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 ال :لیئارسا بعشل لوقي انبر اذهو
 دجسملا اولخديلو مكهوجو اوؤوسيل ةرخآلا دعو ءاج اذإف

 ( ءارسالا- ۷ ) :6«اريبتت اولع ام اوربتیلو ةرم لوآ هولخد امك

 هيلع اوتأیو هومتدیش یذلا ىلعلا كلذ لک نوملسلا رمدیل یآ)

 (دعاوقلا نم

 یهو . .رصتلاب اتل ةراشب .ىهو« لیفارسال هديعوو انير دعو ىه كلذ

 :بابساپ الإ ىتأت نل ةياهق
 اح عج و وجه | .بابسالا كلتب ذخألاب انیلعو

 یتایس ًامیف اندالب ف نامالا مامصو .دحآ هللا َنَدَق فقوی نلو ام

 مایا تناك امك رصم ىف ةسينكلا نوکت نأ . .ماسچ :ثادحأ نم

 نأو « ابلاقو ابلقو امدو امحل ةيرصم ةيحيسم .. ةيبيلصلا بورحلا

 ..هنم برشت ىذلا لينلاو اهيلع شيعت ىتلا ضرالل انصح نوكت

 .خرشلا اذه نم الوا انيتأت نا ديرت ةنتفلا ناف

 تفقوف هنم انيتأت.نا نيدلا حالص مايا ةنتفلا تزجع دقو

 ةقيقح تکردآ اهنال ةيبوروالا ةسينكلا دض ةيرصملا ةسيتكلا

 ترسکناو ..هيف حيسملا ميلاعتل لخد ال وزغو رامعتسا اهناو ةكرعملا

 ةرح اعم ىراصنلاو نيملسملل سدقلا تداعو .. ةيبيلصلا ةوزغلا

 ۱ ۳ 1 . ةيبأ

 لیئارسا ..ةرلا هتهو ..هسقن ةداعا ف خيراتلا عرشي مویلاو

 ةينويهصلا اهتقرتخا یتلا ةيكيرمالا ةيليجنالاو ..ةبرحلا سأر نوکتس

 ا اينا رو نم
 .درمآ غلاب هللا نکلو قفالا ىف اديكو عمجتت بحسلاو

Eاهضعب تاراضح عبسو روصع ةعيس نع ةرابع رصم ف ضرألاو  
 نونک ..ةنيدم ةنيدملا تحتو ةنيدم ةيردنکسال 2 قوق ۳ ا تو ةن 3 ۰ ١ تحتو ..ضعب قوق
 ر 7 ..نونک اهتحت

 :.بيجعلا رصم باتك نم یرخآ هحفص هيج اویجلا تاورتلاو

 رتسايالالا رجاحم بلق فو فقيوس یکی نم ارتم ىليك ۰ دعي ىلعو
 تيتكلاتسلا فوهك نم ردان فهك رتم ةئامب رونس ةيرق تحفع
 تمت یک ۽ .تاونس ثالث ذنم قلغم تیمجالتسلاو
: 2 

 ةرازو دی دمت مل
 :.ةساردلا تحت یهو . .نکلا ىلا ةرايزلل هدادعاو هحتفل ایسل

 ..رصم اي رامعء



 تايار عقريو نميلأ و ىغتوكلا ف براحي رصاتلادبع لامج ناك
 جیلخلا ىلا یسلطلا طيحملا نم ناكم لك ف ةيكارتشالاو ةيموقلا

 2725 : یرصم نطاوم لک ایطاخم فتهي ناکو ..یسراقلا
 ..یخآ ای كسار عشرا
 هسآر عقرب نأ عیطتسیل نكي مل عودخلاو نیکسلا نطاولا نکلو

 نمو تالقتعلا فوضخ نمو تاریاخلا جابرک نمو یراچلنا حقط نم
 لک الإ هیق رهدزي ال خانم داسو ..تحایلا نویع نمو ةباقرلا قيس

 ..ةءاقکلاو ملعلا لبق ءالولاو ةنعاطلا وه راعشلا حبصآو ..ققاتم
 ..ءىش لک ىلع ءاغوغلا توص عقتراو ..جاتتالا طیهو ..میقلا تروهدتو

 عیراشمو ةغراق ةيمالعا ةجض قى اماع نیرشع یصابنلادیع شاعو

 رایهنا یلعو رهظلا مصقت ةميزه ىلع قاقآ مث .ةيتاخ ةيکارتشاو ةيثاعد
 یرکسع داتعو ءاتیس لامر تحت لیتق فلآ ةكام یلعو یداصحتقا
 ..نطاولا عاضو دليلا عاضو ..ةدرخ ىلا لوحت

 لخدآ مهجرخآ نيذلا زیلجنالاو ..اهمدر اهممآ یتلا سیوسلا ةاتق
 ةقرلق ىلا تسكتتا اهتیار عقر. يتلا ةيبرعلا ةدحولاو . ..دوهیلا مهتاكم
 .اماسقتاو

