
بسم اهللا الرمحن الرحيم

عنياحلمد هللا رب العاملني والصالة والسالم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمج

وبعد 

إىل أخيت احلبيبة الفاضلة              أم عبد الرمحن حفظها اهللا 

السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

ينكم و دنياكم .أبعث رساليت هذه إليكم واهللا أسأل أن تكونوا ومن معكم خبري وعافية يف د

يف العاشر من   هللابعد استشهاد عبد اللطيف رمحه اتأخرنا عليكم يف املراسلة كما أعتذر على 

و كان هقد  داء و اهللا أن جيعله يف زمرة الشهوإنا هللا وإنا إليه راجعون نرجوفاحلمد هللاشوال 

إليكم . بعثها يالذي يتوىل استالم الرسائل و 

أخيت احلبيبة 

نايت كيف حالكم وما أخباركم ولعلكم مرتاحني يف املكان الذي أنتم فيه وما أخبار ب

الضيق إال وأحفادي كم أنا مشتاقة لالجتماع بكم ولكن أسأل اهللا أن يفرج علينا وما بعد

الفرج وإن مع العسر يسراً. 

ة :أخيت احلبيب

يلة الفرتة املاضية وحنن طومتنيناهالذي طال ما انتظرناهويعلم اهللا مدى حرصنا على إمتام األمر 

الذيوالوفاء بالشرط اتفقنا عليهإلجياد فرصة مناسبة إلمتامه على ما بكل حيلة ووسيلة نسعى 



ولكن بهلى الوفاء نحن حريصون عفاألقل بقاء ابنتنا الغالية جبواركم ملدة عام على هترغبون

نا وظروفكم ونظراً لظروفعندنا قد اشتدت وضاقت بنا السبل األمنية علم اهللا أن األمور ي

ث سنوات من فقد مضت أكثر من ثالحتقيقهاأخشى أن نستمر يف عامل األماين اليت نريد

فأرجو اهللا أن جيعل ذلك يف ميزان حسنا�م. يف احملاوالت عمرهم 

عله من املناسب ولإلمتام األمرمعينة املفيد أ ن حندد ال أنفسنا مدة من أخيت الفاضلة أرى أنه 

راً لظروفنا يطول بنا االنتظار ويفوت الطرفني القطار ونظحىت الأربعة أشهر أن تكون

ألمر فذلك ما كنا اإن شاء اهللا فإن تيسر وظروفكم فيتعذر علينا إمتام األمر بالشرط السابق

إذن اهللا لن تتأثر بن تعذر فإن أخوتنا وحمبتنا يف قلوبنا ثابتة إنتمىن و نريد و 

وحنن يف انتظار رسالتكم لنطمئن على أحوالكم . 

ويف اخلتام :

كم قريباً إن شاء لك مين خالص السالم وبلغي سالمي لبنايت وأحفادي وأرجو اهللا أن جيمعنا ب

ة  اهللا وبركاته والسالم عليكم ورمحلن ننساكم بإذن اهللا وحنناهللا وال تنسونا من صاحل الدعاء 

.
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