بسم هللا الرحمن الرحيم
وبه نستعين
إلى أمي الحبيبة الغالية حفظها هللا من كل سوء
السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته وبعد
أرسل إليكم رسالتي هذه مملوءة بالشوق والحنين إليكم فقد كنت طوال الفترة
الماضية في كل مساء انتظر قدوم رسالة منكم وادعوا هللا أن يسمعنا عنكم
خير األخبار والحمد هلل في فجر  20رجب وصلت رسالتكم وفرحت بها
فرحا بالغا ً الحمد هلل الذي طمأننا عليكم وعندما قرأت الرسالة فوجئت بأننا
ربما كنا سنلتقي هذا الذي كنت أتمناه طوال السنين التي مضت فلم نكن نعلم
ذلك فالذي علمناه هو أننا سننتقل إلى منطقة أخرى ليكون االرتباط بكم
أسرع وعللو لنا االنتقال ربما لتقلب الوضع األمني عندنا وتمنيت عندها لو
كنا سافرنا إليكم ولكن لعله خير وقدر هللا وما شاء فعل فسبحان هللا عندما
وصلنا الخبر بالسفر كان الوقت في منتصف الليل وسررت جداً بأننا سوف
نقترب منكم وتفاءلت بأنا اللقاء بكم لعله يكون قريب وبعد صالة الفجر قمت
بترتيب وجمع كل األغراض وطال االنتظار والحمد هلل كل حال .
وما علينا إلى االجتهاد في الدعاء وإن شاء هللا الفرج قريب .
أمي الحبيبة
كيف حالكم نحن في شوق بالغ إليكم وعبدهللا وعائشة دائما يذكرونكم
ويدعوا هللا أن يجمعنا بكم على خير فأما بالنسبة للرسالة والصور التي لم
تصل فخير إن شاء هللا سوف نسأل عنها لعل األخوة نسوها عندهم وإن شاء
هللا نرسلها لكم فقد كانت تحتوي على رسالة للوالد ولكم وألخي خالد ولمريم
ولسمية ونص رسالة خالي سعد وتفصيل بخصوص األمانة وأرجو أن
تعذروا على قلة الرسائل فيعلم هللا أن الظروف هي التي تحكمنا وإن شاء هللا
نبذل جهدنا لتواصل الرسائل وإن شاء هللا سوف نرسل لكم صور لعبدهللا
وعائشة أسامة أفضل من السابقة بإذن هللا .
أما عن أخبارنا فالحمد هلل نحن بخير وال ينقصنا سوى رؤيتكم سماع
أخباركم فصوركم التغادرني ودائما أنتم في فكري والحمد هلل وأسأل هللا أن
يجمعنا بكم على خير قريبا باذن هللا واعتقد أنكم على علم عن تنقالتنا وبها
مواقف لن استطيع أن أوفيها في رسالة ولكن الحمد هلل الذي لطف بنا
وسلمنا من أيدي الظالمين وأرجو أن يكون لقاءنا قريب وأحكيها لكم
بالتفصيل .
فأنا أقضي يومي من أعمال المنزل وتدريس عبدهللا فقد أنهى حروف
الهجاء الحمد هلل واشغل بعض الوقت بالخياطة والحمد هلل أما عن األوالد

فهم بخير وبصحة جيدة والحمد هلل أما عن صحتي فهي إن شاء هللا في
تحسن فالفترة التي مضت كنت مريضة بالمالريا والتايفود وقد ذهبت إلى
الطبيبة في منطقة قريبة منا وتيسر لي المرور على خالة أم عبدالرحمن
 BMلمدة ساعة من الزمن فهم بخير والحمد هلل ولكننا لم نتطرق بخصوص
موضوع خالد كما أني كنت قد ذكرت لكم في الرسالة التي لم تصلكم أنهم قد
ردوا بخصوص الخطبة أن هناك أخوه آخرون متقدمين إن لم يتم نصيب
ألحد منهم سوف يرسلوا لنا] وقد ذكرت لي خالة أم عبد الرحمن في أخر
رسالتها أنها ترجو أن الينقص ذلك من معزتهم عندنا ودعاءنا لهم فأجبتها
بأن الحرج في األمر وأن الذي بيننا هو أعظم من ذلك وهو األخوة في هللا
وعلى ما أظن أن هذا بمثابة اعتذار منهم وقد كررت سؤالها عنكم وإن كنتم
سوف تأتوا عندنا أم ال فأجبتها بأن ال أعتقد َََ ذلك وكان ردهم علينا قبل
ستة
أشهر من اآلن وهي ترسل لكم كثير السالم وقد جاءت ابنتها الكبيرة قريبا
ماشاء هللا .
أما عن أخبار الجزيرة قد وصلتنا رسائل من طرف خالتي أم حسن وهم
يرسلوا لكم السالم وقد تيسر لنا طريق للرسائل وقد كتبت رسالة لعبدهللا
أخي وأخوتي وخالي سعد ولعمتي إيمان وإن شاء هللا يتيسر إرسالها .
أمي الحبيبة أحب أن استشير كم في موضوع عملية تنظيف فمنذ عام
وزيادة كنت قد اسقطت ولم اتمكن في ذلك الحين من إجراء عملية تنظيف
وبعد ذلك ذهبت إلى العديد من الطبيبات هنا فتضاربت األقوال فمنهم من
يقول هناك حاجه لها وأخريات يقلنا الحاجة لها فال أعلم ماهو األفضل
فياحبذا لو تفيدونا برأيكم علما أني الحمد هلل بخير وبصحة جيده وأنا في
انتظار رأيكم .
وفي الختام سالمنا للجميع ونرجو رضاكم والتنسونا من دعاءكم وأبو عبد
هللا يسلم عليكم كثير .
والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته
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