 لوألا هلغاش نکلو .تقولا لوط رصاتلادیع ناسل ىلع رصم تناك

 ىتاغأو هلايخ اهمسرب یتلا ةلوطيلا ةمصيو دجلا ةلاه ناك. ريخآلاو
 حيسي امو فحصلا تایحاتتقاو ريهامجلا فقاخهو ةيموقلاو ةيكارتشالا
 | تاذ هي ملخت امو خيراتلا هنع هلوقيس امو رخایلا و رماجملا ةلمح هيأ
 ..نييالملا باسح ىلع تمخضت

 ..تاق دق تقولا ناك ..ءاوه ةتولاب هذه لك نأ قشتکا امتيحو

 ةي رصاشلا ةباصعلا
 نآو «جابرکلا اهدي قو مکحت نأ تدوحت ةيرصانلا ةياصعلا

 مالقالاو 2 عوطقم نسلالا نال ءلاسُت نأ نود اهمتارچ بكترت
 یتلا نایستلا ةعرس ىلع مکحلا ىلإ اهتدوع ف دمتعت یهو ةفوصقم
 لوصتلا داانا یضح یذلا لیجلا ناو ..یرصلا نطاولا بیصت
 یداصتقالا رایهنالاو یدو-هیلا لالتحالاو ۷ ةبكتو ىكارتشالا
 راسکتالا عورت ق رصانتلادیع یحتتو تاریاخلا لود طوقسو
 یدلا لیجلا اذه ..دلهلهلا ةيكارتشالا ةسايسلا حاضتقاو یزخلاو
 نوکت نأ لماتو كله دق هنآ ةباصعلا نظت رصانلادیع ةحيضق ضح

 دیلولا دیدجلا لیجلا ناو ..بارتلا تیروو دق رصاتلادبع متارج

 هخم لس نكمي هتاف ءاتیش لجخلا اهخیرات رمآ نم یردی الا حییصآ
 ىلع فقزعلا نکمیو ..ةلوسعملا یتامالاو ةيذاكلا دوعولاو تاراعشلاب

 برضو دیدج نم یقیطلا عارصلا ريجقت ىلإ :ةدوعلا نکمیو هعاجوآ

 ةديدج ةروث ةعاتصل نيمورحملا داقحآ كيرحتو ءارققلاب ءاینغالا

 .اهتچوم نویکرپ



 تاحقص ىف نيسح حمادص ناودع ريربتل لكيه نینسح تالواحمو
 ىلع ةمهتلا ءاقلإ هتالواحمو « رصنلاو ةوقلا ماهوأ » ريخالا هباتك

 نيسح حادصل اجاردتسا نوهدتت عاضوالا كرت ف كرايم ىتسح

 رخآ قييزت یه ..اهئافلحو اكيرما دي ىلع ةرکنلا هتميزه ىقليل
 جرخيل ةسكنلا مساي 77 ةميزه فييزت نع فلتخي ال قئاقحلل
 ..اموزهم تاداسلا جرخيل ريوتكا راصتنا فییزتو .الطب صاخلادبع

 . بلق فرتحا ىذلا ةميزهلا فوسليف نم ةبرغتسم ريغ ىومأ یهو
 لسغو رعاشملا ريدختو اهكامسأ ريغي ءايشالا ةيمستو قئاقحلا

 نم ةنس نيرشع ريع ريدقلا ذفقلا هملق اهي درقنا ةراهم ق خاخمالا
 قئاقحلا بجحت نأ تعاطتسا ةراهم یهو .هدعب امو رصانلادبع مكح

 لوقعلا ىلع ىمعتو تقولا ضعي عئاقولا فقييزتو تقولا ضعي

Eةياحس لثم ديالو عشقنت نا اهريصم ناك نكلو تقولا  

 ا سا نعد اد نداق هل تدقعتا

 ةضيقب ةيروتاتكدو نيله ۷ یداصتقا رایهناو ةرکنم ةميزهو

 حلصي ال مسا یهو ..قافتلاو بعرلاو فوخلا هيف عاش هيرك دهعو
 جاورلا هل داري هاجتا ىأل ةياعد حلصي الو ةيسايس ةعلس ىأ جيورتل

 ةركفلا انيلع اوحرط مالسالا ىلع ءاضقلا ىف نتفلا كلت عفنت مل الو

 بارخلا ىف انوعقوأو راسيلاو نيميلا عارص ىف انوقرعغأو ةيسكراملا
 ةيموقلا كا ةوحودحتسا ةنسكراملا بقت مل نه و م ىكازرتشالاو قومشلا

 لعج ىذلا نأ اوست ةبورعلاو ةيموقلل اوسمحت نيذلاو «ةتبورعلاو

 برعلا ناك مالسالا لبقو ..مالسالا ناك ةدحوو اتوصو ةيار ةبورعلل

 ةيبرعلا ةغللا نا لب ..ةيار الو اهل ريقن ال اضعب اهضعي لتقي لئابق
 | _.نآرقلا لبق راشتنا الو عويذ اهل نكي مل اهتاذ

