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فلؤملاةملك

هذهفيلأتىلعتمدقأىلاعتهنوعبوهللاحورةدايقب
نأتدرأينأىوساهنمءيشيأيغبأالةعيضولاةذبنلا
اننأانملكفرعيلوسانلاريخبركفيسانلانمدحاولك
ناسنإلاهيخألنوكينأناسنإلاىلعفنيرفاسمىوسانسل
نوريدينيذلانوريثكسانأدجويهنأثيحو.نيعمريخ
نعمهراظنأنوضغيوطقفةيبلسلااياصوللمهعامسأ
ليجنإلايفةنودملاةصقلاهذهتدجوو.ةيباجيإلااياصولا
الوألعفينأبجيامناسنإلاىرتيهوةديرفةصقاهنأب
وأسنجلايفمهنيباميفةقرفتيأنودرشبلاهناوخإللعفي
ًايحورًاسرداهيفنأوامك.دقتعملاونيدلايفوأنوللايف
نوكينأردقينمدجويالهنأوهوهلمهننأبجيالًانيمث
صخشالإمهاياطخنممهصالخلناسنإلاينبلًاناوعم
ملينإو.ماثآلاواياطخلايفمهلثمطقسيمليذلامهنعبيرغ
ةملكلايأدحاوصخشريغلمعلااذهبقيلينمدجأ
نكيملهنكلرشبلاسابلسبلدقناكنإويذلاسنأتملا
هللانمبلطا.مهنيبريظنهلسيلنأدجناننألرشبلانم
اهأرقينملكلريخلاوةكربلابيتأتنأةذبنلاهذهلعجينأ
محرأكنألنيعتسيكبنملذختمليذلانيمآمهللا
.نيمآنيدبآلادبأىلإدجملاكلنكيلنيمحارلا

رفاسملا

دالبىلإرفاسينأهدارمناكوًاركبمحابصلايفضهن
لاملاوريثكلاحبرللىعسيورجاتيويرتشيوعيبيلىرخأ
همجاه.قيفرهبحصيملوقيرطلايفًادرفنمراس.ريفولا
نيذلاكئالوأ.سوؤفلاولواعملاويصعلاويدملابصوصللا
كالهإوداسجألالتقلاملاىلعلوصحلاليبسيفمهمهيال
نمهتزوحيفاملكوهعماماوبلسوهوحرجف.سوفنلا
هللاوفزنيهمدوقيرطلاىلعًاحورطمهوكرتوةعتمأودوقن
ديكألاتومللًاضرعمناكوقيفتسيوأموقيسناكاذإملعي
.سوململا

نمهيلإرظنونيدلاسيئروهيذلانهاكلاهيلعّرم
نمرثكيومالآلادشأيساقيلاحسعتأيفناكوديعب
يبكارأسيعتلالجرلااهيأهللاقو،نينألاوتارفزلاوهوأتلا
ينألنيعمكلنوكأنأردقأالينكلنيعتستوثيغتست
ءاشأالونيملاظلانيدتعملاكئالوأنميسفنىلعىشخأ
ينرظتنيذإنيدلاوةدابعلاضورفبمايقلانعرخأتأنأ

بهذ.نيكراتلانمكلنوكأوريسأسو.نيدباعلاروهمج

بلقونيتعمادنينيعبنيكسملاكلذًاكراتهقيرطيف
نمنكيملهنألنينحلاوروعشلاىدعتيملهنكل.نيزح
.نيدلاروشقبىوسكسمتيملونيلماعلانينمؤملا

نماذهلثمناكورخآلجرهيلعّرمهتاذتقولايف
مهنكلونيكسمتمنيدلاضورفيفنيذلاونيينيدلاسانلا
ةمحرلاوربلالامعأنعونودعتبمونوضرعُمهبلمعلانع
نيمهافاوسيلهباببلونيدلاةقيقحلمهونيلفاغلانم
هقيرطيفراس،نوسانونولمهمنيدلايفةيلمعلاةيحانللو
ككرتأسينإنيكسملاسئابلالجرلااهيأهللاقوًاعرسم
نمينوبسحيويلعضبقلانمألالاجريقليالئلريسأو
هللاابوردقللملستستنأالإكيلعامفنيدتعملانيمهتملا
نيعمريخكلاثمألىلاعتوهونيمحارلامحرأهنألنيعتست
نيمأًاكالموأًارشابمًانوعهدنعنمكللسريهاسع
.ميظعلاريدقلاهلإلاوهوكيجنيف

