
 نير ذيل تاكو نك

 لل لا ٍلاَمْعَأ ٍتاَيَلوُأ ْنِمَو ؛ عيش أذكر مُهسِ

 جَرْزَخْلاَو سْؤّألا ٍبوُلُق يأت ب ةنيلملا َمِدَق مل

 .مالسإلا ِرْشَتِل ِراَصْنَألاَو َنيِرِجاَهُمْلا َّنْيَب ا

 يي هي َعاَرْتلاَو ُةَقوَمْلا : نّتفلا َّنِمَر

 : هلك مالشإلا 0 َلاَق يوحتز َىوَهِل اغفاعلا

 ٌنَعاطَتلاَو «ُضْعاَبَتلاَو ُرُجاَمَّتلا اًهيِف ٌعَقَي هي يِتَّلا ُنَئِفلاَو»

 غّلْبَت ْمَل ْنِإَو ٌنَبِف ّيِه ؛َكِلَذ حن ُنْعاَلَتلاَو
 .(تّيَّسلا

 :ٍلُثَقلا ٌةَرْدَك +

 000 نرخ نتف ُهَلَضَفَو َناَسْنِإلا َمّرَك ُهّللاَو

 َفْعْضَيَو ُحِلاَصلا ُلمَعلا لِي ِذاَمَّلا رخآ يِفَو ّهَمََ
 ّنِمَو هللا ِتاَمّرْحِب ُناَهَتْسُيَف ءِسوُمْنلا يف ُناَميإلا

 ٌهاَلَّصلا ِهْيَلَع َلاَق ءِةَّمَألا يِف لدقلا انك نقولا
 امو اذللا هوو ا تاونات ء جهلا رثكيم ١ :ماَلَسَلاَو

 َكَقْسُي ِلْدَقلا ةرثكلو هيلع ٌقفتم (لْئَقلا *َلاَق ؟ْخْرَهلا

 ماو السلا لما ا

 )) 3 ءْن ؛ تأ ىَلَع ُلوُْقَمْلا ىرْدَي ال ا

 ةيملسملا ٍضاَرْعَأ ْنَع ؟ئغ َهَناَسِل

 :نيّدلا ىَلَع تابثلا ٌةَمََب ج

 داش تلف نإت اتق ونار به اتنم ناقل

 َناَكَو «ّيذمرتلا هاور (ِلاَمْلا يف يتم ةَنْيِف)١ : ماَلَّسلاَو
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 2 هه ا لدا م ا رنا

 دوي دج

 انين ىَلَع ُماَلَّسلاَو ٌةاَلَّصل اَلَّصلاَو «َنيِمَلاَعلا ُبَر ِوَلِل ٌدْمَحْلا

 ِهبَحَصَو 4 هلآ ىَلَعَو ٍدَّمَحَم ب ا

1 

 دعب امأ

 2 2 7 لا
 :نيدلا ىلع تاّيثلا ةمعن 4

 مَن اَلَو قَئِطاَبَو ٍةَرِهاَظ مَعِنِب ِداَبِع ىَلَع ُهّللا نا
 لوضتلا خي وتتفق كابنلاو ءِنيّدلاب لإ ةَمْعِن 0

 ذأ روعي ةك هللا لوس

 نإ ءْمعَن : :َلاَق ؟اَنْيَلَع تاس ات وا

 تك اَهبََقُ وللا عِباَصأ ْنِم ٍنْيَعُبضأ َنْبَب َبوُلُقلا
 هانبرلا نيويلاصلاو ِءاَعُذ ْنِمَو «يذمرتلا هاور (ُءاَشَي

 دا وقل آلا ةقراقشتنت هك

 ِهْيَلَع لاق ؛ةئيد ٍداَسْفِإل ليبَس َك يف ٍناَسْنِإْلِل ٌدِصاَر

 0 ىلع يللا 0 نِإ» :ُماَلَّسلاَو ٌةاَلَّصلا

 َدْنِع ْمُهُمَظْعَأَف ءَساّنلا َنوُنقْفَيَف ُهاَياَرَس ُتَعْبَيَ
 .ملسم هاور (دَنبِف ْمُهُمَظْعَأ

 0 5 كا 90

 7 اهّللا َلوُسَو اي

 خ6

 سرع 0 -

 وغاز :لوُقَي هتف ْنِم ُهَوََتي ُماََسلاَو ةاَلّصلا ِْيَلَ

 قفتم اِرَْملا ٍَِْف ْنِم َكِ ٌدوُعَأَو .ىنغلا ٍةَنْنِف ْنِم كب
 هرثك ِهعّمَأ ىلع ُماَلَسلاَو ٌةاَلَّصلا ِهْيَلَع َيِشَخَو ؛هيلع

