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 ميحرلا نمحرلا هللا مسب

 اكدقف ءهيس انتحر ماقتم ما لم ميلاع مولع دقف لوصا«دعب امأ ميركلا هلوسر ىلع يلصنو هدمحن
 نب لح نوب لم دقق و ءلبكا فقاو حس دقف لوصا ملاع وج بس <ي قف لوصا رادم رت مانت

 تيلهن ب < لوم رورش ح يشاشلا لوصأ ميت ىف لوصا ليش برع لرادم روا انكسرت

 الكا ردا ء لت دنلب تح لاماخم لكلا سرس ود ء<س دف ناين كال كيا رك بس باتكر يفم
 ىراوشو ليم مييفت و ماهفا حس جو لكل جت لين نفك وم صف ان لوا رعتتسا كم بلط روا_ لبر تنم ثراها

 -ه لآل ع
 ناسآ كيا ركايك كس روا ايك احا اك سا ذ_ ليك باصضن روا خذ ىروش للك كر ئبوبو مولعلا راو

 ,وم راومي تمار ل لس بلط كان, اج اياعؤب ليكي تس يشاشلا لوصأو##: اج ايك ترم لاسر

 لا رك ,<جساب راج قت اياه ؤيدو رواايكب ترم هزار قوم ضب لس مولعلا راو لاسر كيااريلا يانج
 ترورض كل لاس فل ىردق ح سلولاتك كرد عب كس لاا روا يشاشلا لوصأبيتترت ىك

 -ةساجايكب ترم لاسر لك قباطم ك بيتزتك ف لوص عرار كت ىتراج كس وح
 تعا ىلمب لك رلط ليش سايس هادا زيض وف كيا نام اهنك م وللا رون معماج لم .قالع كح دول نأ

 بانج مان كس لا دوا احب ففينح دج مكس بانج مثل كس لما هب ىلاو ينك كلكم ابن يلع
 لس انج نوصل ملاسر ىف رع ابيلا كيا دكا يكر ارصا رواء ادني ول دامهدج ديز بحاص افرع انالوم

 هس ايكوم ع دذلا حب دج يكب تع لوصألا ئدابه لاسر نس
 ىك فس بحاص ىكاقلا ناوض رانالوم ترضفح موحر م ىلاوجب رت لكل مخ جس يب يبرأ كيا ليم لسلس للا
 لوصا ناسآ باتك يفم كم هدجم دبز فامحر بحاص دّثلا فيس هلا انالوم ترطح لونا

 :بسامكل ليم مزن لك دقق

 مثانلاب ناكر دامو ءتس ل ى رافاي ىلع ناي زوج كب اتكق أ ك- ك- .بلط ىلاتسورنب”



 م4

 دوا ءاك لع دك ناب زاب كيا :<س قاذ دايود س تبيح ماع هي ربلط تس جو اك فس
 روا ذخا تس رابتلا ك- تيحالص ىقبا وك لا س ابد اج ايك م نلف وج لب ناين لسا راي اسود
 ,جس اذ اهب م ردا .يامرس ميلك اه نونف و مولع وج ليم ساروا ناي ز ىلع -اك ذك بج
 اك ذ اهي روا تع يك ىن لوباتك نا لم شاش لحم وا ومب كلت زك تبيمبا ل لا
 لم وورا وك .بلط ىلاتسو رن ليجاتكى أ لب ىلوا لحم را حم وهب تارك سوت زك تيواما
 "_ىوب لمت يفم قاب سس طاف < نف 0_1 و ميلتأ روا ىلايفن ف لماع ىداحي

 شرها رذ كسوورا ميلتأ دقق لوصا ليث مرابجج ىلع رك 2 ول ثككدع لكم ودو لوا يلع تاب يب

 دعإ لس نح زيلع لاس نمت ربلط ركا دعس نول ل لكس سر دمروا جرد كلب ء<س نزول لك بلط فرص

 سايس فرك فاطرظن يمي تبر ط روا باصن ف لع ويمن بانك ادتبا كنف ىدك ليم يف ع جب
 مهلرذ كسوورارلا كك نأ يد لوم عروش ملل لك" ثييرع لوصا” ليم رغم جردرك < يرزق َّى

 مس نو تنت كر بط دوا جرد اج اياعُ
 كسا ذس ليم .يئانج قت لاحر م ترورض لكم لاسر يلع ناسآ بك حس يشاشلا لوصأ نكي
 يي الكا سو تس فه كيش باكي يرظأ سرس وو لاري ,قكأ ل وصألا ئدابم ك- كس ليتك

 لم صلاطم قب حرر شو ورا هب دخت اس كس لاسر ىلع ريلط كا د ىو هلك تت لوصص لا نننشأ حرش نلاسسآ

 ردا تساهل ىب ريشاح بل وصألا ئدابه فس ليم لبناج رك راي ناك مودا اش نات كس ل ر
 دّقلا ءاشانلا ء ليك لع ريشاح حس ددم ىلع ررش للا بط جس ايل ومس لب عرش لا وك يش اح سدو للا
 - لباج كلدئاو راح ليث دارعتسا كنا
 لوبق وكل ونوو روا لب انب ريفم كل لس ربلط وك ررش سا روا نقم لمص ىلا خت ردا كوم اهدي تسد
 دنا آء لب امرف مانو ماعلا شين كس ناروا,لامرف

 سا

 ىرول نلاي دع رشا افنع تا ريعس

 دئيويو مولعلا راو موا
 مدا نس هيجل كذ ٠١ كالا ريع بخ
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 باتكلا يدي نيب

 (يراحبلا هاور) .نيرّسعم اونعُبُت لو نيرّسيم متثعُب امنإ :لاق نم
 لوصأ" ٍءدَب ئداب ةيبرعلا سرادملاو ةيمالسإلا لقاعملا يف سردي دقف ءدعب امأ

 هئاحبأو مدق هبولسأ نكل «عفان عتام باتك وهو «هقفلا لوصأ يف "يشاشلا

 سرادملا ىلإ نيدفاولا بالطلا ىوتسم نع عفترم وهف «ةعونتم هتلثمأو ةرشتنم

 نأ ءاجر باتكلا اذه تعضوف «هانعمل دهميو هاوتحم برقيو هقيرط لهسي ٌباتك

 .غارفلا المي

 يأ لوصألا ئدابم اذهف ءاهيلع موقي ىلا ةيساسألا هدعاوق ءيشلا ئدابمو

 .اهازغم ىلع لمتشي دقف ,كلذك

 رونأ دمحم ليبنلا ملاعلل "هليهستو يشاشلا لوصأ" نم هبيترت يف تدفتساو

 "رانملا" ىلع فنصملا حرش "رارسألا فشك"و "راونألا رون"و «يناشحدبلا

 .همركو هلضفب عضاوتملا لمعلا اذه لبقتو «ءازحلا نسحأ امباحصأ يزحي هللاف

 هبتك

 دنبويد مولعلا رادب سردملا

 تش -6
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 هيي تباتك

 تيابن وج لومباترك عروش حس مان كس ثلا

 لق لسلاو ةسامرفم ردع هس ءنايرب

 رت اسس كس نا دوا ء ل تيساج لاس تاس كس لودنب ةيبسا دج لين ك- كسلا سا لبنت مارت

 هبامص) فس لش ب قست سا وم لازان قش الس دوا تمحد لاياي بس دوا -هتبسا لب ىراوشد

 كاتب لاو فرك دوا .وم هك كك ثوتبم ىت ركاتب لساو سك فاسآ م” :ايامرف ( ح

 ( فيلر ش ىداخب) 2" لاب ثروعبم

 كبك حل بس لبث قف لوصا لب لوس ردم ىل رع روا وعلل ىالسا ,دعإ كس ةالصو
 روا تس يف ذر طاك لا رك ع باتكد مآر اكو ديفم هو دوا < ّلاج لاعب يشاشلا ل وصأ

 لي قنا يلام كيا) لين متن فلم الاخ كارو لين سب سرحت نئئاظم كس لا
 لك نا كك للا ,ج دنلب حس دايعم كس بلط كساو ذآ ليث يشيد ل دادم هد هجئانج -(ايك

 لوك لبكي حلا كاقت ىرورض لب جس ىل بلر كت شاور, تنتشم وكل ردم لب ليدل

 بيرق حس ن/نذ وك نائاضم كس لا روا ,مسك ناسآ ار اكس اوج ىلا لاهي باتكى سا

 كبس أر يما ليا باكو ب لس لب لي دهر اومت هار كح كس رصاقتم كس لا دوا سك

 دهس رئبالغ هو

 دايم كح لوصا هب سب -هبس قد مئاق زج ي نم: ل صادق ىداينبود ىدابم كس زج قش ردا
 ناءاضم ىدايفب ك- يشاشلا لوصأر دنا كس لا ن#* «لؤ ىدابم ك- يشاشلا لوصأ ل“
 دس لوا تارت“ ميزخم لس قف لوصاوو لكوبك ءلت ىدايم قت كس قف لوصا»و روا ء لإ

 ىلاثخ رب روثا رج انالوم ملا ززعم وب حس ليبس لك اروا ح يشاشلا ل وفا قرت لاا
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 ت رارسألا فشك رت كف نسم وو لك رانم روا تس راونألا رون روا جس فيصل ّى

 ماك ومتش ساروا, لي امرفاطع ل دب ننرتبم وك نيف كس لوبانكن ا للان دفنا < ايكه دافنتسا

 نش آء ل امرف لوبق هن مر و ناحاو لف يسارك

 هي باجصا ىف بسر وا نا دنا لس بآروا يك ََى لب امرف ل زان تمحر لاي ا ك لاقت شلاروا

 تك

 ىرول ني نع هلا فع رجا ديعس

 رتيوتو مولعلا راو ردم

 ماا” ملا ىز#



 هقفلا لوصأ عوضوم 1 ملعلا ةمدقم

 هلآ ىلعو «نيلسرملا كيس ىلع مالسلاو ةالصلاو «نيملاعلا بر هلل دمحلا

 .نيعمجأ هبحصو

 ىلإ امب لصوتي يلا دعاوقلا نع هيف ثحبي ملع :هقفلا لوصأف «دعب امأ

 .ةيعرشلا ةلدألا نع ةيلمعلا ماكحألا طابنتسا

 .سايقلاو عامجإلاو ةنسلاو باتكلا يه :ةيعرشلا ةلدألاو

 .ةيلمعلا ماكحألا ىلإ اهاصيإ ثيح نم ةيعرشلا ةلدألا :هعوضومو

 تس يعش لئالو هلرذ هك نث < لاو كشك هس رعاوأ كا لبي لع حس م هو دف لوصا

 - كح اج لكل صاح لاسر كتم طاينننا ل ماكحا لب كس تيار ش

 لايق دوا تما ئرامج ا ءىوبن تندس ,ميرك نآرق : ليث رايح هيعرش لئالد

 ماكحا ىداقتتعا تن ىلوصا لب اقتم كس لاء لن تبكى ماكحا رف وكم اكحا لك كس تعيش :0ر شت

 لئالو وال ةسوم تبا حس عرامجا دوا ثييدع ,ناآرق فرص هو ليت ل داك لايق لبي نا ء ل
 ل تبكى ,ريصفت لث لووك يعش
 ماكا لب حس ريعرش لئالد راك م مهل رذ كس نلت لإن تس آشنكب يزن عاق هو لم دقف لوصا نأ لب
 ىكب وك ف لسا .بلط زييزع لج -<س هيل دادم دكلب ,ناج ىكدتف ملع نف ب كحاب ايل رات او طائش اك

 ليزك لاء تس تنجم بخ رك

 ماكا لك كس تدل شوو كس تيثيح لا لن هيعرش لك الو ورؤكد م عروض وم اك نأ سا : عروض وم
 لب ايت كت

 روا ءكس (لاج لك شنب لب نلف سا سس راو ىلاذ ل لش ب لوم زج و عروضوم اكن ف :ترشت

 - رمت اسك ريق لك" تريح” عروضوم مروا وب راع طساوالب وأ ج سادت لن هو لاح ا لاذ



 هقفلا لوصأ ةياغ ١ 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 نأ“ كس مان اكرعاوق سيرا ون ملع سحب جانو ذوخام حس فيير تت عروض وم روا_يانوب ريقم -

 ما و ناددا ء ىلاج لاج تلاع ىرخآ كدا و ماس دابتتا لس فوم كو برعم هل دذ

 دل مالكو ملك سس تريح ىلا عروض وم اهون ملع لهي سهو مولعم دقيإ رطاك خس وج
 رجل رذ لس نا كح راهتفا لا ,ل لايق روا عرامجا ءثبي دع ,نآرق عروض وم اه تف لوصا حررط ىاا

 -كوم مع اكماكجا لت كس تيب ش

 رواق يل اذ ماكحا تس لوا دوا ءانئاج وكريم ماكجا حس مير ش لك او رقم اكن لف لا : ترباعو 0

 بهتان ا“

 ترم لكلا ؟ لو كك طنتسم حررط لك ريع رش ماكحا حس عبدا ّذوا فس نيت دشزك ترش
 كس الع ,ج( لم صوصخم ) فيو اك ماوع انرزك لمت هيب تاب كر شر يغب ف اج لعد كبس ىرورض
 روا ليث هاؤك لك لسا ليئاتك لكلا , لو عسر ترك وت كل كالو الع شيب لات ىلاك تاب نت اك

 رثلامر” ؛ليحجتو كل ل ليفت رع ىري نىك اوك ولاة لاو كس بباذمل وداي

 (488 : ريف ,موورلج “* ةيعساولا

 هئامز زين < ىبموق رصقم ليآاكل يصمت لكن ف سا لب ءعس ىرورض ترم ين كل كس الع ضر
 لد رظفف دن ء لج لب صوصنم ماكدا كس نا دوا ءلث تنس ةسوم امن در تاعقاو نس تن ,<س هنيه
 لم تاب سا .ل_وم كاك يعش لئالو ىلا ماكا كس نا ترورط تقوب لب -لؤ ندم

 ماكحا تس لوارصقم ارسوو اي ليصت 15 59 لا لب اسوم مث روا ءاوم لب رثب هزاورو اك داتزجا

 كح لا كات عس ىرورط ثنكب حس نا آف ل راج رليصقت لئ الو بج روا بس اندم رداق ي لس
 - (جاناج دقي طاك غل ماكخا مهيد



 لوألا تكلا

 ىلاعت هللا باتك يف

 ىف يونكملا ق6 هللا لوسر ىلع لرشلا نآرقلا وه. :باتكلا
 .هيف ةهبش الب ارتاوتم القن هنع لوقنملا ءفحاصملا

 لوا ثم

 نايياكرثلا باّتك
 الو نت نافع ترطح) وكس حج ,جساوم لان يك ثلا لوس د تب سس كأي نآرقدار م حس دّثلا باك

 كت ىلوا ليم نسج ,ج لوقنه قت رتاوتب حيهم ىن وج جس اياك ليم نوفيجس ( للم تاه كس

 -لاثث شل ينك كر يشو
 : لو سيمو كرت نرش

 هي دلو اكل سن # رك تيياور تعامج كش لك كك أ تاور د فيز نك : دانا رتاول

 ليش اهي رف تس لبي نلث ء تس كور تس بامص ا ه* تبياور كت وبن مث سب وب لامة داعانرك قانا

 جس رتاؤناك نش رح ندا لب رس تاياور لك باح

 ليت مازتلا صان اكر نس لبمش لسا ل تاي لوك حس نط ليكي قط ارول اك تما ع : نط رتاوأ ا

 ساروا رتاونااهنقف بلو ع آنك لقأ حررط ىسا نارلسم كاين د ى ردو معك نا ارق حج اوم
 بها وبا شب تس داشسا او جر داك

 زينل لوا روو لم لوك ليم تما كس ريد كيرراول رثاأ |. لات رتتاول نر 5

 مود مل رتاؤق يب -هبس ثراؤقو لمان اك تح يعز دارت تعكر ليش حس تعانجب لش اضم ر هج ومار
520100 
 نأ خي وك 3ونرح وج لوم ورم سس لودنس فل نتا روماورعتم كه بس ب :لرتششم رو راو 6
 - م كاي هم 2كوب رتلوتم قب مووأ وم كلا( ل ”ويشم روف ) عرزتنم رما تس روما نا روا لوم



 ىلاعت هللا باتك ١6 لوألا ثحبلا

 2 هللا لوسر ةنس يف اذكو ىلاعت هللا باتك يف نويلوصألا ىرحأو

 .امسق نورشع اهنم لصحي «تاميسقت عبرأ

 -- ةامرفاطع تاز ى رواووالع لس ميرك نآرق ف لاقت شلاوك -

 نامجرت) هس ّفاجو ىف تاب يب دك و ورم حس لورنس فل تاز فم ختنسا لي لسلس ىلا
 ىورم تاس كتف ميرك نآرق ضرغ ( ع لت ب تاياور الكت از ىرول مدابج رلج لك نسا

 روورم تاريلخت لك ا جس ذغام لص« ى ئالسا قف ىبع لبيت شتا ينك اولعق لك شو كش للص لا جس

 بيرق كس لوتآوس خي ,ج قلخت* # ماا بقل دج صح هداك ال لك كت ايرورض
 :الشم حس ىرورضانناج اكل واي دنج كك كس نركز خا ىئالسا نإ آت للا هج

 هر و ...اتناجوكهباثنتو ماك” انناجاك اخو ماع -٠- انناجاكر فم و لمت -“ انناجاكغروضم و ران ١-

 نر قب نات نيف تنم وتب نبتت" رك نيو نانا اوراق لاننا قا
 لي مانا لومي دنج رك ءلين وم داضتم مهاب مانقا متت" كيا ك جاي انكر داي :قرشت
 وج ح_ ميت روف ريك ينفث راب رمي يكره نل لرعجي ,قك مهيأ لو روك هبلط سمج داوم لت داضت
 لص ب ع نويل لون رك لج ف سس اصح كس سرس ود هو ءجسالم وك ملع بلاط كيا صح
 -ه<س الوالي روا نللاس ,ىفوروكك يار لمت ضاعت لوك لم ورش

 داضن لم ماقا ىريت يع تح خخ نازي ك كيم ريو ىك كأي نآرق حررط ىا

 فياليت فلاخت لاك مهاب لم مامقا كت اريسضت رعت ركك لئن دب لب حرم ل اظفل كيد«
 < اكس وم ماظر وا تقيقح لا ظفل كا



 لوألا ميسقتلا ١ ىلاعت هللا باتك

 لوألا ميسقتلا

 عضولا رابتعاب

 :ماسقأ ةعبرأ ىلع نيعملل هعضو رابتعاب ظفللا

 .لوؤملاو -5 كرتشملاو -” ماعلاو -© صاخلا ١-

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

 .ناسنإك اسنج وأ ءلحرك اعون وأ ,ديزك اصخش ىعملا كلذ ناك

 هيت <
 < رابتفا ك- حّصو

 : لون ليم راي كافل حس رابقفا كس تم لا, جس .ايكايك يس ظف كل كس ل تس دو

 لقوم 0 فكرتشم مس ماع م اخ ١

 اهتم دئج اب سيك ايل لص كل كس فتش كيا ظفل دك حس دانا لسا نفت حس دابقفا لس تو :ر شت

 سا روا؟ لبم قتمم ىراجم اي سس ابراج ايكل اعتتسا ليم قعم تح زول وو رن حلت حس سا كل كس

 ؟هريشولاب ل او قثم كس سا كر ظن حلبق ىتب

 وج اهنت تم وو ركا لوا تروصب ,دي هواي اي اكومارك تلالو هب تتم كيا ول اب ظفل :رصح يجو

 لا ل اجرك تلالد هي ىلاعم هواي ز روا جس" ماع” هو وأ جس كارا لي دارا دوا جس "اخ دو
 تروصب روا ب" لوم” لوا ترروصتب ؟ لجأ اي حس مل وم لص احح رت وك تم كيا ىك سس ليون

 ده انوه ىقكرتشم تلقي رو لوم لب," كرتشم* ىلاغ
 ريع عم واخ وجال كس لفارصع مولعم ا ثخ مولعم ايت وج بس ظفل هو : اخ -

 -ناسنا تجب لوم ل اي ,ىدأ تحج لوم عرؤفاي دي ز بج لوم تاذ

 قبح قم وو سايح ,ومانركت لاو هي نم كيا ظفل قع هس تكرش مدع دارم تس دارفلا نش

 # شل كس نا, ل روا ملط سبب ومب داحنتا ليم تتم قا اب وب داونتا نجت اي ىك فاي ,لومب كيا هيروط



 لوألا ميسقتلا ١ ىلاعت هللا باتك

 ةملك عرق ةثالن َنِهِسفنأِب 0 ُتاقَلطُمْلاَوله :ىلاعت هلوق هلاثم
 2( 4 ةرقبلا)

 تقلط اذإف ميسا هرؤلا داريف ؛مولعم ددعل عضو صاخ مسا ' 'ةركللا

 .لماوك ضيح ثالث اقدع نوكت رهطلا يف

 ا "عراي” ءاًشح ,لتاغلا لاو فك تلااو ري قنك سب ,وم قرايتقا تدعواي -لؤ كيا

 بس ا ةسف لب جس ماناكل يس او

 عرون ّنباطم لكرالطصا كر قطانم - ل لب اطم كس حرالطصا كن ويلوصا لالاغم ب نانا روا ىدآ هي
 يي لوتقيخ ىكايشارادماكعرونو لش ككيوزنن لس .قطانم دس ناويح لاثم كل مص روا نانا لاثم ىك
 لويلوصا روا بس لك هو وأ لوم فل روا ءكس روت هول لوب كك لكدارفا د رعتم را <

 لوم فل روا ,عروأ هوؤل لوم فار كس دارفا كا ,كتس دي فار تخاو وامتتا كسر اوفو ضارغارظأ 11