دجوتالوسنجلابيرغيعدلجرّرمليلقدعبنكل
الوةيبصعةبارقالنيكسملاحيرجلاكلذنيبوهنيبةطباريأ
ناصخشلاهردقامردقهنأعماذه.نيدلاوسنجلاةطبار
كلذىلعهآراملنيلجرلاكنيذهبسحامبسحونالوألا
ةوطخريسأوماركلاّرمهيلعرمأفيكهسفنيفلاق،لاحلا
لاحلاكلذىلعهتكرتوكلذتلعفانأنإ،مامألاىلإةدحاو
اذهنألنيمرجملارشأنمنوكأسلآملاءوسىلإجردتيوهو
الودجنمنمهلسيلوميلألاتوملاتوميسناسنإلا
لامعألانودلاوقألابيفتكأويبلقوسقيفيك.نيعم
اذهلنوكأنأنكمياللاعفألانودساسحإلاوروعشلابو
.نيكراتلانمناسنإلا

هلنوكأسونيكسملااذهةاجنليعسلادجىعسأس
فوس.ميوقلايلمعلانيدلاوهاذهنألنيعمريخوةدجن
نمهلنوكأسويلامبالويتوقبالهذاقنإليبسبلخبأال
ءارقفلاةدعاسموهميوقلايلمعلانيدلا.نيبحملاءاقدصألا
صالخلـيـعسـلاونيـملـأـتملاـىضـرملاةـاساـؤمونـيسـئـاـبلا
رينلاكفوىرسألاقالطإليدجلالمعلاونيمولظملا
ةيداملانيتيحانلالمشيريرحت.نيسعتلاءانجسلاريرحتو
نممهريغلاونوكيونيعفانلاسانلانماونوكيلةيونعملاو
تاوفهلانعمهراظنأنوضغيوتالزلانورفغيونيبحملا
.نيملاسملانمنوريصيو

كئلوأءادتعالًافدهترصنإوىتحلاقوفدرأمث
راصنألاونيدجنملانملجرلااذهلنوكأسرارشألاداغوألا
هيديدموهتبادنعلزنوعرسأمث.ميظعلاهلإلاىلعلكتأو
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ًارمخوًاتيزهحارجىلعبصوفاعسإلاونوعلابأدتباوهل
نأهذهيتيلمعيفينلعجتنأيبركوجرألاقواهدمضو
ىلإعجريونيكسملالجرلااذهىفشُيلنيحجانلانمنوكأ
يوذعمنوكيونيملاسلانيفاعملاءاحصألانمنوكيوهلهأ
.نيطبتغملانيحرفلانمنيصلخملاباحصألاوىبرقلا

يفنيدناسلانمهلناكوراصوهتبادىلعهبكرأًالاحو
ىلعزئاحونيعلاريرقناك.ليوطلاقاشلاقيرطلاكلذلك
ناعملاامهالكاحيرأفاحيرأىلإالصوف.ريمضلاوبلقلاةحار
نّمأىتحهقرافيملوريبكقدنفيفكانههعضوو.نيعملاو
ةمدخوةيودأنمهمزلياملكبهدّوزوةماتلاةحارلاهل
.ميلسوحيحصمسجاذحبصيوىفشُينأىلإريقاقعو

ملفناسحإلاوريخلالعفيذلاناسنإلاكلذةطبغامأ
.حيحصمسجاذنآلاحبصأوحيرجلاةطبغنعلقت

ىلعوهوهيلعاّرمنيذللانيلجرلاكنيذسعتأام
حيدملاونيدلاةيهاماملعيملامهنألهاكرتوًاحيرطضرألا
سيللاوقألابيفتكملاولامعألانميلاخلانيدلااذهلثمو
وأأدهينأهبحاصريمضنكميالوحيحصلانيدلابوه
ناحبصينيلجرلاكنيذريمضظقيتسااماذإفحيرتسي
ريغةدلاخلاةايحللامهنأادجيونينيزحونيلجونيسيعت
ىتححيرتستالوأدهتالنأوهحيحصلانيدلا.نيحلاص
النأوًأحيرموًادعاسممهلنوكتونيجاتحمللكديدمت
حيرجلاونيجسلامدعملاوضيرملاوريقفلانعرظنلاضغت
.ًاحيدموأًءارطإوأًاليجبتكلذلباقمرظتنتنأنود

