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امإو امأ نيب قرفلا
نع ينربخأ لئاقلا لوق وحن اهركذ ىرج دق ةلمج ليصفتب فانئتس امألال نأ
قرسف خدلا امأو ميقمف ورمع اماو جراخف ديز امأ هل ابيجم لوقتف موقلا لا وحأ
اذكف يناثلا امأو اذكف امأاأللو هجوأ ةعبرأ ىلع اذك فرح تلق اذإ كلذكو

هب تأدب يذلا ددعلا ةلمج ليصفت ىلع يتأت ىتح اذكهو
نيئيشلا ذخأو ةحاب واإل رييختلا و كشلا يف وأ ىنعم اهانعم ألن امإ كلذك سيلو

امإو اديز امإ تبرض وحن اكاش بامإ هنأ ةهج نم إال امهنيب قرف ال ماهب اإل ىلع
وأ اديز تبرض كلوق وحن يلا تلا ركذ دنع كشلا ىلع تللد بوأ تيتأ اذإف ارمع

ارمع

نأو نإ نيب قرفلا
عضاوم ثالةث ةروسكملا نأفإلن عضاومل ةفلا خم نإ عضاوم

نإ كلوق وحن ءادتب فاال ربخلا يف لاالم لوخدو لوقلا دعب ةياكحلا و ءادتب اال
ال صأ ءادتب يفاال حتفلا زوجي وال قلطنم اديز

نم فرصت ام سايق اذكو قلطنم اديز نإ تلق وحن لوقلا دعب ةياكحلا امأو
كلذ هبشأ امو لوقيو لوقأ وحن لوقلا

لج زعو هلوق هنمو قلطنمل اديز نإ تملع دق وحن ربخلا يف لاالم لوخد امأو
( نوبذاكل نيقفانملا نإ دهشي وهللا هلوسرل كنإ ملعي (وهللا

تحتفل ربخلا يف ولواللاالم
هللا لوسر ادمحم نأ دهشا لوقت امك اهيف لعفلا لمعي نإ

مهنا إال نيلسرملا نم كلبق انلسرأ امو ) ىلا عت هلوق امأف
تناكل انهه نكت مل لاالمول نأ لبق نم لاالم أللج رسكي ملف ( ماعطلا نولكأيل

عضوم اذهف يل مركم إالهنا ريمأ انيلع مدق ام لوقت امك لاالم تناك ذإ ةروسكم
هيف بلاالم ربتعي وال ءادتبا

لمعي ام اهيف لمعي نأ نم والدب ردصملا ةلزنمب اهدعب ام عم يهف ةحوتفملا امأو
انهه نأ عضومف كجورخ ينرس تلق كنأك جراخ كنأ ينرسي وحن ءامس يفاأل
نوكيف ميقم كنأ هركأ لوقتو ردصملا عفتري امك عفتري ردصملا ىنعمب ألاهن عفر

نم يأ لحار كنأب يل نم كلوق اذه لثمو كتماقإ هركأ تلق كنأك ابصن اهعضوم
هعقوم تعقو يتلا ردصملا ك اضفخ اهعضوم نوكيف كليحرب يل

أل هارجم ىرج امو فانئتس اال ىنعمب ةروسكملا و ردصملا ىنعمب ادبأ ةحوتفملا ف
اذإ كلذكو قلطنم ديز تلق لوقت فانئتس اال ىرجم ىرجت لوقلا دعب ةياكحلا ن

لاالم لجأ نم اضيأ ءادتب اال ىلإ تفرص ءادتب الماال اهربخ يف لخد
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وأألهن كلذك سيلو هنع عاطقن وأاال يأ ىنعمب األفل ةلداعم ىلع ماهفتسا مأ نإ
نيئيشلا ألدح نوكت نأ اهلصأ امنإو اهب مهفتسي ال