 فل زلاولو ضارغا كس نا لئوبك لو لوو و ثروع وورم كيوت كس نا لب-هس للك جوت

 جس لأ# هو ك ساس لئاشوك ل وفود لكدج ناسا دوا ل

 ةثالث َنِهسفْلأب ( نصبرتَي َتاَقْلَطُمْلاَوظ ع كأي داشرا لبي هرقإ روع : : لاثم ى صان

 ترب آلا اسكر كسور( تاك ) كك ورق نت 7 آكل روع لوم ىد قالط * (ءورق

 كل ارم لبا حس ءورق ل سيك ايل حشو كس 1س ( نحت ددص مولحم كج ميس طفل صا ةثالث نم

 لوم لني نفت رول تدع ا اج ىد قالط لبر يطوكت روع بج كا سلب اب

 ظفل لا هل عمتاو "" ءلكلاي سس لبث روا ظنت : لوو تم كس لشن .ك ءرق بس عم: ءورق :0رشأ
 . تيرا روت تل ترتشم لذا هب لي ءجسايك حسو عل لس تش لوفو ووك
 2 ” ىلإ هو روا لو هرش لس قل كس لمن ب ضان ةثالث ظفل دوا -س ىرورض انيد رت

 روا ء<ساهكايد رارق وكر هط لبث تبي آى سب لك قطط ٌةروس تققو اكن يسد قالط وكل وق روع دوا هداي ل د

 ني نت سرول تدع ترو“ ةٌّق اج د قالط ليث مط بج لب كسى عام اا تما يللا

 35 نو تل كلل قثاش ماما دكأيبج لين اح كل كسررط قتم كس ءرقركاا رو لل د«

 هس لا ءرقااي قهرخم ردا يآ يث ,قاي قلم )١(



 لوألا ميسقتلا ف ىلاعت هللا باتك

 .اعطق هلولدم لوانتي هنأل ؛هب لمعلا بجي ,ءيعطق ليلد صاخلا :همكح

 .دعب اميف اهنايب ٍيأي ديقملاو قلطملاو يهنلاو رمألا صاخلا ماسقأ نم :ةظوحلملا

 ."نيكر شمو نيملسم"ك اظفل امإ «دارفألا نم اعمج لمشي ظفل :ماعلا ١-

 رابغ لم تدع قر هط هو جس نك ىو الط لامر هط لحج لكوبك هس وم لايت نت روب ط3 -
 تررع وف كح لال وار يح روا داكوبج لبن لمت هي ةثالث روا كوم ع 5 تدع لج ملا

 ل كك ندا ضي تم لس ورق فانحا سدني رق كس ةثاالث ضر للا وم: نلت سدو

 لد ام)لولب نيدو هاش 2 ا : مح اك ص

 ْ هتعمل اش يروط نيمو (هيلع

 كل يجول وج وراو فلا كس صاخ لايق اي دعاو رمث لوك ركا لب جس بجاو لمي ضاخ 0

 عب وكن وفوو ننتم ؟ شين اي جس نكح لمت ب سيق ب دحاو ربخر يخب كك ىل دبت لوك لم مح لس صاخ رك
 ابكك كر توك ايق اي دعاو رش ترو -ك اج اكل مي سوفوو ونوم نكت قيلت ركا؟ بلاي [نساو 3

 د6 جايك م ضان لس دّثلا باك واكب
 قلم روا ىبث ورما ننبل ,جس ىلاج ىكاشلب سراي لم قف لوصا نكي, ماسقا ىك تمبب ىك اخ : ثوأ
 <, رادع كس نايب 1 مارنقا ليث هركذناكنلا<س سراج نا قلحت اهم اكارثكا لكك حس دينمو

 روا نوملسم تحج ,وب لماغ النفل هاوخ ومب لما وك تعامج كيا لك دارفا لج بس اظفل هو : ماع١
 .طهر روا موقروا امروا نم بج ,وم لش قت“ اي ,نوكر شم

 : لو لوم لت روصوو لك اروا جانب لسا شوكت عام كيا دارا" ماع”” :تر شت
 هر و نوكر شم روان وملسم :ر' ظافلا جي ,ومب ماع خص اكاظفل ١-

 : لع لمت روص ود كك لك ا رواد ني ظفل هجرك لومب ماع قم

 -( زج وج) اه روا( صحن وج نم هج ,ى# باكيا كى © ,وماجآ داص يي تعامج ىرول ظفل فلا

 هرج و طهر روا موق بج ءل ومجرور ضو ارفا ندمت مك زا م رككو باج ثداص هي تعامتب ىرو ظف -ب

 دهس اجوم راش لب تدع هو تس ىلاج ىد قالط لبر بط لمح كيوان كس طلت قلاش مام 0(



 لوألا ميسقتلا 16 ىلاعت هللا باتك

 .'طهرو موقو امو نماك ىئئعم امإو

 اكااحل مدعو طا كس دارفا لمع حلو قرف , لن سوم كيا عررط ص اخ ىت تش كس ماع :هزئاف
 حج جس ماع ونوم طظاحل اكدارفا روا هرييغو ناسنا روا ورم سمج عبس اخ فوم ت طاح اكد ارفا ركا دكان

 دور يخو مسمر يش روا نارلسم

 دارفا قلم روا ,ج_ جوج لاهتسا ةليكدارفا مانت تنقو كيب ماع اك بس ب قرف سيم قلم روا ماع :هرئاف

 ماع ثن -هباناج الوب لربما ليث ىلع .يورف سرسدو ءهبساجاجالوب يدرف نخسر ين كيذ ىك سس ليي
 ا قافم ةيور نع قبر ريرختو» هيك هس و "ل 0 ي قلطم روب "يلوم مم 3

 هس لاا لك وبك جس ماع باق كا روا جس دارمم درف كيا لوك سلتا رك لسا شك ماع
 - لإ دارم دارفا مات

 : ل وم لما شوك تعاتب كيا دارا وج ظافلا هو : ظافنلا ماع ٠

 . سانلا سي حرث ملا -ا

 .نوملسملا تحج ,وج مال فلا يل ماس -'

 . نم بت ,عي نس
 . لاجرلا سي ,ومب مال فلاي ل رك

 .موقلا اذه سبع ,ومب ماع يلاراشم اكل لن هراشا مكاوو د

 .موقلا رصن يذلا ست وم ماع لصاكل خ لوصو مغ مكاوو 4

 .ملاعلا لجرلا تت ,وم ايكايك ف صتتم ريت اسس كس تمفص ماع وج مادو -<

 هس انوه ماع ىفنلا تخت هرككلكوجك ,دلبلا يف ملاع ال كيج ,ىفن هيب رؤ كس لنج ىفأ 1-0
 .سانلا لك بج .وب نك كت فاضا كدر يخو عيمجاب لك ظل فرط لك نش امسأوو

 ,موق ؛ةبطاق ,ةفاك ,ةّماع (تعامج) رَشْعَم بج ,لؤ نيد قت كس تيم وجامسأ مات هو -'*

 -( لت مومس افلا قت هوالع كس نا)هر جنو عيمج ,ةعامج ,عمج .طهر



 لوألا ميسقتلا 18 ىلاعت هللا باتك

07 

 : :تكاعون ماعلا 2

 ٍءْيَش لكي هللا َنإإل :ىلاعت هلوقك :ءيش هنع صحي مل ماع -أ
 . نارا مرسم اوفا :ىلاعت هلوقو يلع

 ٠١( :لمزملا) 00ه :لافنألا)

 ا ماع

 : لل ليم وو كم اعرب

 ةروس بج ,وم لاي هب مومت نيس ماع وو كم وب ابك ايكدش لان درف لوك ح لم ل ماع هو- فا

 كاع وكر جرم للاخت ثلا نش 4ميِلَع ءيش لُكب هللا نإ :<بس كاي داشرا ل لافثا

 ةروس روا ركوب لبن صيصخ لوك لع نإ «ل ماع ءيش روا لك ظفل لم لا لو كلاد

 ىلاسآن آرقانقب كول مت تن نآرقلا نم ريت اَم اور فاهم :< ككايداشرا ليم لصزع

 ظ 000000 دال ءوهكاباعوع
 لاش وك سا ,ومانكساج اهب حس لانا و وج اك نآرق ,بس ماعام ظفل لبث لا :قرشت

 هس بجاو ,لاأ ل فانع يَ رو وه نافوت وم ري ع عت [فروس سرس ى؟ز ع لب

 دس باو نرك لم ريل ول دم كس سا بس تطل لبو حررط كك اخ تلا دم وصخ ري ماع : ملح
 لوك ليم مح كس ماع ركا كاك .اجاحيدو ,ومدراو فالخ كس لا لايقاي دعاور مخ لكلا لب :ترشت

 ةالص ال : ساي[ مث ثييدح تي اكساب ايكذت بس نأ انركك لم هي ايقاي دعاوربخريخإ كس ىلإ بت
 ثييددع ري لك رئامغ لك لا دش جتا ةروس لم زارغ صحت وب قت باتكلا هحتافب ارقي مل نم
 رف ترلرق قتلظم سر وط بار ابا نك قيبتت رك ,جس فالخ لس مح ماع ل تييآروا < دعاورث

 دايك ئاسا هل فانحا يك - هك 5 ل مجدد مجددّر رط لا ومب بجاو اف روس لك روا وم

 نانو لك هي م وم كسلا باكر وااك جايك ك توكل يق اي دعاو رخووب ناك قببت كارو



 لوألا ميسقتلا "5, ىلاعت هللا باتك

 عب للا َلَحَأَول :ىلاعت هلوقك :ضعبلا هنع صخ ماعو - ب

 ""ءاةخل يابا مَبَحَوط :ىلاعت هلوقب ءابرلا هيف يذلا عيبلا هنع صح
 ىقبي الو ءصيصختلا لامتحا عم يقابلا يف هب لمعلا بجي :همكح

 .اينظ ريصي لب ايعطق

 َلَحأَول :ىلاعت هلوقك ا ة صيصختلا :ةدئاف

 نوكي دقو «لوهجب ابرلا هيف يذلا عيبلا نأل «ابتلا َمَّرَحَو عيبا هللا

 .ةمذلا لهأ اولتقت الو «نيكرشملا اولتقا :ريمألا لوقك «مولعم صصخم:

 هع كلاي داشرا لام هرقل مروس تع وم ابك ايل صاخ ورف ىلإ حس ل لآل ماع ف - -ب

 ابّرلا َمرَحَو :ايامرف رجب بس اهكر زتاجوك عت فس ىلاغت ثلا نت“ 4عْيبْلا ُهّللا لحأو»

 ده ضيم كرف كيأ حس ل ماع يب لك ءايكم ارتد قدوس
 لاب لامخا يب رك جس بجاو انرك لم ب نا ليئاج هر لاب دارفاوج كس ماع دحإ لب نتي و9

 تير لبي قط حررط لك ص ايخ عبس احوبب ىنطت ماع ين يل سا ع وب صبت جب روا ودم ارك بست

 اى لايق دوا دعاو مخ ل ةساج لاي ليو لوك كيب ريزم لي دارفا لاب كا نب :ترشت
 ماع دوال يبت زباي صيخخت رعب ى ساؤل لاح مر قاب ارفا مذا مك لس ماع لج .بس زج صيصخت
 كج كياورن زا ولوج لمي مسا ماع دوا ء ل نم دارفا ل زم وأ ومب خص اك

 لاغم كوب ضخ حس مولعم ضخ قب وا جبس لج سس لوجج شخ قب ضيصخت ري
 بس لوم عت ىووس لك وبك ''ايكم ارجوك و وس رواايكل الحوك خنت نس للاهت هلا” : ع كاي داش

 دارم لاين ىأاك ساب لب تس لوم لاين لم تقر م دوا ء لإن ىلدايز وتم ىوغل كس ابد ترش
 ,وجج ل وبك كدا ءانوس” :ايامرف ل آت حاضو ىلا ليث ثييدح هنانج لبيت حلاو تاب ب ؟ جس
 ١ كوب قس كرك كاع لوم تسدب تسد روا بام, ءو دخت اس كس لأ# مث بج نك رورو

 - جراج سب ىف ومب لماعم رقت اس ل لأ فالغرلا ا تدلك اجوم روس ول كوم راهوا لم وع لوك



 لوألا ميسقتلا "1 ىلاعت هللا باتك

 .قئاقحلا ةفلتخم ٍناعمل وأ نيفلتخم ئ نيينعمل عضو ظفل :كركتملا -

 . ءرقلاو يرتشملاو ةيراج'ك

 نق نإ تيا نت ةيبعالا ( مس هاور) "جس ئاجان قى ترقو لا راهدا تبلا -

 رك ورك عي ع وكل وكر شم” كي و مح رنامكاك جرف :لاثم لكم ولعم صم ر وا -تس دارمي داسؤك

 كلكم ىئالسا ىك وكن تب لإؤ تنك وك( وسلسم ريغ نا ىئذ لكوبك ,عس حلاو تاي ل وو

 نااروا تس هيت مولع السا راد رمز 11 تظضانح 11 وري وا لام ,ناج 11 نا_وم لماع تب رم 11

 دما دارو رن ينط

 (ليتشم) ليم“ كنج وب ايك يلع صو كل كس ىلاعع اهدار ناي دج تس ظظفلوو : ككرتشم ٠

 0 ل نلف نواز ل دوا رع قم كس لا «ةيراج ظفل تي ,سم فلن

 كح ءرق دوا كس اى مان اكهراتس كيا دوا ل اى“ راري رخ تش كس ىرتشم روا ( لو لبا : تيبأ

 تس ب جل , ل هر انشر دا (اكىلإي) هلشج لك نعم كس نيع رواء لوثووريط روا لقبا تن

 لو كوتشم افلا

 صو ىك كزتشم دوا ءجسس ىلو بجرم كيا حيطصو لكم اع دك جبس ب قرف لم كتم ردوا ماع :ترشت
 لول ماك كرتشم روا نوم لبر صح رك بس ىل وموت دارخت ليش لول م كس ماع روا ءعس ىل وم راي وتم

 ليث تنقو كيأ كس كرتشم روا لن تلح كس دار تنقو كيب دارها مامن كس ماع روا جس انو روصحت

 : جوك وم كرتشم كس افا لو عاج كلا وارم نتم ىءكي( فرص
 موق كرسود واس ىلرك حسو كل لق كيا هكا ئفل ىم موق كيا قب قي انو فل كعضو ذأ

 (ررقنم ) حرت كل لس قت كيا ليم تنقو كيا وك ظفل كيا موق تن كي اي كك كس قت سس
 5 لق هترصسود لذ تقو سرس ود دوا هس لك

 طفل سس ترثكا لا لي قم ىراع لا رك زان سرسود ل لس وبب قتل قب كيا كس طفل ١-
 ل ةساج نب تققيقح لزم وو كى بس اذلَك ومب لامتتتسا
 < انا ايل جب عروض وم مل لس تش لونوووك نذل رك بس لو تبسازم (ىيلا لب قت وو اس



 لوألا ميسقتلا فب ىلاعت هللا باتك

 .رخآلا هانعم داري ال هيناعم دحأ ديرأ اذإ :همكح

 نعم حيحرتك «يأرلا بلاغب هيناعم ضعب َجُحّرُت ظفل :لوؤملا -5

 .فانحألا دنع ءرقلا نم ضيحلا

 لاي وارم قت سرس وو بات لي اج كل ل دارمم تم كيا لوك لح لوتس بج : مح اك ككرتشم

 اك اجايل لب وار صر مط سس لما باؤت ايل ل ارم ضم ع ءو رق بج كس لنا كل
 كل و ارم قش لس ليا نئارق دن فس فانحا لك لونوو ربط روا لما تم كس ءورق :(0 رش“

 : ل ب نكارق»د ءال
 ٠ بس لوب مولعم حس قت ليت تاب مب روا ءتسانناجوكم تر تنءارف رقم اه تدع 3

 لو سوم نادشس لأ كس ءورق الت سلا .يس ف ما ود تدع كى داب لي ثييدع -'
 ركاومب مولغم حس للا (" :تييآق الط ةروس) بس هام نم تدع لك لون روع لءولام هس لب ا

 هس لما لسا لبي تدع
 رهط .لكوك ,ق ةاجوم ىدإل تدع نقيا, لب ترروص لسا .جس طايقلا لام نيل دار ا 7

 رول تدع ىت ليتك حس لاا ءاكومب دن لس اش لبي تدع لني رأي ب لثم تروص ل نيل دارم
 -<س لوا لاح ر بم ولبب اك طايتخا روا ءٌك تاج
 ىد سد يرت حس بلاز نلت رقت ني قت سدح لام كلت ل لوك .لووَم 6

 نوح ضي نعم ك ورق تس جو لكن ارق فلق ل فانحا بج لون تك لووم وك سال حاج

 -ابكوب لؤّومءورقاظفل باو يورك

 نش

 ليت لوم ,اك الم مضم هوو دب: حس نايب ك#ملكن ووخ زن لك وتم كيا كس كرتشم ظففل كا ١-
 ظ دمة الك

 بلطم لي لاغا جرواك تاب ص :لؤ قش كس ليام هس لوعفم ما تس ىل واج لووم ١-

 -<س رماظ يمت جو كل وم لب ء لع دانك تيب آى“ دوا لب وانا باخ تحج ,انررك نيب



 يناثلا ميسقتلا 1 ىلاعت هللا باتك

 .أطخلا لامتحا عم هب لمعلا بوحججو :همكح

 يناثلا ميسقتلا

 لامعتسالا رابتعاب

 رابتعابو «هريغ وأ هل عوضوملا ئيععملا يف هلامعتسا رابتعاب ظفللا

 :ماسقأ ةعبرأ ىلع هراتتسا وأ هانعم فاشكنا عم هلامعتسا

 .ةيانكلاو-4 حيرصلاو-* زاحملاو-؟ ةقيقحلا- ١

 ٠ لذ ب لام ر وطلع رتووجو :

 يرق (0) -دييرقالادةساجايإب ليث قابسو قايس )١
 صاخ طفل لوك ليم نو لع ىسك دفم_اهناتاماك ل () 22 مرو ديررق ىداخ لوك ()
 -كلياج كل لا دارم قم ىوغلر يف دير قى كليا كوارع نحس ىتوؤل وم انتل موب

 هس بجاوانرك لم يب لووم رت اس < لايخا كاطخ ص كلوّوم

 <س باو ان راك تدع مهلرذ كسي باو ةييحدرك ناس ظن بج ثم كس ءورق يع :رشت
 لم يي روط تي .يرسفم رواد لوبب تتم كسر هط دكلب , لوم هنو قتم يب دي اشك تاس كس. لايتحا لا
 داتب ر ندين لاتخااكاطخ لطم سا لب , جايب ورك م كم روخ نين قم لا للا لكك ء جس بجاو

 م كرس
 تس رابتا ك-لاوعتتسا

 نيم وو لكل ئفل س رايقفا لسا ؟ ليم ل عروض وم ريغ اي عسب وم لم ل عروض وم تم لاعتسا اكد
 : ل ليمن وو كافل ل تس دابقنا لا عاد ريغ اي هس ناو دارم ىكاظفل دوا زج روا تقبقح : ل

 ردا ليو فل ماب مراهجو موسروا ليث لياقم كس سرسدد كي «مودو لوا لجب) انكر واعر
 ] ( لو تلح وم حبت انك ترص دضت اس كس مودو لوا



 يناثلا ميسقتلا 58 ىلاعت هللا باتك

 «سرتفملا ناويحلل دسألاك ءهل عضو ام هب ديرأ ظفل :ةقيقحلا ١-

 :ةصرصخلا نا رذا] ةذلبفلاو

 > ةناج را ناك انفال دوام دوخز :اهمكح

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

 هدثرو سس ريش جي ,لومب كَ كارم قم ل عروض وم لس لا حس لت جس اظفل هو + تنقيح ١

 ايل ارم توارع صوص تس امن روا

 ختيسا ملك 2 ظفل -ان م تاغ لن تتش كس له ,ب ذو ام تّقح ,ةليعف نزور, ةقيقح نر

 ىل لكطظفل : نو قتم كس حّيصو روا_جس انالمكت رقيق كل لا جس اجومب تبيان ليش تتم ل عروض وم

 آ لبا كس قم هوه كس انيق كك كنت ىلا كك نم
 كرش عوقب حس فرط اكتمل شدوا ءجس وفل حض وزو سس فرط كن اب ل رك نت ير
 -ج ماع لع حرت و شدو ءتس ضصاخ فرع حت وون وب حس فرط ىك (اهف اًذشم) هوك صوص روا يس

 -ماعاي لوم اخ وتم هوواوخ لوم تبا لاحر وم قت قس كس انفل : مساك قيقح

 لاعرجم هو ءق تيندش بس ترورض اكدديررق ىلا ك- هس هيل دارم نعم قب كس اظفل :ترشت
 -لؤ تلح وم حرت رض اس كس اخو ماع زاهو تاقيقح روا لَك وم تيان

 كك كوارع قثم وا لوك كلب ءلوم كس كل توارم ل عروضوم قت سس لج جس اظفل هو : نايم

 نيل وارم ىو آردابهب سر يش سبب ,وم ىلاج لاب تبسانم ىلوكن ايم رو لس قم قضوروا ىلاعتسا رواء لو
 :قيرطلا زاج بج ءانرك ل :لي قا كد كي رول ( تاس لس بز لس مر زي نش

 ورغم فرص زم روا "جس اتالم بع كل لما س اناج معرب حس قتل قح ب زم دايك لع تار
 اك لاثمالا برض روا تارواجم هس اجومب قت ليث ولم روا تايكرم كلب ءاجومب لبي لص ىع طافلا

 دهس اجومب قت زا رول لاعتسا

 هيت -اومايد تزاجا : لو نش لس لسن ,جس لوعفم مادو ( تاس كس لِي كس م ) زان جس ظفلارسود كيادوا ()
 بهن يس تلو ( جت اسكس رز سم زن قلك ك اكول يروط ماع زج ا كل



