
  بسم هللا الرحمن الرحیم                                                 

  الحمد � رب العالمین والصالة والسالم علي رسول هللا وعلي آلھ وصحبھ وسلم

  الي أبنى الحبیب حمزه حفظھ هللا ورعاه وقر أعیننا برؤیاه.

وأن كانت أیامكم عندھم نحمد هللا سبخانھ وتعالي أن أخرجكم من أیدي الظالمین , 

  محنھ فھي بفضل هللا منحھ إلھیة لكم في دینكم ودنیاكم .

بارك لك زواجك وجعلھ زواج التقوي , وجعل أبناءك ذریة صالحھ , وأنبتھم نباتا 

  حسنا , 

وزینھ في قلبك وأرجو هللا أن یقرنھ باإلیمان وفضائل الحمد� الذي حبب الیك العلم 

  یئة لألجیال القادمھ وتتبؤمكانك بین أھل ذروة سنام الدین األخالق وتكون شمسا مض

قد أرتقي في ك بحال األمة لدي والدك حفظھ هللا أن الفكر والنضج وإكتمال اإلدرا

یثقل وھم األمة والنھوض بھا والشفقة علي أجیالھا درجات الكمال مبلغا وسما سموا,

تبیعات ھذا الطریق الموصل كاھلھ , فارجو هللا أن یقرعینیھ بك لتحمل بعض أعباء

  الي الجنة بإذن هللا .

  إبني : أن رقي الفكر والمعرفة ھما الشغل الشاغل ألمیر األمةفي ھذه البرھة فدائما 

الدین والواقع , وحفاظ ولكنھا أزمة مفكرین فقھاءبفقھ یقول لیست أزمة األمة علماء

كیف یعم إعمال فكره وطول ودائما یرددأنتم أعلم بشؤون دنیاكم , وجل إھتمام أبیك 

واإلستفاده من األفذاذوأولي األلباب في عالم المسلمین الوعي وحسن اإلدراك 

یف السبیل النتشال حوث ودراسة استرتیجیات األمة , وكویفرغونھم في مراكزللب

أمة اإلسالم من براثن الفقروالجوع والمرض, ویؤلمھ ویدمع عینھ رؤییة أطفال 

سؤالتغذیة یولد أجیاال متاخره ذھنیا وعقلیا, والمسلمون مرضي . ودائما یقول 

  بحاجھ ألي أجسام سلیمھ وعقول حكیمھ إذ العقل السلیم في الجسم السلیم .

ذل قصار جھدك في المطالعھ في أحوال األمة خالصة األمر یابني أب 

وآمالھاوآالمھا وكیف النھوض بھا علي جمیع المستویات واألصعدة , وأھتم بفقھ 

  واقع ال

ولقد رأیت رؤیا طیبھ لك رأیت توذن من فوق بناء عال جدا بنفس الصوت الذي 

  تقول فیھ  أثبت أبي                        الخلد موعدنا إذا شاء اإللھ لنا االظفر

ثبتني هللا وإیاك علي الحق وجعلنا من أھل الخلدویسر لقاءنا بك وستر هللا علیك 

  المحبھ لك خالتك أم خالد .  وحفظك .




