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 تنأ ريصت نأ اهنم دیرآ تغل نوع يف هللا ناکف ءادهالا

 علخن نأ بجي برحلا يف : كل تلف ثيح طبضلاب | |

 !انلرقع | : دمحأ تنب نب ةمطاف ىلإ

 هما تسل لفط لک ٌميتي
 !؟قا>لحأب سالا لتاَقحي ال ادا : ضیت اي يتيلاست

 ضاحخت نأ برحلل نیدیرت فيك : كيج جاو كحضأق

 ا !قدلحتلل ًايفاتم المع ساس الاي تتاک اذإ قاللخأآي

 نم لک تأ قرعأ يتآل . ضیت اي برحلا دص تنك املاطل

 يذلا « ءاوتسلا ىلع ٌموزهملاو لا < ةلاحم ال رساح اهضوحی

 لّمحت ىلع ردقالا وه وأ !لقآ رسحی د يذلا وه برا يق ٌرصعتي

 امهيأ نیل تيب قايس < حياصآلا ىلع ضع اهتإ « ۳

 اذ وآ خ

 يق نییومدلا نيبيراحلا رهشآ دحآ < يتيليسول لوق د ةرم تارق

 لمخاک لاجرلل ةيستلاب برا : هیق لوقی ًالوق < خيراتلا

 !ةأرملل ةبستلاب
 جاتنإو « ءاستلا ًانأش ةايحلا جاتنإ ناك الاطل « ىح كعم |[

 | !لاجّيلا تأش توملا
 كركاتتآ نآ ال كشیعآ تآ ثيرآ انآ

 كيترآ تآ الل كي لّرعتآ تآ

 ءايصكألل ختم يدتع توکي الو لمثآق كيتيع يف رظتآ تآ

 ةيصحختشلا كحقاطي يق يمسا تاو ء اهلك يتاياحك نم يلإ ةيحأ

 !كاواتر هيق باعك فقالاغ ىلع یمسا نم لمج

 !هيدآ تکیل هيايحأآ دققي تآ راححتيل ثحأآ تاک ام

 يف نوكأ نيح يّتإو ءاهّلك يبرح تنأو ء يقدنخ تنآ

 « بلقلا برق رسيألا بيلا يف كتروص « يعم نيتوكت قدنخلا

1 im كي يمتحأ مهعوردب نومتحی نيحو! | 



 . ةروثلا ىلع ظافحلا ىه ةروثلا دعب ةيقيقحلا انتکرعم

 دعب ةروث لك عقاو : هّبحُت يذلا شتيفوغيب تّرع يلع لوقی
 نم لذاختملا ظقيتسيو « مونلل ٌرئاثلا بهذي نأ روتاتكدلا طوقس

 يبأ نبا ًاّيلع جراوخلا دحأ لأس امدنع اذهلو

 ؟رصتنت ال تنأو نارصتني رمعو ركب وبأ ناك اذامل : بلاط

 انأو « ىلاثمأ نامكحي اناك رمعو ركب ابأ نال هل لاقف

 !كلاثمأ مكحأ

 : ينافنك ناسغل ةرم هتأرق اب نمؤت كنأك -

 ةظحل ىف « ةأجف دلوي هنإ ال ءومني ناسنإلا نأ قّدصُت ال»

 نم هب حوطي دحاو هشم . ديدج ضبن نع هردص قشتی

 !«قیرطلا رعو ىلإ ةلوفطلا فقس

 !نیضیقن ايفارغجلاو خیراتلا ناك املاطلو

 كا !ايفارغحجلا تعستا خیراتلا لءاضت اذإ

 نيب دعت مل اهّنأل اخیرات سلدنألا كايا اذهل
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 اهآ ۵ قرأ ابوعش سخت يهو ةراضحلا يعّدت لود كانه ۳

