ﺑﺳم ﷲ اﻟرﺣﻣن اﻟرﺣﯾم
اﻟﺣﻣد رب اﻟﻌﺎﻟﻣﯾن واﻟﺣﻣد ﻋﻠﻰ ﻧﻌﻣﺔ اﻟﮭداﯾﺔ واﻟﺣﻣد ﻋﻠﻰ ﻧﻌﻣﺔ اﻟﮭﺟرة واﻟرﺑﺎط واﻟﺟﮭﺎد
وأﺷﮭد أن ﻻ إﻟﮫ إﻟﻰ ﷲ وأﺣده ﻻ ﺷرﯾك ﻟﮫ وأﺷﮭد أن ﻣﺣﻣد ﻋﺑده ورﺳوﻟﮫ وﺻﻔﯾﮫ ﺳﯾد وﻟد آدم إﻟﻰ
ﯾوم اﻟدﯾن ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﯾﮫ وﺳﻠم وﻋﻠﻰ آل ﺑﯾﺗﮫ اﻷطﮭﺎر وأﻣﮭﺎت اﻟﻣؤﻣﻧﯾن اﻷﺧﯾﺎر وﺻﺣﺎﺑﮫ اﻷﺑرار
وﻣن ﺳﺎر ﻋﻠﻰ ﻧﮭﺟﮭم وأﻗﺗﻔﻰ أﺛرھم إﻟﻲ ﯾوم اﻟدﯾن .
إﻟﻲ أﺧﺗﻲ ﻓﻲ ﷲ أم اﻟﺷﮭداء أم ﻋﺑد اﻟرﺣﻣن

أداﻣﮭﺎ اﻟرﺣﻣن

اﻟﺳﻼم ﻋﻠﯾﻛم ورﺣﻣﺔ ﷲ وﺑرﻛﺎﺗﮫ
ﯾﻧﺗﺎﺑﻧﻲ ﺷﻌور ﻻ ﯾﻌﻠم ﻣداه إﻻ ﺧﺎﻟق ھذه اﻟﻧﻔس ﺣﯾث ﺳﺄﻟﺗﻘﻲ ﻣﻌك ﻋﺑر ھذه اﻷﺳطر ﺑﻌد ﻋﻘد ﻣن
اﻟزﻣﺎن ﻣر ﻋﻠﯾﻧﺎ وﻋﻠﻰ اﻷﻣﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ وﻟﻌل ﻛﻣﺎ ﯾﻘﺎل ﺑداﯾﺔ اﻟﻐﯾث ﻗطرة وﻟﻌل ھذا اﻟﻠﻘﺎء ﯾﻌﻘﺑﮫ
اﺟﺗﻣﺎع ﺑﻛم إﻧﮫ وﻟﻲ ذﻟك واﻟﻘﺎدر ﻋﻠﯾﮫ .
و وﷲ ﻣﻧذ أن ﻣن ﻋﻠﯾﻧﺎ اﻟﺑﺎري ﺑﺎﻟﺧروج ﻣن ﻗﺑﺿﺔ اﻟرواﻓض  29ﺷﻌﺑﺎن  1431ھـ وﻛﻧت وﻗﺗﮭﺎ
ﻣﺗﻔﺎﺋﻠﺔ ﺑﺄﻧﻲ ﺳﺄﻟﺗﻘﻲ ﺑﻣن أﺣﺑﺑﺗﮭم ﻓﻲ ﷲ إﻻ أن اﻟظروف اﻷﻣﻧﯾﺔ ﺣﺎﻟت دون رﻏﺑﺗﻧﺎ وآﻣﺎﻟﻧﺎ وﻛﻣﺎ ﻗﺎل
اﻟﺷﺎﻋر :
ﻣﺎ ﻛل ﻣﺎ ﯾﺗﻣﻧﻰ اﻟﻣرء ﯾدرﻛﮫ

ﺗﺟري اﻟرﯾﺎح ﺑﻣﺎ ﻻ ﺗﺷﺗﮭﻲ اﻟﺳﻔن

وﺑﻘﯾﻧﺎ ﻛﺎﻣﻧﯾن ﻋﻧد اﻷﻧﺻﺎر وﻟم أﻟﺗﻘﻲ ﺑﺎﻟﻌﺎﺋﻠﺔ اﻟﻛرﯾﻣﺔ إﻻ ﻓﻲ  9رﺑﯾﻊ اﻷول  1432ھـ اﻟﻣواﻓق 2\12
\  2011م ﺑﻣﻔردي وﺗرﻛت ﺣﻣزة وأﺳرﺗﮫ ﻣﻊ اﻷﻧﺻﺎر
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 اﻟﻣﺣﺎوﻻت أن وﻓﻘﮫ ﷲ
ﺑﺎﻻﺗﺻﺎل ﺑﺄﺣد اﻹﺧوة ﻻﺗﺧﺎذ اﻹﺟراءات اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻠﻘﺎء ﺑﻛم
واﻋﺗﺑرﻧﺎ أن ھذا ﺑداﯾﺔ ﻓﺟر ﺟدﯾد وﻻﺳﯾﻣﺎ أن أﻣورﻧﺎ اﻷﻣﻧﯾﮫ ﺗﺳﯾر ﺑﺧطﻰ ﺣﺛﯾﺛﺔ ﻧﺣو اﻷﻓﺿل ﻛﻣﺎ أن
ﻋﻼﻣﺎت اﻟﻧﺻر واﻟﺗﻣﻛﯾن ﻟﻠﻣﺟﺎھدﯾن ﺑدأت ﺗﻠوح ﻓﻲ اﻷﻓق وأﺻﺑﺢ اﻷﻣر ﻗﺎب ﻗوﯾن أو أدﻧﻰ ﺧﺎﺻﺔ
ﺑﻌد اﻷﺣداث – واﻟﺗﻲ ﻻ ﺗﺧﻔﻰ ﻋﻠﻰ أﻣﺛﺎﻟﻛم – اﻟﺗﻲ ﺣﺻﻠت ﻓﻲ ﺗوﻧس اﻟﺧﺿراء وأرض اﻟﻛﻧﺎﻧﺔ وﻣﺎ
ﺟﺎورھﻣﺎ
إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻲ اﻟرؤى اﻟﺗﻲ رآھﺎ ﺧﺎﻟد واﻟﺗﻲ ﺳﺑق أن أطﻠﻌﻛم ﻋﻠﯾﮭﺎ
وﻟﻌل ﺗﺄﺧﯾر اﻟزواج ﻟﺣﻛﻣﺔ ﻧﺟﮭﻠﮭﺎ ﻧﺣن وﯾﻘدرھﺎ اﻟﻌزﯾز اﻟﺣﻛﯾم إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ أن ھذا اﻟﺗﺄﺧﯾر ﺟﻌﻠﮭﻣﺎ
ﻓﻲ ﻣرﺣﻠﺔ ﻣن اﻟﻧﺿﺞ اﻟﻔﻛري واﻟوﻋﻲ اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ واﺳﺗﯾﻌﺎب اﻷﻣور ﺑﻧظرة أﻛﺛر واﻗﻌﯾﺔ ﻣﻣﺎ ﯾﻧﻌﻛس
ﻋﻠﻰ ﺣﯾﺎﺗﮭم اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﺔ

