
الرحيم    الرحمن الله بسم

ل    ,          وحده الله ال إله ل أن شهد وأ العالمين رب لله الحمد
عليه          الله صلي ورسوله عبده محمد أن وأشهد له شريك

وسلم

وخولة         وسعد معاذ وأم معاذ أبو الغاليين الحباب الي
مرافقة        ورزقكم الشرار كيد من وحفظكم الرحمن آدامكم

الخيار 

وفي          فيكم أفكر ودائما الشوق من أكثر اليكم أشتقت لقد
أن ,        المولي أسأل المستمر الدعاء إلي بالضافة أحوالكم

يستجب

عليه           .  والقادر ذلك ولي إنه آجل غير جل عا بكم ويجمعنا

المنطقه        من الخروج منك ويطلب السلم يبلغك الوالد
مع         بنفسك الموضوع متابعة و ممكن وقت باسرع

المنطقه   ,     من الخروج المطلوب المنيه الضوابط مراعات
  , إلي      ومنها كراتشي إلي ومنه بلوشستان إلي والتوجه

ومن       ,  والسندي محمود الشيخ مع ذلك ترتيب بشاورويتم
الرقم     علي تتصل 2261263هناك

غائم   ,      يوم في تيسرخروجك وإذا يستقبلك شخص يأتي
سوف     .   محمود الشيخ أفضل يكون معروفه غير وبسياره

الطريق        . في تنفعك ممكن خالد ورخصة بطاقة يسلمك
أتركها        خروجك تأخير في سبب ستكون بأنها وإذاشعرت

إرتباطا ,         أي وترك المنية النواحي مراعات المهم وأخرج
وقت     , أسرع في والخروج ت

بك           ينفع أن الله من ويرجو برسالتك كثير سر الوالد
والسنان        ,  بالبيان خبرته من لتأخذ بك اللقاء ويتمنى



وهو              المرافق عند أتركها الوالد يقول للكتب بالنسبة
الشياء      ,   وكذلك لحقا لك ليرسلها محمود للشيخ يسلمها

وهوبدوره        محمود للشيخ تسلم الحلبي زوجة ارسلتها التي
يرسلهاإلينا .   

تصلكم          لم انها يبدوا ولكن لكم أكتبها الثالثة الرسالة هذه
منذ        الرحلة مسار لكما شرحت وقد السابقتين الرسالتين

    . يوم     المشوار آخر وصلت الجمعة يوم كان تركتكم أن
الباقيةإنه       البقية وعقبال حسني الكبر الطاغوت سقوط

عروش  .      زوال المة علي مبروك وبالمناسبة محيب سميع
المة          لهذه يبرم ربنا ءالله شا وإن البقية وعقبال الطواغيت
لم         . معصيته أهل فيه ويذل طاعته أهل رشديعزفيه أمر
عندها         الحجم بهذا أتوقعها ول المنية الصعوبات اتصور أكن

لهم    العذر التمست

مقولتي       . ستدركون تعرفونها عندما الله شاء وإن

قبل            حتي بل مجيئكم أخبار نتابع ونحن وصلت أن منذ
نخبركم        سوف يقولون مانسأل وكل يتابع والمسؤل مجي

اسبوع   بعد

مر         حتي ذلك علي وقس يوما عشرة بعدخمسة والسبوع
فرحت         المكان بتغيركم يفيد ءخبر جا وأخيرا وزيادة شهرين

والحمد      ,  الجميع تكونوامرتاحين أن المولي من وآمل كثيرا
لرؤيتكم         الشوق أشد في وهم السلم ويبلغونكم بخير لله
ليديكم      .   وأصبح عنهما الحديث كثرة من الصغار خصوصا

إبراهيم  ( وحسين) ,  (7اخان واسيا) ,  (3سنوات سنوات
زينب) ,   (8 وعبدالله)    4سنوات صفية الي إضافة سنوات

 . الرحمن   حفظهم وإخوته

الصدر        , تثلج لدرجة وصلوا فماشاءالله للكبار بالنسبة أما
الوالد         مع والمواضيع البحاث إعداد في يشاركوا أصبحوا إذ



