
 دوخمطصم

 هارو للا



 حيرلا ضبقو لطاب لكلا ليطابالا لطاب

 تحت هبعتب يذلا هبعت لك نم ناسنالل ةدئافلا ام

 سی رحبلاو رحبلا ىلا يرجت راهنالا لك ۰۰ سمشلا
 ۰ لالس

 ربخي لا ناسنالا عيطتسي ال ۰۰ زجعي مالکلا لک

 نم «ىلتمت ال نذالاو رظنلا نم عبشت ال نيعلا ۰۰ لكلاب

 رسا

 سيلف عنصي يذلا وهف عنص امو نوكي وهف ناك ام
 ٠ ديدج سمشلا تحت

 كلت ناف كلذ عمو بهذي هتطب ىلا ناستالا بعت لك

 باهذلانم ريخ متامىلا باعذلا مکللوقآ ٠ء عبشت ال نطبلا
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 اهعضيل ةياهنلاب ناسنالل ريكذت ريخ هنال فافز ةميلو ىلا
 + هيلق اهيلع قلغيو هينيع ماما

 ميلشروأ يف ليئارسا ىلع اكلم تنك « ةعماجلا » انآ

 تحت ام لك نع ةمكحلاب شیتفتلاو لاؤلل يبلق تهجوو
 سمشلا تحت تلمع يتلا لامعالا لك تيآر ۰۰ تاومسلا

 ةرثك ةمكحلا ةرثك يف ۰۰ حيرلا ضبقو لطاب لكلا اذاف

 < انزح دادزي املعءدادزي يذلاو ۰۰ مغلا

 نیذلاو یستولا تعبنف ضرالا قرفت ملاظلا تيار
 اودلوي مل

 تارمثو هبعت بهذي ۰۰ عمجيو بی يذلا تیارو
 ۰۰ حدکی ملو بعتی مل نم ىلا هيدي

 لمفي ملو همايا تلاطو ةنس ةئام ناسنالا شاع ولو
 لطابلا يف هنال هنم لضفا عاتلا طقس نأ لوقآ يناف ريخلا

 + بهذي مالظلا يفو «يجي

 اروتلا يه هذه

 تشد طسو سام لا صوصفک ةديحو عملت تاملک

 + خيراتلاو صصقلا نم ةريثك تاحفص نم فيثك
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 ذآ دسب اخراص هديب هردص قدي يبنلا بويآ اذه
 ٠ هدالواو هلاومأ دقف

 كانه ىلا دوعا انابرع يما نطب نم تجرخ انایرع د
 عقب ام لك يف برلا كرايم ۰۰ ذخآ برلا ىطعا برلا ٠ء

 ٠ رشلا لقت الو هللا نم ريخلا لبقن اذال ٠٠

 الهتبم ادجاس ههجو ىلع رخب يبنلا دواد اذهو

 يملخم ۰۰ يذقنم ۰۰ ينصح ۰۰ يترخص ٠٠ يهلا
 ۰۰ يتصلخت ملظلا نم

 ٠۰ ينتعزفأ كالهلا لويس ٠٠ ينتفنتكا توملا جاوما

 ۰۰ ينتفطتخا تولا كلارش ۰۰ يب تطاحا ةيواهلا لابج

 عمسف تخرص يملا ىلاو :برلا.توعد يقيض يف

 تاوامسلا ةدمعآو ٠+ ضرالا تجتراو يتوص هلكيه نم

 تدعترا

 : لوقت لاثمالا رس يف ةينازلا هذهو

 ریتعو دوعو كسمب يځارف ترطع
 كيلا ىشطع ينا مله ۰۰ رصم يف لوزقم ناتکب ۰۰ يريرس

 تشرف جاییدلاب
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 دقل ۰۰ تییلاب سيل يلجر نا ۰۰ ةذللاب يوترن لاعت ٠٠

 لالهلا لوا الا دومی نلو ةديعب قیرط يف بهذ

 اهءارو بهذف اهمالك لسعب لجرلا ةيتازلا توغأو
 + خفا ىلا رسي ريطك وا حيذملا ىلا روثك

 +۰ هبايث قرتحت الو هنضح يف ارات ناسنالا ذخايآ

 لخدب نم اذكه ۰۰ هالجر يوتكت الو رمجلا ىلع يشميآ
 هبحاص ةأرما ىلع

 « دويق اهاديو كارشا اهبلق ةأرما تولا نم أوسأ

 ۰۰ اهاعارذ كالهلاو اهتيب ةيواهلا

 ةيحلا ةغدل دعب اذامو

 ۰۰ يقارلا ةيقر عفنت اذام

 تاعمللا هذهو ساملاك قلاثت يتلا تاملكلا هذه نكلو
 مضخ يف ةقراغ ةاروتلا ءيراق اهدجي ةمكحلا نم ةفطاخلا

 باصي تاحفصلا نم تائم ةدع دعبو ۰۰ شيوشتلا نم

 ام وه ةيلاحلا هتروصب باتكلا اذهآ ۰۰ لءاتو راودلاب

 ۰ ىسوم ىلع ةنس فالآ ةثالث ذنم هللا هلزنآ

 ريمضلا رجف هباتك يف دتسرب يرته سميج اتل لوقي.
 ينوعرفلا بدالا نم تاسابتقا مضت ةيلاحلا ةاروتلا نأ



 دسیش نم ريثكلا تذخآ دواد ريمازم ناو ٠٠ ميدقلا

 هبتك اسم یثکلا لاثمالا رفس يف دوو امك ۰ نوا
 يف دروي وهو ۰۰ هاياصو يف ييونمنيمآ ۰ يرصلا می
 ٠ نيياتكلا نيب تالباقلا نم 0

 الجر بحاصت ال » : هاياصو يف يبونمنيما لوق
 « هتثداحم يف بغرت الو عبطلا

 عمو ابوضغ بحصتست ال » : لاثمالا رفس لوقيو

 ۰ « ءيجت ال طخاس لجر

 دج هتفظو يف رهالا بتاکلا » : يب ونمنيمأ ل لوقيو

 هلع ىف 'دهتجم الجر تیارآ » : لاثمالا رفس لوقيو

 « فقي كولملا مامآ هنا

 ۱ مدآ نم . ةاروتلا
 رکذیو ات رافسا اهلا



 تناتستورب ٠٠ ةاروتلا رمأ يف نويحيسملا فلتخيو

 ةاروتلا نم تفذح دق ةيتناتستوربلا ةميتكلاف « .كينوثاكو
 نيياقملاو لوالا نيساقملاو تيدوهيو ايو جوراب راقسا

 لایناد ضعبو ریتسا ضع يناثلا

 لوقتو ءازجالاهذهب ةيتاتستوربلا ةسينكلا فرست الو

 ةسينكلا اهب فرتعت امني ۰۰ ةاروتلا ىلع ة وسدم اهنا

 ٠ ةيكيلوئاكلا

 يحوب ىسوم ىلع تازن ةاروتلا نأب نوملساا نسب +
 دق ةلوادتلا ةدوجوملا ةاروتلا نا نول و مهتكلو يواس

 مالكلا اذه دكؤي نآرقلاو «فشیرحتناو لب لا اهیاع لخد

 * مهباتک و دوها نی «رکذ ایپ

 هللا دنع نم وه نولوقيو مهیدبأب باتكلا نوب »

 4 هللا فتع نم وه امو

 «هعضاوم نع ملكلا نوقرحي# متا ٠١ مهتع هوا رو

 ىسيع ءأوزنب لوقت ال مهتاروت نا دوهيلا لوتبو
 امهیلک دمحمو یسع نأ مار يقو دمحم وا ي

 فئاوطلا عيمج نم كش لحم وع باتک مادا نحتف
 ٠ اهتقيرط ىلع هاش تظفحت دق ةفئاط لكو .٠
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 اهنم جرخي ال ةلوادتملا ةاروتلل ةينأثملا ةءارقلاو

 نيذلا ءايبنالاف ۰۰ هللا هب ىحوأ باتك ماما هناب ءيراقلا

 ةبصع ةاروتلا يف مهارن مهمارتحاو مهلالجا ىلع انفراعت

 نیعداخمو نيباذكو ةانزو اصوصلو نيريكس ۰۰ رارشالا نم

 هلوسر راتخيو هيلع مدني مث لعفلا لععب هارن هللاو ۰۰ ةلتقو
 نم يردي ال هناکو ٠٠ ايتخالا اطخأ دق هنا فصتكت مث

 بيغلا اذام فرعي الو اثیش هسه رمآ

 يف آرقنو ٠٠ ظقيتسيو ماني ةاروتلا يف هللا ىرنو

 يناثلا حاحصالا ايركز رفس

 ظقيتسا دق هنال برلا مادق رشبلا لك اي اوتكسا »

 هس یکم نم

 بعتب مث مايأ ةتس يف ملاعلا قلخب ةاروتلا يف برلاو

 ٠ حیرتسیف قاهرالا هيلع لحیو

 اباطخلا عيمج اوفراق دقف ءايبنالا اما

 ىتح ارمخ برش هنا مالسلا هيلع حون نع ارقن
 ربخأف هتروع ماح هنبا یارو ۰۰ هئابخ لخاد ىرعتو ركس
 املف ۰۰ مهيبا ةروع ارتسو تقايو ماس ءاجق ماس هاخآ

 نم هلسنو ماح ىلع ةنعللاب اعد رمالاب ملعو بالا ظقيت
 ٠.٠ رهدلا یدس مال اذيع نوتوکی ۰۰ نییناعتکلا



 بک يذلا يدوهيلل ةبستلاب حضاو انه يساسلا ,.ضرعلاو )
 نويئيطسلفلا مهو ماح ءانبا ىلع وعدي وهف مالكلا اذه

 قوبرصملاو مهمكحتحتو دوهيلا نیبماسلل اديبع اون وك نأ
 ( رهدلا ىدم

 سنا ارو

 برشو امرك سرغو احالف توکی حون آدنباو »
 ناعنک وبأ ماح رصباق هئابخ لخاد یرعتو رتتسن رضا نم

 ءادرلا تفايو ماس ذخاف اجراخ هیوخآ ربخاو هبآ ةروع

 ةروسع ارتسو ءارولا ىلا ایشمو امهقاتكآ ىلع داعشوب
 الف امهيبأ ةروع ارصبب ملف ءارولا ىلا ايعايجوو ایهیآ

 لاقف ریفصلا هنبا هب لعف ام ملع هرمخ نم حوت اتبتسا
 برلا كرابم لاقو هتوخال نوکی ديبعلا دبع نام :ووملع
 نکسیف تفايل هللا حتفیل ۰۰ مهل ادبع نامنك ناتو ماس هلا
 « ۰۰ مهل ادبع نامنک نکتلو ماس نكاسم يف

 ةروع ىري نأ ) ۰۰ ريغص دلو نم لمفلا اذه لم
 هيلع ةنعللا هذه بالا نم قحتست ۰۰ ( یرمت يذ

 نيدبعتسم اديبع لكلا نوكي ناب هاسنو



 ركسي ىتح رمخلا برشي نا يبتلا ميش نم لهو
 ٠ یرعتیو

 ارمخ هنايقست طول يتنبا اندجو طول ىلا انتج اذاف

 ۰ هنم لبحتل هصم ةدحاو لك مانتو هيعو دقفب ىتح

 هاتنباو لبجلا نكسو رغوص نم طول دعصو »
 ةرافملا يف نكسف رغوص يف نكسي نأ فاخ هال هعم

 يف سيلو خاش انوبأ ةريغصلل ركبلا تلاقو هاتنباو وه
 له ۰۰ ضرالا لك ةداعك انيلع لخديل لجر ضرالا
 السن انيبأ نم يحنف هعم عجطضنو ارمخ انابا يتسن
 تمجطضاف رکبلا تلخدو ةليللا كلت يف ارمخ امهابا اتقسف
 دفلا يق ثدحو اهمايقب الو اهعاجطضاب ملعي ملو اهيآ عم
 عم ةحرابلا تمجطضا دق ينا ةريغصلل تلاق ركبلا نأ

 هعم يمجطضا يلخداف اضيا ةليللا ارمخ هيقسن ۰ يبأ
 كلت يق ارمخ امهابا اتقسف الن انيدأ نم ييحنق

 ملعي منو هصم تمجضاو ةريغصلا تماقو اضيأ ةليللا
 < اهعاجطضاب

 انل يورتف وسيعو بوقعي هادلوو قحسا يبنلا اما

 زوجسلا هيبأل بوقعي ةعداخم نع ةبيجع تاياكح ةاروتلا
 ناکو) وسيع هنا بالا مهويل ةورق سبل هنا فيكو ريرضلا
 ( هيبأ دنع الضفم ناكو نيلجرلاو نيديلا رعش فيثك وسيع

 ا



 رصشلاب ىطغم هآرو .هدلو ريرضلا بالا سسحتو
 كنذبو ۰۰ دهعلاو ةكربلا هاطعاو وسيع هنا نظو هب حرفف

 نطفو ةكربلا ذخایل يناشلا نبالا ءاجو ۰۰ اين حبصأ

 ةكربلا تبهذ دقف ناوالا تاوف دعب نكلو ةعدخلل بالا

 اهنم مرحو ٠٠ ايبت حبصاو عداخملا باذكلا بوقعي اهذخأ

 ۰۰ وسيع رابلا بيطلا خالا

 ۲۰۰ قاحسا وه له ۰. اته عودخملا نم مهش الو

 عدخبفیکف ربرضلا هابا عدخب نأ نبالا عاطتسا ناو
 ةكربلليقيقحلا حنالا وهو تاومسلا يف ریصبلا عيمسلا هللا

 لوا نم هللا ةكرب دفنت فيكو ۰۰ ءايبنالا راتخي يذلا وهو

 ٠ هيخال ءيش اهنم ىقبي الو لاتحم يبن اهبلسیف ةسل

 بوقعي اهنبال ( قحسا ةأرما يهو و هقفر تلاق

 ديصب ينتئا الئاق كاخآ وسيع ملکی كابا تعمس ينا »

 يتافو لبق برلا ماما ككراباو لكآل ةممطأ يل عنصاو

 منغلا ىلا بهذا هب كرمآ ام يف يلوقل عمسا ينب اي نآلاق
 كيال ةمسطأ امهمنصاف يزملا نم نييدج كانه نم يل ذخو
 ٠٠ هتافو لبق ككراي ىتح لکایل كيال اهرضحتف بحب امك

 رصشأ لجر يخآ وسيع اذوه ۰ هما هقفرل بوقعي لاقف

 هيتيع يف نوكاف يبآ ينسحب اسبر سلما لجر انآو
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 نكت هما هل تلاقف ةكرب ال ةنمل يسه ىلع بلجاو نواهتمك

 » يني اب انآ ىلع كتنعل

 او بي هویآ امك ةصطا هما هلل تعتمو
 بوقس تسبلأو تیبلا يف اهدنع تناك يتلا ةرخافلا وسیع

 زبخلاو ةمعطالا تطعاو ٠ ةزملا دولج هقنعو هيدي تسلاو

 ۰۰۰ لاقف هیآ ىلع لخدف ۰۰ بوقعي دي يف تنص ينلا

 مق ينتملك امك تلمف دق كركب وسيع انأ لاق ينباب تنأ نم

 + كفن ينكرابت يكل يديص نم لکو نلجا
 مدقتف ينباي كسسحتال مدقت بوقعيل قاحسا لاق

 توص توصلا : لاقو هسمحتف با قاحسا ىلا بوقعب

 اتاك هيدي نأل هفرمی ملو وسیع ادب نيديلا نکلو بوقعب
 ينلبقو مدقت هل لاقو هکرابف هيخأ وسيع يديك نيترعشم
 ةحئار : لاقو هكرابو هبایآ ةحئار مشف هليقو مدقتف ينب اي
 یدن نسم هللا كطعيلف برلا هکراب دق لتح ةحئارك ينبا
 دبعتسيل رخو ةطنح ةرثكو ضرالا مسد نمو ءامسلا

 دجسيلو كتوخال اديس نك ۰ لئابق كل دجستو بوعش كل
 6 نيكرابم كوكرابمو نينوعلم كونعال نكيل كمأ ونب كل

 مدقيل يقيقحلا وسيع ءاج فيك ةاروتلا انل يورت مث
 فرع امنيح يكبو خرص فيكو ةكربلا ذخأيو هديص هيبأل

 : هال لاقو ةقيقحلا



 هتلمج ينا ۰۰ قاحسا باجاق ۰۰ ةكرب يل تيقب اما »

 ةطنحب هتدضعو !ديبع هتوخا عج هيلا تعفدو كيلع اديس
 ةكرب كلا هببال وسيع لاق ۰ ينب اي كل عنصا اذامف رمخو

 هتوص وسيع عفر اضيأ انآ ينكراب +٠ ييآ اي طقف ةدحاو
 نوكيضرالا مسد الب اذ وه ۰۰ لاقو قاحسا باجاف يكبو

 كيخالو شيعت كفيسبو قوق نم ءامسلا ىدن البو كنكسم
 < ۱۱ ديعتستا

 رفاسيف ةقرسلاو شتلا يف بوقمی يبلا رمتسيو
 جوزتیو ةنس ةرشع عبرا نابال هلاخ دنع لسیو ناراح ىلا
 هترجا هيف بلطي يذلا مويلا ءيجي مث لیحارو هيل هيتنبا

