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عم برغلا فقوم نأ روصتي نم ءىطخيو
 ةقيقحلاو .. ةيحيسملا 

 هتهزنو هتذلو هتمقلب لوغشم ىناملع ىنيد ال ايلاح برغلا نأ

اذإو نيد یاب نمؤي الو كنبلا ىف هديصرو
 ةيحيسملا فص ذخأ 

ل هنكلو مالسإلا دض اهلمعتسيلف
 ٠ ىنيد ا

 دحأ الو قيرطلاو ةياغلاو فدهلا یهو هدنع ءىش لك ىه ايندلا

 . باسح ىأ ةرخآ ىف ركفي

 بارغتسا ىف كل رظني ىبوروألا لجرلاو
 ةوحص نع هتثدح اذإ

 ةشهدلا ودبتو باسحو رشحو توما دعب
 ٠ ههجو ىف
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 ۰ ىئادب ريكفت اذه نإ كل لوقی هناف ابذهم الجر ناك اذإو

لع ىولي ال هلیبس لاح ىلإ ىضميو
 ىف كل رظني وهو ءىش ى



 لمعل نوكت نأ بجي سيئرلا ةدايس اي انتطخ ىف ةيولوالاو

 ةيحايس ىرق ءاشنإ كلذب ىنعأ الو .. ءانيس ىف ةينارمع ةفاثك

 ءانيس ٍلامشو بلق ىف ةينارمع ةفاثك لمع دصقا لب .. ةيهيفرت

 راثآ شبنو راهنأ قشو رابآ رفحو ةيعارزو ةيعانص ندم ءاشنإو

 عراوش ألمي ىذلا لطاعلا بابشلا نم نييالملا لقنو مجانم حتفو

 دس ىلإ ءانيس ءالخ ليوحتو ةرمعملا ءارحصلا بلق ىلإ ةرهاقلا

 نأ تدارأ اذإف .. ةلبقملا ليئارسإ عامطأ هجو ىف فقي محدزم

 رحبو ماحز ىف ضوخت فوس اهنإف لعفت فوسو ءانيس حستكت

 .. قدنخل قدنخ نمو تيبل تيب نم براحتو مد نم



 هللا مكمحري مكداقر نم اوبه برع اي مكرمأ اوعمجأو اودعتسا

 نم متنأو .. اثیش هللا دنع یواست ال اهيف متفرتأ ىتلا مكايند ناف
 ةقلط ىمرم ىلع لب .. رجح ىمرم ىلع .. ةفراولا مكبر تانج

 ۱ . ةيقدنب
 اذه نم اوبهو ۳ مکلوقع اوحتفاو 1 مكنويع اوحتفاو 7 اوقيفأ

 هنأ اوقثو .. ةكلهتلا ىلع مكب فرشأ ىذلا ظیلفلا تابسلا
 . دب هللا نم سيل هنأو .. برهم ال



 ترش لاو جا نع جره اهني اجا نلت ناكل اذكفو
 یف انآ .. یسورلا بعشلا ىلإ اهلسرا ةلاسر لوا تناکو .. ءاضفلا
 ۰۰ هللا دجآ ملو .. یریغ انه دحأل دوجو ال . ةياهن الب ءاضف

 ةعاذإلا قاوبأ تددرو .. ىاوس دحآ ال .. اهلإ دجآ ال تفلتأ امثيحو

 نيقيلا كبتخلاب اج خیزامناه و اهر دلا کرا یف ایم ويحل

 سيل .. مداصت ثداح ىف روهشب كلذ دعب نيراجاج تام دقو

 بلک یاک وكسوم ةقزأ ىفو .. ضرألا ىف نكلو .. ءاضفلا ىف

 دعب ناوالا تاوف دعب نكلو .. هركني ناك ام اهتعاس ىأرو .. لاض

 عم نفدو .. ناقفخلا نع هبلق فقوتو سرخلا هناسل باصأ نأ

 . ةبيغم ابويغو انونظو مسالط توملا دعب ام لظيسو



 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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