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 ميحرلا نمحرلا هللا مسب
 اك دفف جس اتعك ر ماتم مها لم هيلا مولع قف لوصاءدعب امأ ميركلا هلوسر ىلع يلصنو هدمحن

 ليت لاح كرو لبي دققف هو ءل بك فنقاو حس دقف لوصا ملاع وج -<س هي دقف لوصا رادم رت مانت

 ثياب يدع لوف عرورش تا ىشاشلا لوصضأ ميت لك تف لوصا لمص يب سر ادنم دوا انكسر

 لك ا روا , لع دنلب تبي لامانع لكلا سرس ود ء<س دف ناب ذ كال كيا رط ءجس باتكد يغم
 ىراوشو لم مهيب و ماههفا سس جو لكل مج ل نك بج صن ان لدا دحتتسا لكم بلط روا - لير شتقنم ثاحببا
 هج لآل
 ناس كيا كيك لس رواايك احا اك لا نس قا بان روا ل ىروش للك لكر ئيويو مولعلا راو

 ,وم راومج تار ل لس بلط كات, اج اياه لبكي تح يشاشلا لوصأ و: اج ايككب ترم لاسر

 لاا رك ,جابراج كج اياه زوو رواايكب ترم ذ_ هرفتاسار قوم ضب لس مولعلا راو لاسر كيلاريلا دخنانج
 ترورض 5 لا جس فا عررلا جن لولاك كك دعب كس لا روا يشاشلا لوي بكرت كك

 2 اجايككب برم لاسر لوك قلاطم كس بيترت لك دف لوصا مرار كلك قئرا كس وح

 تعامج ىلسب لك بلط لب سا_<س هرادا زينث وف كيا نام اهنك م ولتلا رون حما لبي قالع كس دإل نال

 بانج منان كس لا دوا لحب فيفح رجم مم بانج مث“ كس ا -هبس ىلاو يدع كتم دابتب يل
 لدي ريخانج , نوصل .لاسسر الرع ايلا كيا دكايكر ارصا دوا ادن يد امهدجم ديز بحاص نلاف رع انالوم

 دس ايكوم عب دثلا حي دج ايكب ترم لوصأللا ئدابه لاسر
 اك فس بحاص ىءاقلا ناوض ران الوم ترطعح موحر م ىلامتب رت كلم تعريفا كيا لبي ,ليطس لا

 لوصا ناسآ باكر يقم ىكمهدجم ديز لامر بحاص رثلا فيس ملاخ انالوم تررطح ل لوا

 : تامل سي مزقت -

 ثاني اك ردامدو ,<س لب ى د افاي ىلع ناي زوج كب اتكق أ ك- ك .بلط ىلاتسورنب”
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 روا اك نفت وأ ناي ز داب كيا :س قلاذ رابوو ت تييثيح ماع يي بلط تجو ىف ةسوم
 روا رفا حس رابقفا ك- تيحالص قياؤك لا < اب اج ابك م نأ وج لبث ناب ز لا داب اسود
 جس اذ ابب يم روا يامرس ميش اك نونف و مولع وج لم لا دوا ناي ذيل رع -ك ذاك بذج

 ّك ذاهب روا تع شوك ىت لوباتك نلا لب ياخ ءلحرم روا توب تلكم زك تييمبا ف للا

 لم ورا وك .رلط ىلاتسو نبا ليجاتك قف لي ىلوا دحر را وب زك سونج اك تيينواا
 و لك ريغم ىئاب تظاث كل ن1 , ريع روا لافت ول ل اح ىداع

 د رهلرؤ كوورا ميلتت كيف لوصا لم مرارج ىلرع رك, 5 3 ككتدع لكم ووو لوا يفر ع ثاب يي
 دعب لس نع زيلع لاس نيت بلط ركا جس نينؤل ى# لكسر دمروا جرو دكلب ,عس نوف لك بط فرص

 سات اي يفرك لاعرظن ري ميت تبر ط روا باصنإل لكس دي دت باكل ذنبا كنف ى لين ىلع
 يزال وراي يأ قلق دس لوب زور شرفا لك" ثييرع لوصا ليم رق مرورك بس يريظت لك

 دهس نزول تلت ىك مبلط روا كج ردو اجاياعُ

 كلا ذس لن ئانج ,ى لاعب ترورض لك لاسر ىلع ناس بكي ح-يشاشلا لوصأ نك
 ِ كا رمل_رك يأ كبرت راق يرفق سوو لئاازإ قككأ ل وصلا ئدابم ّك ليك

 مص دلاطم ق#ك عررش و وررا ىروت اس كس لانسر ىلع يلط رك دو رولا كك لوضالا نبش“ عرش نايسأ

 روا ب. اهل قم يشاع يل وصألا ئدابم نيو ل سرنا لانك ويأمر نزلا نر

 هلا مات ناو ليزك لل يشاع سس وردم قرر لسا .نلظ دس ايل ونس لبي حرر لا وك يئ ا سس دول لما
 كلب اج كد ناو رايح لب دارعتسا لكنا

 ليك رل نورد يرفع تل ررلط وك حررت لا روا نم لسا ىلا هت دثلا رك ومن اعدي تسد

 - نا آء لب امرف مانو ماعوك لي لس نادؤا لب امر

 م
 ىروإ ناي نح دثلاافع را ريعس

 رئبول و مولعلا راو مدا
 مءاسالا رطل ىكذ ١ قالا ريع بش
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 باتكلا يدي نيب

 راق مالسلاو ةالصلاو «رسعلا محي دري و ؛ ريسيلا هذابعب دارأ يذلا هل دمحلا

 (يراخبلا هاور) .نيرسعم اوثعبت مل و نيرسيم متثعب امنإ :لاق نم

 |2 دلي عذاب. ةةيبوعلا' سراذملاو ةييفاللساللا لقاعللا ق سردي دقف دعي امأ

 لوصأ

 هئاحبأو ميدق هبولسأ نكل ءعفان عتام باتك وهو ءهقفلا لوصأ يف "يشاشلا

 سرادملا ىلإ نيدفاولا بالطلا ىوتسم نع عفترم وهف (ةعونتم هتلثمأ و ةرشتنم

 هليق سردي نأ تحاول نم ناكف. «قانساقم .ةيبيودت ق سردملا يساقيقا ةينيدلا

 نأ ءاجر باثكلا اذه تعضوف «هانعمل دهعو هاوتحم برقيو هقيرط لهسي تاتك

 .غ ارفلا لمع

 يأ لوصألا ئدابم اذهف ءاهيلع موقي ىلا ةيساسألا هدعاوق ءيشلا ئدابمو

 هقفلا لوصأل ئدابم وهو «ةيساسألا هنيماضم هيط يف يأ يشاشلا لوصأ ُئدابم

 .اهازغم ىلع لمتشي دقف ءكلذك

 رونأ دمحم ليبنلا ملاعلل "هليهستو يشاشلا لوصأ" نم هبيترت يف تدفتساو
 "رانملا" ىلع فئضملا حرش "رارسألا فشك"و "راونألا رون"و «يناشحدبلا

 ؛همركو هلضفب عضاوتملا لمعلا اذه لبقتو «ءازحلا نسحأ امياحصأ يرحي هللاف
 .نيعمجأ هباحصأو هلآ ىلعو :ميركلا ىبنلا ىلع هللا ىلصو .نيمآ

 هبتك

 يرون نلابلا هتع هللا ىفع دمحأ ديعس

 دنبويد مولعلا رادب سردملا

 بفشا 270-5955
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 لا عسسل ام

 تياهن وج لوم اجرك عرورخ تس مان كس دنلا

 -لو كساد ُةامرف مت ددع يس ءنايرب#

 رت اس كس نارا لب خاج ىلاسآ تاس كس لودنب خس وج ل ك- كس ثلا سا لبنت مانق
 بامص) ف لس ري قس سا ومب لاان قش الس دوا تمد لاياي هس دوا -تبسا ليت ىراوشد

 ركاتي لاو رك ى روا ,وبب كك هك ثوتبم ىت كاني كساو ذاك ىلاسآ م” :ايامرف ( ت

 (فيلرش قرافب) "كك لبيك كوعبم

 ليم حل بس لبث تف لوصا لب لوس ردم ىلع روا نوعلط ىالسا ,رعإ كس ةالصو

 روا جس رق زرطاك لا رط ,عس باتكد مآر اكو ديفم هو روا < ىلا لاي يشاشلا لوصأ
 ل انكار لاغم كيا) ل لكم فلل ليل اغم لك ئاروا ليث سد: سرح نيياضم كسلا

 ىكك للا كح لاا جس دنلب حس دايعم كس مبلط كساو ذسآ لم ينيد ل دادم هو .ئانج -(ايك
 لوك دب حلا كات ىرورض لب ع لي لركت شاور, تنتظم وكل رده لب لي رت

 بيرق تح نكنذ وك نا يضنخ لس لا روا عسر ناسآ تءار اك ل اوت ىلاع ناعم بايك سا

 كج قر يغا با, باتي ذ_ لم لبد كر اومت ار كل كس رض اتم: لا روا سن

 رك ربل و

 ىوايم كس لوصا يب لي جس لوم مئات زجج هب نم: ليث دعاوق ىدايغبهو ىدابم كس زج كك دوا
 ناءاضم ىواينب ل- يشاشلا لوصأر دنا كس لاا كم ءل' ىدابم ك- يشاشلا لوصأ
 ع نر تح لك يزغم كس قف لوصاوو .لكوك لت ىدابم ى لس قف لوصاوو رواء ل

 لاثنخرب ر وقار انالوم ملا زعم وج سليب كس اروا حس يشاشلا لوصأ ل ب بترك ا
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 < رارسألا فشك حرش ىك فنصم وو ىك رانم روا تس راونألا رون روا ع فيزصت ى

 ماك وتس ساروا ء لبن امرفاطع لدي إرث“ وكن يف“ كس لوباتكن ا للاخت دثلا<س ايكه دافتتسا

 د نان آم لبا مرف لوبق تس مركو نامحاو لضن نيب او

 هي باجصا ىت بسروا نادئاخ كس بآردوا ديرك ىب لي امرف لان تمحر لايإي بس ىلاخت هلا دوا

- 

 ىرول ني نع دثلاافع رجا ريعس

 رئبول و مولحلا راو ل دم

 جا” لاى 31



 هقفلا لوصأ عوضوم ١ ملعلا ةمدقم

 ييدحرلا نمسا هللا مسن

 هلآ ىلعو «نيلسرملا ديس ىلع مالسلاو ةالّصلاو «نيملاعلا بر هلل دمحلا

 .نيعمجأ ةبححص و

 ىلإ اب لصوتي يلا دعاوقلا نع هيف ثحبي ملع :هقفلا لاويهأف دعب امأ

 .ةيعرشلا ةلدألا نع ةيلمعلا ماكحألا طابنتسا

 .سايقلاو عامجإلاو ةنسلاو باتكلا يه :ةيعرشلا ةلدألاو

 .ةيلمعلا ماكحألا ىلإ اهاصيإ ثيح نم ةيعرشلا ةلوآلا ةهعوبشاومو

 ريع رش لكالو هل رذ كس ن جس ىلاج لك ب حس دعاوق ىلا ليم لمن حس مع هو انقذ لوصا

 - كح اج كل صاح اسر كتت اينما كس ماكحا لب كل تعبر ش

 لايق روا تما عرامجبا ءىوبت تندس ,ميرك نآرق : ل را يعش لل لد

 ماك>ا ىداقتذعا تم ىلوصا لب اذنه كس نا , لم تنك ىج ماكدا رف وكم ادا لك كس تعبرش :ن رشق

 لك الو روا_لو توم تباغ تس عرامجبا روا ثييدح ,ن ارق فرص هو د لبيت لخ و اك سايق لبي نا ء ل

 ل تبكى“ رريصفلا ل الو يعرش

 ماجا للبت حس ريع رش لك الو ورؤك ثم وفر كس نتج لف 2 1كلكب عز عاد هو لم قف لوا نأ لب

 كب وكن رف لسا ررلط زرع لي تس يلع رادم دكلب ءنلاج لك د قف ملع نأ ب _كحاج ايل ارخختساو طين اك
 دلو لاساع ع ستك نغر

 ماكحا لمت كس تير شوو كس تييثيح لا ل يعش لك الو هرؤك زم عروض وم اكن ف لما : عروض وم
 لب اين كت

 دوا ء<س ىلاج لك ليم نأ لسا حس راو ىلاذ كح لمن جس ىف زج هو عروضوم اك نأ ترث
 - رت اسك ديق ل "تيثيح” عروض وه مروا_لج ومب ل راع طساوالب وكن ج لسا دج ل هو لاوحا لاذ



 هقفلا لوصأ ةياغ 1 ملعلا ةمدقم

 نم نكمتلاو «ةيعرشلا ةلدألا نم ةيلمعلا ماكحألا ةفرعم :هتياغو

 .اهنم اهطابنتسا

 قيرط هب ملعيل ؛اهنع ثحبي نأ بجو ةعبرأ ةيعرشلا ةلدألا تناك املو

 .ماكحألا جيرخت

 كس نتج جس مان اكد عاوق برا وج ملع سحب _جاحومب ذوخام حس فير تت عروض وم روا دهس اتوب: ديم -

 ما وأنا دوا ,<س ىلاج لاح تلاع ىرخآ كف رو لحث و مسا حس رابقنا كس ذوب قو برحم تفارق

 لإ مالك ملك حس تيديح ىلا عروض وم اكو ملع لهب حليب اجوبج مولعم نيو رط كف وج
 مهل رذ كس نا رك حدابتنا لا ءلو لايق دوا راما ءثييدح ,نآرق عروض وم اك تف لوصا حررط ىاا
 - 4 وم مع اكماكحا ىل كس تعبر ش

 ردا يدل ماكحا تس لدا روا ءانناج 1 ياخ ماك>ا تس يع _ لك او رقم 5 للا : تاو ضرع

 دك انو#

 تورم لكس ا؟ لو كك طينتسم حرررط لك ييعرش ماكجا تس معبرا لوا فس ندع غزل :رشت

 كس الع ,ج( لم صوصخم ) يو اك ماو انك لم هب تاب لك نجر يخإ لس اج لسمو < ىرورض

 روا ل هاك لك سا ليجاتك لكن لا ء لت عسر نحرك و“ ىك ل الو ايلع شيم لبثت ىلاك تاي نتا كس

 كاع قرف كس ليفت )جس ىكريكاح كسا وكل ؤك ول غيسا ذس لا ويم ك- بباذم لدااي

 (004 : رق“ موورلج" هيساولا

 هدام كبس بموت رصقم ليأ اكل يصمت كنف سا لب ءعس ىرورض تنطرم ين كل كس الع ضر
 لم دظفف هت ء لول لب صوصنم ماكجا كس نا دوا ء ل تسد تومان ود تاعقاو ظل تن ع زير يفت

 لس تامل لوم غلاه تس ميعرش لك الو ىب ا ماكحا كس نا ترورض تققوب لي لم ورم

 ماقحا تس لوارصقم | رسوو ,ليصت 5 لا ني -ج الكوب .ث روا ءاومب لك ب مزاورد اك داتجا

 كس لاا كات جس ىرورض ثكب تس نا ف لن رايح رليصفل لع الو بج روا جس انوم رداق هي لسا

 -س اجاناج دقي طاك غلا ماك>ا جلد



 ىلاعت هللا باتك ١ ش لوألا ثحبلا

 لوألا ثيحملا

 3 ةبردكلل 38 هللا لوسر ىلع لرملا :كآرقلا وه ةبانكلا

 .هيف ةهبش الب ارتاوتم القن هنع لوقنملا ءفحاصملا

 لوا ثب
 نايباكرتلا بارك

 تلف نت نوع ترطح) وأ لس ,<اومب لان هي 19 دقلا لوسر وج حس كاي نآرق دا ارم تس دقلا باك

 كت ىفوا ليي ل ,جس لوقنم دقي رتاوتب حس يم ىب وج دبس اهكاركل ليم نوفي ( لي تان كح
 ليث شنايخك الكم بش
 : نو سيم اح كرت 0

 ب دروع اك لن سرك تيياور تعانى نىك ١ ليت رخآك ترو / فير قت قل ءزاعيا رتاوأ

 ليش اهيرقلا حس لبي نأ « تاك ورم حس باص اه * تيياور كت وبن مث سب وم لاح داع انك لافتا

 هج رتاولاكن ل رحم تسلا لب طع تاياور لك باجم

 لي“ مازتلا صان كر نس ليش لا ,ل تاب لوك ح دنتط دبي دق ارول اك تما قس : نقط رتاوأ ١-
 ساروا < رتثؤلاكاهقف بد لين 1 رك لأ حررط ىسا نارلسم كايد رول مر نآرق بت اوم

 -كساومئامص رب تس داشسا تاو جر داك

 الج لس سس لوا روو لم لوك ليم تما كبس يب :ثراؤت تول اي لئاخت روت اي لم رتل داس
 موو مل رتاول نس ثراوأو لس ىتت اك نع ثمر وا رت تدعكد ليش حس تعاتب لاي اضم ر بج ,وماررآ

 قا كل

 كس وكر تال رع وج لومب ىورم ح- لورنس فلك نك روش و روم رق كرب ل نب ىو رف

 35 ا بلي ىإ تجب -اكوم رتلوتم م موو وب كيا (لكرزتشم ردق) عرزتنمر عا حس رومها نا دوا ءلوم



 ىلاعت هللا باتك 88 لوألا ثحبلا

 225 هللا لوسر ةنس ف اذكو ىلاعت هللا باتك يف نويلوصألا ىرحأو هنئوبت

 .امسق نورشع اهنم لصحي «تاميسقت عبرأ

 - حس امرفاطع تازجتس قت رواووالع لس ميرك نآرق ذ لاقت شاول -

 نامت ت) < لاح وم م تاب يب دك ين ورم حس لو دنس فلل تاز فلم نتنسا لي سلس للا
 ىورم داس ل زتاؤف ميرك نآرق ضر غ ( ب لتتم ب تاياور لك ت از رول مدابجج دلج الك نسا
 رودرم تاميلخت لكلا ءجس فام لص كى ئالسا قف ىبع ست شاين اعلق لكر يشو كلش لشن ىلا « جس
 بيرق ك1 لوقت آوس راي ,ج_- قلت حس ماكدا هن وج صح هواك ا لإ ليث لتي ردرش لأ
 :الخم  ىرورضانناج اكل لاي دنج كك كس خل ركذ خا ىئالسا نإ ؟ تلا

 هرمي و. ..انئاجوكهباثنتو ماك .انتاجاك اخو ماع -'- انئاجاكر مضمو لمص ٠ انناجاكروضمو حران ١

 دل ىفومارييب ليم لي حس نت نقيب اوكا لافلاقق لوف يانج

 لبي مانقا لك وميت رز ر لو لوم داضتم ماي مانقا كمي كيا كاع انحد داي :نرش
 وج ح مهينقت رمل د كم يتت وابي رجب ربو مهين نيام جي , لك مهينقت ىلو روك هبلط سلب اجو لأ داضت
 نبع نوم" نوت رح وللا ع رع كس ترس ود هو جال وكمل بلاط بارض

 تس اطذالي هاو امو ل ورلا كت ارم, رات لوك تورش

 انت لع مانقا ميت كير حس لمع نا لي نك كلي رايد ك كي نآرق رك
 فيا سبت فلات لوك مكناب ليي مانقا كت اريستون رلك , ليتك بج لبنت عر لاي قفل كي دو ء جس
 -جاذكس ومب رماظظروا تاقيفح اخ ظفل ىت



 لوألا ميسقتلا ١5 ىلاعت هللا باتك

 لوألا ميسقتلا

 عضولا رابتعاب

 :ماسقأ ةعبرأ ىلع ئعملل هعضو رابتعاب ظفللا

 .لوؤملاو -4 كرتشملاو -# ماعلاو -5 صاخلا ١-

 ءاوس «دارفنالا ىلع مولعم ىمسمل وأ مولعم ئيعمل عضو ظفل :صاخلا ١-

 .ناسنإك اسنج وأ ؛لجرك اعون وأ ؛ديزك اصخخش ىيعملا كلذ ناك

 ريتت ل
 تس رايتغا كو

 : لن لمح راو كافل حسرايقطا كس قت سا جايك يك ص هاذا كا كس لسن يتم دو
 تلوم" نإ عا روس: هاو دلع ناو دا

 نت دئجج اي سابك ايكح شو كح كس نتن كيا اظفل دك تس دابقفا لا أن سدابفا كح أو :ترشت
 ا روا# لب تتم رئي اي يسيرا يكل اغتسل ليم قحم قت ذيول ىو قسرنأ علب حس شا تع
 ؟هديشولاب ل راو قم كس سا كر نأ عت قب ح
 و حس اهنت تم هو ركا لوا تروح هب هدايز اي اكوماجرك تلالو ب قثم كيا وف اي اظفل :رصح جو

 ليو اجرك تلاد هي ىلاعم هداي ز روا كس" ماع” و وف جس كارتشا لب دارفا روا بس "' اخ” وو

 تروصي رواج" لوم” لوا ترروصي؟ لب ار سس ىل وم لص حر رتوك نم لنا نتن ع رس

 -ج موب ىقلكوتشم كايف رو لوم لهب," لرتشم”* ىلع

 ريت قل و وما الا كس لارص» مولعم ا نش مولعش انت وج جس ظفل هو : اخ -

 -نلاسنا تنجب لومج لس اه ء كد 1 بج لوب رولا رب ز جي لوم تاز

 من“ قم هو ساي وماتركت الد هياقشم كيأ قفل ني دهس تكرش مدع دارم تس دارنا رت
 - ل نا , لمت روا مع سلج . وب راحتنا لم قم قبس ب . ومب واحنا حج اي ىلع واب ء ل ومج كيب ديروط



 لوألا ميسقتلا ١ ىلاعت هللا بانك

 ةملك ؛ِءوُرق ةّنالَّث ٌنهِسفنأب َنَصَبَرَتَي ٌتاقلطُملاَو# :ىلاعت هلوق هلاثم
 تقلط اذإف « ضيخحلا ءرقلاب داريف ,مولعم ددعل عضو صاخ مسا 'ةثالثا 1 ةرقبلا)

 .لماوك ضيح ثالث ادع نوكت رهطلا يف

 ا "عري ” اشم ,اظافلا لاو رك تلالو ري قنك سمج ,وب ىرابتغا تدعواب -لإ كيا فك -

 -ت ضان ةسم لب «بس ماناكل وس ا

 عرون قب اطم كر الطصا لك قطانم - لع قلب اطمم ك- حرالطصا لك ويلوصا لباغم هب نانا روا ىدآ دي
 ب لوتقي لكايشارادماكعروفو لأ كيو زن كس .قطانم دعس ناوبح لاثم ىك لأ دوا نانا لاثم ل
 لويلوصا رواج أك موول لوب فلك ردا ءج وأ هووأ لوم 5:7 لك ءارفا ررعتم را 2

 لوب فلث# روا عروأ هووأ لوم فكلازرلو ل دارفا رك هج ين التخاو داما 2 زئاوفو ضارغارظن َّى

 فاأ# زياوفو ضارمنا كس نا لوك , لج لو نوو ترو وو رم كيو زن لس نا له -بس ىلا بو

 تس لاك هوك ساس لئاشوك ل وثوو لك دج كانا دوا ءالل

 ةثخلث نهسفلاب نصبت َتاَقَلَطُمْلاَو» :قح كاي داشرا ل هرقي روس : لاغم ك نا

 تيأس ا- ل كس هر( حس علان كك ههرأ نمت كب آتي لتر لوم ىد الط تي وُ

 كلا واع ليا تس .ورف لهب كساب ايكو كل كس( نت ) دلع مولعم وج ,س لفل اخ ةثالث ل
 د لوب لش نش سدي تدع اك لال اج كد قط لير هطوكت دو 277

 ظفل لا ل حّضاو '" ءىكاي سس ني روا لي“ : لون تم كس لست. ءرق جس خي: ءورق :(رشل
 عع راو تح ليبوتك ع ضرع تاتش فذ هبا لب ,تسايك عي و ك- لس قش لو ووك

 مرت هو روا له هرشغ ل لك "فق نأ كح لك اع ةثالث ظفل رواج ىرورض ايد

 روا ءجايكاي د رارقق وكر هط لم تيب آى سب لك قطط ٌةروس تلقواك خيو ٌقالط "ل ون روك روا -هداي هن

 لم نم سول تدع كت رو ون اج ىو قاالط ل مط بج لب تس ىك عام اك تما هي لا

 8 سو تل_ كتل قثاش ماربا كا رييج لت اح كل كسر بط تم لس ءرقركاا روا هل وم

 جس لايت ءرقاذلاب لك رقص دوا سي آ جب ,ّكاي قلم )١(



 لوألا ميسقتلا او 0 ىلاغت هللا باك

 .اعطق هلولدم لوانتي هنأل ؛هب لمعلا بجي «يعطق ليلد صاخلا 5557-7

 .دعب اميف انا قي ديقملاو قلطملاو يهنلاو رمألا صاخلا ماسقأ نم :ةظوحللملا

 ,"نيكرشمو نيملسم'"ك اظفل امإ «دارفألا نم اعمج لمشي ظفل :ماعلا ١-

 رابغ لم تدع قر هط هد تس نك ىو قالط لمصر بط لج لكك كل وم ليت نت دوار بط وأ -
 22 وام 5 روا كوم لب لم يب ةثهالث روا لو حس 52 كراع لو "تاو

 لول رب شطيح نعم 2 ورام م قاكا ص سرا ل ةثالاث نر وب ني سدو

 لد ام لوا ثياهو لكس لاء بجاو ان لمت يب ا ع ليل و طق صين . مم اك صا

 -تاتوب ل اش يروط قيشسو (هيلع
 ل لوي وول وج وراو فلق كس ضان لايق دعاوربت ىلوكر كان تس بجاو لح ري ضاع 0

 عمم وكن ونوو نم ؟ لب اي بس نلت لمت ب سايق ب دعاو مخ ريغ هك ىلدبت لوك سم مح كس لعاخ رك
 اهيكك كر توك لايق اي دعاو رمت ترو -اكة اج نلمح ب ناوقوروفوم زا قب ركل بث دن نوساي يك

 62 اهابكل م ب ا كس ثلا باتكر واج
 لطم وا ىب وما ىنثم ,عس ىلاج كشلكب حس رايح لمص فذ لوصا نكي ,لاث مانقااى تب كان : ثو
 جا رآدعإ كس نايب كمادققا ليث هركذتاكن لابس رايب نا قلخ كم اك ارثكا كوك ,تديقتمو

 روا نوملسم تب ,وب لماش نفل هاوخ ,وم لماش وأ تعامج كيا ىك دارفا وج <س اظفل هو : ماع-'

 .طهر روا موقروا امروا نم تي ,وب ل“اغنث اي ,نوكر شم
 : لع ىلوم لمت روصو لك لا روا جنوب لم خي وكت دعامتب كيا لكداربفا" ماع” : نأ رش

 هرج و ن وكر شم روان وملسم :حي ظافلا بج ,ومب ماع خيص اكل يفل ١-
 : لل لمت روصو و ى كنا روا - نت ظفل .جرل | لوم ماع قش

 -(رج وم ) اه روا( صنت وج) نم سمج ,ى رياليا كت وما[ داص هي ت عام ىدول ظفل فلا

 هر و طهر روا موق مج , لوم رورض وارفا نلخ مل زا مك رك ماحآق واص هي تعامج روي اضف 3

 هجوم راع للم تدعو < ىلاه د للالط ل هط لت كيدزن كس اسس ىقثاخ مام )١(



 لوألا ميسقتلا 14 ىلاعت هللا باتك

 . طهرو موقو امو نم اك ىئععم امإو

 كال مدعو طال ك دارفا لم خيتو قرف ءىين تسمم كيا حررط لك اخ قت كس ماع :هرئاف
 سب حس ماع نوم طاح اكدارفا روا وري و نلاسنا روا درع سمج حس ضان وقوم د طاح اكدارفا رك بس انوم

 وريف و مسمر يغ روا نارلسم

 دارا قلم روا حس اوم لاعتسا كليك دارها مانت تقو كيب ماع كبس ب قرف لب قلتم وا ماي :هرئاف

 ماع نهج اتاجالوب لريلا ليت ىلع يورف سرسود ءجساناجالوب هيدرف نام ريغ كيا تك سس لب
 هي قلم يقر لمع جز يطق هيك هجوم "ىلوي ”مويع قلم وا "ملوش" وم
 حس للا لكك جس ماع باقر عم لك اا دوا ء<س دارمم درف كيا لوك حس للا كَ ل سا ء لبنت ماع

 - لو دارم دارفا مات
 : لو تس ومب لم شوكت عامتب كيا ىك دارفا وج ظئافلا و : ظافلا ماع

 ١- سانلا سبي ,حر“ ما .