الخت   ,     المثال سبيل فعلي الواعية للقرآت إضافة
خلدون     ,    , إبن ومقدمت النعيم نضرة كتاب أنهت الصغري

وإخوته       بعبدالله إهتمامها الي إضافة الشوقيات والخري
وسلسلة.      الجامع وصحيح والرحيق الرياض والكبير

    , كله     ذلك من والهم داود أبي وسنن الصحيحه الحاديث
له      ,   فأكثر ويتزوج ليذهب تتحسن المنية الظروف ينتظر

. خيرا    الله جزاك الدعاء

كثيرا         يهتم واصبح تغيرت فقد الوالد لسياسة بالنسبة
 , لذلك       والتغذية الصحية النواحي ا و التربية بموضوع
خاصة      اليهما المشار بالموضوعين بالهتمام أوصيكم

    . إهتماماته   الي بالضافة طبعا صباحا والتمر الزبيب
السابقه.

كافة          قرأت هو أكثر به الهتمام ينبغي الذي الموضوع ولكن
نفس        علي المجموعة مع تكون حتي وسماعها البيانات
أن       .    يريد وهو بكم اللقاء الرحمن ييسر ما عند الخط
فهو       , والبيان بالسنان خبرته لتأخذ معه وتجلس تحضر

   .       , خير   علي بكم يجمعنا ربنا كبيرة أعمال مجهزلك

وأخيه        عديلك ووصول الخوة أسماعناخروج الي وصل لقد
يكم       ,    لد وهل الموضوع بهذا علم لديكم هل أعلم ل

لوتيسر     ,    حبذا ويا إفادتناعنهم الرجاء ؟ أكثرعنهم تفاصيل
من          شرآها عدم والفضل عندنا للناس هدايا ء شرا لكم

لكم          وسأشرح آخر مكان من ولكن فيه أنتم الذي المكان
لحقا  . ذلك

جميع        وإحضار فتحها فالرجاء معكم شنطتي أحضرتم إذا
والثوب      ,  مهما ترونه وما الوراق كافة الصورو

ورود,       ة بها والتي البيضاء الصغيرة والشنطة الخليجي
أحضروها .        مهمة أشياء رأيتم وإذا ماأذكره هذا واللبان



المصحف          أستلم لم الن حتي لنه الخر والمصحف معكم
الخاص  ,        الحاسوب احضار لكم تيسر وإذا أرسلتموه الذي
ويقول    ,     ..  جيد أمنيا أخذه ومناسب منه تستفيدوا كي بكم

أيضا         .  تتأخر ول المستطاع بقدر الينا المجيئ في أسرع لك
أصبحا         ووالدته سعد وأظن الردو تعلم جميعا منكــم يطلب
تتعلم         وأنت أوإحداهما اللغتين أتقان المهم البشتو يجيدان

ودائما,         جميعا لكم أشتقت لقد والله أخباركم ما الردوا
وأختكم        عنه حديثني لي يقول أخيك ودائما أتذكركم

أخبار         ,   وما حامل تكون معاذ أم الله شاء إن تقول الصغري
    , . أمل   علي نعيش نحن للحداث متابعتكم وكيف الثورات

سبحانه         الحرمين بلد ألي نعود ثم ومن الطغاة زوال
. شئ   كل القادرعلي

إنشغالهما          ولكن لك يكتبا أن علي حريصتا كانتا أختاك
شاءالله         وأن رغبتهما دون حال لك ذكرته الذي بالموضوع

الكثير         السلم يبلغاكما وهما لحقا معاذ ولم لك يكتبا
الصغار  . وللحباب

ودائعهوأنتبه        تضيع ل الذي الله فأستودعك تأخر الوقت
عليكم         والسلم ا خير بهم وأستوصي وأسرتك نفسك علي

وبركاته   . الله ورحمة

المحبه                                                                     

الـــــوالـــــ                                                                  
ده


