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الحمد � رب العالمین والصالة والسالم على أشرف 
  األنبیاء والمرسلین 

  وبعد 
حفظكم هللا من من أم خالد إلي أختي الحبیبة أم عبد الرحمن

  كل سوء 

  
  

وعافیةوالجمیع في خیر أدعوا هللا أن تصلك رسالتي وأنت 
وفضل من هللا ونحن والحمد � بخیر ومنھ من هللا راضیین 

  ن في قرة العین فقد كانت محتسبی
  خدیجتي حبیبة غالیة               ھي طفلتي الواعیة 

  ھي زھرة الرابیة           ھي أمي الحانیة 
  في الحیاة الفانیة              تيھي بسمتي وأمنی

  بالكلمة الغالیة               أول من ناداني
  انیةثةفیا لوعة الفراق             ولیتني أجنبك مر

ورغم ذلك فالحمد � ماضي فینا حكمھ عدل فینا قضاؤه ما 
أعظم فضلھ وكرمھ یھبنا األبناء فإن أخذ ودیعتھ وصبر 

مد وشكر بشره بقصر في الجنة وسماه بیت الحمد حالعبد و
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كما أخبرنا بذلك رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم فأرجو من 
وض أوالدھا وأن یعهللا أن أكون من الفائزین بھذا القصر

  خیرا .
أختي الحبیبة جزآك هللا خیرا على رسالتك التي وضحت 
لي فیھا تفاصیل ابتالئي في حبیبتي وهللا سبحانھ وتعالى 
یبتلي ویدبر وقد دبرني أحسن تدبیر وربط على قلبي فلھ 
الحمد و الفضل وال نستطیع أن نكافئك بما بذلت من جھد 

وتجھیز الغالیة وال یخفي علیك أجر غسل وسعي مشكور 
فال وسترھا و� الحكمة في عدم حضوري ورؤیتي لھا 

خیرا وال أراك هللا مكروھا ك هللا آنملك إال أن نقول جز
ولن أنساك وسأدعو لك كما دعوت لك من قبل أیام الشھید 
أبي عبد الرحمن وأبنكم الشھید عبد هللا وصھركم الشھید 

فو هللا ما نسیتكم تقبلھم أسأل هللا أن یعلیھم رحمة هللا و
  جمیعا بالدعاء

أختي الحبیبة أحبك هللا الذي أحببتني فیھ ولك في قلبي مثل 
  ما ذكرت وزیادة

وكم أتمنى وأدعو هللا كثیرا أن یكون اللقاء بیننا قریبا 
    .وأخواتھالنراكم جمیعا ونرى عروسنا الغالیة أمة الحكیم 

  بجانبكم سنوات أربعةالغالیةبالنسبة لشرطكم بقاء أبنتكم و
مانع لدینا في ذلك وسنبذل كل ما في وسعنا لنكون ال 

  .بإذن هللا قریبین منكم 
فنا ظروفوأما بالنسبة لمجیئھ اآلن عندكم لمشاركة إخوانھ 

  .األمنیة ال تسمح بذلك حالیا 
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فكما ذكرت بعد سنة تكون األمور النظرة الشرعیة أما و
بعد إذا فرجت األمور شاء هللا عندكم وإنھدأت عندنا و

یكون ذلك ونحن مستبشرون یكون الفرج بإذن هللا قبل سنة 
قریبا بإذن هللا وفي أحسن وهللا یجمع شمل العروسینذلك

  حال .
وأخیرا ولیس بأخر سالم مني ومن البنات لخاصة نفسك 

  وألمة هللا وأخواتھا .
وخالد یرسل سالمھ إلخوانھ األعزاء عبد الرحمن وعبد 

وعبد التواب وصھركم حفظھم هللا جمیعا وجزآھم العزیز
  هللا خیرا .

أبو عبد طریقأختي الحبیبة أرجو دوام المراسلة بیننا عن 
  الغالیة علیھا رحمة هللا .هللا زوج 
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