 .نوملسملا بج ,وم مال فلا هب لسن ماس عم” -؟

 . نم تح خرم قلل ع

 .لاجرلا سمج ,ومب مال فلا ب لج سك عب 6

 .موقلا اذه سج ,وم ماع يلاراشم اكل“ هراشا مك اوو -ت

 .موقلا رصن يذلا ست ,وم ماع لصاك ل لوصوم مكاو -1

 .ملاعلا لج رلا بج .ومم ابكإيك ف صتتم رت اس ل تنفص ماع وج مكاو - <

 جس نوم ماع ىفنلا تحت مر .لكوبك ,دلبلا يف ملاع هس ل يوت نت ال4

 .سانلا لك يج ,وبب كك ت فاضا كدر نو عيفجاي لك اظفل فرط كن رج اسأدو
 .موق ,ةبطاق ,ةفاك ,ةّماع (تعامج) رَشْعَم بج , له نيو قت كس تيعمب وج اسأ مات هو -*

 -( لون مومت ظظافلا ىش هوالع كس نا) رت و عينج ,ةعامج :عمج .طهر



 لوألا ميسقتلا 5 ىلاعت هللا باتكك

 ارو : نإ الإ رت
 :كاعون ماعلا م

 لآ 8 - 3 5 2 ل -_ . 2 ً' 36 5 4 ١

 .© بأ رقلا نم رسيت اه اوارقاف# :ىلاعت هلوقو * ميلع
 (؟١ :لمرملا) م/م :لافتألاو

 .هلولدمت لمعلا بجي «صاخلا ةلزنمب يعطق وه :همكح

 يصل كما
 : ىلزث ليم وو لك ماع رخي

 ةروس بج ,وب لاب هيوم نيا ماع وو كتم و ابك ايل ت اخ درف لوك حس للم ل ماع وو فنا

 خاج وكر نجم لاحت دقلا نس 4ٌميلَع ءيش لكب هللا ّنإإ» :ج كي داشرا لم لاق
 ٌةروس روا لوم يبن صيصخت لك مم نإ ءلو ماع ءيش روا لك ظفل ل ان كلاو

 ىلاسآ ن آرقاننب كول م نب نآر فلا نم رسبت اَم وأ فاق :< ككيداشرا لم لص
 ورك ايل ري كح اماه ح

 لاش وأ سا ,ومانكساع اعزب ح لاسآ ريح ع مج اك نآرق ,ج ماعاَم ظفل لم لا :ئرش

 هس بجاد با لر فان نا انةروس شنق وب فوق وم يع غرو ف ةروس سرج“ قامت ليج

 جس بواوانرك لت يول ديم كس لابس قتلت ليلو حررط لكنا ظلام ص وضخ ريغ ماي : مح
 لَك ني كس ماعرلا كاك اج امي دول وموراو فااغ كس لال اياب دعاو رار ل ا

 ةالص ال :كساب آلي ثيردع تي كاب ايلات نكت رك لمت ب سايق اي دعا ربخ يغب كس ىل ربت
 فيردع د # لأب لك سا ناي دن قاف روس لم زار ضخ وب قبل بادكملا هحتافب أرقي مل نمل

 عرق حرار قلم وتروط ناب لدم علم قبل ع دج قالت لح غاي كس تيب آر وا حس دعاورج

 -ايكى تاييباذ فانحا يئانج هس انكساج ايكل م جرو رب جرو حررط لا ,وبب باو هجتاف روس اخ رواوم

 -8ة عايل و هب مومت ل دّذلا باكر وااك اعايكك تو اإيق اب دصاو رمولرب وراق قل



 لوألا ميسقتلا 000 "5  ىلاعت هللا باتك

 كَمِيَبلا هللا َلَحأَوظ :ىلاعت هلوقك :ضعبلا هنع صح ماعو - ب
 "اال يكب مدح ولم :ىلاعت هلوقب ءابرلا هيف يذلا عيبلا هنع صح

 ىقبي الو ءصيصختلا لامتحا عم يقابلا يف هب لمعلا بجي :همكح

 َلَحأَوظ :ىلاعت هلوقك «لوهجم صصخمه. نوكي دق صيصختلا :ةدئاف

 نوكي دقو «لوهجب ابرلا هيف يذلا عيبلا نأل 4ابّرلا َمَّحَو َمْيبلا هَل
 .ةمذلا لهأ اولتقت الو ءنيكرشملا اولتقا :ريمألا لوقك :مولعم صصخم

 :جس ككايداشرا لبث هرقإ ةروس تيب »+ ابك ايكا صاخ درف لوك حس شيث ل ماع هو -ب
 كابّرلا َمرَحَو :ايامرف ري ,جس انكر زئاجك خت ذ للاخت ثلا ث“ 4عْيبْلا هللا لَحأَو»
 مج سيمت كد رف كيا حس لي ماع ب لب ءايكم ارح ك خنت ىدوس نك"

 قب لا يبدل سبراي نكي دب وزفاوج دلي مارب تب ضي
 تبر لبيت قيلت عرررط ىلا , ب اجوبب نلت ماع نيل ساظوبب يبت لحب رواورنع ارك جاد

 اى حس لايق دوا دعاو مخ آ ساج ّلي ليم لاك ىيصت“ ريزم ليم دارفا لاب ركاا ني :ترشت
 مام رو رئاوب نيت ريب سررت نكاد لأ وارفا مز مع ماع لك اج ءكس 7

 دج كيا ورف مل زامل وف وبج لت مكسا ماع را , لع نت وارفا مث زامل ول بج يع اكان

 لاغم لك وبجب خخ _ حس مولعم ضخ قب رواج لج حس لوم ضخ وب صيت :وراف
 -ج لوب عيت ىووس كوك "'ايكم ارتحوكو وس رواايكل الحول خت ذس لات دقلا” : < كاي داشرا

 دارم داي أك تءابد لي جس ىلوم دايز ليم عل مدا ء لين دايز ؤتم ىوغل كس ابد :ت رش
 ,دج , لوبّكء ىدثاي ءاندس” :ايامرف ءّل آت حاضو كا ليم ثيدع يئانج -لاثأ لاو تاب يب ؟ جس

 1 قوي ع ف ىلا «ُكساع لوب تسرب تسو روا ربا. وب رحت اس كس ل من بج ع 1207

 -_ جاع جى الزم لباوب ديت اس كس شت فاخر كا ثدبلا لك اج ومب دوس اكو راهدا ضو ملوك



 ,قئاقحلا ةفلتخم ٍناعمل وأ نيفلتخم نيينعمل عضو ظل :كرتشلملا -#
 . ءرقلاو ئردشملاو ةيراج'ك

 لم كأي تييآ لايك ناو فس ثييدع سا (ملسم اور ""س :اجان ىك تنقو لا راعدا بلا -
 ل ا ع ووكر شم» ع و مح رزناكاك روف : لاثم ىلك مولعم نق -ج دارء اير انوك

 كلم ىلا قست ونتج لج تك وأن وملسم ريغ نا ىقذلكوبك تس ياو تاروث "ورك لل وك ويم
 نلا دوا ءس يت مولع ىئالسا ىراد مذ لكك ضازج ورب اروا لام ناجع لك ناو لم اح تير ََك

 دير داع كرت ع سال

 ( ليام ) ند ب: ايك ايل صو كس كس ىلاعم كاهداي زاب هد وج تس ظفا هو : كتل سم ع

 قاح ءروس قف“ يق ءالإ نوقف دا قاما“ كس لا ,ةيراج لفل بت ,لوم فل

 ك ءرق روا جس قك مان اكد رانتس كيا روا لو ى“ راري رخ وتم لس ىزتشم روا ( لع لبي ا١ : تأ

 نشروا اورو عقفأ رو (اكنإي) مش وت قنتم م نيع رواء لوتوو مط روا بم نحن

 لع كر تشم .ئاففلا

 خو ىك لرتششم دوا .تس لوم جزع كيا عبو ىل ماغدك تس ب قرف للي لرتشم دوا ماع : 0
 لولرماك لكرتشم روا اموبب ليتر صح رك سلوم وأ دا دخت ليش لول دم كس ماع روا ء<س ىل ومب راب ودعت
 لأ ترقو كيا 2 لات رو نع لع ل ولع تننقاو ليي دار ما كس ماع رواج وب روصح

 : جو ل لوم لوتشم كس اظن لوب كس اء كلا وام تتم ىتب كيا فرص

 موق ىرضووروا جس لك حقو كل لس نعم ليلو نذل نك موق نيل كك قت موب ف هو.
 يرق عنتيل _ لح قت يا نيم قزق كلا دكا نقل كيا عوق نع كيل يول لس وق كرش
 2 ل قتم سوو للم تقو سود دوا جس لك

 فل دع حررت لنا لب قعم قي زائغ شا لك ىىئازاإخ سوو نقب نوم قس قب“ كيا كس اقفل +

 دل ساو نب تققيقح ل مكي وو كى سس ادلَك حو لاهتسا

 -ت اناجايل رجب عروضوم ل_ لس قم لونودولل نفل دك سل وب تبسازه كما لبي قت وو ٠١



 لوألا ميسقتلا 7 ىلاعت هللا باتك

 .رخآلا هانعم داري ال هيناعم دحأ ديرأ اذإ :همكح

 ئيعم حيجرتك «يأرلا بلاغب هيناعم ضعب َجَحَّرُت ظفل :لوؤملا -4
 .فانحألا دنع ءرقلا نم ضيحلا

 لي وازع قت دوو بال لخالد ودرع ققح ليلا وف لاول بج خا كوش
 اة اجايل ليث دارصر هط تسلا باؤقايل لس دارم لقبا حس ء ورق تبت كلي اج 2
 كل وارم قا كس شما نئارق دن فائخا لع لوثوو روط روا لقا أ ل ءورق 12 ل

 : لو ب نكارق هو ءلث
 -ج لوب مولعم حى لقا تاب هب روا «تسانناجوك مر تنءارف رصققم اك تدع |

 دلو وم ناش نم كس ءورق ى“ حس لاء لآ نبت ود تدعى دنا ل ثري رع -"
 ركاوبب مولعم تسلا 0 : تيب [قالط روس ) جس هام نا ترع ككل ون روع لاولام لن ٍ

 تس لل ل“ نك تزف

 رهط هلكوك ءادك اجو ىروي تدع نيقتيلاب يع تروص ىلا. اطايقعا لب نيل دارم لب -
 ىرول تدع ىن ليكي حس ىلا ءاكوم د لمصاخ لم تدع لني ىرخآ ب لي تروص نيل ءارع

 -ج ٌقوالاع رم ولبي اك طايّضا روا ,ٌّل كامو

 ندد اسر بلا# ىلا ومع ليو قا دبس لقا قام كلل د لزق لوا
 نان لي قم كس ءورق تس جو لك نئارق فل فذ فانحا تجب لو تك لوم وك لاق ساب
 -اهكو م لؤّومء ورق ظفل باو يورك

 ا

 لبثت لوم ,اكك_المآر سف ووقف وب: حس نايب ك# ملكت ووخ حي زن لك نم كيا ك كارزتشم اقفل كا -ا
 مالك

 بلطم لي لاتغا هجر داك تاب ى : ليث قم كس ليداج دنس لوعفم محا حس ليات لوم -'
 دهس رماظ مييمتت جو ىك لوم لج ءىلب وانك تيب سس روا ىلب وات لك ب اوخ تحج ءانك ناي



 يناثلا ميسقتتلا ١ لاتقل با

 يناثلا : سيهعلا

 رابتعابو ءهريغ وأ هل عوضوملا ئيغلا يف هلامعتسا رابتعاب ظفللا

 كَ ,ةيانكلا

- 
 4 حيرصلاو-7 زاججاو-؟ ةقيقحلا-١

 ١ لين بلاغ ر وطب عي رتووجو :

 يرق“ (0) -ديرقالا»ةاجايإب لي لابس قايس)
 ضامن نفل لوك سم نف و ملع ىسك شم ضاقت اكمال ك () هرج دير داخلك(

 خل لعلاج تل سيار م قخم ىوغل يقل كل ديررق نس كد. ليلا كل دارم قم قتوؤف وب انحكر مويم
 تو بجحاو انرك لم رب لوو رت اس كس. لاتحا كسا طخ . مح لوم

 جب بجاو انزال تذغ دهلرؤ كلتا باو يسون بث ب بج تن ك ءورق جي :ئرشت

 لحم يروم قيل ير زوال نوم قم قر وطفل نوعان قع يزني اخ وت اس لاا تا

 -اتبر لك لام اكاطخخ لمس لسا لي .تس يورو لح هز و نك نسا لك وك هت بجاو

 ريكا قرسوو

 تح. رابتا كس لاوعتسا

 نيم وو لكل فل حس رايقغا لما ؟ لب ل عروض وه ريغ ا ساب وم لمص ل عروض وم تم لايعتتسا كافل

 : ليث سيم وو كالطفل ىك حس دابتقلا لا ساو رج اي بس راو دار كطفل دوا زا روا تققيتتخ : لإ
 روا ء ليك فلذك ماب مدابتج و موس دوا ل لباقتم كس سرسود كيأ ءمودو لوا لج ) -يانكد وان رص
 ( لن تلح وب حتت .يانكو عت رص ديت اس كس مودو لوا



 يناثلا ميسقتلا 1 "5 ىلاعغت هللا باتك

 «سرتفملا نا ويحلل دسألاك يعدل عضو ام هب قف ظفل :ةقيقحلا ١-

 .ةصوصخملا ناكرألل ةالصلاو

 .اماع وأ ناك اصاخ هل عضو ام دوجو :اهييكح

 .عاجشلا لحرلل دسألاك ءامهنيب ةبسانمل ؛هل عضو ام ريغ هب ديرأ ظفل :زاحبا -

 هدترو حس ريش تحج ,لوم كك كوارع قتم ل عروض وم لس لا خا لمت جس اف هو : تقي ١#

 اريل دار توارع صوص تزامن روا

 نيا لك 2 ظفل -انوم تباغ لون نت“ كن ذوثام ت قح ,ةليعف نزو ,ةقيقح :ت رث'

 قل ككرفل :نب “< كس عضو روا جس انالمكت رقيق كل للا جس اوم تبا لب تم ل عروض وم

 - للاب كك قم نوري كس ديررق ىسك كنت ىلا كل كس نم
 ىئكرش عت وول وب حس فرط كت ديل ش دوا ءجس ىوغل حرس وول مب حس فرط 555- ري

 جس ماع ىلع حشو دندو جس عا فرع عضو وف ءوبب حس فرط ىك (اهنففرشم) ورك صوص وا جس
 -ماعاب لومب ضان تم هو واوخ لل ومب تيرا لامر بت تتم قت كس خذا : مس اتقي

 اعرب هد ءك تين ناتس ترورض لك يرق ىل دك لس نيل دارم نعم قب كس نفل :ع7 فت
 51-_ وب خم دمت اسكس ضان و ماع زايع و تقيق> روا لك ومب تبيان

 كك ك_دارم قثم روا لوك لب ,لوم كس ك ثوارم ل عروضوم قت حس لشن جس اظفل هو :راك تا

 نيل ءارم ىدآردابب حر يش بج و ىلاج لاي تبسانم لوك ايمو كس تم قتضو روا ىلعتساروا ء لوم
 :قيرطلا زاج تحك ,انرث ل :ل ق“ كح ل جس ردص» ( تاس لس رز لس مك ) ذه :(2ر شل

 ورم فرص زايم روا ١" جس اجالمكز بج كس لا جس انا مرطب حس خم لما ىلا زاب ديك طعس تار

 اك لاثمالا ترق روا تارواح -ه سوم ىلا لع ولم روا تارك كلي ءاجومم لببك لم كت افلا

 تس اجومب قا زام روطب لامعتسا

 تي اد: و تزاجا : لو و“ كل لح ,ج لوم موو ( حك اس را كم زاك ب اظفلارسود فكياروا )١(

 تا يب كلوب ( رمت اسكس رمز كس متين ) رزايع قي وك نما كأول يي روط ماي راما ىل



 يناثلا ميسقتلا > 55 ىلاعت هللا باعك

 .اهانع وأ ناك (ضانع هل ريعتسا ام دوجو فه يجع

 . فيي رخشاو كعباتتك ايسبأاو هب دارملا نوكي ظفل :حيرصلا -*

 «قلاط تنأ :هلوقك «ةينلا ىلإ جاتحي الو هانعم توبث بجوي :ةمكح

 .ةينلا ىلإ ةجاح ريغ نم مكحلا ديفي

 .نئاب تنأ :هلوقك «ةنيرقب الإ هانعم مهفي ال ظفل :ةيانكلا - ؛

 .لاحلا ةلالدب وأ ةينلا دوحجو دنع هانعم توبت بجج وي هزه ع

 داني لوم ماع ثم هوواوخ , لل + تييانو لب كك ك_دارم تم لعروض وم ريغ وج كس اظفا مس

 : جس فوث وه ب لوط رورو مرو 10

 لم ىلاعم ل عروضوم ريغ روا ل عروضوم : موو هس تناوب ءاذنإ دارم تنم ل عروضوم ريش : كيا
 عتااو قالطوأ ل دارم قالط رواء دوناج ولا < ناح آو : ككل تس. ىويي لوك كا لب ءاندمب تبسانم
 وبدت

 : نبك اعلا تلج ,ت اج ىل هج دارع ىع تح ظفل تتم وم رماظ دام لك لسن جس اظفل هو: 2ص د:
 ل عزت ص ظفل لوثوو ري -(ادي رس لم ) تيرتشاا :انبك اكتم دوا ( اتي فس لب ) .تععب
 هس ىدبب ص لو سي لوم ليت تجاع كت ين ل سم تباحووت دوغ ثم كس ترص : م
 سيث تجاع كت ينك اجب تاو قاط ,قالط كل : كل

 نئاب تنأ .انبكاكر وخ لج -لبناج ككل ترف كس دير قى ل تم كس لشن تس اظفل »و هلاك نا
 -(تادع#)

 قالط عل اج ناي تلالد كت وماي تاج لاي تين بج لسد تبا تققو للا وعم لانك: مث“
 ورب كس ترينول لت اح هك لاهتسا ظافلا ىلاثك كس قاطط لب تلاع كر صغاي هي عب وم ل مفك ىك

 ( 4ك ةاجوم ماقن اق ك- تين لاح تلالد دواء تاج وم عناو قالط



 كرلاقلا :ميسقتلا "30 ىلاعت هللا باتك

 ثلاثلا ميسقتلا

 هئافحح و نيعملا روهظ رابتعاب

 :ماسقأ ةعبرأ ىلع نيعملا روهظ رابتعاب ظفللا
 .مكحملاو -4 رسفملاو -#“ ضنلاو -" رهاظلا ١-

 :ماسقأ ةعبرأ ىلع اضيأ هئافح رابتعابو
 .هباشتملاو -4 لمهاو تا لكشملاو ت9 ىفخلا -1

 .تاللباقتملا نم يهف

 ءلمأت ريغ نم عامسلا سفنب عماسلل هب دارملا رهظ مالك :رهاظلا ١-

 .ابرلا ةمرحو عيبلا لح يف رهاظ بولا َمّرَحَوميلَلاَلَحأَوٍ : ىلاعت هلوقك
 مر ناحل ةرقبلا)

 مل كريت
 ترابتغا كس قت وق و روبل

 : ل ليبمسل راج لكاتفل حس رابقنا لس ع

 م ّ رغم مس سل + رمال ١-

 : لك لدم راي ككاظفل كت حسدابقفا كس ماهباوانخ دوا
 بينا ١- لمي لكشم م سا

 لو لب اقتم ماب ماهققا ب لب
 راج اكرسودروا لب لباقت ليم نلا كل ساء لو بتارم كس روبل لصارو سيم راي ىلع :0 شت
 را ىلاغ لب اقتلاب كس راي لوا دكلب تك لباقت قت ليم ناك ىلا ءلن بتارم كس ماهي واف لمح
 دج .باثنت لب اقلب كس ماك روا لمحت لب اتاي كسرسفم , لكشم ىل اتاي كس صن , ىف لب اذنم كس. مان لي

 لاا تبلا) ,ومت ث ترورض لكروت ,ساجآ ل بم دج لك حاس تفل داع لك لس سافل هو : رمان ١

 3 َعْيَبلا ُهَللا لَحَأَو : ب داشرااكى ات رثلا بت ( وب نووصقت اياك ملح لاو ومب تبان حس



 ثلاثلا ميسقتلا ار ىلاعت هلا بناتك

 لامتحا عم اماع وأ أت“ يفتت ديم ريل الإ لييبا هينوسس 0 8

 .ريغلا ةدارإ

 عيبْلا هللا لَحأَو» :ىلاعت هلوقك ءهلجأل مالكلا قيس ام :صنلا -؟

 .ابرلاو عيبلا نيب ةقرفتلا نايبل قيس «!ابّرلا ِمَّرَحَو
 (؟1078:ةرقبل)

 لامعا عم اماع وأ ناك اضاخن ةئف حضو ام. لمعلا بوجو . كهح تح

 .صيصختلاو ليوأتلا

 ٠ يرث حس لا تدلا جان نايب قرف لي ووس روا تراهت رصقم اك تيآ لا ك/ابّرلا َمرَحَو -

 تس رماظ مب تس دابقعا لسا لي ايكو م مولعم ى ان ومب زئأج ان اكووس روا ءان وم زئاجاكتخورف

 د لا وم ثباغ لك ترافكو دودع حس لا جس بجاو انك لم يلا كس . م“ اكمال

 تن طوب نانا روز ضيم , نووي نلف نازل ادعم احول خر“ دج اس كس ماعو صاخ ''._ماظت”” وا

 -اءاجايك يبت رابعا كلا ك ساس اجو لصد بس لاح ووركت

 روا تراه كلاي داشداالاب هرؤكد م تبت ,ومب يك ايال ك- كس رصققم صا قلو دلوع نك

 بع نت ىس_راشاع# لو به لع س7 نايب قرف لش دوس

 تلا _ضاحن ار وم ماعدو هاوخ جس بجاو انك لم ب ل "2 لج تابوج حش :زادبلا

 اك لاا كك للا: اجو ليلد ريغ نم ىشان دج جس اتبد لا لاتخا كيب لو و سن

 - اناج اي بك رابقنا
 رايت تقوي كل سا ع ىل وم ماكو وصقن مو _لكوبك جس لوم ع اهدار ز حس ماظن رشق
 ىَنثَم ءاستلا نه عك باط اَم اوُحكلافإل :ح 5 داشرا تت جل ىلاع قد يترك سا

 حس ل روع وو وو ,ورك عراك لومب رشي وك مث وج حس لوثر وع روا قع (:ءاسنلا» 4ع اَبْرَو ثالثو

 راك كت ىت راح كانا ب دصقن» اك تي آل ا -تس لون روع راه راح روا ءتس لاو راك ناش نم دوا

 اَم ْمُكَل لحاو» :< كاي داغرا لج كرسوو رواه ضل ليم قم سا تيآ يلج :عس تازاجا اك
 - لآ نك كل الع سراب لت روع رواووااعلس ثامر هروك ب + ة:ءاسنل) مك َءاَرَو



 ثلاثلا ميسقتلا 5 ىلاغت هللا باك

 ثيحب ملكتملا لبق نم نايبب ظفللا نم هب دارملا رهظ ام :رسفملا -

 دَجَسف# :ىلاعت هلوقك .«صيصختلاو ليوأتلا لامتحا هعم ىقبي ال

 (7 2 :ص)

 .يحولا نامز يف خسنلا لامتحا عم اعطق هلولدم. لمعلا بوجو اني ع

 تس ام انرك رالف تس نت روع ىف , ل لاح لم روع بس هوالغ كس تامر كت ب رماظاك لا -

 راج تو كيب روا ف اج ىو رتك صل ك- سا ,ايكومب ضراحت م اؤغر وا نول ني نع را

 -اك وم: زئأح حراك تس لوأ روك يك

 نال دا اهلا سرس قاب تي و را تف رع لترتيب هوت وتلا نم
 ةقسفال رع لا( راقزا نإ لو روع تع ىف قرع لا كنب و ليوج لع صاروا

 ةايكدربب (وك اك موآ) دضتاس ليا ن سوتشرف مارت تل 4 وُعَمْجَأ مهلك ةكَئااَمْلا

 بم نا رك دادعا سيب .تككر لبث لارا اه صبي و ليواج سس ىت عمو ىفبإ طافلا لب :تر شت

 مب قوم يفكك فب لانو نا لع طاف لب رول, قلوب ل لادن يمت و ليو
 اتاي يو لاتعريضيمت رك اك] ريق ليث ناو لومب ماع رك د ضان ىثكك لين سوم ماع ل طافلا با

 تى ايت رواد ورك 22 لغرض يت رك( ريق ى مهلك لم لاء جس ظفل ماع ةكنالملا بج ءج

 نوعمجأ يئانج جس انج وم مث لايخااكل يدات لج ء<جس لاج ىدرك اقف ىكنلا ل سوم لم ظافلا
 هس بس كاي ورك بخ ب ل اظفل لسا وم ايل هدب كلا كلا نس وتشرف كاي ورك مث لاهخا يب رك امر

 هيوم رشف ماك ب لب ايكو دبس دخت اس كيا
 عدلان ريت لوم لوك نم نما رج بجاو زيزوط قط اىزك لم نار . مح كرم

 يدي اجر لات ليش لسا كتر بببط تايح ىك يم دثلا لوس

 هو ناو رلكو ,ق تاج قو زتؤكر م و خاج وب لظراوتت لبر يزعاي نحل روا رشم رك :عت رش
 را ووجوم لاثم لوك كل ضر ان تا لم صوصن رك 3 وبب عي او هاي دن ح



 يف ا رق

 :ىلاعت هلوقو 4جيِلَع ءْيَش ةلكب هللا نإإ» :ىلاعت هلوقك ءالصأ خسنلاو
 اب م :لافنألا' رقما 7 0 8 : -

 0 ا . كمتش نمل ٌمِلظَيالَللنإٍِ
 144+ نست

 .ةلاحم ال هب داقتعالاو لمعلا موزل :همكح

 نع نسا وا ,وماوم |هاطب لق تحاشو نإ ع رب“ وب ياو جرو تناهث جس مالك هو ماك كأن

 ميلَع ءيش لكب هللا نإ) : داشرا لممش لافناة روس تحج ,وم د ناكمااعطق 6( صيصخت , ليو

 َساّنلا ُملْظَي ال هللا نإ :جس كاي داشرا لبي سور وع روا-# تاج بوخؤكز جرم ىلاهتت هلا نك

 ,لو ماك لقت[ ونوو يك لبن ملط ىب ارز ري لؤكول ىلا دفا كس قش تاب هب تل .4ًنيش
 حو سشأ لام امن 6 7 نث ع تح زتوع قاع حلا لتوبك

 باز ٌةروس سيو وم تفل لوكا لاو ذك تلااو ري ( لت ) تييدبا لم ترايع ركا :ترشت

 للم ساو ,وب أ ىو رمت لوك ليم سااي وم حس قاطخأ لوصا  زيئاقتع قلت اه ناومضم ا (هاس تأ

 ىلا رسم روا صل رمال دعب كس ىر,فيرثت ىك يللا لوسر عررط ىلا نوم سين لابخا كر

 لبر نب قاب لاشكر نم
 -2 بجاد انكر داقتتعا كسا روا انك لم ري لسا دك سي و ماك

 لا '٠( : تيبآ) قالطة روس تحج ف اج ىو زتوك ماك فوم راحت لهم ماك ورفع كا رت
 هي ولاني واوك وك لون ريتعم وو حس لبي لوني نم م كذم لْدَع يَوذ اوُدهْشَأَوإ :ج كاي دارا

 حرر ركوب ىمرتخم رعب كبل تدابش ل فذقلا يف دودح كح ياضاقت اكل اءجسرسشم تيبآ

 كنا كاد َةداَهَس ْمُهَل اولبقت لوا : ع لم ( :تيآ) روث روس روا هي ماج ومب فاعم هانس
 ز رتاكاى ا لب -ج ريق كت يدب لم لا لك, بسمك تي آي يهتم لوبق قب قب ىلا لو

 كوم ءرتعم ىبارك ك فذقلا ىف دودخحم لك رعب ل بل روا ءكوم



 ثلاثلا ميسقتلا ١" ىلاعت هللا باتك

 [مءاسقألا هذه تالباقم]

 :اهلبا# صرخأ ةيبرآ ةعيرألا ملطو
 :ىلاعت هلوقك «ةغيصلا ريغ ضراعب هدارم يفخ اه :يفخلا ١-

 يف يفخ «قراسلا يف رهاظ ِكاَمُهَيِدْيَأ اوُعطقاَف ةقراّسلاَو َقِراَسلاَو
 .شابنلاو رارطلا

 .ءافخلا هنع لوزي تح بلطلا بوجو :همكح

 (؟ /.:ةدئاملا)

 [ تالب اتم ىق مارق هرؤكذ م ]
 : لين عبرا مامققا ريد لي قتلاب كس مجيرا مامنقا نا

 اديب كر يشول ليم سا حجو دوا ىل رك نوم ياو اظفل سورا ؤتم كس لن جساظفل هو :ىنخ ١
 مج اَمُهَّيدْيَأ اوَُطفاَف ُةَقراَسلاَو ْقراسلاَو إل :<س كي داشرا لم هزم ةدوس بيج ,وب نك د
 1 مبا كرا ( تس عض رت اب ساد كح كلا تست كد ترو وج روا ]سرك ىددت دم

 دهس لين 3 كرو نفك روا ارت بيج روا جس 38 او روارماط لأ قت” كس

 ل2 نفق زيخ ب كن اتي ت دج لاماطوتك اف قل جس نق هو: (داج) قدام جرت
 لبي مكاو لم قت ك روج نثر وا لئازت ابرج موهفم ناك روج
 روأ جس اجرا ل زج رند ملت كلب , ليا ح 4ع هه لاج لاي لدايز ىلا شم لق لات

 اناا زا نان بيسو امداد ابرلا للا تي لأ قالا" نادرا
 داب ماو تاب ي* لبث اي جايك الطااكق راس

 2 اهوم زوو كر يشو لك ادكل ك لاهي اجايكر و ليم ظفل كسي : ماى
 محك (روج) ماظن يب سال ء لمص شارت بيج جب جلاب دايز سقم ماظندب كس ظفل دكا :عترشت
 -اياجايك يبن ىراج محك ( روج )مادي ساو , لم روج نفك سحب ومب ىف كتم رك دوا اك جايك داج



 كنلاغلا ميسقتلا 77 ىلاعت هللا :يتاذك

 .مدتأي ال هنأب فلح نمك .يفخلا ىلع ءافخ دادزا ام :لكشملا -؟

 .هانعم ف لمأتلا مث بلطلاب الإ هنم دارملا لاني ال :همكح

 ناو لك رو ندرس لفل قال دع رماعس. يق ناد وج ب ظفل هو : لقشم تا

 -"# تاق ليت نررلور» قل زيي نق لو دن وج وسور ريظ ولأ ضرار

 كرب كاب بلو دهسا لو ردد ة و لاطرا# لق لورص_ نق رس دل ل

 نوال برر تب“ كرس لخلا مادإلا معن :ج لم ثييرع -<جس نوال هو لت وبك ,تسرماظ ل هريش دوا

 ع كالو كوك ؟كااساي بع كذالوو 2 ب تاب ب 20 روا نا ,تشك رواد

 (نكءاجايك بين زر تح لاك ىلوررك ع قرا شون قب

 : ل اثم روا رنج كل كشم : لاي خم

 تيت نيا كا“ «مكتش ىَل مكَنرَح اونأف» :ح كي داشرا لب (طاناع + تييآ) هرقل روس ١

 م .يماهفتسا ,ج مآ # نيآ قثكب_ ككتشم نأ قل لي ثيآل اا آو باح تسر تدج لب
 -ايكو مادي هايتششا لب دام كح ساق فيك ث“ روا مآ“ قمت“ ع جسوم

 نري رك قت 4 4اوُرهطاَف ابُنُج مُكنك نإوإ» كسلا راشرا لي (* :تييآ) هيام ةروس ا

 وا ءحتس مح اكد لام ل تداتج لع نب نلف لأ ىكاي بوث وأ وم تجام لذي

 روا ثم رك حل طق اس انتو اك نلت رواج ا كس ندب رماد تبيآ كح لالا هيب لاا

 ةرربسب را لاو ءنلا يو نأ دوا لو رماظ جو نك 5 لكوبك ايكوم ورث نذل كسلا

 ناي تيناذي لع يني اقوا لق قر لق عسل لقانون دع رو اقف نإ
 تاكو وو نع ل 09 لا نإ شرف لا شنتسا روا زممتم

