
الرحيم الرحمن الله بسم                                

صلي ورسوله عبده محمد أن وأشهد له شريك ل وحده الله ال إله ل أن شهد وأ,  العالمين رب لله الحمد

وسلم  عليه الله

ورزقكم الشرار كيد من وحفظكم الرحمن آدامكم وخولة وسعد معاذ وأم معاذ أبو الغاليين الحباب الي

 الخيار مرافقة

أسأل المستر الدعاء إلي بالضافة,  أحوالكم وفي فيكم أفكر ودائما الشوق من أكثر اليكم أشتقت لقد

يستجب أن المولي

.  عليه والقادر ذلك ولي إنه آجل غير جل عا بكم ويجمعنا
مسار لكما شرحت وقد السابقتين الرسالتين تصلمكم لم انها يبدوا ولكن لكم الثالثةأكتبها الرسالة هذه      

لولد ملبس أحضر الذي الشخص منزل إلي وذهبت محرم6 الجمعة يرم كان تركتكم أن منذ الرحلة

زهاء وسرنا آخرين أشخاص مع تحركت ثم الساعتين قرابت وبقيت منزلها في نسكن كنا التي الخت

بعض مع مساء تقريبا والنصف السابعة الساعة حتي تقريبا المسير في أستمرينا ثم بدلنا ثم الساعة

المكان ذاك في نمنا,  والخر الحين بين مشدد شبه تفتيش هناك وكان الطعام وتناول ة للصل الوقفات

شرعنا ثم.  اخري عائتة لتستلمني وأنتظرت الساعة مسافت تحركت ثم ظهرا الحد يوم الي وأستمرينا

وإذا أيام أوثلثة يومين لديهم البقاء أتوقع كنت,  اخري اسري لتستلمني ساعات الربعة قرابة المسير في

سميع الباقيةإنه البقية وعقبال حسني الكبر الطاغوت سقوط يوم المشوار آخر وصلت.  أوأكثر بهاشهرين

لهذه يبرم ربنا ءالله شا وإن البقية وعقبال الطواغيت عروش زوال المة علي مبروك وبالمناسبة. محيب

بهذا أتوقعا ول المنية الصعوبات اتصور أكن لم. معصيته أهل فيه ويزل طاعته أهل رشديعزفيه أمر المة

. مقولتي ستدركون تعرفونها عندما الله شاء وإن لهم العذر التمست عندها الحجم
سوف يقولون مانسأل وكل يتابع والمسؤل مجي قبل حتي بل مجيئكم أخبار نتابع ونحن وصلت  أن منذ 

 اسبوع بعد نخبركم

بتغيركم يفيد ءخير جا وأخيرا وذيادة شهرين مر حتي ذلك علي وقس يوما عشرة بعدخمسة والسبوع

وهم السلم ويبلغونكم بخير لله والحمد الجميع, تكونوامرتاحين أن المولي من وآمل كثيرا فرحت المكان

, سنوات)6( إبراهيم اخان ليكم وأصبح.  عنهم الحديث كثرة من الصغار خصوصا لرؤيتكم الشوق أشد في
الله\ صفية الي إضافة سنوات)4(  زينب,  سنوات)8( واسيا,  سنوات)3( وحسين ولخوته وعب

 حفظهمالباري

في تبث الفكارالتي وضع في يساهموا أصبحوا إذ,  الصدر تثلج لرجة وصلوا فماشاءالله للكبار بالنسبة أما

ومقدمت,  النعيم نضرة كتاب أنهت الصغري الخت المثال سبيل فعلي,  الواعية للقرآت إضافة  القنوات

الي إضافة ماهمات له والكبير. وإخوته بعبدالله إهتمامها الي إضافة الشوقيات والخري,  خلدون إبن

تقريبا شهر عمرة وعجلها بقرة وعنده,  بالدجاج إهتمامه


