
بسم هللا الرحمن الرحیم 
آلھ الحمد � رب العالمین والصالة والسالم على نبینا محمد وعلى

وصحبھ أجمعین ...........وبعد 
ابني الغالي حفظھ هللا 

السالم علیكم ورحمة هللا وبركاتھ 
صلتنا أرجو أن تصلك ھذه وأنت بخیر وعافیة وإلى هللا أتقى وأقرب و

بتاریخ بعد جھد جھید وفیھا رسائل منك لنامنك شریحتان فتحت واحد
ربیع األول ورسالة من أم عبد الرحمن وبعض األفالم ومن 17

ریحة أبرزھا إن القوة الرمي وشریط صوتي ویمكرون ویمكر هللا والش
األخرى لم تفتح 

 حرصي قرأت رسالتك وهللا یبارك لك ویوفقك ویعلم هللالي اابني الغ
ره ي الوحید إلى اآلن ال أدري متى سیتم أمعلى استقرارك وھذا ابن

سوك وإني أدعو هللا لیل نھار أن یجمعك بأبنائك على خیر وھم لم ین
لیھم ونحتویھم بحبنا ونغدق عویسألون عنك دائماً وھم بخیر وعافیة 

ھا بكل ما نملك من حنان كیف ال وھم قطعة من قطعة مني كانت یرحم
إنا � وإنا ھذه الدنیا فالحمد � وهللا أختي وأمي ورفیقتي وسلوتي في

ي منذ إلیھ راجعون اللھم اجرني في مصیبتي وأخلفني خیراً منھا وإن
ي أقف أكثر من عشر سنوات قالت لي یا أمي ال تحزني لقد رأیت نفس

حت على باب الجنة وأقرع الباب وسألني من قلت أنا خدیجة ودخلت ت
ھا في الجنة سبقتنا وسنلحق بشجرة جمیلة ثم جئتم معي جمیعاً نعم لقد
إن شاء هللا 

ابني الغالي أرجو أن تكتب لي عن أخبارك دائماً ألطمئن علیك 
حزب وبالنسبة لعبد هللا أوشك على إكمال الجزء الثالث وأخذ في ال

عائشة وقمنا بعمل مناھج مؤقتة لعبد هللا والخامس تقدیر ممتاز أیضاً 
ل وأمورھم تسیر على ما یرام والحمد �  وعائشة أنھت الكتاب األو

ھاء وبدأت  في الثاني كما أنھت كتاب الریاضیات األول وقاربت إن



عة نصف حزب وما شاء هللا علیھا یبدو علیھا الذكاء والفطنة وسر
المدرسة وتأخذ الكراسات الحفظ وسھام تھرب من أمھا وتذھب إلى 

في وأما حمزة فمنھمكوتقرأ باء و دا وتاء وأكثر تركیزھا على الباء
فمھ اللعب مع خالھ إبراھیم ویحب عمل طائرا وسفن بالورق ویھفھا ب

لتطیر أكثر .                                                                   
ك وكلھم یسلمون علیك ووضعھم یسر

یبلغك السالموالوالدوأخیراً 
والسالم علیكم ورحمة هللا وبركاتھ 

أمك  التي ال تنساك من الدعاء 
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                     عبد هللا الحلبيالعزیز إلى أخي 
السالم علیكم ورحمة هللا وبركاتھ   

ربیع األول وسررت بھا كثیرا 16لقد وصلت رسالتك المؤرخة 
وطمئننا عن أحوالك وأما نحن الحمد � بخیر 

لي الرد ھویة نعم الوالد عنده خبر ویا حبذا لو ترسبالنسبة للبطاقة ال
بركاتھ عنھا في أسرع وقت ممكن والسالم علیكم ورحمة هللا و

أخوك المحب لك خالد
الرسالة مختصر جدا لضیق الوقت وتأخره لیال 

اوجزك هللا خیرا على األفالم التي أرسلتھ
  