ةيقالخألاةيحانلا

نيرهاظةصقلاهذهيفاوناكنيذلاءاقرفلاءالؤهنإ
لكنمناسنإلاينبنمعاونأةعبرأنولثميءاكرشو
نمنمىرنىتحاهعيمجاهيفلمأتنلناولألاوسانجألا
.ةايحلاودولخلاقحتسييذلانموءاقبللحلصأءالؤه
ثريفيكباترموريحتملئاسلباوجةصقلاهذهتناك
وهيذلاملاعلااذهيفهتلحريهتنتنأدعبةايحلاناسنإلا
نملوألاقيرفلا.ءاقبلاودولخلارادوهسيلوءاقشلاراد
مهلاحناسلوريغلالامنولحتسينيذلاصوصللامهءالؤه
سيئرناكنإءاوسدحأنيبقرفنالوانلمكلامنألوقي
داسجألالتقكلذليبسيفللحننحنوسوؤرموأ
نولغتسينيذلاراجتلانيبكئالوألثمدجندق.سوفنلاو
ًاكلماهنوربتعيًاحابرأةينوناقلامهحابرأىلإنوفيضيوفورظلا
امعمهدصيالوءاطسبلاونيلفغملاىلعنوهوميومهل

ًالاومأمهبويجيفاوعضومك.سومانالنيدالنولعفي
بلقلااونئمطممهومهكلمتسيلًاحابرأومهلتسيل
ىلإنوئيسيًاسانأنيفظوملانيبدجنوأ.سوفنلااوحاترمو
ريذبتلانماورثكيلسولفلاسانلانمنوزتبيومهتفيظو
ملاعلااذهيفمهنأاوملعيملمهوفورصملاوخذبلااوديزيو
رنكملانعنوهنيوءانمأاونوكينأمهيلعفءالكوىوسوسيل
.فورعملابنوكسمتيو

نكميالنيذلانيريثكلانيدلالاجرنيبدجنكلذك
هللاوسيلوءايفوألابمهديعاوملمهالوءانمألابمهتعنننأ
ةالصلانوليطيلاملاىلعلوصحلاليبسيفمهنألءايفصأ
ءاينغأللنومنرتيونوللهيتاومألاوءايحألانوركذيو
نأسانلانمنورظتنيوءافعضلاوءارقفلانولمهيوءايوقألاو
يفًاريثكاومتهادقونوهقفيالمهوءانثلاودمحلامهلاومدقي
.ءاقبلاوةداعسلاراداولمهأوءانفلاراد

نيبوتاقبطلاعيمجنيبدجنصوصللاكئالوألثم
ريغلالامنولحتسيكئلوأناولألاوسانجألاوناوكألاعيمج
الايندلانعوريدوأةعموصوأةيوازنونطقياوناكولو
.نوعفرتي

ناذللانالجرلاناذهاهلثمييتلاةيناثلاةقبطلاامأو
نإمهدنعناسنإلاكلذيفلحيساذامناهبأيالامهوهاكرت
نممهسفنأنوبسحيوءاوسدحىلعتاموأشاع
انلسيلوانكلمانتوقوانلانلامنولوقيذإءايربألاونيفصنملا
الوأنولعفيامعنولأسيالمهنأنونظيوءاكرشانسفنأريغ
مهرشنوفكيمهوءامركوءايخسأمهسفنأىلعمهونولعفي
الونوفتكممهنأنورعشيكلذبونيرخآلانعمهريخو
دمحلانوبلطي.ءايصوأمهريغىلعاونوكينأنوديري
ال.ءاخسولذبوأةيحضتمهفلكيالءيشىلعءانثلاو
نمالومهلامنمالريغلاةدعاسمليبسيفًائيشنوحضي
.ءاقبلارادوةحلاصلاةرخآلامهيلعتمّرُحولومهتوق

قدنفلابحاصءاقرفلاءالؤهنمةثلاثلاةقبطلالثمي
ةمدخيلكلامناكنإكلويلاملوقيهلاحناسليذلا
ةلأسمةلأسملاتسيلوينمذخوينطعأةرايزبةرايزةمدخب
نأالإانيلعامفءاطعوذخأةلأسماهنكلوءاخسومرك
وأءايوقأةلأسمتسيلوةلدابتملاةعفنملاساسأىلعلماعتن
نأبسحيوءارقفلاوءافعضلاريصمهمهيالوءافعض
بسحيملوءافرشلاوءافرظلافاصميفهلعجياذههكلسم
ءارقفلاوأءافعضلانمامًاموينوكيامبرهنأًاباسح

