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�ل�صيخ حممد �أبو طري �صاباً، 1971�ل�صيخ حممد �أبو طري يف �صباه، 1968

أواًل: الصور الشخصية

ملحق ال�صور

�ل�صيخ حممد �أبو طري يف قرية �جليب �أيام كان 

�إماماً للقرية، 1973

 �ل�صيخ حممد �أبو طري يف رحلة ويظهر خلفه

مرج �بن عامر، 1987
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ذكريات �ل�شيخ حممد �أبو طري 

�ل�صيخ حممد �أبو طري يف رحلة ل�صمال فل�صطني، 

�صيف 1987

�ل�صيخ حممد �أبو طري يف زنازين �صجن �مل�صكوبية 

�إثر �لتحقيق معه، مطلع 1999

 �ل�صيخ حممد �أبو طري يف �صجن �خلليل،

�صيف 1994

 �ل�صيخ حممد �أبو طري يف �صجن ع�صقالن،

�صيف 1999
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�ل�صيخ حممد �أبو طري يف �ملعتقل، نهاية 1999 �ل�صيخ حممد �أبو طري يف �ملعتقل، نهاية 1999

 �ل�صيخ حممد �أبو طري يف �صجن جمدو،

�صتاء 2004

 �ل�صيخ حممد �أبو طري يف �صجن �صطة،

�صيف 2000
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ذكريات �ل�شيخ حممد �أبو طري 

�ل�صيخ حممد �أبو طري معتقالً مع و�لدته يف �صجن �مل�صكوبية لدوره �لقيادي يف كتائب �لق�صام، ودورها 

يف نقل �ل�صالح ملقاتلي �لكتائب، مطلع 1999

�ل�صيخ �أبو طري مع و�لدته يف منزلهما يف قرية �أم طوبا بعد فوزه يف �نتخابات �ملجل�ص �لت�رشيعي 

�لفل�صطيني، كانون �لثاين/ يناير 2006
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من �ليمني: فل�صطني �بنة �ل�صيخ حممد �أبو طري، و�صقيقه مو�صى �أبو طري �أ�صتاذ �لفيزياء يف جامعة 

�لقد�ص، و�ل�صيخ حممد �أبو طري وب�صحبتهم عدد من �أبناء �لعائلة، �صيف 1986

من �ليمني: فل�صطني �بنة �ل�صيخ حممد �أبو طري، و�ل�صيخ �أبو طري، وولده م�صعب، �لتقطت �ل�صورة يف 

منزل �لعائلة يف قرية �أم طوبا، كانون �لثاين/ يناير 2006
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ذكريات �ل�شيخ حممد �أبو طري 

من �ليمني: �صليم �لعو�ودة من كفر كنا، و�ل�صيخ حممد �أبو طري، بالقرب من طبيا، �صيف 1988

من �ليمني: �الأ�صري �ملحرر ر�مي �الأقرع، و�ل�صيخ حممد �أبو طري يف مكتبة �صجن جمدو، �صتاء 2005
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من �ليمني: �الأ�صري �ملحرر فازع �صو�فطة، و�ل�صيخ حممد �أبو طري، و�الأ�صري �ملحرر عرفات �صو�فطة، 

يف �صاحة �صجن جمدو، �صتاء 2005

من �ليمني: �لنائب حممد طوطح، و�ل�صيخ حممد �أبو طري، و�لنائب و�ئل �حل�صيني، يف حفل �نتخابي 

لكتلة �لتغيري و�الإ�صالح، �أقيم يف بلدة بدو، 2006/1/20
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ذكريات �ل�شيخ حممد �أبو طري 

�ل�صيخ حممد �أبو طري ي�صلم على �الأ�صتاذ عبد �لرحمن �صالح، وب�صحبتهم �ل�صيخ �إبر�هيم حمادة يف 

م�صجد بلدة �صور باهر بعد �لفوز يف �نتخابات �ملجل�ص �لت�رشيعي، �صباط/ فب�ير 2006

من �ليمني: �لنائب �أحمد عطون )�أبو جماهد(، و�ل�صيخ حممد �أبو طري، يوؤدون �صالة �جلمعة يف م�صجد 

�صور باهر �إثر فوزهم يف �نتخابات �ملجل�ص �لت�رشيعي، �صباط/ فب�ير 2006
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 من �ليمني: �ل�صيخ حممد �أبو طري و�لنائب