 باو ايركر لق و روت ازيلقسوم نزيث حض اوربخإ كس ضوخو روع دارم لكس اكس مح اك لكم

 - تهساعو# حو داره "00



 ثلاثلا ميبسقتلا فني ىلاعت هللا باتك

 لاخحب راضف ءاهوحو لمتخي ةنأل ؛لكشملا ىلغ ءافخ داذزا ام :لمحملا -#

 .كابّرلا َمَدَحَوظ :ىلاعت هلوقك ءملكتملا لبق نم نايبب الإ هب دارملا ملعي ال

 تكا .لمجملا ملكتملا نايب دعب الإ هب لمعي ال :همكح

 نيب بكت ر لور حس روادسإلا دش ل الع ديو ايكر وت لذي تقي ىلك (كوال) مادا "7

 فرع لع ترك ر ايقفااك ف رعع هلت جم مارا رد فول ليج مل حن اهكك لزج نال ءملدم
 نك حنانك 2 نوت رالف دفاع لاق ور تح نا“ نو تك زج سارع ما لع

 “1١( / ” : اش )كس لق ب قم كر وادك لع ترو م

 مار لتس كويك لبيت ني نت ,عس فييك تتم“ ىبأ ككاو مولعم وف ايكر و نم قر ترحل

 ”- ( رو ثرف كلب جس لب ثرح

 رك زكر وك م ) كلذ كلت: كلام ماما ايكو بم فالتتخا لم نكس غلابم نع فما ةجورلا# د

 اي د رارق ضر فوك قفاشنتسا روا زصمصم _ زفن> روا ءايو رارق ل رفوك ( لود

 نا دك جو لباب -دم اوم از سس لكشم ليم كر يخوي وج جس اظفل هد ( حماد ريغو مب شم ) لمت ا“
 مابببار خب ك- تداضو لك (عرراش) ملكت وم مابببا جرو لسا ليش سا دوا ءل ومب تالاتحا ددعتم ل

 جس مارت ىف دايز ذدشلا ثم جابرلا محو! :<س كأي داشرا تيت كو شدد
 لك ني عساي الاد بس قاع هلو قدي تفيدني اناس وغير
 ح- نر لك عرراغ و وخ ,قكسو ب لب مولعع حرق و زوخ تا ب ؟ جس نايياق ته ىلدايز

 -لامرف تحاضو لكلا ذ هليإَم ىن هل رذ كس ثري دع كس ايش هيئانج -<س ىرورض تحاضو

 ساازيلا_هس نأ ىكرعإ ل تحاضو كم كش لاو نكرر مب“ ثاي لك يل ادك سيب م 22

 تحاضو حس نرط ىك داش بجروا-َاع ايكر اظن اك ايي روا اع انكر داتتاعا اك ومب 7 ء, ك

 -2 اءاومارعب لم ب ساو ساجآ



 عبارلا ميسقتلا ال ىلاعت هللا بناتك

 ءالصأ هنم دارملا ملعي ال ثيحب لمجملا ىلع ءافخ دادزا ام :هباشتملا -

 ."ةهياشتملا هللا تافصو تاعطقملا فورحلا"لك

 .ملكتملا لبق نم نايبلا يأ نأ ىلإ هب دارملا ةّيقح داقتعا عم فقوتلا :همكح

 ةلالدلا رابتعاب

 :ماسقأ ةعبرأ ىلع مكحلا ىلع ةلالدلا رابتعاب ظفللا

 وه رت قت نك اننا وارم نان دا روق اوف اهلا 87 م ل لم كر يشول وج سافل و : تاك ا"

 : ل كس من وو تابباثنت

 د تاعطقم فورت سمج , لوم كح وهب ن مولعم لكل اي تم لس نت: وو : كيا
 لاح ات قم ىوارمع روا قب لس لا رك ل ومب مولعم وف تخل حور زا ثم لس لسن بانت هو : مد
 لكوك مرييغو ىلذني كرا روا هرج كم ثلا دخت اكد ثلا :تاببباثنت تافص كي اتت دذلا بع لون تع ام
 بإن ليك لوك حب ىك نخ_اج وك تيك نش روا حس ومب لين دارمم تيفنكاىر مانا كت افنص نا
 فوت روا ع اعامكر نامياي نوم قت لس للا جس دارمع ق7 لكتاب اثنت رك ب م كب اثنت

 خاج آت حاضو لكلا ت.افرط ى مخ ووخرك ل كل اهي ,ةساجاياذوو تازوحتاب ل خ ,ةساح يك
 7 ؟ لن تك وو كتاب نا ىتد دل تاغ ك لاقت دثلا تافص .ي كَ اج امك ناميا شم

 -تنداج لن م ,لو تاج وك لا ىتتو كة جايك اوح كس ىلاتق شلاؤك لاا

 ا
 تس رابتغا هس تلالو

 : لن ليمن راو كلفن تس رابققا كس تلاد ديت“

 ينل رايت / د نتا ينور وب داس نحنا جراب م . حنا راين ا



 7 .١ نإ. ويمر ال1000 تدلك ككل .٠ فاطم اق مولا ءبارلا ميسقتلا ه ىلاعت هللا باتك

 :ىلاعت هلوقك ءادصق هب ديرأو هلم ةولكلا قيم اب ةينتلا ةزايع--١

 اقوسكو ايف باعاأل قيس 4 نهتوسكو َنهقزر هل دوُلْوَمْلا ىَلَعَو9

 (؟ 7 :ةرقبلا)

 .اعطق انو تبث ام بوحو :همكح

 ١- هلجأل مالكلا قسي مل نكلو صنلاب تبث ام :صنلا ةراشإ 05

 لالرتسا ت## ,ع لم راونألا راه سوو يمت 6 3 ني مانتا ىف تلاد بج تركت

 ء<جس رات ليم لوما: نا كل لا ءعبس تنفص ىج كر تجم نت لرتم ب رك حرا لنلا ةرايعب
 دلل لاب مان مسج م

 لب موس ميت ىب | ورك جاك ل مج بس ليل ضن هو دارمع حس" صن” لاهيب دك اج ىل ناج تاب يزن

 روا_هجس انجاب, صف وك قط ىف ليل ورم_ين طفلا كس ىلظأ ليل وار حس ضن نابي كلي ,عساذك
 دهس قفل لن رو صن ريت نشك نا ةرابع
 لبي هرقل روس وهب ووصقن" اه ت رابع و ائافلا هج روا ومب ايار الج وك مالك كس سس هو لسا ةرابغ ا

 كس سب ب ضخ ساروا : مج رت 4نهئونسكو نقر ُهَل دولْوَمْلا ىَلَعَوإ :< كاي داشدا
 دقفأ كس لو روك ىلاو سالي هدود تت يآ اجار د وا انامكاك ( لّدام) نا ء< ايكانج يب كل

 هس ضنا ةرابع تيبآل م تاي لا لب جس وصقل ارك نايب وك بوو ل
 رمماظ وأ تدي لك با 2 كن هو رك ب بجاد جو ليا رك قفن اكل ام ىلا سالي جددد نر

 لام برمي وأ جك دالي هدودوو رك جو لإ ا بوو رك ا روا_تس بجاو قف كى ديب .لكوبك <

 -ج ت جواك هلالي مووز ل وجو اكد قفأ دوا :ت فاطم

 دس :ضاو انا لك _يروع قلق يوازي حرا و جس نعل هروغ : ملاك سنن ةرارع

 تاب هو لب و ايك امال 3 كس لا مالك ن أي , وب تي اه حس ضن وجبس تاي هو ال ما ةراخا ٠

 فاي دارا هرؤك زم بج -اكوبب ىرورض راق و روت كلا لس تك وك لا ف تس آل بت لب ب معو كيا
 ,جس نوم تيا تس باب بسن كبس هراثلا فرط سا ليم هَل دولَْمْلا ىَلَعَو لم ظافلا نا ك
 ليم جب تاي هب لب لو لوا دوا هس ايكاي ال 2 كس للا مالك روا لب ووصقم كت درايع مير



 عبارلا ميسقتلا 5 ىلاعت هللا بانك

 هيف كهل ٍدوُلْوَمْلا ىَلَعَوأل :ىلاعت هلوقك ءهجو لك نم ارهاظ نوكي الف
 كح مابآلا ىلإ بسسلا نأ ىلإ ةراشإ

 .نسراعلا دمع ىحأ صا ةرابسذأ لإ ءاعظقااف تق اهدعوحو همك

 :ىلاعت هلوقك ءادامدعا ا ةغل ضنلا ةلغب :تبث ام :ضنلا ةلالد -*

 .متشلاو برضلا ةمرح هنم ملع 4ّفأ اَمُهَل لقت الف
 (57 :ءارسإلا) ]أ :

 تهتس للا ةراشا ثييب آر ي لاش تءاي نسا لب دل ةناك قا -
 ليش هل روا حس لوعفم ما (ايئانج) دول وه كت س ىفآل لش هك خرط لسا ثايب تس تيب: جرش

 للا يا باب ركوب مولعش لب جس ايك انج 1 كل نرخ و لا مدع انقل 1

 كوم تباخ تا“ باك ب كل للا جس ايكايك اخ دخت اس ك-تسدبن

 تق رك جس بجاو انك لمح .يروط قطن رب سا ومب تبباغ تاب وج حس ضنا راش مص اك سلا ترا

 لا ةراشا روا حس موب روصشلا اك مالك شمل رابع قو نا و رتوك صنلا رابع ص رابع

 نوم لاب روصقل

 قط سا غانا درعر قار ةنتاعزااءاصر#" عر لع ةيرع وأ كيا رق
 فلز قثاخ مارا قم دوا جس كووردني ترد مرثكا لكي كس ىل وم موهفض تاي يان راش حس لا" جس

 ل هنايلع آد دج قا قلارزل لت 3/12 ليج لج فوس ل ردد لك سبيلا
 هريغل نسح رمومُت رط جس مالك ل مد نس كث يبدع ماكر وا ءساكورم تس مياس هيج ثييرع ي"كبس ند
 بش سرا قط قكروا دق وو لق ينتقل نال ع نا رع ع

 نإ داق و تولت لك مت روك م لب تابع دج ناي هوب : لع( ةيرارو داع

 ع لا انوا صوب لكن ايزو تفل ركاب خاج قك ..ى ير وط ك طائش او وايثتجا

 نلا لي وبكت م" لوم” وك بلي لام م :4فأ اَمُهَل لقت القال :ع كاي داشرا لبي لارا

 - -ج لوم تباغتثيي آى ا تاب يب داكوم مارت كك نيد لاك ر وا ان راس وك



 عبارلا ميسقتلا "0 ىلاعت هللا باتك

 .هتلع مومعل مكحلا مومع ديفتو ءاعطق امب تبث ام بوحو :همكح

 هيلع همدقت طرشب الإ صنلاب لمعلا نكمي ال ام :صنلا ءاضتقا - 5

 يمأ نع عفر :كلع هلوقكو قالطلا توبث يضتقي «قلاط تنأ :هلوقك
 .امهمكح ئأ :نايسنلاو أظطنخلا

 -< اتت ناي ز بحاص رم ترلع ب روا ,<تس انا فيلات رلع ىف تغار لك تنك " نوم” لوك 2

 ش قوي تاق تمرح 1 زك رولا ل# ردا داع فل قا نإ

 جس لاه جك سور لكن ابرز عسل لم ضنلاةباطو كبس ب قرف ليم سايق وا فلا الو : عنتر شت
 ناي رز لح ,هج انتج تدلع كس رك رلق و روغ ليم نع ديت جس ىلومب ىداهتتجبا تلع لب لايق دوا
 _ىطت ضنا ةنالو روا بس ىف سايق جو ىلا -انكس رك لب كاردااك ءاالاو اج

 ةرابع رواج يضاواورا نك _يروط قل ننوه تباع خم سما ةلالو تابوت . مح اك سنلا ياو

 كوم ماع قب مح لاو ل ومب تيان ع ملا ةزاووف وب مان سرع لكم لح رك ثم لب ضنلا

 لابج لب كس ماع تملع يروا ءتسانرك ث وك فيل نيدلاو تدلع كح هرؤكذم بج :(ترثت
 < ني دلاو ءانيد ىلاكاك نيردلاو ءانرك ٌلاغب كن يد لاو :اًلشم -اكوبج مارت ماكوو ل حاج َّلاي تملع يب كك

 ورم و انت نأ نين نع[ # نعررلاو رادار يت لالا رق خيا ذك نإ لاو ءانبإ تمر خ يارك رولب

 نول وف مازال يم

 باح جس ( حاس كس هيز كس صو نت لاف محا انبي : لن حم كس انتا : لسا ءاضنت ا"
 تاب لوم لاهم ئك#ث ءاوب اباح ( دخت اسس كس مزز كس ضر قضت لوعفم مسا روا صن ل ,الاو
 لم يب صل روا ومب ث تسرو مالكر مخ كس لشن حس عاناك واي ز لكما ليم صن" ضنلا ءاهننفا”” لب

 وك توم كس الط تا يول (< ى او الط وف ) قلاط تنأ : كل ح اكو ملوك ىج وب ناك

 كوج لوم تس ثما ىربم .نايسنلاو أطخلا يتمأ نع عفر رك لم ثييدع دوا بس ل“ او

 3 ,تس قدور اناني" ممح** لم ثري رح لب حس لوم ثكدج لوج تس تما .لكالاح نك دانا



 عبارلا ميسقتتلا ظ ان ىلاعت هللا باتك

 ثالثلا ةين حصي الف ءاهردقب ردقتيف ةرورضلاب ىضتقملا تبثي :همكح

 . قلاظ تنأ" قف

 -ج ىرورض لاعب ديق لك ةك و لمت لبث ةبقر ريرحت دوا -هبس يك اي دامت هانئ اك كدب لومب نك" -
 تقص لة امردقع نمت قرتوو تفقد نعت قب حجر

 ىصع دقف اذه امأ : ايامرف سة هدير مولا ترطح ون الك تح ريك رعإ كس نازا ضخ كي |

 .اكالاح -3 لامرفا كم هللا لوسر ل ضن سا قل (ةريغو ملسم هاور) 8 مساقلا ابأ

 رك وم ايلات ح نكن حس دهس دعب كس نااذا ب بآل يي ل لأ قورم ثيدع لوكا
 _ُك --ثافئ امر دقح صل ىيا تاضنق كس لوق سا

 دقف هيف ُّكلْشُي يذلا مويلا ماص نه :لث تلمرف كبل ساي نب راع ترطح روا -'
 مج م (51١/ا/ :مقر ةاكشم «هريغو دواد وبأو ملسم ةاور) .5305 مساقلا ابأ .ىسصخ

 ناهي فسان ىزرو فالغ كح كس ل ثلا لوسر وو جنتك وزوراكشلشنلا موي لمت
 ايكتن ح هزور ك- كشلا هوي د يم بآل بي لمن سلبت ىورم لن ما لوك ب

 وقروض قئايررتع نمت قئلر _ نهتق ادخل سا كف راع تررطحرط وه

 رزقي وك سا كلا تب نوم تاغ جرورض لوح ( لوعقم مكر وع ا لا ءاضتنا

 ليا تسرو تيناك ل وق الط نمت لم قلاط تنأ ينانج -اك اج انام رقم ترورض

 اجرك تلالو ير دصم شم نم لقسم ني | نقسم محا روا جس عاف محا تضم خص قلاط 0

 ردقع قالط ررص١ ت خا ل قلاط لب (ىس اجرك تلالو هي ردصم نيا لت حررط نم ) 5-7

 -اقالط قلاط تنأ :ابكة لاق اياك -اك حاجانام

 ىقالط ث -س مىلاو و: ىرإل ت لالط كيا ترورض كوك ءسن تي لك لوث الط نم لب

 زلط تكلا كك تت لكم الكر واو حج ملكت اكقلاط تنأ حل ب ناكانبل دارم رادقم نك

 -ج لاك



 يهنلاو رمألا ثحبم 5 ىلاعت هللا باتك

 [ماسقألا هذه قلعتي امأ

 .اهتاقلعتم نم ًائيش ركذن نيرشعلا ماسقألا نم غارفلا دعبو
 [يهنلاو رمألا ثحبم]

 .يهنلاو رمألا صاخلا نمو

 : لمْفا :ءالغتنسآلا ليبس ىلع ةريغل لئاقلا:لوقا:ةغلا رمآلاق

 اوُميِقََول :ىلاعت هلوقك هريغلا ىلع لعفلا مازلإ :احالطصاو
 . (ةاَكَّرلا اوُنآَو ةالصلا

 ( 47 :ةرقبلا)

 نايباك تاقتاختم ك ماسقا ليث
 ورك جاك تالت لس نلا با دحإ كس تنءارف حس مادنقا ليث ىك عي ثلا لوس ر تندس رول دذلا بانك

 -< انامايك ورع
 [ نايب اك أ هرما]

 لن برلط نشل ) تم مولعم , لين صا نيمص كسى ورعا .لكدج لان كج ىو عا لم مادنقا لك ا
 لو تس ماشا ىككضان نولوو يل شاء سك دع عب عا نم ( ل مدع بلطي

 رمغا لايم حراططضا وا" رك ماكي ي'” كي انك سس كلك ب زترم, : لن زم ىوغل كس ( نامرف مح )ما
 : © كاي داشرا لج ,عس انك مبلاطم اكمال ديت اس كس ماج ل ءعسانرك مل ماك ب سرس دد
 ورك اذاةاكز رواو رك مامتتااكز امن 4 ةاك ولا اوُثآو ةالّصلا | وُميِقَأَو»

 ك# (1+ :ىروشلا) نيا اوم : لت جس ااجايو حرم هذي م مح ليم صوصت نرش
 ووصغم _] ليم ت2 نا وك رع موه نفخ و نر وج ع وع ريق لج كر وو فك ن8 كو

 نم بج نايا لس هو ل ىراو تئاما ل سن قع هل ةنامأ ال نمل نامبإ ال : تح جس انوي

 ورك رايت ا ىراد تئاما



 . كفك ال :ءالعتسالا ليبس ىلع هريغل لئاقلا لوق :ةغل يهنلاو

 :لافت هلوق# هريقلا ىلع لعفلا .كرق' مارلإ :اعالطصاو

 4 ىَنّزلا اوُبَرَقَ ال
 (9:ءارسإلا)

 رك بلا دهس بوو ضن كرما ىلاخ حس دير كس بدتو مدعاي بوو تم قلم رما : ملح اكرم
 وج اكو مو ملح رح و وج ووجوم دييرقاكو ريو ثحابااب بايجتسا اًاشم ,وبم ووجوم فالخ كس لاا دييرق لوك

 د

 بس موج ك كس (زاوج) تحايإ ما وأ وب ووجوم يبرق رك ١ روا ءعس بوجو لما لمصر عا "م

 ناسنا حس لج لع لاعفا قبل انني اناحك ,بب دامك مس :ف ارعالا) كاوبرْشاَو اولكإل تجي
 رزقا لايق هس راافخإب نيس نال ع ويو رول برز نوني راو لق قس

 تي قط قاب

 يهنلاو رمألا ثحبم ُ ىلاعت هللا باتك

 لبث حرالطصا روا رك تم ماك دكا نبك تس اك ركن ب ترمب : لوب قتس ىوغل لس (تغنام ءكدد) أ

 تح مناك قل هل ز كس لش باظفل صاخ و أ نم -ح انك مال وك سرك هش ماكر تسود

 اج شاى“ لاي كان ز ئلع 4 ىتزلا اوبر قت الوإل» بي ةاجاكور تاس لس ماج

 3 لام قففتام كب أ رضا ## داع ناي اكل اعتسا ىبن نيم كب كل ل تضناع :ي رش

 حس قاري قلم روا ىلا لك ىلوت لا نك و. لحتلا) 4ركملاَو ءاشخفلا نع ىَهْنيو» حت

 6 سى :ةعمجلا) كعب اوُرذَو# يي ب اتاع اكور يل رز تع رت ع نزلا تكور

 ُمكَيلَع ١ تَمْرُحا» تك جس اناج ايكل اعتسا ظذا 6 نك رورو دير او زله كس اذا

 لحي الون جت حج ىلاج ىىن لكت لع كك دو -ايك ايل م ارت رادرم يمت قم (:ةدئاملا) ةَعْيمْلا
 اك يأ لالع تاب اق عسراو# : ممج ث (775:ةرقبلا) 4 اني نهومتيتا امم اوذُخَأَ نأ ْمُكَل

 0 <سايدوؤك نا فس مت وجول 38-7 لاي ربم لا



 رمألاب قلعتيام ١ ىلاعت هللا باتك

 .هفالخن ىلع ليلدلا ماق اذإ الإ «عانتمالا بوجو قلطملا يهنلا بجوم :همكح

 رمألاب قلعتي ام
 ةرم ةالصلا اودأ "اولص" نيعمف ؛راركتلا يضتقي ال لعفلاب رمألا ١-

 .اميابسأ راركتبف تادابعلا نم رركت امو

 مح يوت وم ووجوم فال كس لا يرق لوك كا تبا هس اناج رن امر قت يىبن قلم م

 دا جاع دديبرق و جاو“ هو

 اذإاط جت ,كوم ك ك تيما ىن ل ساجاياب دير ق بج رك تمرح م لصااك أ :ترشت
 كح دب جرم لا اوفو هللا رك ىلإ وقس ةقُشبلا ماي نم ةالثملل يدو
 كك لاهي هد رك ف وق وم تخورفو ري رث روا ولج فرط ىك ثلا ركذ ول اجا راكب ك- كس عمت زامن كد

 تجو كج كداغ كيا ثفنامم كك تخورفو ري رث كس هب ديرقاك لا دوا تس ك- كس تبارك

 دلي ىلارخ لوك لم عبو سنت هس: دزب للخ لي لع كك مج زامغ هو روا جس

 ْنَع اولآنست الإ» سب , ىلإو كت غنام تتقفش هارزا نك ب لوم ىواشرا ىبغ ىك حررط ىا

 هو ركا ىو جت ب تم لث ا اك تب ما : جرت ١١١ :ةدئاملا) 4 ىكؤُست مك 9 نإ ءايشأ

 روأ نم وك ناوكول ووصقم ,ع قارا ىف يسيل ىر بؤ 3 لاه ورك مكاو كس سنابه

 -ج انا حلايب

 5 : 1 ترا

 انك راي راي :<س اناج ومب رما لاثتلا حسد رك ماك جرم كيو اج ايو محاكم اك ىك بج : تاي لس

 لب دك ةاج وب مح ليش تش ةسالي رم كيا # الي لاي :تاج اهب الشم سي ىضتم كرما
 ورك ا وا رام يجرم كيا :اوب بلطم كل اول اجار ( وعظ زامن) اولص



 رمألاب قلعتي ام 5 ىلاعت هللا بات

 :ناعون رمألاب بجاولا -؟

 .رمألاب بجاولا نيع ميلست وهو :ءادأ -أ

 .رمألاب بحجاولا لثم ميلست وهو :ءاضقو -ب

 :ناعوت ءادألا مث

 ءادأك .هتفص يف لامكلا عم بحاولا نيع ميلست وهو :لماك -أ

 .ةعامجلاب اهتقو يف ةالصلا

 .ةدهعلا نع هب جرخي :همكح

 ءادأك «هتفص يف ناصقنلا عم بجاولا نيع ميلست وهو :رصاق -ب
 .ناكرألا ليدعت نودبو «ةحتافلا ةءارق نودب ةالصلا

 ؟ جس لوبكر ارك لصور وةاكز مهرذور ,زئامغ :اًلشم ,تاواهعؤفامرك لب اضاقناكرار كتر ما بج : لاوس
 لي دج تقو بساكز امن بوو اثم ع تس جو اىك رار اى تاقؤاو بايعا زارت هي : باو
 -ا/و# بوتو حسرعا لا وحج يريم زا ايوب جوتم م ااكوج تقواكر يلق بج بج

 : لإ ليم وو لك ب جاو هه رذ كرما :تاياكرس وو
 -ان رك وري وك ج ىلاو وم بجاو حس رما شب :اوا_فلا

 تان رك وره وك هنئام كس يتب ىلاو ذولا بجاو تسرع :اضق دب

 : لإ لامك وو لك ادار
 اب يب تنقو تلج دانك ريس حت اس لس ( تلاح) تففص ل اكوؤك بجاو .ددجإ : لاك ادا فلا

 ان رك اوا زارت تعامج

 3-5 ىلإو وم ىرول هوجو كت اي ىراد مذ تس لاك اذا و

 روار مقا لس جت اف روس تلج ,ان رك وررهيس رت اسم كس تفص ص ا: ؤك بجاو : رضا جاوا دن
 -انم شار ريغ كس ناكرا لب رخأ



 رمألاب قلعتي ام ل ىلاعت هللا بانك

 مكح طقسي الإو «هب ربجني لثملاب ناصقنلا ٌربج نكمأ نإ :همكح

 .ملإلا يف الإ ناصقنلا

 :كاعون اطيأ ءاضقلاو

 .ةالصلا ءاضقك «ئيعمو ةروص بجاولا لثم ميلست وهو :لماك آ

 ةالصلا ةيدفك «طقف ئيعم بجاولا لثم ميلست وهو :رصاقو -ب

 .تموملا كعب

 ءاضقلا ىلإ راصي امغإو ءاضقأت وأ ناك الماك ءادألا وه لصألا :ةدئاف

 ومب طقاس مح اكن اصقف شدو مذ تاج ىو وب قس وج ىف لمح لك نات 0 لوم قبولا ص

 6 اجور ناب هانكروا# مساج
 (رتئام) ل ا« ضااءرش ب, تاج وم لال وب ةدج وف و يان تس لوب نا رشم :عترق
 ك لااعرش كوك سب نام كر ادتتاك ل ا حس دئئام ول كلي زاممن ريتا كس ناكرا لأب دكت رك ارواب

 كوم راكهتكلاو تح ظزئارغ قا دوا ءٌك ظ اج وجب زازغ دخت اسس قرت تبكين لثخ لوك

 : ل سيم ودى كاش دوا
 كس بجاو تدابتفا لوثوو يق و ترو وج انك دري قاب ىلع : لسا اضف -فلا

 -اشق ىز امن هرش تف مساج وج لك امم

 لوزامن هرغاضف تلج ,ونب ل ازع لس جاو وتم فرض وقتي انرك و ريس لش و :رص اق تاضق -سب

 -انرك اا يدق دي ل توم اك

 عروجر فرط كا ذتق وف وهن أك اوا بج ر وا ء صل ناي وج للماك بس اوا لما ( لم تادامع) :هرياق

 -تس اتاجايك



 رمآلاب قلعتي ام 5: ىلاعت هللا باتك

 زجعلا دنع رصاقلا ىلإ راصي امنإو ءلماكلا وه ءاضقلا يف لصألا :ةدئاف

 .لماكلا نع

 ؛هيف ءاضقلا باجيإ نكمي ال ءئعم الو ةروص ال هل لثم ال ام :ةدئاف

 .فالتإلاب نمضت ال عفانملاك «ةرخآلا ىلإ همكح لقتنيو

 نوكي «ئيعم الو ةروص هلئامي ال هنأ عم لثملاب عرشلا درو اذإ :ةدئاف

 .موصلا لثم ينافلا خيشلا ىح يف ةيدفلاك ءاعرش هل ًالثم

 :كاعون رمألاب رومأملا ك7

 .رطفلا ةقدصو جحلاو ةاكزلاك «تقولا نع قلطم -أ

 كب اناع ابكت قو لا فرص روجر فرط كر ص اق حض دوا ءت لسا _.اننث لما ساشق :وركاف

 وم د لل لما اهق بج

 رول قا لكل بث بجاواظتق للص نا ,ىئونغم لع كر وص لس 1 ىو د ل ملوكاكزج ص : مراق

 ليك بجاو ناهض لامث تروص كك علا ض حنان سج اك اج اي ورك لوح لس ترخآ اك
 ارو ايكب صن ناكم اي ءىف تمدخرجب نيب حس لاارواايكب صفت مالغاك سود فس ىل ترش
 البيت بجاو نان اك خانم هب بصاغ وف ,ىك لجباو ك كلام زج هدرك بصغت مي ابرك ديب لم

 زج هلكوك , سيث نك نايم ب هير 7-2 اى حررط ىلا ,جس رزعتم نامط هاذ لل نك ل

 ترآ ياعم ب لب دقوتحم ث عل تللث امن قروض ع لب لوفوو ,قك وج لبيت رباب لس تعفنم
 -ك ساجايورك لسا

 اعرشو وول ,قونعم نس تل اري ىروص ثلاث لونوو لكالاح سد رارق لع ارغ تجبر شوك ج 02 :هزماك

 رع ل لس لوزور رقا# ل ودور لا كك لت ع زوز باه تبجي 2 دابق لاس ا

 : لذ سيمت وو كري روم ام سرايا كس ديق مدعاي يق كتقو : تاب كرمت
 -هرين و رطف 3 د روا عر ,ةاكز ىج ,ديقم رن هت اس لس تققو_فلا



 رمألاب قلعتي ام 6 ىلاعت هللا باتك

 .رمعلا يف هتوفي ال نأ طرشب ىارتلا ىلع ابحاو هيف ءادألا نوكي :همكح

 :ناعون وهو «تقوملا وهو «هب ديقمو -ب

 .ةالصلاك ءلعفلل افرظ تقولا نوكي عون

 بوحجو يقاني الو «لعفلاب تقولا لك باعيتسا طرتشي ال :همكح

 هيف رخآ لعف ةحص الو هسنج نم هيف رخآ لعف بوجو هيف لعف
 .تقولا قاض نإو ةينلا نييعتب الإ هب رومأملا ىدأتي الو «هسنجج نم

 جو كر اج ليطر شب ءجس قت كاك كر خاج اجو لم ىروف بلاطم اكد ب رومام لب لا : م"
 سب“ انرك ادا لب ترص رف لسا ثُم تاعراسم ا 3 اراكبلا) اع ثور تدابع ل لت

 : لإ ليم وو كا روا ء لن تلك قب تقوم وك سا ,ريقم رك انك يلو بيع

 هب بلطم كف رط روا) زارغ جت ,جساجومب فر كل كس توابع تنقو لم لم سدو مل كيا
 -(َت عب تنقو ىش دعب كس ل اذف كت دايعد لب هر كت لقؤ سدو تذاع ة قا

 : ماك
 لاك ىرورض انرك لوخششم ليم توابع وك تنقو سدو ١

 لم ترقو لا ى تابع ىرسود كل ىاون وب بجاو توابع كيا ركا لم تلنقو لا

 ونود ءجس تسرذ ل تدابع سوو لك لم ىلا ليم تلقو لما حررط ىلا بس حس ومب بجاو
 رواه تسرو ,فامدذن ىز امغ لم تققو كسربظظ صنم لو سحب - شيت تاذانم وكل مم

 قسرا 4-2 كر ضخ ملوك كرر وب بجاو ل زامث لوأوو لم تلقو 2

 (اكوم هانناك رك اتق رمل جاكا) ه8 هوز هسراتعوزا روا و مخ نر

 هس ىرورض تين كايف كرملخ نث ءعبس ىرورض تين نيختم كك لس ىك اذا كري روما مروا!”
 ىف تداوم للا رب مو وم لب اوار ل وف ابر اتتح م زارغ تقو دول رك رب ل تر لا