 َرْقَفلا اَم !ِهّللاَو» 0

 اينَدلا ُمُكْيَلَع طَسْبُت نأ ىَشَحأ ْنِكَلَو ْمُكْيَلَع ىّشْخ

 امك اًموُسَفاَتَتَف « .ْمُكَلَْك َناَك ْنَم 0

 .هيلع قفتم ْمُهْنَكَلْهَأ اَمَك ْمُكَكِلْهْنَ ءاهوسْفاَنَت

 َلاَق ءماَرَح ْنِم ْمَأ ٍلاَلَح ْنِم ٌءاَوَس هْعْمَج : ِهِتنْتِف ْنِمَو - رع" للم + 18 .؟ 0 نو با متع هش رق 6 رس 7 8

 ال ُناَمَر ٍساّنلا ىَلَع يني الحلا ٌةاَلَّصلا ِهْيَلَع
 ) ماَرَحلا َنِم م ْمَأ ٍلالَحلا َنْمأ ثني ذغأ اه ةزعلا يلاَبي

 .يراخبلا هاور

 رو هاو

 9 ءنيِكاَسَمْلا ٌراَقِتْخا وأ و لخبلا :هتنَتِف ْنِمَو

 قلَكْلا ىلع هب رابكيشالا وأ ناضل كي ع

 ٍنيَدلا ْعْيَب وأ َهْيَلَع ُمِجْنُمْلا َوُه ةلخا "ن نايس و

 : ْماَلَسلاَو مضل صا اح .هْيلَع لوُصُحْل

# 

 نأ َنَقْيَأَو م

 ٌعَضاَوَتَو «ُهَبَر ٌرُكَشَف ؛ُهَدْحَو ِهْيَلَع ْمِعْنُملا َوُه هللا

 دفللا ةاف م همنا ةلاغ لدي «ِقْلَخْلِل

 :اًَيَنّدلا َةَرْهَز +

 ٍةَعاَبَّصلا يف اَهَباَوْبَأ ُْتَحَتَفَو اَهِلْهَأِل ْتََيَرَت اَيْنَدلاَو

 ا

 «َلْفَعلا ٍناِْنِإْلِل َبَعَو يِذّلا َوُه للا َّنأ ىَسْنَيَو ءاَهيِف
4 

2 
 هَ 03 7

 تولغلا نوفا نمر. ءادلج الو ايليا 3

 لكل نفعت ءِبْيَر ْوَأ ٍقْدِص ْنِم اًهيِف ام ٌرهظَتَو

 ِهْبَلَع َلاَق َنوُرَحآ وُجْنَيَو ٌماَوْقَأ اًهيِف طُقْسَيَف ءِبْلَ

 ٍبوُلُقْلا ىلع ُنَتِفْلا نيرا :ماَلَسلاَو ٌةالَّصلا

 ةقاككل 4# اهَبِرْشَأ ٍبْلَك ُي أك .ًادوُع ًادوُع ٍريِصَحْلاَك
 هل

 هيف ر هه هك ا هيد

 كك هيف كنك م ِبْلَك يَأَو (ٌءاَدْوَس ةتكن

 .ملسم هاور (ٌءاضَيَب

2. 

