
بسم هللا الرحمن الرحیم

ده الحمد � رب العالمین وأشھد أن ال إلھ إال هللا وحده ال شریك لھ وأشھد أن محمداً عب

.ورسولھ النبي الكریم، صلى هللا علیھ وعلى آلھ وصحبھ وسلم إلي یوم الدین

أل الغالي.. السالم علیكم ورحمة هللا وبركاتھ، كیف حالك وما ھي أخبارك أسوالدي

في المولى سبحانھ أن تكون في أتم صحة وأحسن حال.. أكتب إلیك ھذه األسطر وأنا

لجني مشاعر شوق شدید إلیك ال یعلم مداه إال هللا سبحانھ وتعالى، وفي نفس الوقت تخت

إلیك، ختلفة، فقلمي سعید بكتابة ھذه األسطرعمالقة، وعواطف متنوعة، وأحاسیس م

عرف عني ولساني فرٌح إللقائھ التحیة علیك، ووجداني مشتاق لوصول الرسالة إلیك لت

للقیاك، أي شيء، ولكن عن طریقي بنفسي، كما أن قلبي حزین لطول الفراق، ومشتاق

لكني في للقیا، وازدیاد مدة الفراق، فال أدري متى سیسر المولى سبحانھ لنا انوقلق م

تداخل، ال نفس الوقت ال أدري من أین أبدأ ومن أین أنتھي، فالكلمات تتزاحم واألفكار ت

ك عاجال أدري أأبدأ بألم الفراق.. أم بأمل اللقیا.. أسأل هللا سبحانھ وتعالى أن یجمعنا ب

غیر آجل.

ح ند سفوالدي الحبیب.. لم أكن أتصور عندما فارقتك أنا وأخي خالد وأخي بكر ع

مان الجبال التي ذھبتم إلیھا عند مزرعة الزیتون أن یكون طول ھذا الفراق المر.. ث

حت سنوات متتابعات، وال زالت عیناي َتذكر آخر َنظرٍة نظرُتھا إلیك عندما كنت ت

كأنما شجرة الزیتون وأعطیت كل واحد منا (ُسبحة) نذكر هللا بھا، ثم ودعتنا وذھبنا و

ناھا. خلعنا أكبادنا وترك

ترة فوكم كنت یاوالدي الكریم أتمنى من أعماق قلبي أن أكون بجاوارك وخاصة في 

آلن بھا حیث كان عمري عندما تركت ثالث عشرة سنة وأصبحت االنمو التي مررت 

الحسنة على مشارف الثانیة والعشرون، كنت أتمنى أن أكون بجوارك ألتطبع بطباعك

نت نى أو أكثر، فقد مررت بمواقف عصیبة كوأكون كما ترید أو أفضل، وكما تتم

لقیود أتمنى فیھا أن أراك ولو دقیقة واحدة أأخذ رأیك السدید فیھا، وكنت كل مرة أجد ا

 نحن بیني وبینك تمنعني، ولكن علمتني ھذه المواقف كیف أكون رجال، والحمد �

ریصون ا حاإلخوان نساعد بعضنا البعض، ویشیر كل منا بالنصح ألخیھ،  ونحن جمیع

واني ، ودائما نذكر  بعضنا البعض بھا، وخاصة من أخالحمیدةعلى التطبع بطباعك

ل وال الذین كانوا معك فترة أطول. وشاءت األقدار ووقعنا في أیدي ھؤالء القوم وال حو

مجاھدین قد قوة إال با�، حیث ال نزال في أیدیھم، ولكن ما یحزني حقا وهللا، أن قوافل ال



ألتحق بھا، وأن المجاھدین قد قطعوا في ھذا المجال المفاوز الطوال وال زسارت ولم 

لمكان، ثم لت واقفا مكاني تمنعني قیود الحدید، وقد قضیت فترة المراھقة وأنا في ھذا ا

ن وأخشى أبدأت في فترة الشباب وقطعت منھا شوطاًً◌ وال زلت في نفس المكان، 

نھم في ا ھو حال كثیر من الذین نسمع ع، كمأقضي بقیة شبابي خلف قضبان الحدید

ن تام أماكن شتى من العالم، لكني أرید أن أطلب منك طلباً بسیطاًَ◌ مع أنني على یقی

بأنك تسعى إلنجازه، وتتمناه قبل ما أتمناه وھو: أن تحاول مع القوم بكل الطرق

المناسبة إلخراجنا من أیدیھم سالمین آمنین.

