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 ]7۲۳۲ یمن اد سم ىلإ

 : لاقو يهجو يف ريبعتلا رتفد فذق يذلا

 ! ةديفم ةلمج بتكت نأ لبق ُتومتس

 كئدابم قيقحت يف تلشف اذإ 300000

 كئدابم ال كبيلاسأ رّيغف

 ! اهروذج ال اهقاروأ ريغت راجشألاف

 ديبعك فرصتلا نع فقوتلا يه

 رحبلا نع فرعي براق رغصأ نإ

 اهدارفأ نيب عمجي ال يتلا ةرسألا يه ةنيكسم

 ! بابلا تاذل حيتافم ةعومجم ريغ

 سراف فلأو رعاش ةليبقلل ناك اميدق

 سرافو رعاش فلأ اهل راص مويلا
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 ! ةليبقلا فرشب لح ام نوفرعت اعبط

 نيرخآلا دنع اهعدوتسن قدانب رارسألا

 اميدق يبنلا باحصأ

 ا
 " دوجسلا رثأ نم مههوجو يف مهاميس "

 ! مالك راجت مدقلا ذنم انن

 ! دئارط مهرظنب حبصن امدنع اهب انوداطصيل

 ةداسك فرصتلا نع مهفاقيإل ةوطخ لوأ

 ! ءانيم ربكأ فرعي امم رثكأ

 الإ
 لاجملا اذه يف ةدئار ةمأ اننأ نوملعي الو

 ! ةلودلل اسيئر حبصي دق اندالب يف رامحلاف

 ظاكع قوس وه برعلا خيرات يف رهشألا قوسلا

 عطاقلا ليلدلاب تبثي اذه

 ‹ ناطوألا نيب نم كل ابت

 ! ىفنم الو نوكت نأ تفرع انطو ال

E) ۱ 
 عو, ےک ی



 !؟ اهنكسن نحنو كدالب تسيلو

 ةقيقد هلجأل اورهس ام لاجر عم يضمي مث

 ! دحاو رعش تيب هل اوبتك الو

 نودقتعت امك ةيروتاتكد تسيل انتمظنأ

 سانلا حارفأ رداصت ةيروتاتكدلا ةمظنألاف

 ! اننازحأ ىتح رداصت اهنإ ةيروتاتكدلا تطخت انتمظنأ

 ضرألا بكوك يف سانلا لكك

 باهرإلل احضاو افيرعت كلمأ ال

 ! ًاديج ائيش ودبي وهف هدض ةيبرعلا ةانقو اكيرمأ نأ امب نكلو



 1 نابج ةرورضلاب همزلی بوره لک مهقوقحب ةبلاطملا ىلع ىدالوأ هيف ىَبرأ ًانطو ديرأ
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 تست

 ناعجشلا ةفرح هللا ىلإ بورهلا هدحو
 ! ةيباهرإ ةبلخ ليكشتب ينمهتي نأ نود

 يبحاص اي برعلا ُدالب انه

 ةيميت نبا نمز نم لاجرلل نجلا انه ! لبخ نبا اي انرخأ
 لاجر هل ناك ول نيد نم هل اي انيداني ميقلا نبا انهو " " هئم رشخ أملق ملاظلل یزب نم نأ "

 نيساي دمحأ اي انربخأ دا پرش نم ایزو

 ةّنجلل ءاحصألا قبسي نأ غیطتسی لولشملا نأ ! مهم وه لب مهل أنوع نيل نيملاظلا بالم َكاَح نم !

 ا يسيتنرلا زيزعلا دبع اي انربخأ ويلا لالظ تحن لا نأ باطخ اب انربخأ

 رمألا يلو مادقأ تحن! لتحُملل ةمدخ يه لالتحإلا تحت طس يأ َّنأ !

 بارجلا ةن يه ليئارسإ اهمهفت يتلا ةديحولا هل نآو !

