
 بسم هللا الرحمن الرحيم
آله  والصالة والسالم على سيدنا محمد وعلى رب العالمين والحمد 

 وصحبه وسلم أجمعين 
  إلى ابني أبي عبد هللا السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته 

وت تمحيص [الذي خلق المقرأت رسالتك وهللا يابني إنه ابتالء و
طنت له يا بني إنه الموت الذي ف والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عمالً ] نعم

ية إنه بكل معانيه وأبعاده وازددت به يقيناً مع خبر نور العيون الغال
أن اختبار وابتالء لنا جميعاً أرجوا هللا أن يكون خير أيامنا آخرھا و
عدم يرزقنا جميعاً الشھادة ولقد وصلنا األوالد والحمد  وصدمنا ب

وھم  نھا وعسانا نراھا قريباً بإذن هللاإرسال أختھم معھم وھم يسألون ع
 مريم تقوم بجميع خالتھم وبخير وأمورھم كلھا طيبة والحمد  

سعادة شؤونھم وتغدق عليھم بالحنان والرعاية والجميع يتمنون لھم ال
بجدھم وخالھم كثيراً والحمد   اوالرضى وقد تعلقو  

دعو لك من أعماقي وإني أ ويشھد هللا أني ما كنت أود أن أحرمھم منك
سنوات  ولكن أين ابتالؤك من ابتالئي خمس  بالصبر وھذا ابتالء آخر

دموعي وأنا أناجي طيفھا وھو ملء عيني وقلبي ونفسي التي بذلتھا و
في مرة من المرات لم يتم األمر ل ھوعافيتي لكي أراھا ولما تس

  الموضوع والحمد  
وم مقاميي بربك من ذا يقل لق   يجتي    أعيتني المصيبة عن رثاء خد  

ني أبيات شعر للزمان سطورھا              تحكي حكاية غربتي وحني  
بأشواقي ودمع عيوني           الحاني     ستون شھراً أناجي طيفھا  

 آخر عھد منك بنيتي                         قبلت على جبيني ويدي 
اي وأنا أدعوا ربھا بلقفي رمسھا   خمس وخمسون يوماً وخديجتي        

وني ومن لي أبثه ألمي وحر شج          أخديجتي من لي أسارره بعيدك  
اطمئن على األوالد أمورھم كلھا على ما يرام  ويرحم هللا أمھم فقد 

 كانت 
 خديجتي حبيبة غالية         وھي ابنتي الواعية 

 ھي زھرتي الرابـية      وھي أمـي الحـانية 



يتي       وأملي في الحياة الفانية ھي بسمتي أمن  
 أختي صديقتي رفيقتي       أول من نادنى بالكلمة الغالية  

 فيا لوعة الفراق خديجتي    وليتني أنجبك مرة ثانية 
 أن هللا بني فإني راضية محتسبة أرجو بني ورغم ذلك يا ذلك  يا 

 يجمعني بھا في الجنة وأكون ممن فاز ببيت الحمد
هللا  عبد نحن كلنا والحمد  بخير ونرجو هللا أن يديم علينا فضله و

كانت  مريم حولنا غرفة الغالية التي خالته أموره جيدة في الدراسة مع 
مع خالته صفية فيه باسمھا إلى فصل يدرس  

ي حنان ال تنشغل على الوالد فھم في قلوبنا وأعيننا وسوف يكنون ف
ف وقد كنت أتمنى أن أراھم في نومي فكي وعطف ورعاية بإذن هللا فقد

 حضروا عندي وسيجمعك هللا بھم قريبا بإذن هللا .
تب بخصوص فاطمة يقول جدھا ممكن إرسالھا في منتصف صفر ور
يخ ھذا األمر مع الشيخ سعيد وابعثوا كما يرجو منك التعاون مع الش

ة سعيد في إيصال رسالة للشيخ بكر بخصوص خطر الرافض
يك خراج األوالد من إيران إلى باكستان أرجو أن يكون لدوالوساطة إل

  )6879222( قم المؤسسة أرقام ألخواني لمتابعة ھذا األمر علما أن ر
)6605041ورقم والدة عمك (  

إن أمكن تسأل عبد الرحمن المغربي أو الشيخ سعيد عن مناھج  
ي جميع ف دراسية للمرحلة االبتدائية المعاھد العلمية اليمنية أو غيرھا

 المواد 
ت فيھا ابني الغالي استأذنت عمك أن ترسل لي اسم المنطقة التي دفن

تھا في الغالية وعنوان المقبرة واسم الطبيبة وعنوانھا وإن ذھبت لزيار
دة عيد األضحى بلغھا سالمي ولن أنساھا بالدعاء حتى ألحقھا شھي

خر ما آ ةسعيدة بإذن هللا كما أرجو أن ترسل لي مع أغراض فطوم
وص كانت تلبسه حتى ساعة يدھا يكون فيه رائحتھا وختاماً بخص

ول ذھبھا إن شئت االحتفاظ به وإن شئت إرساله وأما ذھبي فعمك يق
 اتفق مع الشيخ سعيد في إرساله في أي فرصة مناسبة



وجزاك هللا خير على صورة فطومة وخط أمھا المرحومة وإن كان 
وسؤالي ھل أوصت  بشيء لديك المزيد ابعثه لي في الرسائل  

لمات وھل وصل الخبر إلى الحجاز إن كنت ستكتب لھم فأبعث ھذه الك
 مني .

 ھا قد نزفت لنا دماء       وغدة خديجة في عداد الشھداء 
 فھنيأ أللھا وبشرى        وحمدا وثناء لك رب السماء 

   ء نساءنا وأطفالنا في ساحة الوغى    وبعض رجالھم من جبنھم أذال
 في الختام 

ادع هللا موقناً باإلجابة أن يكون اجتماع الشمل قريباً بإذن هللا   
ة الجميع يبلغونك السالم وخصوصاًً◌ عمك وعبدهللا وعائشة وحمز

 وعمك يسأل ھل لديك أي رقم من أرقام أخواني في المدينة 
 ولك مني سالم ودعوة من األعماق بلقاء قريب بإذن هللا 

16/12/2007  