 يناثلا ميسقتلا لا ىلاعت هللا باتك

 افا وأ ناك اًضاخ هل ريعتسا ام دوحو : ةمكحج

 ."تيرتشاو تعب"سك اعيش هيدقارملا ناوكي لقفل :حيرصلا ٠-

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

 .ةينلا ىلإ ةجاح ريغ نم مكحلا ديفي

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

 .لاحلا ةلالدب وأ ةينلا دوجو دنع هأنعم توب بج وي هوك

 دبلاغاي لوم ماع موماوخ ,لَل_ وه تياغو سك كدارم تش لعروض وم ريغ وج لس اظفل ص كراج

 :كس فوأو م ب لوط شوو نقك هز .حجرشت

 للم ىلاوم ل عروض وم رف روا ل عروض وم : مود بكس تين وك ءانيل دام نثث ل عروض وم ري :للا

 عتاو قالط وأ لس دارم الط روا ء<س دوناج فاي بس نايسآو : كك تس ىويب لوك كا لج ءانومب تبدسانم
 ظ 0

 :انبك اكعّلاب بج ,تاج ىل دج دارم ىء تتح اففل تم وم رماظظ دارم لك لسن جس ظفل هو: م

 -لث ترص ظفل لوثوو يي -(ادي رت ذس لبش) تبيرتشا :انبك اك ىرتشم دوا (اهتب لس ل .تمعب

 هس ىوهب ضم لوك سب لوم لا تباع كت ين لإن سوم تياغو ووخ قم كس ترص م

 دل تجاع كتي ةساج م تاو قاطآ ءقاط كل:
 نئاب تنأ :انبكاكر موش سيب _لباج كح هدريخإ كس ديرقاى ل تم كس لت جس اظفل »و : انك"
 -(جادج)

 الط شن ) ,ساب ناب تلالد تدم اي ةاج لاب تين بج هل دم تبا تلقو للا قم لانك: م“
 ىبر يغب كس تينت لبا تك لاهتسا طافلا لانك قالط ليث تلاع كر صفعاي ب توم لس تنك ىك

 (-قك تاج وم ماقع اك كتينلاع تلالوروا ,ك اج وم عتاد قالط



 لاعلا ميتسقتلا 0 "ال ىلاعت هللا باتك

 فيلاقلا ميسقتلا

 هئافح و ئبعملا روهظ رابتعاب

 :ماسقأ ةعبرأ ىلع نيعملا روهظ رابتعاب ظفللا

 .مكحملو -5 رسفملاو -#” صنلاو ١- رهاظلا ١-

 :ماسقأ ةعبرأ ىلع اضيأ هئافح- رابتعابو

 .هباشتملاو - 5 لمحملاو - © لكشملاو - ؟ يفخلا ١-

 ؛لمأت ريغ نم عامسلا سفنب عماسلل هب دارملا رهظ مالك :رهاظلا -ذ١

 .ابرلا ةمرحو عيبلا لح يف رهاظاابّرلا َمّرَحَو َعْيبلاهَلا لَحأَوو» :ىلاعت هلوقك
 (/ ه :ةرقبلا) 11 ]11 101012 10ز2ز2ز2ةز> 0 ز> >2 7

 مكى
 هح رايظطا كل قتش # نخو روبل ْ

 : ل ليم راج ككاففل حس دايتفا كس ذوب ياو تم

 ١ رماه ٠ رغم وس صل 5

 لع لمح رايح كك ظفل قش حس دايقنا كس ماهباو ان دوا :

 دباشنت »لمص مس لكشم م ىنخ

 -لي لباقتم ماب مانقا يل
 راح ىرسود روابي لياقت ليم نا كك للا ء لإن بتتارم كس روب لصارو سيم رايب ىلسك نش

 راح ىلا لباقتلاب كرا لوا دكلب لاي لباقت قت لبي نا كل لاء لت بتارم كس ماب واهخ سيم
 دهس .باثقت لباقنلاب كس مات رو لم لباقتلاب كس رسم , لكشتم لب ذنلاب كس صن .ىفخ لب تم كس.رماظ لإ

 لاا كدبلا) ,وم ث تررورض لكروت ,ةاجأ لبي دك لك خماس تس ظفل دارم كلش ساظفل هو :رماظ ١

 - يبل ُهَللا لحأو# :<جسداشرااكى ان ثلا بي (ومب ووصل اكمال مح الاو وم تيا حس



 كلاثلا مييسقتلا ني ىلاعت هللا باتك

 لامتحا عم اماع وأ ناك اصاخ هنم رهظ امب لمعلا بوحو :همكح

 ةريعلا ةذأرإ

 عِيَلا للا َلَحأَو :ىلاعت هلوقك ءهلحأل ٌمالكلا قيس ام :صنلا ١-

 .ابرلاو عيبلا نيب ةقرفتلا نايبل قيس «ابّرلا َمَّرَحَو
 لامتحا عم اماع وأ ناك اصاخ هنم حضو امم. لمعلا كر

 و دي رت تس للا تدبلا «<س انك نايب قرف لمع دوس روا تراجتت رصققم اك تييآ لا برا َمرَحَو -
 دهس رماظ ب تس دايقظا لا لبي ءابكومب مولعم ى ان ومب زب ان اكدوس روا ءان وم زئاج كت خورف

 -لإ# ةسوم تبان كك ترافكو دوع سس للا ءجس ببجاو انك لمي لا دك نس هب : مح اك ماظ

 كس نو“ لاتاكقث رو صيصخ ءلي وان ل للا تدب بس اجومب حرت جت امس كس ماعو لاخ "م ايت”” رو

 -اناجايك ب رايقفاك سا كل ساس انو لمتد بس لاحا هو رك

 روا ترايخت كأي داشنر للاي هروكر م حج ,ومن اهكاي ال ك كس رصقتم صاخ ىكوج ب مالكوو : لن -؟

 بهبس ضن يب حس رايقطا لس قت سا لج دبس كل كس فك ناي قرف ليي دوس
 تبا دل اخ اي ومب ماع هو هاو ,عس بجاو انرك لم ري سا 2 1 لي هج تاب دج سس شن : مح اك سن

 اك سا كس لسا ء<#س موب ليلد ريغ نم ئشان مج س ابد لا لاخا اك صبيصخت و لب وام قب لع لا

 -اناجايك يك راب
 ضراخت ثقوب كل سا جس قوم ماكر وصقن هو .لكوبك ,عس لوم حماد داي زن سما ءضن نش

 ىَتثَم ءاسْنلا نم ْمُكَل باَط اَم اوحكلاقإ :جس لاي داغرا يي ء<ج ىلا ىد يت اك سن
 تس لآلرو# ودود ورك را لوم رشي زك مت وج حس لولروع روا قت (م:ءاسنلا») «عابرَو ثالثو

 را كتاوت راي كس نات ب رصتقتم اك تي آل ا تس لور“ راج راي دوا ءعس للروم نم نم روا

 ام ْمُكَل لحأو)» :< في داشرا هلع قرسود دوا بكتس ضن ليم قم لا تيب آي ب لب جس تاجا لك

 ع لأ 0 1 لالعّك- سراب 5 روع رواووالع لس تام م هور 0 ١( 5 :ءاسنلا) «ْمُكلَ ِءاَرَو



 ثلاثلا ميسقتلا 5 ىلاعت هللا باتك

 ثيحب ملكتملا لبق نم نايبب ظفللا نم هب دارملا رهظ ام :رسفملا -7

 َدَجَسفل :ىلاعت هلوقك «صيصختلاو ليوأتلا لامتحا هعم ىقبي ال

 هَ 00/7 :ص)

 يحولا نامز يف خسنلا لامتحا عم اعطق هلولده. لمعلا بوجو :همكح

 بس اج انك علا عس لن روع يفت , لن لالح لفت روع بس هوالع كح تامر مكس برماظاك لا -
 راع تنقو كيب دوا ف اج د رتزك صن كل سا ءايك ومب ض راقت لص ماظخروا صن لب محا

 اكومب زئاج را تل ؤلرو# قي

 دب قو حلاو قيما كاجو لك ذاجآت حاضو ح نرط وكم لكتم وام لكل شن حس مالكدو ري 2

 َدَجَسْفإل :ب لاي داشرا لب لع ةروس سمج وم ىر ادق كانك كس بيصخت و ليواج لم سا رك

 -ايكهدجس (ك اتلع مدآ) دخت اسيا ذ وتشرف مازن م (نوُعَمْجأ مهلك ُةَكئالَمْلا

 ليم نا كمدادعا سي ,ةتكر لي لاحا ص يصضخ و ليو سس ىت و ىف افلا ضب : نرش
 < لوم كاهن لوناي لونوو نا لب طئافلا ضب روا لوم لبن اين اعلق ضي ل

 اناج يك لاتااكس يم ركز ريق ليش نات لوم ماع رك داخل لذ سوم ماع” طافلا يسا

 هبيرا ىس رواد يورك تش لاتحااهص يخت رك ديق ى مهلك لي لاءجس ظفل ماعةكئالملا بي .ج

 نوعمجأ ينانج جس اناج وم مث لايخااكل يوان لب جس ىلاج ىدرك عن وف ىلا ءلزن توم لمت طافلا

 هس بس رككاي ورك ناخب ل طفل لا وم ايك د دبس كلا كلا ذ# لوتشرف كاي ورك مت لايخا هب ركامرف
 دايو غم مالك ب لج ايكد ربك دخت اس كي

 بلال تعم ليوا لوك ل لا جس بجو هب روط قت ارك ل هيما هك بس يب: : مح رفع

 هس اتبد لاتحاكنر لم لا كتر يط تايح كل لا لوسد
 ود نلادو لكك مّ تاج ىو زتؤكم ضم وف اج ومب راحت لب ماخاب صن روارسضم كلا :رشت

 دلي ووجوم لام لوك كض راجت برا لب صوصن رك قب حي او هاي ز حس



 كلافلا ميتسقتلا 5 ىلاعت هللا باتك

 صيصختلاو ليوأتلا لبقي ال ثيحب ءرسفملا ىلع ةوق دادزا ام :مكحملا - ع

 :ىلاعت هلوقو (ميِلَع ِءْيَش ٌلكب هللا نإإ :ىلاعت هلوقك ءالصأ خسنلاو
 ه :لافنألا لا ًَي 53- 0س

 ا . كاتي مّن مظاهر
 (14 4 :سنوي)

 .ةلاحم ا هب داقتعالاو لمعلا مورزل :همكح

 ليم ساروا ومن اوبجاصرطب لب تحاضو قب حس رفم ,وبب حلاو جرد تيه وج جس مالكه و : مك 9#

 4ميلَع ءيش لكب هللا نإ :<تس داشرا لم لافثاروس سحب وب د ناكمااولطق 77 ب صيصت ل وع

 سال ُملْظَي ال هللا نإ :ج كي داغرا لي سأوةروسروا-ل تنسج بوخاكز جرم ىلاعت دثلا شن

 . ل ماك لت[ وفود حك سي ملظ ىجب ارز ب وكول ىلا ثلا كبس قتل تاب يؤم نيش

 داوم لب لاح علق اكتر ليم نت ,عس حس زئقع قلخت كنا لكي
 باز ٌةروس سور وم ظل لوك الاو ذك تلالد ب ( تت تيبديا لم تدابع رك 19

 سم سال وهب ل ىو رج لوك ليم ساي وب س قاطخأ لوصا اي زئاقع قلخت اون ومما (ها“ : تيآ

 بس رسفم رو صن ,رمالن دعب كس ىرب فير تيم دثلا لوسر حررط ىلا -اجومب لن لاا غر

 دبر ل قاب لاغااكآر ل
 < بجاوانحكر داقتعا كا دولانرك لمت يلا دكه سب :محاكمك

 لم (7 :تييآ) قالطةروس تيج -قكاج ىو زتؤك مك نوم ضراتت ليم ماك ورسفم رك :0ر ثق
 هي واني اك وك لوصخ رييعم ور سس ل لوبا نت «كنم لدَع يود ودهن إط :جس كاي داشما

 < بول لكوك ىمر تتم رعإ ل بول تدابش ىف ذقلا يف دودحم كح ياضاقتاكل اء رم تيبآ

 كنا «4ادبأ َةداَهَس ْمُهَل اوُلَبْقَت الوإل :< لب (" : تيبآ) روأ روس رواه اناج وم فاعم هانئ

 ججرتاك عا لإ هب ديق كت يربا لمع للا هلك جس ماك تي آي بدو ت م لوب قب ل ىتاق لوك
 قوم ترحم ىاوك ك فذقلا يف دودحم قك رعب ل بآل روا كوم



 ثلاثلا ميسقتلا 5 ىلاعت هللا باتك

 [ماسقألا هذه تالباقم]

 :انلب قت ىوذخأ ةعيرأ ةعيزألا لهو

 :ىلاعت هلوقك «ءةغيصلا ريغ ضراعب هدارم يفحخ ام :يفخلا ١-

 يف يفخ «قراسلا يف رهاظ ِكاَمُهَيِدْيَأ اوُعطقاَف ةق راَّسلاَو َقِراَسلاَو

 8-5 .شابنلاو رارطلا
 .ءافخلا هنع لوزي يح بلطلا بوجو :همكح

 [ تالي انتم ك مارنقا هرؤكد م]

 : لون عبرا مايققا رثيو لب قنلاب كس هعيرا مامنقا نا

 اديب كر يشوإ لش سا تس جو دوا ىل كك لوب علا اظفل سودا قم كس لحن جس ظفل هو : نش ١
 مج 4اَمُهيدبأ اوَُطْفاَف ُةقراَسلاَو قِراَسلاَوإ :هس كي داشرا ليم هلم ةروس تيت د نكد«
 2 تيا يدولاذ ثال(ت) رتب نينساد كس نا هس ىدوج تراك وج روا سل ىددج درم

 هس ىف لبي نق كس د: نفكر وا شارت بيرج دوا ء<س كا رباط ليش نح كس

 هل ل لع رج بس لكاتب حس لج لام طوف اك ىكو جبس ص و (ردج) قداس :نرشت
 لبن او ليم زج ك روج نك روا ارت بيج موهفنم راك ى روج

 روا كس اجا لس زج رند سكت كلب ,لابأ لج ه»-< لاج لاي لايذ 0 لب ارت بيرج

 ب لوثود انلا لج هس انارج لام طوف ريش دكلي ء لبيت لام طوف هو ءهبس ىف لك وثم ليم روج نك
 لاب او تاب ب ؟ لثمن اب ةاجايكق الطا اك راس

 هاج وم رود ديشول كلا كك يت لابي كس .اجايكر فخ ليث ظف دك جس يب م ىف
 ٍّح 1 رد رماظ ب لاق , لبي شارت بيج مي اعلا دايز قم رباظ ب كس ظفل را نك

 - اياجايكل بين ىراج مح اك (روج) مالدي لاق, لمع وج نفك بيب وج ىك كتم كا ردا اجايكى اج



 هلاك نيوقلا ضب ىلاعت هللا باتك

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

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

 قار كوم جرو لادارم ىكاتفل تل وم اوم اسطب حس ىفخ لب ريش وج جس اظفل هو : لكشم
 "6 انك ل يبن نوال وو'” ككدت_اهك مشن ضن لوك سبج وج ن رود كر يشك ارغب كس دوف

 مكرس تاي ب لب -ةساج ل نت رز ناو قانا لاق لوز تس تا هن رهو قال نش

 نوال نرتب“ ركرس لخا مادإلا معن :جس لبي ثييدع -ه<تس نوال هو ملكا ءجس رماظ لي هر دفا
 تس نا لور ملكوك ؟ نالاساي ل ناوال هو رك بس تشم تاب رب لمص ريب روا سانا ءتشنؤك رواه

 -(نكس جايك بأ تس لاك 0001 - قرارك شخ ى

 : لال اغمروا رنج كل كشم 9

 تيت خيا نت“ «مكتش ىّنَأ ْمُكَفِرَح اونأفا» :< كاي داشرا لمي (000- :تييآ) هرقإ ةروس

 ل يماهفنتسا ,جس انآ“ نيأ قت بس ثكرتشم نأ ظفل لم تييآ لا فأما تس رص دج لب

 -ايكو ماد يب هايتشا لص دارم كا لاق“ فيك قت وا س مآ“ قمت“ وم

 نيم“ ركا م 4 ورمطاَف بنج ْمُكنُك نإَوإ» : < لاي داشرا لبث ١( :تييآ) هزم ةروس ا

 روا ءجس محاكم لابم نا فنانا لف تان يدرك لما كاي بخ وم تجاع ىةابن

 روا ثم رك دس اطقاسان ومص داك ناي روا حس و 1 كح ندب ماظ تيآدك < لالا ب لا

 هزور تكل لومت ,نلاب جو نمش روا لور ماظ جو نش يب .لكوبك ءاهكوبب دورت لبي نت لس كان

 نا انجل نت“ ني نقول نبأ هزار نك ترا نبك لل اير زز لوك نفع نج زذا قول ني

 ايكوم دورت لي ا ؟ شاي لبو ضرف قات روأ زعم
 ببجاوانركر كو رو اريل كك وم لي حور يخإإ كس ضوخو روت ا رم كلارك يس: 4 كل كشم

 9 -ةاجوم ياو وارم لكأس



 ثلاثلا ميسقتلا نضر ىلاعت هللا باتك

 لاحب راصف ءاهوجو لمتحي هنأل ؛لكشملا ىلع ءافخ دادزا ام :لمحملا -*
 .«ابلا َمَرَحَوم :ىلاعت هلوقك ءملكتملا لبق نم نايبب الإ هب دارملا ملعي ال

 (؟١ا/ه :ةرقبلا)

 .لمجملا ملكتملا نايب دعب الإ هب لمعي ال :همكح

 يأ نيت ر لور حسرتي روا سرنا ءتشناك كالج تي ايكر وع للي تدقيق ىك (نوال) مادا :يرشت

 فرع , ل ت1 رايقفااك فرع هلتنرج ماما رك دك فوت لبن متن حس نادك يزن ب لب لد«
 اى - هاه كس لدزتت هداكذم ل -ةاج لاك لود س لم ل تيكاك زج سار مادا ليم

0100 
 ءار لم لكوبك ,لبيأ نيأ قت ,عس فيك قت“ ىأ كاوب مولعم ول ايكر و لبث (ققثك) ثرح روا

 هس (ىكرتك) ثرفدكلب جل ثرح

 رك زكرؤك مت ) كلد ف هلت كلام ماما ايكوم فاظتخا لم قم كس .قلابع لمص تباانج لحس دوا
 ايو رارق ضر فوك لفاشنتسا روا صمم ل يفلح روا ءايد رارق لرفوك ( لصد

 لاا كر جو لياي -وج اوم اب مس لكشم لم كر يشول وجب بس ظفل هو (حماو رييغو مب قتل لمت اس

 ماها ثإ كس تحاضو لك (عرراش) ملكش وج ماهببا جرو لا ليم لا دوا ءلومب تالانخا درعتم لبي

 هك ما لاي زد شان ابرلا َمَرَحَول : جس كلاي داشرا جج 229 تدور

 سك ب لب هس تاج ع دوا ءس لوم (عل) ىلوايزز لمع تضورف و دي خرم دك بس مان : تت
 ته نر لك عرراش ووخ ,قكس ومب لبيت مولعم رمي لق رز تاب ب ؟ بس نايباك ته ىلديز

 -ٌلامرف تداضو لا ذوى ههلرذ ل ثييرع لك شس 2 ايثنا هيئانج كس ىرورض تحاضو

 ساازبا_ه نا ىكدعب ك- تحاضو لكم لكش لاو نكسر مب“ تاب لت يالا اك بسب ص لمي

 تحاضو تفرط عرراش بجروا ساب ايكر ظننا نايب روا اج امكر داقتعااكفسح وم قس, كس

 -ة اماوماريب لمت ب ساؤ ةاجأ



 عبارلا ميسقتلا نق ىلاعت هللا باتك

 98 ءالصأ هنم دارملا ملعي ال ثيحب امجا لع ءافحن دادزا ام :هباشتملا -5

 ."ةهباشتملا هللا تافصو تاعطقملا فورحلا"ك

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

 عيارلا مييسقتلا

 ةلالدلا رابتعاب

 :ماسقأ ةعبرأ ىلع مكحلا ىلع ةلالدلا رابتعاب ظفللا

 .صنلا ءاضتقاو - ؟ صنلا ةلالدو - صنلا ةراشإو - ” صنلا ةرابع - ١

 لوب تايتنك اناجدارم لك اروا ,وماوج احب كك حلمت ليم كر يشول وج تس اظفل و :هينات# يأ"

 : لل كس منو تاهياثت
 -تاعطقم فورت ضب ,لوب ع ومن مولتم لكأاو قتم لس ن وو : كيا

 اج توت ىوارم روا لق كس سا رك ومب مولعم وف تنغل حور زا تمس كس ل ريان هو : مدد
 كوك هر لذي 1 دقلا روا هرج اكد لا درجت باك ثلا : تاهباشنت تافص لكل اخت دلدا بج لوب ع 5

 لب لي وك ب ىك نش اج وكت يفيكق يح روا نحس وب لبن دارم تيفيكىر ماظنكت افص نا
 فثوأ روا حاهامكر نامي ةوب لد كس لاهساارم قك وج لك تايباثنت كس . مح اكان

 اج آت حاضو لكلا ع فرط كم لك رخو ككل اهي اج اياذود هنارزوحاكل فخ اج ايك
 ول؟ لإ ىثت هو كتل رب(ئكد تل تاغ كل ىلات ثلا تافص مب مك اج انكر ناميا ب ل

 اج ليت من ء لو ةساج وك لا ىتو كة جايك اح كس ىلاتق هلاك للا

 مس
 تس راهتقا ةسكلالد

 : ل نيم راع كانغ حس رابقفا كس تلالو يح

 _ صل اهنا 0 ضنا راو - مس ضنا تراثا ١ نتا ةرايع ١



 ءبارلا ميسقتلا نا ظ ىلاعت هللا باتك

 : لاعك هلوقك ءادصق هب ةيراو هلحأل مالكلا قيس ام :صنلا ةرابع ١-

 .اتوسكو اهتقفن باحيإل قيس َنهتْوْسِكَو َنُهقدِر هَل ِدوُلْوَمْلا ىَلَعَو
 (77 :ةرقبلا) دلت ا 5056 75

