ﺑﺳم ﷲ اﻟرﺣﻣن اﻟرﺣﯾم
اﻟﺣﻣد

واﻟﺻﻼة واﻟﺳﻼم ﻋﻠﻲ رﺳول ﷲ وﻋﻠﻲ آﻟﮫ وﺻﺣﺑﮫ وﻣن واﻻه .

إﻟﻲ إﯾﻧﺗﻲ اﻟﻌزﯾزه أم ﺳﻌد

ﺣﻔظﮭﺎ ﷲ

اﻟﺳﻼم ﻋﻠﯾﻛﻣورﺣﻣﺔ ﷲ وﺑرﻛﺎﺗﮫ ,
رﺟﺎئ ﻣن اﻟﻌﻠﻲ اﻟﻘدﯾر أن ﺗﺻﻠﻛم رﺳﺎﻟﺗﻲ وأﻧﺗم ﺟﻣﯾﻌﺎ ﺑﺧﯾر وﻋﺎﻓﯾﮫ وﺻﺑر وﺛﺑﺎت ورﺿﻲ ﻓﻣن
رﺿﻲ ﻓﻠﮫ اﻟرﺿﺎ ﻛﻣﺎ ﻗﺎل رﺳول ﷲ ﺻﻠﻲ ﷲ ﻋﻠﯾﮫ وﺳﻠم  ,واﻟﺣﻣد ﻋﻠﻲ ﻧﻌﻣﺔ اﻹﺳﻼم
ﻓﺎﻟﻣﺳﻠم ﯾﺣﻣل ﺟﻧﺗﮫ ﺑﯾن ﺟﻧﺑﯾﮫ ﻧرﺟو ﻣن ﷲ ﯾﻛرﻣﻧﺎ وﯾﺟﻌﻠﻣﺎ ﻣن اﻟﺷﮭداء .
إﺑﻧﺗﻲ اﻟﺣﺑﯾﺑﺔ أن ﻣﺻﺎﺑﻧﺎ ﺟﻠل ﻓﻲ أﺑﻲ ﻋﺑد ﷲ وﻟﻛن ﺣزﻧﻧﺎ ﻋﻠﻲ أﺗﻔﺳﻧﺎ ﺟم  ,ﺗري ھل ﻧﻧﺎل
اﻟﺷﮭﺎدة واﻟﺳﻌﺎده ﻓﻲ ﺟﻧﺔ اﻟﺧﻠد ؟ ھﻧﯾﺋﺎ ﻟﮫ ﻧﺎل ﻣﺎ ﺗﻣﻧﻲ ﻛﺎن ﻓﻲ ﻛل رﺳﺎﻟﺔ ﯾﻘول ﻟﻲ أدﻋﻲ ﻟﻲ
ﺑﺎﻟﺷﮭﺎدة ﯾﺎﺧﺎﻟﺗﻲ  ,ﻓﺎﻟﺣﻣد ﻧﺎﻟﮭﺎ وھوﺻﺎﺋم ﻟﯾﻔظر ﻋﻧد رﺑﮫ  .ﻟﻘد رأت ﻣرﯾم إن ﻗﺑور اﻟﺷﮭداء
ﺗﻔﺗﺢ وﯾﻧﺎدي ﻋﻠﯾﮭم ﻣن اﻟﺳﻣﺎء ﺑﺄﺳﻣﺎﺋﮭم ﻟﯾﺻﻌدواﻟﯾﮭﺎ ﻣﻧﮭم أﺑو ﻋﺑد ﷲ ﻓﺄي ﺧﺎﺗﻣﮫ أﺣﺳن ﻣن ھذه
اﻟﺧﺎﺗﻣﮫ ﻧﺣﺳﺑﮭم وﷲ ﺣﺳﯾﺑﮭم  ,وﻧرﺟو ا ﷲ أن ﯾﻠﺣﻘﻧﺎ ﺑﮭم .
إﺑﻧﺗﻲ اﻟﻐﺎﻟﯾﮫ :
ﻓرﺣﻧﺎ زﻓرح اﻷوﻻدﺑﻧﺑﺄ ﺣﻣﻠك وﻟﻌﻠك وﺿﻌت وھم ﻓرﺣون ﻛﺛﯾر ﺑﺄﺧﯾﮫ ﺳﻌد  ,وﻋﺑد ﷲ وﻋﺎﺋﺷﮫ
وأﺳﺎﻣﺔ أﺗﻘﺳﻣوا إﻟﻲ ﻓرﯾﻘﯾن  ,ﻋﺎﺋﺷﮫ ﺗﺗﻣﻧﻲ اﻟﻣوﻟود ﺑﻧﺗﺎ وﻋﺑدﷲ واﺳﺎﻣﮫ ﯾﺗﻣﻧوﻧﮫ وﻟدا  ,وﻓﺻﻠت
