
 بسم هللا الرحمن الرحيم 

 الحمد هلل رب العالمين والصالة والسالم على سيد المرسلين 

 إلى أخي العزيز أبو سليمان  حفظه هللا ورعاه

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته 

 إن شاء هللا تصلكم رسالتي وأنتم بخير وعافية وستر وصحة وراحة بال 

 . مور ويممعنا بكم عامال يير أملفيك وعقبالك وهللا ييسر األهللا يبارك 

الحمد هلل أخباري طيبة ويعلم هللا الينقصني إلى اللقاء بكم و بأحبابي عبد 

هللا وعائشة وأسامة وسهام والحمد هلل رأيت أني أعانقهم وأضمهم إلى 

 ذن هللا .عهم فأدعوا هللا أن يكون قريبا بإصدري وأتكلم م

ي يوم من زوامي هللا ينتقم من أعداء نطقة وثانالحمد هلل لم نخرج من الم

الدين الديسي والغرناي والدبابة لكن الحمد هلل خط القتال يبعد ساعتين من 

المنطقة التي أنا فيها طبعا أهلي أم سعد تسألني شنو هاي أقول لها مدفعية 

 بعيده وهللا يستر على المميع .

لهم إن شاء هللا  هم خرموا من المنطقة والوصول  bmأما بالنسبة لبيت ال 

لهم ثقه وعبدالعزيز يعرف بيتي ودائما اخبره ببيتي إذا  ممكن لكن أرسل

وكل رسالة لهم يومين بالكثير  ييرت وهللا هذا حتى يتم التواصل معك

وتصل لهم واخبرهم يوم يومين وأخذ الرد أما الرسالة األخيرة أرسلتها مع 

يعرفون بيتي ما ماء  لهم عن مكان ومودي وطبعا وكتبتأخ ثقة مغلفة 

 أحد وما أرسلوا إن شاء هللا خير .

أخي العزيز سالمات هللا يشفيك ويعافيك ويزومك كيف العملية القديمة 

ويعلم هللا النصر قادم وقريب ولكن هللا يثبتنا على الحق وعلى تعبتك 

 اللهم أمين .ويختم لنا بشهادة في سبيله  ويرضى عنا طريق المهاد

د كتبت لك عن موضوع الشنختي ولكن كتبت لك كل أخي الحبيب لق

رأي الوالد هللا يحفظه وأرسلت لك األمور التي تريدها موموده ولكن كيف 



تثبيته وطريقة العمل عليه ألني اشتغلت عليه  لعمل أفالم وكيفية  البرنامج

 يورو ألحبابي كل هذه ما أعرف وصلتكم أم ال . 500وأيضا أرسلت 

بابي مع من يكونوا في الترتيب المديد عندكم وهللا ويا أخي الحبيب أح

وهللا يتقبل منا ومنكم وهللا يوفقنا للصيام يحفظكم من كل سوء ومكروه 

 والقيام والتنسونا من الدعاء بالصبر والشهادة .

 مرفق صور الشيخ مختار هللا يفرج عنه وعن مميع األسرى 

 والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته 

   رمضان  1