 ال

 اوًرِداَي» :هِل هلَْق ؤَقب هل ٌئبَنلا اًهَفَصَو ةَريِثَك َيِهَو

 اَلَو ءملسم هاور ؛مِلظُمْلا لبللا عطقك أنتي لاَمغألا

 يِنِإ» :ُماَلَّسلاَو ٌةاَلَّصلا ِهْيَلَع َلاَق ءُهْتَلَخَد لإ ًانْيَب َعَدَ

 قفتم (رظَقلا ٍعقاَوَمك مكي َلاَلِخ ِنَتِفلا َعِقاَوَم ىَرأل

 َلاَق هنتي اَهَعَم ْتَلَرَن ُةَمْعِن ْتَحِْف اَمّلُكَو «هيلع

 ّنِم ليلا َلِرْنَأ اًذاَم فللا ناكبسا : دع نينلا

 «ّيراخبلا هاور «!؟ِنِْئاّرَخلا َنِم م َحِتُف اًذاَمَو !؟ِنَتِفلا

 َلاَق ءندلا تا بلا ِنَمَ نع ُساَّلا َدُعَب ذو

 ٍضَبْفُي ىَّنَح ُةَعاّسلا ُموَُن د الد ل سلا

 َرَهظَتَو ءْناَمَّرلا َبَراَقَتَيَو ءُكِزاَلَل و ؛ُمْلِعلا

 ا 7 (نتِفلا

0 

0 

 هتكِلْهُمِب يِتَأَت دَ «ُهَتاَمَم ىَلِإ دثعلا ىلع نلاوق ةقفلاَو

 ْمُكَتَمأ َنإ) :ْماَّسلاَو ٌاَلَّصلا ِهْيَلَع َلاَق ءوب ُحّرَدَعَت دََو
 ٌءاَلَب اًمَرِخآ ٌبيِصُيَسَو ءاَهِلَّوَأ يِف اَهَتَيِفاَع َلِعَج ِهِذَه

 ًاضغعَب اًهُضْعَب ُقَقَرُيف ُةَنْنِف ُءيِجَتَو ءاَهَنوُرِكْنُت ٌر 0

 و

 َنوُحَت ؛َضْرَأْلا يِف امو ِتاَوّمَّسلا يف ام ُهَل َرَخَسَو

 0 ل ا يس ل

 داداعو عنو اخ كلا ىف امو تاومتلا ى ان ل

 ُهَعَنَص ام َرْبْكَتْسا اّذِإَو ا

 3 لاَمْلاَو ٍةَّوُملا َنِم اَهَل َح

 1 اا وم
21 7 

32 
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 .. هن رع

١ 
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 ٍلِئاَبَح ْنِم َيِهَو «جّوغَأ ِعَّلِض ْنِم تقل ُةْرَمْلاو

 :قكو يينلا َلاَ لاعبا يأ يف اَْيُيو ناطْبْشلا

 أ ناطْيَّشلا اَهَفَرْشَتْسا ِتَجَرَخ اًدإَق و ٌةَأْرَملا»

 نلَع ٌرَضَأ + ٌءْيَش سل عءئنموتلا هاور (- اَهَثَيَ

 ةثنف يدب تكرت اَم» : هلك ْنِبَنلا َلاَق ٠ اًهْنِم ٍلاَجْرلا

 ُلَّوَأ َيِهَو واوا و

 َّنإَك ءَءاَسَّنلا اوُقَّتا» ل ليلا نا فارون ىف

 ءملسم هاور اِءاَسْنلا يف تناك َليِئاَرْسِ يِنَب ِةَندِ 7

 ضع : : نِهِتَتِف ُءاَوَدَو ِقَمَألا ٍِذَه ىلإ اهتنثف ُثدَكْماَو

 ِرْمّسلا ٍةَأْرَملا ُرْمَأَو ءحاكتلاب سْفَنلا ٌنيِصْحَتَو ِرَصَبلا

 ْ .ٍفاَمَعلاَو باَجِحلاَو

 :ِداَلْوَدلا ةَنثف «

 َلاَق امك هَهَتْيِف هللا ْمُهَْلَعَجَو ةايحلا ُةَنيِز هالوك

 نبي ««دنْم كدت 0 نا 5 2 كش

 2 سا هع د لع د وعأر ” تل دو
 من 2 يت ا هذه نِمؤملا لوقَيف ؛ةنتفلا ءىحتو

 - هام و د وعوؤي 2 22 0 و هيا سلا

 وده وده نِمْؤملا لوقيف ؟ ةنتفلا ءىحتو

 هِتأَتلَف ّدَّنَجلا َلَكْدُيَو ءِراَثلا ِنَع َحَرْحَرُي نأ ٌبحَأ ْنَمَ م62 يه رف
 3 هما 5-35 وموسم 5 وار وعقو

 ِساّنلا ىَلِإ ِتَيَلَو ءِرِخآلا ِمْوَيْلاَو ِهللاب ُنِمْؤُي َوُهَو ُهنيَم

 ءامغاَوْدَأ ج

 دع ؛ُهْنَدَحَأ اَهْنِم اند ْنَم ءٌريبك اَهُرَطَحَو
 اَهَل َفّرَشَت ْنَم» :ِهلَك ُئِبّنلا َلاَق ءةدعقزأ اًفامح

 جْؤَمُك ُجوُمَي ٌريبَك َوُه اَم اَهْنِ هيلع قفتم «ُةْفِرْشَتْسَت
 َوْهَو - هك يلا َلاَق كلذ َنَوُد َوُه ام اًهْنِمَو ءِرحَبلا

