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۸ 7 ۳۳۳۳۲۲ 
 ..صيخر تقولا ..صيخر ءىش لك یل ویتملا یهقم ىف

 .صیخر كحضلاو ..صيخر. مالكلاو

 .قرزي ههجو ادب مث

 نع اهدعب باغ ةعومسم ةليوط ةقهش همف نم تجرخو
 .ةايحلا

 ..ةظحل نم نادجنتست اتناك نيتللا . .هينيع ىلإ "ترظنو

 رو
 نآ هلاما دما تاک رے ین ینلابیواعرفل تام



 ا ..نيتسلا مارعألا هذه ىف اًدوجوم نكت مل
 ..ءارشلاو عيبلا ىضتقمب ثدحت ثداوح كانه تناك
 ىلإ رخآو نيح نيب جاتحتو ..قلغتو حتفت نيكاكدو

 ..ةريغص مئارجو تاءادتعا

 ..اهبكترت ىتلا ىديألا ىلإ ىعست تايانج كانه تناكو

 ىلإ م كاك تدجوا ارا تحف دل
 اهتدجولو ..دلوت نأ لبق تردص ةيدق ةديرج يف ..نيرطس
 ..موي لك ىفو ..ةديرج لك ىف

 الكم لجر درحم تنأ

 مث «ه رمع هل شيعتو نيكاكدلا ىف ةراجتلا هقلخت لجر

 ةیلط انایحاو 9 ل انایحاو وب انايحأ هتساو .هلتقت
 ..دحآ ال ..ةقيقحلا فأ هنأل ..مسا ”ىأ ..همسا



 دجأ ال ..ةسردملا نجسو ..تيبلا نجس نيب ناریح ااو
 e ا تقاض 0 هيلإ در الإ

 ىف انيثأ نم نوسرجو هونج نم نامراب ..ايندلا رغصأ ام
 ۳ ..ةدحاو ةدئام ىلع ملاعلا ةيفارغج ..رصمب راب



 ..كدحو تلز ام تناو ..ىدحو

 هاو: قب بلج ی ان شیعت ..نالاو تراک ان
 ..ةدحاو

 دتجاجنلا . تجر اهم ادبا طلخت اكو
 اما

 .نامکلتت دل

 ىف ةايحلا امآ ..مکح هنأل حيري مادعالاب مكحلا نإ



GF Aeنم سم اس  E أ ب ٠ 

 فيك فرعأ ال ءاسرخ انأ ..مالكلا ىف مهفأ ال انآ -

 ..ةفرخزم ثيداحأ عنصأ فيك فرعأ ال ..ثيداحألا جبدأ
 ..لکآ ال ..ءانأ ال ..كب میهآ ..كدبعأ ..كبحأ كل لوقأو '

۱ 2222 
 نع نلعأ نأ نود كتايح كل عنصأ نأ تدوعت دقل

 ثاثأو ..ادعم كماعطو ..ةرهجت .كءارشأ دجت الآ .یتعانص
 ؟ةرطعم كناصمقو ..افیظن كتيب

 كيلع ةفوهلم ..ضيرم تنأو كراوج ىلإ ىندجت الأ
 ؟ديعس تنآو ..ةلفطلاك ةخرفإ .:بئاغ تناؤ

 ةا سلا. نف رها ةعيس هم قلا ا

 ,.ءاملاو تیزلا ىلإ ..نينجلا ىلإ ..اهنطب ىلإ تراشأو

 امو ال احبصأو اهئاشحأ ىف اجزتما نيذللا
 ..تمص ىف تكبو



 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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