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 .يهتنت ال ةبرغ يق شيعأل وجنأ اذال ؟مهعم نکآ مل اذال | ف وهلي لقطک هتارطقل يلق زق .اهنیح لطهي رطلا ناك

 .ةدحولاو نزحلا نادنس نيب قرطی سأرب اًديحو شيعأل | «ضرألل ءامسلا قشع ؛ىلوألا قشعلا ةلالد رطلا نإ .رطلا ةكس

 ءاس نم لمجأ انعمجی ضرأ فوح !مهعم تنك ول صتمیف «هتارطق يللبت .میغلا ءاطغ تحت ةعبتخلا تاينمألا ءامو

 ةقيشع /ضرألا ىلع نيمساي ةلتشک تينيو ءامسلا ةيرذع يدسح

 ثدحي كلذو .كل بتكأ كحاتحأ نيح نعأ !ال .. معن

 رهظت يلا يسفن دجأل یرحآ اًنايحأ بتكأ ينأ الإ .اًلاغ حيرلا له ؟ةيعرملا ةعيملا هذي تلامنا ىح ءامسلا ردص يف تسبح

 ؟ءامسلا ءاكيب ناسنالا رشيتسي مل و ؟اهتيجسكوأ ميغلاو ؟اهسافنآ

 .- ؟نيرحخآلا نزح ىلع هحارفأ نبي ناب يضتقت هتيسحرن نال له

 ماعلا لزتعأ امتيح اهیفخآ نأ ردقأ ال ةحضاو ٍةروصب

 !هبحت ءيش الا ءكرمدي ال 1 .ملقلا رماسأو

 اهناولأ نكت مل و .ةکحاض انحالم ن SEI .اهتظ
 ا طيب _ يل ةملل ىلع نارداقلا ناديحولا نارمألا .بحلاو ةقادصلا

 يف ةديحو ةصرف ةأرملل نأ يردت الأ .اًميسو اًينغ وأ | تاءاقللا ءاضف ةباتكلا نإ .قرولا ىلع اذإ يقتللف
 تتت جاتح ال يذلا ناكملا «مل ألا نم صالحخلل ّقیرط «ةحايملا
 ةثباع ةلواحم ىوس سيل ةصرفلا كلت دعب ام نأو ؟بحلا اشف يح ديد ةا لك قيم دغر ل هيف

 ةتهاب اهنكل ,ةديدج تاظحلب ةركاذلا خورش ميمرت يف | ل بتكت کانآ ول ليم .رحآ ءاقل رطس لك .ديدح
 يه تن .اقبسم يصرف تلت دق انأو .اف نول ال ءادج .بتکت نأ برح طقف .ةلماك ةايح ةباشع. نوکیس !اًباتك

 روكتأ ؟هتحئار ئبجعت لحرب

 ةّدش نم كتوصو ؟یفاد فطعم هنأ ول امك سدنأو هنضح ف

 عيت ىلإ كلحاد يف ةقفدتملا ةطلتخملا رعاشملا هايم خضت نأ

 ثبشتأل اقح ةنونجم تنكأ املك ربكتسو «ةریغص ةري

 حفاصت نيحو .ءانغلا بحب روفصع هنأ ول امك يلق دشي ؛هتلوجر | اهارت نيح .كعم ربكت امدنع الإ كءاطخأ فرعت ال كنإ

 !فرفرأ يدح هعباصأ كبحستو عضاوم يف كيلع بلغتت «ةايحلا نع كفقوت «كقفارت

 !ةلوجر مهرثكأ ناك لب ؛مهمسوأ نكي م

 ..!مهفطلأ ناك لب يهدشأ نكي ل
 اًمدص مهرثكأ ناك لب مهحصفأ نكي م

 ايندلا تابتكم يل قرسي نأل دعتسم هنكل ءأرقي نكي و

 .ىرخأ عضاوم يف ءاًددحم بهذت نأ ديرت ال ثيح ,فلخ

 لك دوعي نأ نیمتت نأ ريغ ؛كاذنآ لعفت نأ كنكمي اذام

 ىظحت نأ ءأطخلا كلذ فارتقا ةظحلل دوعت نأ «ناك امك ءيش

 مغللا اذه قوف ءطولا كرادت نم نكمتتل رايتخالل ىرخأ ةصرفب



 ثدح يلا ةئيسلا ءایشالا لک نع «يعت نع «نيع هیربحا

 دعوم نيحي ىح اهعبخأ يلا ةليمجلا ءايشألا لك نع «هبايغ يق يل

 ركذأ ؟نينسلا هذه ةليط هلمحأل يفكي ام. ءاقمح تنك له

 هاسک له هرعش ؟نآلا ديعاجتلا هتريغ فيك یر اي ,رمسألا ههجو

 اذه اًقابس اًمئاد ناك ءرظتنأ نلعجي ال ناك هنأ هيربخأ .هتدوع الو ههنع اهلهجأ ةريثك ءايشأ ؟ليللا ءاطغك دوس لازال مأ ضايبلا