 اًراَبك اَهْنِمَو ٌراَكِص اَهْنِم ءٍفِيّصلا حايك ّنف َنُهْنمَ
 .ملسم هاور

 ٌهاَلَّصلا ِهْيَلَع َلاَق ءِنيَّدلا َنِم َءْرَمْلا ٌُجِرْخُن ام اَهْنِمَق

 ذأ ءًارفاك يِسْمُيو ًانيؤم ٌلُجّرلا ٌحبضُي :ُماََسلاَ
 ّنِم ٍضَرَعِ هن ٌعِبِبَي «ًارفاك ُحبْضُيَو ًانِمْؤُم يِسْمُب
 مظِعِل اذ : هناك ٌيِوَوْنلا لاق .ملسم هاور (اَبْنّدلا

 اذه دحاَولا مْوّيلا يِف ْناَسْنِإلا ُبَِقْنَي ٍنَمِفلا

 .«تالقنالا

 ءافوككلا +

 :ِهيَئْتِف ْنِمَو ءِنَمِفلا ْمَظْعَأ ِكْرّشلا ُةَنِْفَو
 ُهّللا َدَرَق قوم ٍروُبَقلا ٍباَحْضَأَو ِتاَوْمَألا َه َةَوْعَد

 ام هنود نم توغَد تبنّياو» :ِهِلْوَقِب ينكتل
-_ 

3 

 ىَلِإ هادي َنآلا ٌةَعوُمْجَم ِءَاَقاَنَو اة ناَسْنِإ

 َنِذَأ اَذِإَو ءِديِدَحْلاِب ِهْيَبْعَك ىَّلِإ ِْيَتَبْكُر َنْيَب اَمَو وِ
 ترف ؛ضزألا يف ىَعَسَ ُهَقاَثَو َلَح ٍهِجوُرُحَب ُهّللا
 ءاقذا :ويتتف نيو كني انؤوك لابعلا ىلإ نمانلا

 طنا ةامسلا 2 «ٍِساّنلا ضخ بذي ةّيبوُبَرلا

 يجرخأ :اَهَل ُلوُقَيَ ٍةَبِرَكْلاب ٌرْمَيَو ُتِبْنَُك َضْرَألاَو

 ٍفْيَسلاِب َلَجَرلا ب َبِرْضَيَو ءاَمُزوُنُك همت ِكّروُنك

 َكِلَذ ىأأَر اَدِإَ ءدْيَلِإ ليقف ةوُعدي مث ٠ نْيَتَعظَق ُهْعطَقَيق

 .ْمُهَل ةَننِف ؟اَنُبَر َتْنَأ :اوُلاَق ِساَّنلا ٌضْعَب

 :نّتِفلا ّنِم ٍصاَلَخلا َقيِرَط +

 َلاَق ءُهَّللا ّمَصَع ام اَّلِإ ٍنَِفلا َنِم م مِضاَع اَلَق

 كيرف هل تللمت نلف :هنلف لا درب نمو هَناَحْبُس

 ردا يف سال يتلا و :4اَكيَّس هَل

 ءنَئِفلا َّنِم ِذّوَعَّتلاِب ُهَئَباَحَص َرَمَأ لي َيَِنلاَو ءءاَّرَّضلاَو

 لك وللا ُلوُْسَر اَنيلَع َلَبمأ» : هيض ٍتباَ ُنْ ُدْيَ َلاَ

 اَهْنِم َرَهظ اَم ؛ِنمفْلا َنِ للاب اوُدوَعَت :َلاَقَق وهج

 اَهْنِم َرَهظ ام ِنَتِفْلا َّنِم م ِهّللاب ٌدوُعَت :اوُلاَك ءَّنَطَب اَمَو
 ِوَعّتلاب لك ُنِبَّنلا َرَمَأَو لَب ؛ملسم هاور «ّنطَب اَمَو

١ 

 قاعد وعم ال ٌرهَوْعَد نإ 5 تكف
 يورتكَي ةَمكِْلا مويَو 1ك أهباكتسأ ام أوم دلو
 رس أ مج هن 5 3
 1 ا ُهْضُقْنَي ال َحِلاَّصلا

