
 الثبلث و األربعونوع الموض

 السىذ:

تم  عُك.ٔال ْٕ ٚفرش  انفضح،ٔانعًم ال ٚأذٛك عهٗ طثك يٍ  ّ.يُنى ٚكٍ نٙ تذّ يٍ انرفكٛش فٙ عًم أسذضق     

ٌّ فٙ طثعٙ يٍ عُّ.عهٛك أٌ ذغعٗ إنّٛ ٔذغأل أْهّ ٔأٌ ذفرش  انخجم ٔاألَفح  ٔنكٍ أٍٚ أفرش عُّ ٔكٛف ؟ إ

. رنك ْٕ انًأصق يا ٚجعهُٙ يضطشتا، أَفش يٍ عشض َفغٙ عهٗ انغٛش، ٔيٍ انرذذز عٍ صفاذٙ ٔيؤْالذٙ

 ُٚمزَٙ يُّ( . ) اّنز٘ انّز٘ نى أجذ

 انثُاٚح،؟ لذ ٚكٌٕ فٙ ْزِ اخثح يٍ ْى فٙ داجح إنٗ شاب يثهٙأيٍ انًعمٕل أٌ ال ٚكٌٕ فٙ ْزِ انعاصًح انصّ 

ٍ يٍ ٚخثّشَٙ انعًم يٕجٕدا عُذَا؟ كٛف أصم ٔنك تانرًّاو.ششكح أٔ يؤعغح ذفرّش عٍ سجم يثهٙ  ذهك،أٔ فٙ 

ٔأٍٚ ْٙ ذهك انًؤعغح انّرٙ ٚشضٛٓا  انششكح،ٔ َثّٛا ألعشف يا ْٙ ذهك أٌ أكٌٕ يُّجًا أ ٙة عهـّ ٚرشذ ؟ أإنٛٓا

 ؟أٌ ذغرخذيُٙ يماتم يثهغ يٍ انًال

ّٙ أٌ ألف عهٗ لاسعاخ  ُْٓا  !ا عثاد هللاٚ !ٚا تشش !: " ٚا َاط ٔأصٛخ تأعهٗ صٕذٙ؟ انّطشٚك،ْم ٚرشذّة عه

ال ٚمايش، ٔال ٚغشق، ٔال ٚكزب، ٔال  إَغاٌ ٚشٚذ)أٌ ٚعٛش تششف(، ٚشٚذ أٌ ٚأكم خثضِ تعشق جثُّٛ، ْٕٔ

ّ٘ عاْح جغذّٚح، أٔ عمهٛح،  أٔ سٔدّٛح، ْٕٔ ٚذغٍ انمشاءج ٔانكراتح ، ُٚافك، ٔال ٚضًش انشّش ألدذ، ٔنٛظ فّٛ أ

 ...   نّ شٓاداخ عهًٛح كثٛشجٔ

 ) ميخبئيل وعيمة( .                                                                                          
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