 طعال كترجا نيع ابال هل لوقیف

 ۰۰ اطقرمو اططخم ناك ام متنلا نم ذخآ نآ ينيفي
 برشتل ملفلا ءيجت ثيح يقاسم ىلا بهذیف هعدخ ىلا

 اهیلع محوتتا ةططخمو ةطقرم انابضق اهنویع ماما مضیو
 نوک ةيوقلا مانغالا راتخيو اطقرم اططخم اهلست ءيجيف
 + ةيوقلا مانغالا نم هلك هبيصن

 : ةاروتلا لوقت

 عضو بوقعي نا ةيوقلا منغلا تمحوت املك ثدحو »
 نابضقلا نيب محوشتل نارجالا يف منغلا نويع ماما نايضقلا

 مانغالا تراص اذكهو اهعضي مل متغلا تفعضتسا نيحو
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 ناكو اريثك لجرلا عدا بوق وتو نا 2 ةقيعضلا
 مهر ضوماجو دو راجو مك ملغ هل

 مهيبأ ةورثب بوقعي لمف أمم نابال ءانبا وکشی امنيحو

 « يناطعاو امکیآ يش ثاوم هللا بلس دقت »

 هللا اسهيف كرتشي وطاوتو ةقرس ةميرج نذا يه
 ةاروتلا بتاك روصتب اذکه ۰۰ بوقعي عم

 اذه هلا ياف

 ۰ يبن ياو

 هبلص نم تردحتا يذلا ءايبنالا وبا وه بوقمیو
 اذوهیو يوالو نوعمشو نيبوأر ۰۰ رشع انثالا طابسالا
 فسویو نولوبزو رکاشیو ريشأو اداجو يلاتفتو انادو
 اندپس ةصق يف رصم ىلا اوءاج نيذلا ءانبالا مهو نيماينبو

 یسوم ءاج يوال طبس

 مهئايبنا يقابو دوهيلا لک ءاج اذوهی طبس نمو

 وصف ۰۰ «ليئارسا» مسا بوقعي ىلع قلطي اذهلو
 هروصت يذلا يبنلا وهو ءايننالا لكك ال ميظع يبن نذا
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 مانغالاو ةوبنلاو ةكربلا قرسي اشاشغ اعداخم ةاروتلا انا
 يشاولاو

 الا لوقعلا نم سیلو ۰۰ اعبط ثدحت مل ءايشأ يهو
 مدآ ذنم قلخ نمم نییالم نییالم نییالم نيب قلاخلا دجي
 ال ۰۰ ةوبنلل مهراتخيل رامطالا لاجرلا نم رشع ةعضب
 نا اقراخ ارمآ سیلو ۰۰ نوشغي الو نونزي الو نوقرسب

 نيبو نالا دجن نحنو ۰۰ ضرالا ىلع ءاتما لاجر دجوب
 يذلا قلاخلا لاب امف ۰ يقتلاو فرشلاو نيمالا انینارهظ

 + نامزلا لوطبو هلك خیراتلا ضرب هناقولخم نم راتخب

 دوهیلا نم ةاروتلا بتکت تناك يتلا مالقالا اهنکلو

 مهءاسن نوري اوناک نمم لباب يف يبسلا مهیلع برض نيذلا
 روصق ةعتل ایارع نمدقی مهتانبو !ديبع مهدالواو ايابس
 اوناک يذلا رذقلا نوقلیو ءيش لک نوخطلب اوحارف سراف

 ٠ هلك خیراتلا هجو ىلع هيف نوشیمب

 ] دوهيلا خطاب فيك لئاس لاسب دقو
 ايمرأ اذهو مهءايبنا اولتق « رثکا وه ام اولعف لب » لوقت
 هجو يف ةاروتلا نم يناثلا حس ایمرا رفس يق خرصب
 « كلهم دساک مونا مکقیس لکا » هسنج ءاتبا

 لک ىلع هولضخ اوناك يذلا مهيبت اذوهی جني ملو
 ی اذه نم ءايبنالا



 هنبا ةأرما راماث نيبو هنیب ناك ام ةاروتلا اتل يكحتو

 اهجوز ةافوي تلمرت نأ دعب

 (اذوهي) كومح كاذ وه اهل ليقو راماث تربخاف »

 عقریب تطفتو اهلمرت باي اهتع تملخف همتع زجيل ادعاص

 ءهمنغ قيرط ىلع يتلا ميانيع لخدم يف تسلجو تفقلتو

 لامف اههجو تطغ دق تناك اهنال ةيناز اهیسحو اذوهب رظنف
 اهنا ملعي مل هنال كيلع لخدا يتاه : لاقو قيرطلا ىلع اهيلا

 ينا : لاقف يلع لخدت يكل ت اذام تلاقف هنبا ةأرما

 لافف انعر ينيطمت له تناقف متفلا نم يزعم يدج لسرا
 كاصعو كتباصعو كمتاخ تلاق كيطعا يذلا نهرلا امو
 تماق مث ٠ هنم تلبحف اهيلع لخدو اهاطعاف كدي يف يتلا

 + اهلمرت بايث تسبلو اهمقرب اهنع تلخو تضمو

 تاز دق هل ليقو اذوهي ربخآ رهشأ ةثالث وحن ناك الو
 لا زلا نم اضيا ىلبح يه اهو يفوتملا كنبا ةأرما راماث

 ةلئاق اهيمح ىلا تلسرآف يه امآ ۰۰ قرحتف اهوجرخا اذوهب

 نمل ققح ۰۰ تلاقو ۰۰ هل یلبح انآ يذلا لجرلا نم ۰

 يه ۰۰ لاقو اذوهب اهتتحتن هذه اصعلاو ةياصملاو متاخلا

 ؟؟ ىنم ربا

 يبنلا بوقعي هوبآ هل لاق يذلا ينازلا يبنلا وه اذهو

 توما شارق ىلع يشاولا قراس رخآلا



 كئادعا افق ىلع كدي ٠ء كتوخا دمحم كايا اذوهي »
 ٠٠ كيبا ونب كل دجسي «<

 ۰ هللا نم لزني يحو مالكلا اذه نوكي نأ نكميأ

 لوقيو نیرهطتلا بحبي هناب ةاروتلا هفصت يذلا هللا

 : هدبعل

 كتروع فشکتت اليكل يحبذم ىلا جردب دمصت ال »
 ىلا رظن هنال هدعب نم هدالواو ماح ىلع هتنعل لزئبو « هيلع

 ٠ هلابخ يف ىرعت يذلا حون هيا ةروع

 قحتسیو ٠١ رفتغی ال رمآ هيبا ةروع ىلا لفلم ةرظن
 ٠٠ نيدلا موي ىلا ةنعللا

 ةانزلا ءالؤه لاثما رتخب فيك رویغلا هلالا اذه لثم

 جنا

 لا وفيزم فتكي منو

 مانصا دیاع نوراه
 يبنلا نم اولعج لب اذهب

 نم لوزنلا يف اطبأ یسوم نا بعشلا یار الو »
 انل عنصا مق : هل اولاقو نوراه ىلع بعشلا عمتجا لبجلا
 ضرأ نم انجرخا يذلا ىسوم اذه نال انمامأ ریست ةهلآ

 لدارقآ اوعزنأ ۰۰ نوراه مهل لاقف هباصأ اذام ملعن ال رص«
 ناذآ ىف اهب ينوتأو مکتانبو مكينبو مكئاسن
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 اهب اوتاو مهناذآ يف يتلا بعذلآ طارقأ بلشلا لك عزتف

 هعتصو لیمزالاب هروصو مهيديأ نم كلذ ذخاف نوراه ىلا

 كتجرخأ يتلا ليئارسا اي كتهلآ هذه اولاقف اكوبسم الجع

 نب نوراه رظن املف رصم ضرأ نم ىدانو ٠٠ هماما احيذم

 ٠ ٭ برلا دع ادغ : لاقو نوراه

 اهف ۰۰ خيطلتلا نم ىسوم بر الو ىسوم وجني الو

 ةدومن نابضغ هآر امتيح برلا ىلا لسوني ىسوم وه
 مانصالا ةدابع ىلا هموق

 هتجرخا يذلا كبعش ىلع كبضغ يمحي بر اب اذا »

 ملكتي اذال ۰۰ ةديدش ديو ةميظع ةوقب رصم ضرأ نم
 لابجلا يف مهنتقيل ثبخب مههلا مهجرخا نيلئاق نویرصلا
 ٠ ضرالا هجو نع مهينفيو

 ٠ كبمشب رشلا نع مدناو كبضغ نع بر اي مجرا

 + « هبعشب هلمفي هنأ لاق يذلا رشلا ىلع برنا مدنف

 ( مه جورخلا رفس )

 یأرو هبر ماقم فرعي يبن نع ردصت نا نكسي ال ةغل
 هل لوقف تازجعلا قراوخ هنم يحط مدنا بر و و

 « « كيضغ
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 برلاو ٠ لمقام ىلع مدني نا ثب ام ۰۰ بيجع برو
 < اهضرعو ةاروتلا لوطب مدتو اطخ ةلاح يف

 مانو اهکلهل ميلشروا ىلع هدي كاللا طسبو »
 ٠ « ىفك بعشلا كلهلا كالملل لاقو رشلا نع برلا

 ۲۲ يناثلا ليومص

 لوقت اهتاذ ةاروتلا نا عم مدنيو برلا ءىطخي فيك
 5 ۱٩ ةيآلا ۲۳ حاحصا ددعلا رفس يف

 « مدنیف ناسنا نبا الو بنکیف اناسنا هللا سيل »

 سیلو ةيرشب مالقا هبتکت مالکلا نم تشدو طلخ نذا وه
 يه مدني هللا ةملك ناب ضارتعالاو ۰۰ المزنت الو ايحو

 میلس ريغ ضارتعا وه بقي هللا ةملك لثم ةيزاجم ةملك
 حصي الو اطخلا نع عوجرلا هانعم مدنلا نال

 ازاجم حصي ال امك «ىطخي هللا نا لوقن نا المف
 حصي ال تاملك هذه ۰۰ لهجي وا ملظي وا بذكي هللا نا

 + ازاجم ولو هللا ىلع اهقالطا

 بحب وهف ةيدام ةروص يف برلا اذه روصت ةاروتلاو

 ٠ حیذلا ىلع يحاضالا نم دعاصتت يتلا ءاوشلا ةحئار

 باب ىدل برلا حبذم ىلع مدلا نهاکلا شریو »
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 ۰ « برلا رورس ةحئارل محشلا دقويو عامتجالا ةميخ

 رقس يق برلا اهبحي يتلا نیبارقلا ناولا نع أرقنو
 ٠ ددعلا

 نسم القاش ۱۳۰ اهتم دحاولا نزو ةضف نم اقابطا
 لقاوش ةرشع اهنم دحاولا نزو بهذ نم انوحصو ةضف

 *٠حبذملا ىلع ىوشي امحلو اشابكاو اراقباو اناريثو بهذ

 يال ركذ ال مهال ةنهكلا هب ظفتحي كلذ لكو

 ٠ ءارقفلا ىلع عزوي بيصن

 لکو مهتامدقتو مهنيبارق لك » : نوراهل برلا لوقي
 سدق ۰ يل اهنودرب يتلا مهماثآ حئابذ لکو مماياطخ حئابذ
 .٠ كينبلو كل يهو سادقا

 سانلا نم برلل هنومدقي دسج لك نم محر حتاف لك
 ناستالا ركب ءادف لبقت كلا ريغ ۰۰ كل نوكي مئاهبلاو

 رهش نبا نم هژادفو هءاد لبقت ةجتلا ةميهبلا ةركبو
 «سدقلا لقاش ىلع لقاوش ةسمخ ةضن كميدقت بسح هلبقت

 ىلا لخدت اهلك ناريثلاو شابكلاو ةضفلاو بهذلا

 الالئتساو ةيراجت ةيلدع اهودارآ دقل ۰۰ نهاكلا بيج

 ٠ اهیرص
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 هذهو تاملكلا هذه حضفتف دوت اهتاذ ةاروتلاو

 يق أرقتف ۰۰ برلا نع مالقالا اهتسد يتلا ةفيزمل
 ديرا ينا » ۰۰ فتهي برلا ۰۰ ٩ حاحصا مشوع وس

 اوقرحب نا نم مها ينوفرعي نأ مديرا ۰۰ ةحيبذ ال ةر

 ٠ اوردغو دهملا وسن مداک مهننتلو نيبارتلا يل

 ةنهكلا ةرمز كلذك قیرطلا عطقل صوصللا نيكي امك

 ۰ < يلا يتأي نم لك ىلع قيرطلا نإ

 ينازلا ريكسلا صللا بعشلا اذع نم ةاروتلا تلمجو
 + تارقلا ىلا لیلا نم ضرالا معدمي راتخأا هللا بم

 نسم مكل نوکی مكمادقا نوطب هسودت ناكس لك د
 نوكت يبرغلا رحبلا ىلا تارفتا رهت رهتلا نم نائبا » ةيربلا

 ةروصلا

 مكموخت

 عیمج قوف اصاخ ابعش هل نوكتل برلا كراتخا دقو
 « ۰ ضرالا هجو ىلع نيذلإ بوعشلا

 عيمج مهل حيبتسي ايومد اتوغاط برلا نم ارلجو

 حلصلل اهعدتسا ایراحت يكل ةنيدم نم بوقت نيح »
 دوجولا بمشلا لكف كل تحتفو حلصلا ىلا كتباجا نان
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 لب كلاست مل ناو كل دبعتسيو ريخستلل كل نوکی اهیف

 كدي ىلا برلا ا يعقد اذاو اعرصاحق ابوح كعم تلمع
 لافطالاو ءاسنلا اماو فيسلا دحب اهروکذ عيمج برضاف
 كسقتل اهتفتق اهتميتغ لكو ةنيدملا يق ام لكو مئاهبلاو
 ۰ < كملا برلآ كاطعا يتلا كئادعا ةمينغ لکاتو

 ایروف نوكي مهل هیاقعو هدابعل هللا ةافاكم امئادو
 لکو هرخآ و باسحو راتو ةنجو ثعبل رکذ ال ٠٠ ایویدو
 مینا اوتوميل مهژایبنا مجطضی امنیح ةاروتلا هلوقت ام
 يتلاةنجلاو ٠ ءاهنمةمجر ال يتلا «لوش» ضرا ىلا نوبهذي.
 + ةيويتد ةمعت يه ةاروتلا اهب دمت

 ثكحمق ۰۰ كضرا ةرمثو كنطب ةرش برلا كراس »

 ةوق كيطعي ٠+ كمنغ ثاناو كرقب جاتو كتيزو كرمخو

 كیلسب ۰۰ ابتذ ال اسآر برلا كلمجي ۰۰ ةورث منطصتا
 ٠ كمانا لیطب ۰۰ السعو انبل ضيف اضرا

 نم نانبل نم مکل نوکی مکمادقا هسودت ناکم لك
 « ۰۰ مکموخت نوکت يبرغلا رحبلا ىلا تارقلا رهن

 ٠ ایتدلا يق اهبحاصب لزتت ةنعل وهف ميحجلا اما

 ۰۰ ضرالا نع كدي یتح ءابولا برلا كي قمل »
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 فافجلاو باهتلالاو ءادربلاو ىمحلاو لسلاب كبرضي
 ٠ لوبذلاو حفللاو

 ضرالاو اساحن كسار قوف يتلا كؤامس نوکت

 ابارت ۰۰ ارابغ كضرا رطم برلا لمجيو ۰۰ اديدح كتحت
 امامط كتثج نوکت ۰۰ كلهت ىتح ءامسلا نم كيلع لزني
 ةحرقب برلا كيرضي ٠٠ :ضرالا شوحوو ءامسلا رويطل

 نونجب برلا كب ةكحلاو برحلاو ريساوبلابو رصم
 ۰۰ یمعو

 اتيب ينبت ۰۰ اهعم عجطضي رخآ لجرو ةأرما بطخت

 ٠ هنم لكات الو كينيع ماما كروث حبذي هيف نكست الو
 + كيلا مجري الو كهجو ماما نم كرامح بستنپ

 نارظنت كانيعو رخآ بمش ىلا كتانبو كونب ملسي
 ٠ لئاط سيلو راهنلا لوط مهيلا

 ٠ هلکاپ دارجلا نال عمجت الیلقو رذبت اريثك اراذب

 يبسلا ىلا مهنال كل نونوكي ال مث دلت تانبو نيثب

 ٠ نوبحشي
 كنارماو راصحلا يف كبنب محل كنطب ةرمث لكات

 « عوجلا نم اهدالوا لکات

 ( ۲۸ حاحصا ةينثتلا رفس نم )
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 ایف علطي الو تبنت ال كضرا لك حلمو تربك
 ( ۲٩ حاحصا ةينثت ) بشع

 ثعبلا ةاروتلا يف بويا يبنلا ركتي اذه نم رثكاو
 ١4 حاحصا بويأ رفس يف لوقيف

 نا لما ةرجشلل »

 ىلبيو توميف لجرلا اما سرغلاك اعرز تبنتو خرفت ءالا
 رجب نم ةا دفنت ۰۰ وه نياف حورلا ملسي ناسنالا

 نوظقيتسي ال ۰۰ موقي الو عجطضي ناسنالاو فجي رهنلاو

 « مهمون نم نوهبتني الو تاومسلا یقبت ال ىتح
 + ىسوم تومیو

 ةحئار نمو ۰۰ فلختف دومت ت

 مئاقو نم راد امل ةيبرح تاغالب ىلا ةاروتلا لوحتتو
 نيينيطسلفلا ) نيينامنكلا نيبو لیئارسا موق نيب كراعمو
 ٠ داعيملا ضرا ىلع لوصحلل ( تقولا كلذ يف

 ينب ىلع اكلم لواش بصنيو لواشو ليومص رصتنيو
 + اكلم لواش لعج ىلع برلا مدني ةداملاكو ه٠ ليئارسا

 ليومص ىلا برلا مالك ناكو »
 رم عجر هنال اكلم لواش تلمج دق ينا

 + هلك لیلا بز ىلا خرصو ليوبص 5

 + هئارو نم اياطخ لعفي لواش نأ فشتكا برلا
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 نا نكمي ال يذلا ريصبلا عيمسلا وهو ۰۰ فيك
 ٠ هارو نم ءيش ثدحی

 ٠ ةيوتكلا ةاروتلا رظ يق برلا هنکلو

 ۰ این دواد ليومص حسمو

 لواحو دوادل لواش بلق يف دسحلاو ضغبلا عقوو
 نا لواش سمتلاف دوملا» برضي دواد ناكو » هلثقي نا

 لواش ماما نم رفق طئاحلا ىلا یتح حمرلاب دواد نعطي.

