
أخيت الغالية                أم عبد الرمحن حفظها اهللا

السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته  

ري وعافية أرجو أن تصلكم هذه الرسالة معبقة بأمسى األماين والدعاء بأن تكونوا خب

سبحانه وتعاىلاهللا وأمن وأمان وحفظ وسرت من 

ي بالد املسلمني�نئكم بسقوط الطغاة يف مصر وتونس وأرجو اهللا تعاىل أن يطهر باق

تعاىلسبحانه و ويعم الرخاء واألمان وحتكم بشرع اهللا الواحد الديان 

م اللقاء بكم واحلمد واجنلى عنا هأشرق علينا فجر جديد أنهأبشرك أخيت احلبيبة بداية 

قاء بكم بشكل مؤكد على العوائق األمنية اليت تؤخر اللبعون من اهللا بعد أن تغلبنا هللا 

اء بكم للقأخر خطوة بإذن اهللا وحنن يف انتظار رسالة من اإلخوة فيها ترتيب 

يفتقبالكمبين يف اساقريبا إن شاء اهللا وسيكون دكم سؤول عنوسيبلغكم األخ امل

وهلجت إليه ا مكان آمن يف منطقة بشاور ليتم مجع الشمل الذي طاملا تطلعت أفئدتن

.إلمتامهألسنتنا بالدعاء

  قريبا بإذن اهللا همرادله وسيتحقق هدعائله مد هللا الذي استجاب وابين حي

  ينا وحياتينا تنور بيييأيت اليوم الذي نلتقي فيه ويتم األمر و نتظر بفارغ الصرب أن يوهو

  ...تريدوقد قيل بالصرب تنل ما



فر بذات الدين وحيمد اهللا أن وفقه لذلك وقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  (فاظ

ه ويدعو اهللا أن تربت يداك ) كما حيسبها واهللا حسيبها اهللا وذلك من فضل اهللا علي

نتظره ,اهللا  جيمعه يبا ويقول  إنه بإذن اهللا سيعوضها كل ما فا�ا وهي تجيمعه بكم قر 

�ا يف سعادة وهناء .

أخيت احلبيبة 

أرجو من اهللا أن تكون هذه الرسالة األخرية اليت تسبق اللقاء بكم ونوضح لكم كل 

مالبسات الرسائل السابقة وعلى رأسها رسالة (األربعة أشهر) وأرجو أن تعتربوها ملغية 

متاما ولكن أحببت أن أضمن هذه الرسالة بضع كلمات لتوضيح جلزء منها فيعلم اهللا 

ظروف أمنية  علينا مر ت أن موقفنا من إمتام األمر كما هو وبالذات أبين وهو املعين وقد

ال يعلمها إال اهللا فمثلك أخيت الغالية ال خيفى عليه األمر  صعبة 

واحلمد هللان كل يوم مير علينا أحوالنا من حسن إىل أحسو تغريت بفضل اهللا ولكن 

نين على رد مجيلكم أخيت احلبيبة واهللا ما قصرمت معنا جزآكم اهللا خري اجلزاء فاهللا يعي

وقوال وعمال 

وقبل اخلتام 

أخيت الفاضلة يعلم اهللا أن يف نفوسنا كالم يطول شرحه وال يسمح املقام بذكره وسيتم 

اللقاء بكم قريبا ويتسع ا�ال لتوضيح مجيع مالبسات رسالة األربعة أشهر وغريها 

واحلمد هللا أن طول املدة زاد املودة 

لك مين خالص السالم وابين يبلغك كثري السالم 



شوقي هلا ولكم يزيد بلغي سالمي جلميع بنايت احلبيبات وخصوصا العروس الغالية اليت

يوما بعد يوم 

عندي يبلغونكم السالم وخصوصا بنايت وأحفادي مجيع من

مالحظة أمنية

هللا صلى أن ال يعلم احد عن املراسالت وأن اللقاء بيننا قريب وقد قال رسول اأرجو 

اهللا عليه وسلم (استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان)

الرسالة بعد قراء�اارجوا تالف

2011،نيسان26،الثالثاء

وحنن يف انتظار رسالة منكم ليتم بعدها اللقاء فورا بإذن اهللا 


