
 َبداين ين ْايجب  
 ضضىضضي دوطيت ثُثزاين  





 هي ؛، ْىئي وطيت ين ثثههى َب قظى قظى يب واٌري خىثصىرد ايك
 ؛، رْسس طي حمجخ ككهُب يب ْاثثض طككال  ثثههى

 حُحغم هي هك كيى َزهي كزرى واد كىئي طي هببئي َفُض ايك فقط
 واد جهىضضي درييبٌ َب ثيجب ايك ؛، ْىئي يشهىر واططسس خىري

 .؛ كزسس فظبد كزي



 ثثىربَى يب ثثٌزوص َب هببئي َفُض يب ْاواٌري هي هببئي ْايجب ثثظظال دٌ هتىٌرا
 .َزهي واقف طي ػبدح ين هببئي فُض هي ؛ خزيذو ككهز َىؤ



 رفبح دوطزى ثثىربَب ككهزسس َــــََىا ثثىربَب هي هببئي ْايجب
 طككال ،هي ُثاليب َسس هببئي طُززا اَسس هببئي، هببئي،يىمسيب

 .؛ ْاوسس سس ككهز َب هببئي ْايجب ْىا هتبرب خىع
 يب ارُب كهٌزا؛، ثثز درواسِ يب  اَزظبر َب دوطزى ثثىربَب  هببئي ْايجب

 .هتيب خىع ككهُب هببئي ْايجب َسس ديكهي ْاؤرب طي طبيُسس  َسس دوطزى



  يُظز  ْاطككهى طي يب ثبري اْين هببئي فُض ثثٌزوطي َب هببئي ْايجب
  يبرا هك ؛ رْيب كزي خيبل امي يب دل اُْب اَسس ؛ رْيب ديكهي

  هن كيى يُسس اَسس ثاليب ككهزسس َسس دوطزى اُْب هي هببئي ْايجب ثثٌزوطي
 ؟ثاليب

 دوطذ كىئي رى يبرا هك رْيب يب خيبل اْ دٌ ثثىرو هببئي فُض
 طىطط ْىسس ، ْزى َى ثُبوا  دوطذ َسس  ثثٌزوطي َىا يبرا رى َزهي،ييطط

 كزوطط؟؟؟



 ْايجب هك ؛ ديكهسس رى ْايب، يهىا اُْسس ككهزسس َب هببئي ْايجب هببئي فُض
  فُض ىر َزهي طكزب هتئي كهٌزا اَسس ؛ ككيب ككزي يب كًزِ  اُْب هببئي
  اَسس هتيب خىع ككهُب هببئي ْايجب. ؛ كزسس يذد يب هتىااُ اُْسس هببئي
 .؛ كزسس وارى يب ْاثثض ثيىسس اَسس نككبيب ككهسس َسس  هببئي فُض



  هببئي ْايجب هببئي فُض يب واد واد
  متبرا رارسس كبنسس ككئي " : ؛ كظظسس َسس

 طككال هي هتيى، ككذر يبرو طي دوطزى
 كزي وارى ين قظى قظى يب ثبرِ متبرا
 كزرب رؼجت هي هببئي ْايجب.ْزب رْيب

 ؟؟؟وارى طىطط:ثثىححهىطط ْىا

 هك هتب كظظزب رفبح:؛ كظظسس هببئي فـُض
 امي هي يىمسيب ححهى، جبٌرا ككهُب متيطط
  واال ريشّ اَسس كهـضضب ككهُب ْايجب هك كظظيى

   يب   ْاَكهـ َب هببئي  ْايجب ُطين ْاطككهى.؛
  حيهخ َى هببئي فُض. ككيب ْاوي ْاَظىطط

(plan)   ككيى هتئي كبييبة. 



 ثبْز ْاجسس َسس هببئي   ْايجب هي هببئي طُززا اَسس هببئي يىمسيب هببئي، رفبح
  َسس دوطزى ،اُْب رْيب ثيضضهب ككهزسس َسس ِرطبئي  هي يككز ُثاليب واططسس جبوا

 .الككب كزوا ثثظزبؤ ككهُى اَسس رْيب اكيال نكك دَى ككهُب يثم اْ.هتيى ػجت ككهُى

 اُْب اَسس   ْايى رحى َسس هببئي رفبح ديكهي  حبنخ اْ ين هببئي ْايجب
 يب واد ين فُض  خىر ححغم متيطط هك مسجهبيى َسس هببئي ْايجب.ْايب ثثبطـسس

   ككيب هتئي  دور طي دوطزى متبرا َسس ْاوي



 -: ؛ فزيبوسس   و ع املؤيٌُن ايًن  يثم هج 

 َيٍ َاَطبَع انَىاِشي َضيََّغ انصَِّذيق

هج شخص ححغهخىر ين واد يبَظـسس رى اُْب دوطذ َسس كهىئي  
 .ديظـسس

He who listens to a tale bearer will lose a friend. 

 طي (صذيق) دوطزى اُْب اَسس هتيى، احظبص َى ْاواد َسس هببئي ْايجب
 .ككيب هتئي ايك دوثبرِ طككال هي اَسس يبَككي يؼبيف



 يٍ انكهًبد انُىراَيخ  

   طىطط  ؛،كبنسس دٌ َى قيبيخ رى  كبنسس  ارسس !حظٌن ػشاداراٌ- واٌري
 جهي واري  اَسس  ححهظسس ثثىٌ ككزو ثثز  واٌري ين اهلل رطىل  هتبطسس؟

 ،جبطسس
 ايك ؛،   كظظسس  يظظبطط اثثُب خىري ححغم يؼىن ين منيًخ-خىري ححغم

   َسس واد هي َظظيطط، رغيًن كزوي،   َسس ثذيل ثثبص َب ثيجب ثيجب    َسس واد
   خىري ححغم ؛   كظظسس

 اْ !ْاِ واططسس، وداع هك كبو؟  طىطط اليب، رشزيف يب خيًخ حظٌن-يُظز
 ْظسس يُظز ػجت ؛، دٌ َى حشز



 اثثين ،ثثٌزوطيى اثثُب نىككى، َب قزاثخ اثثُب هببئيى، اثثُب- ثثٌزوطي
 كبو جزُب َب ثظظززي ين هت اهلل ػجبد متبو ثؼذ هت مجبػخ،

 رْىو ريبر  اثثُسس كزوايب هت ْىئي
 رْىو انكك مهيشّ طي دمشٍ   رى شبٌ ين يؤيٍ- ثثهم

 رى  رْسس  طبهتسس ثثهم طٌزيال يككز ْىئي  اححهى ثثهم جىئسس،
   جبئي، هتئي خزاة
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