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

 لالدتسا نتن ,عس لبث راونألا رانه دج هس هو ريت 5 ل مانقا لك تلالد ب بج :ترثأ

 كبس عراق لضم لوما نا كل للا ءهبس تنفص ب كرت نتي لوتس ين رك دنا ضنلا ةراد
 دل لا مان رشم مم

 ليم مويس مين قب ورك جاك بس لي ضن ووارم تس "ضن لايك اج ىف ناج تاب يزن
 روا_<بس اناجابرب صن وك قيلت ىلع ليي ورمل طفلا كس للف ليك و وار سس ضن ناهي كلب ءجيساد ذك
 د طفل سنت رو( صن ربع تحك ضنلاجرارع

 لب ورق روس -وم ووصقن ا«ت رابع و ايافلا وج وا دم اهك اي اطجؤك مالك كك - كس لش جس هو ضنا ةرايع ١

 ه ص ير لا روا : مج رت 4 نو سك و َنُهقْذِ هل دوُلؤَمْلا ىَلَعَول :ب كاي داشرا

 قفل ل لؤن روع لاو لالي هدود حس تييأآل ا-<ساريكر واانامكاك ( لوام) نا ء<س ايكانج 2

 د ضنلاةرابع تبي آل بم تاب لما لب -ب# وص انك نايك بوتجو كح
 رماظوأ هس ىوي كسا 1 د هو رك ب بجاو جو را ركا دفن كلام ىلاد هالي جدور رش

 لام يرجي وأ جس ىكدالي مدودوو رك كس جو را بوو يي رك ا روا <س بجاو رقفأ كى ويب ملكك جس

 -<© ت جواك هالي مدور لضم وجو اك قفأ روا ءعس دقلطم

 نال ناو لح يرو قلل هب لا ومب تيرا كح وج سس ضنلاةرايع مص كسلا ةرارع

 تاب هد لم و ايئرشاي الج كل كس لا مالك نكي وب تيا سس ضن وجب بس تاب هو لسنا ةراشا -'
 فا داشراهرؤكذ م هج كوم ىر ورض رلك و روت كل كس تكك وك لسا, تس [لببت لي جب مد كيا
 ء<بس اوم تبا تس باب بسن رك بس هراثلا فرط لا لي هل د وُلْوَمْلا ىَلَعَو» ظافلا نا <

 ح لب هج ثني يب لش رلبو لوا دوا كبس ايكاي ال كل كس لما مالك تروا لبي ووصقنا اك تراي ير



 عبارلا ميسقتلا نة ىلاعت هللا باتك

 هيف كهل ٍدوُلْومْلا ىَلَعَوإ :ىلاعت هلوقك ءهجو لك نم ًارهاظ نوكي الف
 معي .ءابآلا ىلإ بسنلا نأ ىلإ ةراشإ

 :ضراعتلا دنع قحأ صنلا ةرابع نأ الإ ءاعطق امه تبث ام بوحو :همكح
 : ىلا ةلوقك ءاداهنجا ذل ةقل نضنلا ةلعب: تيك ام «نمبلا ةلالوا تح

 .متشلاو برضلا ةمرح هنم ملع (ٌّفأ اَمُهَل لقت الفل

 تين اا جي

 دهس صضنلاةراشا تيب آب ليم تاب للا لب -ل آلت لك -
 لم هل روا ب لوعفم ما (ايكانج) دولوم كى لآل بث هك عررط لا ثاي هب تس تييآ :ترشت

 نا ىق اب كام مولتم لب دبس ايجانج جب كح كس سب صنت مو صاخن تب .بس صاقنغا مال
 اكو: تباختس اا“ بسناك ب كل لابس هكا يك اخ دمت اس كس تدب
 توب رك, جس بجاو انرك لم .يروط تلت هي سا وجب تيباخ تاب دج سس صنلا راش : محا نا ةراش
 سنا ةراشا روا يبس اوم ووصفت“ اكلم الك صنلا ةرارع _لكوبك , كدب لصساح حم زتؤك صنلا رابع ضر ايتن
 -اجوم لب روصقل
 ّ رهزور دهس قش زان عبس قار قت هئامزامد نيا تروك” :ج نت ا كت رت

 هلل قفاش مارل ىبمروا ,<س ندور دني تدمرثكا كت كبس فوم موهفمش تاب يان راشا سس لا"
 لد دواي ز تس هداي دوا ءعتس كلو تار نمت ل مك زا مك”” كس لم ثيدعاكرسود رح تما

 هريغل نسسح عومي رك جس مالك ل بنس الك ثيبرعر ماك وا ء<س ورم تس بام دج ثبي دع مي" س كد

 | دج برطا زفح قعر وا دوم لص اح زتاك ىلا لب, تلا ةرابع هيج

 تاب زر كات تدل لك مت روك م لب تابع وج بس تاب هو . صا يروزو وس

 07 ةروس سمج 2 ام لك تسر كن ايزو تفل كلب اج كن يروط كل طاهتساو راهنجا

 نلا لب وبكت م" لوم” وك باب لام كلم 4( فأ اَمُهَل لقت الفإل :<س كاي داشرا لب لارا
 _ت هس فوم تباغ تس تي آى ا تاب هب كوم مارح كح اني د ى اك واان داماك



 عبارلا ميسقتلا ف ىلاعت هللا باتك

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

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

 ّيمأ نع عفر :ةكاع هلوقك و قالطلا توبث يضتقي «قلاط تنأ :هلوقك

 .امهمكح يأ «نايسنلاو أطخلا

 دهس اتنح" ناب زز بحاص رم تملع يروا هس ناين فيلات ملع كت عنارم ك نبك" لوم” ءلكوك -
 كوم تاغ تمرت لك فرك جرولك كر وا دس رام تس تملع كا لب

 ءجس لاجلك سدر كن اب ز حسلط ليم ضنا ةلااو كس يب قرف لم سايق روا صنلاةلالو : ترث
 لاي ف لح ,جس انج تملع لسكر لك و روت ليم صن ريت ج قومب ىوابتتجا تدلع لم لايق روا
 طق صنلا او روا بس ىنطت لايق سس جو ىلا_انكس رك ليغ كاردلاك الاد اج

 ةرايع روا عبس بجاو انرك لم ,يروط قط هب سا وجب تيباخ سس ضنا لاو تايدج : كح اك صل الو
 اكو ماع مح ااو سوم تبان تس لعنة وف ب ماع تسل كم حرك نم ليم نا
 لابج لب نقع هاو هيام حرز سنا عفوك فيل سني دلاو تلع كح هراكذم بج :ترشت

 هس نيلاو ءانيد ىلاكوك نييدلاو ءانرك لافي لكن يدلاو :اًلشم -اكوم مارح ماكدو كج َّلاي تع يب
 ءهرميشو انرك ل نبه صارعتف وك نير لاو ,انارك د يقتم ليي ضرقت نيا ؤك ني دلاو ءانبل تمدخ ارك ر وطب

 لحوم مار ماكبس

 ساو بس ( قاس لس هي 1س ضر ىف" لع مكس ءانب اي : لوب قتم كس اتنق ا ١ صنلا اضن 0

 بشاب لوب لاعب نم ءاوم اح ( تاس كس از ل- ضر ينضم لوعفم ما روا ص ءالأو

 ل ب ضن دول ديب هن تسدد مالك خب كس لسن جس مان اك داي ذاوكما ليم صن" ننا ءاتنقا”” لج
 ل تومث كس قالط تاب يول (< ىلا» قالط ل ) قلاط تنأ : كك تس ديب لوك بج _وم نام
 . كادي لوج حتما ره نايسنلاو أطخلا يتمأ نع غفر كك س لب ثييرع روا < آ

 - هس رورض انا زب" مح” ليم ثيبدح لج عبس قوم ككدج لوجب حس تنما لكالاح ,نكاى دا



 عبارلا ميسقتلا "1 ىلاعت هللا باتك

 ثالثلا ةين حصي الف ءاهردقب ردقتيف ةرورضلاب ىضتقملا تبثي :همكح

 ."'قلاط تنأ" يف

 < ىرورض اعزب د يق ك ةكو لمت ل ةبقر ريرحت ردا <بس ابك يدان اهانك اك كد لوجب نع -
 : لج ,س 0 يقتامردقم ضن ىرسوو انتا صن قس حرقت

 ىصع دقف اذه امأ :ايامرف ذ_ ف هرم وبا ترطح ول الك حس دس دعب كس نلاذا صح كيا
 .لكالاح-3 ىلامرفان ىو ثلا لوسر ن ضخ سا تي (هريغو ملسم هاور) .ُلك مساقلا ابأ

 رك و ابكت“ لكل تسد دعإ كس ناذا ف آس لشن لبث ىورم ثييدع لولى ا

 3 ةافئامردقم ضن ىلا تاشتقاك- لق لا

 دقف هيف ُكشُي يذلا مويلا ماص نم :ل ةلمرف لير ماي ن راع ترض روا '
 مج م (591١/ا/ :مقر ةاكشم «هريغو دواد وبأو ملسم هاور) لص مساقلا ابأ ىصع

 لاهي هس اترك ىزدو فاطخ لك ح كس يل دذلا لوس رهو بس انتل ر وزوراككلشلا موي ضخ
 اكتم حس هزور ك- كشلا موي ذيل بآل بش ل جس لابن ىورمع صن ىما لوك أ
 -ٌقوهئرورض قئامررقم ضن ىلا اشتاك لق سا لو رارغ تررطح رك وم

 رزقي زك لا كك للا < اجوم تبان مرورض لكوج (لوعفم ما يتق ص م سللا اضن

 لا تسرد تينا وق الط نمت ليم قلاط تنأ يئانج -ك اجانامردقم ترورض
 اجرك تلااو هيردصم ل نم تشم خب ننتشم مهسا رواجا لا محا تم تمفص دخبص قلاط :تر شت
 ردقم قالط رص ح هن اتت ك قلاط لب (<س اجرك تلالو ير دص» خيا لش حررط سج) دس
 -اقالط قلاط تنأ :اهبكة لاق اياك -ك َحاجانام

 لكق الط م -هبس اج لم ىرو س قالط كيأ ترورض .لكو ءلثأ مم تبين كل وق الط نلت لب
 الط كيا ك- لس تمس لكمالكر وادم "ملكت اقلط تنأ ل لح جس لاكانبل دارم رادقم نتا

 < نك



 يهنلاو رمألا ثصحبم انج ىلاعت هللا تناك

 [ماسقألا هذي قلعتي ام]

 .اًتاقلعتم نم كيش ركذن نيرشعلا ماسقألا نم غارفلا دعبو

 [يهنلاو رمألا ثحبم]

 .يهنلاو رمألا صاخلا نمو

 .لعفا :ءالعتسالا ليبس ىلع هريغل لئاقلا لوق :ةغل رمألاف

 اوُميِقََوإَ» :ىلاعت هلوقك «ريغلا ىلع لعفلا مازلإ :احالطصاو
 ةاَكَّرلا اوُنآَو ةالّصلا

 ( 857 :ةرقبلا)

 نايباكتاقاخنتم كس ماسفا لم

 ورك جاك تاقاحتم كس نا با دعب لس تنءارف حس مادنقا ليش ىك هيو ثلا لوسر تندس وا دذلا باتك

 هس اناجايكر ورش
 [ تايباكأ هرما]

 لف ببلط نيل قخم ولحم , لزب صاخ يبص كس ىبث ورما هلكدج ءلا الكب بن ورا ل ماهقا كا
 لو حماقا لكض ان ونود هي كل لاا, لإ كس كس عضو كك 0 مدع ٍبلطاي

 ما لب حرالطصا روا_" رك ماك ب” كم يازبك كنق“ را لي : لو قت“ ىوغل لس (نامرف مح )مما

 1 فاي داشرا تحج ,س اركب طم اكم اك ىكك دنت اس كس ماج كم ء<سانركم زال ماك يب سرسود

 #ورك اذا ةأكز رواو رك مامتجااكز رن نك 4ةاك ّرلا اوُنآَو ةالّصلا اوُميِقَأ وو

 # (1 :ىروشلا) 0 اوُميقأ# : : سل, ناجي و حس رما دخيبص لك مح ليم صوص قش

 وصقل اه سس. لا نب ب اوم نمختم زك شفا وج بس اندم رمش هلم لحب دوا هكر مان لك نيد
 تل جس ناميا بس هو لبثت ىراد تناما ل لج ثم هل ةنامأ ال نمل ناميإ ال : جت جس انو#
 ورك رايثخنا ىراد تنناما



 يهنلاو رمألا ثحبم 5 ىلاعت هللا باتك

 .هفالخ ىلع ليلدلا ماق اذإ الإ ءبوجولا قلطملا رمألا بجوم :همكحو

 لفت اَل :ءالعتسالا ليبس ىلع هريغل لئاقلا لوق :ةغل يهنلاو
 :لاعت ةلوقك .ريغلا ىلع لعفلا كرت مازلإ ءاحالطضاو

 . ىَّزلا اوُبَرقت الو
 011 :ءارسإلا)

 ركأا تبا دهس بوجو قضت ايرعا ىلا سس هدير كس بجو مدعاي بجو تب قلطم را : مح اكرعا
 وجاكوم هو مح يو وم دوجوم .نيرقاكوريغو تحابأاي بايحتسا رشم وه روجوم فالخ كس لا يرق لوك

 مهب ىضت# اكديرق
 ب نوم كل كح (زاوج) تحابإ مال وه ووجوم .ديررق ركا روا ءعس بوجو لسا لبر ما :قرشت

 ناسنا تس لج لن لاعفا ىثبم ايي انانك ءدبج دامك “م١ :ف ارعألا) 41 وبَرشساَو الك جي
 رما لاهي دك بس دير فق اك تاي للا هي جس لتتم بس انيد رارق ببجاو ذك لسا لب ءانكس ومب لبيت ىنضنسا
 دن 2ك ثحابا

 لاي حراططصا روا رك تمم ماك يك نبك عدلا لب ترمب : لن يقثش ىوغل لس (تقنامم,كور) لأ

 تس ماك لل يدذ كس لش جس ظفل صاخ مو أ نكس انكم الك فدك ث ماكي هترسودىأ

 اج ناك لاي كسا زز تم 4 ىكزلا وبقت الوم جب  اجاكود دخت اسكس ماج
 تلا كت حنا تس طفل ل دوا جس انا اكل اهتسا ىبن خص ب كل هك تفنام :قرثت

 تلال قلطم روا لرب لكك ىلا حت هللا نمثل ٠ :لحنلا) «ركْملاَو ءاَشْحَفْلا نع ىَهْنيو» ج

 كج م(: :ةعمدللا) عيل اوُرذو» تيت تس اتاج اور جار ا الل وار

 ميغ َْتَمرْخ» لي ج اناو ايكل اعتسا ظفل اك يك ب روا ود روي تخورفو ري رث رعإ لس ازا

 لحي الوم ب ب لاع يت ل ايك ايكم ارت راورم هي مت كم(: ةدئاملا) 4َتيمْلا

 ركل بي لالع تاب ب كس سداه#ت : مج رت (015:ةرقبلا) انش نه وُمكْيكآ امم اوذعأت نأ مكل

 - جسايدوك نلاذ مت وجول قت كي حس لبئر مج لاا



 رمألاب قلعتي ام ١ ىلاعت هللا باتك

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

 رمألاب قلعغتي ام

 ةرم ةالصلا اودأ "اولص" ئيعمف «راركتلا يضتقي ال لعفلاب رمألا ١-

 .اًبابسأ راركتبف تادابعلا نم رركت امو

 محرج ول ومو وجوم فالخ كس للا دنيررق لوك كا تداعب اناج آراب امرا قت يبن قلطم و ىف

 -ك ساه يرق دج اكو هو
 اذِإ بع ,قوم كل هك تيباك ىو #.اجاياي يرق بج رك جس تمر مح لمس اي 0ث

 كح مب بج : ميزت بلا اوََُو هللا ٍركذ ىلإ اوعساَف ةَْمجْلا موي نم ةالّصلل يدو
 اى لاهي هد ركف وق وم تخورفو ري رث روا ولج فرط ىكرشلا ركذ وأ اج اراب كل كس حم زمن ند

 تس جو لزج كداغ كيا تغنام لك تخورفو دب رخ كس هب تيرقتاك لا دوا تس كل كس تبازك

 دل يلارخ وكل يم تت سن مب نب للخ ليم لج كل كس عنج زا هو دوا ءتس

 ْنَع اولأنست الإ» تت ,ج لاو كت عنامم تقفش هارزا ع هس لو ىداشرا أ قس عر ىلا

 هو ركا كو جيو تم لا لك تبي ىمما : ممجرت ٠١١ :ةدئاملا) 4مك وست ْمكَل 2 نإ ءاّيشأ

 روا صحم وك لول ووصقن 3-5 اىداشرا ى هي سيك ىرب وك مت ف لا ىورك ناو ك- داب

 -هاناه تالاثي<

 لاي قلت سرع
 انركر اي راب ء<س اناج ومر ما لاقت سذ7 ماك بجرم كيا اج ايد مح كما ىك بج : تاب لس

 لب دك ةساب د مح ليث" حس هالي ترم كيا هالي لاي :ةساج اه الشم دلي قضت كرما
 ورك دا زار مجرم كيا :اكوم بلطم اكس اؤل جاك (وع زي زامن) اوُلص



 رمألاب قلعتي ام ظ "؟ ىلاعت هللا باتك

 :ناعون رمألاب بجاولا -؟

 .رمألاب بجااولا نيع ميلست وهو :ءادأ -أ

 .رمألاب بحجاولا لثم ميلست وهو :ءاضقو -ب

 :ناعون ءادألا مث

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

 ظ .ةعامجلاب اهتقو يف ةالصلا

 .ةدهعلا نع هب جرخي :همكح

 ءادأك ؛هتفص يف ناصقنلا عم بحاولا نيع ميلست وهو :رصاق -ب

 .ناكرألا ليدعت نودبو «ةحتافلا ةءارق نودب ةالصلا

 ؟ وس رار لم ريغ وةاكز هزور زار 1 ,كتادايعولارك سبأ اضاقن كرار رما بج : لاوس

 لي كس تلقو ببساكز امغ بوجو اًلشم ,عس تس جو كرارطك كت اواو بابسا رارطت يي : باوج
 تاكو بجو تس رمعا للا ومص ير يل زار كاك وب .جوتنم ها اكو مب تققو اكر ل بج بج

 : لو ليم وو كب جاو هل رز لسرعا : تاباقرسود

 -انرك دره وك تج لاو ذو بجاو حسرعا شب :اوا_فلا

 انك دريس وكم نعام كسززتت ىلاو سو بجاو تسرع :اضق ب

 : لو ليم وو لك ادار

 اب يب ترقو تيج انك ورهيس رحت اسس كس ( تلاح) تفص لصاكو بجاو شعل : لاك ادا فلا

 ان رك ادا زارت تعامج

 -تس ىلاج وم ىروت هوجو نحب راد مذ حس لاك ادا ص

 روار يخإ لس دخت اف ةروس سج ءانركد رجس دخت اس لس تنفص ص انك بجاو ديل :رصاقت عادا ب
 ان ري زار ر يثإ كس ناكرا لب رعن



 رمألاب قلعتي ام دب ىلاعت هللا باتك

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

 .مثإلا يف الإ ناصقنلا

 :ناعون اضيأ ءاضقلاو

 .ةالصلا ءاضقك «نئيعمو ةروص بحاولا لثم ميلست وهو :لماك -أ

 ةالصلا ةيدفك العن نيم يسارا لد ماسارعا :رصاقو -ب

 .توملا دعب

 ءاطقلا ىلإ راضي انو: ءاضقات وأ ناك الفاك ءاذألا وف 527 :ةدئاف

 .ءادألا رذعت دنع

 و اعقاس مح اك ناصف ثدو ءك اج ىو وم قس وم الن" لكن اصقن ل تففم تس دئئامرلا و

 ظ ا اج »د لاب انكر ولك ساب

 (رتئام) لش اه ساير هب كة اج وم النحس وبس ةدجج ول او ياش هنسس لوحب تتفرع جرش
 اك سا ايش .لكو بك , سين نمت كك ازنتاك لا حس ثا ؤف ىت يام ريخب كس ناكر ىلع دخت رك ا دواس

 كوم راكبتك لاو ع كي امغ ىملا دوا أ تاج ومب زار دضت اس كس ىيرت تبارك لج دبي لش لوك

 : لع ليم وو ىك ككاضتق روا

 0520000 50 : لم اضق فلا

 -انفق كز امن هرش تزف ىج وم لكم

 لوزان هرشاضت د در :رصاق اضف بس

 ارك ادا يدف د لس توم اك

 عروجر فرط ئكاضتق وف وبب ن نكت اوا ببج روا ءضق اني ب لصاك بس ادا لحصا ( لم تاوابع) : هاذ

 -جاتاجايك



 رمألاب قلعتي ام 4 لاقت هلأ :ةيناك

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

 ظ .لماكلا نع

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

 .فالتإلاب نمضت ال عفانملاك «ةرخآلا ىلإ همكح لقتنيو
 نوكي «ىئيعم الو ةروص هلئامي ال هنأ عم لثملاب عرشلا درو اذإ :ةدئاف

 .موصلا لثم نافلا خيشلا قح يف ةيدفلاك ءًاعرش هل ًالثم

 :ناعون رمألاب رومأملا - *

 .رطفلا ةقدصو جحلاو ةاكزلاك «تقولا نع قلطم -أ

 هس. اناج ايكت قو لا فرص عروجر فرط رص اف ع اضق روا ءس لساك اضن لما ليئاننتق :هزياف

