
  بسم هللا الرحمن الرحیم 
الحمد � رب العالمین والصالة والسالم على سید المرسلین 

  وبعد 
  إلى الوالد والعم والشیخ الحبیب حفضكم هللا ورعاكم

تقبل هللا منا ومنكم وكل عام وأنتم بخیر وعافیة ورحم هللا  
موتا المسلمین أسأل هللا تعالى أن تصلكم رسالتي وأنتم في أتم 

  افیة ویقین بالفرج القریب .صحة وع
الحمد � وصلت رسالتكم وأول ماقرأتھا وكتبتم أرجو منكم  
التنسیق مع الشیخ عثمان إرسال األوالد والدي الحبیب وهللا 

أخبرتھ بعد قرأت الرسالة مباشرة سوف أرسلھم كلھم قال بقي 
عبد هللا في المدرسة وسھام تبقى سنة ترضع فقلت لھ كلھم إن 

 والدي الغالي وأمیري من غیر ماتكتبوا أرجو فالسمع شاء هللا
والطاعة في كل شيء لكم فأنا ابنكم المقصر وھم أحفادكم 

  ویعلم هللا اعرف ومتیقن أنكم في شوق إلیھم .
بعد وفاة الغالیة رحمة هللا علیھا ال أخفي علیكم شیخي الحبیب

اجمع حتى بعد ثالثة أیام تقریبا كنت أرید أتقدم ألي أرملة 
فاستخرت أوالدي حتى الیكون األم واألب غیر موجودین

فكان الفترة الماضیة والسنین التي مرة وقلت انتظر مراسلتكم
ولكن قدر لیھم أغلب الوقت في البیت فصعب جدا علي وع

عائشة في حزن شدید إلى كانت العید يففهللا وماشاء فعل 
خذتھم في العصر لم یغیر لھا أحد وتلبس فستان العید فأ

الصباح الباكر إلى بیتنا القدیم وروشتھم كلھم وألبستھم مالبس 
فالحمد � ذھب الحزن منھا شيء ما وصورتھم مرفقھ العید 

دم ألي أرملة حتى مع الرسالة فبعد ذالك قررت أن ابحث وأتق
شیخ عبد حق أوالدي فتقدمة لبنت الال أكون أثم في 

أھل أبو بكر رحمة هللا علیھ رحمة هللا علیھ pmالرحمن
  سبحان هللا قبل وصول رسالتكم بثالثة أیام.



على مضض وبسبب عدم وجود والدي الغالي وهللا لقد تقدمت
اإلتصال بكم ولو وجد ماتجرأت ولكن قدر هللا وما شاء فعل 

فسوف انتظر حتى وصعب الرجوع وإذا قدر هللا عدم الموافقة 
  یفرج هللا .

تنسوني من الدعاء بالصبر والثبات والدعاء شیخي وأمیري ال
بأن یرزقني هللا الشھادة في سبیلھ مقبل غیر مدبر وأنا جاھز 

ألي أمر تأمروني بھ والدي جزاكم هللا خیرا على المبلغ الذي 
صدور قوم هللاحیث یشفيوضعتھ فنصیب الغالیة أرسلتموه 

السالم صبرنا هللا وإیاكم وومؤمنین فا� یتقبل منا ومنكم 
  ابنكم المقصر أبو عبد هللا الحلبي علیكم ورحمة هللا وبركاتھ 

  شوال20بتاریخ              
لقد جاء الرد ثم الحمد � ثم الحمد � شیخي الحبیب الحمد �

بعدم الموافقة على أھل أبو بكر السوري رحمة هللا علیة 
وع ھو والحمد � األوالد سوف یكونون عندكم وھذا الموض

وھذا حسنالذي أجبرني على التقدم . فالحمد � سوف انتظر
.حتى تفرج األمور عندنا وعندكم


