
مامغ ةرسأ :جمانرب

ملاعلا كلمأل: ناونعب

يرمعلا دمحمل.. ةملك ةايحلا.. ةدوشنأ ةيادب

*1*

ةعيبرلا ةبيسن جاتنإ... ريصق ويديف ...

*2*

سوفنلا شدخت الو رعاشملا يذؤت ال ةقيقر ةليمج اهنإ

بلقلا اهل برطيو عماسلا اهيلإ قاتشي ىنعملاو ظفللا يف ةليمج

ةحضاو اهتعفنمو ةءانب اهتياغو ةديفم اهجئاتن

ةبيطلا ةملكلا اهنإ ....

*3*

تباث اهلصأ ةبيط ةرجشك ةبيط ةملك الثم هللا برض فيك ىرت ملأ {:ىلاعت لاق
مهلعل سانلل لاثمإلا هللا برضيو اهبر نذإب نيح لك اهلكأ يتؤت ءامسلا يف اهعرفو

نوركذتي }...

. راتسلا فلخ .

*4*

نالشطلا اهم جاتنإ.. ريصق ويديف ..

*5*

ركذ ريغب مالكلا اورثكت ال: ملسو هيلع هللا لص هللا لوسر لاق : لاق رمع نبا نع
هللا نم سانلا دعبأ نإ و بلقلل ةوسق ىلاعت هللا ركذ ريغب مالكلا ةرثك نإف ىلاعت هللا

يذمرتلا,..يساقلا بلقلا ىلاعت ,



*6*

بهذلاب نزوي نيصرلا مالكلا نإ ملكتت نأ لبق  مالكلا نزو ركف 

اضارعإ تكته ناسل ةتلف نم مك ..!!

برحلا نتف تلعشأ و  !!!

ةفأرو لقعلا ةمكحب هدح نع غاز نإ كناسل بدأف, قاوذإلا يلحي مالكلا بيط نإو
بحص ريخ عم ادغ رشحت , ركذلا ةضاير ىلع هبردو , بلقلا  ...

*7*

... ـاـنـهاوـفأ نــــم قـلـطـنـت يــتــلا ةـمـلـكلا
ةــصـاـصرـلا لــتـقـت ـاـمــك لــتـقـت ـًاـنـايـحأ
..... سدـــســـم ةـــهوـــف نـــــم ةـقـلـطـنـملا
؟؟ نــيرـخالا عـــم ثدـحـتـن نأ لــبـق رـكـفن لــه

...نـيرـخآلل بـتـكن ـامدنع مـامتهاب ـانتاملك يـقتنن لـه
مـهـيلإ جـاتحن ـامدنع ... مـهبحن ـامدنع ... مـهبتاعن ـامدنع

رذـحو هـيانع لـكب ـاهعم لـماعتن نا بجي ريطخ حالس ةملكلا
.... ـاــــــم ًادـــــــحأ لــتــقــنال ىـــتـــح

.... هـنـمزم هـيـسفن هـقـاعأ وا غـلاب ررـضب هـل بـستت وأ

... ـانمالقا و ـانهاوفأ تـاسدسم بـقارنو مـكحتن نا ـانل له
.. قمعب حرجت نا دبالف لتقت مل ناو هلتاق هملك اهنم قلطنت ال ىتح

.... رـثكأ مالـكلا هلتقي ام نكلو ءايشأ نم انيف تمصلا لتقي مك

تــلـاق هـمـلـك نـــم مــك
... يــنـعد ـاهـبـحاصل

ًارـيثك رـسخنو هـليمج هـملك لوـقن نـيح ـًائيش رـسخن نـل
سـفن يذؤـتو بـلق مـطحت هـحراج هـملك ـانم تـلفت نيح

... ةرــكاذــلـاب هــمــلؤـم هــمــصـب كرـــتــتو
.. ةـنـيزـحلا تـايرـكذـلا نـــم يــسـاق نوزــخـمو

.. ةـمداقلا مـايالا يـف ةـايحلا ـانل هضوعت نل امبر ناسنا رسخن



.. دـعـب ـامـيف هـلـثم دـجـن نــل ـامـبر بـلـق رـسـخن
....ةملك ببسب, ـانتانسح نـم رـيثكلا و ـانسفنأ ةـحارو انريمض ةحار رسخن

8**

دئاعلا ريثأ تاملكو يريطملا حارفأ.. جاتنوم ..

*9*

نم ظفلي ام{:لوقي ىلاعت هللاو هريسأ تنأ ترص كيف نم جرخ اذإف كريسأ مالكلا
ديتع بيقر هيدل الإ لوق  }.

ناسللا ةكرحب هيلع لدتساف بلقلا ام ىلع لدتست نأ تدرأ اذإو ...

*10*

يف احلاص المع رمثتو نيرخآلا سوفن يف ابيط ارثأ ثدحتو عماسلا رست ةبيط ةملك
رشلا باوبأ قلغتو ريخلا باوبأ حتفت اهنأ امك هللا نذإب تقو لك .....

اريخ الإ لقي مل ملكت ام اذإف لوقلا نيل ليمجلا هناسل ناسنإلا دوعي نأ لمجأ امف
عم وهف ةولحلا هرامث هلو اعيمج ءادعالاو ءاقدصإلا عم لمجي بيطلا مالكلاو

مهتقادص ميدتسيو مهتدوم ظفحي ءاقدصإلا  ...

*11*

زارخلا يراشمل تاملكلا نع اياصو .. ويديف ...

مامغ ةرسأ :

* شيودلا لمأ*                 حيلفلا فون

* دئاعلا ريثأ*                  مساقلا ةرون

* نالشطلا اهم*               ةعيبرلا ةبيسن

* يطنحلا ةراس*                فيرخلا مير

* مليوسلا ةراس*                دوشرلا فون

* ريضخلا نازر