 , || هع زاذعإلا بيعلا نم فرش هللا عم لسلا نأ دس اي انربخأ
 مازع هللا دبع اي اًبربخأ ٤

 سدقلل برق ثومي راهدنق يف تومي يذلا نأ ةديقعلا يف هیروثلا زوجت ۷ هاو هصخزلاب دخاب ۷ لالا نأو ةديطلا ىف هيرا زوجت ال هلو ةصخرلاب ذأ ال ئالا او!

 هللا ماز يف ًاعناَخ تام ول اّمم

 يقلوعلا رونآ اي انربخأ

 70 هللا ّيبر : نولوقی َنيح اهینطاوم لتقت اکیرمآ ّنأ

 ضیبألا تیبلا ةهربأ نولدی " لاغر ابآ " ُفلأ انه

 قیتعلا تیبلا بر نوذبعي نمع !

 اهل ثرتکی داع ام بالا ُببرو

 باهرالا ةحفاکم ْنوناقف

 ریز ءايرَج اکیرمآ اهارت ,هتلا ًةزنعلا مدعُب نأ ,ءلاولل یجب !



 ؟ لتاقث ال ةعئاجلا ةدعملا نأ لاق نما

 يعيرشتلا سلجملا يف روذي يذلا ام مهينعي ال نودهاجُملا انه

 شیشخلا ْبرهُي امك قافنألا يف ّصاصّنلا نوبزهپ نيذلا لاطبألا انه

 فاقوألا ةرازول هوداعأو هناردج نع مّدلا اولسغ ةيميت نبا ذجسم انه !

 اعرد انه

 ةروث نولعشُي : ىرخأ دالب يف لاجّرلا هنع رجعي ام نولعفي لافطألا انه

 رجح ىلع ڙجح اهيف قبي مل يتلا صمح انهو
 توملاب ةَموكحملا ةامح انُه

 ودبلا ةماهشو روا ريد انه

 مهناذأ نوعفري ةحيبشلا انه قشمد انه

 " ميظعلا هللا رفغتسأ " راشب الإ هلإ ال

 هللا الإ هلإ ال " اوسرخا مهل لوقي ّيومألا ذدجسملا انه "

 نارهط ىلإ راشب مكبرو متنأ اوبهذاف حتقتس ةحادرقلاو !

 نوسحو يطوبلا : ملع ىلع هللا مِهَّلضأ نيذلا انه !

 مامإلا لبق ْمَلِسُي بوعرم راشب انه !



 دادغب انه

 اهاتب ام اهمکحیس يكلاَملا يرون نأ ٌروصنَملا فرع ول !

 یلایدو ةجولفلاو يدامّرلا انه

 ةنسلا لهأ بعر ثلثم انه

 ديشرلا دافحأو

 يزاغنب انه

 مكيلإ تدر مكتعاضب هذه " توبات يف هريفس امايوأل ديعت " !

 امايوأ ةراقسب َناَّثلا تومرضُي بولقلا ُضيب انه
 نولذاختملا انهو

 نادوّسلا فصن ريك اقلس يدهُي زیشیلا انه !

 قحلا نع فرتلا مهدعقي مل نيذلا ءانجسلا انه

 نيعلا يحتست مقلا معطأ " اوضفر نيذلا انه "

 قحلا يف ءايح الف

 ناوخإلا دقتنيو انودامل عمتسي نافلخ يحاض انه !

 يبحاص اي انأ انهو

 ينتفرع امك بيرغ

 مالكلا الإ ءابرغلا ديجي اذام !

 يب ربحلا فج

 ىلإ نئمطتل زوجعلا يتأت نأ رظتنأ تلز امو

 اهل لقف مئان انأو ترضح ناف :
 راظتنإلا لم دق ةبذاك اي كديفح !



 ک دمحیو مهللا کتاحبس

 تنأ الإ هلا ال نأ دهشن

 کیلا بوتنو تكرمغتسن

 ديدج باتكل صخلم عم ءاقل ىلإ
 بانک تو دح تاباسح

 ديور دنالل
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