 عن ل بت حي تلقو رزق ك- وضرف كسر ول فرص تل, وم كت تقواكزامغ دج
 -تس دور تين



 رمألاب قلعتي ام 65 ىلاعت هللا باتك

 «تقولا كلذ يف هريغ بحي ال اتقو هل عرشلا نيع اذإ :همكح

 .ناضمر يف موصلاك «نييعتلا طرش طقسيو هيف هريغ ءاذأ زوم الو

 .اميكح رمالا ناك ادإ هب رومأملا لويسحس ىلع لدي ءيشلاب رمألا د

 :ناعون نسحلا قح يف هب رومأملا مث

 قدصلاو معنملا ركشو ىلاعت هللاب ناميإلا لثم :هسفنب نسح -أ

 كش رايعم) هور تلج - انومب رايعم كل ل تروايع " تقو" لب ل توف مل رس وو

 -(ك دلاغزج لولاك زرق ةعكزع راكإ#
 : ماكحا

 تييوارعردا ذل لف سل) ننال زرت ب كقول ىو ثقل تور قكرلا ل

 نك وم لبث بجاو
 -ت اع كاوا تدابع ر والو لمن ثقو لاش

 د يورك ن مث“ كليك لوزور لحرف نام رف تدير ش بج دل اجو من قطر 5 رواد
 ناضعر صا رواء لث كح كر هز دوروا لوك ل كح نامعنم كل وز وردوا لش اضم رش بلو
 تلا وب## زور الس ناظعر وا ح_ ترزق طم نبك روز لك تنيك وزود ع

 ىلاعت مثلا تنس ىرورضن انو ( لو خ) نلمح لم ب روما وم م او يبس مح كا : : تارك و 2

 -تس رما يدب ال لو م نا + تامر لزان ماكدا قش وج ل لوك | لب نير

 لن ليم وو حس رابقطا كس يلوخ كم يروم امرك
 ككاو ذك ماعنا ءانال ناميا هب ىلاخت دقلا بج ءتاي هع ووخ تازي ع :تاذل نن“ فلا
 مت وايع ريو ىدت ساروا زامغ روا ءانرك فاصلا ءانلول حي ,ان وم رشم ناحا



 رمألاب قلعتي ام لاا ىلاعت هللا باتك

 لمتحي ال اميف اذهو «ءادألاب الإ طقسي ال هؤادأ بجو اذإ : ةمكخ

 طقسي وهف طوقسلا لمتحي ام امأو «ىلاعت هللاب نامبإلاك طوقسلا

 .رمآلا طاقسإب وأ ءادألاب

 .ةالصلل ءوضولاو ةعمجلا ىلإ يعسلا لثم :هريغل نسحو -ب
 .ريغلا كلذ طوقسب هب رومأملا طقسي :ةسكع

 طقاسرمخب 4 قي اواو تح عازل نح وج 2_.اه وب بجاو لاذ كر يروم ام تملا قل بج م

 بج تك وب سين مخ قب ,تك_ر سين لاتحا كا موقس وج جس لبي ماكحا نلا تاي هيب دوا اكس ومب لن

 هددوا انعم نب زقارب خي لك ليم هاركا تلاع جس ىرورض لاح رجم انحكر لاما هي ىلاحت دقلا

 2 كساواةضسف مح وا ءل ةلاحوم طقاس لك تح كاف هف ءأ# تك ر لامخا اك لسوق وج ماكحا

 لو كاع و طق اس لت تس نيس درك فام

 تقو رخآر كا روا نك ومب طقاس وون يورك ادا اك لاول قوم بجاو زرق لمع ترقو لوا الش رش

 زامث ل رارطعا تلا لكوبك قوم فتاعم امم وأ ءايككا لفن ا لن وك ترد اي ايكوم لكي هدب ل

 7 وم نرسم هرييغ و ابل ا ىلاي اي اج وم كت تقو اكزامغ حس جو اى .تنبلا جس لاج وم فاعم
 لا قاوم

 اريهب ىلوخ لمص لسا حس جو كنيس ررعا ل رك ومين يلوخ لاذ لوك ليم لا تم «درييغل ننس دب
 تح جو كر حج زان لوخ لاي دلع ,يرك و ضو كل كس زامغ دوااناج ك- كس زان كر دج صب وب

 -- َّلآت جو كرام ىلوخ لم وضو روا حس مل وم اديب

 وب ثخ ىب ري رومارؤل تاج ومب © سل وماديب لوخ لب دي روم ام تس جو كل سن تايهو دل و

 بجاو زامن هي لج روا لبثت بجاو ل قس يب نا ءلثكت بجاو رحمت يي لاول لب -6 مع

 لأ بجاو ب وضو ب لاء لت



 يهنلاب قلعتي ام 6 ىلاعتا هللا باتك

 ذحلا نإف ؛داهجلاو صاصقلاو دودحلا عونلا اذه نم بيرقو :ةدئاف

 ةرفكلا رش عفدل ؛نسح داهجلاو «ةيانحلا نع ارجاز هنوكل ؛نسح

 .هللا ةملك ءالعإو

 .اميكح يهانلا ناك اذإ هنع يهنملل حبقلا ةفص يضتقي ءيشلا نع يهنلا ١-

 عيبو رفكلاك اعرش وأ اعضو هنيعل احيبق نوكي نأ امإ هنع يهنملاو

 .ءادنلا تقو عيبلاو رحنلا موي موصك ارواح وأ افصو هريغل وأ «رحلا

 ىئالسا) وده كل لالي بيرق حس ورمل نسج قتل ىلا محل حا ب دابج روا لاصق ,دودح :هرئاف

 يلوخ ليش صاصتق دوا ليث ىلا كر ذاب سس لومئانكنو مكس لوم اديب جو راب يلوخ لش ( لازم
 : حس لوما دي جو ورب فخ لم دابج روا < اب لار ليس اكى ل حس لا دك بس اى مج لي
 -جس نوم ورف تتفق اكل ورفاك جل دذ كس للا دك جو للا : كي

 -جس اتليثكي نزيد روا ساجومم رثلب لك اكد ثلا مهل رذ كس لا دكت جو للا : مود

 نبا لاك حن
 دقلا روا تس ىرورص انو (لارمب) ع ل هنع يهنم ول وب م الاو ذ_ رك تفاعرلا : تا ل

 دف شا قرود جسور حس لالا قت لس نونا لل ني م ىلا

 :ةيلا نذ َ هد ل هنع يهنم ح رابتظا لس تييع ون لكى لا س,روا

 : ل ليم وون لك ا_ون قر بووخ تاب وج ززج هو .قاثلا# فلا

 7 كل سا لق نجي وجب كريب ىت (تخاس ءثوانب) عضو (ك لج رما هو :اعضو عازب © ١

 ]011101111010110 | ]| |] ]1 ] ز]ز ]1 يا
 5-5 لا



 يهنلاب قلعتي ام 6. لامع يدع

 :ناعون يهنلاف -؟

 .ملظلاو بذكلاو رمخلا برشو انزلاك ةيسحلا لاعفألا نع يمن -أ

 اسبييبق هتيغ وكيف .ىهنلا ةيلع ةورو امدقيغ هع. يهبما نوكي 00

 .الصأ ًاعورشم نوكي الو

 وبقت رك قارب ىض لت هجرك اوم اياتتا بف تبر شؤك لسن مادو .اهرخ ءازل ع ع

 ليت لك اكتخورفو ري خا ززآلكوبك ءجس ايد رارق عرونممس وك خيل لا فس تميل رش نيب اك دازآ ©

 زبادي نفخ نما تدجو لك رعا ىكر كد ع د لاب اذ لوك لف تاي ناش :ةزيغا 8 ب
 : لن ليك روص وو ركب ىل لاو ايك

 ريع سي وب آت جو لكم زال فصو عرورشم ريغ ىكى ارب ليم سحب مادو :افصو هريخل ع ا
 تسد تظايط لكدطلا ليغ تكر وزتور نو لازرك بن تروارع رق ىف ءزور انهت هزور كو كع كالا

 دهس 8 هو ك- لاا ,قكك وم ليث ادب سس ذود كس ناد ادت: بس تاب كيلا دو دوا ءس لارا
 كر حجج يع -:+ لآ دجو اك (ىدؤي) رداع ىكلاربب للم سحب ماو :اروام هريخل جل -؟
 تس تاي كيا لوم للك حل للا ءلثث مزال فصو ايي ب انك تخورف و دي رخ دعب كس ناذا

 و وير حررط لا لبي تدار وب اع كل كس وجب ارث رج قس وج اربع تس لاا هو لكك

 -ه زد لل لبي تس ان رك تخورف

 : ل لدمج وو كا تس دابقلا كس نا« بس نك كت امم كن مج ماكدو : تاب كرس د
 ىلإ هبت لوك فس تدير ش لم موب و تروص لكن لاعفادو نم : تن رم كه يسح لاعفا فلا
 ىت ديك حدمآ كت لرش ماك بس يب بتنام لكم لل روا روع , ىو بارش ءانز بج ,ك سن
 د3 لبثت ىلإ ربت لوك لم نا ذ تيل رش روا خس روب ح

 هدروا جس لوما تاذ كنا ك- ساس لوم وراو أ يلوم اكعرونم ضي لم مل ا : مم
 نيو لال روم امل زوخا



 ديقملاو قلطملا ثحبم 8 ىلاعت هللا باتك

 رحتلا موي يف موصلا نع ىهنلاك ةيعرشلا لاعفألا نع يفو -ب

 .ةهوركملا تاقوألا يف ةالصلاو

 اتسع :ةوككيفا :يهنلاا هيلإ ,ضيصأ امي نع هدح ىيهبللا ذوي :ةمكح

 .هسفنل ال ةريغل مارحلل ًابكترم رشابملا نوكيو «هريغل احيبق هسفنب

 .ضئاحلا قالطك «هيلع مكحلا بترت يقانت ال لعفلا ةمرح :ةدئاف

 [ديقملاو قلطملا ثحبم]

 .ديقملاو قلطملا صاخلا نمو

 نلاذ_ تدبر ش رلط كل روجوم لبكي ح عرش دو زو وج لاعفاوو م : تن ام ل يع رش لاعفا -#

 ل كك رورو قاد لس كالا ريغ تحج ,اوم رعب هك عرش دو زو قا دوجو اك نا اب ءك ىب دب را

 هه ؛انكر) لاما قش لما لس مزتور. نيرعل انغ ى دع مزام قت الاوز ريا يشل

 لا ذ تل رش ,ك اهو قت لما ل ةالص روا -ايك فاضا اك لوز ددعتم لل للا دس تجر

 -ل ميعرش لاعفا زامت رواه زور لج -ايك فاضا كر وها ورعتم لب

 لص ن ءجس ىلاج كت فاضا لكى فرط لك من ىل ومب بت لك نج لما تحن ارم لبن ملا سا: م
 دلل نل# كيرف كس روف لرب وقال إل لايقاا د نك روت زيتا رزق هنت

 ناك للا-تج تبءاشم دخت اس كس لولد اجي كس جرروس روا ضارعا خس تفايض ل هلا" ” هو

 وم لي بكر ماك ارز مارت ,اكوج بلر م اكو مخل مارح بلكت ماكل اعف

 عرونمم اني لقال ليم لب ترلاح سين , بث لانه لس ل وب بتر م ملح يي سمان وب مارحاكل حش سك: ري
 3 لم اح وب حقا ورط جس عروم اني د لبق الط نامت دخت اس كيا ررط اق اج ومب لاو الط رك جس

 نايب اكر يقم روا قلشم
 لل رقم و قلك لس ماسقا كس لع



 ديقملاو قلطملا ثحبم 6١ الا هلا بانك

 يف ةبقرلاك ءاقافص صوصخ نود تاذلا سفن ىلع لديام :قلطملاف

 .نيميلا ةرافك يف ِةَبقَر ٌريرختفإ# ىلاعت هلوق

 هو ةدئاملا)

 .هقالطإ ىلع يرجي قلطملا :همكح

 هل وق َُق ةبقرلاك ءاهافص صوصخ عم تاذلا ىلع لي انه :كيقللاو

 .ًأطخلا لتق ةرافك يف ةَئِمْؤُم ِةَبَر ُيِرَْتفإ» :ىلاعت
 نو نع ماصعلا)

 دييقت ىلع يرجي ديقملا 222

 طفل عروضوم كل كس سا فرص زج ىلوك شم ,عس انآ (رمخإ هس ديقو قلطم قب كري نرش
 لي وج لتي , رخو ترفض ملوك تاس كس تاع ءريغو دهس, لتر .ناتك نع ع ىلاو ع

 ريرقم رحت اس قس مري ورفغ رد فام ب طرت تدفص حك ا يقل قت رؤس عوف # قروب قالطا# لا

 ,ةنمؤم ةيلرب نق الغ ل" راو لع نوم ليث ب لص ىرول قئاططا اك سا تلقو للا جس سوم راو

 بس هوم ريغه ل ”اموو تقو لا

 عروس سمج وب ت تلالو لك لا ري تمص ضان ىلإ تلالو يت زن ع ناموو ع

 ب قلع جة نيرختفاط» ليم ناك ةرافك ل هام
 سايق اي دعاو ربخ زف وم نك نرك لمت بي نقاطا كس سا بج تل عبس ات مئاق هب قطا نيس قلم: مح
 _ لب“ زتأع انكر يقم رت اسول_ 2 قالك لنا سنو

 ليم ارت روس تحب حرك كلالو دجت اس ل تف ضو لكس ان تراؤ كلو بس ضاخنمو : ريم

 ل 8 ةنمؤم ةَبقَ ريرخَتف# لص رافال الخ لك

 انرك د اززآماغ قلطم نسم لث مراؤل هيو لك ممتاس ك ثيياعر ىكرديق .يديقم . مخ

 -س ىرورض انك اززآىت مالغ نارطسم , ليك تسرد

 نيم لعن ليا فقل نق لياركا كس نلت ى دك نلت ل وجت يريم وك قلتم رقت
 كيوم كس فانحا ول وب ح- برس لس مح قلخت م نونوو روا ومب اي آريقنع لدم ضن ىرسوو روا قلم
 6 وب ع مخ قلعت ل ونوورلاروا جايك بين لوم يريحك قلطم



 زاخماو ةقيقتلاب ق هك" ىلاعت هللا باتك

 زاججاو ةقيقحلاب قلعتي ام

 هنأل ؛يزاخملا عملا طقس ىقيقحلا ئيعملب لمعلا نكمأ ماد ام ١-

 نك دعاوي ركل ا :ىلاعت هلوقك «لصألا محازي آل راعتسملاو ؛راعتسم

 - طقف ةدقعنملا وهو - دقعني ام ىلع لومحم يَناَمْيَأْلا ُمُتَدَقَع اًمب
 (88 :ةدئاملا)

 ةدقعنملاو سومغلا لمشي بح «مزعلا ئععم نود ظفللا اذه ةقيقح- هنأ

 مقيقخل محار ال اللاب زاج هنأل عينج

 رواج اي 1اس ىو نيم نعل لأ : : لمت ,لق شاع لوك قتال لوم 70

 اكو دام قا عروس مدى 9 ب / ليو تدقق ك حوفسم رت اسكس لا ل ع ىرسود
 لم قرم رح تي اك اج ايل بيت لوم قاقتالاب 3 لوب فلأك لونوو بيش روا مث ركا دوا
 ؛(قفاَرُملا ىلإ#+ نم تأ ىك وضو روا 5-5 قلم (عرب:ةدكاملاو هك اَمُهَيِدْيأ اوُعطَقاَفال

 لوم قافتالا, ىب ول وب فخم مح رواوب كيا برس رك | روا جس ريقم دمت اس ل ريق ى (<:ةدئاملا)

 روهمت روا) ديقتم للم تيبآوضو رواج قلظم يكد للي تيبآ كم جي اك جايك أ
 -(ج لاه شبح ثييدم ديقك قفارملا ىلإ ليم م نس
 راه ةرافا حجب 4 خاج ايك يأ لوم يوزن لس فازحا ول وب فل ببس دوا مب كيا مح رك ا دوا
 اقف ريو وا, يبت لوم فازحا لاهي ريقه ليم لل ءرافكر وا ,ج قلم ةبر ليم نيمو
 -ت ئىرورض ارك ازآم الغ ناهطسم لبي نيو راهظ كيوزن كس نال ةسك

 51 قل حزام ٠ ترقي

 راعتتسم حم ىرايم لكك هوم نرتعم نعم ىزم وب نلمح لمت يزعم قت ليي بج : تاب لس
 ةروس تحج _(نس ل لبي رلك وثم ,انكس ومب ليت متاززع رحت اس كس لسا راعنتسم رواء لين ( توب كَ ام)
 لاا هزغاوم ىل ان ثا ْنَح 4َناَمْيَألا م ُمُنْدَقَع اًمب مك َذْخاَوُي نحلو# :جس بأي داشرا ل هلم

 9 _ووركم ل ل نوم مت رك و سامر



 زاحاو ةقيقحلاب قلعتي ام 33 ىلاعت هللا باتك

 :عاونأ ةثالث ىلع ةقيقحلا ١-

 نم وأ ةرجشلا هذه نم لكأي ال فلح نمك :ةرذعتم ةقيقح -أ

 .ردقلا اذه

 .نالف راد يف همدق عضي ال فلح نمك :ةروجهم ةقيقحو -ب

 .ةريثك هتلثمأو :ةلمعتسم ةقيققحو - َج

 غفل سا ىب/ع بس هدقعنم نبك فرص هو ردا ,ةج قورك ملح دج جس لومت يمت سا كأي تيب آب -
 اجو لماغؤك وفود هدقعنم روا سومخ نيتك كاان دار (هدارا دتفبب) مزرع دلت قم قلم كس
 راتلس ل لب رلك وقت سلس تاي زاروا بن تم ىزئع مو لئادبك ء لبا تسرو

 : لوب ليم نيت كت قيتح :تاباقرس ود
 ىراوشو روا تاقشم ري رثش لب ل_ زك لم يب ل ع وو ةرزعتم كايت :ةرذعتم ةقيقح فلا

 كس ىرثناب ىلا ,نفافك لأ تخرو ين للم كى ك_ قلت ل تغرس منا لوك سب وب

 زج لوب ىككا لم ىرنإب دوا ءانامك لمي اك تخرو ول -انءارك ليت وك ىرناب سا لبي يل ل_ قات

 -ج راوشو تيياهن انك لم يعم قش كس سا لكك كوت دام انارتك

 لك با عرشاي نوع كوم نك ل بلبس مروا تقيقح :ةروجهم ةقيقح -

 عم قت لس كر مق ايي وكر م0

 عل لبنت وارم قت ب حوا رطل جسد رماب صح لاب اك م * مك رررط لما لن انحكر مق فرص
 ةلاكو أ اني ةموصخلاب ليسو لبس مدع قالغ كيسأل ترودو لك ملوك تب اي-هلاج

 لبي زئأج تاب يع رش لكدج نايل ءلجادانب ليك و اكري ورزت كف لع قرف نم قتل ك ةموصخلاب

 روا_هلل_ وهب روج قت ياعرش كس لا كاع ىو لكتاب تسر وانو تسردرم لكفلام قر فك

 ومب تانك 1 نونو ورز قو راهتز تل_لخ لك م رون وقوع لو بارو لع تلاكو

 تب لاياغم لك سا روا ,ومب ماع لاعتسا اك ل جس مو رممتسا نقيق> :ةلمعتسم ةقيقح -ر

 لب لمت لدم ىب نعم قتلت طافلا شكا لين



 زاحباو ةقيقحلاب قلعتي ام 25  ىلاعت هللا باتك

 :ايماكحلا

 ةرحشلا نم ةاريق- ءقافتالاب زاخخلا ىلإ. ناسي نيلوألا نيسسقلا ,ف :-ا

 .لوخدلا قلطم مدقلا عضو نمو «هيف لحي ام ردقلا نمو ءاهنمث وأ اهم
 ىلوأ ةقيقدللاف «فراعتم زاحج انل نكي مل نإ رآلا مسقلا ,فو تب
 .فالخ الب

 كلم ةفينح يبأ دنع ىلوأ ةقيقحلاف فراعتم زاحم امل ناك ولو -ج

 : ماكحا كوم لونست
 لكي فج رارلك 215 7 ءارم قا“ ىزاي لافئالا نا اوبل ل تيبقلا

 ا جس نكي ليث لاو ٌك ةساج ىل وارم زج هو حى ذنإب دوا قف ةساج ىل دارم تدق لك سا شدد
 وق لاق و متد جرررط قت لوط ق اج ياذا ززعاعودب لق قط ح_ فكر عرق زو هع لان

 كوم لم ري قعم قت قاتلا وف لوم ان جرؤرم قتس ى رنيم لوك كنك لم مل كريت دوا 8

 قيل كيوزن كس هللا فيفح وبا ماما ىت ول لوم روم هداي ف حس قم قلم قش ىزن رك ا دوا -ت
 26 اجايكل م يراهم مومع لم ترو ىيلا كيو زن كس ندب اص دوا ءاك .اجايكل م يوت قتل
 دارم تس ىرايم كادوا لو ه والع لس قت ىزنيم جرو لسا كس مي بلطم اك ايم مومت روا :ت شل

 لب اج و لاو قب قتم زوم جرؤرمع و دوا لي اج ج لختاو قب نحس قش لم لسن كس لت اج كل
 نيت لاوزنم قب قتم لس ن_انك وبك و وخل زا امك لبيت ويبكي وبت_اهك مت ضخ لو تن
 هك بحاص ماما لج تس هالي دز لامتسا لمع ف كس د آ رك -< اتاجايانك لول ركن وجب ,لإ

 لو لبيت مل تس امك ىف وراي ان آروا ءاكوبت دارم انابتك لم تروص لا لك اوك وبك كيدز

 ا انك لوبي ماوخ لج كوم دارم ةطنحلا نه لصح اهم زار مومع كيو كس نيت اص دوا ل
 لك اج ث وثم ءىلوراياغآ



 زاحباو ةقيقحلاب قلعتي ام .ه ىلاعت هللا باتك

 امهدنعو يق ةفسس ىأ ديح طفلا قحس 3 ةقيقثلا نع ففتع ) راج

 .مكحلا قح يف ةقيقحلا نع فلخ
 راصي عنامل امي لمعلا عنتما هنأ الإ اهسفن يف ةنكمم ةقيقحلا تناك ولف

 نإو زاحبا ىلإ راصي هدنعو ءامهدنع اوغل مالكلا راص الإو ءزاحا ىلإ

 ىلإ راصي ال "يبا اذه" :هنم 5 ربكأ وهو هدبعل ىلوملا لاق اذإ :هلاثم

 .دبعلا قتعيف زاحلا ىلإ راصي هدنعو «ةقيقحلا ةلاحتسال امهدنع زاخلا

 ملكت فرص شب يس بان اك تنقيح ليم ظفا ضن راهم ليز كس شلت ةفينح وبا ماما : تاب كرست
 تور كت يربرع كس لاك ت اي كا فرص كيدز 2 بحاص ماما كل كس تنس لك رام ليم

 ةناءابل نر فرغ لك تم ىزايم و ومب د تروص و كك قش قر ومب ثسرو ثم رابع

 ىكقتم قت خل ماك قتل ,ع لادا تقي ندع دراي كل مح ذخ لكيوزن كس نيت اض دوا 4
 -ت ىرورض ى 00

 فرط كذا ونت للك لا لكتام ىكرطك سوبب نلمح فخ ىف قحم قتل رثلا لب
 6 حاج ومب وغل مالك كي دز كني امون لوم نس لك رن ل نعم قت زكا عزو اك تاو اهل وجر

 ايل روجر فرط لك ز اع قس لم تروص ىف ذو« رات. نعم قت نيت 2 نما ماما روا

 لة
 ايدج“ اص وف جس انباريم هن دك كسا, حس لكا لبر ع دج حس مان لا ذتيسا ىلو مم ىل وكدا :لاثم

 قتم قت كك كد ساب كل لبي ءاررع (قولزأآ) قت رتيخ كس للا كبس وفل مالك ب كيدزن كس
 كتم ىرتم كيوزن كس لشلتز ملشكا ماا روا ءسس جو لك سنا سب لبي مع ء لإن لاحم ( ان اننب)
 ا اج وم دازآم الغروا ءاك جايك روجر فرط



 زاحملاو ةقيقحلاب قلعتي ام ه* ىلاعت هللا باتك

 عةدحاو ةلاح ف دحاو ظفل نم 5 يزاجماو يقيقحلا نعملا داري ال - 5

 نيعملا "ةسمالملا" نم ديرأ امل ِهُمَءاَسَّنلا حَتَسَمال وأ#» :ىلاعت هلوقك
 (7 :ةدئاملا) 1

 :كيلاي سملا وهو (يقيقحلا ىيعملا ةدارإ طقس :عامجلا وهو ,يزاجا

 .عاجشلا لجرلل دسالاك ؛يزاحبا ئعملاو ىقيقحلا

 :نيوحن ىلع يزاحجملاو ىقيقحلا نيعملا نيب عرشلا ماكحأ يف لاصتالاو

 .كلملاو ءارشلا نيب لاصتالاك ءمكحلاو ةلعلا نيب لاصتالا :لوألا

 هل لبي وارع ريتا كيا قم نوفوو ى ذيب ردا قت لب تلاخ كيا تساظفل كيل : تاي وت دج
 ليا تم قت ك_ عسا ءاّسّنلا مئتسمال وأ :كس كأي داشرا لبث هذلم ةروس بي تع
 قس ىزايع ك- تسال تج لاه دلو كس رانج قثك ىذا دوا «لث كس لونك الك سرسوو

 يرسوو كيا كس ترو و ورع وا - د نب رم لع قخ تاوأ كك لس زارع اع

 ا لو نبيل وظاو حن وو# لت ف

 ماع تيرا لوك هل بس "زاب مو هو دوا بس ىقش س لا تدوص كيا دبا :ترشت
 ماع لا لونوو جس خرورم ظفل لم لج قم ىزام هو روا قم قش كاني دارم ثم ىزاي
 -ه- تسرو ب ,لباج نب درف كس قم ىذه

 قم رك حس ىرورض كل كس خ8#رك لاعتسا لب قتش ل عروض وم ريغ وك اظفل : تاي ليدي
 نيت نالوا مدت ااناسا# ريك قا قرأ دابق تي نزف: كيمارم» ل لوو ققغ ىو قل
 دل كيرش لوثوو ل فصو كس ىدداببب نك ء تبسانم
 : جس اجو اكحررط وو ( لح" ) لافتا نايمرو كتم ىراجم روا قش لبي ريع رش ماكدا دوا

 2 /نارمرد كوم كلام وا ذ_يزخ تع قلع الاو نايمرو ك مح روا سرع : ابي



 زاجماو ةقيقحلاب قلعتي ام 6 ىلاعت هللا باتك

 ةبقرلا كلم نيب لاصتالاك مكحلاو ببسلا نيب لاضتالا :قانلاو

 .ةعتملا كلهو

 ءدحاو بناج نم ىناثلا يفو «نيبناحجلا نم لوألا يف زاجملا حصي :همكح

 .مكحلا ةدارإو ببسلا ركذ وهو

 ءحصي ءارشلا كلملا نم دارأو "رح وهف اديني تكلم نإ" :لاق اذإ :ةلثمألا

 .اضيأ حصي كلملا ءارشلا نم دارأو "رح وهف ادبع تيرتشا نإ :لاق ولو

 كتسااناو ريو ىف وع قاع نخدم تنم فو هو اك يلع مولك دلع .:عجرشت

 جي مح و ب اهلج وب مق فو هو ببج روا جس انوه دوجوم ب مح ول ح اموجب لقا فو هو بج

 نوم روآ شل تلج روا ,ع تللع ف ذم كلام ندير لب لوززج تي 2س اباج و فليتم

 3 ةناعرب رم عسا ةناج ني ورب برش لاه قط ل تمرح ليم تار 7

 -- ىدثاب دوا تبللع لك (تاذ) نورك كج ريو لب نأ سربو 2 محا رؤإ يبيع ؛ :ارسود

 قالت ب تريلكم لك عرافتنا ( مج
 لزتع عار تحب بىمرش زارنا ثا لج نتا روا ب6 كك زق قاد هس و ببس ير

 ل ىدتاب حررط ىا لذ ببع لوثوو ب لج هس ىلاث# كك لاي ىد روا بس انهي كت
 دع بيع ورج كرا ع صل لاعب «اذ) نورك

 كس لاا دوا اني دارم مح تس تلع تل «ج تسرو راه حس نيمأج ليث تروص ىلع م

 تسرو زا تل فاح قى كيا لم تروص ىرسود دوا -لإ تسرد لم روص لوثوو نو

 -ج اني دارم مح كسك هكر جاك ببدس هو دوا
 وم كلام دوا ءب دازآ هو وف لوو كلام اه مالغ قل سا ون للا . شل عر

 روا ءتس دازآ هو وف لوري رخ مالغ لوك لب را :ك_ كا روا < تسرو ول ايل دارم اندي رخ تح
 9 تس تسرو قم وف ايل داع انو كلام تس فس يق



 راججلو ةقيقتملاب قلعتي ام همم ىلاعت هللا بانك

 : هتمأل لاق ولو ؛ حمصي قالطلا هب ىونو "كتررح" :هتآرمال لاق ولو

 .حصي ال ريرحتلا هب ىونو ”كتقلط'

 تا ناو ليم لج س لاصتلا اك مث ىلع نايه رو كس فوج كلام دوا ذي مخ كت -

 -(جس تسرد زاك

 رك لاا روا اوم كلام اك مالغ تحدآ رب "| لووم كلام لب را” ارك لس لا را عرش

 مالغ ارول ليم تريلطم لكوبك ءاكوم هن دازآ مالغ ل ءاوج كلامك توآ سرس وو رمي ديدرك تخور

 بلا وم كلام اك سدو تقو كيب دج بس اناج اه زك لا كلام ليش فرع وا دامب ليك اهلا

 كم وب راي رث لت وبك اك تاج وم دازآ مال وأ ,كسرك هدادأ اك لس دي رش حس فسم كلام هو ا

 وم عت لام تنبع ىك سا مالغا دوي مك يش ىرورض كل
 تثسرو يك“ تين يب ول لس دارع نوم كلام عس سدير هلا ين ,ح ا كرر وص سدر ملح لب

 تهت ككل للا ,بس فيج ليم لا الكاك ,ك تاج لك شت قرت ىلا ”ءاضتق دك جس
 ك ذاب تل ئدازآ ا مال هد تس ابداتب دارع اندم كلام دج حس فس دي هد دك تس يدم اك

 -ج اب لات هاب كل

 ول ءلك تي ىك الط سس لا دوا ءايك دازأ كش فس ل :ابك تس قدي فيا ع ىك لا دا
 راززآ س ىلا روأ ءىد قالط كل ذل ليث :ايك تس داب ىقيا دس ىو را دوا ع تسدد
 سب تسرو ول لإ تين ق فرك

