
 

الرحيم                                                                         الرحمن الله بسم

واله            . ومن وصحبه آله وعلي الله رسول علي والسلم والصلة لله الحمد

الله                                        حفظها سعد أم العزيزه إينتي إلي

وبركاته    , الله عليكمورحمة السلم

وصبر            وعافيه بخير جميعا وأنتم رسالتي تصلكم أن القدير العلي من رجائ
عليه             الله صلي الله رسول قال كما الرضا فله رضي فمن ورضي وثبات

جنبيه ,            بين جنته يحمل فالمسلم السلم نعمة علي لله والحمد وسلم
الشهداء       .  من ويجعلما يكرمنا الله من نرجو

جم              , أتفسنا علي حزننا ولكن الله عبد أبي في جلل مصابنا أن الحبيبة إبنتي
كان               تمني ما نال له هنيئا ؟ الخلد جنة في والسعاده الشهادة ننال هل تري

نالها         ,    لله فالحمد ياخالتي بالشهادة لي أدعي لي يقول رسالة كل في
وينادي    .         تفتح الشهداء قبور إن مريم رأت لقد ربه عند ليفظر وهوصائم
خاتمه           فأي الله عبد أبو منهم ليصعدواليها بأسمائهم السماء من عليهم

بهم       ,       يلحقنا أن الله ا ونرجو حسيبهم والله نحسبهم الخاتمه هذه من أحسن
.

الغاليه  : إبنتي

سعد           , بأخيه كثير فرحون وهم وضعت ولعلك حملك الولدبنبأ زفرح فرحنا
بنتا       ,     المولود تتمني عائشه فريقين إلي أتقسموا وأسامة وعائشه الله وعبد
الله    ,        أدع وقالت سمية خالتهم بينهم وفصلت ولدا يتمنونه واسامه وعبدالله

ولدا     . أو بنتا بالسلمة لها

خبريها              تقول وعائشه ميسره سهلة ساعة لك الله يسر قد تكوني أن نتمني
أخباركم             ونعرف بيننا التواصل يستمر أن حبذا أقول وأنا ؟ ولدا أم بنتا

حتي              فرصة أقرب وفي عنكم كامله معلومات لنا تكتبي وأن بإستمرار
لقاء          ,    تب ونر الثورات بعد خصوصا الله شاء إن قريبة ولعلها المور تنفرج

   . للوالده        سلمي بلغي بعضا بعضهم الولدمع جمع ويتم الله بإذن معكم
فسعد          إستعداد أتم وعلي خدمتكم في ونحن الهل وجميع المحترمه

جميعا          . بينهم فرق ول وإخواته الله لعبد أخوان الجديد والمولود

إستشهاده              نبأ وصلهم وهل منكم الله عبد الي بأهل منكم إتصال أي تم هل
الفرصة   ,          نحج حتي الخبر بهذا الولد نبلغ لم ونحن الله رحمة عليه

سلمه            يبلغونكم وهم الولد بجواري كان الرسالة لهذا كتابتي عند المناسبة



وبركاته     ,      . الله ورحمة عليكم والسلم الله أنشاء لحقا لكم وسيكتبون
لكم   المحبه

أم                                                                                خالتك
خالـــــــــد


