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 است[ حذف شده]اطالعات شخصی افراد 

 

هللا فهندژ و قرینه محترم سرکار رضوان خانم عزیز دل و  برادر ارجمند دوست مهربان و عزیز دل و جانم جناب امان 

 جان و سارا خانم فریبا روحی و جسمی لمحبتکم الفداء.

آمیز و عواطف بزرگوارانه نسبت مهرآمیزتان که مشحون از احساسات محبتبرادرا، عزیزا، خواهرا، مهربانا نامه 

پایان و مراحم النهایه آن عزیزان که در خالل کلماتی  باین الشئی بود عز وصول ارزانی و زیارت گردید از الطاف بی

 کر و سپاسگزارم.نهایت متشزیبا این ذره بیمقدار را مشمول عنایات و الطاف التعد و التحصی فرموده بودید بی

پروری آن سرور گرامی  بعلم الیقین ایمان دارم که این امر ناشی از خلوص نیت و ایمان وایقان و بزرگواری و ذره

سپاس سلطان قدیم   است زیرا حق علیم شاهد و گواه است که این عبد الیق این صفات عالیه نبوده و نیستم حمد و

نسانیت و خضوع و خشوع آموخته. از ادعیه خالصانه شما نسبت بخود جالله را که به بندگانش درس ادب و اجل

خواهم که بجای اینکه برای نجات من دعا بفرمائید از خدا  ممنون و متشکرم ولی از صمیم قلب از همگی شما می

الهی  بخواهید که مرا بحسن خاتمه و رضای الهی موفق فرماید واال این امر اظهر من الشمس است که هر وقت اراده 

تعلق بگیرد جمیع مشکالت به آنی مرتفع و ابداً جای نگرانی نخواهد بود چه بفرموده )پدربزرگ( قسم بذات احدیت که  

این بلیات در سبیل محبوب از جان عزیزتر است و از شهد و شکر لذیذتر. بجان عزیزتان سوگند که این دوران  

ده و قدرش را نمیدانم امید آنکه این حرکت طلیعه افتتاح خوشترین ایام زندگانی است که من غیر استحقاق نصیب ش

های آن برادر عزیز و خواهر نازنین بوده العمر مرهون محبتابواب آسایش و رخاء بر وجود عزیز احبا گردد. مادام 

مان را  و توفیق و تائید آن فامیل جلیل را در جمیع شئونات مادی و معنوی از آستان قدس الهی خواستارم دوستان آنسا

بادعیه خالصانه مصدعم و التماس دعا دارم اگر چنانچه جناب رفیعی را مالقات کردید بایشان بگوئید که برادر این  

 .. بامید دیدار روی ماهت را میبوسمکنیینمرسم وفا نیست که ما را در سجن به دستخط زیبایت خوشنود 

 ۴آباد شیراز بند زندان عادل 

 برادر مسجونتفدای روی دلجویت 

 احسان هللا مهدیزاده

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید[
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