 ىكاذوب مث قر للم انرك دازآ هلئدك «ج تسرد تين اك قاطط ت ذل داذآ :قرثت

 دازأ لب تس ببس اك لوم م 2 عراقنا ٍتريألم لااور اك ريق ر كلع لبث راب دوا دعس تمل

 تسرد انيل دار ( بتيسص) مث رك لوإ ببس روا جس برس ضث كل كس تح كلم لاوز انك

 قط لي لاب برس # قوازآ قالط مك كل لا ,لببت تسرو ترروص لمت مب ىك سا دوا جس

 دلال تسرد اني دارم ىوازآ رك لوب



 زاحباو ةقيقحلاب قلعتي ام 38 ىلاعت هللا باتك

 :عاونأ ةسمخ يقيقحلا ئععملا هب كرتي ام -5

 كرتي ىابلا نيب افراعتم يزال نعملا ناك اذإ يأ :فرعلا :ةلالف--1

 سوؤر ىلع لمحي "اسأر يرتشي ال" :فلح نمك «يقيقحلا ىيعملا هب
 .ةمامحلاو روفصعلا سوؤر ىلع ال «منغلاو رقبلا

 قتعي ال "رخ وهف يل كولمم لك" :لاق نمف :مالكلا سفن ةلالد ١-

 .الماك كولسملا لواشي كولمملا نأل ؟بتاكملا

 ناك لزنف "لزنا" :يبرحلل ملسملا لاق اذإف :مالكلا قايس ةلالذ -“

 .انسآ قروي "لوف "الحر تدك ذإ لرتا" :لاق ولو.هأبفآ

 هنا فس كورلا ريبزت لوك كاك انيل رار نك“ ىرتع زكر ونت زك لك“ قع عزي قو
 : ل تلوم كس م جراي نئارق

 تل اجو ىك شاول لوم جرورم لش لوكول ثم ىزايك بج : ترق ا تواعو فرع ا

 7 دريل ليلا "قري وب ل ملاك, مت ى_ قل تع رو لحاع ع ا ةونج قم قت
 فرع) لوم ليش ارم رس كس رتؤبك دوا لول لوم دارمع كرس كدب دوا لتس 2س
 -.(اناج ابك ل ىرس زك نا لي
 ازا ضال 3 عبواق وها لولا لكك ويارب" كل لوك ل ديرك اه زوق نت 3
 كفرت لتاكم روا) تس اناج الوب ب قت لكولمت لسا * لوم زف رى كك لنا دكوبج ليك

 :زدفخاوإط :س كي شرا تي وا هس كول ند فرع اك لاء وازآ تس اين
 سس 2ك حانج اه وراي اك ىرتباع كاس كك نإ رلاو ْئس (؟ +: ليئارتسا ىنب) «لذلا حانج امُهَل

 د لب وازع قتم قت ثيبرق اك تاب لا ظفل ا لذ رع وز قم

 2ك ب) لابس روا «س يرق الاد فج اياب دعب كس مالك لمار و لابس : .ثبيرقق اك مالك ايس #!“

 لابس ند فرع رك (ت اى ج مدقم ب) < ديررق الاد ذاج اياب ديك لب مالك ( تاس

 - -لث ةلاج كس دارم يسرق لوثود نت الو لباس دوا لب اج كك لاتسا تل مك لقابسو



 زاحملاو ةقيقحلاب قلعتي ام 56 ىلاغت هللا باتك

 .روفلا نيميك :ملكتملا لبق نم ةلالد - 8

 «يقيقحلا ئيعملا لبقي ال مالكلا لحم نأك يأ :مالكلا لحم ةلالد -ه

 .كيلمتلاو ةقدصلاو ةبهلاو عيبلا ظفلب ةرحلا حاكنك

 .ةينلا ىلإ هيف جاتحي ال زاحملا نم عونل انيعتم لحما نوكي عضوم لك :ةدئاف

 ىلا اه سا ءاكومج نما ركيوو وف اي آرت تس حلق هو خان "1 رت” : كل تس ىل رج ناهس را لب -

 لي نما وك لا ون ايآ ثا هو لب " تس ورم ون را 1 رثا”” دك انك فس لا را روا كوم .ت زئاع

 دهح سرك ريد“ | عع ورم و ركا** كويك كوب

 َنيملاظلل اَنَدَمْعَأ ان "كيل ءاش ْنَمَو ْنمْوُيلَف ءاش نَمَفظ :ج لي داشرا حررط ىا

 ك نوم الن ذل مت ,ع# زكر فك ساه وج دوا تسال نايا تاج ج لب : مج ر (؟ 5 :فهكلا) كارا

 ا راقفا نضر فكد ناملا# بط كيل يري 3 قم لح ناهي بس كر دي لأ
 < (اناكمحد) دي دب ب دك جس اجرك تلالو هي للا يبرق اك «اتدَمَْأ نإ ركل ءجس ابك

 هل رموش دوا ءجس قاع اناج حرمك كوع ىدع تئ :ديرق تا باب 3 لخ 6
 تسرك ق#ك بج ترروع و لج قللت قعم ى سا وف "قرط خت لل حرك و لا” و

 اند قالط ري كك تقو ىا كج ىرانب تيفيك ىك ملكت نآي' ,ىك خاج وب حلاو قالط كك
 ىلا كوم م او قرط ف كك تاز هر دفا ةناع شكر ترد# ثرققو لا لب جس ووصل

 دل كيك "روف نر” وك

 لاب كا وارع قخم ىرنيم ف وب امرك .ن لوبق وك ققتتح قتم ممالك لح نتي .. دبي اك مالك لك
 ترو# دازآ توك ءت تسرد ت كيلمت روا قدص بم عت ظفل حراك اك ترو“ دازآ تجب -ك-

 كل لبتاج ياو زوج قم قمح كس طافلا نلا لي شبت لك اك تريل عررط قى ىك تاذ
 يوم تسرو حراك تس اظافلا كلا لم ا اع 2 دارم ( تكلم ك عضر أ“ ىزاي روا

 ليم مالك نا ول ,لومب نيخت نعم ىزام تس جو لك دديرق ىل دى ومب ايبا قوم لامتج :هرئاف
 لاك تجاع كت ين



 يناعملا فورح ثحبم 15 | ظ ىلاعت هللا باجك

 «فطعلا فورح اهنم «ناعم امل فورح نايب زاحماو ةقيقحلاب لصتيو

 | بأ ف يهو رخلا فورح اهنو
 ديز عاج نك ( بيت رث وأ ةنراقمل ضرعت ريغ نم عمجلا قلطمل واولا 1

 الإ

 نوكيف: ءرجج ثنلآو انقل ىلإ ذأ ةهديعل هلوقك ءازاحج لاحلل نوكت دقو
 .ةيرحلل اطرش ءادألا

 نايباكىلاعم فورت
 ,© تقيقح و وب كل ك ترش يف لوك تس تح ثك لكرابو تقيقح قلح ىلاوم فورت

 ل دوب قت ىيازاوغ روب لأ نك كس فورت ريو خرط ىلاعس زا ل وم ىلع تك هو بج روا

 لباقم كس نا -يف بي لومب ٍركرم اي #بب بج لومب درفم واوخ ,فو رج راو ثم كم ىلاوم فور
 فورت ل تك قب اهب فورت زك نا , لنك كك عضو كل كس اني ظافلا دج لن لاهم فورت
 : لو تس راج ك- نايب رب فورت روا فطع فو دنت رع نا لاي

 -لؤ؛ ب «يف ىلع ىلإ : #فورتروالث ىتح ,وأ .نكل لب مث .ف ءو :فطع فور

 ذيز ءاج تج سرك ليك ضرع لوك حس بيترت اب تن راقنم هد كس كل كس عيب قلعم واو

 لو وتم قم كس واو ىبء ( ًاورمع ددادي) ٌورْمَعو

 هي لهب اه لب ركاروا بس ىلوم تكرش لايم يب موك اي هيلع مول وف حس فل ري ورغم اكو رغم رك

 نااود دك ت لايخا نم لغم ور وكري سي -ج لوم ىراد صح لي ووجوو تاوبش ضت ول حس فطع

 - ومب اي لبكي تس رس ود كيا كس لامخا ى يادوا لوم سآت اس



 قاعملا فورح ثحبم 1 | ملاغت هللا بانك

 رادلا هذه تلحخد نإ :هتجوزل لاق نمف «ءلصولا عم بيقعتلل ءافلا -1

 .خارت الب ىلوألا دعب ةيناثلا تلحد اذإ قالطلا عقي ءقلاط تنأف ؛هذهف

 نإ" :لاق اذإف ءطرشلا بقعتي هنأل هادا كارلا .ق .ءافلا لمعتستو

 .لوخدلا بيقع قالطلا عقي "قلاط تنأف رادلا تلخد

 تعب" :رخآل لاق نمف «للعلا بقعنت اهنأل ؛للعلا ماكحأ ف لمعتست اذكو

 .ءاضتقا عيبلل الوبق نوكي "رح وهف" :رخآلا لاقف "اذكب دبعلا اذه كنم

 ىلك نع نوم ريق ك_- ل لاح اوؤ لاح ل ترروض ننام سوم كك كس لاح اي داو

 ءازآ ولك ب اع لارو رك اا هيسور رازم تن وأ نك“ ّس َتنَأَو افلأ ىلإ ذأ :انك ت مالغ نيا 2

 وتود لالاوق روز لات داكوم سيث رة غب حس لك ادن, ومدير ش لك اذا لك قاذاذ آو ع

 ا سو يق كس تييطرش واو دوااك ةساجابك خوك

 جس ا ءاكوم رثؤم لج كامزز حس ديلع فوطتم فوطخم لبي بص كس لمص ولا ع برقعل ءاف ل

 رادلا هذه تلخذ نإ :اك حى ويت فيا ذ لج ل -وم د لك احا اك ا كوم لمت اننا ئامز

 رك ل 2س قالط كل ف , ليم كسا لي لوم لخاو ليم تك سا ول ركا .قلاط تنأف هذهف
 سبت رو كوم عئاو قاطو لوم لخناو رش اعالي رع لسمك ليكي لك سوو ترو

 هذ رموش بج لب -جس لآ كي كس طرشازج لكوك .ج ىلاج ىك,لاعتسا لبث زجاج ءاف كت روا

 كوم حلاو رعب كس راد لوخو قاطو :قلاط تنأف رادلا تلخد نإ:اك

 لت 21ج كس لوتلع ماكدا كوك ءعس ىلاج لكل اعتسا قت لمي لوتلع ل ماكدا ءافآررط اىا
 7“ ايم باف ةسرمدم لإ زي نقف جنن كل م يل ل بف يسرد لالا
 ارغوو رك ا رواد ومب تيياهرحإ لس حي ىدازآر وا كل بد رارقا رك لوبت حب ءاضتت اوك لاول" سس داز اهو

 12 ذي زاده ناقا83 رع زهدي رع هود



 ياعملا فورح ثحبم 1 ىلاعت هللا .باتك

 دأ" :هدبعل لاق نمف «مودت امث تناك اذإ ةلعلا نايبل ءافلا نوكت دقو

 هيلع ادد كلألا يسيو لاطا قف قع "رس تناف افلا لل

 "ههردف مهرد ىلع هل" :ةةلوقك ازاجم واولا ئبعمم ءافلا لمعتستو

 .نامهرد همرل

 ظفللا يف يارتلا ديفي هل» ةفينح يبأ دنع هنكل ءيخارتلل مث -*

 .ملكتلا يف لصولا عم مكحلا يف يخارتلا ديفي امهدنعو ءاعيمج مكحلاو

 لن جسر ووجوم مو قل دعب لس ملح ثم ,وبب ىك او تملع ليج جس لآ - كح تللع نايب ءاف دوا

 خخ اج ل دا نت اروع لع ب نيج لاول الدلال دج قل بيعت رن نوجوج لم هو خر
 رازآ ًاروث هو وأ ب دار وأ لب ركادا هيسود راب كيا و رح تنأف افلأ ىلإ دأ :ايك ح مالغ لا

 لك ومب ضرق مذ كس لاا هيس هد دازب كيا دوااك تاج 9

 هدوا مهردف مهرد يلع هل :ايإ 1 ىب تب ىلاع ىك لاعتسا واو قتمم ايم ءاف ردا

 لحوم مزال مرد

 قوم لم لونوو مك روا ظففل ىئارتت كيو زن كس كلت: رفيع وبا ماما نكمأ عبس كل كس قار مث

 قلاط تنأ :كك_رموش ركا لبي دايك مالك ير ذ كس خرجب ءاهكوم لوما ركل وب لأ اماك منشن ءج
 لسا بم روا ٌقلاط 21 :ايك سس لاول رس زارت ءايكوم سوم اخ ركل وب قلاط تنأوو ايدك وأ قلاط مث

 دهس ىئارت لب لوفوو مت روا ملكت نم ,عس ارت

 رماظي كك ل لسا اومن للصو لي غل وب ءجس ىل ومب فئات ليم مت فرص كيو رز كس ناين اص دا
 فرض رتب كل سانت 7 فلغ دب اسس كس لاصفنا زين الث ومب هع مت اس كس مالك ل دا اظافلا

 قا لقت



 ىناعملا فورح ثحبم 1 هت شا باق

 قلاط مث قلاط مث قلاط تنأ :امب لوحخدملا ريغل لاق اذإ فالتخالا ةرمث

 طرشلا مدق ولو .هدعب ام وغليو لوألا عقي هدنعف ءرادلا تلخد نإ

 نلزنيو ءاعيمج نقلعتي :الاقو ؛ثلاثلا اغلو يناثلا عقوو هب لوألا قلعت

 .بيترتلا ىلع

 ُكاوُنمآ َنيِذَلا نم َناَك مث :ىلاعت هلوقك ءازاحم واولا نيعمب مث ءيجب دقو
 (١ا/:دلبلا) 3 5
 .اونهآ نيذلا نم ناك و يا

 تلخد نإ قلاط مث قلاط مث ,قلاط تنأ :ك- ت ابب لوخدم رين رموش رلا :فالتخا م

 وك ساق لنا راك ىلاو دعب روا ف تاج وج عئاو قالط لب كيو زن ك- بحاص ماما رادلا
 هنو ءايكوم لوم اخ ري تاي لك ا روا قلاط تنأ :اك فس ا يوك ول يت قب ليل وب قارا ع

 7 ىلا ابب لوخدم ريغ هو لكوك قعر ان لك الط ترد“ دعإ هك ىاروا وب تاو قاط

 -<- ىلا لك ح تراك ح الط ىت كيا

 راكب رسمت روا ومب عاو ىرسوو زو نوم نام هيراو لوخو قالط لحي ف اك ١ دب طرح روا

 0 , تاج لا (راد لوثو) طرح روا تحرك راقت هرايودوو ت تد# للا 72د تاع

 لوم عئاو با قال

 تكي ذل كتل ٠ ول نو وه قاوزاو بعد داق لور قى كل ب ةلمرف نادم اض روا

 يرو يلوم قا قب لح ربزت لآ نب وأ لا نقل عدددزع وس ل“ يع لإ اق
 2 وعل او لوبن وأ ح اهب لوتررمةرر## ثلقو نارك الج كوم راو بتناول 5 رثوم اي ومب مرقم

 دك ل اج راكب رسمت دوا كر سود رواء ةساج لكل رات ترو دوا قوم لاو واشد

 َنيذّلا نم َناَك مث :< داشرااك كاي دقلا لبي دلب ةروع بي ب مآ واو قم“ زاب كر
 -ت ل“ لوراد نامبادو وج روا كش اوم



 يناعملا نيف وازع كخعبف 1 قاس باتك

 .ورمع لب ديز ئءاج :هلوقك «لوألا ماقم يناثلا ةماقإب «طلغلا كرادتل لب -

 اذإ اثالث قلطتف ءىاشنإلا نود رابخإلا يف هب كرادتلا حمصي امنإو :ةدئاف

 لاطبإ كلمي ل هنأل ؛"نيتنث لب ةدحاو قلاط تنأ" :امي لوحدملل لاق

 .نافلأ همزليف "نافلأ لب فلأ ىلع هل" :هلوق فالخب «ناعقيف لوألا

 هورهع وكل قيز ينءاج ام :كلوقك ءيفنلا دعب كاردتسإلا نكل عه

 205 «فنأتسم وهف الإو مالكلا قاستا دنع هب فطعلا ّحصي نإ

 لب ٌديز ٍنءاَج : كلك بت جك كس رالصا كى رك كر مدلج كل داك ىلاغ :لب -"
 لايخا نري ند لي نحس ان رك تب اغان اكو رمع ووصل لب #ورم كابايآ دي لاي كثره :ورْمَع

 و“ اب امشي ومن اي اكس

 (فرك ادي ىت تاب ىل وك ) اننا ء<س تسرو ل نيس عرالطا حرالصا و يل رذ ك لب :هزئاث

 7 ,نيننث لب ةدحاو قلاط تنأ :اهك خس ترو“ اهب لوثدم ذس ى ركا نإ لات تسرد ل
 نوثوو لاغو لوا لب ءاتتك شبت نتج اك فك لطاب زك لوا موش .لكوبك دك ومب ختاو سيق الط نت
 هب هلكوك لوم مزال دازم سود ناَْلا لب ّفلأ َّلَع هَل : كس لك ركا فالخ رس. ءّى دم او
 ناي نبل خرالصا لص لا ع اشنا لوا روا حس نكس ومب حرالصا لكى ل لي لسن حس رابخا

 خل هذ رك مت وك لا ومنا ديبي متو فج تس لباس مالك كم :<س كل 3 عااررخا عب تح لل كلا دق

 دب وربع نيلي[ نبي يزن نمي سره ًارمع نكل ديز ي ءاجج اه : لك بآ بي هك
 كابك لك اردتسا كح لا , ل موزلم مزا) لوئوو .لتوبك ,ومب اي آه ورم دياش دكاومب اديب لايخ تس لعب

 -جايآورك
 3 ارواب اّيدوزئاف كك كار درسا روا ب فطغ بقر وأ ت تك ا 7-2 كنور ا نحل 4 2

 ايو تم ل كاردشساوو حك تلنقو لاروا ءعس لحفلاب رشم فرج وف سدت اسكس ري رشت ىو



 يناعملا ف ورخ ثحعبم 5 لاحت هللا بناتك

 زيحأ ال :ىلوملا لاقف ءمهرد ةئامم اهالوم نذإ ريغب تجوزت اذإ ةمالاك

 نأ (؛دققعلا لطب ءامهرد نيسم“ و ةئاك هزيحجأ نك ءمهرد ةئثاع حاكنلا

 .قستم ريغ مالكلا

 :هلوق هل همي 0 وأ رح اذه" :هلوقف «نيروك ذملا لل وأ 5

 .نايبلا ةيالو هل ناكف "رح امهدحأ"

 بج تقول اف لع نرد ل نكل :تاز##ا 6 نكن يل رذ ل نكل :لاوم

 اكو زلاتم لمت تح نكلول ومن ن تسوجب مالكر ل | ,ومج تسب مالك

 : نا كرو رت نت وورق لس يك“ وبك مالك د
 ءايكو م شوماخ لبكي ح نكل كا لب ,ومب ن لوصفم وب لوصو مم جت اس كس لل اس مالك ن ككل : ثلا
 ىثأ كلب ,وم رن تابثا روا أ لك تاب ىت كيا دعب : مود كوم دن تسبب مالك ايك ماك تس نكل مب

 لس نزولا لوك عفر لك زج كرس وو تينا روا ومب عار فرط قرت ىلا

 ءاكوج مزال لاموأ "لإ د سلا ءرب# ل '" لك لطرق لسور رازوب هذ سري

 طرش ىلوك ح للم نوط شوو نارا لدلك لك لامءح كب بس أل روا عبس تنوي مالك لوك

 اكو لبيت نوطخم اكو بج اين مالك وأ وم روقفم
 0 :ايك سس ىوم رجب ءايلارك حلاك لبث مك رووسر يغب 2 ترزاعا كى وم ياه ائدناب ىلك ع

 اك اوم لظ رقع ول" لومايو ثدزاجا لمع مكر وس ىيزبذ نات نيو لبي ترئاجا كافل ليم مترو
 نك تاجا لك حراكت ل مترو وس 7 1 :ايك ل ىلوم بج لوك لبيك تسوي مالك كك لاا

 بجر# تر لبي لاب تروص لوك لاكن تنص روا ايد راككاوك حراك حس دايفب واج هذ لاا وق "تيد
 ساس تائااكعاكذ ىف ىا ديه يول '" لوم ايد تزاجا ليم مترو وس حرش نكعل”* كاب لب دحإ
 رسووازيل كوم ضث نتن مالك ل ونوو لي , بج رايقفا كراك لسا تس حبا ليم راف “ربع” كل

 كوم لب رفطاع ءاكومم رفثاسم نككل لب - ةاجايكل ومت يراك دب اس كسرب# كسك مالك

 - تلايا ءاذه وأ رح اذه : لوث كىلوم لب 555 كافل كلا تس ل للاي روك مود وأ يل



 يناعملا فورح حم 3 ىلاعت هللا باتك

 :لاق ولف «نيروكذملا نم دحاو لك يفن بحجوت يفنلا يف "وأ" ةملكو
 لواتتي :تنابثالا قو .امهدحأ ملك اذإ ثنحي "ذيع وأ الغ ملكأ هي

 ."كاذ وأ اذه ذخ" :مهوقك «رييختلا عم امهدحأ

 ردع ماعلطإ ةئرافكفا» :ىلاص ةلوقك عقحابإلا عومع رييحتلا ةرورض نمو

 . كةَبقر ُريِرحَت ْوَأ مُهتَوْسِك مك كيه َنوُمِعطُتاَم طَسْوَأ ِْم نيك اسم
 وأ 0 لحخدأ ال" :هلوقك ,"ىنح" نعم ازاحي "وأ" نوكت دقو

 الوأ ىلوألا لخد ولق ؛"نخ" نغم "وأ" نوكت "رادلا هذه لخدأ

 .هنيكي يف رب الوأ ةيناثلا لحد ولو «ثنح

 كوم داز آوواك سرك ني وك مالغن سم ,اكومن رايت اان ايب زك لا لج رُح امُهُدَحَأ :اريبج -

 لاك متت نىك ركل لي اس اجرك ىفأ لك كيا حس ليم لاف راكد مود وأ ظفلا ل شا مالك
 دل ةنايفيالا# بترو قا عدلا ىل "نورك بي تاب حس لااا حس للا لبسك
 8الى رادع سوم لس كتلي م لم لولاب روك ذود وأ ظفل لم تب مالك روا

 هج اع ل كيا وج لوك ع انومب راينا وك لو تيل وف" ناي سي” دك وق اك سوك ا بجي دس
 ]7 ل وجاتخ سووراول اكن ليل” بس لب هزل ةروس ضب وب ماع تحابا كس ىرورض كل كس ريك د و
 ا مالغ) ندرك كلا انوار وك نلااي جس 320 كل كل ل اوكا لؤلاوربأ نيساد”اكج رو طسوااني دانامك

 دهس اكاواورافك اج وج حس لم لوؤسبت عبس رايق اؤك كساد يس دورافكو "انت داذآ (اىدغنب

 هذه لخدأ وأ رادلا هذه لخدأ ال : ك_ لوك بج .ح سوه للم نتن كس تح زا قر و

 قم وأ لاهي وت ,لوومب لاو لبر حكا لاك لت نابي اهئ ومب سيث لاو لع حك سا بش رادللا
 لاو لم مر حك رعود رك ا رواء سساج ثوث م ولا وب لاو لدعم كليك رككا لب -اكو: قتح

 دق كاع ومب ىرول م لاوم



 ىناعملا فورح ثحبم 5 لاعت كللا بدت

 دادتمالل ًالباق اهلبق ام ناك اذإ اذهو ءعضولا لصأ يف ةياغلل نيح -

 عفشي يح كبرضأ مل نإ رح يدبع"كىك «قياغلل قكتفيع اهففو الهو

 .ثنحي نالف ةعافش لبق برضلا كرت وأ الصأ برضي مل نإف "نالف

 اهلبق ام نكي مل اذإ اذهو ؛"يك" ئععمج ةازاجمللف ةياغلل مقتست مل نإف

 ئارجلا ىلع اهلمح نكمأو :ةياغلل احلاص اهدعب ام الو دادتمألل ًآلباق

 .ثنحي ال هدغي ملف هاتأف "ئيدغت يح كتآ مل نإ رح يدبع" :هلوقك

 رواج قر زج رك لأ لاهج ,دع كرخآ ثم تيياغ جس ك- كس تياذ ثدانب لما لك ىتح -<

 كل ءارشما_وبب (لس عب تاث دعإ اما ىحرواوموارتما ليات لم اماكى تح بج لي تلقو لا تمي

 مقار تالف عضم ىح كيرضأ مانإ رج يدبع كلك كي دبل قد: ليف قت
 رك راي اراه ش لكلاب كا ناب بكس رك شرافس ناظق ك ككل اهي «لودام نك ليث كا جس دازأ
 سارا (رام) برض كوك دق 2اج ثوث 2 ايو نوت ليك تس رافع ى لالق

 1-5 ر تيحارص لإ تك تام دا رافس“ رواء

 ام اك ىتح بجاكو م تقو لا هي روا ءاكوتت يك تسكر قحوأ ,لوم نع يسرو تم لك ترباؤ رك اروا

 انرك لوم يازج وك ىتح روا ,وب تيحالص ىف في تيان نعل بك لقال ردا وع وفرت لب لاك

 بآ ليم ركا تس دازآم ظفار «ينيئدغت تح كنتآ ل نإ رح يدبع :ك لك بي و, نأ
 كامو ءايارك لي تشان زكا لما فس لا رك ءايآوو لل دلع ارك تشان كن باآ كات لو ادت للاي كس

 تشان ركاب اتت ر لبيت ترحالص لك يح تيان انارك تشان لكوبك -اكومب لبيت وازآ م الغ تم اكو يبن

 6 تاج ايكل وم يب لما لهي جس اتكرر تيرحاطلص ىك ني اذ: لاب عساني د تاع د لك فس اهواي زانارك

 وب م كس تاغ روا كوم ءاف تم كل ل قلع رو ىتح ونوم نامت ب قب تاب ب ركا دوا

 - جواز آم اظاريم ,مويلا كدنع ىّدغتأ تح كتآ مل نإ رح يدبع : كلل تب كلبا



 يناعملا فورح ثحبم 000010 ىلاعت هللا باتك

 يم لطيو :ءازامج ءاقلا نعم نضلا هفطعلل تلعب اذه ردع قإف

 هاتأف "مويلا كدنع ىدغتأ يح كتآ مل نإ رح يدبع" :هلوقك («ةياغلا

 .ثنحي مويلا كلذ يف روفلا ىلع هدنع دغتي ملف

 ."ىلهد ىلإ دنبويد نم ترس"ك «ةياغلا ءاهتنال ىلإ -

 تيرتشا" :هلوقك ايغملا ف لحدت ال اهسفنب ةمئاق ةياغلا تناك نإ 2

 ءاهسفنب ةمئاق نكت مل نإو ."طئاحلا اذه ىلإ طئاحلا اذه نم ضرألا

 نإو «نيبعكلاو قفارملاك لحدت ةياغلل ال وانتم مالكلا ردص ناك نإف

 .موصلا يف ليللاك لحدت ال كش هيف ناك وأ اههوانتي مل

 ءابأاللاب كس لاوو ل لور مشان تألاب كد بأ لم لب ءلاي كَ تالقاد را -

 بج كوك لك اج وم داز آم الغ اك عاج وم ثضاعول اكن تشان وف ل ناد لا لاي كس لادا

 انج كس لش ن1 ل ناو خلاك بوش فرط لك تاز كيا مايك ريشا ردن لأ وتو

 رول مل سوم اك يلع فوطخمو قوطخم روا كس ليزك لوم ريب ضخ فطع ل نكس ني لبث
 7 1 ا

 لقنتسا خب ب رك ارب ديكر فسا# كك و حس دئبول و ل لص تج عسل كس تيياؤ ةسلاقتنا ىلإ +
 للا حس راولو لا ذل لم : كك لوك تحج كوب ليت لاو ليم ايفنم تيان وف وم ووجوم تازلا

 دى وم ليث لغاد ليم عب لي راوإد لوفو دف ءاك دي خ ناين كتترايد
 ؟ لن اي عس لاش وك تيا كروز دلني و نإ وه عر وقتون كارلا, لعتتس تينا ركل روا

 للم لس ملح دخن روا لاينمك لم تيبآ كوضو سجب قوم لاو لم ايطم تييازؤف س لصاخركا

 وي تيياغ مالك ورش رك روا ل لماش قب زك نونك روا لوينمأ لاي وا دجتاب .لكوبك , لت لاو

 ا ناكر لب زور تار بحب وم رن لاو لم ينم تياغو + كنار وممن لما غب نيدقيملا

 ليث لاش لم نددو لكك



 يناعملا فورح ثحبم 6 لاعتللا بانك

 .انيد نوكي «فلأ ىلع نالفل :هلوقف «مازلإلل ىلع -5
 :هلوق# ءازاج "نابل" نيم نورك هيضحللا تاضواعلا يف تلغد اذإو
 .ظلاب أ "ىلا ىلعاده تعب"

 . هائيش ِهللاب نكرر شيال نأ ىلع َكَتْعياَي# :ىلاعت هلوقك «طرشلل نوكت دقو

 0 ءليدنم يف ابوث تبصغ" :لاق اذإف ؛ةيفرظلل يف ٠-

 :ردصملاو ناكملاو نامزلا يف لمعتستو .اعيمج هامزل "ةرصوق
 :الاق "دغ يف قلاط تنأ" :هلوقك :نامزلا فرظ يف تلمعتسا اذإف -أ

 لاقو ؛رجفلا علط امك قالطلا عقيو اهراهظإو اهفذح يوتسي
 راهظإلا فو ءرجفلا علط امك قالطلا عقي فذحلا يف :هكلي ةفينح وبأ

 كود دارو مهذ تسري ك الف .فلأ يلع نالفل يح 2ك (س مال) مارت ىلع

 -اكوم مضر وو ءالإ

 اذه تعب : لكلوك تب جس اهوم ءاب قم زايم هون وم لاعتسا لي تاضواعم ضلاخ ىلع بجروا

 - ويب را ضوعب ل , وي ل يسود راز عززت يس لبث .فلأ ىلع
 ع هل نأ ىلَع كتغياي# :هع واقرا لجأ دمت عروم تي 3-0 سوم كل 3 1 لع و با

 رو لق ويعزز دج قت تا سلس د طلاع ل ياش ضير تعبب حي أ“ 4انيش هللاب

 :ك_ لوركا لب عك < ةلاق دامذ اي لج .كزج ىك تل جس كك تيفرظف *٠-
 :ةرصوق يف ارت تبصغ :ك- اب ءايك بص اريك لي لامور ذ لبي ,ليدنه يف ابوث تبصغ
 نام فقزرلا نامت قرا رول للك رج هزل قت نوقو وإلا ,ك بص روز ضع زو ل لم
 : بس اجو لاعتتسا رت اس كس لون رص روا