رفاسملاةيقالخألاةيحانلا
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انلمويلانأل.نيعمالودجنمنمهلدجيالونيلوستملا
.ءافصوةداعسودغربًامئادناسنإلاشعيالوانيلعًادغو

وهسنجلابيرغلااذههلثمييذلاعبارلاقيرفلانكل
ًامئادوهوكليتوقوكليلاملوقيًامئادهلاحناسليذلا
ىضرملانعفيفختللونيسئابلاونيجاتحملاةدجنلدعتسم
هذه.ءانثالودمحالكلذلباقمبلطيالوهونيملأتملاو
يهوةقيقحلايهوناسنإلايفتعضُويتلاةيهلإلاةيزملايه
ةايحلايه.لوألاقولخملايفهللااهخفنيتلاةايحلاةمسن
ببسبكلذواهرسخواهعاضأناسنإلانكلةيقابلاةمئادلا
تيبوهاذه.نايصعلاودرمتلايفهريسوماثآلايفهطوقس
نأديبعودايسأوكولمنمسانلاعيمجهمهفيلديصقلا
ركذيأدجويال.ةيقابلاةايحلااهتاذيهةلماعلاةايحلا
وأتامنإهنمعفنالمهنملكنألةثالثلاءاقرفلاكئلوأل
تامهنأولوعبارلاقيرفلااذهامأو.ءاوسدحىلعشاع
ةايحلايفهنأكوريثأتهلليجلكيفوةايحلايفلزيملوهف
هلةايحلانيبجىلعوعفانلاهلمعهلةمألكيفوريسي
ركذىلعتحتفيتلاتايفشتسملاوئجالملانممك.عباط
كاذىجنيذلانونحلايرماسلاكلذةايح.ةايحلاكلت
ًاحيرطضرألاىلعهكرتيملوحيرمنسحأهلناكوحيرجلا
كلذلهلمعلباقمهبلطيملاموءاقبلاوةايحلالوطهلناكف
دقهركذىلعوةافولادعبهلاندقءانثلاودمحلايأحيرجلا
سرادملاوىضرمللتايفشتسملاوماتيأللئجالملاتحتف
وهومدخيدهاعملاهذهيفنملكو.ءارقفلاونيزوعملل
هللامدقيوءاخسومركبهاوقوهلاملذبيودهاجولماع
حيرملالماعلاكاذبلثمتيانملكتيلاي.ءانثلاودمحلا
ًارجأرظتنينأنودءاخسومركبهتوقوهلامىطعأيذلاو
انلنوكيفحيدموأليجبتهلمعلجألبلطيملوءازجو
.ةايحلالوط

ةيحورلاةيحانلا

يتلاةميقلاةيقالخألاسوردلاهذهنعادعنكل
نمثيالًايحورًاسرداهيفدجنةصقلاهذهنماهدمتسن
ةيدسجلاةوقلابالوءاكذلابوأةيلقعلاىوقلابلانيالولامب
نمةرثكلاةوقوشطببيرحلابمكلابنلاوفويسلابوأ
لثميرفاسملاكلذنإ.لاجرلانمرفوتملاددعلاوناوعألا
يفاملكلانكولونيميقمانسلملاعلااذهيفاننألانمالك
نيرامىوساهيفانسلنيكلامءايشألانمانيدلاهذه
ةياهنلانمدبالةايحلاترصقوأتلاطنإنيرباعو
.تامملاو

انريصنانملعوانقيفرانلامريسنةنينأمطيفاننأاننظدق
نوطيحيباحصألانمةرثك.ريثكلاءيشلاناوعألانمانلو
عقننحنالوانيلعفوخالفريفولانوعلامهدنعانلفانب
هذهنإنيبمودعانتلحريفانيلعيفخدق.ريثأتيأتحت
يذلاودعلااذهنإكلذوليلضتالومهوتسيلوةقيقح
وهوريسملاوفوقولاوسولجلايفانبقرتيًامئادنيهتسنهب
اذهل.نيكلاهلانمحبصننأانعلجيوانبشطبينأديري
نينئمطمنحنواننومجاهينيريثكناوعأودونجودعلا
حيرجلاكلذكرتاملثمةسعتةلاحيفاننوكرتيونينمآو
نيرداغلاةيطخلاصوصلمهكئالوأ.نيكسملاسيعتلا
كئالوأًالعفانمجاهدق.نيرداقانسوفنكالهإىلعنيذلا
نمهكلمناملكلونيدتعملانمانيلعاوناكوصوصللا
.نيبلاسلا