 5 مر نام لمكة اننق بج

 روأ لكس لكي بجاواضق لم سا ,ىونعم لم ىروص لش نوب لش لوكا كزج ش :هراف

 51 بجاو نايض ل كرروص لإ ذو َحَلاض عازم سمج 6 تلاع ايدك دلو تزن ملا

 لا روا ايكب صن ناكر اي ,ىف تمدخرلب درب سلا دواابكب صحن مااغاك سود ف ا

 سا لات بجاو نان كف انه ب بص وف ءك لجلاو ك كلام زج هدرك بصخن رمي ءابررجب ديم لع
 زج لكوبك ,لبيت نكت ناين قب رهيارذ كرز اى حررط ىنا ع رعت نام هير ز ل لث ىلا

 ترثأ داعم 5 لب _ىورحم مث هس تأ ارم ىروص مث لي لوأوو 1 ليك رار كس تعم

 اك َساجايورك لاك
 اءرشووو ءىونتم تس تل رمى روص هن لام وفود هلكالاح سد رارقق لشارع تدل شاك ج ىل بج : هل
 دلك كس لوزور يدفاكل وزود لبي شأ ك2 ذو تبا بت 2 اج للامن ١

 : لو سيم وو لك ب روم ام سس رابقفا ك ديق مدعاي ديق كت نقو :كتاب ىرسمت

 هر و رطف 3 رص روا عر ,ةاكز حج ,ريقمر يغ هت اس لس تلنقو افلا



 رمألاب قلعتي ام 6 ىلاعت هللا باتك

 .رمعلا يف هتوفي ال نأ طرشب يارتلا ىلع ابجاو هيف ءادألا نوكي :همكح

 :ناعون وهو «تقوملا وهو «هب ديقمو -ب
 .ةالصلاك «لعفلل افرظ تقولا نوكي عون

 بوجو ياني الو «لعفلاب تقولا لك ثباعيتسا طرتشي ال :همكح

 هيف رخآ لعف ةحص الو هسنج نم هيف رخآ لعف بوجو هيف لعف

 .تقولا قاض نإو ةينلا 06 الإ هب رومأملا ىدأتي الو ءهسنج نم

 تو كرت ا ليطر شب ,عس قمر لانك كر خاج ءاجومج بت ىروف بلاط اكرب وعام لب لا م

 (بس بحت رك ارا لب تص رف لب تي كعراسم لذ ًَس ارا تبلا) اج تدر تدابع 7 ٌلكرتز

 : لع ليم وو لك ساروا , لين تيك قب تقوم وك سا ,ريبقم رت اس لس تلقو بسب

 يب بلطم اك فرط روا) زارغ لج ,باموم فرط كل كس ترابع تققو لم لس سهو مل كي

 -(كس اجو تقوى دعب كس لادا كت دابع دكاب ,مسريحأ .نؤك تنقو سل تاايع هو كس

 : ماكا

 دلك ىرورض ان رك لوقشم لب توابع زك تلو سدو ١
 ليث تقو لاى تدايع كرسود (ىك لذ ىاؤن وب بجاو تدابع كيا ركا لب تقو لا

 لوثوو ,ج تسرو كت تدابع ىزسوو لك لن ىلا لب تققو لاح ررط ى اخ ومب بجاو

 رواء كس تسروؤت ءفسام دفن كزارغ لب تنقو كسر بل ضن لوك سيب للبت تافانم لوك م
 هدول كس زامن ىكرطظ ضك لوك كا حررط ىلا ومب بجاو لام لوو لم تلقو كسر

 (اكو< هانم اك فس اكاضقر ملغ جلا) ج6 هوو تس رات غيزامن روا لوك ل بث تقو

 دنا د لال لق ل ل لزورط ني نت لاح ولا نعاس 3:
 لك تاج وهب لأ زارغ هو ءىلوج لبث ادار ل ل رات يب زان تقو سرول ركارخب ا

 اناس لك بنت كنس تقود كس سضرف كسر ملظ فرص قم ,اج ومب كت تقواكز مغ جرا

 -©س ئرورض تين



 رمألاب قلعتي ام 5 ىلاعت هللا باتك

 .موصلاك «لعفلل ارايعم تقولا نوكي عونو
 ءتقولا كلذ يف هريغ بحي ال اتقو هل عرشلا نيع اذإ :همكح

 .ناضمر يف موصلاك «نييعتلا طرش طقسيو «هيف هريغ ءادأ زوجي الو

 .اميكح رمآلا ناك اذإ هب رومأملا نسح ىلع لدي ءيشلاب رمألا - ع

 :ناعون نسحلا قح يف هب رومأملا مث

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

 .ةصلاخلا تادابعلا نم اهوحنو ةالصلاو لدعلاو

 نك“ رايعم) هزور كج -س اجو رايعم ل كس تدابع "ت تنقو”* لب لج يس هو محل كرس

 -(ين تلاخ جلو كاك لا لرسم درو تور

 َ : ماكحا

 تردايع روا لوك ل بم ترقو ساؤف وب ىو رك بما لت ققو ذ تعبرش ك- 2-ثواع قولا ا

 سوم لب بجاو

 -<س خاج كادا تدايع روالوكل مث تقو لا دش"

 داي وركن يثحس كليك وززور ضر فوك اظمحر ل تدير سجد لي ايوب 22 ب طر 01001

 ناضمر صاروا, رووا لوك تلج نامت ننع كل وزور روا لم ناضم رش باو

 5 م توراناضمر ل ع رب قاتم 7 ئىرو رضى تينا لوزور لس

 ىلاهت ثلا تس ىرور انوب (يلوخ) نسح ليم رب روما وم م لاو ةييسو مح رك : : تاب 8

 -هس مايدب ال يلوخ ل كلا ل سامرف لان ماكحا قل جس نومك | لي 50

 : لون ليم وو تس رايقفا كس يلو خ كروم امري

 اك لاو رك ماعنا ءانال نامبا هي ى اخت دقلا بيج ,تاب هع دوخ تاز قم :حاذل نس“ دفا
 دلت ءايع ريو ىدلج ساروا زارت روا ءان رك فاصناا ءانلوإ عن ءانوبج رشم نارحا



 رمألاب قلعتي ام ء3/ ظ ىلاعت هللا باتك

 لمتحي ال اميف اذهو «ءادألاب الإ طئقسي ال هؤادأ بجو اذإ :همكح

 طقسي وهف طوقسلا لمتحي ام امأو «ىلاعت هللاب نايإلاك طوقسلا

 .رمآلا طاقسإيب وأ ءادألاب

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

 طف اسر مخب كس يارا وول جس عازل نح وج عاج وب بجاو ٌلّسادا الكرب رومام كبا 0 و

 سب تكس وم سيف تش نتي , تك ر سين لايخا كا موقس وب بس لهم ماكجا نلا تاي هي دوا اكس دم ليت
 هو روا نكس ومب لبث طق ارس ملح يب قب ليم دارا تلاع هس ىرورض لاح ره انحكر ناميا هي لات ثلا
 2 كسل يسد مح دوا ءلإ اع وم طقاس لك تر لمادا كر لاتحا اك طوقس وج ماكحا

 -لث تاج وم طقاس ل حس ةيس درك فادم

 تنقو رخآر كا روا ,قكوم طقاسهوؤف يورك ا داك لا دوا يك وم بجاو زامغ لم تنقو لوا : الشم :0 رش
 رئمغ لب رازطعا تبا كوك ,وم فاوم زار وف ءايكآ فن اي ل زك ترو“ اي ايكوم للاي هن لب

 وع نرسم هريشو لليل اي لاي اي ةساج وم كت تققواكزامف حس جو ىك بلا جبس لا وم فاعم
 -ٌّقوم لات فاوم

 اريج يلوخ ل للا حس دجو كن لح رمعا ىل رك وب هن يل وخ لاذ لوك ليم للا تم «هريخل نست ب
 جو كح زارغ يلو خ لام كح ,نركو ضو ك- كس زا روااناج ك- كس ذامف كر حجج بيج دم كوم
 - لآ ت اجو كرام يلوخ لص وضو روا هس لوم اديب
 وه ت2 ىكأ .برومامول اج وب مث بس لوما ديب لو خ لش بروما حس جو لكل تاب هورلا ص

 بلو زمن هب لج روا لت بجاو لج قس هيب نا ء لت بجاو دعت ب لؤكول نتج لب اك اج
 ليت بجاو قب وضو ب لا ءلبت



 يهنلاب قلعتي ام 4/4 ىلاعت هللا باتك

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

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

 .هللا ةملك ءالعإو

 يهنلاب قلعتي ام

 .اميكح يمهانلا 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) دور مكمل سالك بيرق حس هريفل نسح م ىلاغ مل ىلا ىكب دابتج روا صاصتق ,دودح :ه ماك

 يلوح ليم صاصق دوا ل ىلاو كر زاب حس لومانكةو كس لوم اديب جو لباب يفوخ للم ( لازم
 :<سل وماديب جووري لو خ لب دارج ر واهس اناج كر ل دس لت تناك هك 2004

 < توم ورف تف اكل ورفاكر جل رز لس لاك تس جو للا : كيا

 -ج اليكي نيو روا جس اجومب دثلب .لكاكر ثلا مهل رذ كس لا كس جو لاا :موو

 نعال كيك
 رثلا روا جس ىرور انوم (قارب) © لم هنع يهنم وأ وب م الاو فك تام دكا :تاب لم

 لو لع اب اك بهو تاكو د حس لآلاب ل هذ لوطا لب ,لؤ مي لاعت

 : ل ليم ووك هنع يهنم سس رابقفا كس تيعون كّلاربروا
 : لل ليم ودرج كا وم ىربدوخ تاب وج زج هو ف : عازل #8 فلا

 1 2 سا لق قت وهب ىربب ىا (تخاس ءكوانب) حضصو لك نسخ مادو :اعضو حازل 3 -

 ىركشا لكن لونود كوك, ع حس رابتا لس عضو ىف »كرش ور فك بج ,وم لك كارا

 دج قمح لخ قارب كج , لو



 يهنلاب قلعتي ام 4 ىلاعت هللا باتك

 :ناعون يهنلاف 7

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

 اديرف هنيع قوكيف «يهنلا هيلع درو ام نيع هنع يهنملا نوكي :ةمكح

 ع

 .الصأ اعورشم نوكي الو

 وب قمح ووك ٌلارب كا لق ريكا وماي اتنا رسب ف تدير شوك جر مادو :اعرش دازل عت م

 لا لك اكتخو هرفو ري رث وا رزآل كو بك جس ايد رارق عرونم وك خت للا فس ثيل رش انجي وك د ازآ حب

 وم اديب لش سا تس دجو كتر ما ىلر كوم شالا, لاذ لوك لب تاي لائم :هريغل ع" ب

 : لإ لك روص ووري لل نا وم ابك
 ريع بع ,وب لآ تجو لكم زال فو عرورشم ريغ ىت ىلازب بخ نجر غاوو ءافصو هرمخل جيت ١

 < تفايض لكدشلا لم تكر زور نو لئا رك عس تدايع سفن ف هزور انكر زور ند كس قالا
 م8 هوك ل 6 وم لك ادرج تورك كول اوج جس تاب ىمادو دوا ءعس ل ارا

 لك عنج بج -:/ لآ[ تاج اك (ىدؤي) رواج ىك قارب ليم لج رماوو :ارواجج هريخل عا +
 ءجس تاب كيا لوم لل حس لاا ءلبت مزال بففصو اك هب -انك تخورفو دي رخ دعب ك ناذا
 و ري رش حرررط لسا لمص تار وم اج كل كس عب الشم دج نكس وب ادب سس لا دو لكك
 موش لال لب قس كان رك تخورف

 : ل ليم وو لكى سس رابقظا كس نا ءجس نك كت ضن رم لكن لج ماكو :تاباقرسود

 مل ربت لوك فس تدير ش لام موهفم و تروص كنج لاعفاوو نتي : تندن امم ىك يسمح لاحفا فلا
 ىن كبك تدم كت دير ش ماك بس ب دتمدف رع لكم لت روا ثوم . ىو باريش ءانان سمج ,ك لبن

 كلبك لب ربت لوك بم نلا فس تدير شدوا كت سدو: ح

 هدرا بس لوب 8 تاذ كك ناك اج لوم دداو أ يلوم اك عر ونمت شل ل م ا ص

 2 وم لب عرورشم عطق روما



 ديقملاو قلطملا ثحبم 66 ىلاعت هللا باتك

 رحنلا موي يف موصلا نع يهنلاك ةيعرشلا لاعفألا نع يو -ب

 .ةهوركملا تاقوألا يف ةالصلاو

 انسح نوكيف «ىهنلا هيلإ قيضأ اما ريغ هنع ىهنملا نوكي :همكح

 .هسفنل ال هريغل مارحلل ًابكترم رشابملا نوكيو «هريغل احيبق هسفنب
 .ضئاحلا قالطك «هيلع مكحلا بترت يقانت ال لعفلا ةمرح :ةدئاف

 أديقملاو قلطملا ثحبمأ

 .ديقملاو قلطملا صاخلا نمو

 ناذ_ تين رش ركع تح روبوم لب تل عرش و وزو وب لطفاوو قتل : تدنارغ لك يعرش لاوفا دس
 ىك ذكر هزور ند كس كالا ريع بت ءاوجب رعب كس عرش دوو ىت دوج اكن ا اي ءك ىلإ دبت كبي ليم
 ,كح (انكر) كاسما قتم لمصا لس هززور تخل ارم لك نع لي زار لب تاقثوا ورك“ روا ,تضن رم

 لاا لس تل ش ,ك اعو قت لما كس ةالص روا -اهك ءفاضا اكل وج درعتم لب لا دس تعجل ش

 -لث ميعرش لاعفا امنت رواه زور لي -ايكفاضااكر ومار رعتتم لب

 لص تي ءج ّقاج كت نفاضا كات فرط لك جت قوم لين لكزتج لا تضفارمب ليم متل سا. مح
 رواق كو 8 يروق كرت قنرنو قازل نح 9 لايقا ير عرونم لاق رذا هزقا

 نا كل للا هس تبءاشم دخت اس كس لولد اجي كس جرروس روا لضاارعا تس تندايمض كد ثلا" يغش” هو

 اكو لاك بلت ماك جازذل مارت ءاكوبب بلك" ماكوريخل مار بلك ماكل اعف

 عرون#ص نيب و قفارط لدم ضي تلاع تت ل لازم 1 هةسوم لت رم مح ريل اانوم مارتاكل 8 :ةزياق

 كلم اج وم عت او رك جس عرونم اند لق الط نت ديت اس كي[ حررط ىلا ساجد عقاو الط كك جس

 ا نايباكر يتم روإ قلطم

 ل ريققمو قلم سليم مارنقا كس صان



 ديقملاو قلطملا ثحبم 6و ىلاعت هللا باتك

 يف ةبقرلاك ءاقافص صوصخ نود تاذلا سفن ىلع لدي ام :قلطملاف

 .نيميلا ةرافك يف (ةَبقَر ريرختفإ» :ىىللاعت هلوق
 (85 :ةدئاملا)

 .هقالطإ ىلع يرحي قلطملا :همكح

 هلوق ف ةبقرلاك ءامافص صوصخ عم تاذلا ىلع لدي ام :ديقملاو

 .أطخلا لتق ةرافك يف 4ةَنِمْوُم ِةَبقَر ُريِرْحَتفل :ىلاعت

 0 9 ءايستتلا)

 دييقت ىلع يرجي ديقملا : :ةمكح

 ظفل عروضوم ل لس سا فرص زج لوك ثم ,عس انآ (ريخب ل ريق قلطم ب صا اكد :حرشت
 لاي ءىفوم لبي وريغو تنفص لوك دخت اس كس لاا,هريغو ره , لح ر ,باتك كج جس اج ىكرذ ح

 ريقم رت اس كس هرب و درعا هئامزناي طرشاي تمفص ىسكط ذل قر وا هس اندم هيب لم ىرول قالطااك سا

 ,ةنمؤم ةبقر لم اطخ آش ةراذا تحج اجو لي ريب لن ىرول قاططأ اك لا تققو لا سس اتم درو

 هس اوم ريقم لكاخوو تقو لاا

 ةروس سب ومب ث تلالو لكلا يب تمفص صان ىسك ,عس رك تلالو هب تاز سفن وج ب اخو قلطم

 27 بق ْريِرحمفإ» لبي ناك ةرافك لي هلم

 لايق اي دعاو رخ وف وم نلت رك لمت يقالطا ا ,ج تبر مئات دي قالطا غي قلطم . و

 لاي زأج ارك يقنع ديت اسس كس ززجج ىل وك للا هيل رذ ع

 لا ءارنةروس سبلت ,مسرك تلال ديت امس ل تافص صوص# كسا هب تاذ ىلا جس اخ هو : ديقم
 -هجسديقم 4ةئمؤُم ةَبقَر ُريِرخَملا» لم مران الخ لق

 انركو زم الغ قلطم نيم لقت مرازك ب د ل م ا ىكر يق يديم و

 هس ىرورض انك ازآىت مالغ نامطسم , لب تسرد

 لام صن كيا طظفل ىف كيا ركا دك سي لييصفت ىك ن_ ركن ن_زك لوم .يريزتم وك قلطم حررت
 كيوت كس فانحا وأ ,وب حس ببس لس مح قلت اه ونود روا , وم ياريم ليم صن ىررسوو رو قلم

 ًّ وب حس الخ «لونووركاروا اك اجايك بين لوم ,يريقتم وك ق لطم



 زاجناو ةقيقحلاب قلعتي ام 6, ىلاعت هللا باتك

 زاجماو ةقيقحلاب قلعتي ام

 هنأل ؛يرزاجبا عملا طقس صقيقحلا ئعملاب لمعلا نكمأ ماد اه ١-

 ْمكَذِحاَوُي نكلَوإل :ىلاعت هلوقك «لصألا محازي ال راعتسملاو «راعتسم

 - طقف ةدقعنل ما وهو - دقعني ام ىلع لومحم #َاَمِيَأْلا ٌمُندَقَع امي
 (م.5 :ةدئاملا)

 ةدقعنملاو سومغلا لمشي ّىح .مزعلا ئعم نود ظفللا اذه ةقيقح هنأل

 .ةقيقحلا محازي ال زاحملاو «زاحب هنأل اعيمج

 روا جس اي 1م عدلا ليم صن ليا : بج رك اج ايكل ومجت قاف الار وف لوم كيأ ببدسر وا مح روا
 تاكو وارم قت عروفسم مو قت لبي 7 لك, دقق حوفسم مت اسكس لا لك سن ىرسوو

 لم قرم رع جت اك شاع اك يأ لزم قاقتالاب وف لوم فل لونود ببس روا مح ركا روا

 «قفارَمْلا ىلإ ليث تيآ ىكوضو روا , قلطم عج: ةدئالو 4اَمُهَيِدي اوُعُطَقاَف

 لوم ٌقاقتالا ىو وم فذ مح روا وم كيا ببس ركا روا_<س ديقم رت اس لس ريق ىك (5:ةدئاملا)

 روم روا) ديقم ليم تيبآوضو روا<_ قلم وكدا ليم تيبآ مم بج ,ك اج ايك يبن
 -(<ج لاعب حس ثييدع ديقك قفارملا ىلإ ليث متم نس
 راهب ةرافك ب -اك اج ايك بأ لوم كيور - فازحا وف وب فذلك برس دوا وم كيا مح رك دوا

 اقف ريو روا , تك ليت لوم فانا لابهي -ريقتم سم لق مراؤاروا ,ب_ قلم ةبقر لم نيمو
 هس ىرورض انررك د ازآم الغ نارلسم لبي نانو راهب كيو زن كس نلا لو سك

 لين اي قلتم سس زا و تنقيح
 راهتنسم ثم ىرايم كوك لا وم نرتتعم نم ىزايم وب نكت لمت .ي عم قم كت بج :تاب لس

 ةروس بج انك لح ببتر لك قت ,انكس وم ليت مازن خت امس كس لص راعتتسم رواء لين ( تو هلل ام)

 لاا هزغاوم لات رشا 4َناَمْيَلا ُمُثدَقَع اَمب مك ذخاَوُي نكلوإل :جس كاي داشرا لبث هزم

 3 _ووركم حك نومق نكن و تامر في



 زاحجاو ةقيقحلاب قلعتي ام د ىلاعت هللا باتك

 :عاونأ ةثالث ىلع ةقيقحلا -؟

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

 .ةريثك هتلثمأو :ةلمعتسم ةقيقحو - ج

 اظفل سا بع دهس ورقعنم نبك فرص هودوا كاب قدرك مت وج جس لوم هيمن لا كأي تييآ ب -
 ةاحومب لم شوك نوفوو هرقعنم روا لوم نب ركاجازيل دارم (هدارا تخي) مزع -لو تم قش 0

 2( هل لات رك قت اسك تلقين زايم روا لان تتم ىرم هو لكك لبي تسرد

 : ل ليم نيت لك رقي :ثتاباقرسود

 ىراوش و روا ترقشم ري رش ليم حرك لمت ب ل حس هو هرزعتم تقي :ةرذعتم ةقيقح فلا

 كس رثنب ىلاي ءتةامك لبث تطرد ير لم كى ك_قلختا كس تخرد هك مارك لوك تب وب

 ززج لوم لك لم ىرطناب دوا ءاناك لت اك تخرو وف -كزةامك لب وك ىرنإب سا لي كى قلت

 جس راوشد تيياه انك لمي ؤحم قت لس لا لكك ءاكومب دارم اناهك

 لمح رب سا اعراب اجواع رك ومب نم لمت ب لج سهو هروب تقيتخ :ةروجهم ةقيقح -ب

 تم قبح كس تك مدقق ,اكن وفكر لاب مدقق حك #داهبت للم رك بك لوك بج وم كورتنم
 كل لبي دارم تم يب اعداع رك جسد رباب صح للاب اك محدش كرري لما لإن انعكر مدقق فرص
 ةلاكو 2 انب ةهوصخلاب ليكو ل مممقم فالغ ذاك هسرسود صح لو بي اية
 لبن زيا تاب يرش .لكدج نيل , ل انانب ليك اكري درت كف لاؤع قير ف تم قم ك- ةموصخاب
 روا هلل وب رو قتم يآورش كل سا ءةساج أ لكتاب تسر انو تسدورم كف لام قرف دك
 وب شل ينك نوثوو رارقاو راك كك كلبك و وا ,قومب لوم ناو قلطم كتللاكو