 هدي ةرشلا را اذ لب علاضلا لما أ
 نع يللا َلِإَو َكّيلِإ َّن 9 دقلو# : هاك

 .«تيريقا نؤكد هلق نحل كت
 روردو

 هر وَلو بقي ال نإ هلل ًاصِلاَح ْنُكَي ْمَل لَمَع ّلُكَو
 ىَنْغَأ انأ» ف ٌىِسْدَفلا ِثيِدَحلا يف َن هللا لاق

 يوم هيف كرش المع لِمَ ْنَم ِكّرَّشلا ِنَع ء ِءاَكَرُشلا

 .ملسم هاور (هُكَرِشَو 1 ؛ يِرْيَغ

 مَعَ هَل اًهيف صالخإلا ُمَدَعَو ٍلاّمْعَألا يف ٌءاَيَرلاَو

 الأ حلاو ٌةاَلَّصلا ِهْيَلَع َلاَق ءِلاَّجَّدلا ِةَنْثِف ف

 حملا َّنِي يِدْنِع ء ْمُكيَلَع فو َوُه اَمِب مكر

 (نيِفَحْلا ُكّْرُشلا :َلاَقَف «ىَلَب مالك لاق ؟ٍلاَجَدلا

 ْ .هجام نبا هاور

 ا

0 

 بعت َكاَيِإؤ : ٍنيَدلا يَنُكُر دحأ هللا ىلع كوتا
 ٌقِزاَّرلا ناكل هذ ةنافتك ةنلاو ««كروتس َكاَيِلَو

 ٌَنْذَّصلا ٌحَرْشَي ُهَئاَحْبُس هْيَلِإ 7 ُضيِوْفتَو ٌريِدَقلا

 َلَج َلاَق ا ٍنْذِإِب - قف م را

 ُداَمِتْعاِلاَو 04تَُبَسَح لع لكوني نمو : لأَن
 ُوُلَعَتلاَو ©ورْيْغَو 0 0و قد بابشألا ىتغ