اذوهوتالزلانملاخًانيمأوًاحلاصناسنإلاقلخ
ًاقراسنكيملونعللاالوبذكلافرعيملميلسيقنبلق
نكيملوًاميئلالوًاثيبخالوًاحيبتسمالوًاينازالوًالتاقالو

ناوخإايقدصلانيأ.ًاميمذوأًالفاسوأًارادغوأًاريرش
مهلنكيملوناطيشلامهنمهبلسدقناسنإلاينبنيب
نيأ.ةهاركلاوةنايخلابتلدبتدقةبحملاوةنامألانيأ.نيعم
نيأصالخإلانيأ.ةماهشلاوةوخنلانيأةماركلاوةزعلا
نيبنمدقفدقكلذلكنأكوةقفشلاوةمحرلانيأةيمحلا

ايازملاكلتلكانتبلسةيطخلاصوصلنإمعن.سانلاعيمج
هوأتلانمرثكندقونيمدعموىحرجانحبصأفةبيطلا
نيكلاهلانمًامتحنوكنسةلاحلاكلتىلعانيقباذإونينألاو
.نونبالولامالذنئيحانعفنيالو

سوفنلاىحرجةسعتلاةلاحلاكلتىلعنحنامنيبو
الوقاونمانلسيلوبونذلاواياطخلابًاتاومأنيبولسمو
فيكفنيبملاكالهلاالإانريصمنوكيالنيعمالوعيفش
.نيملاسلانمنوكنوانتلحرمتخن

سانللوهيذلاهللاهركذدقهانيسننحنيذلااذوه
هلدرتوناسنإلاصلختنأهتبحمتءاش.نيعموأجلمريخ
ةحلاصلاهنيعبىأرف.نيحلاصلاراربألانمهلعجتوبولسملا
ليبسلااولضواوأطخأمهلكوناسنإلاينبنمحلاصالهنأ
هنأىلاعتىأرف.نيدتعملانيطايشلانمدحأمهنمملسيملو
صلخموأدافسانللنوكيلحلصينمرشبلانيبدجويال
ةاطخلانعرفكينأردقينممهنيبدجيملونيعموأ
الىرخألاتاقولخملاعيمجوةكئالملانأىأرو.نيبنذملا
اهنألهيدفتيهالوهاياطخنعرفكتالوهصالخلحلصت

يفناسنإلاةجاحوهيذلاميظعلاحبذلابتسيلاهعيمج
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وهسانلاصلخيناردقييذلانأىأرو.ميمصلاوبلقلا
قلخيلنيقلاخلانمنوكينأمزلينكلوسانلانمسيل
اونوكيوقحلاوحورلابىلاعتهودبعيلوميلسوًايقنًابلقمهيف
.نييقيقحلانيدجاسلانم

يفدحاوىلاعتوهيذلاميظعلادحاولاوهيذلاهللاامأ
لكيفوهيذلاوميناقألاددعتمهنكلوتوهاللاورهوجلا
حورلاونبالاوبآلايهةثالثلاميناقألاهذه.ميقمناكم
يعُددقو.ميظعلاعماجلادحاولاهلإلامهعيمجوسدقلا
اهبترشبوميرمىلإهللااهاقلأيتلاهللاةملكنبالامونقأ
.نيملاعللةمحرناككاذنإو