 تنبع لاماغم لك سا روا ومب ماع لاعتتسا اك لم يس و رمتتسم تقيت> :ةلمعتسم ةقيقح -جر
 - لوب لمتتنسا ليم ىبب نعم قبل طل رثكا د لي



 زاحم او ةقيقحلاب قلعتي ام ه ىلاعت هللا باتك

 :اهماكحأ

 ةرديصخلا عفاف هيفاققلاب تاق لإ ' ناسي كل وألا نيمتلا قدا

 .لوحدلا قلطم مدقلا عضو نمو «هيف لحي ام ردقلا نمو ءاهنمث وأ اهُر
 ىلوأ ةقيقحلاف ,فراعتم زاحم اه نكي مل نإ رخآلا مسقلا يفو -ب

 .فالم الب

 كم ةفينح يبأ دنع ىلوأ ةقيقحلاف فراعتم زاحم ال ناك ولو -ج
5 

 .اكي دمحمو فسوي يبأ دنع ىلوأ زاجما مومعب لمعلاو

 : ماكحا ك لوم لونبت

 للمب 3 ب رادلب ركا تخرو كس ليئاج ك_ دام نثم ىزاج قئافتالاب لش سوم ود ىل# فلا
 اب جس قب ليث لا جك تاج ىل دارم زج هد حس ىثنإب دوا -ك ةساج ىل دارم تم كلا شدد

 وج لخاو سس حررط ىكواوخ كج ايلوار معان وج لاو لطم س كار م ردا «عبس لاجل
 اوم لم يؤم قنص قافتالاب وق لوم هند م قت ىرذيم لوك اظفلركا ليم من رست دوا -ب
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 -ك خ- اجايكل مت .يزايج مودع ليم ترروص ىيا كيوزن كس نيت اص دوا ءاك جايك م يوت نم
 دارم تم ىزاهم با روا لوك هوالع ل تم راي خرورم للا كى بس يب بلطم اكزايج مومم روا :0 شت

 لباب وج لاو قب قحم ىزاجم جرم هو دوا لماج ومب لضاو كب نم قش لم لمن كس ليا كس
 ليي كورت وب قم كس هك وبك دخ ءا افك لبن لوبد يم كادت منن ضخ لوك هي
 كح بحاص ماما لم كس هدايز لامتتسا ليم نت 1 آر كك -<-اناج اياك لوب ركن ومب ,لإث

 لو لاب مشت حن اهك ور اي ا آر وا ءاكومج دارم اناهك ليش تروص لص لكل اوك وبك كيدزن

 اب ةاقك ل وبك ءاوخ لب ءاكومدارم ةطنحلا نم لصح اه زا مومع كيوزن كس يتاص رواد
 دك ةاج ثوم ءىلورايانآ



 زاحمباو ةقيقحلاب قلعتي ام هه ىلاعت هللا باتك

 امهدنعو ثم ةفينح يبأ دنع ظفللا قح يف ةقيقحلا نع ُفلخ زاحملا -؟

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

 نإو زاحلا ىلإ راصي هدنعو ءامهدنع اوم مالكلا راص الإو ءزاجنلا ىلإ

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

 .دبعلا قتعيف زاحملا ىلإ راصي هدنعو «ةقيقحلا ةلاحتسال امهدنع زاحملا

 ملكت فرص ل س بلان اك تدقينفح لم طظفل نحت زايب كيدز 4 لفي ذح وبا مام : تاب ىرج

 تسود كت يبرع كس قات اب نتا فرص كيوت ك- بحاص ماما ك- كس تمص كرام لبث

 تاج ايك روجر فرط لك تم ىزام وف ومب نت تروص ملوك كل كتم قت ربي وب تسرو تدابع

 لكن حم قبح مالك تتم ,ج بان اك تنقيح لم سراب كس مح زاب كيد زن كس نايت اص دوا -ا6
 دن ئرورش قك قشور

 فرط ار ردو ل د ىكتنام ىكر لك ومب نلت فن ىف قتم قت كا لب

 ل اج وم وغل ماكل يوزن ك-نيدبت اصول لوب د نكت لفن ىف نعم قت كا نو اك تاج ايك وجد
 ايكع روجر فرط لك زان كك ليش ترروص قد وو ناك ىو قلق نر كس بحاص ماما روا

 ناك

 اينجت اص وف جس انياب دك كك سا طب تس للا لش مع دج تس ماالغ با غييسا ىلوم لوك ا : لاثم

 قم قت كوك ,ك لبنا كل لبيت دارع (ىوازأ) قثم كرايم كس للا بكس وفل مالك ب كيدز كس
 ىكؤتم ىزايع كيوزن كس يطلب مشا ماما دوا حس مج الك فسم سلب لير مع ءلي لاحم ( اند نيب

 6 ةساج وم وازآمالغروا اك جايك روجر فرط



 زاحماو ةقيقحلاب قلعتي ام هك ىلاعت هللا باتك

 .ةدحاو ةلاح 2 دحاو طظفل نم أعم يزاحلاو يقيقحلا عملا داري 0

 ىيعملا "ةسمالملا" نم ديرأ امل «َءاَسّنلا ُمُتْسَمال ْوَأظ :ىلاعت هلوقك
 (< :ةدئاملا

 .ديلاب سملا وهو «ىقيقحلا ئعملا ةدارإ طقس ,عامجلا وهو «يزاجا

 ىعملا نيب ةبسانم نم هل عضو ام ريغ يف ظفللا لامعتسال دب ال -ه

 .عاجشلا لحرلل دسألاك ,يزاحمبا ئععملاو يقيقحلا

 :نيوحن ىلع يزاحم او ىقيق | عملا نيب عرشلا ماكحأ يف لاصتالاو

 .كلملاو ءارشلا نيب لاصتالاك ءمكحلاو ةلعلا نيب لاصتالا :لوألا

 هك لبث دار رضتاس كيآ ثم لونوو ىزايم روا قس لك تلاع كيا سافل كيا :تاب 0

 كيا قمم قي ك- تسمال (ءاسّنلا ْمُكسَمال وأ :<س لي داشرا لب هزلم ةروس تيب -كع
 قش ىزاج كل تسمال بج لم لك كس امج نأ“ ىزاه روا ءلو كس لومي وك سرسود

 تسود كلا كس تر# و ورع روا ,تكع كل لاي وام قت قبس با وت كح لس دارم عرامج

 لك لو لا وضو حس وحج ضك وك
 ماع جبرا لوك نت“ دعس "زا مونع” وو روا رج ىتتتسا تس لا تروص كيا تبا :0رشت

 ماع لا لونود بس خرورم ظفل ليم لمن قم ىرا هو روا نم قم“ كانبل داع نم ىذإي
 دهس تسدد ب ءلي اج ناب درف كس نتن ىزإي
 قم كس ىرورض ك- < ذك لاعتسا لي قم ل عروضوم ريغ وك ظفل :تاب ليد اي

 ليم لوثود وف ءجس انج ابك ريش اك ىدآ ردا, هع -د+ تبسانم ليم ىزاج ثم ردا قس
 ل كيرش لونوو لب فصو كس ئرددابب أم ,ب تبسازم

 : جس اجوم اكعررط وو ( قش ) لانا نايمرد كس قم ىراجم دوا قس ليم ميعرش ماكا دا
 قلعت اك نايمرو ك و: كلام دوا ذ_ريرخ بج قلت الاو نايمرد كح روا تملع : |ابي



 زاحناو ةقيقحلاب قلعتي ام ها/ ىلاعت هللا باتك

 ةبقرلا كلم نيب لاصتالاك .مكحلاو ببسلا نيب لاصتالا :ىاثلاو

 .ةعتملا كلمو

 ىدحاو بناج نم يناثلا قو «نيبناحللا نم لوألا يف زاحملا حصي :همكح

 .مكحلا ةدارإو ببسلا ركذ وهو
 ْ 8 07 ٠ 1 .نآا سال ٍِءع

 (حصي ءارشلا كلملا نم داراو رح وهف ادبع تكلم نإ :لاق اذإ :ةلغمألا

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

 .<جس اماج ايكق لختم رش مح تاس كل لج جس (تلاح) فصو هو اك يلع مولك تلع :ترشت

 جي مح و بس الج وم مخ فصو هو بج روأ جس وب دوجوم كب مح وف ب اجو نتا فصو هو بج

 نوم روآ رشأ حج روا ,ع تللع لك ذم كلام انري رت لبي لوززج بج جس اناج وب فلختم

 دق اج وم حفر م تمرت وف خاج نب كرس بار لا هس تملع كت مرج لبث بارش
 سس اىدئاب دوا تيلكع لك (تاذ) نورك بج ,قلتت لاو نايمرو كس مث روا ببع :ارسود

 قلعت م تيم ىكعافتا (ىلت)
 لزنم تسار بج ومب رن زارنا ثا ل لا روا سياج كك تت ل عاق نس حرقت

 لم ىدئاب عررط ىلا دل ببس لونود ب لب ءجبس لايتم كك لاي ىد دوا بس اناني كك
 تس ببساك زاوج كس افا ت لاا تبللم ىك (تاذ) ندرك

 كس لاا دوا اني دارم مح تس تملع نت ء<س تسرو زا س نينا لي تروص ىلع 2

 ةرسرو زا تير كلاب كيا نم قرروص ىرسودنررا نز# كسرو قر وع نوروز و
 جس انيل دار مح كك هك جاك بيس هو دوا

 لوم كلام دوا هس دازآ هو ف لقوم كلام اك مالغ ىك يم رثلا : ككل ص وكلا . نيل عم
 روا ء<س دازآ هو ف لوري رخ مالغ لوك لبث را : كل را روا عبس تسرد آل ايل دارم انهي رش

 3 هس تسرو ى وأ ايل دارم انو كلام تس فدي رخ



 زاجماو ةقيقحلاب قلعتي ام هم ىلاعت هللا باتك

 :هتمأل لاق ولو ,حصي قالطلا هب ىونو "كتررح" :هتأرمال لاق ولو

 .حصي ال ريرحتلا هب ىونو "كتقلط"

 حس نيجاج ليش لج عس لاصتا اه مث ىلعي نايمرو كس ذم كلام دوا ديت لكوك) -

 -(كتس تسرو زاب

 رك لا دوا ءاوم كلام اك مالغ 2دآر جي "ٌغرا لوب كلام ليم زكا” كلارك نس سا را ترش

 مالغارول لم تيللع لكوك ,اكوم هن دازآ مالغ وف اوم كلام اك دآ سرسوو ربي -يدرك تخورف

 تبا وج كلام اك سول تقو كيي لج بس انتاج ان زك لا كلام لش فرع روا دوب لبي اهثكا

 كس هو« داري رخ لكك -ك اج وم دازآ مالغ وف ,سك هدارا اك سدير عس دسم كلام هدا

 وم عت لمع تيم لك ا مالغاروإ ركبت ىرورض كل
 تسرد ى تين يب وف لس دارم انو كلام تس سدي رخ كلا تل ,جس اك تروص سمت مل ىبي

 تهت رك كل للا ءعس فين ليم سا الكوك ,ىك اج كل ببت قل متت لك اا ءاضتق رك ,ج
 2 ةساجب ل ىدازآ اك مالغ هو ء<س ارداتي دارم اندم كلام دج س هدي رخ هو رك جس قوم 6
 هاد لا هاد ك

 وف ءك تين لك قالط س لا دوا ءايك دازآ كبح فس لبث :ابك تس ادت قا ذس ىلا دوا
 دازآ تس للا دوا ,ىد لالط كح ذس ل :ابك حس ىدناب يا ذس ىلوم كا روا دعس تسرد
 د تزول ل تفك تك

 ىكذحوم 2ث قر كلم انرك دازآ كوك ء<- تسرد تين ىك قالط ت ذل دازآ :ترشت
 دازآ لب -<س ببس اك ذوب مث ك عرافتا تيل لاوزاك ريق ر ككل لم رتب دوا كس تملع
 تسرد اني دار (بتيم) مث رك لوب ببس روا ع ببس ضم كل كس تح كلم لاوز انك

 الط لب لب ببس اك ىوازآ قالط رك َك- سا ,لت تسرو تروص سكت رب كسا روا هس

 لاك تسرد انيل دارم ىدازآ ك لوب



 زاحماو ةقيقحلاب قلعتي ام ه9 ىلاعت هللا باتك

 :عاونأ ةسمخ يقيقحلا ئيعملا هب كرتي ام -5

 كرتي سانلا نيب ًافراعتم يزاحملا عملا ناك اذإ يأ :فرعلا ةلالد ١-

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

 قتعي ال "رح وهف يل كولمم لك" :لاق نمف :مالكلا سفن ةلالد ١-
 .الماك كولمملا لوانتي كولمملا نأل ؛بتاكملا

 ناك لزنف "لزنا" :يبرحلل ملسملا لاق اذإف :مالكلا قايس ةلالد -+

 .اننأ كوكي ال لوتف "الجر فنك نإ: لزتا" :لاق ولو ةانمآ

 هب -هتس اىرورض دير لوك كل ك هيلا دام تم ىزايم رك زوجي وك قش قمم : تاي حب

 صبت رخو كسا وأ لوم جرورم لم لوكول تش ىزام بج : رثييرق ١ ترداعو فرع ١

 7.6 سدي رخ لبث "قرص" هو رك اوك مشث ن- ىل سي 2 لباب يبو زوج قم قت
 فرع) هلل وم لبيت وارع رس كس توك دوا لويلاتج ءاندم دارمع كرس اى كرك روا ليس 2
 -(اناج ابك لبيك كرس وك نا لش
 داززآ بتاكم ول "عس دازنآه و يس كول لب وج ريم“ :هلك_ لوك تيب : يبرق اك ماك سف ل:
 ك- فرقت بتاكم روا) < اناج الوب يب ىب كلم لاك لك ولم” ظل رك كل لسا دكومب لبث
 ضفخاوإ» :ج كأي داشرا جي دوا (<بس كول نورك فرص ك لاء دازآ تس دابقفا
 قبح ك- حادج اكدت زاب اك ىزجاع نحاس كس نيرلاو ثم (44:ليئارسا نب) 4 لذلا َحاَنَج اَمُهَل
 لال وار قم قت كس يرق اك تاب لا قفل اك لذ رك لن "وزار ” نم
 ةسب) لابس روأ «تس تير الاو اع اياب دعب كس مالك لمارو نايس : يرق اك مالك لابس 5

 نان لك تقرع رك ( تاك ج مدقم ب) <س يبرق الاد هاج اياب ليك لبث مالك ( تاس

 - لي ةسلج ك دارم نيرق لوفود نق الو لباس دوا لو تاج كك لاعتتسا تم مت قايسو



 زاحمباو ةقيقحلاب قلعتي ام 56 ىلاعت هللا باتك

 .روفلا نيميك :ملكتملا لبق نم ةلالد - 5

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

 .كيلمتلاو ةقدصلاو ةبهلاو عيبلا ظفلب ةرحلا حاكنك

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

 ىلث اك سا ءاكوب نما يود وف ايآ رتل حس علق هد ديئانج *آثإ” : كل ح يلج ناهس لا ني -

 ليي نسا وك سا وف ايآرثا هو لب " تس ورم و را آرت” رك انك فس لاا كا روا لكوم شتا

 هس دييرق اك دي دبت "! جس ورم وف هكا” كويك اوم

 َنيملاظلل ادتْغَأ اَنِإ 'رفْكَيَلَف ءاَش َْمَو نمّويلف ءاش نم :ج لاي داشرا ررط ىا

 كس وللا ذس مت .لكر فك سا دج دوا تسال ناميا تساي دج لب : رمجرت 5 :فهكلا) اراك

 ابد ايقفا لئر فكو نامياك بطاخم كن يرماقي ف نعم تح لاهي بيس يك رك دات كك
 هج (اناكمحد) دي دب ياك < حرك تلالو .ي لاا دنيرقاك (اكدتْعَ انإإم رك ءجس اك

 ككل رموش دوا ء<س او اناج سرك رموش ىديي ب : ثيرق © بناج ى رك 2

 تلم كك بج تدو# دك ل قتح نعم س7 "قرم تع 1 ل تدر 11“

 ايد قالط ب ككل تنقو ىا دك قر انب تيفيك ىك ملكح نيا ,ىك اج وم حلاو قالط كك
 ىلا _قوب د تاو قطن لك تقو سوو روا اج كر توك تقو لا له لج روصقلا

 دلو تيك "روف نراك” وك
 لا كل دارم قثم ىزام ف بم اجرك د لوبق وك قم نعم مالك ل نم : نير اك مالك لك
 ترو“ وازآ لوك ,تس تسرو هس كيلمت روا قرص ءمبه نت لفل حز اك تءدوع دازأ بت

 كل لاب ةي_و زوج قحم قب كس طافلا نا لب دلي ل اه تلم حررط قب ىك تلذ اى
 كوم تسرو حرا تس ظافلا نا لب 2 كك ءارم (تيإلم 11 عض سا ىراي روا

 لي مالك لا قف ءلومب ننس قم ىرات تس دجو لك يرق اكل دك م اهيا توم لاجج :هرف
 لا تجاع اك تين



 يناعملا فورح ثحبم 4١ ىلاعت هللا باتك

 «فطعلا فورح اهنم ناعم ال فورح نايب زاجمجلاو ةقيقحلاب لصتيو

 :يهو رملا فورح اهنمو
 ديز ءاج"ك «بيترت وأ ةنراقمل ضرعت ريغ نم عمجلا قلطمل واولا ١-

 نوكيف رح تنأو افلأ يلإ 4 :هدبعل هلوقك ءازاحم لاحلل نوكت دقو

 .ةيرحلل اطرش ءادألا

 نايباكىلاعم فورم

 هس تقيقح و وب كل كس تفرط ارشح يف لكك ع حس ب ىكزابجو تقيقح قلت اىىلاعم فورت
 -لث وم قم ىزاهم روا قت قب كح فورت ريو حررط ىا_<س زاجل وم ىلع تمت هو بجروا

 لئاقم كس نا -يف تع لوا كم اب ب جي لوب ورم هاو ,فورت راو تم تي ىلاعم فتور

 فورت ل تك أ اه فورت وك نا ,لن كل هك عضو ك- كس اني ظافلا تج ل لاهم فورت

 : ل جس راج هك نايي رج فورت ر وا فطع فور” رنج تس لب ىلاعم

 رق سعب( قل لإ فرط روزا ىرع را وكل :ليب وف مفكر فلس كوز
 ديز ءاج سمج ابرك لبيك رعت ملوك تس بيتترت اب تنراقنم هو بس كل لس عب قلطم واو ا

 لو تم قس كس واو بم( ًاورم ددادي) ٌورْمَعو
 هي ملم اكرلمج رك دوا بس لوب تلكر شن لمص رب موك اي هيلع موك وف جس فطعع .يدرفم اكدرفم رك

 لوثوو رك سلاحا ليث لاثم و روك ب لب < لوم يراد رصح ليث ووجوو تو ضم وأ يس فطع

 0 وم اي آلي حس سسود كيا رك لاقخا يب دوا لون سآت اس
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 رادلا هذه تلحخد نإ :هتجوزل لاق نمف «لصولا عم بيقعتلل ءافلا -

 خارت الب ىلوألا دعب ةيناثلا تلخد اذإ قالطلا عقي «قلاط تنأف .هذهف

 نإ" :لاق اذإف ءطرشلا بقعتي هنأل ؛ازاحي ءازجلا يف ءافلا لمعتستو

 .لوخدلا بيقع قالطلا عقي "قلاط تنأف رادلا تلحد

 تغب" :رخآل لاق نمف «للعلا بقعتت : اهنأل ؛للعلا ماكحأ يف لمعتست اذكو

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

 ىحك بج كوب ريق ك_ كس لاما و لاح نيم تروص ناهس اجوب ك- < لاعأرتج واوبؤك دوا
 رازآ و رك ب لاح لارو رك اذا هيسود دازب كي ون نت“ رح تنَأو افلأ يلإ ذأ :ايك سس مالغةييسا د

 وتود لاحلا وذ روا لاح لي كوم ليم ءاز ارغب 2 اداء ط 1 03 ارا لس ىدازآ# <

 -6 و قم لس تيطرش واو رواك جايك اك

 بس اي ءاكوم ثوم ل كام تس ميل فوطخم فوطتم لهي لبس كل كس لسولا عت بيقحت ءاف -'

 رادلا هذه تلخد نإ :اك حس ىويت ىفباذس لج لب وم ن كك احا اك ا كوم لم اننا ئامز

 ركا لبي ديس قالط كح ف ء ليم كسا لي لوم لاو لير كسا آف ركأا «قلاط تنأف هذهف
 لا ترو كوم حتاو قالطوت لوم لاو رم حاطب دعب كرمك ليكي لب ك سود ترو

 هذ موش بج لب جس لآ كي هس طرشادج اكد جس ّلاج لكل اهتسا لمس ازجزإم ءافاقم دا
 دوم حلاو دعب ك راد لوخو قاطو «قلاط تنأف رادلا تلخد نإ:انك

 ل آو كس لوتلع ماكا كوك ءس ىلاج لكل اعتسا ىك لم لوتلع لكم اكا ءافسرط ىا
 ول” :ايو باو لس سرسوو لب "اجي لي غسل كس مالغ يف لاي :انك تس سرس وو فس لسن لب
 ارسوو را ارو قوي تءاعرع كت ىدازآر وا كل د رارقان رك لوق خت ءاضنق اوك ناو مان

 -ك ٌساجايدرارقان رك د راكئت و رح وه : كلاي رح وهو :ُك
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 دأ" :هدبعل لاق نمف «مودت امم تناك اذإ ةلعلا نايبل ءافلا نوكت دقو