 اجفو دواد برهف طئاحلا ىلإ حمرلا برضف

 بصاللاو مئاثملا ىلع اشعب مهضسب نولتقي ءاينا انه

 رخأتي امنيح نجلا ريضحتب نيعتسي يبنلا لواش ىرن مث
 نیینیطسلفلا شيج لواش یار ااو » يمثالا يحولا هنع

 ال هبجي ملف برلا لواش لاسف ادج هبلق برطضاو فاخ
 هديبل لواش لاقق ءايبتالاب الو ميروالاب الو مالحالاب
 « اهلاساو اهیلا صذاف ناج ةبحاص ةأ ا نع يل اوشتف

 نوكيو ةكرعملا رسخي امنيح رحتني ناب لواش ةايح يهتنتو
 + ارحتنم تأم يبن لوا كلدب

 دواد تو لواش تيب نیب ةيبناج بورح رودتو
 < ةكلمملا ديحوتو دواد راصتتاب يهتتت

 ايبنالا نم هريغ ب يبن ءایبنالا نم هريغ باصا امم ىبنلا دواد وجني الو

۲ 



 طباضلا ةآرماب ينزي هارن نا ثبلت امغ ةاروتلا باتك دي

 توميو برضيل ةهبجلا ىلا طباضلا لسريو يشحلا ابروأ
 + هتجوزي وه رثاتسیل

 هريرس نم ماق دواد نا ءاسلا تقو يف ناكو »

 ةأرما حطسلا ىلع نم ىأرف كللا تيب حطس ىلع ىشمتو
 لاسو دواد لسراف ادج رظنملا ةليمج ةآرلا تناكو محتست

 یروآ ةأرما ماعلب بكتب يه ۰۰ دحاو لاقف ةآرلا نع
 عجطضاف هيلا تاخدق اهذخاو السر دواد لسراف يشحلا

 تلبحو امهتيب ىلا تعجر مث اهثمط نم ةرهطم يهو اهعم
 ٠ ىلبح ينا تلاقو دواد تربخاو تلسراف ةارلا

 هلسرأو باب ىلا ابوتكم دواد بتك حابصلا يفو
 يف ايروأ اولعجا ۰۰ لوقي بوتكملا يف بتكو ابروآ ديب
 « تومیو برضيف هئارو نم اوعجراو ةديدشلا برحلا هجو

 يفو ٠ 1 كلذ لمفي ٠٠ ردغو رمآتو لتخو انز

 ىلع ءاسم تاذ ةيراع تملخ ۰۰ ةأرما عم ةرباع ةعتم ليبس

 + تيب حطس

 هل دلتو لحتف يثحلا ايروأ ةآرماب دواد عجطضصيو

 * ناميلس يبنلا

 + ءؤاتيا هنش دواد هلمقي امو
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 لياحتيو راماث ءارذملا هتخا بحي دواد نب نونمآ

 همصطتل راماث يناتو شارفلا يف دقربو ضرملا يعديف اهلانيل
 - اهيصتغيف هضرمتو

 نونمأ هب تتاو هتلمع يذلا كعكلا راماث تذخأف »

 ٠.٠ اهل لاقو اهكسمأف لکایل هل EGE E اهاخأ
 ال يخا اي ال ۰۰ هلتلاقف ! يتخأ اي يعم يعجطضا يلاعت
 هان E سوق و
 نوکتف تنا اماو يراعب بهذا نياف انا اما ۰۰ ةحابقلا

 اهتوصل عمسي نا اشي ملف لیئارسا يف هاهفسلا نم دحاوک

 ٠ اهعم مجطضا و اهرهقو اهنم نكست لب

 ةضفبلا نا یتح ادج ةديدش ةضفب نونمآ اهضنبا مث
 اهایا اهبحا يتلا ةبحلا نم دشا تناك اهايا اهضفبا يتلا
 ۰ « يقلطنا يموق +٠ نونما اهل لاقو

 يف يبنلا دواد تيب يف قالخالا یوتسم اذه ناك
 هيبا ىلع قوفت دقف ناميلس يبنلا اما ۰۰ ةاروتلا باتك رظن

 تاديسلا ءاستلا نم ةئابس هل تناكو » هتاوهش يف دواد

 نامز يف ناكو هبلق ءؤاسن تلاماف يرارسلا نم ةئامثالثو

 ملو یرخا ةهلا ءارو هبلق نلما هءاسن نا ناميلس ةخوخيش

 تورتشع هارو نامسلس بحذف ۰۰ برلا عم الماك هبلق نکی
 ۰ « نییتودیصلا ةهلا



 رفكف ناميلس بلق نلما ءاسنلا نا ةاروتلا انل لوقت

 مهئايبنا ىلع اهورتقي مل ةئيطخ اوقبي مل ۰۰ مانصالا دبعو

 نم ايت ىمسي فيكو ٠+ رفكلا دعب اذامو ۰۰ رفكلا ىتح

 ٠ مانصالا دبعو هللاب رفك

 ٠ ءايبنالا ىلع مهنم رجا « هللا ىلع اوناك مهتکلو

 هللا نحتمي ١ حاحصا ةاضقلا رفس يف نوعدج ىرن

 ليئارسا ينب صلختو ينرصنت فوس تنك نا » هل لوقيو

 نوكت امنيب هذه فوصلا ةزج ىلع لزتی لطلا لمجت يديب
 ودغيف ۰۰ نوعدج هللا عواطیو ۰۰ ةفاج اهلوح ضرالا

 امنیب ةفاج اهلك ضرالا دجيف ارکبم هلقح ىلع نوعدج
 ةراشبلا هنسهب نوعدج يفتكي الو ۰۰ هام رطقت فوصلا

 يلع بضغت ال بر اب ۰۰ الئاق ديدج نم هللا نحتميل دوعيف
 ينرصنت فوس تنك نا طقف ةرلا هذه كنحتما فوس

 فوصلا ةزج ةرلا هذه نكتلف يديب ليئارسا ينب صلختو
 ىلع هللا بواجيو ۰۰ ارطم ةتاعبش اهلوح ضرالاو ةفاج

 ةزجو ارطم ةناقرغ ضرالا دجيف هلقح ىلا نوعدج ركبيف
 ۰ هرصت قوس هللا نا اريخا دکأتف ۰۰ « ةفاج فوصلا

 ضراعتت ةجاذس هللا ىلا دنست يتلا ةاروتلا يه هذه
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 ال هنا ليجتالا انملعي امك انملعت يهق هتاذ اهسومان عم
 + هللا نحتمن نا حصي

 هللا باجتسا امتيح قدصو ىفتكا نوعدج نا ولو
 وه ۰۰ كلذ يف عنام ال انلقل ۰۰ یلوالا ةرملا يف هبلط ىلا

 ٠٠ لبق نم ميهاربا اهلمف امك هيلق نئمطيل ةبآ هللا لاسي
 قدصي مل ۰۰ هبلطم ىلا هياجا امنیح هللا نا ثدح ام نكلو

 بضغت ال بر اي ٠٠ لوقيو ةيناثلا ةرملل هنحتمي داعو هبر
 ةرلا هذه كنم بلطا فوسو ۰۰ ىرخا ةرم كنحتما ينعد

 ةزجو ةلتبم ضرالا لمجتف ۰۰ سكملاب ةيآلا يل لمعت نا
 قيلت ال ةجاذس ىلا دهشملا طحنا كلذبو ۰۰ ةفاج فوصلا

 ٠ هئايلوأب الو ٠ هللاب

 ةيرعش ةمحلم ماما نحتف داشنالا دیشن ىلا انئج اذاف

 ۶ نيدلا نيبو اهنيب ةقالع يا مهفت ال سنجلاو بحلا نع

 ۰۰ يسفن هبحت نم تبلط يشارق ىلع ليللا يف »
 قاوسالاو ةنيدملا فوطاو موقا ينا هتدجو امف هتبلط

 ۰ هتدجو امف هتبلط يسق هبحت نم بلطآ عراوشلاو

 هيحت نم متيأرأ تلقف ةنيدلاب فئاطلا سرحلا يندجو

 ةرجحو يما تيب هتلخدا یتح هخرآ ملو هتکسماف يسفت
 لئایابو ءابظلاب ميلشروا تانب اي نكملحأو يب تلبح نم

 ٠ ءاشي ىتح بیبحلا نهبنت الو نظقيت الا لقحلا



 تحت هلاسش ۰۰ ادج ةضيرم يناف حافتلاب ينوشعنآ
 اب ميلشروا تانب اي نكفلحا ينقناعت هنیمیو يسار
 ٠ ءاشي ىتح بيبحلا نهبنت الو نظقیت الا لوقحلا لئايابو

 حاولا نيبو يسنجلا لزفلا اذه نيب ةقالع يأ
 اذه عضوي اذالو ۰۰ ىسوم ىلع هللا اهلزنا يتلا عئارشلا
 ٠ ةاروتلا رافسا نمض رفسلا

 فافز ةدوشنا هنا رفسلا اذه نع نوعفادلا لوقب

 يناضا ناش هناش ناو سورعو سبرع نيب ةبحمو لزغو
 ٠ ةيقرشلا جاوزلا تالفح يف دشنتل فلت يتلا بحلا

 يف ينيد سقطك یلتی ناك رفسلا اذه نا نولوقيو

 دايعا للختي ناكو كلملا يسنم نمز يف ميلشروا لكيه
 بیسلا نا اضیا نوصصختلا ءاملعلا ىريو ةيونسلا حصفلا

 ىحوملا رافسالا نم ارفس ديشنلا اذه هلجا نم راص يذلا

 بحلا ةقالع نع ربعي هناو يزمرلا يئيدلا هانعم وه اهب

 ةقالعلاب تهبش يتلا ةقالعلا كلت ۰۰ هبمشو هللا نيب يجوزلا

 نيب بحلا ةقالع نا نولوقي مهو ۰۰ هسورعو سيرعلا نيب
 لجرلا نيب سنجلا ةقالع ناو ۰۰ لصالا يه هبعشو هللا

 يذلا نسكلو ۰۰ ةرهاط ةقالع اهناو ۰۰ لظلا يه ةارلاو
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 يناعم اهب قصلاو مئالاو سندلا ساسحا امهيلع غبسآ

 يتلا ةراهظلاو ربلا ةلاح نم قاسنالا طوقم وه ةساجنلا
 يملالا هدبم يف ءيش لك اهب یرب ناك يتلاو اهثيعي ناك

 ٠ ءىربلا رهاطلا

 :يش لک سجنپ نايصملا يف يدرتلا ناسن

 زیرا ام همت ایم کاور هک ای ھا ف

 هتبحم نسلعا ناب ةرظنلا هذه هللا ححص دقو ٠١ ( آرا

 فحتلاو هل ادسج ةدالا راتخا امتيح اهل هسیدقتو ةداملل

 هللا نيب ةقالعلا تداع ةروصلا ءذهبو ۰+ مدلاو يحللاب

 اسيرع حیسلا دیسلا ىمسو جاوز ةقالع تراصف ناسنالاو

 ٠ اسورع دیدجلا هبعش سو

 ریضو نيسجنلل اماو نيرهاطلل رهاط ءيش لك »
 اضيا مهنهذ سجنت دق لب ارهاط ءيش سيلف نإ

 * 6 مهريمضو
 ( ١ : ٠١ سطيت ةلاسر )

 ديشن رفس نمؤملا أرقي امنيح ةديدجلا ةريمبلا ءذهب
 ٠٠ بضلپ ال اعوبنیو ازنك رقسلا اذه هل ريصي داشنالا

 ٠ هللاو ناسنالا نيب يهلالا بحلا تاساسحا رجم

 + نيسمحتملا نيعفادملا يأر اذه
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 اذه يف اريثك انعواطي داشنالا دیشن ىرا ال ينكلو
 هذه لثم ماما اليلق فقن نا يفكيو +٠ يماستملا ليوأتلا

 ٠ تارقفلا

 ٠ كياقن تحت كدخ نامر ةقلفك

 ۶ ميركلا تنب اي نيلعنلاب كيلجر لمجا ام
 ٠ عانص يدب ةعنص رهاوجلا لثم كيذخف رئاود

 جوزمم بارش اهزوعي ال هرودم ساک كترس
 نسوسلاب ةروسم ةطنح ةربص كنطب

 ةيبط يمآوت نیتفشحک كايدث

 جاع نم جربك
 ديقانملاب كايدثو ةلخنلاب ةهيبش كتماق

 اهقوذعب كسماو ةلخنلا ىلا دمصا ينا تلق

 مالكلا اذه انربتعا اذا ليوأتلا يف اريثك فرسن الا
 نمو ناسنالا وه نمو ۰« هللاو ناسنالا نيب الزغو اراوح

 + ةيرمشلا ةروصلا هذه يف هللا وه

 ةظيلغ تاملك يفوصلا مدختسي ةيفوص ةفل يا يفو
 ٠٠ يدثلاو ۰۰ ةرصلاو ۰۰ ذخفلا ۰۰ لثم ةيدامو ةرشابم

 دعصي يفوصلاو ديقانملاك اهايدثو ةلخنلاک يه يتلا ةأرملاو
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 ( يدثلا تاملح يهو ) ۰ ذعلاب كسميو ةلخنلا ىلع
 ۰۰۰ ةيرعشلا ةروصلا عم ایشنت

 امهم ةيهلالا ةطاخملل ةروصلا كلت لثم حلصت فيك
 يف انسفتا دهجن نا لواعن اذالو ۰ ليواتلا يف انلهاست
 الزلاب ةئيلم ةاروتلاو ۰۰ رفسلا اذهل ينيد ىلعم فاستعا
 ىلا اهءايبلا هيف تقرغا ۰۰ ركسلاو رمخلاو باصتغالاو
 ۰ ممناذآ
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 هئايبنأو هتكئالمو هللا

 شب هشتلابةئيلمةر وص هلن ةاروتلا اهتروص يتلا ةروصلا
 باتکلا ناحفص مظعم يف وهف ۰۰ مهفلا ءوسو ضقانتلاو

 مدنيو اطخا هنا كردي نإ ثبلي ام مث لمفلا لعفي نامدن هلا

 ءاوشلا ةحئارب حرفی يدام هلا وهو ٠١ هنع عجريو هيلع
 جانحيف تقولا ضعب لفتشا اذا بعتلا هكرديو حباذملا ىلع

 ناس فرعي ال زيحتم يرصنع هلا وهو ۰« ةحارلا ىلا
 لوادتلل لئاضفلا عرشي وهو لیئارسا ينب الا هتاقولخم
 ٠ ةيليئارسالا ةريشعلا هذه دارفا نيب يلخادلا

 4 هرب ضرقت ال كيخال نکنو ابرب ضرقت يبنجالل »

 (۲۳ ةيشت)

 يف يذلا برغلل اهيطعت ٠٠ ام ةثج اولكأت الد

 ٠ « اهلكايف كباوبا

 (۲۱ ةيآلا ۱: ةيم)



 ىلا مهنودبعتست مكدنع نيلزانلا نینطوتسلا ءانبا »
 نم مكتوخا اما ۰۰ ءاماو اديبع مهنم نوذختتو ۰۰ رمدلا

 ٠ « فتمب هیخا ىلع ناسنا طلستي الف ليئارسا ينب
 (۲۰ نيبوال )

 8 ةيرصنع يهأ

 روصتیو ةيرصنع ةقيرطب رکفب نا يدوهيلل زاج اذاو
 لئاضفلاو ليئارسا ينب نم هسنجلو هدحو هل ابر پرلا

 زوجي فیکف ةيليئارسالا هتلئاع نيب طقف يلخادنا لوادتلل
 كمسلاو لمنلاو نجلاو سنالا برو نیلاعلا بر هللا ىلع

 ملعن ام برو شرعلا ةكلالمو كالفالاو موجنلاو ريطلاو

 ةليضفلاب رمأی نا برلا اذهل زوجي فيك ۰۰ منع ال امو

 ٠٠ ابر نودب نوضراقتي مهدحو دوهيلاف ةيرصنع ةقيرطب
 مهتقرس لالحف ممالا نم نورخآلا اما ۰۰ محللا نولکایو
 ممیلا ةنفعتملا ةئتنملا ثثجلاو لبازلا ءاقلاو مهلالغتساو