�أحمد عطون )�أبو جماهد( يف �صورة لهما يف �أثناء 

�ال�صتعد�د للدعاية �النتخابية، 2005/12/31

�ل�صيخ حممد �أبو طري يف مقعده يف �ملجل�ص 

�لت�رشيعي �لفل�صطيني يف �أثناء �نعقاد �إحدى 

جل�صات �ملجل�ص، 2006/3/29

من �ليمني: رئي�ص �ملجل�ص �لت�رشيعي �لفل�صطيني �لدكتور عزيز دويك، و�لنائب و�لوزير نايف 

 �لرجوب، و�لنائب �ل�صيخ حممد �أبو طري، و�لوزير عي�صى �جلعبي، و�لنائب �لدكتور �إبر�هيم

�أبو �صامل، خالل جل�صة حماكمة يف حمكمة عوفر �لع�صكرية، 2006/9/19
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ذكريات �ل�شيخ حممد �أبو طري 

�بنة �ل�صيخ مرمي �أبو طري، �صيف 1995�بنة �ل�صيخ �أروى �أبو طري، �صيف 1990

من �ليمني: م�صعب، و�أروى �أبناء �ل�صيخ حممد 

�أبو طري، �صتاء 1998

من �ليمني: حممود، وم�صعب �أبناء �ل�صيخ حممد 

�أبو طري، 1998
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ثانيًا: صور الشهداء واألسرى وإهداءاتها:

�ل�صهيد �صعد �صايل )�أبو �لوليد(، �غتيل يف لبنان 

يف 1982/9/27

�ل�صهيد فوزي �أبو طري، �صهيد معركة �لكر�مة، 

1968/3/21

�ل�صهيد حممد عزيز، ��صت�صهد بالقرب من �خلليل 

يف 1993/9/13

�ل�صهيد �الأ�صري جمعة �إ�صماعيل، ��صت�صهد يف 

�صجن �لرملة يف 2008/12/24، وكان �عتقل يف 

�آذ�ر/ مار�ص 1993
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ذكريات �ل�شيخ حممد �أبو طري 

�ل�صهيد �ملهند�ص يحيى عيا�ص، �غتيل يف غزة يف 

1996/1/5

�ل�صهيد �إ�صالم �أبو �رميلة، ��صت�صهد على حاجز 

�إيريز يف 1994/3/8

�ل�صهيد عبد �ملنعم �أبو �حميد، �غتيل يف بلدة �لر�م 

يف 1994/5/31

�ل�صهيد زهري فر�ح، �غتيل يف بلدة �لر�م يف 

1994/5/31
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�ل�صهيد عادل عو�ص �هلل، �غتيل بالقرب من �خلليل 

يف 1998/9/10

�ل�صهيد �ملهند�ص حميي �لدين �ل�رشيف، ��صت�صهد 

يف ر�م �هلل يف 1998/3/29

�ل�صهيد عماد عو�ص �هلل، �غتيل بالقرب من �خلليل 

يف 1998/9/10

�ل�صهيد عمر �صعادة، �غتيل يف بيت حلم يف 

2001/7/17
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ذكريات �ل�شيخ حممد �أبو طري 

 �ل�صهيد �أين حالوة، �غتيل يف مدينة نابل�ص

يف  2001/10/22

من �ليمني: �ل�صهيد ريا�ص �أبو زيد، و�الأ�صري �ملحرر و�صام فرحات، و�ل�صيخ �أحمد يا�صني، و�أبو ن�صال 

فرحات. �لتقطت �ل�صورة يف منزل �آل فرحات يف حي �ل�صجاعية بغزة، 1999/5/31

 �ل�صهيد �صالح �صحادة، �غتيل يف غزة

يف 2002/7/22
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�ل�صهيد ن�رش جر�ر، ��صت�صهد يف بلدة طوبا�ص يف 