 كك

 ( مالو ٌةالَّصلا ِهْيَلَع لاَ ةدلَص لُك يف اَهْنِم

 : ةرَحأ َدهَشَت

 ١ :ٌلوُقَي ؛ عَبرَأ ْنِم هللا ُذِعَتْسَيْل لق ُمكَدَح

 ٍرْبَمْلا ٍباَذَع ْن ْنِمَو هه باد نم ب ؟ومأ ين ين

 يتلا نع 50 ذير ِتاَمَمْلاَو اَيْحَمْلا ِةَنْثِف ْنِمَو
 .ملسم هاور (ٍلاَجَّدلا

 :نّتِفلا ِنَع ُدْعُبلا *

 للك ْنِبَنلا َرَمَأ اَذَهِلَو ءاَهْنِم ٌةَمْصِع نَئِفلا ِنَع ُدْعْبلاَو

 دبَعلا ُرْذَ ٌمظْعَيَو ُهَعِمَس ْنَمِل ٍلاَجّدلا َنِم ِبَرَهْلاِ

 ؛ّنتِف َنوُكَتَس» : ُماَلَّسلاَو ٌةاَلَّصلا ِهْيَلَع َلاَق ءاَهْنَع ٍدْعُبلاِ

 «يشاملا نوريخ مياتلاو «مِئاَقلا َنِم رْيَح اَهيِف ُدِعاَقلا

 انين تاقت ءيِعاّسلا َنِم ٌرْيَح اًهيِف يِشاَملاَو

 ؛-اهنم ابره ؛ نأ ناقش ا الت ةعوطتت هفِرْشَتْسَت

 3 ديد م

 .هاقب ٍلَعُتلا بسب وكي ى هي

35 
3 

 هو

00 

61 

 :نَتِفلا يِف ّيِعْرَشلا مّلِعلا هيك +

 ٍراَوَجْلا ِنَعأَرْدَي ٌنِيِكَم ٌنْضِح ُيِعْرّشلا ُمَلِعلاَو

 َلاَق َتاُهْيّشلا َداَقِتْعا بَلَقلا ِنَعَو تاَوّهَّشلا َلاَمْعَأ

 نأ ٍنيتيَش مف تَرَ ذك ي 1 :ماَلَّسلاَو ٌةاَلَّصلا ِهْيَلَع

 « مكاحلا هاور (يِتَنُسَو وّللا ٌباَتِك :اًمُهَدْعَب 20

 ظَمْحَت ِوَّللا ِتوُيُب يف َة عا يينخلا قاولتلاو

 ترا كا ءروُوُشلاَو اكمل مدل

 .4 رك .ُهَلآَو كشحفلا نع عْنَت ةولكَصلأ

 يف نإ هدعتق زا كرك بنش ل ةيراشتلا
 هي ؛ناّيْخدَلِل تلت ة«سفتللا لَو ءنيّدلا

 .موُمُهْلل

 واللا و نال نقولا 5

 َدْنِع اَهَبَر ٌركْشتَف ٠ اه 1 ىيسلا تللا َناَميِإلاَو

 ةَياَدهلا ُكْرَت :نِفلا َنِمَو دبل دنع ريض ياكنللا

 ام ليِلْحَت وأ ءاَمهِفُرْخُرب اَيْنُد ْتَلَبْقَأ وأ ٌةَنْحِم ْتَلَرَ ْنِإ

 لاك هاتنذز اهنا ئوقل اعاَبَنا ًاماَرَحُهاَرَيَناَك

 كو < ع هلأ دي نم ني نوم : و هللا
 سيخ ءههحو لع َبلَقَن هنن ةتباصأ ْنإَو ب ند ْخ

 د

 4 ردك اند حصر سحب
 1 ِضْعَبِب 3 ِعِضْحَب ٍوَلَحلا َهَنَتِف *

 اَنَمَحَو» : ُهَئاَحْبْس َلاَق «ضْعَبِب شنب ْمْعَب ُنِيْفَي ُقْلَخْلاَو

 : هناك ميقلا ُنْبا َلاَ 0

 هم َْهِضْعَب ّنِحَتُم
 ؛ضعبي مهضعب ندوتم واصلا ومى ا دَعَا

 ْمِهْنْلِإ 52257 ْمِهْبَلِإ ِلَسْرُمْلِل َلُسرلا َنِحْتْئاَف
 ُلاَهَجْلا َنِحْتْماَو اهْجْلا ُءاَمَلُعلا َنِحُْتْماَو رشا
 ةارقنلاو ىاوتنلاب ةاوفألا ةعتكاو فاكتشلاب

 .(ِءاَييْغَألا

 :ٌعاَّرَتلاَو ٌةَقرُفلا 4

 ِةَّوَق سس 17 عوضلا ىَلَع ة ٍةَمِلَكْلا ْعْمجَو ُةَْنَأْلاَو

 ءِقاَرِتْفاِلاَو َتاَتَّشلا ِنَع هللا نو فلخأو مالسإلا

 هو ب تيا نها نبع 2

 اوقرف تيزلأ نم # َنيكِرَشمْل 00-5200 َلاَقَف

3 

 :ُةَحِلاّصلا ٌةَبْحُصلا *
 ّرَّشلا ِنَع ُدِعاَبُتَو رْيَخْلا ديب يشلا ةكلاقلا3 ةَقْفدلاَو

 اََحلاَو دبل ُهَروَتَ َحيَقلا لج لبس ماد هيت دك ٌةخُضَو

 م نَحِمْلاَو ٍنَئِفلا َنِم للا هتاف لق قلوتلاو ف انك

 .ُهْنَع ٍضاَر َوُهَو ُهَيِقل

 :نّتِفلا يِف ُةَيِعاَدلا *

 2 َنماَّتلا َحِلْضي ينل وه نحل نيكل رْبّصلاب أرْذُت ٍتاَوَهَنلا ُةَْثِفَو نقيا ُمقدُ ٍتاَهّبّشلا َُنْثِ
 للا ٍلْبَحِب ماّصِتغالاِب يِصوُيَو ءاَهَرَطَح ُنْيبُيَو 2
 - اَهِْيَغَو للا ىَلِإ ٍةَوْعّدلا َنِم - ٍةَداَبِعلا ٌعاَوْنأَو نيل

 ِهيَلَع لاك هولا َدّْنِغ اَمْرْجَأ ْمظْعَي ِنَئِفلا َتاَقْرَأ
 (َّىَلِإ ٍةَرْجِهَك جْرَهْلا ي ىف ٌةَداَبِعلا» : ُماَلَّسلاَو ةدلَصلا
 َنيكِلاَمْلا ِةَرْثَك ٌرَثْغَي الأ ِءْرَمْل ىلقو 4 لتس هاور
 رك ىلإ طلي ال5 «قيكلاكلا لق وم كحك الأَو
 .وُجنيِل اَجَن تيك يِجاَّنلا ىَلِإ ظني اَمَنِإَو ءَكَلَه ْنَم
 ه2 مسدسه و ؟ عر ا عدرا ول ف6 حا دقي وي

 0 7 2 مكعب
2 
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