ﺑﯾﻧﮭم ﺧﺎﻟﺗﮭم ﺳﻣﯾﺔ وﻗﺎﻟت أدع ﷲ ﻟﮭﺎ ﺑﺎﻟﺳﻼﻣﺔ ﺑﻧﺗﺎ أو وﻟدا .
ﻧﺗﻣﻧﻲ أن ﺗﻛوﻧﻲ ﻗد ﯾﺳر ﷲ ﻟك ﺳﺎﻋﺔ ﺳﮭﻠﺔ ﻣﯾﺳره وﻋﺎﺋﺷﮫ ﺗﻘول ﺧﺑرﯾﮭﺎ ﺑﻧﺗﺎ أم وﻟدا ؟ وأﻧﺎ
أﻗول ﺣﺑذا أن ﯾﺳﺗﻣر اﻟﺗواﺻل ﺑﯾﻧﻧﺎ وﻧﻌرف أﺧﺑﺎرﻛم ﺑﺈﺳﺗﻣرار وأن ﺗﻛﺗﺑﻲ ﻟﻧﺎ ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻛﺎﻣﻠﮫ
ﻋﻧﻛم وﻓﻲ أﻗرب ﻓرﺻﺔ ﺣﺗﻲ ﺗﻧﻔرج اﻷﻣور وﻟﻌﻠﮭﺎ ﻗرﯾﺑﺔ إن ﺷﺎء ﷲ ﺧﺻوﺻﺎ ﺑﻌد اﻟﺛورات
,وﻧر ﺗب ﻟﻘﺎء ﻣﻌﻛم ﺑﺈذن ﷲ وﯾﺗم ﺟﻣﻊ اﻷوﻻدﻣﻊ ﺑﻌﺿﮭم ﺑﻌﺿﺎ .ﺑﻠﻐﻲ ﺳﻼﻣﻲ ﻟﻠواﻟده اﻟﻣﺣﺗرﻣﮫ
وﺟﻣﯾﻊ اﻷھل وﻧﺣن ﻓﻲ ﺧدﻣﺗﻛم وﻋﻠﻲ أﺗم إﺳﺗﻌداد ﻓﺳﻌد واﻟﻣوﻟود اﻟﺟدﯾد أﺧوان ﻟﻌﺑد ﷲ
وإﺧواﺗﮫ وﻻ ﻓرق ﺑﯾﻧﮭم ﺟﻣﯾﻌﺎ .
ھل ﺗم أي إﺗﺻﺎل ﻣﻧﻛم ﺑﺄھل اﻟﻲ ﻋﺑد ﷲ ﻣﻧﻛم وھل وﺻﻠﮭم ﻧﺑﺄ إﺳﺗﺷﮭﺎده ﻋﻠﯾﮫ رﺣﻣﺔ ﷲ  ,وﻧﺣن
ﻟم ﻧﺑﻠﻎ اﻷوﻻد ﺑﮭذا اﻟﺧﺑر ﺣﺗﻲ ﻧﺣﺞ اﻟﻔرﺻﺔ اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻋﻧد ﻛﺗﺎﺑﺗﻲ ﻟﮭذا اﻟرﺳﺎﻟﺔ ﻛﺎن ﺑﺟواري
اﻷوﻻد وھم ﯾﺑﻠﻐوﻧﻛم ﺳﻼﻣﮫ وﺳﯾﻛﺗﺑون ﻟﻛم ﻻﺣﻘﺎ أﻧﺷﺎء ﷲ  ,واﻟﺳﻼم ﻋﻠﯾﻛم ورﺣﻣﺔ ﷲ وﺑرﻛﺎﺗﮫ
اﻟﻣﺣﺑﮫ ﻟﻛم
.
ﺧﺎﻟﺗك أم ﺧﺎﻟـــــــــد