2002/8/14

�ل�صهيد �إبر�هيم �ملقادمة، �غتيل يف غزة يف 

2003/3/8

�ل�صهيد �ملهند�ص �إ�صماعيل �أبو �صنب )�أبو ح�صن(، 

�غتيل يف غزة يف 2003/8/21

 �ل�صهيد عبد �لعزيز �لرنتي�صي، �غتيل يف غزة

يف 2004/4/17



480

ذكريات �ل�شيخ حممد �أبو طري 

على  ُعلِّق   .2003/3/18 يف  ��صت�صهد  عالن،  علي  �ل�صهيد 

يحد  ال  حمد�ً  هلل  �حلمد  �لرحيم،  �لرحمن  �هلل  “ب�صم  �ل�صورة: 

بحد و�ل�صالة و�ل�صالم على �حلبيب �مل�صطفى �صالة وت�صليماً 

ال يحد�ن بحد، وبعد: �إىل �الأب �حلنون �لذي عو�صنا على فقدنا 

�الأهل فكنت عندما ت�صع يدك �ملباركة على ر�أ�صي ��صعر بحنان 

مل �أ�صعره من قبل، فاأنت �صيخنا �الأب �حلنون و�ملربي و�لقائد 

�أطمع ولو بدعوة منك. فال بّد  و�إين الأهديك هذه �ل�صورة و�أنا 

�أطمع  وال  �حلزين،  �الأق�صى  �مل�صجد  �صاحات  يف  نلتقي  �أن  لنا 

و�ل�صعاب، و�الأمل  �الأحز�ن  دنيا  �لدنيا؛  بهذه  �للقاء  يف   كثري�ً 

عند  �الأحبة،  عند  �لنعيم  جنان  يف  �للقاء  من  �صيخ  يا  لنا  بّد  فال 

و�أنفا�صنا  �لطريق طويل  يقول  �لذي كان دوماً  �لهريي  جمال 

�أ�رشك و�أ�رش جميع �ملجاهدين. و�أخري�ً  �أن يفك  �لكرمي  �أطول، وعند ماهر وحممد عزيز. فا�صاأل �ملوىل 

ال ت�صتطيع هذه �لكلمات �أن ت�صف قدرك يف نفو�صنا. و�أخري�ً ال ال تقولو� ود�عاً... بل قولو� �إىل �للقاء... 

 �إن مل يكن فوق �لرثى... فبجنة رب �ل�صماء. و�ل�صالم عليكم ورحمة �هلل وبركاته، �بنك و�أخوك �لفقري

�إىل �هلل، علي مو�صى عالن. �أ. معاذ، خميم عايدة، ما �أجمل �لعذ�ب يف �صبيل �هلل”.

�ل�صهيد مالك نا�رش �لدين، �غتيل يف مدينة �خلليل 

يف  2004/7/15

 �ملهند�ص و�الأ�صري �ملحرر ح�صن �لقيق

)�أبو �صليمان(، تويف يف �صباط/ فب�ير 2006
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على  ُعلِّق   .1994/8/12 يف  ��صت�صهد  عابدين،  ر�غب  �ل�صهيد 

�ل�صورة: “ب�صم �هلل �لرحمن �لرحيم �حلمد هلل، �إىل �صيخي �جلليل 

�أن يجمعني بك مع  �ملوىل عّز وجل  و�أدعو  �أبو م�صعب �خلري، 

�لد�عي لك، فائق �جلعبة �أخوك   �لنبيني و�ل�صديقني و�ل�صهد�ء. 

�أبو حمزة. �صورة �ل�صهيد ر�غب عابدين”.

على  ُعلِّق   .1994/10/14 يف  ��صت�صهد  �لنت�صة،  ح�صن  �ل�صهيد 

عمي  البن  �لر�صم  هذ�  �لرحيم،  �لرحمن  �هلل  “ب�صم  �ل�صورة: 

و�أخي �ل�صهيد ح�صن �لنت�صة �إهد�ًء ل�صيخنا �جلليل �أبو م�صعب 

و�أ�صاأله  بهم،  يجمعنا  �أن  تعاىل  �هلل  �صائالً  طري”  “�أبو  �خلري 

يف لك  �ملحب  �أخوك  �أعد�ئه.  من  ويحميك  عنك  يخفف  �أن   تعاىل 

جالل �هلل، �أين يا�رش �لنت�صة، �أ. �لق�صام، �صجن ع�صقالن”.