ةملكلاناكوةملكلاناكءدبلايفليجنإلايفليقدقو
ملهريغبوناكهبءيشلكنإليقذإنيقلاخلانمناكوهللا
ةملكلااذهو.ميقمويحمتاومأللناكوناكاممءيشنكي
بيرغلاكشالوه.ميلسةيطخلانمهنكلوًادسجراصدق
مهنعفلتخيهنكلرشبلاكشيعيناكهنوكعميذلاسنجلا
ةمحروةيآنوكياذاملفسانلانمناكولالإونيعمجأ
انأ.نيملاعلاقلخلبقهبًايضقمًارمأكلذناكوسانلل
رداقريغيسفنصالخىلعينإوحورجملاوبولسملارفاسملا
وأنيعمنمرشبلانيبدجأملودحأينصلخينأردقيالو
نيكسملاحيرجلالجرلاكلذنيلجرلاكنيذكرتاملثمدنس
صخشلكاذكهنيكراتلانمهلاناكوامهقيرطيفارمو
يلنوكيويلعرميسةمأيأنموسنجيأنميرشب
ًايلويلنوكيالفريدقسيليصالخىلعهنألنيكراتلانم
نمتاقولخملاعيمجليرظنتبوص.ريصنالورشبلانيب
ضرألاناكسايتلقوريثكلاضرألاوءامسلاناكس
نمينوصلختنأنوردقتلهتاومسلايفنملكورحبلاو
ينوبهتوبولسملاّيلإاوعجرتويحارجاودمضتوياياطخ
نوردقتله.بويعلاوداسفلاونارضألانمًايلاخًايقنًابلق
ياياطخعيمجنعاورفكتنأوتامملادعبةايحلايلاوبهتنأ
تباجأ.يتاممدعبونآلاًانئمطمنوكأليتاوفهويبونذو
وأايلوأكلنوكنوكصلخننأردقنالاننإءالؤهعيمج
ريغكصالخىلعاننإفكلذكللعفننأاندرأنإو.ءارصن
تنكنإونيكراتلانمكلنوكنوكبرمنساننإنيرداق
ىلعلكتتال.سانلاىلعلكتتالنأكيلعفصالخلاديرت
نمكلثممهنألنيحلاصلالاجرلاىلعوأءاسؤرلاوءايلوألا
نيمأوبحميوامسصخشىلإةجاحيفمهونيرفاسملا
ىلإكراظنأبهجتتنأكيلعيقب.نيعمريخمهلنوكييكل
وهميقمناكملكيفىلاعتوهيذلاميحرلانمحرلاهللا
أرقتنأكيلعريشنو.ميلسوًايقنًابلقكيفقلخييذلا
يفدحاووهيذلاهللانعليقونّودامهيفىرتلليجنإلا