 :ءدغ يف قلاط تنأ :ك_ لاك بي تاه ايك لاعتسا لب نامز فرطظ بج لب فلا
 قت توب عرولط 7 لك هدنت آر وا < لامك 17 عاظسلانك كزما نق كادت ل نك ايع

 . واو فوزي يف ركأا : ل تامرف كلب قي ولا ماماروا ل اج وب عاو قارط



 ناعملا فورح ثحبم 4 | ىلاعت هللا باتك

 ىلع دغلا نم ءزج يف عقي الإو «هتين تحص راهنلا رخآ ىون ول
 .ماهيإلا ليبس

 "ةكم يف قلاط تنأ" :هلوقك «ناكملا فرظ يف تلمعتسا اذإو -ب

 .نكامألا عيمج يف عقي
 "رادلا كلوخد يف قلاط تنأ" :هلوقك ءردصملا ىلع تلخد اذإو -ج

 .رادلا لوخد لبق عقي الف ءطرشلا نئوعم ديفت

 كنم تيرتشا" :هلوقك «نامثألا ىلع لخدي اذهو ؛قاصلالل ءابلا ١-

 .هب لادبتسالا حصيف انمث ركلا نوكي "ةديج ةطنح نم ركب َدبعلا اذه

 : لت لمع روص وو وأ ومب روك زم لبي ترابع يف ركا رواء تجوب ئاو قالط قن لوم ئرولط -

 عئاو قالط مر خآ كس لكودنت آمعس تسروت ين كال كت ين كرخآ كس لكون آذس لادا
 كوم حقو قالط لم وزتج ( نتن ريغر مبسم ىسك لس لكون اوف كن تين وك ىسارك ا دوا كام

 1 ,ةكم يف قلاط تنأ :لوث اكرم وش بحب اع ايك ل اعتسا لم ناكم فرط يف بج روا -ب

 ىو نم كوم دن تيعوصخ يكب لكريم كوب عئااو لمع وهج مانت قالط هو ون ءقالط لم لع

 -(3 ةووم او قالط

 امرش يف ]3 ءرادلا كلوخد يف قلاط تنأ :لوق اى سج وب لاو هي ررص» يف بجدوا
 _كوم د علو قالط لب 55 اق تدهزئافاك شت

 لاو هب نمت هو حس جو ىلا ج2 كس (ف ال تاس كس زج قرسو دوك ج كيا) لاصلا عاب ١١#

 رواج يللا لسا لو قتل بع ريش نت وانس لا عي 2 لكوك جلوب

 داوم نأ كاي الوج نايت خف لوخد ماك ءاه لل طع تاس لسا ( نش ) علان رك سيينا
 - ,ةديج ةطنح نم ركب دبعلا اذه كنم تيرتشا :ك_لوك تب
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 .امهريغو ةدايزلاو ضيعبتلاك اهيف زاحم يقاوبلاو ءاهلصأ وه اذه

 ةلدألا حاضيإب قلعتي ام

 ُهّمَلَعأ# :ىلاعت لاق ءراهظإلا :ةغل نايبلاو .نايبلا لمتحت ٌجَّجحلا هذهو

 :هجوأ ةسمخ ىلع نايبلاو .بطاخملل دارملا ٌراهظإ :احالطصاو ه؛َناّيَبلا
 ( 4 :نمحرلا)

 )ع صوصخلا 1 راا لامتحا عطقي امع مالكلا ديك وت وهو :ريرهتل تلا نايب ١-

 تاع ير هناك هادو توت ووو وانس كو وانو جونو وتلا 8 ©: هّيحانجب ري رئاط الو 0 :ىلاعت هلوقك

 ا ماعنألا)

 نت نا زواره رم نسل , نقع ع رك هع كي هك لوبّاري رخ مالغ ب تيأس لم

 7١31و م نزح ىل ديخ لمص سا روااكوم ع مالغروا لوم زتأج ىل دب

 لا ل“ رايس تس ناو رقد اووي ربات وا لقتل ع ىل هر ب لل“ نس وي اب

 ناي ؛ كاب 5
 نياخي

 لال“ حس تحاضو ف ١ عر ل ووقت لع ايمو نك“

 ماع حررعط ىكا تس قوم صيصخ ب ليم صا .كعر كر لاثا4تداشو ع رش لث الوالي ورؤكر م

 ك نايب( ب سن وميت سونيت بك قلخت ا«خرتب لا لب لي جرام كس نايب لمح روا ككزتشم روا , لم
 در ر طاهر يتلا ىلا راي وك نانا م ُكَناَيبلا ُهَمَلَعط :<س لاقت ىراب داشرا انك ماظن : لت نحن ىوغل

 لت رو جاي لكان ايب انك ماظنوار م قي ا سس اسس كس بطاخج : لين قتثم ىتالطصا رولي امس

 -2 موب“ ليتنا سيت ا رزيم كان رك ريكؤمم حس ظظافنلا تبا ؤك مالك : يرث ناي ١-

 او درع إو مك بي وب لغات هج لل ا عن وب شاد لم كس: جرت
 2 اعرب اهردقزلرم قرضا اوم تاي سوف يمسك

 وس راج رازموو حس كزوودوجوم رارقم كلا كيو زن لس ةيطنح ق#ك ىلوم رفق ٠+ رارقم كل ات ناهي مك دق دك 1

 -ج لوم ولك سب احزاوس نمت رازع وو روا ءرشيل ل



 في ملاعت هللا تانك

 ىلع نالفل" :هلوقكو 4َنوُعَمْجَأ ْمُهْلُك ةكئالّملا دَجَسف :ىلاعت هلوقو
 (؟ ٠١ :رجحخلا)

 . دلبلا زيفقب ةطنح زيفق

 .ةلاوصتغمو الورم وم حصي ياس

 دا لج ركل ؛ةرل) فارعكم ريع املا جركل ره رسسالا نايا
 ةاكّزلا وأو َةالَّصلا اوُميِقَأَول :ىلاعت هلوقك «هنايبب ملكتملا هفشكيف أكرتشم

 0 .ثيداحألا يف امهفايب ءاجف «نيتلمجم ةاكزلاو ةالصلا تناك

 : ليل اغم
 نيساد# هدئي لاك شدوا م 4 هّيَحاَنَجِب ريطَي رئاط الوؤل :ح كاي داشرا لبي مايعنا روس ١#

 : نو تك لاخا اك قع قر ني ع نوم حس لوو انزل قيقح وم جلا حس لوزا لوأوو

 ايكوم تت لايخا ب تس تك هيحادجب ريطي تارك زاوري تا تمب قرا لالف هتمهب ريطي نالف

 م داسوع : جرت 4«َنوُعَمْجَأ مهلك ُةَكَئالَمْلا َدَجَسْف :< كاي داشرا لم جت ةروس روا ١
 تل بهن وبايس_ لونا يبت رك سد يبدل جة دكا ليقود لق ندا كل نواف
 يورك مث وك لاما سا ذس نوعمجأ مهلك لوم دارم تشر

 زق كس ريش جس زرق كيا اك لوببك حسذ سرع كح كس الق” :لوق اك لئاق تيب روا ا
 كيدزن ل يفنح) ل لوب فلأك رادقم لكلا ليم لوق الع فلأك : جس تايب مق كيا زفت " ح
 اهرن "مس رفق لس رش” ند لئا#ت بج لب (< لوم ولك س اننا نم رشي سن اوس رام لك ا

 - ل تيك أ " ديكات ناي” ذك ساب همرقت نايب وب بد ناب ماهبا لاك ايد
 دى اند دابا لج اوبال تنس مال رقت ناي :

 دم ا ملكك لي ,عكرتشم اي ع لم هو كد جو ياي ىو تي او دارم قاطفا كس يره نايا

 زان" ورك اداةاكز روا ورك ماممتمااكزامغ“ : جس داشرااك كاي دقلا بح هر اوي ل اح نابي

 سا رييرو ل لو لوق نيا يومى ءاي آن ايءاك لا لم ثيي داحا ل طافلا لمص نونو وةك روا
 -اي دامرف ياو هيروط رول وك د ارم كك دفنا دوا ءاياسرف تش وك لاجا



 ةلدألا حاضيإب قلعتي ام 4 ىلاعت هللا باتك
 د 3 بِما ل #]

 قالظ»:هلوقب للاعت هللا دارم هت ىبلا نيبف «رهطلاو.ضيبلا نيب اكرقشم (؟ ؟ 38: ةرقبلا)

 .ناتضيح اهؤرقو ناتقيلطت ةمألا

 :ةلوييقمو الوضوم مضت :ةمكح

 قيلعتلاب كلذو .همالك ئبعم ملكتملا نايبب ريغتي نأ وه ::وييغتلا:قايي حا#

 :226 هلوقو "رادلا تلخد نإ قلاط تنأ" :هلوقك «ءانغسالابو طرشلاب

 .عأ وسب عاوس 3 بهذلاب بصهذلا أ وعيبت ال

 حراكأ) .كتك مورق ني وك بآذيسا لت روع لوم اكد الط روا” : تس داشرا اك كاي مثلا : لاثم ىرسوو

 لأ يلد لابس كت ل طوي" قتل لش لا" يكد كسور (ح
 هد ورق لس لاروا لج لا ظطوو قاطط كى دنا” :انامرق ءك يي اودارم لكك شا هل رذ كس داشدا

 (ىدمرت,ووادوبا) -" لب لم

 رى لصف“ روان (نلس أوج لمتنا تح ماكر فل نيب :

 عرررط وو ىل ربح يروا دقن اب لوب بلظم اهمال لس سا تس ايي لس كك وج يري نايا:
 ايناس روا ##» تحرك قلخ دت اسكس طرش ا : جس لوم ح

 تنأ فرص موش ركا قلمك و الا قاطع كك رادلا تلخد نإ قلاط تنأ :ك_ لوك ب

 حاجب ىك د نم مالك ب افا و رك لح هيت امس كس طرشن نس لسا بجج رك -ىلاج ذي قناطر ف وف انبك قلاط
 جيرمولا ري مل ل _ وماي" رق ني كتيباوي لك فل رش ىرافبب روا ابك لدب مت رو يكب نلعم

 انثنسا بج ركك , لاح وم تاج ا:ًاقلطم عب لرب كس ذ_سؤلاموب لمت البي فرص رك ١ ربا ريفا لق

 - ويجب تموت اسس كس ثم ىك كوب بلطم با دايك ل دب بلطم كم الك ناي

 اكممالك قب ول اج كورك نايب دح لك مح راك ذم ليم مالك نم جسق تي اغ لك يل ناي تدوص ىرسمتت كيأ (1
 ام حاج لدب بلطم



 ةلدألا حاضيإب قلعتي ام اف ىلاعت هللا باتك

 نمف .هلبق ال طرشلا دوحجو دنع ان نوكي طرشلاب قلعملا :ةلئاف

 ولف 105 قيلعتلا ناك "قلاط تنأف كتحج وزت نإ" :ةيبنججأل لاق

 د قع ي '

 ثبلف# :ىلاعت هلوقك ءاينثلا دعب يقابلاب املكت نوكي ءانثتسالا :ةدئاف

 ةئام ّعست موقلا يف اهَتِفَع حون ثيل ين طاط سين الإ ٍةَنَس ّفلأ مهيف
 ١( : :تربكنعلا) :

 :هجوأ ةثالث ىلع وهو .ةرورضلا قيرطب لصاح نايب وه :ةرورضلا نايب - 4

 هّمأِلَف ُهاَوبَأ ُهّترَوَوإ» :ىلاعت هلوقك «قوطنملا مكح يف نوكي ام -أ

 ١١ :ءاسنلا)

 د لبث تسرواًروصغم ,عي تسرد اًروصوم فرص رش نيب 7

 هو لبي حس لاا كج لاي طرش بج جس أ ببساك م تققو لاوو وم لل“ .يطرش تاب دج :هرلأذ

 زق 1 لور اف تو نثر :ايك تع.كررو# ىلا لش ني لوم لبث ببس اك مت

 3 تاعي قالطواك #رك اقص د# ناوورك لم جس 2555 ميول "'قالط

 6 انثنسا رزقي ذ_ راك يوك شن ,ع اجومب ملكت هكا ساني لاب دج دعب كس نك يثتسا لم يثحا : هر

 رك لاسرة ن روك 0 ,) اتلع رو سب” يح داشرا لمص تروبلحت عروس سمج ارك بيت ى
 / 1 م م

 دس ره لاسوس و لن راس ليم موق هو م "لاس لب

 : لون لمت روص نمت لك ساروا اج وم دوم ووخ ثم ترورض لل طب وتب حس نايبهو ترو رض ناي"
 ليم هج حس ىناظافلا تاي جب تس دض لكم وهفنم قوطنم) يس سم م ل قوطنم وجوو_فلا
 . (<س قوطنم موون ومن ترورض لك طاينتساو داهتتجا كك كس نكت زك لا دوا اج
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 كَ اذإ اهك ءملكتملا ]اح ةلالدب يبي انف وهو :لاح ناسا .-- بن

 .عورشم هنأ نايبلا ةلزنمب هتوكس ناك ءهنع هني ملف ارمأ عراشلا

 نيح ىلوملا توكسك «سانلا نع رورغلا عفد ةرورض تبن ام :هنمو

 نأل ؛ةراجتلا يف هل انذإ ريصي هنإف ؛يرتشيو عيبي هدبع ىأر

 .نايبلا ةلزتهب نايبلا نلإ ةجاحلا عضوم يف توكسلا

 ةلمجم ةلمج ىلع نوزوم وأ ليكم فطعي نأ وهو :فطع نايب -ج

 ةئام ىلع هل" :هلوقك «ةلمحملا ةلمجلل انايب فطعلا كلذ نوكيف

 .سنجلا كلذ نم لكلا نأ نايبلا ةلزنمب فطعلا ناك "وهردو

 نما قت باب لام كس لاا دوا ومب ثدالوا كنب كت يم رك ”٠ :س كلي داشا لش ءاسنة روس تيت -

 لكك اك اب هواك كس كيج كامب مول لب "سلات كيل اكل ام لك اوف لوب ثداو كس

 دهس لأي تيب آى ا لت نايياك صح لح باب لب لاب ثراو لك و رؤا

 : لت ل اشموو لكلا + تبا حس دنببرق كس تلاح كم لكتم وج نايب وو كم لاح نيب -ب
 ىلع بآو , - هريدق سس لاارزا نيك رك ملوك م مكرك نأ بج :ىوبت يقل ا

 -2س زئاج راهم هو كو حر او تاب دب تس يش ومان

 ار لوم اخ ىلوم كابر ركت خوفو ري رث هو كامي دوك مالغيسا ذ ىلوم . كوم ىكىلوم _م

 رك اك رورض للا نلوم ترئاعا ككرايو كك كس ماغى وم اه لكس اون , لي اكو روك ملغ

 رارق نايب وك شومان كل كس ف اجب تاكو سواك نا -اكومب كو صد وك وكو لو كراج ايك ليك ايبا
 "جس نايب لزب ثوم ان ريع وه كس ترورض لكن ايب”* :سهدعاق لكك ,تس ىرورض اني

 نا تس تفظع للا انك فل اكتب لوزؤم ب ليط ىتك_ ب وج مي ىتك نت : ف لع ناب -جر

 كتاب لا فطغ يل ,مهردو ةئام يلع هل : كك لوك تب 3 حاج وم تحاضو كلم م“

 لين وت مك رو و وس كم ل حس لذ لاك دكا ناي



 يعرش صنب لوألا مكحلا عفر وعو . سو وهو :ليدبتلا نايب -ه
 .اهوروزف ءروبقلا ةرايز ن :رع مكتيش تنك :ٌدص هلوقك «رخأتم

 .دابعلا نم زوجي الو جيفف بحاص نم زوجي :همكح

 تو هللا لوسر ةنس ف

 وأ لعف وأ لوق نم هيلإ بسدي ام دك يبلا ةنسو «ةقيرطلا :ةغل ةئسلا

 .اضيأ مهلاعفأو ةباحصلا لاوقأل لماش وه ام انهه ةنسلاب دارملاو :ريرقت

 ايوا يزول قر قت رثاكمل لؤ حت قرا عي" ماهر صوان :لأناذي# اني دف
 ىكروبت لب ءامت يك أ حروق تراي زنؤك لولو بآذس لبي” دك بس لا فيلر ش ثبي دع تيت <

 : لب ومب تياف لمت اب هد حس ثييدع للا ( جام نلبا ءٌلاض) "ورك ت دايز
 اني دامئاؤك لا هل رز ل سل ىلاو رعب قت زخات صن ىرسوو ,تغن ارم روق ترايز كم لوا مح 5

 خنت اًمإ» :< تيآل ب هرقبةروس ل سن اون لونود ك- كس نايب سا لبس ميرك نآرق: ترش
 ليث مان ل وفود يكس نايب لاك لاكيآ انلدَب اذإوإ» :<س تيآل ثلث ةروسر وا ةّيآ نم

 لا زي تفرط كل ودني نس اجت حس فرط كرداش ناي ب : مت
 م ىب ًازاب رك لن ىلاخت ثلا فرص عرراش لمص تققيقت> لاو ذ_ زكر رقم مح قل عراخ :هزئاذ
 -< ناجايك الطا اكرر اش ى ب

 ثّب رس ود

 ل نايب قويت تنس
 ' آل بآوج ل تاريعاتو لاعفاو لاوقادودا رمش حس ويش تندس روا ,تسار : لب تش ىوغل كس تنس

 دل لاش قم لاوفاو لاوقا كس مباحص لمص لاء ماعظفلاكت نس لاهي دوال ىلاج كب وضم فرط



 6 هللا :لوبسمرو ةنئس اا ىاثلا ثحبلا

 لل

 ةتباث ىلاعت هللا باتك تثحي ل اهركذ قبس ىلا نورشعلا ماسقألاو

 .ننسلا هب ضتخم ام نايبل بابلا اذهو ءانضأ ةقيببلا

 ملعلا موزل قح يف باتكلا ةلزنمب 2 هللا لوسر ربخ .نأ ملعاو

 ربخلا باب يف ةهبشلا نأ الإ هللا عاطأ دقف هعاطأ نم نإف ؛هب لمعلاو

 .هب هلامستاو ككل لوسر نم هتويث
 اح الج رب لم تءار ىقيدهو نيدلا يف ةكولسملا ةقيرطلا : ل قت ىالطصا كس تنس :0رثن

 -( يرق ) ديعاحروا ل ,لوق اك مثلا لوسر : لن وتم كس ثييدح دوا جس
 ثييدع هو ل اهب لوم“ ثيي احا جس تدبن ل جو ند صوص و مومت لب ثيبرع روا تنس دوا
 هليل ثييدعدو لف صوصخم يقاس كس يني لين غروضم ثيواعا درو كب تنسوا لينا
 روا لبث كيد لع تنس لاعفاو لاوقا ك باح روا نسرشار كفا روا -لج لك تنس

 اكخ_رك طظوفك وك يداحا رواء. مح اخ ومب ارتي ل ري نلا روااك خدني طوبطم وكت ندس لب ثييداحا

 اك ثري دع ,ح اناج يكل اعتسا لفل م“ تندس”* لم ىلاغ ثدحبم كل لسا جس مت اكن اهب كس آوكن لاروا

 - اناجايكل بك رايقخا ظف
 ازيلال لوب نق ب ليث تنس بس هو باكي أوك جاكم القا لش نأ للم ثحب ىلا باتكر وا

 كس سرك نايبوك ل واب نلا باي دوا- | اح قش راطظو# قت لابي تاليصفلا لك نا روا ماسقا بس »و

 تين نك اخ دوق بكس تنس وج جك

 كس رّتلا باثكل مب لمي موز سالو مع (ئرظر رت ىك ماهر لبا لوسر بل ناجى تا ١+ بدوا

 11 عم ثلا لوس روج_لكوك جس ىرورض نحر داقتتعااكل ا رول انرك لم عرط ىف «رقلا باكي لاس

 -ج امرك ت عاطا كى اخت دقلاوو تاجرك ( راد لامرف) تععاطا

 دنس لك اروا؟ لبث يس تبان بلى ثبيدع اخ لوك كبس لايف لكربخ لي لسا تلا لاب

 ؟ل اي بح ل # ايي بآ



 ةنسلا ماسقأ 9 88 هللا لوسر ةنس

 |ةنسلا ماسقأ]

 [انب لاصتالا ةيفيك رابتعاب]

 :ءاسقأ ةثالث ىلع للك هللا لوسر نم انب لاصتالا ةيفيك رابتعاب ةنسلاف

 مهقفاوت مهوتي الو مهددع ىصحخي ال موق هاور ام وه :رتاوتملا ١-
 .سمخلا تاولصلاو نآرقلا لقنك ؛ءبذكلا ىلع

 .ارقك هدر وكيو ايرورض املع نايعلاك نيقيلا لع بحوي :همكح

 نرقلا يف رشتنا مث لصألا يف داحآلا نم ناك ام وه :روهشملا -؟

 ةمألا هتقلتو بذكلا ىلع مهقفاوت مهوتي ال موق هلقن يح ىاثلا

 .نيفخلا ىلع حسملا ثيدحك ل وبقلاب

 [ ليم تنس]
 [ تس رابتغا ك-لاصلا]

 : جس يلوم نيت حس رابقلا ك- ترفيكىك نوم لم ليتم حس اي دفنا لوسر تندس لب

 نلا روا ومب ايكت يبادر ل لوك ول راش ل كيك عإ تس باص روووأ ل ثري دع هو رتاوتم . زتاوتم _|

 لق لك وزامغ يري روا محرك ناآرق سحب وم اهآن ليم لايخ اندوم قف ب كوع 6

 د لف كد قط زا لميا خموروكذمء لمحت لكن ايب لدمج راي كر تاون لبكي : ثوأ
 جسر فكر اك ار تاوتم روا اجو قدي مل هو روا ءورباشم سبب جس اجرك تباخوك تل مع زتاوتم مح
 ايركوج لاح. ندي ووخب وو , ومب ايكك يكد لص اح رك الح تام.د قم روا لق و روهن وجب بس هو ملع ىبعرب + تو

 هس انتاج وم ناي اكعرولط كس لاك يد جروس تيجي و

 -_- هود كيا كم ,وب حس لبث داحأ( لام رباحص روو م ) لب جو: حس ثري رح وو روبشم روح نإ



 ةثسلا ماسقأ /بذ 2 ها 007

 .ةعدب 5 نوكيو ةنينأمط ملع بجوي :همكح

 ل ءايعاسك ناقثالا وأ :تساولا .ةيوري ام وع ةدظالولا نيه ب#
 .ةرهشلا ّدح غلبت مل اذإ ددعلل ةربع الو «ثيداحألا

 .نيقيلا ملع نود لمعلا بجوي 9

 نا دك كت” نابي و ل ليخبم مو لد ند معي و نفت امر وو تم نار سرس وو رج و الت باور -

 وكلا دس تما روا ومب آش لام لايخ نوم قف رب نوع ا نتن ومب ايكت بياور فس لوك ل تا وك

 ار ربل نط تصعب رمال

 روبل لب دحإ ثري داحا تسب كك ا , لبن” رايقظا اك ترش ىف ثييرع رعإ كس نبتت هيب روو : كسوأ

 5 ل لو

 تس قار رانا ىلا روا ءجس وج للص اح مع شنب نالت سس روب رب م

 لوك كسا لم نآرقر نقم ومب تووجوم لاغم ىلوك حدب 07 3 هورس بعرب :كمو

 قئاركك تعبر مروا وج تباضوو حس ىلاص قل ث روا ومب لصسا لوك كا لبي لوثي دع نون لسا
 لكس تعدي روا رح تعدي لك تعرب هل ىلا نا“ نوا جس تجار ىلا نع كييرج دعم

 بع رانا نتف قوقل ووسع ل ميث فرم

 ليس دع هدايا ؛ ]رك تياور دارفاهداي ذاب ءدد «ليا ول نت تع تشب رخو راو رش ريعاو رت قت

 ل , لي رايقطا لوك كد اددحت لم لا ,وج قُم تن كتر ج دو لس ترش ثييدع جوال كم ىلا
 5 تس د دعاو رش هو وم دارت قت ىلوك

 تح ناك اقع .يئانج قيد لام هزئافاكن يقيل و رك ءعس بجاو لح هي ساقوم دكا داو رمت ص
 _حلسوب لبإبك توت



 يوارلا طورش 4-3 5 هللا لوسر ةنس

 [يوارلا طورش]
 :ةعبرأ يهو «يوارلا يف طئارشب ةجح ربخلا نوكيو

 لماكلا طرشلاو «ساوحلا هكردي ال ام هب كردي رون وهو :لقعلا ١-

 .غلابلا لقع وهو 6نةنه

 ديرأ يذلا هانعمم همهفو عامسلا 06 مالكلا ار وهو :طبضلا -؟

 .هترك اذ. هتبقارمو هيلع تابثلاو هظفح و هب

 اذإ ئح افاد ربتعملاو «نيدلا 8 ةماقتسإللا يهو ٠:ةلادعلا -

 [ىواراطلا ]

 : لي الاي ني رش راح ل لولوار مات بج بجاو لأ هيلا نت جس تجب تقول ادصاورث ردا

 فكاروا اك نأ * جاجاج ايكك لاردااك للاب نا جل رذ كس لن تورو رول لنا لم# ؛.حو

 لم كس ثييدع تيب روا تس انا ايكك كار وااك تاي ؤنخم ريل رؤ لس لا تن ,تع رك ليت ساو

 -(لثثأ تحب تياوراك نس لب) سلخ ىكغلاب هو رواء طرش لقخ

 لااوتج انج وك تم نا كس للا رواج انس حررط ىّب اوكم كه و روا ( تظاذح «ملايبكت) : طبص ١

 هانز قير نما ينو دك رورلك  يرأ كر وك ىا رواانرك دايك نارواشك_ كوارع ح

 7 -<-6تلادع لسكر ابتغا لش ثبي دع تيب روا تس ىراوتسا لش نيو هو روا : تلاع #!

 3 اجوم مث ىرادتيد لك اق سكر ارصا ديوان رخص اي سرك باك رااكدانئور ميكى واد لوك

 - ,ل كلب جس انركر ارقااكل ا حس ناب ز رواانئام حس لدوكت ينادو هلا هو روا مارس را"



 يوارلا ماسقأ م 78 هللا ليسو ةقس

 [يوارلا ماسقأ]
 :تامسق لصألا ف يوارلا مث

 .ف ةلدابعلاو ةعبرألا ءافلخلاك :داهتجالاو ملعلاب فورعم ١-

 .سايقلاب لمعلا نم ىلوأ مهتياورب لمعلا :همكح
 .انذ كلام نب سنأو ةريره يبأك ؛ةلادعلاو ظفحلاب فورعم ١-

 ٠ لا لإ تلفت وين تهب حس فرط اكاعبط كس ثييدع لي لج لك حش ساروا ىك ل مل
 تيياور كانيبات روا لكم الغ روا ك تدوم دوا ءٌقك تاج ىل م لو تبياور كر فاكر وا ى قس اف دوا
 -لب اه لاي ني رم نم ناجل ةنعىلوت

 [ ماينقا ل ىواد]

 : لن كس مت وو ىوار كس ثييدع ( لب رباحص تم ) ليم جرم
 قصار حس شا] دثلا دع راج روا نر رشار ةفلخ جت ءاثا ترش لع داثاو 3“ نأ

 3 لو

 دهس رتب حف لك يليق انرك لت يب تيباود تارضتم نا مح

 - انت كلام نب سلا رواوريرم وبا تاج تقان ت م لع (ل_ون تعم ) ثرلازغ روا تشاو واي -!

