
بسم هللا الرحمن الرحیم

الحمد � رب العالمین والحمد � على نعمة الھدایة والحمد � على نعمة الھجرة والرباط والجھاد 

وأشھد أن ال إلھ إلى هللا وأحده ال شریك لھ وأشھد أن محمد عبده ورسولھ وصفیھ سید ولد آدم إلى 

وأمھات المؤمنین األخیار وصحابھ األبرار یوم الدین صلى هللا علیھ وسلم وعلى آل بیتھ األطھار

أقتفى أثرھم إلي یوم الدین .ومن سار على نھجھم و

إلي أختي في هللا أم الشھداء أم عبد الرحمن      أدامھا الرحمن

السالم علیكم ورحمة هللا وبركاتھ

معك عبر ھذه األسطر بعد عقد من  ینتابني شعور ال یعلم مداه إال خالق ھذه النفس حیث سألتقي

الزمان مر علینا وعلى األمة اإلسالمیة ولعل كما یقال بدایة الغیث قطرة ولعل ھذا اللقاء یعقبھ 

اجتماع بكم إنھ ولي ذلك والقادر علیھ .

ھـ وكنت وقتھا 1431شعبان 29بالخروج من قبضة الروافض وهللا منذ أن من علینا الباري و

هللا إال أن الظروف األمنیة حالت دون رغبتنا وآمالنا وكما قال متفائلة بأني سألتقي بمن أحببتھم في

الشاعر :

ما كل ما یتمنى المرء یدركھ            تجري الریاح بما ال تشتھي السفن 

ھـ الموافق 12\2 ربیع األول 1432 وبقینا كامنین عند األنصار ولم ألتقي بالعائلة الكریمة إال في 9

م بمفردي وتركت حمزة وأسرتھ مع األنصار 2011 \

ولقد استبشرنا بعد اللقاء بھم وبرؤیة المجاھد خالد والذي ما زالت رغبتھ في مصاھرتكم موجودة 

وبشكل ملح وھو یبذل قصارى جھده في الوصول إلیكم ومن أبرز ھذه المحاوالت أن وفقھ هللا 

باالتصال بأحد اإلخوة التخاذ اإلجراءات الالزمة للقاء بكم 

والسیما أن أمورنا األمنیھ تسیر بخطى حثیثة نحو األفضل كما أن نا أن ھذا بدایة فجر جدید واعتبر

عالمات النصر والتمكین للمجاھدین بدأت تلوح في األفق وأصبح األمر قاب قوین أو أدنى خاصة  

التي حصلت في تونس الخضراء وأرض الكنانة وما –والتي ال تخفى على أمثالكم –بعد األحداث 

جاورھما 

سبق أن أطلعكم علیھا إضافة إلي الرؤى التي رآھا خالد والتي 

ولعل تأخیر الزواج لحكمة نجھلھا نحن ویقدرھا العزیز الحكیم إضافة إلى أن ھذا التأخیر جعلھما 

بنظرة أكثر واقعیة مما ینعكس في مرحلة من النضج الفكري والوعي الثقافي واستیعاب األمور 

       على حیاتھم المستقبلة     

     