اديزأ امهفتسم لوقتف ارمع وأ اديز تبرض لئاقلا لوقيو وأ مأ ءيجت امنإو
ناك نإ اديز هباوجف تبرض امهيأ تلق كنأك لألفل ةلداعملا هذهف ارمع مأ تبرض

امهدحأ ريدقت يف وأالألهن معن هباوج نوكي نأ زوجي وال ارمع وأ بورضملا وه
تبرض

تناك اذإ اهانعمف ءاش لب قلا هنأك ءاش مأ إللب اهنإ وحنف ةعطقنملا مأ امأف
لب ىنعم ةعطقنم

وأ اماهفتسا ةينبم اهلبق كالم ىلع نوكت امنإ اهب أدتبم كلذك ءيجت ال واألفل
مأ نيملا علا بر نم هيف بير ال باتكلا ليزنت ملآ ) ىلا عت هلوق وحن ربخلا ف اربخ
نم يرجت راهن األ هذهو ) هلوق امأف هارتفا نولوقي لب ليق هنأك ( هارتفا نولوقي

( نيهم وه يذلا اذه نم ريخ انأ مأ نورصبت فأال يتحت
متنا مأ نورصبت فأال ةلزنمب ةلداعملا ىنعم اهانعمو ةقطنملا جرخم اهجرخمف

ءارصب
بوأ هتلق تئش نإو تئج مأ تبهذأ يلا امبأ لوقتو

نم اهيف الدب ءاوس بوأألن زوجي وال تئج مأ تبهذأ يلع ءاوس لوقتو
اذه يلع ءاوس لوقت وال ناذه يلع ءاوس لوقت ألكن نيئيش

تلق تئش نإو نيذه يلا امبأ تلق تئش نإو ناهجولا اهيف زوجيف يلا امبأ امأو
اذه يلا امبأ

ريغل وأ امهنيب ام برقل هتماقإ وال هناذأب دتعت مل ذإ ماقأ مأ نذأ يردأ ام لوقتو
تمهبأو ةلا حم ال امهدحأ تققح ماقأ مأ نذأ يردأ ام تلق نإف بابس نماأل كلذ

فلتخم الم كلا ىنعمف ناك امهيأ

نإو ول نيب قرفلا
لوقت األلو بوجول يناثلا امهب بجي كوالامه فنأتسي امل نإو ىضم امل ول نإ

ينتيتأ نإ لوقتو نايت باإل بجي ناك مارك نأاإل ىلع لدي كتمرك أل ينتيتأ ول
ىلع ول يف تللد امك فنأتسملا يف نايت باإل بجي مارك نأاإل ىلع لدتف كتمركأ

يضاملا يف هب بجي ناك هنأ

نأو نإ نيب قرفلا
ط تنأ لوقت فنأتسملل واآلرخ يضاملل امهدحأ نأ يف نإو ول نيب ناك ام وهو
رادلا تلخد نأ طقلا تنأ لوقتو الم كلا اذه دنع الق طلا عقيف رادلا تلخد نإ قلا

اهنم عقو نإف لوخدلا بقرتي نكلو الم كلا اذه ءاضقنا دنع الق طلا عقي فال
بلطو طرش ةروسكملا نإ نأ لبق نم كلذو ال صأ قلطت مل عقي مل نإو تقلط
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دقعلا هب بجيل طرشلا عوقو بقرتيف فنأتسملا
لوخدف رادلا تلخد ألن طقلا تنأ ىنعملا امنإو كلذك تسيلف ةحوتفملا نأ امأف

ةلع يه امنإ طرشب نأ تسيلو عقو دق ام لجأ نم اهقلط هنأ نيبو عقو دق رادلا
أل طقلا تنأ قلا هنأكو اهلولعم عقو دقف تعقو دق ةلعلا تناك اذإف األرم عوقول

الم كلا اذه يف الق طلا عقو دقف اهقلط ءيش ألي نيبف اديز تملك كن
انيب امك بقرتلا ىلعف اديز تملك نإ طقلا تنأ نإقلا امأو


