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 اي اهعراصتس .كسقن داهج ًادييس غلبت امدنع ءدعب ظقیتست مل كتاوهش

 كيف عرزأ ينعدو .يدلو اي تمطتسا ام كتريرس ءاقنی كّسمتف .«ياروُم»

 يندعاسف..ةديمح لاصخ نم هب هللا كقزر ام معدأسو ءاّدغ هب رخفتس ام

 نوكأسو يقيدص نك. كسقنب قلعي نرد لك كتع عزنيل هللا نم برتقاو .كوجرأ
 ءاققب اًظفتحم ةرتفلا i SE SS م اًقيدص

 دتشي امدنع كتلوجر حمق دصحتس ادغو .اّمتار اّباش نوكتس رّيغتت تت ملو كسقن

 .كدوع

 .هسفن نم «ياروم» فرصتی ىتح امي مث .ةماستباب هتاملک مقوی بألا ناك

 !نآلا نضحلا كاذ نیآو...هسفتب وه اهعزني ىتح ادبآ هقنع نع هيعارذ عزني ال

 ةريغصلا ليصافتلا 2 نمكي نامألا ضعب

 اتك تود



 فقأ امدنع يمادقأ هجاومأ مثلت ام اًريثكو ادحأل اهب حوبي الو يرارسأ متکی هنألو

 امك رشبلل رففن انتيل .«ةبيبح» اي رحبلاك انتيل ,ينيساوت اهنأكو ؛ةيكاب ةنوزحم
 ىلع اهظفلي .قفرب ءىطاشلا ىلإ اهديعيف هئام 2 تاروذاقلاب نوقلي ؛!مهل رفغي

 ىلع انكرتي .ديق الب انّبحي رحبلا !باتع الو مول الب حماسی .جيجض الب لامرلا

 اًميظع اًحبق يفخت دق ةليمجلا ةنيزلا



 .«تانسحلا ىلع يزجي و معنلا ىلع بساحي هللاو :تانسح تانبلاو

 كسفن مالآ يهنت نأ عيطتست نل ٠ «ناقصتلم تایرک ذلاو سقنلا ملأف .سفنلا ملأ



 ءرشبلا مامأ حتفت بورد .رخآ ءوض .رخآ رمُع ءرخآ موي .دیدجلاب رجفلا يتأي اًمودو

 اهفرعي .تارمو تارم قیرطلا ىلع هسفنب يقتلي اتم لکو .كانهو انه عزوت رادقأو

 دق . رونلا یبتخیو .ملظتو ,قیضت امدنعو...الاًنايحأ اهرجهيو ءاًنايحأ اهركنيو ءاًنايحأ

 اندحو موقنل دنتسن وأ ءانذقنيف ءانديب مهدحأ ذخأي ىتح رفحلا  طقسنف امّبر لضن

 .طیختنو .ريسنو .ةيعتلا انحاورأ ىلع ّيكتنو انمادقأ نع رابغلا ضفننف ىرخأ ةّرم

 دوعيو ءاًدبأ دعولا فلخي ال رجفلاف ,یرخآ ةّرم رجفلا رظتننو ,ربصنو ءانعاجوأ علتبنو



 ثيح ؛قاوسألاو تارمملا نوألمي اوناك نيذلا نجلا نع اًديعبو .دبعلا باب ىلع
 ةنيزح بابلا مامأ سلجت «ةبيبح«تناك !مهنيب اهنكل مهتاوصأ عمست ال ,اهنورپ الو مهارت
 .ءاكبلا هركت يهف اهعنمتل اهينيع ىلع طغضت ؛عومدلا مواقت .ةطرولا كة اهمقو دم
 «تاکرب» تاملک ترگذت..اهشأج ةطابر دیمتست نأ لواحت

 ءابرغب انه نیقتلتس .بلقتم رحب .ةايحلا امك انه ةكلمملا .يتنبا اي يهبتنا)

 ةّيوق اًمئاد ينوكف .تمژت یتم نوقلمعتیسو .تفعض نإ كفعض نم مهتوق نوبستکیس

 .(ةبراحلا اهتيأ

 ليق «یرعلا بدألاب تطبترا ءارمح ةليمج ةّيرب ةرهز مسا وه و نامعنلا قلاقش يه : نونحدلا
 كلم عوضخلا ضفر امل ةليفلا هتساد امدنع ,ةريحلا كولم رهشآ رذنملا نب نامعنلا ربق ىلع تتب اهن
 قارعلاو ماشلاو نيطسلفو ندرألا يف .هيلإ تبسن اذهلو راق يذ ةكرعم يف هل برعلا ءاسن ميلستب سرفلا
 .ةثونحلا وأ ةنونحدلا وأ نونحدلا اهيلع نوقلطي