يف  �لطبي  لالإهمال  نتيجة  ��صت�صهد  وهد�ن،  �أبو  حممد  �ل�صهيد 

�صجون �الحتالل، يف 2004/11/4. ُعلِّق على �ل�صورة: “ب�صم �هلل 

 �لرحمن �لرحيم �أ�صتاذي و�صيخي �ملكرم ف�صيلة �ل�صيخ حممد

�أبو طري، �أبو م�صعب، �إين �أدعو �هلل �أن يتعك بال�صحة و�ل�صعادة 

و�أن  �لعر�ص  ويوم  �الأر�ص  وحتت  �الأر�ص  فوق  ي�صرتك  و�أن 

�آمني  �للهم  �لنعيم،  �لكرمي يف جنة  يجمعنا �هلل على حو�ص نبيه 

ح�صن،  �أبو  هدو�ن،  �أبو  حممد  �حلاج  تلميذك  لك،  �صكر  و�ألف 

2002/4/7م”.
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تل  بلدة  يف  حممد  �غتيل  ريحان،  وعا�صم  حممد  �ل�صهيدين 

يف  ��صت�صهادية  عملية  يف  عا�صم  و��صت�صهد   ،2001/10/12 يف 

�لرحيم،  “ب�صم �هلل �لرحمن  ُعلِّق على �ل�صورة:   .2001/12/12

�آله  وعلى  حممد  �هلل  ر�صول  على  و�ل�صالم  و�ل�صالة  هلل  �حلمد 

�أهدي لك هذ�  �أبو م�صعب  �إىل �صيخنا �لفا�صل  و�صحبه و�صلم، 

�لر�صم الأخوي �ل�صهيدين حممود وعا�صم، رحمهما �هلل �صائالً 

�ملوىل عز وجل �أن يجمعنا و�إياهم يف جنان �خللد، مع دعائي لك 

بالفرج �لعاجل وال تن�صانا من دعائك �خلال�ص يف ظهر �لغيب، 

حممد  لل�صهيدين  �ل�صورة  عمرو،  �أبو  ريحان  عماد  �أخوك 

وعا�صم ريحان، 2005/1/11م، تل - نابل�ص”.

�الأ�صري �ملحرر مرو�ن �أبو �رميلة. ُعلِّق على �ل�صورة: “ب�صم �هلل 

�لفا�صل  �أخي �حلبيب  �إىل  �ل�صورة  �أهدي هذه  �لرحيم  �لرحمن 

“�أبو م�صعب” لتكون ذكرى بيننا، ودليل على  �أبو طري  حممد 

�أهلنا على خري،  �أن يفك �أ�رشنا ويجمعنا مع  �ملحبة، و�أ�صاأل �هلل 

�إنه على كل �صيء قدير، �أخوك مرو�ن �أبو �رميلة، �أبو م�صعب، 

1995/7/3، �لقد�ص، �لر�م، ع�صقالن �لرباط”.

�الأ�صري �ملحرر ر�تب زيد�ن. ُعلِّق على �ل�صورة: “ب�صم �هلل �لرحمن 

�مل�صطفى  على  و�ل�صالم  و�ل�صالة  وكفى  هلل  �حلمد  �لرحيم 

وبعد، �صيخي �لفا�صل �أبو م�صعب حممد �أبو طري، يا من بعت 

و�هلل ��صرتى، �أهدي �إليك ر�صمي هذ� تعبري�ً عن �ملحبة و�الأخوة. 

لتدعو يل يا �صيخي �لفا�صل بظهر �لغيب باملغفرة و�لرحمة كلما 

�هلل.  يف  �أحبك  �أخاً  لتتذكر  بال،  على  �إليك  وخطرت  �إليها  نظرت 

و�علم يا �صيخي �لغايل مهما �دلهمت �خلطوب فال بّد من �نبالج 

يكون  �أن  ع�صى  قل  هو  متى  وي�صاألونك  جديد،  للحرية  فجر 

قريباً، و�آخر دعو�نا �أن �حلمد هلل رب �لعاملني، �أخوك �ملحب لك 

 دوماً، ر�تب عبد �هلل زيد�ن، �أ. عبد �هلل، قبيا، ر�م �هلل، 1997/1/22،

13 رم�صان �خلري”.
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 �الأ�صري �ملحرر عامر �أبو �رشحان. ُعلِّق على �ل�صورة: “ب�صم �هلل

