ولن ُتن�صى باإذن �هلل �صبحانه وتعاىل، �أمتنى �أن تكون �أخبارك بخري و�صحتك 

على خري ما ير�م، و�أن تكون م�رشور�ً هنا يف نفحة، على �لرغم من �أن �ل�صجن ال حديث 

باألف  هلل  و�حلمد  فهي  �أخباري  �أما  حال.  كل  على  هلل  و�حلمد  �ل�رشور،  عن  فيه  كثري 

ولكن تعرفها،  عديدة  باأزمات  �الأخرية  �ل�صنو�ت  يف  مررت  وعافية،  �صحة  و�ألف   خري 

عليَّ  يتوجب  كان  مرت  �لتي  �الأو�صاع  ظل  ففي  �صيء.  كل  رغم  و�قف  بقيت  هلل  �حلمد 

�صمريياً �أن �أقف �ملو�قف �لتي وقفتها، و�أنت تعرف يا �أبو م�صعب �أن لي�ص يل فيها على 

�مل�صتوى �ل�صخ�صي ناقة وال جمل، بل على �لعك�ص لو بحثت عن ناقة وجمل فكان ال بد 

�أن �أقف موقف ت�صفِّق �لنا�ص فيه يل. ولكن على �لرغم من ذلك �أقول �إنني ال �أدَّعي �أن كل 

ما فعلته �صو�ب، على �لرغم من �أن �للجان �لتي �صكلت �أقرت بعد ذلك �أن �لقر�ر�ت كانت 

�صائبة ومعقولة.. على �لعموم، ذلك عهد م�صى مبا فيه و�أ�صاأل �هلل �أال تعود تلك �الأيام. 

�أما �صحتي، فهي و�حلمد هلل بخري و�الأهل جميعاً باألف خري و�صحة وعافية، كبو� 

�الأوالد و�لبنات وتزوجو� وخلفو� ونحن على قارعة �حلياة نرتب �الأحد�ث و�خلطوب.. 
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�الآن  و�أ�صعى  هلل،  و�حلمد  بامتياز  �ملاج�صتري  �أنهيت  �جلامعة؛  يف  �لدر��صة  �أخبار 

للدكتور�ه، وطلبت ت�صجيل ماج�صتري ثاين، و�أ�صال �هلل �لتوفيق ودعو�تك يا �صيخنا. 

و�عتز�زي،  وتقديري  �خلال�صة  حمبتي  لك  �أطرّي  �أن  �إال  ي�صعني  ال  ر�صالتي  ختام  يف 

و�أق�صاها  �حلبيبة  �لقد�ص  �صاحات  على  و�حلبور  و�ل�رشور  �لقريب  �لفرج  لك  متمنياً 

�ملبارك، فهي �الآن بحاجة لك و�أنت �صيخها، ولها بجانب �ل�صيخ ر�ئد جز�ه �هلل خري�ً، وهذ� 

خري ما يفعله �الإن�صان ويقوم به يف هذه �الأيام. 

�هلل عنا وعن دعوتنا وحركتنا خري �جلز�ء، وجعل ذلك يف ميز�ن  �أخرى جز�ك  مرة 

ح�صناتك �أيها �ملجاهد �أبد�ً و�ل�صابر �أبد�ً، ثبتنا و�إياك �هلل على �حلق و�لدين و�ليقني. 

و�ل�صالم عليكم ورحمة �هلل وبركاته،

�أخوك علي �لعامودي

�أ. �أحمد