لسرأدقهنأو.ميناقألاثلثمىلاعتوهورهوجلاوتوهاللا
ناكوًاميقمرشبلاعمنوكيوءارذعنمدلويلميناقألادحأ
حورلابكاذوًاديؤمةملكلاوأنبالاوًاديؤمبآلامونقأ
ميحرلانمحرلادحاولاهللالمعالإكاذاموميظعلاسدقلا
لسرملاكلذيعدكلذل.ميناقأةثالثلاتاذوهيذلا
يعدونيعمجأةكئالملاورشبلانيبسنجلابيرغلانيمألا
ةمحروةيآوهوريظنالودنهلسيليذلاديحولانبالا
نإ.نيملاعلاقلخلبقولزألاذنمهللاءاضقكاذوسانلل
ءولمملابولسملاحيرجلاتنأكنأىأركاسنياليذلاهللا
ريصنالويلونمكلسيلوبويعلاواياطخلاوثئابخلانم
نأالإكيلعامف.بيجعلاصخشلاكلذبكصالخلعرسأ
كلنوكيفهيدينيبكسفنملستوبيجتستوهلنعذت
اليذلاهللا.بيحروعساوردصبكلبقيفًاصلخموًايداف
نيعادلانمكلناكوكادفوكاياطخنعرّفكدقكاسني
ينأللامحألايليقثلاونيبعتملاعيمجايّيلإاولاعتلاقذإ
صلخدقاهدحوةقيرطلاهذهب.نيعممكلنوكأومكحيرأ
نمهلناكونامألارادهلصوأوهمارجدمضيذلارفاسملا
ريدقهسفنصالخىلعكنأنظتدقيذلاتنأ.نينماضلا
كئالوأنيبعقويذلانيكسملاحيرجلاكاذكنأتيسنو
يفوتبلسدقلئاضفلانمكنأونيرداغلاوصوصللا
كنأورداقريغكسفنلةايحلاةداعإىلعكنأوتمكتيطخ
نمكسفنلنوكتنأردقتالو.نيكلاهلانمىوستسل
نمحرلابابعرقتونيعتستهللاابالإكيلعامف.نيصلخملا
رهوجلابدحاووهيذلادحألادحاولاهللاابنمؤتوميحرلا
صلختالكنأفرعىلاعتوهناحبسيذلاميناقألاثلثمو
الوتانبلاكصلخيالوءابرقألانمةرثكبالوريثكلالاملاب
كيدفتالوكدجنتنأردقتالاهتركذيتلاهذهلك.نينبلا
ميقتسملاطارصلابيهالوميظعلاحبذلابتسيلاهعيمجاهنأل
ىلإرظنا.نيمعنملاريخىلاعتوهيذلاهللاةمعنتسيلو
قيرطلايفًارئاستمدامكنأفرعيوكاريهدحووهيذلا
سيلًاحيرطوًاتيموًابولسمتمداموقيفرالبًارفاسم
حيسملاهمساهنمةملكبكرشبيىلاعتوهكالهلاالإكمامأ
دقوهوكذقنييكلءاج،سانللةمحروةيآءاجيذلااذه
هنألحيرتساوّيلإلاعتكللوقيوصالخلاوءادفلاكلدعأ
نمناكوتيمملاويحملاناكيذلاةثالثلاميناقألادحأ
نوكتوحيرتستوهلبقتنأنيبرايخلاكلكرتوه.نيقلاخلا
نوكتوهضفرتوكدانعىلعرصتوأنيدتفملانيمعنملانم
ىلإىلاعتهللا.نيكلاهلاعمكريصمنوكيفنيمدانلانم
سانلايقابلثمتسلكنألقتالفكوعديصالخلاةميلو
يفلوقتوربكتستال.نيربكتسملابحيالهللانأربكتستو
سانلاربنألنيذقنملانميلنوكيفيليربنأكسفن
الونيمعنملانمهبحاصنوكيالفساسألاىلعينبمسيل
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هلانتنأكتردقيفناميإلابيذلاربلا.نيحلاصلاراربألانم
لاوقألونينمؤملانمهللاابنكفميركمعنمبرنمةبهوهو
نعرفكيوكاياطخكلرفغيفنيقدصملانمىلاعتهللا
هبنملكلذخيالىلاعتوهوكبويعرستيوكبونذ
مليذلادحألادحاولاهللاابنمآميحرلانمحرلاهنألنيعتسي
ةبحمهنأبنمآ.ميناقأةثالثتاذىلاعتهنكلدلويملودلي
امكمهصالخبدجمتيلنيبنذملاةاطخلاصلخينأهلذليو
نمآ،نعيمجأةكئالملاوسانلاوتاقولخملاقلخميويف
هبرشبامكهبترشُبوميرمىلإيقلأيذلاسنآتملاةملكلاب

ءاجيذلاعيفشلاهنأوصلخملاحيسملاهنأسانلاعيمج
حبذلابهيلإريشأدقيذلاوهوعيطمتومللوًالزانتم
ةايحللنوكتوتامملادعبةايحلاكلنوكتلهبنمآ.ميظعلا
نوكتفنيعباتلانمهلنكوهبنمآ.نيكلاملانمةيدبألا
هللاو.نيعمجأهباونمؤيملنيذلاوهباورفكنيذلاقوف
رفاسملكلقيدصلاوهاذه.نيمعنملانمنوكتلكيدهي
دريوكحارجدمضيهنأل.نعتساهبوهيلإعرسافقيفرالب
.نينماضلانمكلنوكيوبولسملاكل

صلختنأردقتاليهوتيطعأىسومبهللاةعيرش
ءاجدقهنألاترصحناحيسملابفقحلاوةمعنلانكلونيبنذملا
نيليهبلقنملكلًائينه.نيلاضلادريوةاطخلايدتفيل
نوكيوريمضلاوبلقلاةحارلانيفنيمألايدافلاىلإلبقيو
.نيمعنملانمًامتح

ريمضلاوبلقللةلاسرلاهذهلصوينأريدقلاهللالأسن
ريصنلاويلولاهللاىلعلكتنونيريثكللةكربببسنوكتف
ريثكلانوعلاهنمبلطنوريصبانلاوحألكلىلاعتوهيذلا
يلومهلكنوذختينيذلاكئالوأبيختالريدقلامهللا
ىلعونيلكتمكيلعنوكننأبنيعمجأانيلعمعنا،ريصنو
دبأىلإنيدماصكيفتابثلايفونيدمتعمكديعاوم
.نيمآمهللانيصلخملانيبحملانمضعبلاانضعبلونيدبآلا
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