 « ان ولکایل

 يذلا دوملتلا حور اهاياا يف لمحت تایالا هدد
 باتكلا وه دوملتلاف ۰۰ دمب امین ةيدوهيلا مالن

 اهتمارکو اهلامو مسالا مد دويل لحا
 هم اهدرعو
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 میحرلا برلا ليزنت تايآلا كلت نوكت نا نكسي الو
 طقتلي ةحار موي ىلا ءيش لك ىلع رداقلا هللا جاتحي الو

 ٠ ایندلا قلخ دعب هسافتا هيف

 موبلا يفو ضرالاو ءامسلا برلا عنص مايأ ةتس يف »

 ( ۳۱ جورخلا) « سفنتو حارتسا عباسلا

 برلا ماني الو
 ۰۰ ضراوعلا لك

 رغ هناذ

 دنیا دق هنال برلا مادق رشبلا لك اي اوتکسا »

 (۲ حاحصالا ایرکز) « هسدق نکسم نم

 سلا نم عون اسهنا ىلع ةنللا هذه لوبق نکنی الد

 + ةسدقملا تاقلل ةناها نمضتت اهنال زاجملاو

 هللا نا لوقت نا زاجملاو رسشلا ةغل يف حصي ال امكو

 مدني هللا نا لوقت نا حمب ال كلذك ۰۰ لهجب وآ «يطخب

 رسعش يف تاسلکلا هع تركذ ولو ٠٠ ماني وأ بعتي وأ
 وا دعلم وا بدالا ىأ ماعلا ول هللا نع

 لالا نوکی فيكق نم روحتم يدوجو
 هللا نسم يحوب ملك ذا اذه بسنت ةاروتلاو
 ٠+ رطاخلا نایذهب سیلو
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 ىنعمب ةدراو مدتي ةملك ناب لئاقلا راذتعالا مفتي الو

 يبتلا نأ هاتعف ةمهتلا نم شحقآ راذتعا وهو ۰۰ رغب

 نا هاتعمو ۰۰ هعابتأ اهب بطاخب يتلا ةغللا ةيدسبآ فرعي ال

 يف هانعمو ۰۰ للزلاو طيلختلا نم هتاسل ظنحی مل هللا

 ٠١ هللا نم اظوفحم اياتك سيل ةاروتلا باتك نا نيلاحلا
 امفيك تليقو اهنهاوع ىلع تيقلا تارايع ةعومجم وع امناو
 زجعو ناسللا تاطقسو رطاخلا لالض نم اهبع امب قفا
 نسم اهيف امب ةفصلا هذه یفنت اهتاذ ةاروتناو +۰ ريبعتلا

 ةغللا ةوالحو ريبعتلا لامج يف ةورذلا ةغناب ةئيضم تاحفص

 روطس اهلا لوبقملا یسفنلاو

 ةداعا اولواح نيذلا نورخأتلا باتكلا ةاروتلا ,ملع اهسد

 تعاضو تارم ةدع قرحا نأ دعب میدن با تانک

 تايآو ةفرحم تارابعو

 سوتیت مايأو رصتتخب مایا هلوصأ

 یلوالا ةاروتلا رافسا يف هدجت آم كلذ ىلع لدب !
 بح نم ٠ طیلختلا اذه هللا نع يفتت

 6 مدنیف ناسنا نيا الو بذكيف اناسنا هللا سيل *

 ( ٠6 ةيآلا ۳ حاحصا ددملا )

 هللا هزنت ةليمج تارابع نم ءايعشأ رس يف ارتن ا١٠
 ثبعلا اذه نع

® 



 الو بصتب ال ضرالا فارطا قلاخ برلا رهدلا هلا
5 

 (؛ء ایما )
 ىلا اوعفرا ۰۰ سودقلا لوقي هيواساف يننوهبشت نم

 هل يذلا نم ۰۰ هذه قلخ نم اورظناو مكتويع ءالعلا
 همساب مهتم دحاو لك وعدیو ۰۰ ددع الب دونجلا

 (؛ءايعشا)

 برلا لوقي يدوهش متتا
 وه انآ ينا نومهفتو يب اونمؤت

 نوكي ال يدسو هلا روصي مل يلبق
 صلخم يريغ سیلو برلا انأ انآ
 يدي نم ذقنم الو هللا انأ

 (؛۳ایئا)
 رخآلاو لوالا انا ليئارسا كلم برلا لوقي اذكه د

 « يريغ هلا الو
 ( ٤٤ ايمشا)

 « تعتص اذام اهل لوقبو هیوست يتلا ديلا مصاخی يذلا نیطلل لیو د

 (؛هايشاز
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 ميدرلا ماوكا نيب اهئلآلو ةاروتلا ررد عملت انه

 تشدلاو ٠

* 

 هللا ىنع ةاروتلا اهيعدت يتلا ةبيرملا تايآلل رخ" لثمو

 نیوکتلا رفس يف حزق سوق نع هتلاق ام «٠

 باحسلا يف حزق سوق عضو هللا نا ةاروتلا معزتو
 ركذيل ضرالا نيبو هنيب قاثيم ةمالعع حون نافوط دعب

 مايق ىلا رخآ نافوطب ضرالا قرغیف دومب ال ىتح هست
 ٠ ةعاسلا

 ينيب قاثيمةمالع نوکتف باحسلايف يسوق تمضو 7

 بو ضرالا ىلع اباحس رشنا ینم نوكيف ضرالا نيبو
 مكنييو ينيب يذلا يقاثيم ركذا ينا ءباحسلا يف سوقلا

 قا انأ يذلا قاثیلا ةمالع هذه حونل هنلا لاقو

 4 ضرالا ىلع دسج يذ لك نيبو

 ٩( حاحصا نیوکتنا )
 ءامسلا يف ثدحت مل حزق سوق ةرهاظ نأ ةبآلا ینعمو

 يف سوقلا كالت هللا عضو امتيح حون نافوط دعب الا



 ۰۰ ضرالل هعطق يذلا دهعلا اهب ركذتيل ةمالعك ءامسلا

 سوق نأ نم تباثلا ملعلا هلوقي ال فلاخم مالك وه
 يف قلعملا ءالا راخب ىقتلا امنيا ثدحت ةيعيبط ةرهاظ حرق
 الا تارذ ىلع ةعشألا راسكتا يدوئيف سمشلا ةعشاب وجلا

 ةعبسلا فيطلا ناولآ ىلا ضيبالا رونلا لالحنا ىلا ةقلعملا

 حزق سوق يف رهظت يتنا

 جون يناب نا ةيملعلا ةرهاظلا هذه طورش نم سينو

 اسیملا اقاثيم ءامسلا يف سوقلا عضوتف نافوطلا ثدحیو
 ةميدق ةرهاظ انتامولعل اقفو يه لب ۰۰ ضرالاو هللا نيب

 ثدح نأ ذنمو ءسسلا يف یمشلا تدجو نآ ذتم ةدوجوم
 روما اهلک و «ءةقلملا ءالا تارذو بحسلاو پابضلاو رخبتلا

 ىلع راطمالا تلزن نآ ذنم مدآ لبقو مدآ ذنم ۰« ةمي

 ۰۰ میدقلا ضرالا خيرات يف تابن لوا

 لمعم يف ةطبب ۳ عيطتسي يونا بتاط ياو

 ةعومجم مادختسب يعانص حزق سوق عئصي نأ ةعيبطلا

 ۰۰ ءاملا تارذ نم الدب ءوضلا اهب a ةيجاجز ريشانم

 « ةحبسلا فایطالا نم سوق ىلا هللحیو

 رهاظلا ملعلاب ةينابر ةيآ ضقنا نأ اذهب لواحا الو
 نم هفتأ ةياهنلا يف رهاظلا اتملعو ۰۰ اهحرشا نا لواحا لب

 لاوس درجم هنکلو ۰۰ هللا تايآ نم ةيآ د نأ

 ھا



 عم هقاتيم رکذتیل ءاسسلا يق ةمالع هللا عضي اذال ما

 هتاقص نم سیل» هسقن ريكذت ىلع صرحي اذالو ضرالا

 نع ىلاعتو هناحبس انلثم ةقيمض ةركاذ هل نا وا ىسني هنآ

 اريبك اولع كلذ

 نآرقلا يف لوقن نحتو

 « اين كبر ناك امو »

 )6 مم]

 © ضرالا يف الو ءامسنا يف ةرذ لاقثم هنع بزمي ال»
 كشلل ريثم انه ةاروتلا مالك نا

x 

 فولص نم ارقن نحنق نسواللا رفس ىلا انثج اذاف

 ابجع تاناهكلاو سوقطلا

 نم ۶ حاحصالا يف ارت تارشع نم دحاو لثمكو

 يتلا ىسومو برلا نب ةبيجملا ةملاكملا هذه نيبواللا رفس

 يفشي نم ىلع نهاکلا اهیدوب اسوق برلا اهبف ضرفي
 ٠ صربلا نم

 ذي نيروقصع ذخأب نا نعاكلا ىلع »

 عمم هذخاف رخآلا روفصملا اما يح ءام ىلع فزخ ءانا

 يف امهدحأ

or 



 يف لكلا سمشيو افوزلاو زموقلاو زرالا بشخ م عطق
 يذلا ضیرلا ىلع مدلا نم حضني مث حوبذملا روفصعلا مد
 يحلا روفصعلا قلطي مث هرهطيف تارم عبس هصرب نم يفش
 میقیو محتسيو هبايث رهطتملا لسغيو ۰۰ ءارحصلا هجو ىلع

 هسأر رمش قلحب مباسنا مويلا يفو مايا ةعبس ةميخ جراخ
 | يفو محتسیو هبايث لک لسغيو هينيع بجاوحو هتيحل و
 و نيحيحص نيفورخ ذخاب نماثلا
 هبرقيلافورخ نهاكلا ذخایو تيزب ةتوتلم قيقد راشعا ةثالثو
 ینمیلا نذالا ىلع عضيو ةحيذلا مد نم ذخأيو ۰۰ ةحيذ

 ىلعو ىنميلا هدي مابا ىلعو صربلا نم يفش يذلا ضیرملا
 ( رازلاب مالكلا اذه كركذي له ) ینمیلا هلجر ماهبا

 ىلع يذلا تيزلا يق ىنميلا هعبصا نهاكلا سسفی مث
 ماما تارم عبس هعبصاب تبزلا نم حضنیو ىرسيلا هفك
 ضيرملل ینمیلا نذالا ىلع عضي تيزلا نم يقب اممو برلا
 لمعي مث +* ینمیلا هلجر ماهبا ىلعو ىتميلا هدي ماهبا ىلعو
 حبذملا ىلع انابرق اهقرحيو ةيطخ ةحيبذ نهاكلا

 ؟؟ .٠٠ ةيناولهلا سوقطلا هذه ام

 اقح مالکلا اذهب یسوم هديع هللا ملكأ له

 دوهيلا لاح نع نآرقلا يق لوقي ذا ميظملا هللا قدص
 فيرحتلا نم ريثكلا هلخاد يذلا ةاروتلا مالك ماما
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 6 بيرم هتم كش يفل مهناو >

 18 بيرملا كشلا هلخادب الو مالكلا اذه لثم ارقي نمف

 اضورف ال ابيذعت الا نوكت ال تقدص ول سوقط هذه

 ةينيد

 18 صربالد هللا اهلزن لا ةبيرغنا ةنعللا هذه ام ملا

 ةيرضلا هيف يذلا صربالاو »
 +۰ سجن سجن انا يدانيو هيرش يطغيو افوشكم هسأرو

 اسجن نوکی ( ضرملا ) ةبرضلا هيف نوکت يتلا مايالا لك
 « هماقم نوکی ةلحملا جراخ ۰+ هدحو ميقي سجن هنا ۰

 (۱۳ نیوال)

 هبايث نإ

 نامزالا يف عاشي ناك ام الا اهل ریسفت ال ةنعا يهو

 * يئاروو يدعم ضرم صربلا نأ نم ةميدقلا
 هيطل خم ةمالسل اراثيا هلزعو صرب

 هداسف
 صربلا نا ةتباثلا بطلا مولع نم نآلا هملعن يذلاو

 يفارو الو يدعم ريغ ضرم

 ةديدش لزع تاءارجا نم اهيف امو ةاروتلا ةنعن ىقبتو
 ٠ ةموهفم ريغ اروما ٠٠١

x 
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 امك مهيلع تقدج ةاروتلا نا دجنف ةكمالملا ىلا يتانو

 ٠٠ رثكاو هللا ىلع تفدج

 دالیمب ميعاربا نورشب اوءاج نيذلا ةكئاللا ىرن

 مدق يذلا دبزلاو نيللاو يوشلا لجعلا نولکای قاحسا

 اصخر الجع ذخآو رقبلا ىلا ميهاربا ضکر مث »
 انشيلو ادبز ذخآ مث هوهطي عرسأف مالغلل هاطعاو ادجو

 +۰ ( ةكلالملا مادق ) مهمادق همضوو هلبع يذلا لجعلاو
 «اولکا ۰ ةرجشلا تحت مهیدل اققاو وه ناك اذاو

 ( 18 حاحصا نیوکتلا رفس )

 فيكو ةرابزلا هذعنع نآ قلا هیورب ام ريغ مالک اذهو
 ةکلاللا نم هفویضل لجملا مدق میهاربا نا

 < مهرکت هيلا دتمت ال مهيديأ یار املف »

 اولكايل مهيدي اودمی مل مهنا مهنم رکتتسا يأ

 نع هاضقلا رضس يف درو ال قفاوم مالك وهو
 ۰۰ نولكاي ال میناب ةكئالملا

 ةدالوب حونم رشبب ءاج يذلا كاللا نع ةاروتلا لوقت
 نوشمش هنبا

ov 



 يدج كل وهطن يك رظنت تا برلا كالل حونم لاقف »
 لكآ ال ينتقوع ولو ۰۰ حونمل برلا كالم لاقف ۰۰ يزعم

 حونم نأل ۰+ هدعصآ برللق انابرق تلمع ناو كزبخ نم

 « برلا كالم هنا ملعب مل
 ( ۱۳ ةاضق) ۱

 نولكاي ال ةكئاللا نا حيرصنا ةيآلا

 الو نولکاب ال مهنا انل ةتب
 دکوت | رفس نم ةيآلا هذه

 يف برلا ماد امف ۰۰ برغتسب سيل رمأ هنكلو

 نولكاي ةكئالملاف ۰۰ مدنيو بعتيو ظقيتسيو ماني ةاروتلا
 ٠ ىلعالا الملل ةروصلا لمكت اذهبف ٠٠

 كولملا رفس يف اهدجنف ةكلالملا ىلع ةيناثلا ةيرعتا امأ

 سدفلا حورلا ىلع ةاروتلا يعدت ثيح ۲۲ حاحصا لوالا
 سیلدنت هللا هلسريف ناطیشلا ةفيظوب موقب نأ نکسب هنا
 ءایبنالا ىلع

 ءامسلا دنچ لکو هیسرک ىلع اسلاج
 يوغي نم برلا لاقف هراسي نعو هني

 اذکه اذه لاقف داملج تومار يف طقسیو دمصيف باخآ
oA 



 :لاقو و برلا م ماما فقوو جورا جرخ من اذكه كاذ لاقو
 لاقف ۰« اذامب برلا هل لاقو هيوغا نآ

 هيوغت كنا لاقف ۰۰ هئاينب عيمج هاوفا يف بذك

 1 اذكه لعفاو جرخاف

 نيمآلا حورلاب هللا هفصو يذلا سدقنا حورلا

 بذک حور هللا هنم ل عجب بذک حور هسفن نم لعجي ٠۰

 هرود نیاو هم سیا نیو 1۰۰ اذان + ءايبنالا ىلع سلدب

 زا كانها ۰۰ ةياوغلا ماما وهو ۰

 ٠ ةياوغلا درو لالضلا فتاوهو ةدرملاو نجلاو ةريرشلا

 متخل بولقلاو راصبالا ىلع متخي نا هللا دارا ولو

 لازنا ىلا ةجاح لودو ريوزتلا اذه ىلا ةجاح نود اهيلع

 ۰ نيسلدملا ن نيباذكلا يز يف نيلاعلا هتكنالم

 قوذلا اهضفرب ةلأم هذه

 نع ههزنن نا انل مزلي نيمالا حورلاب هللا هفصو نمو
 بذكلل اور نوکی نأ

* 

 اسلک ۰۰ ةاروتلا يف ءادفلا شک ک مهف ءايبتالا اما

 ريغ مهمامآ اودجي مل دوهيلا ىلع ولع داهطضالا 3 0
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 افيزتو افيرحتو اخيطلتو اديرشتو التق مهيف نولزتي مهءايبنأ
 ۰۰ خيطلتلا نم رباكالا لوالا ءايبنالا نم دحاو جني مل ٠ء
 وهو هتانب عجاضي طولو هيعو دق ىتح ركسي حونف

 مانغالاو ةوبللاو ةكربلا قرسي بوقعي
 يهتشي دوادو ٠+ هتبأ ةأرماب ينزي

 لدقلل اهجوز لسريو اهب ينزيف اي
 تی هبشآ وهف ميظملا يبنلا دواد تيب اب

 تاجوز عجاضي نیالاو ۰۰ تخالا بصتني
 نامیلس اما ۰۰ ليئارسا عيمج ماماو سسسشلآ ني ۽

 منصي نوراهو ۰ مانصالا ةداسب ةديجملا هنایح متخيف

 هنا ةاروتلا لوقت یسوم یتح ۰۰ هدبید پهذلا لجعلا
 لوخد نم برلا همرحی !ذهلو ۰۰ هسدقی ملو هب, ناخ
 لوقیو ۰۰ نوراهو وه ءانيس يف توسیو ولا ضرالا
 : ةاروتلا يف امهل برلا

