
الرحيم الرحمن الله بسم
خديجة   الحبيبة  ابنتي

مع        لنشغالي عجل على هذه رسالتي لك أكتب
وعافية         بخير تكوني أن أرجو البيانات أمر في أبيك
وعافية        بخير الله والحمد ونحن وأبيهم وأبنائك أنت

ًا      كثير وأولدك بنفسك أوصيك الحبيبة ابنتي
واللحم      بالحليب ًا وخصوص ًا جيد بالغذاء والهتمام
التنظيف       بخصوصعملية تم ماذا الصحية وبأمورك
شفيت       لعلك والملريا التيفوئيد موضوع أخبار وما

لطمئن    التفاصيل أرسلي ًا . تمام
الصلحية       أعطيناك فقد خالد أخوك بخصوصزواج
بالدين        يهتم خالد أن ًا علم الموضوع في الكاملة

المواصفات      تكون أن وأرجوا والجمال والخلق
واعتذروا        قبل من لهم تقدمنا ممن لك اتضحت

رأيت         إن وبخصوصخولة له بالمناسبة أعلم وأنت
مراسلتهم       يمكن أنه تقديرك وفي ًا مناسب ذلك

النتقال       صعوبة بسبب تأخر دون المر وإتمام
ذهب         لما أسره الله فك حفيظ أن ًا علم فراسلوهم

إنها         قال لخالد ابنته يخطب أباك بأن الخ إليه
أرضي        وسوف الشيخ أرد لن لكن لصالح مخطوبة

قبل          من حمزة أم لي قالت ولما المعنى بهذا أختي
في        يتكلموا الرجال يريد ولكن موافق حفيظ أن

يكتب        والله لصالح مخطوبة أنها تخبرني لم المر
واحد         خيار تحت الموضوع تضعي ول الخير فيه ما

أو          بهم التصال تعذر وإن البحث في استمري بل



مع        لديك ًا متاح البديل يكون أن فيستحسن اعتذروا
السن  .  مراعاة

لنشغاله        لك رسالة كتابته عدم من يعتذر وأخوك
هامة   أمور . في

فقد        له أرسلته الذي الهداء على يشكرك وأبوك
تظهر         لعلها بيانات أرسل وقد ًا موفق إهداء كان

القادمة    اليام في ًا . قريب
وكيف       بالتفصيل أبنائك وأخبار أخبارك لي أكتبي

أن         عليك وأأكد الله عبد ودراسة حفظ موضوع عن
يأتي        بالضرب يأتي فما الضرب من تكثري ل

البكاء         فكثرة أبوك يقوله ما وهذا واللين بالرفق
المستقبل      . في عليهم ًا سلبي تؤثر للطفال
   . وأسامة    وعائشة الله لعبد و اللطيف لعبد وسلمي

..

عليكم      يسلمون وسمية ومريم وخالد أبوك
الربعاء   شعبان 23مساء    

وبركاته     الله ورحمة عليكم .. والسلم
أمـكم

الرحيم    الرحمن الله بسم
حفظها                             خديجة الغالية أختي إلى

مثواها     الجنة وجعل ورعها  الله
وبركاته     الله ورحمة عليكم                    السلم

نحن         أما وعافية بخير تكونوا أن أرجو حالكم كيف
شديد        شوق في ونحن وعافية بخير لله فالحمد



رسالة      فآخر عليكم لنطمئن أخباركم لسماع
بتاريخ      كانت منكم الله    15وصلتنا نرجوا ثاني ربيع

إل         المر فما بالفرج يعجل وأن ًا قريب يجمعنا أن
الله    بإذن وستنجلي  سحابة

ثم         كما الله لعبد الكتب بعض إرسال عن نعتذر أننا
التي          النسخة غير لكم أرسلنا العجلة بسبب أنه لنا اتضح

الكتب         بعض مع لكم سنرسلها و إرسالها ننوي كنا
بشيء          لي تكتب أن وأرجو الله بإذن الخرى التعليمية

والدراسة      الكتب موضوع عن التفصيل  من
عليكم         والسلم وعائشة وأسامة الله لعبد سلمي بلغي

مريم      أختك وبركاته اله  ورمة

الرحيم الرحمن الله بسم  
السلم                       خديجة الغالية الحبيبة أختي إلى

وبركاته    الله ورحمة                   عليكم
العلي         الله من أرجو أخباركم هي وما حالكم كيف

والعافية       الصحة أتم في تكونوا أن  القدير
بالشوق        مملوءة هذه رسالتي إليك أكتب العزيزة أختي

أرجو         الفراق على خمسسنوات قرابة مرور وبعد إليك
في            هذا ولكن ًا قريب ًء لقا لنا ييسر أن وجل عز الله

الموحدين        المؤمنين سبيل هي فهذه يسير الله سبيل
صلى            محمد البرية خير إلى السلم عليه آدم لدن من
هذه        على الثابتون المؤمنون ومازال وسلم عليه الله

أحمد         المام وضع فقد الذى أنواع شتى يذوقون السبيل



فصبر         الباطل يقول أن على وامتحن وعذب السجن في
من           كم الله فسبحان وعل جل الحق سبيل في وثبت

بها      ليحظى الباطل يفعل للدنيا مؤثر
يقاتلون         اليوم وسلم عليه الله صلى محمد أتباع وهاهم

سجون       في ألوانا العذاب من ويقاسون ويطاردون
وعلى       محتسبون صابرون وهم والعجم العرب طواغيت

فيه       هم مما نحن فأين ثابتون  السبيل
عملً          تعالى الله سبيل في وأرواحهم أنفسهم باعوا

وأموالهم [       أنفسهم المؤمنين من اشترى الله إن بقوله
يقتلون         فيقتلون الله سبيل في يقاتلون الجنة لهم بأن

أوفى         ومن والقرآن والنجيل التوراة في ًا حق عليه ًا وعد
وذلك         به بايعتم الذي ببيعكم فاستبشروا الله من بعهده

ولم     ]        أعدائهم قوة ترهبهم فلم العظيم الفوز هو
رسول        قول يرددون وهم وساروا عددهم كثرة تجبنهم

يا        ( الصحابي لذلك وسلم عليه الله صلى الله
عبد .......)         الله وجعل لهم طوبى ثم لهم فطوبى غلم

السائرين        عباده من المسلمين أبناء وجميع وأسامة الله
أفضل          ول منها أشرف سبيل ل التي السبيل هذه على

النبياء         من الحصى وطأ من خير سبيل فهي
والسلم    الصلة عليهم  والمرسلين

وأحوال        أحوالك على تطمئنينا أن أرجو الختام وفي
الدراسة        مع عبودي حال هو وما الصغار

الله         من أرجو وأسامة وعائشة الله لعبد سلمي وبلغي
دعائك         صالح من تنسينا ول وسرور بخير يكونوا أن

من          وإياكم الله جعلنا المقبل رمضان شهر في ولسيما
وقيامه     صيامه على وأعاننا  أهله

وبركاته     الله ورحمة عليكم  والسلم
الربعاء        مساء سمية شعبان 23أختك    



                                      


