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 مارتحالاو ةبيهلا نم ةحاسم عضي يذلا وه يكذلا يبرملا يكذلا يبرملا

 بدأو «ةيطارقميدلل ةيحص ةئيب ةيبرتلا ناديم نم لعجيف «هئانبأ نيبو هنيب

 | .ماصتعا .. وأ

 و



 1 1 يدل نآلا «لافطألا ةيبرت نع تايرظن تس يدنع ناك جورتأ نأ لبق
 ,وش دار. مهعم يجن ةدحاو ةيرظن دجأ الو انس

 نايحألا نم ريثك يف ىفختي  رابكلا رشعم  انسفنأل انبح
 : لوقي يذلا عانقلا كلذ ةعنقألا كلت نم «ةئيرب ةعنقأ فلخ

 يف فسأللو «ينم نسحأ هارأ نأ دوأ يذلا ديحولا وه ينبا»

 يفو «ئطاخ اه انقيبطتو ةقداص انترابع نوكت نايحألا نم ريثك

 ًايتاذ ًافده اهءارو يفخت ةقداص ريغ ةرابع نوكت نايحألا ضعب

 . «ينم ىرخأ ةخسن » ينبا نوكي نأب 6



 اروم وحي  ۱ ۱ةاش رف كدنع ن هکی ناک امامت ...ابآ كنم اعحم ال لافطا كدنع ن وكي نأ  AENام 2200 1 ۱۰ زا 2 0
  N ۱نا 7

nae ۹ ۳-۳ 5 

 ًايكذ هنوك سيل «هلاح عيمج ىلع هلبقتت كنأ |مئاد كنبا رعشأ

 امناو ءاكتقالع مكحي يذلا رايعملا وه اعيطم ىتح وأ ًاليمج وأ

 نكل «هباقعو هباوث هل اهقرخ وأ رماوألا ةعاطإ نإ «كنبا هنأل

 .كوبتلاوأ باا ل لد باقبلاوباوتلا له

۹ 
 انين



 .! ئطاخلا ميلعتلاب يغ حبصي نإ اببغ سیو ًالهاج هل دلوب

 . لسار دئارترب

 نكمي ؛بؤاثتلا وأ ةيرخسلاب اهلتق نكمي ...ةقيقر ةديدجلا ةركفلا 1

 ( ع .نميألا بجاحلا يف ةسوبعب توملا ىتح اهقالق وأ ةتكنب اهنعط



 مداخ وأ هتجوز وأ «لفط ءاوس طق اصخش برضي مل هنأ تبث لب ىبنلا

 دوجو نع نلع نأ انم جاتحي ابر داحلا يكولسلا لاخلا نأ ىلع دكؤي ب هنكل

 نيذلا نيبرملا ضعب مامأ هبراغ ىلع بابلا كرتي ال ىتحو «يدسج باقع

155555 ٠٠ 
 نع ديزي الأو ءأيساق برضلا نوكي الأب برضلا تافصاوم نب يبنلا ددح

 يف برضيالو ندبلا ءازجأ ىلع تابرضلا عزوت نأو ءىصقأ دحك تابرض رشع

 قوفو ؛هعفصي الف هجولا بألا بنجتي نأو «ًاديدش ملألا نوكيف دحاو ناكم

 دبع نب رمع نإ لب «ةئيس ةيسفن ةلاح يف وأ بضاغ وهو برضي ال هلك اذه

 ا :راصمألا ىلإ بتكي ناك -هنع هللا يضر- زيزعلا

 (  لفطلل ةفاخاهنإف ؛ثالث قوف نآرقلا ماعم برضی ال"



 ک دمحیو مهللا کتاحبس

 تنأ الإ هلا ال نأ دهشن

 کیلا بوتنو تكرمغتسن

 ديدج باتكل صخلم عم ءاقل ىلإ
 بانک تو دح تاباسح

 ديور دنالل
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