 .هيلع انيد فلألا ريصيو لاحلا يف قتعي "رح تنأف ًافلأ يلإ

 "مهردف مهرد يلع هل" :هلوقك ءازاحج واولا نئعم. ءافلا لمعتستو

 .نامهرد همزل

 ظفللا يف يحارتلا ديفي هلي ةفينح يبأ دنع هنكل «يارتلل مث -

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

 لم جسر ووجوم هو كك دعإ مت تب ومب ىئاد تملع لج س01 كس تللع نايب اقام وا

 هذ لج لب -ك لبئاج وب لاصاع لج لول دم اك اف وج قثم لس بيقعتاو , ل دوجوم ليكي هو حررط

 دازآ ًاروف هوو بس دازآو لج ركادا هور رازم ليا ك ول رح تنأف افلأ ىلإ دأ :ابك حس مالا

 ل وم رق مذ لس لا هيسور رازبب كيا دولا ساجد

 ددؤأ .مهردف مهرد يلع هل :ابك نس ىك تب < لاو لك لاعتتسا واو نتمنا ا

 لوم مزال مدد

 لوم م نوثوو مت روا فل ارت اون كس هلو .فيفح وبا ماما نكي ك ل قفار لادا

 قلاط تنأ :هّلرموش ركا لبيك مالك لذ كس مثرمب ءايكوم شوماخ ركل وب لأ اماك منت جس
 للماك ىمروا «ّقلاَط مث :اك فس لاو رس زار ءايكوم شوم اخ ركل وب قلاط تنأ»وايك وف قلاط مث

 جس ارت للي لونوو مك روا ملكت نب هعس ارت
 رماظي رك ل للا جس نوم لو ليث لوب ,عس ىلوم فئات لبي حت فرص كيو زن كس نيج اص ردوا

 فرص رغب كل نتا نك 3 فنطع رت اس كس لاصففنا زن ء لت سس ومب هلع حجت اس كس مالك ل دا افلا

 دهس قاتلت



 يناعملا فورح ثحبم 4 ىلاعت هللا باتك

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

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

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

 .بيترتلا ىلع
 «اوُمآ َنيِذَلا نِم ناك َدُقإ» :ىلاعت هلوقك ءازاحب واولا نيعمب مث ءيحت دقو

 5-5 .اونمآ نيذلا نم ناكو يأ

 تلخد نإ قلاط مث قلاط مث ,قلاط تنأ :ّك تءابب لوخدم رن رموش كا :فالتخا هرم

 كل ساق لباج راكي ىلاو رعب رواق اوبل اووى كتر رت ننام ماماوأ رادلا

 يول ءابكوم لوما هي تاب كا روا «قلاط ِتْنَأ :ابك ذس سيك ق ث قب لم لوب كارت بج

 ترو“ ىلا هس اهب لوخ دمر خو .لكوبك,ىتر ان ل اه قالط تدع دحإ كس ساروا كوم حلاو قالط

 -<س لام لك راك حس الط وت كيا
 راكب كرست روا كوم حلاو كرسود وا لو نعم يراد يلوخد قالط ىسب فك -. دب طرش روا

 0 هدول تاع لاي (راد لوخو) طرش روا سك لال هرايدد هو تس تدو* نارا نك نك هدو

 ثوب عقاو با قالط

 كيوزن ل نيبجتاص لسا, وم عقاو راو بيزتزتروا ىف لبر قلخم قب" لج تس امرف نيت اص روا
 لرش ةاوخ ركوب قلم يت ايس كس طر وتب لب , شب لح ليم تراوح هيب لصتخ سيم ل وب مالك

 ءىكوم عقاو لوني ول سبب لوخ دم ترروع تنقو سا ركل لب كوم راو بيتر ت[روق و نيل خؤماي و: مدقم
 كل اج راكرباكر منت دوا ىرسود ردا ءك سساج لكت سحرا توك رول وم تاو لوا شدد
 َنيِذْلا نم َناَك مُثإ» :جس داشرا اك كاي دقلا ل دلب ةروس لج < حآواو نثر مث ى ردا

 -ت لبث لوراد نامياهو وم روا قم ا وُنَمآ
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 .ورمع لب ديز نءاج :هلوقك «لوألا ماقم يناثلا ةماقإي ءطلغلا كرادتل لب - 5

 اذإ اثالث قلطتف ءءاشنإلا نود رابخإلا يف هب كرادتلا حصي امنإو :ةدئاف

 لاطبإ كلمي مل هنأل ؛"نيتنث لب ةدحاو قلاط تنأ" :امب لوحدملل لاق

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

 ءورمع نكل ديز يىنءاح ام :كلوقك (يفنلا دعب كاردتسالل نكل -ه

 ا «فنأتسم وهف الإو مالكلا قاستا دنع هب فطعلا حصي امنإ

 لب ديز يءاج : كلك بي 2 ك-رلصا كى“ رك كر لم لبي كل واؤك ان : لب"
 لامخا ليث يب زلات كريز سان رك تراهن ةاكورم ووصقن لي ورم ركاب اي آب ف للاي سره :ورْمَع
 ومن اي ادشاي ون اي أكس

 (ذك اديب ى تاي لوك ) اثنا ءس تسرد لبث تيد رالطا حرالصا ل ىلع ير كس لب :هرلا

 7ننت لب ةذحتاو قلاظ ثنا ا كد كيرإل اب لون هان كثي قت تنزل
 نونو ملافو لوا لج ءاتنتك ر ليت نح اك رك لط اي زك لوا رموش لكوك د وم عقاو سيق الط نت

 هب هلكوك ,هلس وم مزال دازب ىت دوو ناقلأ لب فلأ ّيَلَع هل : كك لك ركا فالخ سب,« علا

 ليت نزلت عرالصأ نيم اءهساشنا لوا روا سنك وم حرالصا كى لن نيم ل بس رابخا

 كس ذر[ مثك ساوب اديب متو وج حس لاس مالكم جس 2 هس كارد شا رعب كس ىقأ نكل -ذ
 دب ورم ني يآ ل ريزز لاي رمي ًارمع نكل ديز ايف ءاج اه : لأ بآ يت هس ك
 مكابكك اردتسا كل لا لج موزلم مزال لوفوو لكوبك ومن اي آش ورم دياشن ركاومت اديهي لايخ سس لمت

 ٠ هاي آورم
 ركاروا هس اتيدهزلفاكككاردتسا رواج فطع فرج ؤ هبت م مزج كه نؤرك ! نكل 0 0

 هس ايو ثم ل كاردتساوو ى# تققو لااروا ء<س لجفنلاب رشم فحول سدت اسكس ري رت كن ون
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 زيحأ ال :ىلوملا لاقف ءمهرد ةئام اهالوم نذإ ريغب تحوزت اذإ ةمألاك

 نأل ؛دقعلا لطب ءامهرد نيسمحو ةئام هزيجأ نكل :مهرد ةئامب حاكنلا
 سيم ريغ مالكلا

 :هلوق ةلزنمب "اذه وأ رح اذه" :هلوقف «نيروكذملا دحأل وأ --

 .نايبلا ةيالو هل ناكف "رح امههدحأ"

 بج تقو لا فطع ميلرذ نكل : باوجا ب بكف لع ميلر ع نكل : لاوس

 -اموم زئاتسم لمت تع نكلوأ و رش سوي مالكرل ا وج تسوي مالك

 : لل روض لغتي وو كل كس نب كم الكر وا

 ءايكوم سوما لبكي ح نكل ركلا لوب ءومب ن لوصقنم وب لوصوم ريت ارم كس لباس مالك ن كل :كلأ

 ى كلب ,وم رن تايثا را ىفأ لكتاب ىاكيا ديب :موو كوم هش تس وب مالك أ ايك م الك تس نكلرم#

 كس لاف“ كك صنت لوك :لقم فرط زج ىرسوو تايثا دوا وم عتاد فرط زج كيا
 ءاكوم مزال لامول "له كس بصحن كلب ,ليبك .ك_صضك هو لاب '' لك لطرق يسود دازب مذ سرج

 ُط شلك تلي لوط شوو نارك نيد ل لامء< 1 بس ىف روا «جس سو مالك اتويك

 كوب لبي فوطخم اوه اين ماكو وب دوقفم

 وس لب” :ارك ا ىلوم رمي ,ايلاك حلال لي متر ووسر إ لس تازاجا ك قوم نسا اكدناب ىك بوب

 ,6 ةاعوم لل ا دقع ل" لومايو تزاجا لب متر ووس حزب ناي اتيد ليي تزاجا 11 ا لم مادو

 لات ترزاجا كاف لم مجرو وس لبس” :ايك ل ىلوم ببج لكك ليت تسوي مالك ككل ىلا
 بجر#ي دىتر لبث قاب تروص لوك كعاكذ تمص روا ءايد راما زك حراك ايفر واج لس لاقل "ايي د
 ساكس تانك لش ىلا شيب يو "" لوماتيو تاجا لم متروس عزي ني ” كاك لب رحب

 <سرسووازيلل كوم ضن اننن مالك ل وفود لج , لبث رابقفا حبب كلا جس حم اج لام حراك "رهم*” ككل
 كوم لاك“ رفطاع ءاكوم فئاتسم نكل لب -اك جايك وم يحرك ديت اس كسر بم كم الك

 ح جايا ءاذه وأ رح اذه :لوث اكىوم لب هس 4-4 كيا سلبي للاي راك مود قاد
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 :لاق ولف «نيروكذملا نم دحاو لك يفن بجوت يفنلا يف "وأ" ةملكو
 لوانتي تابثإلا يفو .امهدحأ ملك اذإ ثنحي "اذه وأ اذه ملكأ ال"

 ."كاذ وأ اذه ذح" :مهلوقك «رييختلا عم امهدحأ

 ةَرَشَع ُماَعطِ ُهتَرافَكَفإ» :ىلاعت هلوقك «ةحابإلا مومع رييختلا ةرورض نمو

 قط دورت هوك وأ مكمل وُمصطُماَم طَسْؤأ منام
 وأ ءرادلا هذه لحدأ ال" :هلوقك «"ىح" نعم. ازاجم "وأ" نوكت دقو

 الوأ ىلوألا لخد ولف «"نيح" نيعمب "وأ" نوكت "رادلا هذه لحدأ

 .هنيكي يف ّرب الوأ ةيناثلا لد ولو ءثنح

 كوم وازن آوواك رك نيثس وك م الغ لم ,اكوبب رايقخاكن ايبؤك لا لب رُح امُهُدَحُأ :اريبج -

 امك متن ىحك رك لب سجس امرك ىقأ كك كيار ب حس لم لاب راك مود وأاظفل لمى“ مالك دا
 د3 اج ثوم تسكت اي تكي“ ىلك و3” ورك لأن تاب حس لاي حس للا لمت رك

 اتبر راي اكن رواء اجو لسا خوك كا هس ل للاب روك مود وأ ظفل لم تش مالك وا

 ده الع ل كيا لوك جابو رايقفاك لو تيل اف" ناي ل ين” رك وق اك لوكا بج جس
 وك لوجاتم لد »رافكاكمس لهي” جس ليم زم ةروس تلج و: ماع تحابا كت سى رورض كل سر

 اب ماظن) نورك كيا يانيازيكدك ناب اتركي دك ك ذهنك دك ل ولاورك خيي جاك جرداعسوا اني دانافك
 دهس ركاداورافك ساجد سلي لؤنست, جس رايظن اك او خيير ورافكو "انك دز ((دناب

 هذه لخدأ وأ رادلا هذه لخدأ ال : كلو ب ,تساتوم لع ف كس قح ازاي 2-0

 تمت وأ لاهي ول ءلوومب لخغاو لم كا لسا دك كت لاهي اندم ليي لخخاو ليحل ا لي رادلا
 لاو لبكي لص حك سوو رك دوا ل اج ثول مح وفا وبج لخاو ليم حك لبكي ركا ل -و: تح

 3 تاج وم رول م اوم
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 دادتمالل ًالباق اهلبق ام ناك اذإ اذهو ءعضولا لصأ يف ةياغلل يح -

 عفشي ّىح كبرضأ مل نإ رح يدبع"ك «ةياغلل اا اهدعب امو

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

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

 .ءازحلا ىلع اهلمح نكمأو «ةياغلل ًاحلاص اهدعب ام الو دادتمالل الباق

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

 روا-<تس نق زج دل لابج رع ىرخآ شن تيباغ هس ك- ك تيياغ ثواني لا ى ىتح -<

 لس دارتخا وم نكس نب تيباع رحل اماك قحرواوم دادتتا لياق لجأ اماكى تح بج لو تققو لا قم يب

 ماظارم .نالف عفشي تح كبرضأ مل نإ رح يدبع :ك ّلؤك بي -لابل هىذادو : لو
 رككاراماي ادام دش لكلاب رك لي تسرك شرافس لاذف دك كك لاه ءلودام دن كح ليم كا جس دازآ

 نك وم زارد حسدارك (رام) برض .لكدبك دك اج ثوث مثول يد طوجج كيب تس شدافس كن الف

 ب قر تيحالص لك كي تياهن كر ام'" ل رافس””روا ءجس

 ام اك ىتح بجاكوم تقو لاا يروا ءاكوم يك تأزم ىتحول ,لوم ث تسرد تم كس تبياغ كادوا

 انرك لوم .يازجكى وحر وا وم تيحالص ك غني تيياغ لمص دعبام ك- لا رثروا ومب شدارتما لبا لبث

 بآ ليث ركا ب دازآ م الغارم ,ينيدغُت تح كتآ مل نإ رح يدبع : كل لوك بج وب نت

 ثشاعو ءايارك سبت شانك لاذ للا رك ءايآوو لج -لبئارك تشان كح بآ كات لآ الاي كس

 تشان ركاب انكر لت تيرحالص لك يس تيا انارك تشان ملكك كوم لبثت دازآ م الغ لم اوه لك

 6 ة اجايكل وم يلا لج ءجس انتر تيحالص ىك ثباذج لاب ء سانيو تا دالك فس اددايزانارك

 وم منش نعم كس تيا روا لكوم ءاف تك كل كس فطع ضرع قبح و وب نكت ان جت تلب يب رك دوا

 - جدازآماظفارمم مويلا كدنع ىدغتأ قح كنآ مل نإ رح يدبع : كلك بك لاو



 يناعملا فورح ثحبم 14 ىلاعت هللا باتك

 نعم لطبو ءازاجم ءافلا عع ضحملا فطعلل تلعج اذه رذعت نإف
 هاتأف "مويلا كدنع ىدغتأ يح كنتآ مل نإ رح يدبع" :هلوقك «ةياغلا

 .ثنحي مويلا كلذ يف روفلا ىلع هدنع دغتي ملف

 ."يلهد ىلإ دنبويد نم ترس"لك «ةياغلا ءاهتنال ىلإ -8
 تيرتشا" :هلوقك ايغملا ف لحدت ال اهسفنب ةمئاق ةياغلا تناك نإ مث
 ءاهسفنب ةمئاق نكت مل نإو ."طئاحلا اذه ىلإ طئاحلا اذه نم ضرألا

 نإو «نيبعكلاو قفارملاك لحدت ةياغلل ًالوانتم مالكلا ردص ناك نإف
 .موصلا يف ليللاك لحدت ال كش هيف ناك وأ اهلوانتي مل

 ءاي آى اي كلاود لب لوز تشان ترآ اي كس بآل لب ءلاي هع بآل آن لم لا -
 بج لئوك -ا اج وم دازآم الغم كاب وم ثضاعؤل اكن شان ارو لبي كد لا لاي كس ىاداوا
 ازج كل كس لن ب١ لفن نياووخؤل تك بوسنم فرط كت اذ كي (انرك تشان دوا انآ) لت لوفوو
 ىرول مث عوج اك هيلع فوطخمو فوطخم روا كس ليزك لوم يب لمت ففطع لبي -أذكس نب لاب
 اكون طرش كح كس لوم

 لقنتسا تيان ركاب -اهكر فساك لي كيد تس دنب يد ف لبي بي ,جس ك- كس تيياغ سانتا ىلإ -
 سا سس راهلو للا ذس لام : لكل لاك بج -قكوم ليت لاو لم يضم تيان ؤف ومب دوجوم تاذلاب
 ل وم لبيت لاو لم لي راولد لونوو وأ ,ىري ر لع ز كت راولد

 ؟ لب اي جس لاشك تيياخ مالك ورش دك د لدي لب ,وم تووجوم تاذلاب لفتت تيان رك دو
 نب نحس روا لاينمك ليث تيبآ ىكوضو سيب وم لغاد لم ايطم تي اخ ؤن س لم خرا
 وك تيا مالك عرورش ركا دوا لو لصاش قب وك لوم وا لويفمك لاي دوا دحتاب هلكوبك ءلث لاو
 ,لببت لاو لم سور تار بج كوم ن لشاو ليم يضم تي اخ وف دب: كلاي دمج رن لس شن نايا

 كنت ناش نلف وو



 يناعملا فورح ثحبم 7 ىلاعت هللا باتك

 ايد كركي هلا يلع نالفل :هلوقف «مازلإلل ىلع -3

 :هلوقك ءازاحم "ءابلا" ئيعب نوكت ةضحملا تاضواعملا يف تلخد اذإو

 ”فلاب يأ "ىلا قلمادمه تيب
 . عت ابنك شمال ذأ ىلَعَك يام :ىلاعت هلوقك «طرشلل نوكت دقو

 0 5 ,ليدنم يف ابوث تبصغ" :لاق اذإف «ةيفرظلل يف ٠-
 :ردصملاو ناكملاو نامزلا ف لمعتستو .اعيمج هامزل "ةرصوق

 :الاق "دغ يف قلاط تنأ" :هلوقك «نامزلا فرظ يف تلمعتسا اذإف -أ

 لاقو «رجفلا علط امك قالطلا عقيو اهراهظإو 7-0 يوتسي
 راهظإلا فو ءرجفلا علط امك قالطلا عقي فذحلا يف :هلثم ةفيح وبا

 يفر دازم م مذ برم كس لاظق .فلأ يلع نالفل جي -ج كل كح (ةسك م زال) مازلا ىلع -؟

 كوم مضر هوؤأ ءلإ

 اذه تعب : كل_ٌلوك بج جس اموم ءاب نتا هوؤل وم لاهتسا للم تاضواعم ضل اخ ىلع بج روا
 دى رازرب ضوعب م يم لي هيه د دازم جب يس ل .فلأ ىلع

 نك شُ ال نأ ىلَع كننعياَبُيإم : :جس داشرا لبي نت ةروس بج جس اوم كل كح طرش ىلع د

 فيس دلو زج ىك رت اسكس دقلاه رك يطرش لا لير ت تعب حس بأ“ + 4اتيش هللاب

 :كل ركا لي هج 2 < ذات دامناي لج كزتج ىك قتل جس 2- ع تيفرظيف ٠٠
 ,ةرصوق يف ارق تبصغ : كاي ءبك بصف اًريِك لي لامور ذ لبي «ليدنم يف ابوث تبصغ

 ناكم فرط ,نامزز فرط يف روا - هوم مزاإ ىت لووول اك بصخت روج ليث سلك فس لب
 :جس اوم لاعتسا رت اسكس لوني رص روا

 زءدغ يف قلاط تنأ :ك- لوك بج ,تاج ايك لاهتسا لي نامز فرط بج لب فلا
 ىت ومب عرولط جي لك ه دشن آروا تس لامي انكر ماظن دوا انرك ف ذعا يف كيو كس ني اص
 5 وقوم فوزج يف كا : لت تامرف هل فيفع وبا ماما روا ُك ةاج وم عتاد قالط



 يناعملا فورح ثحبم 7١ ىلاعت هللا باتك

 ىلع دغلا نم ءزج يف عقي الإو «هتين تحص راهنلا رحخآ ىون ول

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

 .نكامألا عيمج يف عقي

 "رادلا كلوحد يف قلاط تنأ" :هلوقك ءردصملا ىلع تلحد اذإو -ج

 .رادلا لوحد لبق عقي الف ءطرشلا نيعم ديفت

 كنم تيرتشا" :هلوقك «نامثألا ىلع لحدي اذهلو «قاصلالل ءابلا ١

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

 : لو ليت روص وو وأ ومي رؤكر م لا تررايع يف رك وا ف ةساج وم عقاو قاطط ىت توب عرولط 7 -

 عاو قالط لم رخآ لس لكو دنت آمعس تسردتنين كل اوف تين كرخآ ل لكون فس لارا

 د كوم خلاد الط لوز ( نيم ريغ مب“ ىك لس لكورعت اذنك نأ تيك ىيارك ادا د“
 ك- .ةكم يف قلاط تنأ :لوق اك موش بج ,اجايك لاعتسا لم ناكم فرط يف بج روا ب

 ىلا وب قل) قوم ن تييصوصخ كب كرم ءقدم ختاو للم لوب مانت قطط هول الط لم كب
 ظ -( ةاجوم تاو قالط

 طرش يف آل ,رادلا كلوخد يف قلاط تنأ :لوق كى سيب وب لاو هي رص يف بج روا تر
 قوم نعت او قالط لبكي ضن توم ل ويزرع ني ,اك ]سدهزلافاك ل كس

 لاو ري نمت هو تس جو ىلا نس كل- كس (ف الع دخت اس كس زج كرس داك تت: كيأ) قاصلا عاب ١#

 دوا دهس ( مهي دذ) ليسو اكل لوصح تم مهجس طرشن نك روا بس لسا خيل لم لكيت دعس لو
 داكوم نا كلب اوم لايت عل لوخ دمك ءاب لب -هع ديت اس كس لما ( نش ) خملاج كبس يب هدعاق
 5 ,ةديج ةطنح نم ركب دبعلا اذه كنم ُتيرتشا : كل_لوك بع



 ةلدألا حاضيإب قلعتي ام 7 ىلاعت هللا باتك

 .امهريغو ةدايزلاو ضيعبتلاك اهيف زاحم يقاوبلاو ءاهلصأ وه اذه

 ةلدألا حاضيإب قلعتي ام

 ُهَمَلَع :ىلاعت لاق ءراهظإلا :ةغل نايبلاو .نايبلا لمتحت ججحلا هذهو

 :هجوأ ةسمخ ىلع نايبلاو .بطاخملل دارملا ٌراهظإ :احالطصاو هُيَناَيَبلا
 ( 1 :نمحرلا)