 يتلا ضرالا الخدت نل يناسدقت ملو ينام متن

 نون ني عوشي يدبع اهلخديو السعو انبل ضيفت

 مايقلاو ثمبلا ركب هنا هناسل نع اولن بوبآ ىتح
 روبقلا نم

 اونب نيذلا ماظعلا لوالا ءايبتالا نم دحاو ملسي مل

 ۰۰ خیطلتلا نم ةيدوهيلا ةلودلا حرص



 رفع ركتتسي امم ةظيلغ اياطخ اهلكو

 يبنا لاب امف

 وتلا نع نوعقادلا لوقيو

 اهيف خيطات ال ةتيقح ءايبنالا اياطخ نع ميدقلا
 دارآ دقق ۰ ثدح ام هارو ةمكتح هل تاک هللا ناو ۰

 هللا ةمعنا ةلتمآ اون وکیل ۰۰ نوئطخي نييداع ادارقا هءايب

 هترفعمو هتمحرو

 ميثم نیئاطخ نيئاطخلا ىلا ثحب نأ دارا هللا

 ىرضا ةنيط نم اوسيل مولعم وه اک دینالاو ۱
 هفعضلا مهيفو ۰۰ امامت انلثم مه لب رشبلا ةئيط نع ةفلتخم

 ۱ انيف يتلا ةيوفلاو

 ةيرشب نامش لالخ نم امئاد ناك انعم هللا راوحو

 ناسنالا ةدارا ةيرحل ةروص عورا هذهو ۰۰ الثم ةرثعتم

 هللا ةمعن ةمظعلو

 ۰ انل لوقب نا دارا هللا نا
 دوي نم لوآ نوکآ فوس ۰۰ رفغتسيو
 غلا هفورخ ةدرعي يعاولا ةحرق نم رثكا هب حرفو

 ىلع لثملا غلبا نيتطخل نم اناطعا دقو ۰۰ عيطقلا
 ٠ ةرففلا كلت

 بوتو «یطخب نب



 اروتلا بعش عم هلماعت يف هللا بولسا وه اڌو

 ديري ناك ۰۰ ةلاضلا هقارخ يعارلا بلطي امك مهبلطي ناك

 نسم ةيرشب تاوداب صالخلا اذهل ربدي ناكو ۰۰ مهصالخ
 ناب ناسنالا ةيرح يفو ةبعنلا يف هدصق متيل مهطسو
 دحاو

 نيعفادملا مالك وه اذه

 هيلع دودرم مالك وهو

 لاض شيكب ةلاضلا فارخلا نم اميطق دوقت فیکف
 اجذومنو ةبيط ةودق دئاقلا نوكي نا ايعيبط سيلا ۰۰ مهلثم
 اهلوا يفو رشعلا اياصولا ىلا ءايبنالا وعدي فيك ۰۰ انسح

 لتقی نم لوآ مه نونوكيو ۰۰ نزت ال قرست ال لتقت ال
 ين لو قرسیو

 ةهلآ اونوکی نا بجي ءاینالا نأ لقأ مل انأ

 ةبيط ةودق يبنلا نوكي نا يعيبطلا نم نا تلق امناو

 الاو ۰۰ نییالم نم راتخلا هنوك مكحب انسح اجذومنو
 هل هرايتخا يف هللا فيرشت حیصاو - هتفيظو هنع تطقس

 ةودق نم لوحتو ۰۰ ىنعم الب افیرشت هريغ نییاللا نود
 نوكي نا نم الدب اللغم حبصاو ءيس لثم ىلا ةنسح
 ايداه

 ۰۰ قاده اوناك لب نيللضم ادبا هایینالا نكي ملو

۴ 



 لك بيرخت ىلع دوهيلا صرح نكلو ۰۰ ةودق ريخ اوناكو
 ىتح نولتقي مهلعج ( ءايبنالا ةلتقو يعافالا ءانبا مهو ) ءيش
 مهلامعا نوعباتيو مهتريس نوهوشيو ءايبنالا ءالّوه ىركذ
 فيرحتلاب مهلاوقاو

 اتوركذيف ةاروتلل نوسمحتملا نوعفادلا دوعيو

 ۰۰۰ ةئيطخلاو يدرتلاو صقنلا نبا ناسنالا نأبو مقاولاب

 سيلو انيف صقن وه انبجمی ال هنا درجل عقاولا ضفر ناو
 يق اهتدص وه ةاروتلا يف ام لمجا ناو ۰۰۰ عقاولا يف
 واو ءاينالا نع عقاولا لك عقاولا ةياور يف ۰۰ ةطقنلا هذه
 اودسفو اوغاز لكلا نا » ۰۰ دواد لقي ملآ ۰۰ اهیرک ناك

 « ۰۰ دحاو الو ۰۰ حلاص نم سیلو «٠

 ثردح يف مالسلاو ةالصلا هيلع دمحم يبنلا لقي ملأ
 فيرشلا

 هللا دنع نيئاطخلا لضفاو نوؤاطخ مدآ ينب لك »
 « نوباوتلا

 نكمي اياطخ يأ نكلو ۰۰ المف اذه لوقن نحنو

 ٠٠ اوئطخا اذا ءايبنالا اهیق عقب نأ

 هاوتسم ىلع «يطخب دحاو لك نا

 اهيكتري يتلا ةظبلغلا اباطخلا تسيل ءایبتالا ایاطخو
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 مهاياطخ امناو «ءاتزلاو لتقلاو ةقرسلاك نويداعلا نومرجملا
 انفرع يف تاتسحلا عوت نم يه

 تنسحآ كنا لوقت كلام فصنب تقدصت اذا كنا

 ةقدصلا نال ةئيطخ هنيع يف يهق اهلعف اذا يبتلا نکلو

 ء٠ هفافک ةزبخ الا ىقبي الو هلام لك يطعب نا يه يبنلا دنع

 مدنلا بجوت ةطقس اهربتعا مهارد ةعضبب هسفتل ظفتحا اذاف

 نزحلاو

 يبنلا اهفراق اذا اتدنع راخدالا ةليضف هیمسن ام نا
 ال وهف هسفنل رخدب نا ةيطخ اهارب يبنلا نال ةئيلخ يهف
 هللاب لوغشم امئاد وه امناو هسفت ىري الو هسمت ىف ركفي
 هناف ةرباع ةظحل يف هسفنب لفش اذاف ... +" لکوتم

 الهتبم ايكاب ادجاس رخيو بوتيو رفغتسيإ

 ءايبنالا اياطخ يه تاظحللا هذه لثمو

 نيدرشتملا اباطخ يمف انزلاو لتقلاو ةقرسلا اما
 ءاييقالا اهي مصوب نا حصي الو ۰۰ سائلا لذاراو نيمرجملاو
 اقلطم

 لمأت نا لواحنو ۰۰ الثم دواد يينلا نم ذختتلو
 اهتاذ ةاروتلا ءوض ىلع هتيصخش
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 امك هلاعفاو هتاملک لالخ نم همهفت نا لواحنل ۰

 ةاروتلا انل اهمسرت

 يتلا ةديرفلا ةثداحلا كلت ماسآ لمأت ةفقو فقنلو ۰۰
 هوأتي وهو مالدع ةراغت يف رصاحملا دواد نع ةاروتلا اهيورت

 نم ءام ةبرش ينيقسي نم ۰۰ ادجنتسم فتهیو شطعلا نم
 بابلا دنع يتلا محل تيب رئب

 ۲۳ حاحصا يناثلا ليومص رفس يف ةاروتلا لوقت

 اوقتساو نيينيطسلفلا شی ةئالثلا «لاطبالا قشف»

 نا اشي ملف دواد ىلا هب اوتاو هولمحو محل تيب رثب نم ءام

 .٠ كلذ لمقا نا بر اب اشاح لاقو برلل هبكس لب هبرشي

 نا اشي ملف ۰۰ مست اورطاخ نيذلا لاجرلا مد اذه
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 طبض ىلع دواد ةردق تغلب قراخلا یدلا اذه ىلا

 ۰ هتوهش

 ىلع ةيراع ةآرما ىري يذلا وه لجرلا اذه لهف
 ملاوسلا ضیضح ىلا هتوهش يف طحتیو جاتهیف حوطسلا

 هسفتل ةارلاب زوغيل هطابض لبنا لتق ىلع رمآتیف باودلاو
 یصحب ال امو تاجوز عبس ةدحاولا ةجوزلالدب هدنعو ٠٠٠
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 قهارملا سيل وهف ۰ اهتاذ ةاروتلا ةياورب يرارسلا نم
 + ةذفان يف ةأرمال هباعل ليسي نا نكمي يذلا مورحلا

 اهتمسر يتلا ةيصخشلا هذهو عيفرلا كونسلا اذه نا

 لطبتو ٠ امامت ةمهتلا ضقنت دواد مظعلا اهيبنل ةاروتلا
 هذه اضابق اذاو ۰۰ حوطسلا ىلع املا ةارلا ةيوذكا
 عم زرقلا طوقسلا ةياکح امامت ضقرن نا بجيف ةصقلا

 حوطسلا ةأرما

 لاثمالا رفس يف لوقت ذا قح ىلع ميكحلا نامیلسو

 « طقف ربخلل يه راربالا ةوهش »

 (۱۱ لاثمالا )

 ةيراع ةارما ىلا هجتت نا نكي ال رابلا لجرلا ةوهشف
 ۰۰ طقف ريخلل يه هتوهش رابلا امتاو ۰۰ حوطس ىلع

 رابلا لجرلا ممت دواد ناك دقو

 ليبنلا يركسملا دئاقلا وهو دوادل نكسي ناك امو

 ٠٠١ يثحلا ايروأ نيمالا هطباضب كتفي نا

 ؟!.٠ يثحلا ابروال ةاروتلا اهمسرت ةروص ياو

 ٠ء كالم ةروص هل مسرت اهنا
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 هقأرما عم ةديعس تاظحلبو ةزاجاب معتتي نا ضفرب هنا
 توباتو ءارحصلا يق نوبراحي شيجلا يغ هٌوالمزو ةليمجلا

 مايخلا يق دقار برلا

 ايروأ نع ةاروتلا اهركذت ىتلا روطسلا هذه ارقا

 تربخاو تلسراف ( دواد عم انزلا نم ) ةآرلا تلبحو »
 ايروأ بلط يف دواد لسراق ۰۰ ىلبح يتا تلاقو دواد

 اذه رتسل ةلواحم يف هتأرما عم اهيضقي ةزاجا هحنميل )

 لسغأو كتبي ىلا لزنا ايروأل دواد لاقو ( حافسلا لمحلا

 هدیس ديبع عيمج عم كللا تيب نم ایروا جرخف ۰۰ كيلجر
 دواد اوربخأف كلملا تيب باب ىلع مان لب هتيب ىلا لزني ملو
 نم تلج امآ ايروأل دواد لا ب ىلا ابروآ لزني مل نیلئاق

 توبات نا دوادل ايروا لاقف كتيب ىلا لزنت ال اداملف رفسلا

 بآوي يديسو مايخلا يف نونكاس اذوهیو ليئارساو دهملا
 ناو ۰۰ ءارحصلا هجو ىلع نولزات هديبعو ( شبجلا دئاق )

 كتايحو يتأرما عم مجطضاو برشاو لكآل يتيب ىلا يتآ
 « رمالا اذه لمفا ال كف ةايحو

 ىلا ادبملاو نيدلل صلخلا مداخلاو ليبنلا لطبلا وه
 -۰ ةظحل رخآ

 تولا ىلا لجرلا اذه لثم دواد لسرپ نا نکسی له
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 ادعو دواد نوكي نا الا ۰۰ ةمينغ هتأرما ذخايل

 ۴ ةعانشلا كلت اذام لجأ نمو

 ىلع ءاسم تاذ اهآر ةآرما مم ةوزت ةظحل لجا نم

 حوطسلا

 ۰۰ يبتل عقت نا لاحم ةيقوس ةميرج

 ةاروتلا هتروص يذلا ۰۰ دواد ۰۰ يبنلا كلذ وه نمو

 اذاف ۰۰ مولاشياو لواش لثم هيلع اوبلقتا نيذلا هئادعا عم

 ةماهشلاو لبللا لاثم وه

 راقیسومو معاش هناب ةاروتلا هتفصو يذلا ۰۰ دواد
 نیذلا نيعشاخلا نیدجاسلا لاح هلاح ۰۰ لتبتمو دياعو
 +٠ هللا يف ءاتفو ابعرو افوخ نوکبب

 ليومص رافسا نم دوادل تاملكلا هذه اعم أرقنلو
 يأ یرثل ۰۰ ريمازملاو  ؟ه. لوالا مايالا رابخاو ۰۰ يناثلا
 .٠ وه لاجرلا

 يتملظ ءيضت بر اي يجارس تنا
 راوسالا تروستو شويجلا تمحتقا كب

 كب يمتحي نم لكل عردلا تنا

 هى



 نيط لثم ضرالا رابفک مهتقحسف يئادعا افق ينتيطعأ

 مهسودأ قاوسالا

 هاوقتب طلستي امتاف راب لجر سانلا ىلع طلست اذا

 كنم هفوخو كل

 ىلاو لزالا نم انيبا ليئارسا هلا برلا اهيا تنا كرابم

 ديالا

 دجلاو ءاهيلاو لالجلاو توربجلاو ةمظعلا بر اب كل

 تمهترا دقو كلملا كل ىضرالاو ءامسلا يف ام لك كل نال

 كندل نم ةماركلاو ىتغلاو

 امناف ٠٠ ائيش كيلا برقن ىتح يبمش نمو انأ نمو

 كانيطعا كدي نم
 انئابآ لثم ءالزن كماما ءابرغ ىوس نحت امو

 ءاجر سيلو ضرالا ىلع لظلاك انمايأ

 يه امنا اتيب كل ينبنل اهانأيه يتلا ةورثلا هذهو

* 

 احالص لمعي نم سيل ٠ء اودسفو اوعاز دق لكلا
 دحاو الو
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 تخاس ٠٠ يشارق تبوذ ۰۰ يعومدب يربرس تموع

 ينيع مثلا نم
 يسق كيلا تقطع ۰ ازبخ يعومد يل تراص

 ءالا ىلا ةقاجلا ضرالا امك يدسج كيلا قاتشا

 نم يانيع تلك «۰ يقلح سبي ۰۰ يخارص نم تبعت
 يملا راظتتا

 ببس الب يتوضغب نيذلا يسار رمش نم رثكآ

 توملا باوبا نم يعفار اي يتلذم رظنا

 ينرتسا كيحانج لظب نيعلا ةقدح لثم ينظفحا
 يئربا ةرتتسملا اياطخلا نم

 يب نوئزهتسی يت وري نيذلا لك ٠١ ةدود الا انآ ام
 ىلع لكتا ٠٠ نيلاق سوؤرلا نوزهيو هافشلا نوكرحب

 هنو هکر

 اورفف ينوفنتكا ءايوقا لاجر ةريثك ناريث يب تطاحا
 دوسالاك مههاوفأ

 عمشلاک يبلق راص ۰۰ يماظع تباذ تیکسنا ءالاک

 يدي اوبقث بالك يب تطاحا ۰۰ يكتحب يتاسل قصل

 ١ يلجرو
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 فیسلا نم ذقنا ۰۰ يترصت ىلا عرسا يتوق اي بر اب
 يش

 دسألا مف نم ينصلخ

 ينصلخب ال يقيسو لکتا ال يسوق ىلع ينال

 ىلع تلكوت هللا تيب يق ءارضخ ةنوتبز لثم انا امنا
 دبالاو رهدنا ىلا هللا ةمحر

 ةبرذ رشعم اي هودجم ٠٠ هوحیس برلا يقئاخ اي
 پر

 ارش فاخأ ال توملا لظ يداو يف ترس اذا

 يعم تا كنال
 بر اي كدوج لجا نم يابص اياطخ ركذت ال
 فاخأ نمم ۰۰ ينصح تنا ۰« يصالخو يرون تنا

 يبلق فاخي ال شی ىلع لزن نا

 5 الو يحور كل مسنرتت يكل صقر ىلا يئاكب تلوح
 يملا اي كدمحا ديالا ىلا

 يسفت موصلاب تللذا ۰۰ بر اب لوقت يماظع عيمج

 انیزح تينحنا همآ ىلع حوني نمک
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 برلا ىلع لکوتلا اما ريرشلا تابکت يه ةريتك
 هيب طيحت ةمحرلاق

 ضرالا ش شيشح لثم مهناف نيمثآلاو نیئاطخلا دسحت ال

 | قولبذي رضخالا بشعلا لثمو نوعطقي اعيرس

 ناسنالا یشمتی لايخك امنا

 بارتلا ىلا ةينحنم انسفتا
 انتوطب ضرالاب تقصل

 بر اي انل انوع نك
 ۰۰ ىضرت ال نييارقلابو ةحيبذب رست ال كنالا
 ةرسکنم حور يه هللا حئابذ امناو