�لرحمن �لرحيم، �حلمد هلل وكفى، و�ل�صالة على �لنبي �مل�صطفى 

وبعد، تعبري�ً عن �ل�صوق و�حلنني، لالأخ �لفا�صل و�لو�لد �ملربي 

�أقدم ر�صمي متو��صعاً تعبري�ً  �أبو م�صعب  �أبو طري  �الأخ حممد 

عن عالقة �الأخّوة �لتي �ألفت ما بني قلوبنا ولتكون ذكرى طيبة 

�أ،  �صكان  جلميع  و�صالماتي  �لغيب،  ظهر  يف  �صاحلة  لدعوة 

�أخوكم عامر �أبو �رشحان، �أبو حما�ص، نفحة، 1996/6/1م”.

�ل�صورة:  على  ُعلِّق  نعيم.  �أبو  �هلل  عبد  توفيق  �ملحرر  �الأ�صري 

“ب�صم �هلل �لرحمن �لرحيم �إهد�ء �إىل �صيخي �لفا�صل �أ. م�صعب 
�خلري، عبد �هلل توفيق، �أ. نعيم، 2000/9/23”.

�هلل  “ب�صم  �ل�صورة:  على  ُعلِّق  �لباز.  �إبر�هيم  �ملحرر  �الأ�صري 

�لرحمن �لرحيم، �الأخ �حلبيب �أبو م�صعب �أهدي هذه �ل�صورة 

�ملتو��صعة �إليك، و�أ�صاأل �هلل يجمعك بني �أهلك و�أقربائك و�أحبابك 

�إبر�هيم طالل  يف �لقريب �لعاجل، �أخوك �ملحب لك و�لد�عي لك 

�لباز، قلقيلية حي �لتفاح، 2005/2/7”.
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�ل�صورة: على  وُعلِّق  �لدين.  نا�رش  هارون  �ملحرر   �الأ�صري 

�لفا�صل و�حلبيب �إىل �صيخي  �إهد�ء  �لرحيم  �لرحمن  �هلل   “ب�صم 
�أبو م�صعب �خلري، مع حتيات �أخوك هارون”.

�الأ�صري �ملحرر نز�ر حممد رم�صان. ُعلِّق على �ل�صورة: “�أهدي 

طري �أبو  حممد  �ل�صيخ  �هلل،  يف  �حلبيب  �الأخ  �إىل  هذ�   ر�صمي 

�أبو م�صعب �خلري، لتبقى ذكرى بيننا يف عامل �لن�صيان، و�أ�صاأل �هلل 

�لقدير �أن يفرج كربنا و�أن يجمعنا يف �صاحات �مل�صجد �الأق�صى، 

يف ظّل عد�لة قد�صية، وقد حتقق وعد �هلل، �إن ربي على كل �صيء 

نابل�ص، تل/  رم�صان،  تي�صري  حممد  نز�ر  �هلل  يف  �أخوك   قدير. 

ربيع �لثاين 1421هـ، متوز]/ يوليو[ 2000م”.

�لرحمن  �هلل  “ب�صم  �ل�صورة:  على  ُعلِّق  �لهور.  جمال  �الأ�صري 

عليكم �ل�صالم  �لكبري،  �الأخ  �أيها  �لفا�صل  �صيخي   �لرحيم، 

ورحمة �هلل وبركاته، �صيخي �أبو م�صعب، �لقلب مليء بالقول، 

معكم  �أما  ��صتحياء�ً،  �لقلم  يقف  ولكن  �حلديث،  يريد  و�لل�صان 

كرمي  �أخ  يقول  وهو  �رجتافاً  ويرتعد  فيه،  يف  �لكلمات  فتتلعثم 

و�أخ حبيب. فرَّج �هلل كربتك، وحرر قيدك، و�أعانك على بلو�ك، 

�هلل كن له معيناً، و�أهده �رش�جاً منري�ً، و�جعله نور�ً مبيناً. �أخي 

ومعلمي �لكبري يقول ر�صولنا �لكرمي و�أنت �أعلم مبا قال، يقول 

تغذي  كما  بالبالء  �ملوؤمن  ليغذي  �هلل  “�إن  �ل�رشيف  حديثه  يف 

�لو�لدة ولدها باللب”، و�أنا �أر�ك ر�صعت �لبالء و�لعناء، وغذ�ك 

�إليك  يذهب  ر�صمي  هذ�  �لكرمي  �أخي  لك.  حمبته  قدر  منه  �هلل 

�أخوك  ��صتحياء منك، فتقبله لينال �رشف ما يب�رش منك،  على 

�ل�صغري �أبو تقي �لدين، جمال �لهور”.
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“�إىل  �ل�صورة:  على  ُعلِّق  �صكري.  ح�صني  �أحمد  �ملحرر  �الأ�صري 

