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 لق «(۱)نیسمخلا ىلإ ىشمي لجر انأ « ىتنب اي

 ينإ مث یماهوأو همالحأ عدوو بابشلا قراف

 تربخو .سانلا تیقلو «نادلبلا ىف ترس

 نیتلاقمل رُدق امف .ةنس نیتس نم بطخأو بتكأ انأ
 الو «نیتلاقملا نیتاهل رّدَق ام عویذلا نم امهترشن

 ؛نیسمخلا ىلإ يشمآ انآو اهتبتک (يتنب اي) ةلاقم امیس

 ةحصلا ماود هللا لأسأ « نینامللا باب عرقأ مويلا انأو

 نم هيدي دمی نم ًاريخ يزجي نأو ةمتاخلا نسحو

> 



 ام يقّدصت الو ءةيناث ةرم كل فلخأ ءهللاو يإ

 تنبلا يف نوري ال مهنأ نم «لاجرلا ضعي هلوقي

 « قیقرلا مالك اهنوملکی مهتآو ءاهبدآو اهقلح الإ
 تعمس ولو « هثلاو تذک « قیدصلا دو اهنفدویو

 الوهم تعمسل ءمهتاولح يق بابشلا تثيداحأ

 كل نيلي الو ءةمسب باشلا كل مسيي امو ءًايعرم
 ديهمت هدنع يهو الا تمدح كل مدقي الو تملک

 اهنآ هسقنل ماهيإ لقآلا ىلع يه وأ ءديري امل

 نيلظتو یه ىسني مث ءةعاس ةذل يف ناكرتشت مما ا م

 (افیفح» يضمي ا.هصصغ نیعرجعت ا تنآ

 ءونیو اهضرع اهنم قرسی ۱
 يف مهلاو .كنطب يف لمحلا لقت ة3 تنآ “)كب

 هل وف

 « بات

 يف نيتريبك نيتبيدأ ف فر ناو ابتلا نه ضاري

 لاملا امهل عمج «ًاقح ا «ماشلاو رصم

 لقعلا اتدقف جوزلا اتدقف امهنكلو « يبدألا دجملاو

 نع يلاؤسب ينيجرحت الو «نيتنونجم اتراصو
 .!!ةفورعم اهنإ ءامسألا



 ةوضع تراص ولو ةأرملا ينامأ ىصقأ جاوزلا

 ةرتهتسملا ةقسافلاو .ناطلسلا ةيحاصو «ناملربلا

 ةفيرشلا تنبلا يوغي يذلا ىتح .دحأ اهجوزتي ال

 اهکرت تطقسو توغ يه نإ < -باوزلا دعوي

 نم اهريغ جوزتف  جاوزلا دارأ اذإ- بهذو
 مأو ءهتيب ةبر نوكت نأ ىضري ال هنأل .تافيرشلا

 . !ةطقاس ةأرما ءهتنب

 نكي مل ول «تانب اي نکنم جاوزلا قوس داسكف
 تجار الو جاوزلا قوس تدسک ام تاقساقلا نکتم

 لمعت ال اذامل «نلمعت ال اذاملق . . .روجفلا قوس
 یلوآ نتنآ ؟ءالبلا اذه ةبراحم ىلع ءاسنلا تاقیرش

 قأرملا ناسلب فرعآ نکنال نم هيلع ردقآو هب

 داسقلا اذه ةيحض بهذي ال هتالو اهماهفا قرطو
 تاقیرشلا تاقیقعلا تاتيلا : نعتأ الإ

 . تاتیدلا تاتّيصلا

 ام هللا نکلو حاضو قرشم یحضلاو .ملظم دوسآ لیللاف 4

 يف راهنلا جلوی وه لب .ةظحل يف رونلا ىلإ مالظلا نم انلقن
 ءةعاسلا يف ریغصلا برقعلاک ةلقنلا هنهب ٌسحت الف .ليللا