 ءامس ىلع بكارلل ديسلل اومنر اونغ ضرالا كلامم اي
 ةميدقلا تاوامسلا

* 

 هتاملك كلتو ۰۰ دواد وه اذهو

 دجاسلا عوشخلاو لتبتلاو نانحلاو ةقرلا نم عبن
 فجترملا

 هشرع ىلع كلم نم ۰۰ تاملكلا كلت ردصت نممو
 ءانفلا ةياغ يف كلذ عم وهو ۰۰ نيضرالا هفيسل تناد
 تیکسنا ءاملاك ۰«هلل لوقي ۰ هبر ماما لّواضتلاو مازهنالاو
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 ۰۰ يت كيلا تشطع ۰۰ عمشلاك يبلق راص يماظع تباذ
 ةبارغ ال ۰۰ ءاملل ةقاجلا ضرالا امك يدمج كيلا قاتشا

 حبست ناب ریطلاو لابجلا رمآ هللا نا نآ قلا انل لوقب نأ يف

 ام طرفل كلذو ۰۰ < ریطلاو هعم ىبوا لابج اي » ۰۰ هعم

 هحيبست لامج نم یار

 يقوس یوتسم ىلا طحني نأ نكمي لجرلا اذه لثمأ
 ىلع ةآرمآ ءاسم تاذ ىأر هنآل ظيلغلا نشخلا مثالا نم

 ۰« حوطسلا

 ۰ لوقعلا لبق قاوذالا مکحتل

 نكمي ال اهناف عقاو نم رثأ ةصقلل ناب انملس نا یتح

 وتلا اهتور يتلا ةززقملا ةروصلاب نوکت نأ

 ىلع ءيطخم ةلاحم ال وهف اطخا نأ لجرلا اذه لثمف

 هاوتسم

* 

 كلذ ۰۰ لاثمالا رفس يق ناميلس تاملك عمسنلو

 +۰ ماثآلا عنشاب هتايح متخ هنأب ةاروتلا هتمهتآ يذلا لجرنا

 مانصالا ةدابعب
 لجرلا كلذ نم قفدتي ناك ةمكحلا نم فاص عبن يأ

 قاوهلا يتايف ءايربكلا يتات
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 ةمكحلا يتات نیمضاوتلا عمو

 غلا موي يق ىتثلا عمتي ال
 لقعلا ةميدعلا ةليمجلا ةآرملا يه ةربزتخ

 طقف ريخلل يه راربالا ةوهش

 ازبخ عیش هلقحب لفتشی نم
 اديص كسب ال لستلا

 ةدايز ىلا نیدهتجلا ینغو صقن ىلا نیلطاعلا ةورث
 نومصتخی نوربکتلاو نورواشتب ءامكعبلا
 روثلا ةوقب ةلفلا ةرثك

 ةعفنم بعت لك يف
 رارشالا ةحييذ نم لضفأ نيميقتسملا ةالص
 عم حئاابذ نالم تيب نم ريخ ةمالس اهعمو ةسبأب ةمقل

 ما ماصخ

 ءامكحلا عم بسحي تكاسلا قالا

 نيصح نصح برلا مسا

 ميكحب سيلف اهب حنرتي نمو ةأزهم رمخلا
 مالظلا ةقدح يف هجارس ءيمطني همآ وأ هابأ بس نم

 برلا نمف رصنلا اما برحلا موي كسرف دعأ
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 ىنغلا نم لضفا تيصلا

 هيلي دصحب امثا عرازلا
 تجرخ ول ٠١ جراخلا يق دسالا .. نالسكلا لاق

 عراوشلا يف لتقآ فوس
 قوف اهتش نا ٠ء اهدجي نم ۰« ةلضاف ةأرما

 َ ءيلولا

 نيتيضار نيديب لغتشتو اناتكو افوص بلطت يه

 ديعب نم اهمامط بلجت رجاتلا نفسك يه

 امرك سرفت اهيدي رشو
 ليللا يق «يفطني ال اهجارس

 لزفلا ىلا اهيدي دمت

 نيكسملل اهدي دمتو ریقفلل اهيفك طسبت

 برلا ةيقتم ةارما نسحأ ام

 امیدی مث نم اهوطعأ
 + لطاب لظو شغ امهف نسحلاو لامجلا اما

* 

 ثعبلا رسكتي هتا هنان نع اولقن يذلا بویآ اما

 راوحلا كلذ هنع ارتنلف ٠٠ روبقلا نم مايقلاو روشنلاو

 ۰+ ضيرم وهو هدوعي ءاج يذلا هقيدص نيبو هنیب ليمجلا
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 لاق يدنا لیلناو هيف تدلو يذلا مويلا كله هتیئ  بويأ
 قرشي ال امالظ مويلا كلذ نكيل لجرب لبح دق

 مايأ نيب حرفی الف ىجدلا هكسميل راهت هيلع
 اليل نكيل روهشلا دادع يف لخدي الو ةنسلا
 یرب الو هموجت ملظتل فاته هيف عمسي ال ارقاع

 ماو يمأ نطب باوبا قلغي مل هنال حیصلا بده
 ينيع نع ةواقشلا رتسي

 بیدات ضفرت الف هللا هبدوؤي لجرل ىبوط اذ وه -
 نايفشت هاديو قحسيو دمضيو حرجی هنال ريدقلا
 نم برحلا يفو توملا نم كيدفي عوجلا يف ۰۰
 الف ءىبتخت ناسللا طوس نم ۰+ فيسلا دع

 هاج اذا بارخلا نم فاخت

 نم لقثأ نآلا هال نيزاوم يف عضوي يبرك تيل -
 يا ۰۰ وفللاب تقطن كلذ لجا نم ۰۰ رحبلا لمر
 ربصا یتح يتوق ام نکلو سودنلا مالک دحجآ ال

 ساحن يمحل لهو ةراجحلا ةوق يتوق له ۰
 اذا ۰۰ بارشلا تارف عم دودلا يمحل سبل

 عبشأو ليللا لوطيو ٠٠ موقأ ىتم لوقآ تعجطضا
 حابصلا ىتح اقرا

 تايفخ كل نلعيف بویآ اي كيلا ملكتي هللا تيل -

 ذهل



 كماثآ نم لقأ هب كياصا ام نا فرعتف هتمكح
 ةياهن غلبت وأ هللا قمع ىلا لصت ىتح تنا نم «۰
 سم قنعا تاودسلا نم لفك وه ۰۰ هتنکح
 ۰۰ رحیلا نع ضرعا ضرالا نم عسوأ ةيواهلا
 ارفلا شحجك مهقلا میدع غرافف ناسنالا امآ

 ۰ لظلاک اهلك يئاضعاو نزحلا نم ينيع تلك

 ةيواهلا ترجر ۰۰ هجولا يف قصبلل الثم ترص

 ربقلل تلقو ۰۰ يشارف تدهم مالطلا يفو يل اتیب
 ٠ يما تنا دودللو يبا تنا

 ولو ةظحل يلا وهف هتداعسو رجافلا حرق كرنب ال -
 اق باحسلا هسار سمو الوط تاوامسلا غلب

 ۰۰ وه نيا نولوقي هوار نيذلاو ديبي نا ثبلي
 ليللا فيطك ٠٠ ريطي ملحلاك

 ۰۰ هدونجل ددع نم له ۰۰ ناطلسلاو ةبيهلا هلل
 مکف ةردکنم بکاوکلاو ءىفطنم رمقلا اذ وه
 دودلا مدآ نياو ةمرلا ناسنالا يرحلاب

 : ارفغتسم بوبآ لاقف

 ۰۰ هللا وه يح

 يمت أي فهللاةخفتو اح ةسن ي .دصيفتماد ام هنا

 اذن



 .ىتح شغب يناسل ظفلي نلو امثا ياتغش ملكن نأ

 يلامك زواجأ ال حورلا ملسأ

 يم تسيل لوقي رمفلا ۰۰ ةمكحلا يه نبا

 الو هضفب نزوت الو يدنع تسيل لوقي رحبلاو
 انمث اهل رولليلاو ناجرملا ركذي الو بعذ اهلداعي
 اهليصحتو ۰۰ رفصالا شوك توقاي اهيواسي الو
 + يتأت نیا نسم نکلو «یلالا ليصحت نم ربخ
 + ةمكحلا يه برلا ةقاخم يذ يه
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 لوالا ءايبنالل دهشت ةاروتلا رحب نم روطس يع ا!
 ءايبنالا ءالؤه ۰۰ ىوقتلاو ةمكحلاو ةنظحلاب ۰+ رباكالا
 ۰۰ یرخا روطس مهتخسم نيذلا مهتاذ

 ٠٠ ريثكلا اروتلا دنع ينعت ال يبن ةملك نإ ودسو

 رت ةاروتلا يه ايه ابجع هئابنال كولملا دحأ ةراشتسا نع

 لجر ةئام عبرا وحن ءاينالا ليئارسإ كلم عیجق »
 اولاقف عنتما ما لاتقلل داعلج تومار ىلا بعذ؟ مهلأسو

 < كلملا ديل برلا ديلا اهمفديف دعصأ



 يف ايث ةئاسرآ هللا لسري اذالو ۰۰ ءالو ءايبنا يأ

 ادحاو ايهلا اثوعبم يفكي الا ۰۰ دحاو ناكمو دحاو ليج

 ءاببنألا ءالؤثه نا ىلع لدب اهئايبتا نع ةاروتلا مالک نا

 + نيسحلا شيواردب هبشا اوناك
 يد وهف ايؤرب قطنو احس سبل نم لك
 ةبيجعلا ةرثكلا هذه اتل رفي اذهو

 ةاروتلا دنع يبنلا ناش ناوه انا رفيو

 ةملك اوعمسأ مهتاوذ ءاقلت نم ءايبنا مه نیذلل لق 0

 تالل ليو ۰۰ برلا ديسلا لاق اذكه ۰۰ برلا
 ليئارسا اي كءايبنا ٠٠ ایش اوری ملو مهحور ءارو نیبهاذلا

 كانه ناك هنا ةيآلا ینعمو « بئارخلا يف بلاعثلاك اوراص

 اب تئاو » نوعدم نورخآ نوريثك ءايبنأ يبن ةئامعبرالا ريغ

 يتاوللا كبعش تانب دض كهجو لمجاف مدآ نب
 « نهتاوذ ءاقلت

 يسقمحلا ءا

 قحلا طاتخا دقل تايرخآ ةوبن تايعدم كانه تناكو

 ليصألاب فئازلاو لطابلاب

 اذه ىلع لدع دهاش يه انيديا نيب يتلا ةاروتلاو

 ديزي ءاسنالام ي دتنم هجاوي ءىراقلا حبصا دقل شيوشتلا
 .٠ ةيثو يبن فلالا ىلع هؤايعدآ
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 نامزلا رخآ ت آؤبف

 ليئارسا بر اهددهتيو الا ةاروتلا يف رصم ركذت ال
 رومالا مئاظعو روبثلاو ليولاب

 رصم دض ايسايس اروشنم ةاروتلا نوكت داكتو

 هدلو ءانبأ حون نعلي حضاوبیس نودبو حون مايأ نم
 ناب مهيلع وعديو ( نويرصملاو نوينيطسلفلا مهو ) ماح
 (دوهیلا مهو) ماس بوبحلا رخآلا هنبا لسنا اديبع اونوکی
 رهدلا ىدم مهل نيدبعتسمو

 جون نأ وع ةاروتلا هقوست يذلا رهاظلا ببسلاو
 ةروع ماح ریفصلا نبالا رصباق هئابخ لخاد ىرعتو رکن
 ةروع ارتسو اءاجف تفايو ماس هیوخآ ربخأف ةفوشكم هببأ
 ٠١ مهيأ

 بيصت تانعل بصل وعدي ال بیس یون امك وهو
 ناو ةصاخ ۰« رهدلا یدم ىلا لايجالا لابجأو لابجالا

 ةاروتلا لوق دح ىلع ةنيط ناركس بالاو راغص دالوالا
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 ةياكحلا نا فشتكي اهلك ةاروتلا أرقي يذلا نكلو

 كاته امتاو حوت ةياكح تسيل

 | قم رصم شولاو ليئارسا بعش
 نيب نيقد دقحو ميدق

 ةنعارفلا

 تيب م خيراتلا كلذ ذنم رعم ىلع قلطت ةار وتلاو
 داهطضا نم ليئارسا بعش هاناع ام ىلا « ةيدوبعلا

 ٠١ ةتعارفلا مايأ

 ىلا نوراهو ىسوم برلا ثعب نأ دعب اموهقم ناكو
 لينلاءايم لیوحت لمةکلهمت رمدمتاب اب رصم ىلع یضقو نوعرف
 قارفاو ريساويلاو لمامدلابو ءابولاب نییرصلابرضو مد ىلا
 دالبلا ةباصاو لیصاحلا كالهاو دارجلاو عدافشلاب تويبلا

 رحبلا قشو هدوتجو نوعرق قارغا مث تاعاجلاو طحقلاب
 ةيدوبعلا تبب نم مهجارخاو ليئارسا ينب نم هبعشو ىسومل
 انبل ضيفت ضرأب دعو مهعمو ۰۰ حيسفلا انيس ءالخ ىلا
 راث يتلا تابكتلا هذه لك دعب ضورفلا ناك ۰۰۰ السعو

 يمتنيو ۰۰ دقحلا يهتني نأ ۰۰ رصم نم هيعشل برلا اب
 ۰۰ سكملا فشتکی ةاروتلا «یراق نکلو ٠١ واثلا
 نيب هر عضوو هعم هدقح لمح دق ليئارسا بعش نأ

 تابكت نم رصمب برلا هلزنا ام هفكي ملو هينيع

 هعمو الا رصم ركذ يتأب ال اهضرعو ةاروتلا لوطبو
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 وآ ٠٠ بارخلاو رامدلاب ةءوبت وأ ديدهت وا ديعو وأ ةتمل
 كيلمتلاب دقعو دعو

 آرقن نيوكتلا رغس يق ۱۵ حاحصالا نم

 ٠٠ الئاق اقاثیم ميعاربا عم برلا عطق مويلا كلذ يف »

 رییکلا رهتلا ىلا رصم رهن نم ضرالا هذه يطعأ كلسنل
 ءانيا ةاروتلا يق ميهاربا لسنب دارملاو « تارفلا رهن
 فرتعم ريغ لیعابساف ليعامسا سیلو ۰۰ بوقعيو قاحسا
 ةوبت ال ثولم عرف وهو رجا ةبرصملا ةيراجلا لسن وهف هب
 لمآ الو هيف

 دوهعلاو دوعولا یلاونت مث

 نسم کل نوک مکسادقا قوطب هسودت ناكم لك »
 نوكت يبرغلا رحبلا ىلا تارفلا رهت رهتلا نم ناتبلو ةيربلا
 قوف اصاخ ابعش نوكتل برا كراتخا دقو ٠١ مكموخت
 + ضرالا هجو ىلع نيقلا بومشاا عيمج

 دوهيلا قرغيو برلا دعو ققحتيو دواد ةكلمم موقتو
 نم مغرلاب برلا ليئارسا وني ىصعي مث لسعلاو نمسلا يف
 هيلع نودرمتيو مانصالا نودبعيو اهب مهصخ يتلا ةمعنلا

 مالا نيب مهدرشيو بوعشلا نيب مهسشيو هتنعل مهب لزنيف
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 رخآ نم برتقتو ٠٠ لايجالاو لايجالا يضعتو

 ةبسنلاب بذع ولح دعو ىلا لوحتتل ةاروتلا دومتف نامزلا
 نییرصلاو رصل ةيسنلاب ءانفاو ءانف ةخرصو ليئارسا بعشل .