�لغايل حممد �أبو طري، �أبو م�صعب، �أبعث �إليك بر�صم لبوزي، ال 

تن�صانا يا �صيخنا من دعوة يف جوف �لليل، �أخوك �لغلبان �أحمد 

�لتجاري،  �ل�صارع   - �لتحتا  �هلل  ر�م  ذر،  �أبو  �صكري،  ح�صني 

�صورة  لنا  تر�صل  �أن  من  تن�صانا  ال   ،11 رقم  �لتقدم،  حمددة 

لطلعتك �لبهية، 2000/5/2م”.

“�ل�صيخ �ل�صورة:  على  ُعلِّق  �لر�صق.  حممد  �ملحرر   �الأ�صري 

�أ. م�صعب، �أ. طري، حما�ص/ �صطة، ب�صم �هلل �لرحمن �لرحيم �إنا هلل 

و�إنا �إليه ر�جعون، ح�صبنا �هلل ونعم �لوكيل، ال حول وال قوة �إال 

ُفوَنَك ِبالَِّذيَن ِمن ُدوِنِه َوَمن  لَيْ�َص �هللُ ِبَكاٍف َعبَْدُه َوُيَخِوّ
َ
باهلل، )�أ

�أ. م�صعب،  َفَما لَُه ِمْن َهاٍد(، و�لدي �حلبيب �ل�صيخ  ُي�ْصلِِل �هللُ 

�أحبك باهلل، ال تن�صاين من دعائك، �بنك حممد، 1999/11/16م”.

�الأ�صري �ملحرر �صالح �لعاروري. ُعلِّق على �ل�صورة: “ب�صم �هلل 

�لرحمن �لرحيم، �حلمد هلل و�ل�صالة و�ل�صالم على ر�صول �هلل، 

�أهدي �صورتي هذه  �أ. م�صعب �خلري،  �لكرمي  �لفا�صل  �صيخنا 

وينطوي  �لنف�ص  تكنه  عما  �الإف�صاح  عن  عاجز�ً  ب�صيطاً  تعبري�ً 

عليه �لفوؤ�د جتاه قادتنا ورو�دنا �لذين يلهمون �الأجيال �ل�صموخ 

و�ل�صب و�لرباط، ومن تهّب من تلقائهم عبري �الآخرة، وتذّكر 

�لدنيا  من  لك  خري  ولالآخرة  �خلالدين  �ل�صلف  باأجماد  روؤياهم 

وجنديك  �أخوك  ودعائي،  حبي  خال�ص  مع  �لعاملني  رب  باإذن 

�صالح حممد �لعاروري، هدرمي 2000/6/27م”.
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�هلل  “ب�صم  �ل�صورة:  على  ُعلِّق  عطون.  حممود  �ملحرر  �الأ�صري 

�لرحمن �لرحيم، �حلمد هلل نا�رش �ملوؤمنني �ل�صادقني، و�ل�صالة 

و�ل�صالم على ر�صوله �لكرمي وبعد، �الأخ �لكرمي �صيخي �لفا�صل 

�أبو م�صعب، �ل�صالم عليكم ورحمة �هلل وبركاته �أهديك ر�صمي 

هذ� ليبقى ذكرى بيننا فالذكرى تنفع �ملوؤمنني، و�أ�صاأل �هلل ويل 

�حلمد �أن يجمعنا على ثرى �لقد�ص وقد حتققت �آمال �مل�صلمني 

خري،  كل  عنا  وجز�ك  ون�رشك  �هلل  ثبتك  و�حلرية.  بالن�رش 

“�أبو قتيبة”، �صجن نفحة �ل�صهد�ء،  �أخوك �ملحب حممد عطون 

1994/4/9م، حما�ص”.