ھذا كلھ لیني بعد ما سقتھ لك من بعض آالمي، أني أحتسبوالدي الكریم: إنھ مما یس  

جر الكبیر في سبیل هللا عز وجل، وأننا لنا بإذن هللا سبحانھ وتعالى على ھذا البالء األ

ي هللا والكثیر عند هللا عز وجل، فقد أخرج البخاري في صحیحھ من حدیث أنس رض

فقال: ن غزوِة تبوَك فَدنا من المدینةأنَّ رسوَل هللا صلى هللا علیھ وسلّم رجَع معنھ:  {

َل هللا، إنَّ بالمدینِة أقواماً ماِسرتم َمِسیراً والَقطعُتم وادیاً إال كانوا َمَعكم. قالوا: یا رسو

ر أننا } ونحن ھنا محبوسین بالعذر غیوھم بالمدینة؟ قال: وھم بالمدینة، َحَبَسھُم الُعذر

ھ، ب أنفسنا في المكان الذي نحن فیزائدین علیھم بمیزة أخرى وھي أننا نحتس

راحة محبوسون في سبیل هللا ومن أجل ال إلھ إال هللا..فكل ما أتذكر ھذا أجد لنفسي

 لنا، وسعادة، فنحن ھنا بفضل هللا عز وجل راضین كل الرضا بما قسمھ هللاةوطمأنین

موقنون بأن الذي اختاره هللا لنا ھو األنفع واألفضل.

لطریق.. رك بأنا جمیعا أنا وإخواني و� الحمد سائرین على نفس اوالدي الحبیب: أبش

كو جراحا فأمتنا تشطریق الجھاد في سبیل هللا الذي شرعھ هللا سبحانھ وتعالى لنا،

ذبحون.. في عمیقة، وإخواننا یقتلون، وشیوخنا یھانون، ونساؤنا یغتصبون، وأطفالنا ی

لینا عمة هللا سبحانھ وتعالى علینا، أن من عكل مكان وال حول وال قوة إال با�. ومن ن

جھاد بأب صالح یسلك ھذا الطریق في زمٍن قّلً فیھ السالكون، وتقاعدوا فیھ عن ال

بأعذار ال حصر لھا وقالوا:{ ال تنفروا في الحر}، فنحن ماضون على ھذا النھج،

ن ننال .. إما أسائرون على ھذا الطریق بإذن هللا.. طریق الجھاد في سبیل هللا ما عشنا

جزاء النصر وإما الشھادة التي ھي غایة آمالنا، والمشایخ الذین معنا جزاھم هللا خیر ال

عض لم یقصروا  في توجیھنا إلى ھذا الطریق بالكتاب والسنة ومواقف السلف وب

إذن هللا عز التجارب التي عاشوھا، ونحن اآلن ال ننتظر إال أن تتاح لنا الفرصة قریبا ب

وض ما فاتنا.وجل لنع



ى قلبك والدي العزیز.. منذ سنوات عدة وأنا أُعد لك بشارة كبیرة أبشرك بھا، ألدخل عل

ك  الذي فاتني تقدیالسعادة والسرور، وأكون قد نلت بھذه البشارة  مھ لك، جزءا من برِّ