 ةرمدلا تالاب ايعشا توص عفتریو

 ايمشأ وقس نم ۱۱ حاحصالا يف رقت

 نیتتشلا مي عيمج برلا عمجي نا م ويلا كلذ يف نوكيو»

 ضرالا 3 ةعبرا نم اذوهيو ليئارسا ءانبا نم نییفللاو
 نوبهنيو ابرغ نييتيطسلفلا فاتكأ ىلع عيمجلا ضقنيل ٠١
 مهدي دادتما بآ ومو مودأ ىلع نوكي ۰۰ اعم قرشملا ينب

 زهو رصم رحب ناسل برلا ديبيو مهتعاط يف نومع ونبو
 اهيف ربعي قاوس عبس ىلا هبرضیو هحير ةوقب رهنلا ىلع هدي
 يل ةكس نوكتو ةيذحالاب ليئارسا ونب
 « رصم ضرأ نم جورخلا موي ليئارسال

 رفسلا سفت نم ؛۳ حاحصالا يفو

 تلعج كصلخم ليئارسا سودق كهلا برلا انا ينال»
 « كتيدف رصم

 ةيحض فورخ رصم نم برلا لعجي ةجردلا هذه ىلا
 ةیدف ليئارسا بیبحلا هبعشل هحبذي

 : بولا لوقي رفسلا سفت نم رخآ قاكم يقو
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 هاخآ دحاو لك براحيف نییرصم ىلع نیرصم جيهأ »
 حور قارتو ةكلمم ةكلممو ةتيدم ةتيدم هبحاص دحاو لكو
 نيفارعلا دحاو لك لاسيف اهتروشم عيضتو اهلخاد رصم
 ساق مكاح دي يق نییرصلا ىلع قلغاو نجلاو عباوتلاو

 راهنالا نتنتو رهنلا فجیو رحبلا نم ةايحلا فجتو
 لوقحلاو ضايرلا فجتو عرزلا فلتيو يقاوسلا فعضتو
 لکو ۰۰ اديص نودجي ال نودايصلاو ۰+ ليثلا فافض ىلع
 لماع لک بلتکیو ۰۰ حونب لينلا ىلا یعشب يقلي نم

 ةرجالاب

 ىلع دونجلا بر یضق اذامو نوعرف ةمكح تبهذ نبأ
 رصم

 يف رصم تعقوا ةريرش حور اهلع برلا ىقلا دقل
 يف نارکسلاک نوحنرتب مهب اذلف اهءانبا تلضاو لالض
 ب وأ سأر هلمعي لمع رصل نوكت الف هئيق

 فجترتو دعترت ءاسنلاك رصم نوكت مويلا كلذ يف
 اهزهب وهو دونجلا بو دب نم

 اهركذنم لک رصل ابعر اذوهيو ليئارسأ ضرأ نوکتو
 ندم سمخ رصم ضرأ يق نوكي مويلا كلذ يف ۰۰ بعترب
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 اهدحأل لاقي دونجلا برا نیارقلا مدقتو ناعنک ةغلب ملكتت

 سش ةنيدم

 ادومع مهطسو يف نوميقيو ۰۰ نیرصلا خرصیو

 مهصلخي اصلخمو ايملحم مهل برلا لسريف برلل احبذمو
 مهينشو مهل بیجتسف برلل نوعج ربو

 5 روشآ ىلا رصم ةكس نوكت مويلا كلذ يف
 :وشآ ىلا نويرصملا بهذیو رصم ىلا نيبروشالا «يجيف
 کلا طسو يف ةكربلا يه يهو ةئلاثلا يه لیئارسا نوكتو

 ؟ ثدحب اذام قارعلا يقو

 ایعشا رفس نم ۲4 حاحصالا ارقا

 يف اسیظع احبذو ةرصبلا يف ةحيبذ نوکت برثل »

 اتفز اهراهنا لوحتتو مدلاب ضرالا يوترتو مودا ضرأ
 ال اراهنو اليل العتشم اتفز اهضرا ريصتو اتنريك اهبارتو

 اهتاخد دعصب ديالا ىلا 7

 اهيف زاتجي نم نوکی ال نيدبآلا دیا ىلا

 اهيلع ديو بارتلاو يكركلاو قوقلاو ذفنقلا اهثريو
 نونوکی اهتارشاو اهوا ور «.ءالخلا رامطمو بارخلا طيخ
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 انكسم نوکتف جسوملاو كوشلا اهروصق يق علطيو امدع

 بائذلل

 الحم هل دجيو ليللا رقتسي كانه

 < ةوتيدلا موي ىلا بارخ

 حاحصالا سفت يق امشآ لوقی 18: اذه لك اذال

 : ۸ ةيآلا يف

 + « نويهص یوعد لجا نم برلا ماتتا هنا »

 ٠ ليئارسا بيبحلا هيعش لجا نم

 : ایمشا خرصیق دومی مث

 يسبلا نویهص اب كزع يسبلا يظقيتسا يظقيتسا »
 دعب ام يف كلخدي دومی ال ال میلشروا اب كلامج بايث
 ( ۰۲ ايمشا) ۰ « سجت الو فلغا

 ۰ملسلاو ينارصنلا امه سحتلاو فلغالا نا موهفمو

 ۰۰ ال ۰« اذهب ةاروتلا تفتكا لع

 ممالا ىلا عقرا اذ انا اه برلا ديسلا لاق اذكه »

 يف كدالوأب نونأيف يتيار ميقا بومشلا ىلاو يدي
 كولملا نوكيو نلمحي فاتكالا ىلع كتانبو ناضحالا
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 ضرالا ىلا هوجولاب ۰۰ كتامضرم مهتاديسو كيتضاح

 برلا انا ينا نيملعتف كيلجر رابغ نوسحلیو كل نودجسي
 (هج ايمشا) + < هرظنتا نم بيخي ال يذلا

 ۰۰ ةجردلا هذه ىلا

 بارت نامزلا رخآ يف ممالاو بوعشلا سحلت فوس

 بر الو ۰۰ ليئارسال الا بر الف ليئارسا ءاذح للصمت
 ةحلصم يف الا ركفي ال برلاو «۰یرخالا نايدالاو بوعشلل

 اوسحلب نا مهيلمق نوقابلا اما ۰۰ ليئارسأ بيبحلا هبعش
 + ليئارسا ءاذح لعن رابغ

 نوفرتمي للملا عيمج نم ةسينكلا لاجرو نويحيسملاو
 نا نم مغرلاب مهباتك هنوربتعيو هنولبقيو مالكلا اذهب

 سیل هناو نيملاملا بر وه هللا نا مهملع مالسلا هيلع حیسلا
 هشحر يف بيصن عيجلل ناو ةليبق الو ةريشع بر

 ضرالا الميل نامزلا رخآ يف لزني حيسملا ناو ۰۰ هتیحمو
 ءاذح لم رابغ سحلت ضرالا بوعش لمجيل سيلو الدع
 ۰ لیئارس"

 ىلع فدجت اهتاؤن نم تارقفلا هذه ىف ةاروتلا نا
 م اهتاذ ةيحيسملا ةللا

 هذهب حلاصلا ةسينكلا لجر قرتعی ساسآ يا یلعق
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 اهتم لمجي ینعم يا ىلعو اهمهفي ةروص يأ ىلعو تاؤبنلا
 الو هب فرتعت ال يهو يتيدلا هماهلا ردصمو سدقملا هياتك
 ٠ ةنونيدلا يق موي رخآ ىلا هبعشب الو هنيدب

 ايعشا تابت ةيقب عمسنلو

 اتباث نوکی برلا تیب لبج نا مايالا رخآ يف نوكيو
 مسالا هيلا يرجتو لالتلا قوق عفتريو لابجلا سأر يف
 لج ىلا دعصن مله نولوقيو ةريثك بوعش هيلا ريستو
 يف كلسنو هقرط نم انملعيف بوقعي لآ هلا تيب ىلا برثا
 مسالا نيب يضقيف ةميرشلا جرخت نويهص نم هنال هليبس
 الو لجانم مهحامرو مهفويس نوعبطيف نيريثك بوعشل
 + دعي اميق برحلا نوقرعي الو ايس ةما ىلع ةما عفرت

 r) حاحصا ايعشا )

 ٠ ةعيرشلا جرخت نویهص نم

 مالسلا عضت يتلا يهو ةعبرشلا يهتنت نوبهص یلاو
 ٠ لكلا اهیلا مكتحيو ضرالا يف

 ةه ايعشا تاون يق هتاهنو ملاعلا آدبم اذه

 لایقزحو ايمرا لوقب اذامق
 اذوهي تو ليئارسا تیب عرزا يت مايا اه د
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 مهيلع ترهس امك نوكيو ناويحلاو ناسنالاب مهلسن رثكاو

 ءاتبلاب مهيلع رمسا كلذك كالهالاو مدهلاو عالتقالاب

 (۳۱ امرا ) ۰ 6 سرغلاو

 نيب مكعمجأ ينا ۰۰ برلا ديسلا لاق اذكه د

 مکیطعاو اهيف متددبت يتلا يضارالا نم مکرشحاو ب
 مکیطعاو اهتاساجر نوليزتو اهبلا نولأتف لیلارسا

 مکنم عزناو اديدج احور مكلخاد يف لمجاو ادم

 + محل بق مكيطعاو
 ( ۱۷۱ لايقزح )

 براحي فوس هناي اذه نم رثكاب برلا مهدمب مت
 امنيح مميلع يضقيو نامزلا رخآ يف جوج

 ٠ ليئارسأ وزغل لامشلا ن

 بيبحلا هبعش نسع اعافد برلا مهل یدصت فانی
 ۰ ۳۸ لايقزح رفس يف اذه ارت مهینفرو

 كهجو لعجا مدآ نب اي الئاق برنا مالک ىلا ناک »
 برلا لاق اذكع لقو هيلع انتو جوجام ضرا جوج ىلع
 كيكف يف مئاكش عضاو كمجراو جوجای كيلع اذنأ اه

 كتعامجو اناسرفو اليخ كيج لكو تنا كجرخاو

 ٠ سورتو عورد نم ةميظعلا
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 +۰ ةدرتسملا ضرالا ىلا يتات درخالا نیتسلا يف

 تنا ضرالا ىشنت ةباحسك نوكتو ةعبوزك يتاتو دمصتو
 ۰ كعم نيريثك بوعشو كشويجو

 نسم كدالب نم ينأت ۰۰ جوجل لقو مدآ نب اب ابنت
 نوبكار مهلك كعم نيريثك بومشو تنا لامشلا يصاقا

 يبحش ىلع دمصتو ثك شيجو ةميظع ةعامج اليخ
 ةريخألا مايالا يف ۰۰ ضرالا یشقت ةباحسك ليئارسا
 ۰ « نوکی

 بيبحلا هبعش لجانم جوجامو جوجل هللا لعفیس اذام

 ىلا راوسالا طقسیو لقاعلا طتسیو لايجلا كدي »
 هشيج یلعو هيلع رطسیو مدلابو ءابولاب هبقاعيو ۰۰ ضرالا

 درب ةراجحو افراج ارطم هعم نیذلا ةريثكلا بومشلا یلعو

 کو ارانو ةميظع

 ةريثكلا ممالا نویع يف سدقتیو برلا مظعت كلدبو
 < برلا ينا لكلا ملعیو

 دومب ۰۰ لایقزح رفسلا سفت نم ۴١ حاحصالا يفو

 همش ىلع هدي دم هنال جوجابو جوجای دد یف پرلا
 ها لار بيلا

۹ 



 لايج ىلع كب ينآ ۰۰ جوجاي كيلع اذنآ اه و

 كماهس طقساو ىرسيلا كدي نم كسوق برضاو ليئارسا

 كاشيج لکو تنا ليئارسا لابج ىلع طقستف ىتميلا كدي نم
 ةرساكلا رویطلل الكام كلمجاو ۰۰ كعم نیذلا بوعشلاو

 ٠ لقحلا شوحولو عون لك نم

 ديسلا لوقي تملكت ينال طقست لقحلا هجو ىلع

 كانه اعضوم جوج يطعا ينا مويلا كلذ يف نوكيو برلا

 هروهمجو جوج نونقدي ثكانهو ۰۰ ليئارسا يف اوربقیل

 « جوج روهمج يداو ناكللا نوسسيو هلک

 ٠ ليئارسال الا دوجو ال ةنونيدلا يف موي رخآ ىلا

 منع عفاديو اهل براحي ليئارسال غرفتم برلاو
 ءاهيارت فستو اهلاعت سحلتل ممالاقوسيو اهءادعا طقسيو

 لايقزحو ايمرأو ايعشا دوهيلا ىفعأ اذا مهمت اذهلو

 مهوقحلب مل اذالو ٠٠ ةئيضم مهتاحفص اوكرتو خيطلتلا نم

 مهومرو مهوسند نسیذلا لوالا رباكالا ءاینالا ريصمب
 ٠٠ راذقالاب

 حور عم تاؤبنلا هذه يقتلت له ۰.۰ لآن نحنو
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 يذلا برلا ةيحيسملا برو ةيحيسملا ميلاعتو ةيحيسملا
 + لكلا محريو لكلا بحيو لكلا دعاسي

 تاؤبنلا هذع ةيحيسملا ةمينكلا تلبق ساسا يا ىلع

 لیلحت نود اهباتک ميمص اهنم تلعجو ایھلا ايحو اهتربتعاو
 ركفلا عمم اهضراعت نأ عم ۰ كش ىندا نودو دقن وأ

 ٠ كشنا لك كشلا بجوي يحيسملا توهاللاو

 ائيح هملعو هركف يف امدقتم ايكذ رثول ناك دقلو
 :لاق

 دوميلل ناك هنال هيلا رظنن الو یسوم نم عمسن ال »

 « ام ءيش يف انب هل ةقالع الو طقف

 « اهقلازمو ةاروتلا قزام نم جرخ كلذبو



 ةاروتلا حاتفم

 و ريضتلاو فيرحتلا تابثا ديرب نم جاتحي ال
 » ةاروتلاف ۰۰ جراخلا نم ةلدأ ىلا ةاروتلا يف

 آ حرص اهننيرحت ىلع ةلدالا هيطمتو ۰۰ حاتفملا هيطمت

 : لوقي ٠١ حاحصالا ريمازملا يق دواد عمسا

 رشبلا يب همنصي اذام »

 + « يمالك نوفرحي هلك مويلا

 ايمرأو

 + يمساب ءاينالا ابنتي يذكلاب يل برلا لاق

 مهتسنك الو مهترما الو مهلسرآ مل

 اتم بل ركمو ةيذاكلا ىؤرلاب

 اب ءوركذت الق برلا يحو اما



 ايحو نوک ناسنا لك ةملك نال

 ٠ انهلا دونجلا بر يحلا هلال مالك متفرح دق ذا

 ( ٣۳ اپرا )
 ٠ ةبذاك مالحاب نوابنتي نيذلا ىلع اذنأ اه

 ( ۲۳ ایمرا )
 دوقفم رفس نع عمسن ۱۰ حاحصالا عوشب رفس يفو

 ۰ < رشاي » رقس همسا

 نوعبج ىلع يمود سمش اب ۰۰ برلل عوشي لاق »
 ۰ نولیا يداو ىلع رمق ابو

 نم بعشلا مقنتا ىتح رمقلا فقوو سمشلا تمادف
 < رشاب » رقس يف ابوتکم اذه سيلا ۰۰ هئادعا

 ۰« هيف انودم ناك اذامو ۰۰ اذه رشاب رفس نیاف

 ٠ رافسالا ةيقب نود دقف اذالو

 نسم هب قرتعمو ميدق ةاروتلا رافسا يف كشلاو
 ةيتناتسوربلا ةسينكلاف ۰۰ مهسقنا ةحيلا ةلملا فئئاوط

 نيباقملاو تيدوهيو ایوطو خوراب رافسا ةاروتلا نم تفذح
 ٠٠ لاياد ضعبو ریتسا ضعبو يناثلا نييباقملاو لوالا

 داز لهف رافسالا كلتب ةيكيلوثاكلا ةسينكلا تفرتعا امن
 تاتستوربلا نا ما ۰۰ هنم سيل اه هللا مالك يف كيلوثاكذا
 ٠ هفذح زوجي ال ام هللا مالك نم اوفذح نيذلا مع
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 مل نحنو ۰۰ اهباحصا اهيف قثي ال صوصت ماما انتا
 كشلا نا لب ۰۰ قلتخم كشل جورن الو ٠ء ديدجب تات

 + دوجومو مئاق

 عبارلا نرقلا يف ةيحيسلا ءاملع ملعا نئاتسکا لوقي.
 ام ةصاخ ةاروتلا نم ةيناربعلا ةخسنلا اوفرح دوهيلا نا

 نمز ىلا نافوطلا لبق نيذلا رباکالا نامز نايب يف درو
 ريغ ةينانويلا ةخسللا ريصتل اذه اولعف ۰۰ یسوم

 ٠ يحيسلا نيدلا دانعلو

 ةفرحم ةينانويلا ةخسنلا نا مالکلا اذه نم مهقيو

 ٠ ةيناربعلا نع ةلوقنم اهنال ىرخالا يه
 ةاروتلا نم ةدمتملا ةيلصالا ةثالثلا خسنلا نا مولعمو

 اهب ۰۰ ةيرماسلاو ةينانويلاو ةيناربعلا ةخسنلا يهو
 ۰۰ ةيرعوج تافالتخا

 نمز ىلا شاع مدآ نا ةيرماسلا ةخسنلا يق أرقن نحنف
 * ةنس ۲۲۳ هعم شاعو احون كردا هناو نافوطلا

 جوف لبق تام دق مدآ نا أرقن ةيناربعلا ةخسنلا يقو
 ۰ ةنس ۱۲٩ رادقس

 ةدالو لبق تام مدآ نا أرقت ةنانويلا ةخسنلا يفو

 املع بذكت اهياو قدصن اهياف ۰۰ ةنس ۷۳۲ رادقمب حون
 ٠ ةتس ٩۳۰ مدآ رمع نا ىلع تقفتا ةئالثلا خسنلا ناب
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 ةقثلا عفرل بجوم فالخلا اذه لثم نا يف عازن 3

 ظفحب مل هللا نا ىلع عطاق نيلد وهو ةئالثلا خسنلا نع

 ٠ ثبعلا نم ةاروتلا

 : هصن ام أرقن ةينثتلا رفنس نم ةيناربعلا ةخسنلا يفو

 انآ يتلا ةراجحلا اوبصناف ندرالا متربع اذاف »

 ۰ « اديسعت صجلاب اهوديشو لابيع لبج يف مكيصوا
 : اذكع ةرابعلا هذه ارقن ةيرمالا ةخسنلا يفو

 «میزرج لبج يق مكيصوا 6ا يتلا ةراجحلا اوبصناف»

 مهرما دق مالسلا هيلع ىسوم نا نيترابعلا ىنعمو
 ةخسنلا يف رادنا كلت ناكم نكلو ةدابعلل راد ءا

 + ميزرج لبج ةيرماسلا ةخسنلا يفو لابيع ليج ةيناربعلا
 ۰ تفرح ةيرماسلا ةخسنلا نا نولوقي مهو

 نودوعي مش ةاروتلا فيرحت ناكماب نوفرتعي فيك
 ليلدب ليحتسم ةاروتلا فيرحت نا اولوقیل رخآ ناكم يف

 ٠ ايعشا يف ءاج ام

 ٠ « دبالا ىلا تبثتف انهلا ةملك اما »

