
  

  بسم هللا الرحمن الرحیم                                                                     

  الحمد � والصالة والسالم علي رسول هللا وعلي آلھ وصحبھ ومن وااله .

  إلي إینتي العزیزه أم سعد                                 حفظھا هللا 

  وبركاتھ ,السالم علیكمورحمة هللا 

رجائ من العلي القدیر أن تصلكم رسالتي وأنتم جمیعا بخیر وعافیھ وصبر وثبات ورضي فمن 

رضي فلھ الرضا كما قال رسول هللا صلي هللا علیھ وسلم , والحمد � علي نعمة اإلسالم  

  فالمسلم یحمل جنتھ بین جنبیھ نرجو من هللا یكرمنا ویجعلما من الشھداء . 

أن مصابنا جلل في أبي عبد هللا ولكن حزننا علي أتفسنا جم , تري ھل ننال إبنتي الحبیبة

نال ما تمني كان في كل رسالة یقول لي أدعي لي الشھادة والسعاده في جنة الخلد ؟ ھنیئا لھ 

بالشھادة یاخالتي , فالحمد � نالھا وھوصائم لیفظر عند ربھ . لقد رأت مریم إن قبور الشھداء 

علیھم من السماء بأسمائھم لیصعدوالیھا منھم أبو عبد هللا فأي خاتمھ أحسن من ھذه تفتح وینادي 

  الخاتمھ نحسبھم وهللا حسیبھم , ونرجو ا هللا أن یلحقنا بھم .

  إبنتي الغالیھ :

فرحنا زفرح األوالدبنبأ حملك ولعلك وضعت وھم فرحون كثیر بأخیھ سعد , وعبد هللا وعائشھ 

, عائشھ تتمني المولود بنتا وعبدهللا واسامھ یتمنونھ ولدا , وفصلت یقین وأسامة أتقسموا إلي فر

  بینھم خالتھم سمیة وقالت أدع هللا لھا بالسالمة بنتا أو ولدا .

نتمني أن تكوني قد یسر هللا لك ساعة سھلة میسره وعائشھ تقول خبریھا بنتا أم ولدا ؟ وأنا 

كاملھ ركم بإستمرار  وأن تكتبي لنا معلومات  خباأقول حبذا أن یستمر التواصل بیننا ونعرف أ

خصوصا بعد الثورات عنكم وفي أقرب فرصة حتي تنفرج األمور ولعلھا قریبة إن شاء هللا 

. بلغي سالمي للوالده المحترمھ لقاء معكم بإذن هللا ویتم جمع األوالدمع بعضھم بعضا,ونر تب  

د فسعد والمولود الجدید أخوان لعبد هللا وجمیع األھل ونحن في خدمتكم وعلي أتم إستعدا

  وإخواتھ وال فرق بینھم جمیعا .

ھل تم أي إتصال منكم بأھل الي عبد هللا منكم وھل وصلھم نبأ إستشھاده علیھ رحمة هللا , ونحن 

لم نبلغ األوالد بھذا الخبر حتي نحج الفرصة المناسبة  عند كتابتي لھذا الرسالة كان بجواري 

وسیكتبون لكم الحقا أنشاء هللا , والسالم علیكم ورحمة هللا وبركاتھ یبلغونكم سالمھ األوالد وھم 

.                                                                                    المحبھ لكم 

التك أم خالـــــــــدخ                                                                              


