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 نوفجتری بازع ةرشع اهلباقی اهجوز نوخت ةجوز لك ۰
 اهبايث لخت اهوأر نيذلا ةرشعلا مه ..جاوزلا نم ابعر

 ..ةلبقملا هتجوز اهيف یری مهنم لجر لك نإ ..مهمامأ ۱
 ..دعب جوزتی م هنأ هبر دمحجو

 دشتحأ ىنلعجي اهرش نأل ةريرش ةأرما نم فاخأ تسل ©
 دعترأو اهفاخأ ىنإف ةلضافلا ةأرملا امأ ..یتحلسآ لكب اه
 اهلياقأو ىحالس لكب ىقلأ ىنلعجت اهتليضف نأل اهنم
 ..ظفحت الب ..اهیفک نيب ىحور عضأو ..انایرع

 ..قیرح نم یننومرحیو لع نوطغضي ینوحدت نيذلا ©

 قیرط ىلع دسي رورفلا نم اطئاح یمامآ نودیشی مهنإ

 مودع

 ىتلا فطاوعلا هذه ىف بدت ىتلا ةايحلا الإ مالحألا امو

 ,اهانیسن اننأ اننظ

 نأو ,هعراصتو مونلا مواقت ةايحلا نأ دقتعي نوسجربو

 انلايخ ىف ىطمتي وأ ..مونلا مواقي ىذلا انيضام یه مالحألا

 .ىرخأو ةليل نيب

 ةيرظن نع ةلقتسم مالحألا ىف ةيرظن هل نوسجربو

 .ديورف

 ةقيقحلا ىف انساوح نأو ..مانن ال ةقيقحلا ىف انن لوقي وهو
 اتنآ یعب یخرتستو طقف سعنت یهاغاو مانت ال

 نکلو .مونلا ءانثأ ىف عمسن لظنو ,یرن لظنو ,سحن لظن

 ..بابضلاب ةفلغم ةتهاب انيلإ قأت انتاساسحاو انتایئرم

 ومانید درحم سيل نطابلا لقعلا نأ هلك اذه ینعمو |

 لكل ةيئابرهک ديلوت ةطحو ..ريبك ومانيد هنكلو .مالحالل

 ..ملحلاو ..لايخلاو ..ةظقيلاو مونلا ىف ىرشبلا طاشنلا
 ..یعواللاو ىعولا لكشت ىتلا ةيفخلا ةوقلا هنإ ..ةقيقحلاو
 ..خيراتلا لكشتو ..ةراضحلا لكشتو ..نفلا لكشنو

 .ناسنإلا مهفتو ..كسفن مهفت ..كمالحأ رسف

 ةايحلا نأ ىلع ليلد ىوقأ ..قرولاو رومخلاو تاردخملاو
 ..لمتحت ال

 عرذتتو عقاولا ىلإ مكتحتو عقاولاب قدشتت سانلا ©

 لكلا امنإو ..عقاولا ديري دحأ الف كلذ عمو ..عقاولاب
 ..عقاولا نم صالخلاب ملجو ..عقاولا رييغتب بلاطي

 ناتهز ا
 جوزلا دايطصال اهكابش بصنت ىتلا ىه ةرطاشلا ةاتفلا ©

 هكابش بصني ىذلا وه هنأ تقولا لوط دقتعي هلعجتو
 ..اهدایطص ال

 كابشلا ىف تعفو ةسيرف كك

 بل عتاب

 اًبايسأ ..لشقلاو سالقالاو ضرلا حيصي ناميإلا نودب ©

 ..راحتنالل ةيفاك

 ..هباذعل ار ريم دجي ال ناميإ الب شيعي ىذلا لجرلا نإ

 ةايحلا نوكت نأ امإ ..نیلح نم اًدحاو الإ لبقي ال امئاد وهو
 اقروا نأ او دعم

 كالم ..ءاضيب ةمامح هنأ كيلإ ليخيو كلفط ىلإ رظنت تنأ

 هنإ ..رخآ ىأر هل ديورف نكلو ..ليذلا رهاط ىقن ءىرب

 تابغرلا هثولت ناويح ..نيعل ناطيش كلفط نإ لوقي
 ذذلتلا ..ميطحتلا ىف ةيغرلاو ..ةينانألا ..ةريغلا ..زئارغلاو

 .همد ىف ..سنجلاب ذذلتلاو ..ءاكبلاب ذذلتلاو ..ةوسقلاب

 نم سفنلا ىف ةنوفدملا مارحلا تابغرلل ثعب یه مالحألا

 مکحب اهنم انمرح ىتلا تاجاحلل ءاضقو ..ةلوفطلا مايأ

 انتكمي ال امل قیقحتو ..ةيعامتجالا بادآلاو نیدلاو قالخألا

 نحنو انتظقي ىف هيف رکفن نأ قيلي ال امو عقاولا ىف هقيقحت
 ..انيعو_لماكي

 ..نالرب هردصي .موسرم اهعنصی ال ةةيرالا نإ

 رعشن ىذلا بولسألاو ..اهب رکفت ىلا ةقيرطلا ق اهن
 .دیدج ساسحا ىلع انبلق اهب حتفتی ىتلا ةقيرطلاو ..هب