�الأ�صري �ملحرر �أياد حممد عطون. ُعلِّق على �ل�صورة: “ب�صم �هلل 

�لرحمن، �إهد�ء، �إىل �الأخ �حلبيب و�ل�صيخ �ملجاهد “�أبو م�صعب” 

حفظه �هلل �أهدي �إليك يا �صيخنا هذ� �لر�صم الأعب من خالله عن 

حبي و�عتز�زي بك يا من �رشفني �هلل بلقائك خارجاً ومعرفتك، 

�الأقد�ر،  بيننا  باعدت  مهما  ولكن  معكم  للعي�ص  م�صتاقاً  وكنت 

وتفرقت �الأج�صاد فاإن �الأرو�ح متالقية متعانقة يف �صماء �الأخوة 

�لفر�ق،  �أمل  على  �أخي  ف�صب�ً  �ل�صاعر:  يقول  وكما  �هلل،  �صاء  �إن 

فكلنا لل�صوق و�لندى باق. �إذ� �نف�صلت هياكلنا وبانت، فروحي 

وروحك يف عناق. و�أ�صاأل �هلل �لقدير �أن يجمعني و�إياك عن قريب 

جنات  ففي  يكن  مل  و�إن  �حلبيب،  طوبا  و�أم  �الأق�صى  ثرى  على 

عطون حممد  �إياد  لك  �مل�صتاق  و�بنك  �أخوك  �هلل.  �صاء  �إن   �خللد 

)�أبو حذيفة(، �لقد�ص، �صور باهر، �صجن ع�صقالن، 1995/1/5م”.

�لرحمن  �هلل  “ب�صم  �ل�صورة:  على  ُعلِّق  عطون.  �أحمد  �الأ�صري 

�إمام  �الأمني  ر�صوله  على  و�ل�صالم  و�ل�صالة  هلل  �حلمد  �لرحيم 

و�ملربي  �ملجاهد  �الأخ  �إىل  و�الآخرين  �الأولني  و�صيد  �ملجاهدين 

�لفا�صل، �أ. م�صعب �خلري، �إىل من �أحببته حباً جماً يف �هلل يقول 

لَّْفَت َبنْيَ ُقلُوِبِهْم َولَِكَنّ 
َ
ا �أ نَفْقَت َما يِف �اْلأْر�صِ َجِميعاً َمّ

َ
تعاىل )لَْو �أ

لََّف َبيْنَُهْم(، فكم �أنا م�صتاق لروؤية وجهك �لو�صاء، و�صماع 
َ
�هللَ �أ

ف�صورتي  رحلت  و�إذ�  بينكم،  �صخ�صي  فاإن  بقيت  �إذ�  �أخبارك 

تذكار، �أخوك �أ. جماهد، 1994/8/7م”.
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من �ليمني: ر��صي �أبو طري �صقيق �ل�صيخ حممد �أبو طري، و�ل�صهيد �لق�صامي �لقائد �أحمد �جلعبي، 

و�أ�صري ثالث، �لتقطت �ل�صورة يف �صجن �لنقب، يف �صيف 1994

�ل�صف �خللفي، من �ليمني: �الأ�صري �ملحرر �صالح �لعاروري، و�الأ�صري �ملحرر حممد �صالح، و�ل�صهيد 

عادل عو�ص �هلل. �ل�صف �الأمامي، من �ليمني: �لنائب �الأ�صري حممود �لرحمي، و�الأ�صري �ملحرر خالد 

قا�صم. �لتقطت �ل�صورة يف �صجن ر�م �هلل، �صتاء 1992
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�الأ�صري �ملحرر حازم حممد ع�صيلة

�الأ�صري �ملحرر �صعيد بد�رنة

�الأ�صري �ملحرر ع�صام �لق�صماين

�الأ�صري �ملحرر �إبر�هيم �حلزيبي
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�الأ�صري �الأردين �ملحرر �صلطان �لعجلوين يتو�صط 

و�لديه يف �صجن هدرمي

�الأ�صري �لليبي �ملحرر خليفة �ل�صغري �ملبوك 

خليفة

�الأ�صري �لنائب �ل�صيخ جمال �أبو �لهيجاء

�الأ�صري �ملحرر �صالح �خلو�جا
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�الأ�صري �ملحرر عبد �لرحمن �لقيق�الأ�صري �ملحرر نائل �ملحت�صب
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