 مكيراوش اوفحت نأ نيدلا ةياغأ

 ممآلا اهلهج نم تكحض ةمأ اي
 .اتريتعا امو ..بیطلا ىبآ ةلاقم ىلع نيتسلا تاكم ترم دقو

 ا
 ا رست سا سلا



 ذخات اميظع الوصحم .دجت قوس ىمالسالا داهتجالا مضخ قو ۰
 اتبلا نسحو یناغقالاو هدبع دمحم خیشلا مايأ نم ..عدتو هنم

 ىلا ینادنزلاو دوبع نب یدهلاو یبت نب كلام نامز ىلا .یدودولاو

 سیو. یوارعشلاو یلازفلا دمحم خیشلاو ریزولا ىلع نب میهاربا
 رکقلا نم ةعوسوم ..دجلا وبآ لامکو ةرامع دمحم روتکدلاو یدشر
 | .دقنی ال مهفلا نم ددمب اهأرقي نم دمت فوس

 ررحپ نأ ديري وه ..ررحی نأ ديري لب مكحي نأ ديري ال وهو ..هریغ
 اهلسغب نورخآلا مابق الوقع ررحي نأ ديريو ..ةبصتغملا هضرآ
 ةجحلابو ةبيطلا ةملكلاب ..هتيبو هترسأ درتسي نأ ديريو ..اهبيرغتو
 ..نئاهرلا فطخ و تارئاطلا ريجفتب سيلو ةنيبلاو

 .بورحلاب ال ةسايسلاب
 اوطعي نل مهنکلو ..ىركسعلا كابتشالاب ال ىراضحلا راوحلاب

 ةماعز نم ةطقس نورظتني مهو ىراضحلا راوحلا اذهل ةصرفلا
 ةبرع وأ ءلاض ربنم اهب خرصی فنع ةحيصب نوللعتيو ةفلختم
 داهجلا لمع نم اهنا لوقيل رخا ليمع عوطتي مث ليمع اهرجفي ةموغلم
 ضيبألا ةرئاث اهب اوريثيل ..هللا بزح وأ دمحم بايش وأ ىمالسالا
 ..هلهأو مالسالا ىلع رفصألاو رمحألاو

 تنم نينسلا تارشع ذنم تيبم ناودعلا نأ نوملعي ملعلا لهآ نكلو
 , دوهيلا ديراطم ريجهتو روفلب دعو ذنمو « ةينامتعلا ةفالخلا طوقس
 5 یووتلا ةفاسسرتلا ةماقاق لقارسا ف عهعمجو علاعلا راظقأ نع
 ىأ ميطحتو ..ةيليئارسالا ةعلقلا لخاد ىف ةيبوركيملاو ةيئايميكلاو
 .سفانم یبرع حالس

 .مويلا اذهل ميدق نم نوططخي مه
 هه او
 .نيدلا موي .ىلا نامز نم ىقب ام لوطي رمتست فوسو
 ..ةلهس ةكرعم نوكت نلو
 ..اهلاطبآ نم اوناك نم ..مهل ىبوطو

 س فرست سنت لا



 نوداعي ال مهنأب برغلا ف ةساسلا حرصي امنيح.

 نونوكي مهنإف نيدك مالسالا دض اوسیل مهنأو مالسالا
 نأ نم ادبا مهدنع عنام ال ذإ ..هوجولا نم هجوب نيقداص

 -ديعتلا ف انراهنو انليل ىضقنو جحنو موصنو ىلصت

 لكوتلا ىف انتايح یضقنو ءاعدلاو لاهتبالاو حيبستلاو
 للهنو هدجمنو انير دحونو دجاسملا ف ءاشن ام فكتعنو

 رئاعشلا مالسا ..یسوقطلا مالسالا نوداعي ال مهف «هل
 انل نوکت نا ف مهدنع عناسم الو ..دهزلاو ..تادابعلاو

 ىلع اوعجش امبر لب ..هيف نوركفي الو مهمهي ال رمأ اذهف اهلك ةرخآلا
 ..مهنع اوعفادو ةيفوصلا قرطلا خياشم اوفلاحو لازتعالاو دبعتلا
 ..رخآلا مالسالل ىه مهءادعو مهتموصخ نكلو

 .ىلع هئانبو ملاعلا هيجوت ف ةظلسلا مهعزاني ىذلا مالسالا

 ةكرح ىف مدق عقوم هسفنل بلطيو ايندلا مهعزاني ىذلا مالسالا'

 ..ةايحلا

 اميق ىسريو رخآ ايفاقث اهراش قشي نا ديري ىذلا مالسالا

 ..ركفلاو نفلا نم ىرخا جذامنو لماعتلا ف ىرخأ

 نكلو ايجولونكتلاو عارتخالاو ملعلاب ضهني نا ديري ىذلا مالسالا
 .ةرطيسلاو ناودعلاو ىزغلاو طلستلا ريغ. ىرخأ تاياغل

 4 ىدرفلا حالصالا زواجتي ىذلا مالسألا ..ىسايسلا مالسالا

 077 .ینوکلا رييغتلاو ىراضحلا حالصالاو یعامتجالا حالصالا .

 ج

 رف درست تست دلا



 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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