 ريح اب ضاععلا ني ورم نب دّثلا ربك روا لءايع نب دّثلا دبع رم ني دّثلا ربع ,ووعست نب رثلا ريغ : ل هي دقلا دبع راج 050

 لد ربع دل ١ (نل» دغل



 امجالا م ظ امجالا

 .ةرورضل الإ كرتي ال هفلاخ نإو هب لمعي سايقلا هثيدح قفاو نإ :همكح

 تناقلا تسلا

 عامجالا
2 ً 

 هن ١ 2 دل : 200 و هك ع ظ
 75 دمحم ةمأ نم نيدهتحما قافتا :ةعيرشلا فو «قافتالا :ةغللا يف عامجإلا

 . فا ىلع 2 8

 نم لوُسَّرلا ققاشُي ْنَمَوظ :ىلاعت هلوقل ؛ثيدحلاك ةجح وه :همكح
 انما 1

 ريق
 نه دج با نق , هو يي مدا و ا عاوع د 5

 , هده 7-0 : ا 1 | 1: 9 0 5 : 5 ريت م | ١ 2. هدي اه َ

 سايق ثا روا اك لع اكل مت ب سا وت وب قاوم كس (داتجا) ىايق تيبادر كت ارزطخ نارا ص

 1-2 اهارزومج لب ترورض لى و وب فالغ

 و رتيوزاوزواكداهتجا حسم ةساعايكل عة ييدع كن ارا كس يت زورظ روا :يرشت
 ىوار كح [ ومب لب ,ىت ماو و تباور لب باح روو روا حس يقف ربع لت وج ىواد دوا اج

 و“ اكساي شدارم 11 رّملا لوس روو رواومت قوبلو روا وت لكك يياور نعم قريرع ر# برخد

 4 هريرم ولا ترضح وأ رش لش للا روا اك تاع ايكل مي رايتتجا ركز ومي دل فسر لم ىئر وجم لا لي

 لج نايباكم حت لس تروص لا هي دكلب ءكد وا كل تس نين

 ثنكب رس
 نابي اك نامجا

 كس با تما لب كامن اوك ب تاب لكل عرامتبا : لب تجار ش دوا ,قافتا : لن قتم ىوغل كس عرامتبا

 -تانرك لافثاكن دب

 : جس كايداشرا للم ءاننةروس دبس (ىرش ليل و) تحج وك عرامتاررط كشييدع :
 3 كس ارم هس ناو وة ربات ناسا كالا لكل وعر نق جرو“



 عامجإلا مكح ش /ء عامجإلا

 ع / ف ١ دل 23 5 1 رس ع

 هلك أ ىلع ةماآلا م لش هللأ «نويكع يل . هلوقلو ا ريصم توءاسو

 م

 :١1١( :ءاسنلا)

 هللا دنع ىف انسه :قاؤسلسلا هأر انه : هنكبغ دوعسم نبا لوقو ها

 .« فيي هللا دفع ىف انين ةأر امو «ءنيسح

 ةيعطق ةجح نيدلا عورف يف 75 هللا لوسر يوت ام دعب ةمألا هذه عامجإف

 .لمعلل ةبجوم

 ماوعلا وسو يأرلا لهأ ع امج بابلا اذنه يف ربتعملاو

 ليد فرك جس انزك هو كبي وج وكانا متل سانيا هار روا رك ثوم .تسار اك لوفارلسم روا -

 "جس لج كرك ةساج هو دوا كليك لاو لبي مث وا شا ردا كس

 ل ءجسايد رارقررط لك ت فلام لك لوس ر وكت فلام ىك نلث' يم هس ىلاخت دقلا ل تيبآل اا :ت شت
 -توم تنج قت حررط كل وسر ثيي د ئرامجاكنا

 دلا” رك س ا تياور ثبيرع ي حالك رمع نبا ترطخ(١ )١6/ لي لاروع حر اعرف

 نا وتحل ريما رانا را كيوب لك قش يعاركىك ىث كتم لالا

 نب وا عبس قي الا زنك مو لايت انا نول وك ربي نجا" ويس ايل قل لوق نب إو روع

 1 هس ل

 لازما هن قل امج اكثرما للا لم تاايئزجج ىك نو دعب ل تافو ى ير ثلا لوعر ل

 -ج بجاو لأ
 مالك ملح د , ليت راهقفا اكل وق كس ماو جس عرامتجباكداّتتجا ىلا دوا سارللا لا ريتخم ليش باب لا دوا

 ترهجصإ لبي لاب ىودايفب لكني هوك لا كَ ل لا ء<سربتخم لا اكمام كس ثييدح ملك روا مام كس
 كاوا نك



 عامجإلا بتارم مه عامجإلا

 [عامجإلا بتارم]
 :ماسقأ ةعبرأ ىلع عامجإلاو

 ىلع مهعامجإك ءامصت ةقؤايملا مكح ىلع يح ةباحصلا عامجإ ١-

 .هكذ ركب يبأ ةفالح

 .هدحاج رفكيف «ىلاعت هللا باتك نم ةيآ ةلزنمب يعطق وه :همكح

 عامجنإلا :هل لاقيو «نيقابلا توكسو ضعبلا صنب ةباخصلا عامجإ ا
 .هيذ ركب يبأ دهع يف ةاكزلا يعنام لاتق ىلع مهعامجإك «قوكسلا

 .هدحاج رفكي الو اضيأ يعطق وه :همكح

 .فلسلا لوق هيف دجوي مل اميف مهدعب نم عام -"

 [ نامجا بتتارم]

 : لت لمحت راو كاما دوا
 ىك ف ركب ولا ترطح اك تاررطخ نا تحج ءرامجا يراك زي راح 3 كس هقاو قل ١

 -لافلا ّي تفالعغ

 ب رالف نب ,تيكط» بالي يقلق ى يباع:
 لوكس عاام اوك ارا ءعرامتجا حت اسس كس تاوكسس لس تار ىلا دوا هتان كس تدحارص ىك»باوص ضن

 -لافناري ذك لج < نولاو كح هرقاكز لب تموع روو لس ركب ولا ترطح تلج ع تاحابك

 دبا -انماإ و لا ارق فاه لش حب نارك بس سيرج قش قب عراق

 نق لول ع ( باص ) لس بم نسج نب ياعم تلا ىك عام اك تار طن كسلا كاريرا“ .ىا*

 وم شاثو مع



 احالطصاو ةغل سايقلا /5 سايقلا

 .نيقيلا نود ةيتاجطلا قلق هووهشلما ريفل ةلوص وه :هيكح

 .فلسلا لاوقأ دحأ ىلع مهعامجإ - ؛

 نوكيو ملعلا نود لمعلا بجوي «دحاولا ربح ةلزنمب وه :همكح

 .دحاولا ربخك سايقلا ىلع امدقم

 عبارلا ثحبلا

 سايقلا يف
 هلعجاو هب هردق يأ "لعنلاب لعنلا سق" :لاقي «ريدقتلا :ةغللا ف سايقلا

 .رخالا ريظن

 .ةلعلاو مكحلا يف لصألاب عرفلا ريدقت وه :ًاحالطصاو

 انو ليث لص اح نيل , جامو لص اح نازيمملا حس لما جس كر وهششم رش لزم حراما دي 5و

 -عرامتبا ب لوق ىك حس لب لااوقا كس فلس اك تارت> ل دخإ ل باص م

 راما ب دوا لمت ىرورض انعكر دافعا «كنس بججاو ل هيب لما ءعبس كس داو رمش لزم عرامجا هب : مح
 -ج مد قم ري لايق حررط ى د هاو رش

 تدب نك 2

 ل نابي ةلاي

 سرس داك كيا نتاع "رك سايق يب ليج وكل ين” :س اهاج ابك ”ائاك هادا : لن قت ىوغل كس لإ
 كرري لك سرس وو وأ ك يا دوا رك هرئاردئا حس

 ترلع وج رك نجي و هر نم انك هزئادتااكعررف دخت اس كس لسا ليم ىلع روا مح : لن قعم ىك لطصا ردا

 ؟ لن اي ج[كساجايال لم عررف ملح اي لسا روا؟ لبنت اي عبس ىملاج لاي لم عررفوو جس لبي لما



 سايقلا مكح سايقل 5 ما نانقأا

 .تبثم ال مكحلل رهظم هنأو ةلقحو الق ةحح ره "دو وح

 مارك ل ينث تيا, بانك اظوكم ت سايق دوا دبس دوجوم لم روا ىلع لبيد كا. تج لاق :
 يلوأ اي اوُربتْعاَف :< كاي داشرا < لافتا اك ما لوداي هي ذوب تحب كس لاق :ثرش

 كيا كس يانرك لاح تربع دورك لصصاوب تربع ! ريشه لاو سا ل (* :رشحلا) راض

 هيريظن كسا وأ نج كيأ'” كبس ب كي داش اياك ل ءكساجم ايد ربيع فرط كر ىكساوكر
 نار فرع ىك بآ دس مك دوا” م 9 داشرا نيم مم .تيآ) 1 روا_"ورثك لاق

 تب تس لا) ا ظعءاس لس ناو آرت ك_ عي ناك نوكو بأ كات ءايك ل زان

 -(ج لايق قبم) نيركر لو روت هو كح دوا (لوم تباغ ثييدع

 لصف ! زاعم” :ايامرف تنفايرو تس نا اجيب ناك فذ آب جوك دبل لب نب ذاعم ترطح روا

 ؟"' ةاي دن (اضارص مك لوك يم ا) هكا” :ايامرف ءتس دقلا باتك :ايك ضرع ؟*"كسورط حررط نك
 ؟" اب دن (ًاضارص ملت لوك مك لب از ا“ :ايامرف ءتس تندس ل [يوإس هلا لوسد :ايك ضرع
 كس لوس ةسا خلا كس رش اك ىلاقت دقلا” :ايامرف ءاكت ورك داهتتجا حس ساد اهيا :ايك ضرع
 وأ امومب دن تحج لايق كا ! ل امرف روت -"عس دئبي وك لوسر كس لا دج ىدامب تاب وك هداتسرف
 2مل ناجي رش اكد ثلا ,ةيسدامر فور تاب ىك في ذاعم مس آ

 تيج كل ايق روا كس ىورم انك لايق اكباحص ردا يي آلي نلح ل تاياور راش هس لين هداطع
 و نآرق ماكحا كس كاروا ل ةسآل بم را بس تادقاد تس :ت هيف ري 051 نعول

 ؟ كلب اج ذاج تك ماكذا كس ناؤقاكومب هندتاج لايق داتا كا ل ء لن لب ضوصنم لع تع

 + تباغ تس عرامجا دوا ثبي دحو نا ارق فرص ماكجا دانك لبي تبان جس انكر ماظن وكم ع سايق ردا

 ءك دالي كيا : راع سلو نمت ,ق توغو ف ل كي : لاب تاب ب حس لاثم كيا -لإ

 أوو كك كس كك انانك حل نا لت مك لونيت 3 سودز قسمت ء تدق ىرسود

 ك-ك) ماكا تس رواصم نمت رهلرذ كس لا هس لايق" ل” ىب ,ٌقوم ترورض لك ( كك شن)
 - 2 اناهك تول ان اناهكر وا اج لبي كيد ل وؤوجر وا دنرك ل ثي تينت ملوك وخد و, لإن تسب



 سايقلا ةحص طورش را سايقلا

 [سايقلا ةحص طورش]
 :طورش ةسمخ سايقلا ةحصلو

 ةالصلا يف ةنصحملا فذق :هلوقك «صنلا ةلباقم يف سايقلا نوكي ال ١-

 :انلق ؟مإلا يث هنود يهو (ةهقهقلاب ضقتني فيكف «ءوضولا هب ضقتتني ال

 .ءوس هنيع ف يذلا يبارعألا ثيدح وهو «صنلا ةلباقم يف سايق اذه

 ءعوضولا يف طرش ةينلا :هلوقك «صنلا ماكحأ نم مكح هب ريغتي ال - ١

 لايق وج حررط ىا_تس لا ناك وو ع الكر جك قش هو روا حاج ى لاذ لو كسك د نب هلك اك ا دوا -

 - لايق ىلاطيش لايق اكعررط قرسو د ءس لايق ىك رش ىو ل اكذ ليم حس ريع ش لوصا

 امان ىف تس ل لإيق
 : لو لش رش تراي كل لس تى اق دوا

 تمت ري ترد ماو كأي لب زازغ” كك ك_ ىلوك تي ,2 اج ايك ضايق لطم .لياقتح كس صن
 رت نزع يوت نع انو تك و ضو حبق رباع قف زا فرص) انو ل وشو تذل

 روز هاذ كت عس هعقاواكى لاهو للا صن عبس لايق ل لباقم كس ضن يب كبس يبادج "؟
 ل ىن جرم كيا كس ايكت اور ددقاو تس يا ىرعششا ىوم ولا ترضخ نس ىلارط) -ىك
 خخ للك قار وا ايت اخ ليغ ر هيسوج نغسل رواء[ ني و خ تس راعؤب ذاق
 سني وجو وكول اذ يعم لبا لوسر وت غ نغ ني يرانا لوا تعم د ع

 /١( ” ) "تيارا صن” سا طورايوو زامغ دوا ليزك ه راي وو وضو وو كارد مت كح

 وضو كى ك_ّلوك بي -ةاج م دل دبت ليث ملك ىل ليث ماكجإ كح ضن حجو ىكإيق ١
 كس وضو تري آت لايق ىلا كنس عب باوج بكس اىرورط ليم مي عررط لب جس ىرورض تين لب
 - (ئرك ريقم هت اسكس ارش كت ين دهب رز لس سايق وك ا < قلطم مت هوضو وب ىلا بت 7



 قالطإلا نم ءوضولا ةيآ مكح رييغت بحجوي اذه :انلق .مميتلا يف امك

 .دييقتلا ىلإ

 زاوج ىلع ساقي الف «هانعم لقعي ال امم لصألا مكح نوكي ال -؟

 لقعي مل لصألا يف مكحلا نأل ؛ةذبنألا نم هريغ رمتلا ذيبنب عئضوتلا

 .ع رفلا ىلإ هتيدعت لاحتساف «هانعم

 :هلوقك .يوغل نئععمل ال يعرش مكح تابثإل سايقلا نوكي -4

 ةغللا يعم يف سايق اذه :انلق .لقعلا رماخي هنأل ؛رمح ْفّصَنملا خوبطملا

 د لنيك تسرو وج ماك أ زال ع

 وبشو تح زيت كرو :اثح وه ىلاو لك .ددجو كا كو تابيلا مك 6 ( يلع نييقمر لص وس

 لب لوقعم لع سم لا ينل شا _(س اج يك ثت سايق وكل و ذيبن كر سود هي لسا ر ءجس تاج
 رك ,ظناج يأ جو كا مت - لام لب تاي ي؟ تس زلاج لوك و ضو تذيب كر يكن

 لايق فالخ مح ا لما بجح_ لين لئ اذ“ كس سا مب كح لسا ءعس تباظزا وجاك لا تس ثييدع لك

 ؟ انس اجاياه رن سبك فرط ىك ( سيتم) عررفوكس اون

 وكت روص روا ىل يس اول وم ن ل واكس ارو لق م سا ثم و سايق فال مح اك لسا ضر

 ريغ ماكحا كس تادافكد دودحروا باصن كآةاكز ,دادت لك وتعكر ىكزارغ بج _ادلساج ايك أ سيق

 انكساجايك ف سايق وكل سم روا ىل هي نلا لب , لين قا لوقتم
 تح وه نك لس ذر تاغ و“ ىوغل كطفل ,وه 2ك كس نك تبا رش مل سيق 6

 لق هو لكك جس (بارش) رمش وو قب ول اجي دالجهداي اي اهو آر كار رك ور يش كر وكلا” كك لوك
 لا عربا كارلا لت ل لوو ني تس قل لش رق دكا سباق "هاني ا
 دهسرجتم ريغ لايق يلب لأ



 سايقلا ةحص طورش ف سايقلا

 يف ةرفاكلا ةبقرلا قاتعإ :هلوقك ؛هيلع اصوصنم عرفلا نوكي ال -ه
 اذه :انلق .أطخلا لتق ةرافك ف امك ءزوجي ال راهظلاو نيميلا ةرافك

 .زوجي الف اهيلع صوصنم ع ورف يف سايق

 ؛يعرشلا مكحلا هب طاني يذلا فصولا يأ «ةلعلا وه سايقلا نكرو
 .رمخلا يف ركسلا فصوك همادعناب مدعنيو هدوجوب مكحلا دجوي

 .داهتجالاو عامجإلاو ةنسلاو باتكلاب ةلعلا فرعيو

 جرحلا طوقسل ةلع تلعج اهفإف ؛فاوطلا ةرثك باتكلاب ةمولعملا ةلعلا لاثم

 ىك_ لوك ىج وب نووجوم عرامتجبا اي صن لوك لخت“ لس يدق ىوخ كم ,ومب ن هيلع صوصنم عرف 4
 ايرث واز اهو رسيايلا لبس هراقك كسا لخ لل كوك, سب تأ ان رك دار وو ير فاك لش رايب و ناك كافل ك

 ناد لاء هس ررفل مش اك نت تس ابك ايك ايق لبي تاعورف كما هب دكا كوم يب باو وأ ءلبك رأي

 دلي تسرو لايق بكل ساء جس مح انك و انآ مازغ قلم

 نارق نيم ريلع سيقس تم لصسا : لهن ىلوجب ليز نمت للم لايق كن ب ايانناج دعب كس للا [: ديب ]
 هو دم تمأع روا بس انك تنذاي رو مت اكس مج رعقاواين تم سيتم ثم عرف مح عررصم لبي ثيي دعو
 رو ظأ جس لل م كح بارش نئوريبب يت ,جبس كاتم لب عررف دوا لسا وج ففصو كرت
 جس كلطانوم رو آر شل روا حس لا بار دوا جس حرف نأ ور يب ل تحس جدل كلوب

 اذج ىرش مح د اس كس ل حس ( تلاح) فضصو هو تملع روا يس تملع نك ر ىداينباكل اق لس نا

 وم مع اناج وم م فو رك رواء تاجا م و  اناج اياب ففصو هو بج جس نوم اوم

 مارت قوم رو ار شن بار كت بج جس كللع كك تمت انومب رو آر شن فصو اك ارش تب ,جاناج

 دق ةاجوم مث تمت جر ترو آر شن روا اج نب كرم بارشركاروا لم

 -<- اج لاج حداتجاو لايق روا حراما« تس دثلا لوس ر تندس , حس دثلا باتكت ماع دوا



 سايقلا ةحص طورش 5 سايقلا

 4 ضع / ىلع يكب ْكْيَلَع َنوفاَرطإ :ىلاعت هلوق يف ناذئتسالا يف

 9 ا هلوق ف رفاسملاو ضيرملا راطفإل ةلغ لعج هنإف ؛ريسيتلا و

 . كَرْسْعْلا كب ديرب الو َرْسْيلاَعك كبل

 شقا ةللع لع دقاق ؟لصافلا اخ دما ةسلاب ةمرطللا ةلعلا لاغن
 .هلضاففم تحرتسا اعجطضم مان اذإ هنإف :ّمُكُك هلوق ف مولا يف ءوضولا
 ريقيفلا قس لق: بلآلا ةيالول ةلغ لمس ةثإق ؛رغصلا عامجإلاب ةمولعملا ةلعلا لاثم

 .ًاعامجإ مالغلا قح يف بألا ةيالو لاوزل ةلع لقعلا عم غولبلاو ءًاعامجإ

 را

 ىك ( لش تزاجا) ناارزرتتسا وكلا جس تنفرو رمآت رحت لاغم لكك رلع لوب لاح حس دثلا باتك-ا

 تركب و (دلكد) قس لآ( قانإلا نام روث روع ا قس ايف ران ىلع قلق عقر ل ني نأ
 لاغم ىرسود دوا داي كس ىل لوك وا لاي كس قل لوك لو تسد لج ةسآ لاي اب
 -تس اك ارد رارق تللع ا و ع كسر فاسم روا لير م ول لا دس انك اردني تلوم

 رولا تح روطنم انك ىلاسآ( لام ماكحا) ل اس راب# وأ باتت ثنا“ 0 كا داشرا لس هرقل ٌةروس

 لا روطتل [يزك كراون رت اس ناو

 ل ثييدح كيا < انابيب اليمحؤ اك لو رثوج لاثم كت لع لوم لاج حل ملا لوسر تنس ١-
 زك ثيل ىرآب ج كس تيياود هر و" ىرمرت”* دس ايكارانب ثملع ىك خنث وض و حنيت وكلنا
 -نلو ةاجوي كي روج لس كدب كس لاؤأ تاتاجوس

 باب لي نق كس يح تنابان وك ا تما عرامتاب كبس نيت لاثم ىكت لع ل م ىلاج خس عراقيا “٠
 حراز ىمب ملح يوي غلاب ان لب -نيب قفتم عقاوش روا فازحا هي لما) جس اهك انام تملع ك- كس تيبالو ل

 لوم غلاب جت اس كس لمت روا (اك حاج ارتكر لبث بيب وم ىراؤتكرادماك لسا ءاكومم بم لبس ليل كس

 مس مش اك كر لبي ) جايك يانب تدلع ىك فاج ومب تح كس تيبالو كباب قافتالاب لم نت كس كنس وك
 - (اكومب لاك رايتخخا كرجج وأى واكف ارك حراكت كس ىراؤتك فلاب لق اعالي ءجس جو لك تدلع ىكا ءاكومم كب



 سايقلا ةحص طورش 1 سايقلا

 هنإف ؛ةيوبرلا لاومألا يف سنجلا عم ردقلا داهتجالاب ةمولعملا ةلعلا لاثم

 ةئسلا كايشألا تبدع قف ايرلا مرق ةلع ازعع

 :نيرمأ نم ةلعلل دبالو
 ةلوقنملا للعلا قفو ىلع ةلعلا نوكت ئعي ءاهتمئالم يأ ةيحالصلا ١-

 ؟ح لاى كنت بكو أ ى و رايتخنا ىرجج كا كس ب خبايا كك س فالتخا لبي نا 0

 تس غلابان ب لكبج كيوزن ل فانخا؟ لام اب ساتبد ّلاب دايتغا دعب كس نوم غلاب حررط ىلا
 لض اب رايذفخا بوك ى و وف كوم غلاب ع بج روا -هويب اي وم ىراؤك هو هاوخ ,تس لص اح رايتفنا يوك و

 | دم دقلاب هاوخ ع لصاح رايت نيب ىراؤك كيوزن كس تاو روا هويت اي ومب ىراؤك هاوخ , لبث

 غلاب ان ببج رك ث كتل فانحا فلاب اي دم فلاب ان هو اخ ء لت اح رايقفا هي يب (هديت) يش -.شلاب
 جاع ىلوم ى لبي ب غئابان تللع ىبم ول ءب لافتالاب انامب دب تللع ك تييالو ىرجتج لأ كح
 كيل حس للا كس ب بلطم ا ثييالو ىربتج روا -لبكت تسرد اناني تملع وك لس و/ هوي اي ىراؤك

 لدي دارم اناني ناملسم رك ر اما ومب ( تسرد) ذفان حراك اومبايكر خب

 فانخا <_.اهقفا وك اهب سنبل عم رق لم لاوغا ىدوس لاغم ىك يلع لوم لاب حس داتا -"
 - لا تيياور اى تس ايشا تس ايانب تعال ايد تضررت نس

 ك ىدناو ىدتاع روا ءلصوع كس لوس انوس" :عجس داشرااك مهم ىف تيياور ى ساشا :يرش

 قس لت كاز زو قوت لس رووا روك رو قو لس ووو فوت لح نوعين ونكرر

 حررط نمو لو فلك لانج ب بج لب ويم تسي تسو رم مس رميا رم, دنت اسس ك رشا موك ثار وع

 روا -ان وم زج ىكلقا ىلا : لف أك كس ردك مل ىو قسري ترسو ريمي رق وك داو

 -ج طر انوبب ل مروا ءعس تيردق تلع لسا ىك اير تمرح جس "انو لك مت” ارم تلت

 : لن ىرورض لت اي وو كل كس لامر ق راك لك سلع روا

 ١-. حس نوتلط لوقن# حس( ناتو امص ) فلس روا يم ىبأ تسلع نم ,تبدسانم نب تيحالص -
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 جوري انفإ :ةريغصلا بيقلا يف انلوقك «فلسلا نعو: ه5 ىبلا نع

 .مئالم فصوب ليلعت اذهف «ةريغص اهنأل ؛اهرك

 .هسنج يف وأ مكحلا نيع يف ةلعلا رثأ رهظي يأ «ريثأتلا يأ ةلادعلا ١-

 ؛لاملا ةيالو يف هرثأ رهظ رغصلاكو «ةرهلا رؤس يف هرثأ رهظ فاوطلاك
 ةمئالملا تبث اذإو ءيعرش لمع هنأل ؛ةمئالملا لبق ةلعلاب لمعلا حصي الف

 .ةمئالملا مايق عم ٌدرلا لمتحي هنأل ؛ةلادعلا دعب الإ هب لمعلا بجي 1

 جس اناساج ايكاراكن يغب كتعو حس لا دكا ليم نفث كس هديت فلاب ان هس مب تي ومب كتب آم -
 < هل رز لس تللع بسانم لا دما يلج تس" ب” قامو لكوك
 الط اي اجاب تافو رموش رعب كس كه حس لا دوا, اج ايدك لاكن ا ىل عرولبلا بيرق : ثوأ

 -ت هوي كلاب ان هوو تنديد

 يل رذ كس تملع بسام هي لج :كس اكج اج ايكر ايققا لب سر غليان اك تملع ىدذعو 4 قرت

 -ج لالدتسا

 تركب يب ومد ايش لثج كاي ل ككل يب فاك تدع ني قطاف ل تلادم ١
 نوح لوثوو لوك ءجسان ومب ماطرثل ليم مح نبت يد ومب مالن لب ل_ وجب ك م. ثا كنرورمآ

 لب" :اامرف ذه ىف يانج دعس ت [ لج ذسأ) نورتو لوغو قلخت اه[ تراهطو نازيتنا)
 نك اوس تس كراع ىا ذ فانخا ل "عبس تس لبث لولاو ن1 ترثكب و .لكوك ءلبت كاان
 ىك لام رشا اك سا انو ( غاب ان) هيب تيت روا -اهك لصيف اك تراهط كوم كس (هرييغو ار رج) توييلا

 دلو لع و فلك ور روا لام ملك ويك ءتسانوبب ماظل لابي مع 70 ب روأ ءتساومت ماظل تيالو

 ءجس لصاع تيالووكى و يلام كس لاول جس فلاب انركا كلل كن وت فش لونوو حئاوش روا فانحا نك
 اان ليت ترطع وك و“ ري دوا ذوب هركاي اكوبم رايقتا اك تسلع كا ليم حراك لكل يار ومب هرئكاي هو داو
 لوم ليت رماظ زارا ثا لك سا تم , لي تلاردع فنصو لب لا ليون نكس اج



 سايقلا 3 اونأ 5 سايقلا

 |سايقلا عاونأ]

 :نيعون ىلع سايقلاف

 «لصألا يف تباثلا مكحلا عون نم عرفلا ُْق مكحلا نوكي ايه دأب

 حاكنإلا ةيآلو تبثيف مالغلا يف حاكنإلا ةيالول ةلع رغصلا نإ :انلوقك

 .ةريغصلا بيثلا يف مكحلا تبثي هبو ءاهيف ةلعلا دوجول ؛ةيراجلا يف

 ...«لضصألا يف :تباثلا مك ؟نلعا نيج نم عرفلا يف و مكحلا نوكي ام -؟

 كيلانرك ل يب ترلع .لكوبك ءليثل تسرو ل“ ري لا لبكي حس ف اج ساب تبسازه ليث ترلع ضرع -

 تبسانم بجروا_هبس ناجاياياكتبسانم لسد لاهي دوا هس ىرورض لمد ك- كس ل ءجس تاب ىرش
 كل اج بجاوان زك لم قئدعإ د ذوب رماظ زارنا رثا م تلادع يلو نإ ترحارص

 5 ىك فوم توف تلادع ف صو وب: ن لوبقم ترلع هو كح سلاحا دعب هك هاج اي تيسائم رك

 فلاب تلج بس نس اج لاي تس سومر مان كل رشا كح لا الج لك ىك تن كت ىلع نإ -خ

 -اومت لبر مالظ ليج حب ىل شاك وم ورك ب روا ءتساؤمب ما لب تيبالو ىف لام كس للا راك سوم

 [ ىل ايف ناولا]

 نإ ليم وو لكس يق لب

 3 ةمانلا ارامج تحج لوب حس غرو لك مح تبا ليم لص كح ليم عرف لي م سس لايق هد كيا
 تبا تيبالو ىف ذك حران ق ليغ كل لي دعس تدلع كث ييالو لف درك حران ليش كس لانو

 ا لم هويت فلاب ان تس لايق ىاادوا<بس اج لاي ليم كل تلع ىو لكك لد«
 يس ليج لص رو حا للا جرا افلا .هلاياعازوااحس رف اق هددت دل احن نق قس نا جرف

 -جس ايكايكت باغ لب عررف دب م قت ,عس راف تيالو تدم
 ب اناجان [ترثك : سبب وم حد ل لكم تبان ليش لا ملت لبي عرف لبي لسن جس لايق وارسو



 ةيعضولاماكحألا 0020202020 45 0000-0 سايقلا
 .ةرهلا رؤس يف كو يبنلا مكح هسنخيو «ناذكتسالا طوقس ةلع فاوطلاك

 [ةيعضولا ماكحألا]
 عناملاو طرشلاو ببسلا

 «عناملا هعنميو هطرش دنع دجويو هببسب قلعتي هتلعب تبثي امك مكحلاو

 :اهكايب نم دبالف

 دهس ايد ليم ومب كس لب محك قي ذو ىئروا ءعس صلع لك فس وم ناكر ور قل تاجا -
 رباع اكمل لت روف لكلا ءهتس حس لن كى سا ىف لك نوم كيان كس فوجب اكو
 مل نع ليت كس ىلط تزاجا لك وم الغ روا لو روا ءس انتل ر قلت ح_ وضو روا نخب ا

 لج لذ مج لوو ورك نس فأل تيعول كل ولوذ لب دس تحف ابن ؟قلت

 عضو ماكحا

 كابي كاني ردا 1 تسع

 ماك حررط ىلا _تييبجارك دوا تمر ,تحابا ءبدن ءباججبا : لإ ائراي يع رش ماكحا ىدايفبررط ل
 تمالع عطر ءببس ,عملع : لإ تراي وك ل لا وب ىف روا ثدي كس ميعرش ماكدا وج) عضو

 كس راع هو وأ كوب رثوم ليم مك ولا اجوب قلت ح مع كسب تاب براغ كك سا لام ذا

 ليم ملت كوب ضف ليج مح هواي ( بس تملع دو كل للا ءس ثدعاب كب ارش تمت ان وم رو آر شن حج )

 ىو (نلو بس ك كح لوزامن تاقوا ك1 لوزامن تحب ) حل ببس هوو رب ومب زارنا ُث

 ووجو اك مكح هيج ىكراخ سا ركلا ل , قطف د روا ىو بب رثؤم شاي ءجس انج ايد لك بيس أزام و تمل

 ترلالاو فرص وهز قولو مووجو رك اروا (مرهك و وض و نر قكزام ببر < طر هو وأ وه فوث وم

 وج حس تاب ىكبداخ هو علام دوا ( تس تمالع لكر يش هرازه تجب ) حس تمالع هو ول و ىلاشن ىلاو ذك

 . -(جاتكوروك ب داقعناانوم رادر ماك اويح تي ) سد كود حس فس اج ساي وكم



 بييسنلاو لعاب قلطتي ام 4 سايقلا
 ىلإ لصوم قيرطلاك «هيف ريثأت ريغ نه ءيشلا ىلإ لصوي ام :ببسلاف

 .نايبس امهف عاملا ؟ لصوم لبخلاو دصقملا

 عهتيشام ّى ؟كادهاد نوحي الو كد الإ ءيشلا معي ل م :ط ريشبلاو

 .ةالصلل ءوض ولاك

 عنام لتقلاك ء(نيسسلا دوحججو عم وكحلا بترت لود لوحي ام :عناملاو

 .ةبارقلا دوجو عم ثرالل

 «ببسلا نود ةلعلا ىلإ مكحلا فاضي ةلعلا عم ببسلا عمتجا اذإ ١-
 0 - 3 لل م 0 1 م

 لاي طرش لكلا ببجروا , جامو قلت حس برس كس لاس انومب تبان حس تملع حررط لم ميشو -

 هس ىرور نايب اكل وج مانت ناك لا < ايو ككور وك اون وم لام لوك وا ءجس اجاجاياي أ مساج

 < اناهام لير صقم تار تي ,ريقإ وم زارنا ثا للك للا سان فجرت قلو برس لي

 هي بج نالت نزاع كالا لادم
 كل كس زارن وضو بج وج د لاو لب تريجام كر زج هو دوا ومب هن ماج زج رف كس لسن جس هو طرش دوا

 ا م

 نأ وكبك اي نيب تحج سو كاد دل ى فاعل مع ووو ا لس قروب كب بسوج تهد امدوا

 ني نيتاب لل ركع روجوم (ان وم انيب) ىراو تش ر لكالاح -اكوم مور تس ثارهم و # ورك

 لما 7 ا مح بيسو حرلع

 قرط. ىف بنس كوي نودع قرط لكس سلع مح وف لب اج وم عمت لوثوو بس روا تماع بج : تاب ىلست

 لام هاروت -ايلازت ع لا لي 2 اذتب»و دكاناماتب لاموك كانا قتل نىك جب لك وج لبي بوضم

 - < لأ تلعاكاى روج تاني ببسوو لكوك (اك كل مت اباكل ا )اوم شنت اضالاو سك



 ببسلاو ةلعلاب قلعتي ام ني سايقلا

 هنأل :؟لاقلا حجي اهلا هاقرسفا قاسيا :كانسنإ لاه ىلع ةاسنإ ةلالد#
 هلع بحاسص ل بيس يحاور

