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 ۱۳۵۹دی  ۲۰

 به چشم ظاهر اگر رخصت تماشا نیست

 ندیده است کسی شاهراه دلها را

صمیمانه مشفقانه وفیره مصدعم با عرض تکبیر و تقدیم مراتب  رفیعی روحی فداه را به تکبیرات اسکندر خانجناب 

آمیز امیدوارم که وجود نازنین و خانواده جلیل پیوسته ایّام در نهایت خوشی و کامرانی ارادت و ابراز احساسات محبّت

است بدون ای که مدت هشت ماه باشد. فدایت شوم که از هر عزیزی نزد من عزیزتری. قطعاً تا کنون اطالع یافته

مرغی گرفتار قفسم و لکن زندان برای رحمن ایوان شهریاری  و چوناندک گناه و تقصیر از نعمت آزادی محروم 

سپاسگزارم ولی از صمیم قلب از همگی شما استدعا  است. از ادعیه خالصانه شما نسبت باین مسجون مشتاق ممنون و

موفق دارد و این  یاله یرضاخاتمه و ا بخواهید که مرا به حسننمایم بجای اینکه برای نجات من دعا نمائید از خدمی

خون افسرده را الیق بداند که جهت استخالص دوستان و رفع تضییقات و مشکالت بر خاک ریزد و اال این امر اظهر 

ود، چه من الشمس است که هر وقت اراده الهی تعلق بگیرد جمیع مشکالت به آنی مرتفع و ابداً جای نگرانی نخواهد ب

قسم بذات احدیّت که این بلیّات در سبیل محبوب از جان عزیزتر است و از شهد و شکر لذیذتر.  پدربزرگبفرمود 

بجان عزیزت سوگند که این دوران خوشترین ایّام زندگانی است که من غیر استحقاق نصیب شده و قدرش را نمیدانم. 

 و رخا بر وجود عزیز احبّاء گردد.امید آنکه این مسجونیت طلیعه افتتاح ابواب آسایش 

های آن برادر عزیز بوده و توفیق و تأئید آن فامیل جلیل را در جمیع شئونات مادی و معنوی العمر مرهون محبّتمادام

الحاجات مرا از دعای خیر فراموش از آستان قدس الهی خواستارم امیدوارم در احیان دعا و مناجات نزد قاضی

ها و تمام دوستان آن تاج عزیز دلبند و آقازادهه محترمه و اعضاء خانواده مهین، شهین و زریننفرمائی. خدمت قرین

 سامان تکبیرات قلبی بنده را ابالغ فرمائید.

 قربان تو عزیز دل و جان

 برادر مسجونت احسان مهدیزاده

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی  دبرخور ایویسی از اصل سند است. اگر به نکته]متن باال رون

 ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید[
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