 اهیورح يَّدغُتو « اهتاورث بهنتو « اهتاریخ قرست  ةفلختم

 !اهنع ساتلا لغشنی یک ةّيلخاّدلا

 لود كانهو  ةحلسالا عیبتل بورحلا قلتخت 7 كانه

 !احوتفم قوّسلا ىقبي يك تامزألا رمع ليطت نأ دمعتت ىمظع

 لمعت مث « تاسورياف عرتخت ةقالمع ةيودأ تاكرش كاته

 نيب سوريافلا ترشن « تحجن اذإف ءاهل تاحاقل جاتنإ ىلع

 !ةيودألا مهتعابو  ساتلا

 لّخدت اذإ الإ ةفيعضلا لودلا فّلسُي ال يلود كنب كانه

 . . . اهتقاقثو « اهتاداعو « اهميلعت جهانم يف

 قلقيل ًامخض ًابتار ىضاقتي ةدحّتملا مألل ماع نيمأ كانه

 | !فیعض قحب يوق اهبكتري ةرزجم لك دعب

 نيح ْنحنو « خيراتلا يف تلصح ةلدابم ىبغأ هذه لعلو

 !بیلح لطسب ةرقب عاب نمک : لوقن ةرساخلا تالدابلا ىلع رّدنتن

 7 ۶ نم ًقزب ةبعكلا ةيالو عاب ناشبغ وبأ
 ًادحأ رجأتسأ وأ « يديب كلتقأل قرولا ةعينص تنك كتيلف

 كناكم ىلع هلدأ نأ دعب كلتقل

 ًادهاج تلواح دقو « ةايحلا ةعينص تنك فسألل نكلو

 ر كبل اولصو فاطلا ةياهن مهّتكلو « مهنع كثبحخأ نأ

 بحي !ينولتقو



 !ةقینآ سبالع «لوغم» مویلا ةّيرشبلا

 ىلع ايقيرفإ لهاجم يف رشبلا موش ةلكأ نع تّدحعن اننإ
 ةراضحلا اوعّدي مل ءالؤه نكلو « حيحص اذهو « شوحو مهنا
 رضحتْلا ملاعلا يف امنیب « مهتاباسح جراح ةّيندملاو « ًاموي

 ةكوشلاب نیرخ لا موح نولكأي « رشک رشب موخ ةلكأ

 مث  ةربقم ىلإ اهنولوحیف ةيرق ىلع نوریغی نیذلا نورایطلا
 ءاشع اولوانتیل مهتابيبح ةقفرب معاطلا ىلإ لیللا رخآ نوبهذیا

 اوسیل بيهم يراضح دهشم يف عومشلا ءاوضأ ىلع ًاّيسناموز

 ضبت اي ًابيهر ًاماصفتا يناعُي ملاعلا اذه

 !هسفتل هاضري ال ام هريغل ناسنإلا ىضري ال نأ ةراضحلا

 ةّيعجرو فّلخت كلذ اذع امو

 «بتكُت ال ًاقدص انرعاشم رثكأو ضبن اي نجس تاملكلا

 كلذل . اهقيثوت ىلإ انم اهنع يلختلل برقآ انك اهانبتك املكف

 بذکلاب نيعتسي هتبيبح فصي نيح قشاعلا نأ ئراقلا نظي
 نم ردق ربكأ تاملكلا لّمحُي نأ لواحي طقف هنأ ريغ « ًاريثك

 ةلواحم يف يتبيخك امام « لواح امهم بئاخ وهو هرعاشم

 3 !كتباتک

 س فرست تسال لا



 شهدم « نوباصلا ةعاقف لثم ةرظن لوآ نم بحلا

 عم یشالتی دق هنأ ريغ « ناولألا نم ریثکلا سکعیو « ذاحآو

 رثآ يأ لیخت « نعمت دعب تدحی ىوقألا با « ضراع لوآ
 اب لوجتي يذلا كلذ !قمعلا نم مداقلا با هکرتی قیحس

 نالعاب انتجاقی مث لماکلاب انرمعتسیل « كردن نآ نود ةيرح يف

 نودو « رذحلا یحخوتآ نأ نود « هبتنآ نود كتبيحأ اذکه  همسا

 كبحآ مک تکردآ امدنع « يبلقب دحاو ناکم يف كرصحأ نأ

 . تنأ الا يل جالع ةمث دعي ملو تاف دق ةياقولا ناوآ ناك

 لهسأ نایسنلا : لوقی نيح فینم نمحرلا دبع يقّدِصُ ال

 تبشث اهتأل اهنع لزأنتلا نكمي ال تایرکذلا ضعب
 ءايحأ ًاموي انك اننأ عطاقلا ليلدلاب

 لاكشأ نم لكش نايسّنلا : لوقي نيح ناربج يقّدصُت الو

 !ةيّرحلا

 فاخأ انأو « سالا رثكأ اهفاخي اذهل نمثلا ةظهاب ةيرحا

 !يتيّرح وه كديق ّنِإ كب ًالّبكُم ىقبأ نأ يرأ « كنم يقتع

 رواسأ يدي يف كلالغأ

 27 دئالق يقنع يف كلسالسو



 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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