 خسنلا يف ةدراولا ةيخيراتلا تافالتخالا رسفت فيكو
 « هنيعب فيرحتلاو ثبعلا يه نكت مل نا ةلوادتملا

 يناثلا مايالا رابخا نم ۲۱ حاحصالا يف رخآ لثم
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 یفطو ملظ هنا ةاروتلا هيف لوقت يذلا ماروهي ةصق نع
 اضرم هيلع هللا طلسف هنم لضفا مه نيذلا هتوخا لتقو
 : هصن ام ۳۰ ةيآلا يف لاق مث هؤاعما هب تجرخ

 « نينس ينامث كلمو ۰۰ كلم نيح ةنس ۳۲ نبا ناك »

 ٠ ةنسم نيعبرا هتايح ةدم نوکتف

 مهلشروا ناکس ذا هيلي يذلا حاحصالا يف ركذ مث

 ةثلاثلا ةيالا يف لاق مث ۰۰ هنع اضوع ايزخا هدنو اوكلم

 : هصن ام

 ةنس كلمو ۰۰ كلم نيح ةنس 4۳ نب ايزخا ناك د

 نیتنسب هيبا نم ربكا نبالا نوکی نا اذه ىنعمو : « ةدحاو

 هنا نولوقيو طلخلا اذهب نوفرتعي ةاروتلا حارشو

 188 فيك ۰۰ مهم ريغ

 اهنا ةبآ لك ماما انلق اذا ۰« ةاروتلا نم یقپ اذامو

 ۰ مهت ال

 ةخسنلايف ۲۸ ةبآ ۱۰۵ رومزلا يف درو ام رخآ لثمو

 ةينانويلا ةخسنلا يفو (همالک اوصعی ملو) هصن ام ةيناربعلا

 اذه ىلع لضافالا حارشلا قیلعتو ( همالک اوصع مهو )

 ناو قرفلا اذه يف یتش ثوحب كانه تناك هنا طلخنا

 + هكرتل وا فرح ةدايزل اما ثدح هنا رهاظلا
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 ۳ حاحصا ايمرا رفس يف هؤرقت ام رخآ لثمو
 خوراب همسا اصخش ىعدتسا يبتلا ايمرا نا هصخلمو
 اهارقيل هيلا هللا اهاصوا ةديدش تاديدهت بتكي نا هفلكو

 ىلع اهآرقف ٠٠ اذوهي كلم ميقاوي كلملا ىلعو بعشلا ىلع

 اضعب عمس املف كلملا ىلع اهآرعل میضمب اهذخاو بشلا

 اهقرحاف اهب «یقدتسب ناك يتلا رانلا يف اهاقلاو اهذخا اهنم

 دحا هلسن نم نوکی ال هنا لاقو ادیدش ايضغ هللا بضغف

 يآر امف ۰۰ هلن نم یسعو ۰۰ دواد يسرك ىلع سلجی

 لوالا حاحصالا اقول يف نوژرتب مهو نیحیسلا انناوخا

 دواد يسرك یسیع يطعيس برلا ناب میرم رشب لیربج نا

 : ةرابعلا صني

 ىلع كلمیو هيبا دواد يسرك هلالا برلا هيطميو »
 ۰ « دبالا ىلا بوقمی تيب

 يهو ةاروتلا هلوقت ام لیجنالا لهأ قدصی فيكف
 + مهليجنا بذکت

 لوالا مايالا رابخا رقس يف هدجت ام رخآ لثمو
 نماثلا حاحصالا يقو ةثالث نیمايتب دالوا نا نم ۷ حاحصا

 حاحصالا يفو ةسمخ نيماينب دالوا نا أرقن هسفت رفسلا نم

 معاف ۰۰ ةرشع مهنا ةاروتلا اتل لوقت نیوکتلا رفتم نم 4+

 ٠ قدصت

 نا اولاقو طلخلا اذهب ةاروتلا حارش فرتعا دقو
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 ءانبالا ءاتباو ءانبالا نيب طلخ دق رفسلا فنص يذنا ارزع

 ٠ ةصقان تناك بسا اهتم لقت يتلا قاروالا نال

 قاروا نع لقتي خروم درجم ناک ارزع نا اذه ىنعمو
 مده ريطخ فارتعا وهو ۰۰ يحو ىلا دنتسي اين سيلو

 ٠ يداع خيرأت ىلا اهلوحيو اهساسا نم ةاروتلا

 نم ۲۳ حاحصالا ةينثتلا رفس يف درو ام رخآ لثمو

 ٠ رشاعلا لیجلا ىلا برلا ةعامج لخدب ال انزلا نبا نا

 هدج نا لیجنالا يف دواد بسن يف اذه دعب اره مث

 نبا هنا ةاروتثا هنع تلاق يذلا اذوهي نب صراف وه رشاملا

 + برلا ةعامج لخدب ال دواد نا اذه ینعم لهف +٠ از

 حيسملا نع ۲۳ ةيآلا ىتم ليجنا يف ارقن ام رخآ لثمو
 : مالسلا هيلع

 لوق لمکیل ةرصانلا ىمست دلب يف نكسو ىتا مث »

 « ۰۰ ایرصان ىعديس هنا ءايينالا

 ديحولا ظفاحلا هرابتعاب ميدقلا دهعلاباتكنا اذهىنعمو

 يذلا لوقلا اذه هيف دجن نا دب ال ناك « ءاينالا لوقل »

 یعدیو ةرصانلا نكسي يذلا میرم نبا نع ليجنالا هدروا
 نسم نوفرحملا هطقسا مالكلا اذه نکلو ۰۰ ايرصان
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 ٠٠ يرصانلا الو ةر الا نع ائيش اوركذي ملف ۰

 نيب لاكشالا ىهتال ةاروتلا يف تدرو ةيآلا كلت نا ولو
 ٠ نييحيسلاو دوهيلا

 فيرحتلا ثودح ىلع عمجت دهاوشلا هذه لك
 لتحت يتلا تارابعلا نم ريثكلا ةاروتلا يف ناو ةاروتلاب
 ٠ هللا ىلا بسنت نا حصي ال يلاتثابو بذكلاو قدصلا
 ء قدصلا الا هيلا بستي ال هللا نال

 و۲ ۲ *

 يف هریسفت نم يناثلا دلجلا يق كرالک مدآ لوقي

 : هصن ام لیومص رفس نم تايآ حرش

 تافیرحت قيتعلا دهملا نم خیراوتلا بک يف تقو
 لبواتلا يف داهتجالاو رخالا مضاولا ىلا ةبسنلاب ةريثك

 لیبس ال يذلا رمالاب ةلهو لوانم ملسن نا نسحالاو ثبع
 ماهلا يوذ اوناک ناو ةاروتنا اوفنصم نا وهو هراکنا ىلا

 + كلذك !ونوکی مل نيلقانلا ناف

 عبط يذلا هباتک نم ١١6 ةحفصلا يف زلم ناج لاقو

 : ۱۳۹۳ ةنس يبرد ةدلب يف

 اذکو ةيلصالا ةاروتلا خست نا ىلع ملعلا لها قفتا
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 رصنتخب ركسع يديا نم تعاض قيتعلا دهعلا بتك خسن
 كلت تعاض ارزع ةطساوي ةحيحصلا اهلوقن ترهظ الو
 ٠ سكوبيتتا ةثداح يف اضیا لوقنلا

# 

 نم اهب ام ىلع دهاش قدصا يه اهتاذ ةاروتلا نا
 ىلا رظنلاب يحيسلاو ملسملا مهت ةقيقح هذهو فیرحت
 باتك اهنابو ةاروتلاب امهيلك ةيحيسملاو مالسالا فارتعا
 ۰ رونو ىده اهیف ناو ىسوم ىلع يملالا يحولاب لزن

 ةاروتلا لخد ام ىلا ةراشالا ىلع نآرقلا صرح دقو

 مهباتكو دوهيلا نع ىلاعت هلوق يف فيرحت نم

 هللا دنع نم وه نولوقيو مهيديابباتكلا نوبتكي »
 + < هللا دنع نم وه امو

 اوعضي نا ةيحيسملا ةسينكلا يركفم ىلع يقبو
 ةظحالمل ةباجتسا سيل ۰۰ ةفرحلا عضاوملا هذه ىلع مدیا

 خارصلو ٠٠ اهتاذ ةاروتلا تابآل ةباجتسا نكلو ۰۰ نآرقلا

 اهيزنتو ۰۰ ةيذاكلا خاسنلا مالقا انعال حيصي وهو ايمرا
 ةاروتلا اهيلع اهیقلت يتلا ةببرملا لالظلا نم ةيحيسلا ةديقعللا
 ٠ ةفرحلا
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 يف لضافالا ةيحيسملا يركفم نم ديدع مهاس دقو
 ريثكلا يقب نكلو ٠ء اترکذو قيس امك لئاسملا هذه ءالج

 هيلا وعدن ال رما اذهف اهتمرب ةاروتلا ضفر اذه ينعي الو

 نيد ماهلا ردصم ةاروتلا لظت فوسو
 كلا ةئيضملا تاحفصلاو رافسالا نم

 .و دوميلا بلق ىلع ةحوتفملا ةنيمالا ةديحولا
 يذلا لیلقلاو ۰۰ مهئايبنا ميلاعتو مهتايدو مهخيراتو

 ايمراو ايعشاو بوياو ناميلسو دواد تاملك نم هانرتخا

 ينيدلا نادجولا قمعو يفوصلا مدقلا ولعب دهشي عشوبو
 ٠ ماظعلا ءايبنالا نم ةريخلا ةوفصلا ءالؤه دنع

 : ايعشا لوقي.

 تعدباو تعنص يدي ةردقب روشآ كلم لاق »

 تاورث يدي تباصاف اكولم تططحو ابومش تبهنو

 تعج روجهملا ضيبلا رقصلا عمجي امكو شعك بوعشلا
 ۰۰ يدي يق ضرالا لك انا

 ربكتي وا اهب عطاقلا ىلع سافلا رختفت له ىرت
 امنا هنا ريكتملا كلذ يسن فيك ۰۰ هکرحب نم ىلع راشنملا

 كرحتتل تناك امو ٠٠ ةادا ضحم ناك هناو هللا هلمعتسا

 ٠ اهكرحت ىتلا هللا دب الول اهفادها ىلا ةادالا

 ٠ ديحوتلا تاحمل نم ةليمج ةحمل
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 اهدجن ىتلا ةيقالخالاو ةيتيدلا تاحمللا رثكا امو

 2 ٠ ةاروتلا روطس نيب ةعئاض ةقرفتم
 ٠ دغلا ىلا كدنع ريجا ةرجا تبت
 + ارجح عضت ال ىمعالا مادقو مصالا متشت ال
 + كبلق يف كاخا ضخبت ال دقحت ال مقتنت ال
 ٠ كسفنك كبيرق بحا

 الو یتولا ريشتست الو افارع لاست الو ةيقر ىقرت ال

 (۱۸ ةينثت ) لافلا قدصت الو رحسلا لوازت

 حاورالا نم امادخ اوبلطت الو ناجلاب اونيعتست ال
 ٠ سجن مهناف نجلا نوبحاصب نيذلا نم عباوت وا ةيلفسلا

 ۱٩( نیینیوال )

 ٠ هدجت كسه لکبو كبلق لکب كهلا برلا سمتلا
 ( ٤ ةيض)

 فلغالاف هيلق ةلرغ دحاو لك نتخي نا وه ناتخلا
 ۰ بلقلا فلغا ناك نم وه قحلا

 ) مكبولق ةلرغ اونتخا
 + ءامکحلا نيعا يمعت ةوشرلا نال ةوشر ذخات ال

 ( 1١ ةيثت )



 هوركم كلذ لمعي نم لكو ةأرما بوث لجر سیلپ ال
 ۱۳۹۰ برلا یدل

 (۲۰ ةيلت) ١ ةساود يق روثلا ممكت ال

 (۲ ليومص ) برلاب منو ناسالا بی ةوقلاب سيل
 مقي يذلا بيصن نوکی برحلا ىلا لزانلا بيصنك

 (۳۰ ليومص )  ةيوسلاب نومستقي مهناف ةعتمالا دنع

xXx 

 بآلا ةسلكل يلصالا يزاجملا ىنعملا دجن ةاروتلا يفو
 ٠ هلالا يبنلل يلصالا يزاجملا ىنعملاو نبالاو

 ۷ حاحصا جورخلا رفس يف

 نوعرفل اهلا كتلمج انا ۰۰ رظنا یسول برلا لاق »

 ۰ « كين نوكي كوخا نوراعو

 ینعلاب نوعرف یسلع هلا ةييالا هذه يف ىسومو
 هللا لبق نم ضرالا ىلع افلختسم هرابتعاب ۰۰ يزاجلا
 ( ةاجنلا قسیرطل املعم ) اصلخمو ( ايبرم ) ابر نوكيل
 ملف ۰۰ ةملكلل يقيقحلا ینعلاب اهلا سیلو ۰۰ نوعرقل
 ملو ۰۰ ةيهولالا دحا هل معزي ملو ةيهولالا یسوم يعدي
 ۰۰ ةيزاجم يناعم اهلك امنا ۰۰ ةهولا ةاروتلا هل معزت
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 زاجلاو هيبشتلا ليبق نم ةيوبر يه ةدوصقلا ةيبوبرلاو
 اهلا نوكي نا نكمي دحأ الف ۰۰ ةقيقحلا ليبق نم تسيلو
 سيل يذلا هناذ دحالا دحاولا هللا الا ةقيقحلاو قحلاب

 ۰ ءيش هلثمك

 ٠ بآلاو نبالا ةملك لثئلابو
 14 حاحصالا ةينثتلا يف

 ٠ < مكملا برلا دالوا متنا »
 نع برلا لوقي ۱۳ حاحصا يناثلا ليومص يفو

 : ناميلس
 + « انبا يل نوكي وعو ابا هل نوكا انا »
 : دواد لوقي يناثلا رومزلا يفو

 ينبا تنا يل لاق ۰۰ برلا ءاضق ةهج نم ربخا ينا »
 يصاقاو اثاریم مسالا كيطعاف ينلاسا كتدلو مويلا انا

 ۰ « اكلم ضرالا

 معزت ملو هللا نبا هتا عبطلاب دواد یوعد يف سیلو
 ٠٠ يزاجملا ینعلاب ةونب يه امناو ۰۰ ةونبلا هذه ةاروتلا هل
 ٠٠ هللا نم برقلاو زازعالاو ةيصوصخلا نع ريبعت يه

 « هبا نم نبالا برقب هبشا
 «كتدلو مويلا انا» : هلوق برلا نع دواد لقنب امنيحو
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 اببحم ابيبح يل نوكتل كتقلخ مويلا اتا ۰۰ يتعب امتاق ٠ء

 ٠ هال نيالا لثم

 هللا نيا هنا ليئارسا بعش نع ةاروتلا لوقت كلذئو

 <: كيلا

 ٠٠ رکبلا ينبا ليئارسا ۰۰ برلا لوقب اذکع ,

 ۰ « يتديعيل ينبا قلطا كل تلق

 برقلا امناو ۰۰ ةونبلا تسيل عبطلاب انه دوصتلار
 .٠ ةيصوصخلاو

 نبالاو بالا ةملكل مادختسالا اذه ءوض ىلعو
 دوصقملا مهفت نا نكمي ۰۰ ةاروتلا يف صلخلا برلاو
 موقي ليجنالاف ۰۰ احيحص امهفلیجنالا يف تاملكلا هذهب

 سومانلا مدهيل حيسملا تاب ملو ٠٠ ةاروثلا سومان ىلع
 ٠ ةلمكيل <
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 عافترا نع ةاروتلا يف ةدراولا نامزلا رخآ تاوئبن اما

 ليئارسا ناب اهلثمب ابی ظدنع نآرقلاف ۰۰ ليئارسا ناش
 نامزلا رخآ يف نايغطو ولع اهل نوكيس ٠٠ عم نكلو

 ميطحتو بارخو ةميزهب يهتني اولع نوکیس هنا ء+ قرافلا

 تاؤئبن لوقت امك سیلو ۰۰ ترمع الو لیئارسا تنب ال
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 ىلا نيملاملا ىلع ةدايسو ةقلطم ةرصن ىلا اولع ةاروتلا
 + ةنونيدلا موي

 .. امکح مالقالا حلصت ال تاؤئبنلا كلت لثم يفو

 + لدملا مكحلا وه هدحو خيراتلا امناو

 مس ابر هدروصت يذلا مهبر ىلا اوهجوتيلف
 + ليئارسا بر ۰۰ مهدحو

 لك بر ىلا نريحيسمو نوملسم نحن هجوتنلو
 + نيملاعلا بر ۰۰ ضرالاو ءامسلا بر ۰۰ ءيش

 نامزلا ةمتاخ يف ريخالا دهشلا رضحي نمل ملقلا عدنو

 ٠ دهشيو ىري امب باتكلا ةياهن رطسیل



 الخ عضوم ةاروتلا كلا یو

 هثابتاو هتكلالمو هللا

 نامزلا رخآ تاون
 ةاروتلا حاتفم

 .تسرهف
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 ىلاعت هللا دمحب مست

 ملسم ينو روخف یدتنم يف مكناوخإ
wwwproud2bemuslim.com 

 تاحفصلا انفذح اننأ ببسلاو , تاحفصلا يف ًاصقن ئراقلا دجي دق
  تاموسر ىلع يوتخ يتلا وأ ةغرافلا

 ًارخآو الو هلل دما و


