
الرحيم                                                     الرحمن الله بسم

وعلي          الله رسول علي والسلم والصلة العالمين رب لله الحمد
وسلم   وصحبه آله

. برؤياه          أعيننا وقر ورعاه الله حفظه حمزه الحبيب أبنى الي

وأن         ,  الظالمين أيدي من أخرجكم أن وتعالي سبخانه الله نحمد
في           لكم إلهية منحه الله بفضل فهي محنه عندهم أيامكم كانت

ودنياكم  . دينكم

صالحه      ,     , ذرية أبناءك وجعل التقوي زواج وجعله زواجك لك بارك
حسنا   ,  نباتا وأنبتهم

أن           الله وأرجو قلبك في وزينه العلم اليك حبب الذي الحمدلله
للجيال        مضيئة شمسا وتكون الخلق وفضائل باليمان يقرنه

الدين        سنام ذروة أهل بين وتتبؤمكانك القادمه

حفظه          والدك لدي المة بحال الدراك وإكتمال والنضج الفكر أن
 , المة         وهم سموا وسما مبلغا الكمال درجات في أرتقي قد الله

أن       ,    الله فارجو كاهله يثقل أجيالها علي والشفقة بها والنهوض
الي         الموصل الطريق هذا أعباءتبيعات بعض لتحمل بك يقرعينيه

الله   . بإذن الجنة

المةفي :          لمير الشاغل الشغل هما والمعرفة الفكر رقي أن إبني
فدائما    البرهة هذه

مفكرين         أزمة ولكنها وحفاظ علماء المة أزمة ليست يقول
دنياكم   ,      , بشؤون أعلم يرددأنتم ودائما والواقع الدين فقهاءبفقه

عالم          في يعم كيف فكره إعمال وطول أبيك إهتمام وجل
الفذاذوأولي       من والستفاده الدراك وحسن الوعي المسلمين
استرتيجيات       ودراسة مراكزللبحوث في قونهونهم ويفر اللباب

الفقروالجوع ,         براثن من السلم أمة لنتشال السبيل وكيف المة
يقول,       .   ودائما مرضي أطفال رؤيية عينه ويدمع ويؤلمه والمرض

  , بحاجه      والمسلمون وعقليا ذهنيا متاخره أجيال يولد سؤالتغذية
الجسم          في السليم العقل إذ حكيمه وعقول سليمه أجسام ألي

السليم .



أحوال           في المطالعه في جهدك قصار ذل أب يابني المر خلصة
المستويات        جميع علي بها النهوض وكيف وآمالهاوآلمها المة

من ,          الفقيه ليس يقول دائما فوالدك الواقع بفقه وأهتم والصعدة
أرض          علي يسيسها من الفقيه ولكن فقط الفقه مسائل يحفظ

زمانه   .  في الواقع

جدا              عال بناء فوق من ذن توأ رأيتك لك طيبه رؤيا رأيت ولقد
أبي        ...... أثبت فيه تقول الذي الصوت بنفس

االظفر       لنا الله شاء إذا موعدنا الخلد

بك           لقاءنا الخلدويسر أهل من وجعلنا الحق علي وإياك الله ثبتني
و            سلم الف جميعا مني لكم الختام وفي وحفظك عليك الله وستر

فرحك    ,      مشاركتكم أتمني كنت وكم مريومة معاذ أم خصوصا
وسميةمشتاقين      ,   ومريم والبناء الزواج هذا لك الله وبارك

لم         بالبيان الوالد مع لنشغالهم نظرا ولكن جميعا لرؤياكم
من   .       الله وحفظكم وخولة لسعد وسلمي لكم الكتابه تستطيعا

خالد  .     .          أم لكم المحبه سوء كل


