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 سلجملا رس نيما مث، تانيعبسلا فصتنم يف نانبل يف حتف ميظنت لوئسم
 لظ ، ةيركفلا ةئبعتلاو مالعإلا ةمهم ملست يذلاو ، ةيزكرملا ةنجللا وضع مث ، يروثلا
 ، سأيلا فرعيال يذلا ةيواحتفلا ةرسالا نبإ ، ربكألا قيقشلا وه امك يرظن يف
 يتلا ةيضقلا ةلادعب هناميا قامعا نمو، ةبوعصلا تغلب امهم لواحي مث لواحي
. لمالا يتاي نيا نم لدتسيو جرختسي،اهل يمتني
 يرهروجك انل حرشي رازن وبا رخص ناك ، توريب يف رداكلا فيقثت ةسردم يف
 تقو يف اراعش اهعفري ناك يذلاو ةيمهالا ةديدشلا هتلوقم هتنهم يف قوفتم
 زايحنا الو ، رماغملا راسيلا وحن ديدش روهدت ال ثيح ، يلخادلا عارطتصالا
.روطتلاو رصعلا حاير مامأ هباوبا قلغي يذلا ،رجحتملا نيميلا هاجتاب
 رمت ينيطسلفلا بعشلا ةايح يف مساحلا اهريثأت لالخ نم حتف ةكرح نال كلذ
 اهرس ناكو ، تاداهتجالاو ىؤرلا براضتو ، تافالخلاو، تالعافتلا نم ةطشن ةكرحب
 قلطا امك يبهذلا رهنلا طسو قفدتملا رهنلا بلق ، يسيئرلا اهرايت نا يف نمكي
 بعوتست ينطو ررحت ةكرح اهنوك اهيمحي ناك يذلا كاذ وه ، رازن وبا رخص هيلع
 رازن وبا رخص ناك يذلا ، ليمجلاو بيجعلا نزاوتلا اذه لالخ نم تايجولديالا
. ةلوقملا هذهب رارمتساب قرشي
 بابشلا ةمس يه ةسامحلا نأ امبو، تانيعبسلاب رمعلا لبتقم يف تنك
 ةيركفلا قعاوصلل ةصام ىلا جاتحن تقولا كلذ يف بابشلا نحن انك دقف، ريغصلا
 كلذ انملعيو ، ايموي انعم لماعتي يذلا رابكلا ءاقشألا ليج كانه ناكو، ةيميظنتلاو
 ثحبلاو ، ةددعتم اياوز نم رومألا ىلا رظنلاو ، باعيتسإلا نف ، ادج يقارلا نفلا
 يذلا رخألا يف باوصلا نم ردق وأ، ةئيضم ةركف وا ، بيطو ديفم بناج نع
 سيلو ، اخا رخالا اذه لظي ىتح ، هعم ضراعتتو هعم ةدحب شقانتن ، هعم فلتخن
 يف نوخسري نيذللا زربا نم رارش وبا دجامو ، رازن وبا رخص ناكو ، اودع
 يفن وهو ، لهسألا ىلا بورهلا نم نورذحيو، رخالا باعيتسا ىلع ةردقلا انناهذا
. نألا ثدحي امك ، هميرحتو، هميرجتو ، هماهتاو ، رخالا
 ضعب انيلع أرقي نأب، اننيب ديلجلا بيذيو فقوملا ةدح رسكي رازن وبا رخص ناكو
 نمز يف قلطملاب ةعونمم ةدام سأيلا ربتعت ، ةلئافتم ةليمج راعشا ، هراعشا
 مه ، حتف ةكرحلً اءافووً اءامتنا ءاضعألا رثكأ انملعي رازن وبا رخص ناكو ، ةروثلا



 نمز يف قلطملاب ةعونمم ةدام سأيلا ربتعت ، ةلئافتم ةليمج راعشا ، هراعشا
 مه ، حتف ةكرحلً اءافووً اءامتنا ءاضعألا رثكأ انملعي رازن وبا رخص ناكو ، ةروثلا
 لك نكلو ، رومألا ميقت ديعت يتلا ، ةءانبلا ةعجارملاو ، دقنلا ةعاجش نوكلتمي نيذلا
 ىتح ، مهتاناجرهمو نيرخالا تاحاس يف سيلو ، حتف ةقيدح يف متي نا بجي كلذ
. راطإلاو لكيهلا مده نم مهنكمي نيرخالا دي يف نيكس ىلا دقنلا لوحتي ال
 عاضوالا رثكأ يف ، ةضيرعلا هتماستباب امئاد انيقالي رازن وبا رخص ناكو

 لوقي ، لئاستو قلق نم انهوجو يف ام أرق هناكو ، ةيحتلا دري نأ لبقو ، ةبوعص
 ، ةيبرعلاو ةيزيلجنالا ةغللاب ترشن هل ةديصق ناونع طبزت مزالو ، طبزت مزال امستبم
 اهتقالطنا ذنم انتملع دق حتف تناكو ، توريب يف انيلع ضرالا تقاض امدنع اهلاق
، هانرسخ ام ىلع ءاكبلل تقو ال هنأ
 وه ، تمظع امهم بعاصملاو ، ةراسخلا ىلع درلا نالو، ءاطسبلا فرت ءاكبلا نال
 نم أدبن نأ امئاد لواحن نا ينعتو تباوثو ءيدابم اهانملعت ةفسلف ةلواحملا ةوق
. ديدج
 ريبكلا يخا اي رازن وبا رخص اي
 نينيطسلفلا ءاقشو ، ةليحتسم تتاب تافاسملاو ، ةقلغم بوردلاو اذكه لحرت فيك
. بارتقالاب ددهي
 نأ ديرا تنكو ، كلذ لعفا نأ يقح نم، كتزانج يف ريسا نأ ديرأ يخا اي تنك
. يعومد نم ىقبت امل اقح كل نإف ، يعومدب كربق بارت للبا
 يف ةدرو كل عرزاس ، مالسلا كلف ، ةديعب بوردلاو لحرت ربكالا يقيقش اي تنا اه
 قيقش خاو دئاق نع ، كنع مهثدحاو يدافحال كراعشا أرقأسو ، ةزغ يف يتيب ةفرش
 نمحرلا ةروس كحورل أرقأسو ، ملحلا نمز نم عاجش سرافو ، ةزجعملا ليج نم
. ءاسملا ةيادب يف
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