 و «رابص ةرهزك ةحراجو ةفاج أو ءرطملا هنأ هيربخأ

 .هبحأ تلزال ينأ «ديحو رمأ ىوس فرعأ

 كنإف ؛طقف روعش نم هانمتي ام شيعي كبلق كرتت امنيح

 .يهتشي ال اع ءاضقلا ِتأي امدنع توم ا دانز مامأ هعضت

 هذه لک بتكأ انأو نآلا اًميكح حبصأس تنك ناو

 اهيف مانت يلا ةليللا رذحا :دحاو ءيشب كربحأ ناف ءىضوفلا

 !اديعس اًردق لب كردق شيعت ال كنأب رعشت نأ «راظتنالا دع ام ءيش

 وه هديرن انك ام لك .هتاذ ردقلا هکر اشا نأ نم تصلمت

 نكل ءاّننظ امك لضفأ ةياف ىلع لصحنل فاضإ تقو

 تنك امن كعفصي «هتلماعم نسحت ال امنيح كنوخي تقولا

 رمت ام مهفي نأ هنکعب اًدحأ دحج الو أطخلا قيرط نع كباصأ رخآ

 ذنم هماوعأو همايأب «يرمع هتيطعأ دقل ؟ةيفو تنك له

لق ناوث يف كتايح نيزاوم بلقيو «همودق ىشخت نيح «ةمتعلا يف تشع نأ يفكي الأ «ييع هتيطعأ دقل .انيقالت نأ
 ةلي

 ؟هءايض يلي نكي مل .هيلع هللا ةمحر ىلازغلا دمحم خيشلا

 ۲ هنكل و هليبس يف دهجلا فصن لبقي دق هللا نإ

| 
 هلك هضفري نأ اما و , هل هلك بلقلا صلخی نأ اما

 ةديهنت مآ ؟اهبضغ دعرلا له ؟ءامسلا ءاکی رطلا له

 حیرلا له ؟ةبعرلا ةئيحلا هذي تلاما ىح ءامسلا ردص يف تسيح

 ؟ءامسلا ءاکیب ناسنالا رشبتسی مل و ؟اهنیجسک وأ میخلاو ؟اهسافنآ

 - ؟نيرخآلا نزح ىلع هحارفآ يبي نأب يضتقت هتیسحرن نال له

 تبنی نأ لحال طقف گترذب اأ ول امك اهسفن نفدت ىثنأ كانه

 هابایغ يق يح ةايح فلآ كيمت نأ نکع ةّيفو ةأرما نإ .بحلا

 رظنت يهو ةتوم فلأ كيطعت نأ نکع ةتئاح ةأرما نأ امك

 تواس فرمت سنا.



 :ةمتعلل ربعأ تأر نيح «يمآ يل تلاق

 ةيعل ّبحأ ال «ثدحي نأ نکع اع ابتتآ ال نأ ينذ

 يكل . يل هراتخ ام یوس ردقلل اًقيرط ملعا الو تالامتحالا

 تنک و هتوق ةدش نم ضهأ نأ ردقآ ۸ اعوقو «ةرملا هذه تعقو

 نأ تود يوهآ تیقب نأ الإ ةیواهاب مطترآ نأ بقرتأو خرصا
 .طوقسلا اذهل ةياغ وه نآلا هديرأ ام لک و .مطترأ

 نود اًضرأ نوربعي ال «لاحرلا مهفإ «كضرأ يقوط ةأرملا اهتيأ

 ملح يف عئاضلا ديصلا ينوكت ال .مهفاتكأ قوف مهقدانب اولمحي نأ



 مالآ نع بتکی نأ وه هلعف بتاكل نکع ام مظعا

 نآ .هعجو اهنأ ول امك جرختو هردص قوف رمت اهلعجي نأ «نيرحألا

 .همامأ دمصيو هيقشي «هب ذذلتي هنكل هل نعي ال ابعت شيعي



 وأ يفرعت دق تنأو «كفرعآ ال انآ ءنآلا يقاروآ ًارقی نم اي

 تدحو كنآ لاح يف «طقف اًدحاو اًئيش كنم بلطأ يكلو «نیلهحت

 ةدحاولا كلتل لصي نأل ىعست نأ ءناكم فرعت ملو اذه يرتفد

 .اهاوسل اًموي بتكأ مل لاو ءاهريغ ٍتاملك مهفي نل يلا

 ترظن نإ اخرف ودغي ىح هلیرغتو نزحلا نافطتخت نانيع امل

 ناو ءاهيلع ترقتسا لامج ةمالع تيأر اهفكب تحول نإ .ءاهيلإ

 .اهادع ام اذه لک أرقي نأ قحتسي دحأ ال نأ تكردأ تثدح

 ةدودوو ءاهتسكاشم يف ايندلا ةعتم لزتختل تقلح اههأك ةيقش

 .اهّبحأ نو ءاط تبتک ينأ اهريخخأ كوحرا


