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 رك :.ن. 8

 قاروأ يف ةنقكم .ةتّيم تاباتكلا لكو تاملكلا نوكت دق“

 ءروطسلا نيب ةنوفدم اهناعم ءءاضيبلا انرتافد

 أرق امدنع الإ ايحت ال .بتاكملا جاردأ يفو فوفرلا

 اهقّدصي امدنعو «ئراقلا لايخب اهلاصوأ يف ءامدلا يرجتف

 كهجو سيراضن يف شيعأسو موب دعب اموی كالم قشعأس يأ نعت ؛كبحأ
 هنأ نلو «كيبنج نيب يلا كحور كيف بحأس ؛تومأ

 يلرداكيإ
 كل ظفحأ «دعوم ريغ ىلع كب يقتلأ نح رهطلا ءادرب رتسنأ نأ نعت ؛كبحأ
 .يبلق فاغش ىلع عقوي نم لوأ نوكتل ؛كارأ نأ نود يسفن يف كتنامأ

 يلداكيل |

 «كتيأر امدنع ةأجف اهردخ نم تجرخ بحلا تامالع لك نأ عن : ؛كبحأ
1 

 .كيلع رثعأ نح اًليوط انقر نأ دعب كدحو كل يصح



 ءاهسملي نم لوأ كنأل «كيدي نيب ةّرم لّوأل يفك فحترت نأ نعت ؛ك

 مك نيسوقلا جراخ سیلو «لالح امهنيب ناسوق «هتیاف تنأو «بحلا ةيادب كأذ

 «نامألا كل ن أ نأو «يعولض نيب تنأ شيعتو «كنكسأ نأ نعت
 نم لإ برقأ تنأو يسفن ىلإ نوكشتف كّتبضغأ نإ هيلإ أجلت اا نصل

 يل نوكت نح كنع يلرط ضغاف دوعأو كيل رظلا نمأ نأ نعت ؛كحأ
 يلق فجاور نم ةفجار لك نت و «يلوح ماما لک يف كارأف كل نركأو
 .لالحلاب ابيطم كايِإ ئحنمي نأ هوجرت هللا نم كبلطت «كم اب ةفئاه

 بح يلق يف انهو ؛يحور ةلعش ئفطي الو كبرق يئيضي نأ يعن 0
 اليم دوجولا لك كينيع يف رصبأف رونلا طويخ كباشنت نكسن



 ثدحتف تاملكلا رخدأ مث «يرطاوخب كثّدحأل كيلع لبقأ نأ نعت ك

 N ا ل

 «ئحلصي كحالصف «يصاعملا نع يل اباجح كبح نوكي نأ نعت ؛كبحأ

 اهنم هيلع نوكأ الو تابضف نم هلع تن ال كبحأف «فرشلا نمهلب كافعو

 .هبنو هللا انبحيف ههيلإ نرجو «يرل برفت «كعم ن | امدنع

 يف قرغن نأ نود يقتل : ملكتت نأ نود انيف ءيش لک ملكتي نأ نع : كح

 هللا 0 كيلإ تصنأو (كرهطب ئعمستف «ةليذرلا رجب

 ١ دس مومعلا ىلع

 يف مهتّوق نيراحملا ضعب «حالس وأ فيسب براحت نأ اًطرش سبل ءاهنع
 .ةوقلا مهداسجأ يف سيلو ّقحلا ىلع مهتابث



 انك فيك !ءام كانه نكي ملول اذام .ءاملا بذعأ ام ,كناحبس كناعبس"
 "دودو اي كل ادمح !كحبسنل انئنسلأ للبنس انك فيك ,يوترتس

 .يقيدص اي رذحاف «كيذؤي دق هضعبو «ديفي دق لوضفلا ضعب



 رونريتاغملا :ةيدابلا لهأ اهنع لوقي .ريولا ةريزغو ربظملا ةليمج ةسيفنلا ءاضيبلا للا نم عون ىلع قلطب بقل ريتاغملا -