 د نا نحب هيلا دك ناو ا

 اي ممألا لدبت نوكي كلذكو ؛ ةخوخيشلا ىلإ بابشلا



 . تاهیشلا قيرط : نيقيرط نم مويلا مَجاهُت نحتو
 ریکاو ًارطخ دشآ ضرم لوآلاو . تاوهبشلا قیرطو

 هيلإ یقلت نم لک یسلف نایرسلا ءيطي هتکلو ءار رض
 ةوهش بایشلا نم هل راخت نم لک نکلو .اهلیقی ةهيش
 ريثك راشتتالا حيرس ضرم وهف .اهل بيحتسي
 ‹ تیمی الو يذةيو يتقي الو يتضُي ناك تاو .یودعلا

 . قسقلا ىلإ لصوی اذهو رقک لوألاو

 موق ةيندملا مسای طالتح"الاو ةاواسملا ةاعد تو

 نم اودارآ ام مهتال نویاذک : نیتهج نم نوبادک

 . مهلویم ءاضراو .مهحراوج عاتمإ الا هلك اذه
 هي نولمآی امو .رظتلا ةذل نم اهظح مهسوقت ءاطعا و
 ىلع ةآرجلا اودجی مل مهتکلو ءرحآ دتاذن نم

 هذه نم هي توقرهي يذلا اذهي هوسّيلق هی حيرصتلا

 - یش اهءارو سیل ىتلا .ةنانطلا ظافلألا

 ءةيعماجلا ةايحلاو ءنقلاو ءتدمحلاو ءةيمدقتلا
 ییود یلح» غراقلا مالکلا اذهو  ةیضایررلا حورلاو
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 تودتهیو هی تومتآی ريتلا ةيوروآ تأل توباکو

 سيلق « هيلع اهتخمدب الا قحلا توقرعي الو ءاهيدهب
 ام قحلا نكلو « لطابلا لباقي يذلا مهدنع قحلا
 <« كرويويتو نیلریو تدنلو سيراي نم : كاته نم ءاج
 يق طاللتتالاو .ةعالخلاو صقرلا ناك ولو
 ىلع يرعلاو بعلملا يف فشگتلاو تعماجلا

 رهزألا نم :انه نم ءاج ام لطايلاو .<١>لحاسلا

 دجاسملاو ء.ةيقرشلا سرادملا كيتاهو يومأللاو

 هقامتعلاو یدهلاو اقرشلا تاک ولو .تیمالسالا

  دسجحلا ةراهطو بلقلا ةراهط ء.ةراهطلاو



 . حجتتس اننأ نظأ امو انحجت ام

 ملو < حالص"الا باب ىلإ مویلا ىلإ دتهن مل اننأل

 اي تتآ كلمامأ حالصإلا باب نإ .هقيرط فرعت

 تلمعو < هدوج وب تتما اذاف گلدیب هحاتقمو ۰ يتنب

 . لاحلا تحلص هلوحد یلع

 ىلع محللا نم كيلع زعأ لجرلا كنم هديري يذلاف

 كنم ديري ءاهيلح توملا نم ككيلح رشو کحعتلا

 هيو <« نيفّرشت هي يذلا كقافع : كيلع ءيش زعأ

 اهعجق يتلا تتيلا ةايحو «نيشيعت هيو «نيرخفت

 توملا نم هرم ةكمي اهیلع دشآ «اهقاقعي لجرلا

 يا . . .اهمحلي بئذلا اهعجف يتلا ةجعنلا ىلع

 نم هلایخب اهدرج الإ ةاتف باش یار مو  هثلاو

 الف قحلا وه اذهو کا

 انيديأب هل «تثنأ كديب نأ ىملعاو «هریغ يعمسن

 اذاف «حالص الا باب حاتفم ايب «لاجرلا رشعم

 ةمألا كحالصب تحلصأو كسفن تحلصأ تعش



 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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