 ىلإ هلوحي هنإ ..ناسنالاب قلقلا لعفی اذام نوفرعتآ
 نم لعجي هنا ..قیقد ىلإ ..ةراشن ىلإ ..ةدارب ىلإ ..قوحسم
 ورذی اك هتفطاع ورذیو .بصقلا ةصاصمک ةصاصم هلقع

 ..نبتو ..شق ىلإ هلیحیف حمقلا حالفلا

 ..سفنلا ةفرعع ..قلقلا ةياهن نوکت اذکهو

 ..كسفن فرعا

 .:لوألا ةاجنلا ةوطخ هذه

 ..اهقلاخ ىلإ كسفن كتداق كسفن تفرع اذاف

 :اولاق ایدقو

۳ 
 ربكأ حبصتو ةنيكسلا رب ىلإ سفنلا لصت نایالابو

 ئداه رحب حطس ىلع تاشاعترا درج اهتايح ىف ثادحألا | تحت

 دیدش ءودطا دیدش رحبلا كرتتل نکستو حادنت نأ ثیلتام

 ۱ .ءافصلا
 ..ناکم لک ىف كلوح ماهوآلا

 نوکت نأ وه كمامآ دیحولا لحلاو
 اهعنصت نآو - ماهوألا هذه ديس

 ..كديب

 هنأل «برتغم ديرف اًدج ديحو ناسنإ قلقلا ناسنإلا
 سجاوفا اهورذت ىتلا هسفن تاتشأ عمجب اًنئاد لوغشم
 ..قوحسم ىف رياطت املك هلقع عمجب لوغشم

 ..هلاصوأ عمجی لوغشم هنإ

 اهحلشي ىتلا هبايث حلصي ..ةيتاع حير ىف ريسي نمک هنإ
 ةقيقحلا ىف حيرلاو ..ىرخأل ةظحل نم هيقاس ىلع نم ءاوطا

 هراكفأو هفطاوع هل حلشتف هبلق نم ..هلخاد نم هيلع بهت

 نأو ..نايإ الب ..نيدالب شيعن اننآ وه..قلقلا رس نإ
 ىف نسلألا ىلع تاملك ..طقف رهاظلا نم انتنايد
 ..ةداعلا مكحب ىدؤت تاولصو ..تابسانملا

 .لیصأ یناحور ضرم قلقلا نإ
 ..ةايحلا ىف ىنعملا

 ..مئان تنأو انيسلا طيرش ري اك || سان ىلإ اهيف لوحتن ىتلا ةظحللا ..ةسلخ كب رم ..هب رعشت نأ نود كب رم دق كرمع نإ 1 0 EEE قف لقتعيانيف ام فرشأ نإ
 بقاعت الو ..تاونس بقاعت سيل ىقيقحلا كرمع نإ نال قوس دالوا نييلمع نيحجان
 غولبو ةورثلاو حاجتلاو قیفوتلاب هيف ةربع الو ..ثداوح || لقتعت ةصيخرلا ةريغصلا انعماطم
 ..درابلا ىلع ىنامألا غولب نوکی ام اًريثكف ..اًديأ ىنامألا ..ةعيفرلا ةيلاعلا انعماطم

Eنع ةسورعلا كيتاوتو ..داتعملاك ةسردلا ىف حاجنلا كيتاوي 0 ۰۰  
 لسنلا كيتاويو .كرود ىف ةجردلا كيتاوتو ..ةبطاخلا قيرط كهتني ..اتلقتعي ..انلذتبي انحاجن

 ..عیبر لك ىف اهرامث ةرجشلا قاوت اك اًمات .ريفولا | انتايح انیدیا نم عيضي ..انتامرح
 ةداعلا نم عون یه امإ ..ةايح تسيل ةايحلا هذه لثم

 سفتتلاک ضارعأ درحم ..ءاسنلا قاوت ىتلا ةيرهشلا

 ةسماهلا تاملكلا ..سمملا ره ..اندلا هذه ىفام لجأ نإ
 قايطألاك انسومر رعت ىلا مالحألا ..روعشلاب رجفنت تل
 ..ىنلاو ..نانحلار لمألاب هئيضتف انعقاو سملت مث

 داقتفا وه هببس نإ .