 مكحلا فاضيف ببسلاب ةلعلا تبث اذإ «ةلعلا نيعم. ببسلا نوكي دق -؟

 .ءيش اهئطوب فلتف ةباد قاس يذلاك ءَىنعم ةلعلا ةلع هنأل ؛هيلإ

 ءاهقئاس اهعم ناك اذإ اميس ءاهلعف يف اهلل رايتحا ال ةبادلا نأل ؛نمضي

 .هيلإ مكحلا فاضيف ةلعلا نيعم يف ببسلا نوكيف

 اريسيت ةلعلا ىلع عالطالا رذعت دنع ةلعلا ماقم ببسلا ماقي دق -“

 تميقأ ةولخلاو ثدحلا ماقم ميقأ ليقثلا مونلاك «فلكملا ىلع رمألل

 .ةصخرلا قح يف ةقشملا ماقم ميقأ رفسلاو ءطولا ماقم

 يزعل (ىل كساد ةييسد رمش تدبا) -اكوم نا اض قتو لب جس تملع بحاص هو جس ال ىددي ذس لن -
 -( كك اج ىذازم بسانم نبك ةاجك

 يل رذ كس ببس عرلع بج اجو تقو لااابيلا دوا ءتس اندم سلو قت نس ل :ثاب كرس ود

 تي هع اع ىك ترلع و تتقيق> رو كويك ك تسع ان بوب كورلا لك بس مع لبي ومب تبا

 .لكويك -اكوبب نم اض الاو كك. موف ىو رئور ززجج لوك لب لور فس للا ,وم امر كاي وكر ونا ضخ لوك

 ككتاب دمت اس كس لادكب ج يروط ضاع (كب تلاع وو جركا) يأ رايقخا لوك سم لش نب ااكر وفا

 ابك ر وا اكو بوسنم فرط لك لا م عل لا جس تملع تحك س فانا ببس وج انكئاب لي الاد

 روم نم اش وو لل ءازكن اضن هد لادكا# هلع

 بس انام يك ل تروص لااا رواج ناجح ايانب ماقنم 43 اك ترلع 7سم : كتاب رسمت

 ىربك كت جس تلوبب ك- كس لودئب فلكم لبي حك ايبا -ومم راوش و انو فففاو حس تملع بج

 - نت ل تصح رولر فس را تس مام م ا كس تح بيك“ تولخ روا بس ماتم مات كس ثردح دن



 بابسألا ضعب نايب تلا ع سايقلا

 نة فكنا يبه ىمسي نيميلاك ؛ازاجم اببس :ببسلا ريغ ىمسي دق -4

 .ثنحلا وه ةقيقحلا ف ببسلاو

 [بابسألا ضعب نايب |

 دوهش موصلا بوجو ببسو «تقولا ةالصلا بوجو ببس نأ ملعا
 ءامكح وأ ةقيقح يمانلا باصنلا كلم ةاكزلا بوجو ببسو ءرهشلا

 هنومي سأر رطفلا ةقدص بوجو ببسو «تيبلا جحلا بوجو ببسو

 ببسو «ةقيقح ةيمانلا يضارألا رشعلا بوجو ببسو «هيلع يليو

 ءوضولا بوجو ببسو «ةعارزلل ةحلاصلا يضارألا جارخلا بوجو

 ءطرش ةالصلا بوجوو نيرخآ دنع ثدحلاو ضعبلا دنع ةالصلا

 .ةبانحلاو سافنلاو ضيحلا لسغلا بوجو ببسو

 الجسر لن د ثم ني

 اناج اياب اك تنقتشم روا انك تسبح , انلكت مك كايا ري درو ني نيت لإ نس[ سر 1

 جس راو كلاروااكل وتل قت لم قش روا لب ىلا رت وأ نا كنلاع ىكر ين ىررك لك 6

 جس ايكايكئاو يب نا ملح كرك مافن ما كس سوتلع وكب ابسا كك لا

 اناج ابك بدساكرافكوك نامت منن بحجب -ج اناع ايد مك ببسوأ ب بس ريغ ازا 8 ثنإب 03 .ٍ

 ثم دقلا لوسرروا نس ىلاعت دنا بس رتاج ون نارك مل كوب تق م ترو سس كااطدع
 دل تيسر رك بث ةرافل زاير كب يكس وب سك بيساكو رافكه و لب ءىلث لايك ليمن حل

 ن 8 مب سس ١

 ةاكز روا سان أكن اضم ر وام ببساك ب وتو كح تزود روا,جس تلقو ببساكب وجو كس ذامن دك نيل ناب

 2 لك تو رلاو ققيقح لام) جانو كلام اك ب اصن لاو نع بارع اي اقف ببساك ب وتجو كس



 ةلعلا عناوم نايب . 1 سايقلا

 ةلغلا عنا م نايب
 ايد * 8

 :ةعبرأ عناوملاو

 عنمي ةيلحا مدع نإف ؛مدلاو ةتيملاو رحلا عيبك عةلعلا داقعنا عنمب عنام 1

 .عيبلا داقعنا

 كس لاووخ لام_وم لاح تدق يب ذاهب كح يانع بارع روا سان شب تس دايوراكروا -

 ثلا تيبب ببس اك ب وجو كس جر دوا (تس (س اج اياخرني وكلا وف مب للاي كس بان كس لكا اي للاي
 روأ ءس سرك تشاور, وأ ف راسم كن تاز برس اك ب وتو ك_رطف قرص رواح تقلع

 روا جس رك تشاور رج راك لال داب مالغ روا اك دالوا غلاب ان ىلر ا ءائيا دوت ىدآ) انعأ ر رايت ب نم

 بسس اك وجو كسرت“ لوا ( تس بجاو ريق ًاروا باب رطف مق رص اك نا كح اء احمل ر رايتخما هي نا

 كس جرار دوا ( بس بجاورثك لم سا تب وب اديب كب ليم ناز كتل ) لو ىنارا ىلاو نح طقيقح
 ( كس بجاو جرار كك بلت ومب شادي اى“ دب لش كلا تس اج ) لن ىكتارا تعارز لب اف ببساك ب وتجو

 كس نا دوا ثدع كيدز: كس لورسوو روا ب زامن كيدز كس ل هناك وو كس وضو روا

 دال تانج روا فن ليج بنساك ب وو لس ل < رواج طرش ك_ لس وضو بوجواكز امن كيدز

 نايم اكاوم
 : لو راو علاوم

 لك اك زج هت لكن وخر وا لكرادرم د ازآ تلج تسد كور ح خب ترلعوكت رلع دج علام هو ١-
 -(ا ىو كور حب ىرطوكى دلع لامع تدلع كت بألم عل ) ل قك روك داقعنا تت كس لاء لاب

 ه2 اج وم 2 باصن لبكي ح وم ارول لاس تحت تود كور تس ل وب ماجوكت رلع وج لام دو آ

 لوم لاك ىرول تملع لوك ء قوه ن بجاو 6



 .. ةينامثلا هوجولا نايب 4 سايقلا

 .حاكنلا مكح ماود عنمب عولبلا رايخك ,مكحلا ماود عنمب عنام -

 [سايقلا عفد يف ةينامثلا هوجولا نايب]

 :هجوأ ةينامثب نوكي سايقلا عفدو

 وأ الك لدتسملا ليلد لوبق مدع يهو ىعنملا نم :لماقم  ةعئامللا حا

 :ناعون يهو ءاشعب

 ...رطفلاب تبجو رطفلا ةقدص :هكلي يعفاشلا لوقك «ةلعلا عنم هبا

 قل ) ماكحا كس تؤ 3 ,ىكين زج ىلوك ديت اس كس طر رايخ تحج كور وكاربا لك مع وج لاموو - م

 5 وم شوا ور (هريغ هانلكت حت يلم ىلا 5

 كس مح م سا غرولب رايخ حراك اومن ايك للم نييك تحج دعس د كور وأم اود لس مت وج لاس هو 7

  رايخ ياهو را لي ,<جس دايقفنااكذ_رك مخ حراز وك كل كسل دعب كس روب نم جس اتكو روم ادد
 دك حسد لاي لاب ماو داكن اكل وف لي درك مح حراك رك لس ماك

 نابناكدب هر ل 8

 :ج اج ك حس خررط هج آريورتكل لدتا قتل سايق كح سدد
 دوا -انرك فو ءناشب : لن قثم كس لحب جبس طاقم باي حس عم تضف رم دس تفرع تروص ىلم؛
 لاق دز راقت ولاكن لاب ليد روب كل رجم : لاو ىف“ ىف الطصا

 : لع لمح وو لك تحف امم

 سمج ارك و روك اء ايد رارق تملع لك ملت وأ فعو لسن ل لرشنم شم ,انرك ن ميس وكت رلع فنا

 - :<س (انلفكه ذور) رطف تملع لك سوم بجاو لرطف قرص كل و ةامرف كل: قف اش مارا ترضخ



 ... ةينامثلا هوجول ١) نابي ١1 سايقلا

 5 لب رطب اناويعو داس الا :انلق . رطل ل1 كراج طقاس# 8

 .هيلع يليو هنوكي سأرب

 هئيلثت نسيف «نكر هنإ :سأرلا حسم يف هلوقك ءمكحلا عنم -ب
 نونسملا لب, ؛ثيلثتلا لسغلا يف نوتسملا نأ ملسن ال :انلق .لسغلاك

 .ضرفلا دعب لامك إلا وه

 بجاو رطف قرص تققو لا ,الحكت قو ل- برغم بج وزو راك راج ىرخآ ىك ناضمر م -
 تقوب لوك ,اكوم ن طقاسرطف مقا دص اك لا حي تافو لم تاد قرع ن# جر د

 اري ووجوم وو رطق

 تشاور ىو آف راصم لس لش جس تاذ تملغ كيدزن كس نلا_ة# رك لبيك ميس وكس لع لا فانخا

 دس اوم بجاو تقو ل قواص ب لكر طفلا ريعر طف 3 رص روا سس اننأ ر راينا هي لن روا جسانرك
 مرا لورق موب ترج تاع وم اديب حي يب وج دمي ح قداص 27 ىكرطفلا ري للراتب

 -ج اجوم طقاسرطف 3 رصاكل اً احرك لاقننا لش تاروج وا -س بجاورطف قرص

 ماما تحج ان رك راقث اك لا حس نم سس لعل د ادب قب

 تم ,جس تنس حر اكرس رع نلت لج دس طر فدو دك ن تامرف لب عر“ كرس هيلي قثاغ
 دك كسايوعو يحرم نم الوسم حس انضعا

 لبث تبيان بج ناوفسمم اك شمرينج حس رملع لسا رك, رف كلت بس 2 كريس دك إب تنك فاازحا
 ري ٠ ىل وم تباغ ثينس ق لاك حس تملع لما دكلب ليم لوسغم ع اضععا قت هش دوا لبر سس دش اوم

 لك نسا كل نبا ,جانومب ارا رف ح وسو وضع لك زجر كيا لك لاي لوصف ح_ انضعا

 ناو وممارا ضرف حس 2 كس س لات دج لاس وا ضس لاو ىكخ 2 لوغو صرم نمت ليت

 كل لج لك جس لاج لك س (ذسك 2 اكرم اس) تاميتما لب ىلا نادج

 6 اجايكن بك 0 رع نخ



 ... ةينامثلا هوحولا نايب 0-0 يلايقلا

 اعرف اهلك نا قاييو هللا يلسع رهو ةدلطلا ييعوع لوقلا بح

 :انلق .ايغملا يف لحدت الف ةياغ ققرملا :دشنم فز لوقك :لدتسلا هاعدا

 .ايغملا يف لحخدتف «لوسغملا نود طقاسلا ةياغ يه

 :ناعون وهو :بلقلا -"

 عيب مرحي :كلي يعفاشلا لوقك «ةلع مكحلاو يقيس ةلطلا بنو كا

 بحجوي ريثكلا يف ابرلا نايرج نأل ؛هنم نيتنفحلاب ماعطلا نم ةنفحلا
 بج وي ليلقلا يف هنايرج لب ءال :انلق .نامتألاك ليلقلا ف هنايرح

 .نامثألاك ريثكلا يف هنايرج

 لكل رشم ثم نورك ثقتك ليم ]را كك مم كباث) بجوم ل ىرلع تروص ىرسوو

 اك لاا دكلب جابر دك نيب لدم وج عس لنك هو ملح اك لسا كانك نلايب تاب هيب روا ءانررك مهل وكت سلع

 لاو ليم مح لس ن_وطو تبدو لب هس دع نأ دك ل ا مرف فطار فز ماما نب دعس وا مت
 2 للا ل مس لكتاب اقر نق ميارع بق لقاو لك دورس لقال اك عت

 دس # حقب نب هامل“ مت روا حس فرط ىكلخب وج رع لك صح نا

 روم نب لقرب وورق ع دك قوم ل اوس

 : ل ليم وو لك ا رواج (انشلا اش ) بلث ترروص ىر سبت

 لغرب شا دك ةسامرف كلان قثثاخ ماما تحج نيبو ثم ليي تلو مح روا مع وك رلع فلا

 نيخرارزتخ لب" حوف راع الاب دب ناك اردتم شك كلغ كويك دعس مار انهت ضو ل لقا وو

 تيك فاندا جس تروص ىبم كى دناو هوس قم نامغا تبج جس انك تياغوك ومب ىداج ايد

 راج اير لم رارقم رك وم راج اك اير قرارت لب 3-5 1 :ل

 دبس تروص بم كى داو هوس نك“ ناما بج جس اجرك تياخوك سوم



 .. ةينامثلا هوحولا نايب ١6 نيايقلا

 :هكلي يعفاشلا لوقك ءمكحلا كلذ دضل ةلع مكحلا ةلع بلق -ب

 وه :انلق .ءاضقلاك نييعتلا هل طرتشيف ضرف موص ناضمر موص

 دعب ءاضقلاك عرشلا نييعت دعب نييعتلا هل طرتشي د الف ضرف موص

 .دبعلا نم نييعتلا

 لو كك ل كك شام لو ك- كس كلف دوا لت ليج ىف كلون شم ىلوزوم ىدناانوس :0ر شت

 دامت لبيك ناهي مول نوم ع تام قت كك ع خس ان روا لمت سانجا الك نيسان لك ل غرو

 5 كابر كيدز كس فاثحا لش ثييدح اك تس ع ايشا دوا

 ا كرو لدار لزوم لس (ى دنا انوس

 (ان وم كك ف اهك) مت لهم لغ روا تيينمك ترلع لبث ىدناع 0 0 1 شلات قلاش ماما ردا

 را ,اكوبج لق اير نب لبي رادقم ىزوت كلغ كن ةلامرف هو هينانج بل ىرلغ انو ليك عج

 اب لطرق" لع دن رادق هدي قل وقل ادلب را ازيج شو لب يح“ وو لغرف ل

 رلاعم : لو تك فانحا جس ايك ايق هب ناّشأ وك سا دوا ,ك- ساير قت لادم لب

 لبق ليم لذ دوا -هبس تدلع كايد قف ليم رار رثك قا كابر لم رادع ليت لهب سكت
 اكو نامثأ ملكت لف كيت ليتم ايل ءامخ ليت ناهي لوكا جوج حس للا جس راص فض رادقم

 كن تدامرف شلي قلاش مار تجب اني ترلع كل كس رض لك مت شاوكت ىلع ى م د#
 هب لا اضف لكن اضم ر سبب ع ىرورض ىلركت ين ناد لكلا لج -كجس زور ضر فه زو راك اضم
 سس كلور تراب

 رف وك اضم د ذس ترش بج ك- لا جس هزور ضرف لكدج ةذود اك ك اضم رك تك م

 تزوراضق ك ناضمر تب -ىر اد ترورض لك ين نايت باو اي ورك نيس كل لس تور

 ل ا تيرا 5 روا قلنا شرق نقف داع سلا سلا

 ضن لال ل هرف لظسسز ورسم ناهعر رم ولاد الا



 :كلم يعفاشلا لوقك «لوألا هننس فالخ ىلع مكحلا در وه :سكعلا -4

 ىلح يف بحب الف :انلق .ةلذبلا بايثك ءاسنلا يلح يف ةاكزلا بحب ال

 .ةلذبلا بايثك ًاضيأ لاجرلا
 لوقك ؛ءمكحلل حلاص ريغ ةلعلا نوك نايب وه :عضولا داسف -ه

 .ايفردعأ دادتراكا ,حاكنلا دسفي نيجوزلا دحأ مالسإ :ه#ثب يعفاشلا

 ... ةينامثلا هوحج ولا نايب .١ 5 مايقلا

 .اه اعفار ال قوقحلل امصاع فرع مالسإإلا :انلق

 ةاكزلا بجت :ءهني يعفاشلا لوقك «نيرمألا نيب قرفلا نايب وه :قرفلا -”

 ماريا تم حران فالغزب كس قير كبك ؟ لس اوك م هو روا انلا) لك تروس كد 4

 ل لس لاعتسا وو كوك, بجاو#] ل ثاروئز كل نوئرو# كج 2 امرف هللتز قثاش

 لم تارولز كس نا : لأ بجاو اك لم لوريكى اعتسا كس نلاحررط لس لب الث كس سان
 لإ دلو #كزا#ك نم تارؤلز: لح لؤوزع ريو تس ثاي يراك ب تك مت للك بجاو#
 درع نإ وزث .ل_.. عقا# قلاش ماما .لئالاح لب بجاو لام لوريل ى اعتسا قس روط ناو

 -2س بجاوةاكز لاش (هريغو قش وكا) رولز كس

 مارا تلج , لبيت ليات لس مح سرلع كانك نيب ب كم :عس داسف اك تلا حملت تدوم لإ

 ,اك اج وم مث حران وف اجو نارلسم كيا ىلوك تس ل ديت لايم دك و ةامرف فل نوب قثاش

 لاكن داسف وكم السا دك ين تلك مج جانا وم مح عراز وف اج ومب ترم كيا لوك حس لبي لا ود تي
 بس ظفاح اك وقت هوك نت ثساج تاب ب موف لش سراب كس مالسا لاك تسر داني ورارق تدلع ل
 بنتا الاوةبك ل از

 قرافلا خم سايق وك ىا) ان رك لارج نايم رد 2 نذو# ودك تس (ىلادع) قرف تروص شع

 - ع بجاو#كز ل ليث لامك < غلابان كل ين ةامرف دلشلب قثاش مارا تيجي ( لب تيك ل“



 .. ةينامثلا هوجول لا ناب ١١ه سايقلا

 ةاكزلا بوجو :انلق .غلابلا لام يف امك ريقفلا ءانغإل يبصلا لام يف

 .اقرتفاف «ريقفلا ءانغإل ال بونذلا ريهطتل غلابلا ىلع

 كلي يعفاشلا لوقك «ةلعلا نع مكحلا فلخت نايب وه :ضقنلا -

 لسغ يف بحت ال اذاملف :انلق .مميتلاك ةينلا هل طرتشيف ةراهط ءوضولا

 ؟ناديلا و:باوقلا

 مصخلا هيلع هيلع - ماقأ ام فالخ ىلع ليلدلا ةماقإ يه :ةضراعملا -

 لا

 هتيل#' نسيف عءوضولا ىف .نكر حسملا : هيللج يعفاشلا لوقك ؛ليلدلا

 .متميتلاو تملا حيسمتك هقيلقت نسي الفا نكرر حسملا ةانلقا .لسفلاك

 ترلع بع كب وجو كا ةكذ للم لام كلاب بيت ءجس يلوم لاور تجاع كب يرن حس لاا لكي ك -
 تح لوجان شرط روا ,س تس و يس لبي تدلع دب كب وجو كس ةاكز لاي لامك ون تيك تس
 هانئ غلابان روا بس. راكرتكلاب .لكوبك ءايكو م رجلع مل ئغلابان روا غاب لي بحس انك كاي

 ماما تلج جس ايكو ر كتي حس تلع مح كرك ناي تايب كتم ءجس (انرثؤل) ضنتل ترروص ليؤلا

 تح جو ىلا لب مم حج ,عس طرش تين كس لااذبل ءجس ىكيوضو كن و تل مرف فلز قفا
 ؟ لبي ىرورض لوبك تين لب ل_وضوولا نادي روا #رثيكك ايان كل تنك م هه كرور# كرز

 فالغ لس ساس ىكم اق لص و ب تاب لمن نس لتتم قم جس ( لباقم) ضن راهم تروص ليون آ

 انرك جر يجرم نامت لب بس ضرف مر كرس رك ب تامرف هطلت قثاخ مارا حجب رانك معان لص
 مس لطرف را اكس كك إي تكل محن دس ناوفسسم (: وو زج رع ني وكل وسخم حم اطععا ساحب, ناونسم

 لب نلونسمم عر هجره نخل ليم مم روا لو زوم سج , لبيت نونسم انك حرا زر م نلت لي



 ةعورشملا ماكحألا ثحبم 5 نونايقلا

 :ماسقأ ةعبرأ ىلع تاعورشملاو

 .هيف ةهبش ال ىعطق ليلدب تبث ام اعرشو ؛ريدقتلا ةغل وه :ضرفلا ١-

 .رفك هدوحجف هب داقتعالاو هب لمعلا موزل :انه ضع

 ؛ةهبش هيف ليلدب تبث ام ًاعرشو «طوقسلا وهو بوجولا نم :بجاولا ١-

 + + همس فلق ب روم 8 يدع هب لمعلا ىع ق شرف وه هنكح

 ناي اك يع رش ماكحا

 : ل كس من رايح اعورشم ماكرا

 هس قط لبو ياو بس مح وو رف لب عرالطصاروا لين انزكر رقم قم ىوغلا - رف .: ضر ف
 وه رد ليتك لوك كك يك لع لحج ونب تيا

 جسر فكر تاك ض رف لب جس ىرورض ى داقتعااك ا دوا كبس مزال لمت ري ضرف مث“
 هي هسدتب ملك ىك بجاو روا) انزك لون قم لس نت نع قم حا زوو باو : بجاو ١

 لسد ملا وج س مت هو بجاو لم عرالطصا روا ( لبن تنك بجاو وك لا ك لا < اجرك رايقفا
 تبع مع او بلكت باخ كرك ليوا نع تايآ تاج دوب شلونك ى يش لاي لسع وبن تبا حد

 ل واج تي ايكت ب اغرطف 3 درص ل ضنا تس 04 :ةرقبلا) 4ةّيذف ُهَئوَقيِطُي َنيِذْلا ىلَعَو

 نيزامغ لكني ديع ردا تو بيج ( لإن نك ريغم هو .لكدك) داحآر بخأ © تي ردا ( ل تاب تل ءجس
 لف ترباغس_ قئااف ارازغأ# هولك كل ل نجلاو

 داقتعا روا لبثت زئاج ان فوج اكللا (حررط لك ترف) هيخانج ءس ضرف ليم نت كس لمت ببجاو مح
 كس لا ح لي وانك ا لج -لبك مزال انحكر داقتتعا اك ب وجو 17 لا ايم لقا نا

 ليتر فك يول سرك راك اك ب ذو



 ةيهنملا ماكحألا ثحبم /١٠١0 سايقلا

 .رفكب سيل ليوأتب هدوححجف «هب داقتعالا انمزلي الف داقتعالا قح يف لفنو

 ءافلخلا 2 لوسرلا هيلع بظاوام اعرباو .ةقيرطلا ةغل :ةنسلا -“*

 .هدعب نم نودشارلا

 نأ الإ اهكرت ىلع ةمالملا قحتسيو اهئايحإب ءرملا بلاطي :اهمكح

 .رذعب وأ انايحأ اهكرتي

 «تابجاولاو ضئارفلا ىلع ةدايز وه ام ادع راو ؛ةدايزلا ةغل :لفنلا -5

 .اضيأ بودنملاو عوطتلا :هل لاقيو

 .هكرتب بقاعي الو هلعف ىلع ءرملا باثي :همكح

 [ةيهنملا ماكحألا ثحبم]
 :ماسقأ ةثالث عرشلا يهانمو

 ثم دقلا لوس وج ماكو : ىو ق“ ىالطصا روا_تسار ءدتقإر ط لج ل“ ىوغل كل تنس : تنس _ا»

 ومايكل رحت اس كس ( كك تبطاوم ف نير شار ..افلغ دعب ل بآايذس

 تن لاق ساب ىلع تنس ككرتروا# اع اهك رلاطم اك تنس ايحا تس ىدآ : مح

 3 اج لك لت شل زرس و و زوج تنس حس دعا اب سام

 تابجاوو ضار ف وج تروارع وو لفل : ثم ىكالطصا روا ىلواي ز لب ئتم ىوغل ع ل شس تأ"

 دل تك ل بو رم روا عروطل وك لش روا رت للا ىلإ نبتت لا ع ولاطع

 -لاج ىو لأ ا زم يب ذ_ زوهت ك2 لاروع يؤول ارا كل غن م

 [ نايءاك عونمس ماك>إ]

 : لن كس مث نت هو لف عرونمم عرش ماكو



 اما
 ةيهنملا ماكحألا ثحيبس للاب سايقلا

 ةهبش ال يعطق ليلدب هلعف كرت بلط ام وهو ؛لالاحخلا دض :مارحلا ١-

 .امهوحن و ةقرسلاو انزلاك (ةيف

 هدوححجج و «هب لمعلا نع بانتجاللا بوحجوو هيهنب داقتعالا موزل ايدج يس

 .باقعلا بج وي رذع نودب هباكتراو «باوثلاو حدملا بجج وي هكرتو رفك

 (ةههبش هيف ليلدب هلعف كرت بلط ام وهو : مرح ةهارك هوركملا حا

 .ىلهألا رامحلاو ريطلا نم بلخم يذو عابسلا نم بان يذ لك ميرحتك

 هدوحجف يهتم رحب نظلا ةبلغ عم هب لمعلا نع بانتجالا موزل :ةمكع

 .باقعلاو مذلا بجوي ليوأتو ٍرذع نودب هب لمعلاو ءلالض ليوأت نودب

 نار واط حرا" للا واوا و تاع ماكهو مارت تس دض ىك ل الح مارت : مارت

 دلل مارح ماكو رييشو قر زج رواانز سحب ,وم د للون ى لوك كك ع نم

 للاروا ءعس بجاوانجب حس باهرا كس لااروا جس قروض انهكر هديقخ اك وم عرونم لس لا : مح
 ا را أر جس اجرك بجاو وك باث روا فيلر ثأ انجب تس مارت روا جسر فكر اكثا اك تمت

 -كس اجرك بجاووكا سا رك باك رااكم ار

 رج وم للاينك كغ ليم نب وبي ب ولطم ح لبس و قيل ان رفوف اكل مج جس ماكدو لكك ىوركم

 تس ثياف تسداعرابخأ تمت ي -تمرت ىف تدك ر وا لف ظن جراد جي دوا 201

 -ايكو م رتورف جرداكل اك ىئا

 ىرورض ى انحكر با نأ اه تمرت لك سا روا < مزال بائتخجا حذف راينا كا 6

 لإ واج روا رزذع رخو روا جس ارك هو ول #لك رات 4 تمت كا لنا كس لس واجر ىل وكر كا نب 5-3

 ع 1 زس دوا لا سيوو سك باكر راكي و 7



 تطقسف ةمرحلا هيف لصألا ناك ام وهو :هيزنت ةهارك هوركملا -؟
 ام ضرعف ةحاباإلا هيف لصألا ناك ام وأ «ةرهلا رؤسك ىولبلا مومعل

 .ريطلا عابس روؤسك هميرحت نظلا ىلع بلغي ملو ءاهنع هجرخأ
 .الصأ هلغاف .بقاعي الو :«باوث قدأ هةكراث باغي :همكح

 [ةعورشملا رومألا بتارم]

 :نيعون ىلع تاعورشملاو
 .....«ءادتبا ماكحألا نم انمزل ام اعرشو ؛دكؤملا دصقلا ةغل ةعيزعلا ١-

 و أوم تمرح لش تجو لك ىولب مومت رك ومب مارح لص ا رو وج جس ماكو 14 0

 نا ابل نأ كال دا لاح لاو اناجحوبم ماع ردا اناج ليم ري روط ىلمش اك تاب ىل .ىولب مومم)

 وكلا ف لج ل آبي تاب ىيلا لوك جب ءوبم عرابم لصصارو ماكو وااو اك لب بج ( لوم ل روب

 لاو ذ-_اهك امي ىج ءاوم .شاديهب قت بلا نا اك حل ومب مارت كس لا رت ءايو لاكت تس تحابا
 -(<س قلن ايب لم (ه) اناس ح) ىئاش فير تت ينك يفت مو رص اوم اون

 ديوس لول رهن كس لئاروا ,ك نس باث بوك لاو نكح تس كيت هور

 3 اجد ل

 ةرو لوما ئاع
 :(ل تس دايقغا ل تالاعل- فلكم نيب يروا, له ليم وو ىك لوماكز اي

 يب م ءارفتبا وج ماكحا هو : له قش ىكالطصا روا هدارا دتخي ل شن ىوغل كس تبيزع : تبي < ١--

 نااضم ر سمج , لن ت.المأ تريز هو ل كس كييسد ماكحا فج لش تالاح ماع كم ءلث سم مزال
 روا هرجتو انحش رك ومب رك رام صرف ءاحرك ادا تعكر راج ادع روارصعتر ملغ ءانعكر هذور 135

 اج اوك اكدر غو بجاد ءلضرف مادنقا كت يزرع



 ةعورشملا روهألا بتتارم 1 نيليفلا

 «رسي ىلإ رسع نم رمألا فرص اعرشو «ةلوهسلاو رسيلا ةغل ةصخرلا -؟

 :نيعون ىلع يهو

 ةملك ءارجإ ىلع هاركإلا لثم «ةمرحلا ءاقب عم لعفلا ةصخر -أ
 نم وضع ىلع وأ هسفن ىلع هنه فاخي اني ناسللا ىلع رفكلا
 .نامإلاب انئمطم هبلق نوكي نأ طرشب «هئاضعأ

 .ع راشلا يه هميظعتل ؛اروحأم ناكل لتق بح ربص ول فهم

 برشو ةتيملا لكأ ىلع هاركإلا لثم ءببسلا مايق عم حيبتسا ام -ب

 .ةصمخم يف رطضا ن . م اذك و «رمخلا

 تسري ل مك : لع قمم ىك لطصا روا_تلوب# روا لاسآ ل ب تم ىوغا ل نصخر :تصضر ١

 ايكاي د ت جو ىك ذآ تاب ى” راعاي رع قلو مش وو تلصخ ر كم ان رج فر ىكىلاسأ

 هس أى و تاجا ك كك د ثوزور لب نام ر وكر فاسم روا راهي تحج و“

 اي نيمو سرور

 لك فرك مث ح ناجد وا اج هكر وبي وى ل غب ,ترزاعا لكم اكك وم تسد اب تمر فلا

 للك ناي زك كس ذاهبوضع اي ناجل ان ىو لكم و لك نيبو ثاهوكو ضع ىل كس من

 متم م نام لو ليط شب ءعس تاجا ىك كل وبر فك
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