یر والحمد � قد من هللا علي وحبب إلي طریق العلم، ووجدت أمامي فراغ كببأني 

جھني لى التفرغ لطلب العلم، ووجدت من اإلخوة األفاضل من یعنني ویویساعدني ع

بھ ویدلني على ھذا الطریق، فبدأت بحمد هللا فیھ وحاولت أن أحصل كل ما سمحت

وغ المرام، الفرصة،  فأنا والحمد � قد أتقنت كتاب هللا عز وجل، وشرعت في حفظ بل

 من العقیدة ة الواسطیة وجزءاً كبیراً ودرست في الفقھ كتاب سبل السالم،ودرست العقید

ت كیفیة الطحاویة وكتاب فتح المجید، ودرست كتابین في مصطلح الحدیث، كما درس

أنا اآلن تخریج األحادیث، ودراسة أسانیدھا،و ودرست كذالك كتابین في أصول الفقھ و

حبیة في رفي الكتاب الثالث،وكذالك درست القواعد الفقھیة، والمقدمة الآلجرومیة، و ال

حانھ المواریث، وكان مما یشجعني ویحفزني على ھذا بعد احتساب األجر من هللا سب

تي العزیزة وتعالى، فرحك بابنك عندما تسمع أنھ توجھ في ھذا الطریق، وبراً بك وبوالد

م المزید، كل ھذا التي لطالما حثتني على  تعلم العلم، وال زلت بفضل هللا مستمراً في تعل

دا ال عز وجل عليَّ فلواله ال ما تعلمت ُعشر ھذا، فنعمھ علینا كثیرة جبفضل هللا

نت ووالدتي یحصیھا إال ھو، ثم بفضل النشأة والتربیة الصالحة التي ربیتنا علیھا، أ

تعالى على الكریمة، ثم بإرشاد المشایخ الذین معنا وتوجیھھم لنا، فأشكر هللا سبحانھ و

فضل لنا ، كما أشكرك على حسن تربیتك لي واختیارك األھذه النعمة التي أنعم علّي بھا

، فال ما استطعت فجزاك هللا خیراً من أب، وأسأل هللا أن یجعلني ابناً كما یحب وتحب

ید والمزید، إلى تنساني من دعائك الصالح، لیعنني هللا سبحانھ وتعالى على تحصیل المز

لمین وأخدم ھذا الدین.أن أصل بإذن هللا إلى القمة، ألنفع اإلسالم والمس

ني كبرت أبي الغالي.. كنت قد فارقتك وأنا طفل صغیر لم أتجاوز الثالثة عشرة، ولك

حي، وأنا و� اآلن وبلغت مبلغ الرجال، ولعلك ال تعرفني عندما تلقاني فقد تغیرت مال م

یتھ اً وسمالحمد أعیش حیاة مستقرة فقد من هللا علي بالزوجة الصالحة ورزقني منھا إبن

ینك بھما  على اسمك أسامة وبنتاً وسمیتھا على اسم الوالدة، خیریة، وأسأل هللا أن یقر ع

ویجعلھما یقومان على خدمتك، وأسامة یبلغك السالم، وأسأل المولى عز وجل أن 

طویل یجمعنا بك عاجال غیر آجل، فھاھي تباشیر النصر قد ظھرت، وانجلى اللیل ال

یبا بإذن ق إال طلوع الفجر الصادق، وما أقربھ، وسنخرج قروطلع الفجر الكاذب، ولم یب

نا هللا عز وجل كما خرجت والدتي ومن معھا، لنلحق بركب الجھاد الذي لطالما انتظر

اللحوق بھ.



ھا لي،وكل وقبل الختام أودعك یا والدي العزیز وداعاً حاراً.. أتذكر فیھ كل بسمة ابتسمت

د ، لي، وأعتبر نفسي  ھذه  المرة غلبت الحدیكلمة وجھتھا لي، وكل نظرة نظرتھا 

ھ ووصلت إلى والدي العزیز، في زیارة خاطفة بھذه الرسالة، لحظات معدودة أبث ل

فیھا بعض ھمومي، ویشاركني فیھا بعض أفراحي، ثم أعود مرة أخرى إلى نفس

ا ویلم شتاتنا ویكتب ل أجرنا نا مكاني، على أمٍل كبیر من الرحیم الرحمن أن یفرج عنَّ

عنده إنھ جواٌد كریم، والسالم علیكم ورحمة هللا وبركاتھ.

ابنك المشتاق إليك: حمزة أبو  �� تنسونا من صالح دعائكم                
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