 ةيرحلاو لامجلاو ةلادعلا نع ثحبلا ةايح ..ةقحلا انتايح انيديأ

 ..لیصأو قداص وه ام لکل ا ةايح ..ةقيق او

 ..انمالحأ ققحنو حجنن اننأ هيف نظن یذلا تقولا قو

 ..اتسفنأ دقفنو مالحألا هذه دقفن ةقيقلا ىف اني اذإ

 ..اذام لباقم قو

 ..انحاجن عقاو تو ۹

 عابشا یوس «یشال ..عقاولا اذهل یلعفلا جیسنلا وه امو
eی  



 الا عنصي ال هنأل ..اتاسنا عنصي نأ عیطتسی نل ملعلاو
 ركتبي الو تءانيكاملا الإ لغتسی قلا تالالاو

 تنج ..هداليم ذنم خرصب ىذلا كلذ وهف ..عجانلا امأ

 اهيلع اهولعو نيناوقلل اهقرخ اهتافص ىلوأ ترا
 .لوقعلا قوفو ..قطنلا قوفو اهقوف اهعافتراو

 ..لمنلا ةرثكب ةدوجوم ةريغصلا بولقلار
 ليهم نومشلا كاشير 7 زدن هك | ىلا بکا رد نیما

 ىضر دق ةقيقحلا ىف نوكي ال ..كتع یضر كريمض نأ

 ىهف اذطو .

 دقفت سمشلا نأ سايقلاب تبث دقو ..نزو وذ هتقيقح ىف وه
 ةعشأ ىلإ اهلك لوحتت ةيناثلا ىف نط نييالم ةعبرأ اهنزو نم
 سمشلا نم بصني ىذلا رونلا نزو نأ اذه ىنعمو ..ةيئوض
 رطانقلا تاحتف نم ءاملا نم بصني ام لئاه ةيناث لك
 ۷ ٠ ةيريخلا

 كيلإ لیخ ىتلا تاظحللا قو

 تام .دق نوک اھو ۵

 رونلاو ءالا مهتویب ىف انلخدأ دقل ..انم دوسل

 مث ةباتكلاو ةءارقلا مهانملعو ..حیسلا دیسلا لیجناو

 ا ارا اذه سلا 1

 ..انلاعفأ لكب اهيف یقلن ىتلا ةم

a اذام 
 فالآ ةسمخلا ملو ,كسفن مل فو ىنملت ال بذكأ ىنتدجو اذإ

 نيذلا متنأ مكنأل ..لاعلا ىف نوشيعي نيذلا ناسنإ نويلم
 .بذك نودب ةنکم ريغ ینایح متلعج

 ةوسق نكلو «یاومآ نوزتبب صوصللاو نومرجلا

 زابت ..ینوخاو یاو ىما ةوسق ..ىلوح نييداعلا سانلا

 ظيلغ نشخ ناسنإ ىلإ لوحتأف ..ىقالخأ زئبت ..ىحور

 ..نوهآ ناكل ..لالا زازتبا دنع فقو رمألا تيل ..ساف



 اننإ ات عایق نا نا ناسا سکس ىسا
 اننإ ..اهدادرتسا نع زجعن ءاسنلل انسوفن یطعن امنيح

 لیحتسلا نم حبصيو ءالا ىف رکسلا بوذی امك نهیف بوذن

 ..ريخبتلاو نایلغلاو رانلا ىلإ ءوجللا نودب دیدج نم انلصف

 اهلظ لثم حبصیو فعضی ةأرملا ف لجرلا بوذي انیحو
 ببس یه تناك ول ىتح فیعضلا لجرلا بحت ال ةارلاو

 سیلو هللا وه ..ةدابعلاب ريدجلا وه دحاو كانه ..هفعض

 انیمأت جوزلا اهیف عفدی ةرطخ ةيباختنا ةيلمع جاوزلا

 هفرش وه ..ةقفنلاو قادصلا رخومو رهلا ريغ 5
 میشی .ثانيمأتلا هت لك هيلع ضع ( ایام فسار
 توصلا باستكا ىف لشفيو ..طقسي انيح ..هلقع
 .:ةتحوو توض ..لامالا هذه لك هيلع ىني ىذلا دحاولا

 ةكلمم ىلع ةدحاو ة ةلغ تراث نأ خيراتلا ن كد مل

 الغ نآلا ىلإ لاز ام لسلا نأ ةجيتنلاو ..لمنلا

 ..روطتی نلو دبألا ىلإ الف لظيسو



 ىف اهکشت الو ..كباصعا دقفت ال ..كتجوز كتقباض اذا

 رشع دجنت مث ..ةرقب ىلإ لوحتتو اهلکش دقفت فوس

 همالک ءارش ىلع سانلا تفاهتی یذلا ريبكلا بتاکلا

 ءارش ىلع سانلا تفاهتي یذلا بتاکلاو ..مهم لجر

 سس گپ مهأ تمص

 كنم تب ره ..اهيلإ تيعسو اهترظتنا الك مونلاك ةداعسلا

 ..كينفج نم تراطو



 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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