
  بسم هللا الرحمن الرحيم 
الحمد  رب العالمين والصالة والسالم على سيد 

  المرسلين  وبعد
إلى الوالد والوالدة حفظكم هللا ورعاكم من كل سوء 

  ومكروه 
  السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته 

أدعوا هللا سبحانه وتعالى أن تصلكم رسالتي وأنتم في أتم 
ب على من فقدنا في صحة وعافية ويقين وصبر واحتسا

ھذه الدنيا فأم عبد هللا الغالية رحمة هللا عليھا نعم الزوجة 
وفاطمة [سھام ]فاآلن ونعم األم لعبد هللا وعائشة وأسامة 

عبد هللا في المدرسة وعائشة وأسامة وفاطمة عند 
الحبيب فأسامة أصبح لما يراني يقول عمو جاء فقد 

عب فقلت انتظرت رسالة منكم مع ھذا الوضع الص
ضروري اجمع أوالدي وأتقدم ألي أحد فاألنصاري 
الذي معنا نعم الرجل فبعد وفاة الغالية قال ضروري 
تتزوج فبدأ يبحث ويجد وأقول له انتظر فأخت من 

فاستخرت كثير   عربية األخوات أفضل من كل النواحي
فھذا  ولكن قدر هللا وما شاء فعل وانتظر منكم رسالة
آخرى اللھم لك الحمد على كل ما  الذي ذكرته وأشياء

يصيبنا وبعد مرور ثالثة أشھر كأنھا ثالثين سنة ومن 
فتقدمت أصعبھا أسامة يقول عمو جاء وأمور آخرى 

ألرملة عندھا ثالثة فأمھا هللا يكتب لھا األجر كانت مع 
خديجة الغالية رحمة هللا عليھا وكتبت لكم رسالة بكل 

بعد ثالثة أيام يردون على إن شاء هللا وهللا ثم ماحصل ف
ذلك الوضع الذي فيه أوالدي   وهللا الذي أجبرني على



كل ما استطيع  أغلى شيء أراه أمام عيني أوالدي فھذا 
فيا والدي أنا جاھز ألي أمر تأمرني به وأي اكتبه لكم 

توجيه ونصيحة فأنا الجندي الذي بايعتكم على الجھاد 
لدين ورفع كلمة ال إله إال هللا محمد رسول وعلى خدمة ا

  وابنكم المقصر  وزج الغالية خديجة رحمة هللا عليھاهللا ،
والدتي التنسيني من نصائحك الغالية ومن دعاك فأنا 

ابنكم المقصر فالن .................... زوج الغالية خديجة 
  .رحمة هللا عليھا 

الغالية كيف موضوع األمانة التي عندي وكيف ذھب 
  رحمة هللا عليھا 
    وحليھا                       لوال ديني للبست لباسھا

  وقلت ھذا لباس حبيبتي 
                              أربطي على قلبي  يفيا رب

  في جنة  بلقائھابإيمان ويقين 
عبد اللطيف   دعاء ابنكم المقصر     التنسونا من ال

    شوال  13بتاريخ 