 ءصوصخملا وأ زاحملا لامتحا عطقي امم مالكلا ديكوت وهو :ريرقتلا نايب ١-

 0  هْيَحاَتِجِب ُريِطَي رئاط ال وو :ىلاعت هلوقك
 (1/.:ماعنألا)

 لم سا رو اكو نش كس و ,ضوع كس ترك هدع كيأ كس لوببكا ير مالغ ب س آس لن -
 127 وم هن زئاج ل دبت للم سار وااو عبس مالغروا كوب زتأج ىلب ربت

 ل قت ىرام لس شاور غو ان ومب زيا روا لقيا صج ىلاوم ريو - لين قتل قتم ب لس اب

 نايباك ناي“
 نوب خت حس تحاضو ا مييعرش لن الد وج ل اب هو نك

 ماع رط ى اء لوب سيمت وب ل :اشم) ل تك رلنااكتحاضو يع رش لت الدالاب هرؤكذ م

 كس نايب(ج وميت ونيت لب قلعت اهشركب سا لجل ءل راش كس نايب لمح روا ككرتشم رواء لبي
 هدير رطاكر يفعل فام راهيلخاوك نانا م 4َناَيبْلا ُهَمَلَعِ» :ب لاقت ىداي داشرا_انررك الن : لون نق“ ىوغل

 : لمت روص جراي اكن ايب ”نرك اظوارم يا ساس كس بطاخم : لن ثم ىتالطصار وايام

 خاج وه تش لازخااك صيت ا زي كلا ركر كوم حس. اافلا يراك مالك :يقل ناين ١

 حماد دارم ىفبا رلكح سيب ,وب لاتحااك صيت اي زي لمه سا رك لوم جاو قم كس اظنفل :جرشت

 -ةساجوم جاو روادار م كطفل ياو تس نايب كس لا لي ءسك

 وس راج رازمود تس نزومروجوم رارقم ك 254 اكيوزن ل دزفح لك لوب زي ٠١ رارقم ك 7 اهتن شاب مف رك 0010(

 به فو مولكس ثلاجزفوس نمت رازم وو روا ءرشيل ليش



 ةلدألا حاضيإب قلعتي ام 07 ىلاعت هللا باتك

 يلع نالفل" م 7 أ هلك ٌةكئالَملا َدَجَسفإ» :ىلاعت هلوقو

 . دلبلا زيفقب ةطنح زيفق

 :لويضقسو الوصوم حصي :همكح

 وأ ًالمحب هنوكل ؛دارملا فرق كمتورع طفلا نوكي نأ وه :ريسفتلا نايب -؟

 داَكَّزلا اونآَو ةالَّصلا اوُميِقََوإ» :ىلاعت هلوقك «هنايبي ملكتملا هفشكيف ًاكرتشم

 ل ولا ل ايتفاوا ءاحتق وياي ل3 رلاو ةظلسفلا تناك

 : لال اغم
 خيساد# دن ياك شدوا : مج رت يحتج ُريطَي رئاط الو :<س كاي داشرا لبث ماعنا ةروس د١
 : لزب تك .عس لاما كتم قزاج 0 موب حل لو يان را قيقح وم امرا تس لووزاي لولود

 ايكوم ت2 لايحا يب تس نيك هيحانجب ريطي هس اجر اودي تتم( الالق هتمهب ريطي نالف

 كساس وس : مج رت «نوُعَمْجَأ مهلك ةَكالَمْلا َدَجَسف» ب بلاي داشرا لم رت روس روا_؟

 ضب رياش 1س لابخا 6 ضييصخخ رك عبس ماع دوا بس حج ملكا ل - ارك رب رحت اس كيا ن# نلوتشرف

 داي ورك م وك لاتخا اذ نوعمجأ مهلك لومدارم تشر

 نيقق لس ريغ حس :رق كيا 6 لول سف سرمم كح كس لال” :لوق اك لئاق تجب روا د“»

 كيدز كل زنح) ىك لوم فل رارقم لكلا ليث لوق الع فل جس تايب كد كيا زيت "حس

 اهرب" حس زيف لرش” ن لئاق بج لج ( بس فو مولكس ئلاندا ث ثيل سن احاوس را دقه كا
 دل تنك وأ "ريكا نايب””ؤك لا < هيف نايب كم ابد هن لاب ماها لاك فايد
 -ى ادجروا باتكس آى اوم الس مالك يرق نابي م

 نيا ملك لي ,ككرتشم اي بس لم هو كد جو لباب ءدم تا اودارم كاظفل كس يبرأ نايب -'
 زامغ“"وركاداةاكز روا ورك مامتمااكز امن“ : تس داشرا اك كاي دثلا تلج هك او دارم لكلا ح نابي

 اة ها 1 ءاب 1 نايماكنلا لم“ ثييداعا ءلؤ ظافلا لمس لوثووةاكز روا

 داي دامرف حي او هيروط سول ذك د ارم كك اي ثلا دوا ءايامرف تش زك للا جا



 ةلدألا حاضيإب قلعتي ام 7 ىلاعت هللا باتك

 ءرقلا ناك ورق هّنالَث َنهسفْنأي َنْصَنَرَتَي ُتاَقَلطُمْلاَو :ىلاعت هلوقو

 قالط :هلوقب لاحت هللا دارم لَو يبا نيف نينفا هرهطلاو نيكل قب اك رعد
 .ناتضيح اهؤرقو ناتقيلطت ةمألا

 .الوصفمو ًالوصوم حصي :همكح

 قيلعتلاب كلذو «همالك نئيعم ملكتملا نايبب ريغتي نأ وه :رييغتلا نايب ٠-

 :5 هلوقو "رادلا تلخد نإ قلاط تنأ" :هلوقك ءءانثتسالابو طرشلاب

 حراك ) فتك ورق نلخت وك بآةيسا لت روع ىل وم ىد قالط روا”* : جس داشد اك كاي دذلا : لاثم ىرسود

 كا ل بن لمس ككل لدعم روا ضي "ورق قفل ل سا" لوك كس ور ( هس
 ود مورق كس لادواءلث لقالطود قط كى دتاي” :ايامرف كح اددارم كك اي ثلا هلدذ كس داشرا
 (ىدم رت ,ووادولا) -" لإ لم

 مك لصف“ روا انس 1 قب لتتم حس ماكر فل نيب ص

 حررط هد مل ربت يروا اج لرب بلطم اك مالك لس سا تسنايب ل ملكتي < يري كيب د“

 2237 .ايثنتااروا ا سس ن_رك لح يت اسكس طرش ا : بس لوم حس

 تنأ فرص رموش ركا كل بم كو لا قالط كل رادلا تلخد نإ قلاط ِتنأ : كلك بي

 تاج كج مالك ب اؤقايو رك لح ديت اس لس طرش ف لا بج كك -ىلاج زي قالطأر ف ةناتنك قلاط

 تم لسدب لس ل وسانوس" : رك س ل تيياور لك فير ش ىداخب روا ابك لدي مت رواايكوم قلم

 نتا بج رك ءالاج وم زئاع اناقلطم عَ لدبي لس _وسؤل هوم لج الهي فرص رك ""ربارس يارب رك

 -د# تدم رت اسال ىثش كوب بلطم با _ايكل دب بلطماكم الكول ايآ

 اكماكى كك وف < اج ىدرك ناب دح لك مك روك م لي مالك ثم دعست تيياغ كر بل نيب تادوص رست كيا (1)
 46 اج لرب بلطم
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 .الوصفم حصي الو الوصوم حصي :همكح

 تمل 4 ةلبق ذل رشا هوجو دبع ايم ةوكيب طرشلاب ىزعملا :ةذئاف

 لق اسيد ىيلعتلا ناك "قلاع" قاف كدكو# نإ" يحك لاق

 سد سلم 0

 ثبلف# :ىلاعت هلوقك ءاينثلا دعب يقابلاب املكت نوكي ءانثتسالا :ةدئاف

 ةئام مست موقلا يف اكتلع حون ثبل يأ «اماَع َنيِسْمَح اّلإ ٍةَنَس َفْلأ مهي
 ١( 4 :توبكنعلا) #َ 1

 و ةثالث ىلع وهو .ةرورضلا قيرطب لصاح نايب وه :ةرورضلا نايب - 5
 مدل 1 هُنرَوُووا :ىلاعت هلوقك .قوطنملا مكح 5 نوكي ام تأ

 ١١ :ءاسنلا

 لاك تسر واًروصفم يس تسرواًوصوم فرص رخل نيب و

 هد كبك تسلا كج لاي طرش بج جس قب بيساك مت تنقو لاهو وب قلخ .يطرش تاب دج :هياف

 كل و نورك لاق تت ا :اهك ع ترو ىذا نس نلت لب لوم ليت بيساو مك

 3 اجي قالطؤلا4 كات حس تدوم لااوركا لج ءعس تسرو قلعت ينل "قطط
 اك ثنا رزقي ذ_ لكم يوك ل ,عامومب ملك هكا ب اني لاب دج محب كس ف ركاثنسا لي ثلا : هاف

 / 1 : 2 اي رك لاس را ربك بم موق يي حروف لب” : سس داشرا ليم تاويل روس جب -ايك لب ىت

 دهس روك لاسوس وف ل ئاس لب موق هو م "لاس لايجب

 : لب ليت روص نمت لل ار وا اج وم وو ووخ كأم ترورض نر طب وج جس نايبهو تر ورض ناي"

 لا د عسى ظافلا تاي جيس دض لكم ويم ققوطنم) يد ليم مت كس قوطنم وج وو فلا

 0 (ي قوطنم موون ومن ترورض لك طاينتساو دابا كك كس حي وك لارواةاجأ



 ةلدألا حاضيإب قلعتي ام 2 ىلاعت هللا باتك

 ئار“اذإ امك ملكتملا لاح ةلالدب تبثي ام وهو :لاح نايب -ب

 .عورشم هنأ نايبلا ةلزنمب هتوكس ناك «هنع هني ملف ارمأ عراشلا

 نيح ىلوملا توكسك «سانلا نع رورغلا عفد ةرورض تبث ام :هنمو
 نأ «ةزاحملا هل 03 .رونعي هنإف ؛يرتشيو عيبي هدبع ىأر

 .نايبلا ةلزنمب نايبلا ىلإ ةجاحلا عضوم يف توكسلا

 :ةلمحب ةلمج ىلع نوزوم وأ ليكم فطعي نأ وهو :فطع نايب -ج

 ةئام يلع هل" :هلوقك «ةلمحملا ةلمجلل ًانايب فطعلا كلذ نوكيف

 .سنجللا كلذ نم لكلا نأ نايبلا ةلزنمب فطعلا ناك "مهردو

 لا يت باب لام كس لادوا وم شدالوا كب ل تييم رك!” :عس لاي داشرا لا ءاسنةروس بج -

 ملك وبك جس اك اب هداك كنس كي فج كاومب مولعم لب "ع لات كيااكلام نول نوب عئراو 1

 دس لبث تييآاى اا“ نايباك صح كس باب لج دلت ثداد لاك ددا
 : لل لاماغمو و لك اوم تبباخ تس دتيبرق كس تلاح لكم لك وب ناي وو نم لاح نيب دب

 اى تآ ءلاكود دعس للا دوا ليو لك ماك ى م يل برك ىخ بج :ىوبت هيرقت
 هس رتاج لاهم هو ركوب ياو ثايب هس ىو مخ

 ابر سوما ىلوم ءعس ابر ركت خورفو دي رخوو ركام دوك م الغنيسا ل ىلوم : وما ىكىلوم ١

 ركا كت رورض ليي قوم تاجا كرايوراك كل كس مالغ قش وماخ لك اؤت ,لب ورك مالغ
 رارق نايبوك شومان كل كس اجب كو صو وك نا كوب كو صد وك لوكو لو اكرباج يك م ايل

 ل" جس ناهي ل زم ىثنوم اين يق وهم كس ترورض كن اين : تس هرعاق لكوك ,«سى رد ورائي

 لا هع فطع للا ءنرك فلطع الزنج فو زوم اي ليك ىنك.ي لمت مب“ ىتك ل :ففطع ايي جر
 كتاب لا فطع نول ,مهردو ةئاه يلع هل : كلك بي -3 اج وم تحاضو لك لمب م“
 دلو ىت مت ردا وس ثم ءلو حلت لال هكاكوم نيب



 م5 هللا لوسر ةئس 7 يناثلا ثحبلا

 يعرش صنب لوألا مكحلا عفر وهو .خسنلا وهو :ليدبتلا نايب -
 .اهوروزف ءروبقلا ةرايز نع مكتيف تنك هَ هلوقك «رخأتم

 .دابعلا نم زوجي الو ءعرشلا بحاص نم زوجي :همكح

 ناثلا ثحبلا

 لك هللا لوسر ةنس يف ظ

 وأ لعف را لوقا جت هيلإ دنت اه 25 ىلا ةيسو .ةقيرطلا :ةغل ةنسلا

 .ًاضيأ مهلاعفأو ةباحصلا لاوقأل لماش وه ام انهه ةنسلاب دارملاو «ريرقت

 ايوامتا ههلرذ كس ىر شف رفاتم زك لوا مت هو دوا دبس "نر ”' مان ارسود اك” : ل دبتت نايب -
 لكروت لب ءامت ابك حش حس روبق ترايزوك سوكو بأ لبي” رك كنس لل فل ش ثري دح تحج <

 : ل وم تبا لت اب ود تس ثييدع لاا ( جام لبا ءٌلاس) "ورك تدايز
 -اني داماك لا رجل رز ل-ضن ى او رعب ثم خاتم صن ىرس ود ,عمضن رم كر وبق تدا زم لوا مت كيا

 خّسنت اًمإ» :< تييآل م هرقلةروس لو سن اونع لوثوو كل كس نايبب لا لثن مث ناآرق: هو

 دل مان ل ونود يكس نايب لاك ساقي انلدَب اًذاوإ» :<س تييآل يم لك ةروسرواجيآ نم
 -لبثأ زئاج حس فرط ل ودنب ,كس زتاج قت حس فرط ىكعرراش ناي ب ص

 م ىن راهم رك , لن ىلاغت دثلا فرص عرراش لم تقيقتح لاو نذكر ربقم مت ثم عرراش : هاف

 -<- اج ايك الطا كرر اش لك يب

 ثلكب رس وو

 للم نايب هوب: تنس
 11 ولم يآوج لن تاريماجو لاعفاو لوقا ودا ارم حس وب تندس روا ,متسار : لن قت ىوغل لس تنس

 لو لاشك لاعفاو لاوق ا كس رباص لش للا ءعبس ماعظفلاكتندس لاهيدوا لا ىلاج كب وضم فرط ظ



 هك هللا لوسر ةنس 37 يناثلا ثحبلا

 يف ةتباث ىملاعت هللا باتك ثحب يف اهركذ قبس يلا نورشعلا ٌماسقألاو

 ,ندسلا هب نهد اعاتابلل كانلا اذه ءاضيأ ةندبلا

 ملعلا موزل قح يف باتكلا ةلزنمب ع هللا لوسر ربخ نأ ملعاو

 ربخلا باب يف ةهبشلا نأ الإ هللا عاطأ دقف هعاطأ نم نإف ؛هب لمعلاو

 .هب هلاصتاو هُو هللا لوسر نم هتوبث يف

 اناج الج ري لم تسار قيد و نيدلا يف ةكولسملا ةقيرطلا : لو ق* ىالطصا لس تنس :رشت

 -( يرق ) ريعاتروا لش , لوقا يس دثلا لوسر : ل تم كس ثييدح دواس

 ثيبدع هو ل اهب لومتش ثييداا وج بس تدبن كد جو ل صوصخو مو ليث ثييرح روا تنس وا
 ءالإب ثييدع هو لوو صوص يت ال كس يل ىبناي لن غروضم ثري واحا وج روا -ىكت تندس دوا لن قب

 روا -لبك ثييدح ءلؤ تنس لاهفاو لاوقا كس باص روا نيرشار حافاغ روا لج لب تنس

 اكذ_رك ظ وفك وكث ييداحا روا جس مح اك وم اريج لمت ري نا روااكخ ذكي طوبفتم وكت ندس لدم ثييداعا
 اكثييدع < اتاج ايكل اهتسا ظففل ام" تنس” لبث ىلاغ ثم ك- لسا مت اك اهب كسآوكن ادوا

 - حايك بت راينا ظفل

 ارب د لن لوم قف ىجب للم تنس بسوو جاكي ورك تاكم اما لي نم: لم ثنكب كدا باتكر وا
 ده 1 نايبوأ للاب (نلا باب ديازوأ ل اي 0 رطو ى لأبي تاليصفت ّ نلا روا ماسقا بس وو

 #ل اخ دجت اس كس تندس وج جس كل

 كسلا باتكلزنمب ليث موزنل كس لش وملح (عراططا) مخ كي ثلا لوس كن بل ناجى تاب يدا
 لكي شا لوس روج كوك بس ىرورض انكر دات عاكس اولا :رك لمت حررط لك تدل باتك يللا بس

 هس ارك ت عاطا كى ات دثلاهو <ساتنرك (ىرادس.لامرف) تعاطا

 دنس ىكاروا؟ لب اي هس تبان هس يبلى ثييرص صاخ لوك كابس شايفك كرش لم لسا تبا لب

 ؟شئايه لمت # يل بآ



 ةنسلا ماسقأ ن7 لي هللا لوسر ةنس

 [ةنسلا ماسقأ]

 [انب لاصتالا ةيفيك رابتعاب]
 :ماسقأ ةثالث ىلع دي هللا لوسر نم انب لاصتالا ةيفيك رابتعاب ةنسلاف

 مهقفاوت مهوتي الو مهددع ىصحي ال موق هاور ام وه :رتاوتملا ١-

 .سمخلا تاولصلاو نآرقلا لقنك «,بذكلا ىلع

 .ارفك هدر نوكيو ايرورض املع نايعلاك نيقيلا ملع بجوي :همكح

 نرقلا يف رشتنا مث لصألا يف داحآلا نم ناك ام وه :روهشملا -؟

 ةمألا هتقلتو بذكلا ىلع مهقفاوت مهوتي ال موق هلقن ىح يناثلا

 .نيفخلا ىلع حسملا ثيدحك «لوبقلاب

 [ لم ق تنس ]
 [تسرايتقا < لاصنا]

 :ج يلوم نت خس دابقغا لس تفتك رب ل كت أ ح مل ثرا لوسر تنس لو

 نلاروا ,ومب ابكت بياور نس وأو ول ر اخ لس كك عإ حس باح روووأ ل هس ثييبرع هو رتاوتم : رتاوتم |

 لأ لك وامن اي ردا منكن آرق بيب وم اجآن لهم لايخ نوب قف روع 6

 ل كد قتط رتل ليما م وروكد م, لت كلك ن ايب سيمت راي كرتون ليكي : توف
 5-5 رفكر اكزاا6رتاوتم روا جس سوم ىبيدب مع مو روا ,رباشم تت جس امرك تب خوك( 5 3 رئاوس ص

 ايكوم لص ندي ووخب ووخ , وب ايك يكد لصاح رك اء تامدقتم روا رلق و رون وج بس هو ملع دب : ثوف

 -< اناج ومب نقيل اكعرولط لس لاك كيو جر روس تجب دوب

 - هود كيا قس وم ح ليد اع لب باص روو كم ) لبي زج وج س ثري رح مو روهششم و -_



 ةنسلا ماسقأ 1 كك هللا لوسر ةنس

 .ةعدب هدر نوكيو ةنينأمط ملع بحوي :همكح

 6 ادعت ناتثالا نأ :ةهتاولا هيدوروب انما ورق داع ولا ريع نإ

 .ةرهشلا ّدح غلبت مل اذإ ددعلل ةربع الو «ثيداحألا

 .نيقيلا ملع نود لمعلا بجوي :همكح

 ارك كتل ابي وم ىن ليبب وو ليم نيت معين و نبا رود تم نلرلق سرسور «و/: ايكت ياو -
 وكلا د تما روا ,ومب انآ لبي لايخ انو نفق رب روج انج وب ايكت بياور فس وكول نتا وأ

 تاور ني لوبا تع يالا ع
 روهشم لم دعب ثري داحا رتب ركل لا , لب رايقظااك ترش كثري دح رحب لس نباح روو : ثان

 رس

 -هتاىا راك اكل ا روا ,جسانوبج لص اح ملع شنب نايا يس روبشم م مص

 ملوك لكس ا ليم ناآرق نم ,وم نووجوم لاثم لوك #دبكب كلش جس تاب هور م تعدب : ثول

 تارك تعرب مروا وم تياغو تس بلاص ل شدوا ومب لمس لوك كالا للم لوي دح توب لسا
 لك دس تعرب روا ثسح تعرب لك تعرب ريكا نأ“ روا جس تحارص لك لا لاش ثييدع ء.

 دهس تدايتفا ل قثم ىوفل هو بد كم يت فرط

 ليتم دع توداي ز ,ليرك تياور اارفا هداي ذي ود «ليا وك ل من جس ثيدح هو دعاو رش :دعاو رش ٠
 ننال, رابقعا لوكاكدادخت لام لا ومب قي هن كك جرو كس ترهش ثييدع كج دوال لكم ل ىلا

110 
 تس ناار اقع هيئانج قيد لبن هزيافاكن يقي وو رك ءعس بجاو لم يساؤن وب كا دعاو بخ :

 2[ وم لب توث



 يوارلا طورش م١ هلع 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 ءهنم

 ديرأ يذلا هانعمب همهفو عامسلا قح مالكلا عامس وهو :طبضلا -؟

 .هتركاذم. هتبقارمو هيلع تابثلاو هظفحو هب

 اذإ يح ءالامك ربتعملو «نيدلا يف ةماقتسالا يهو :ةلادعلا ٠-

 .هتلادع تطقس ةريغص ىلع ّرصأ وأ ةريبك بكترا

 555 يبصلا ربخ لبقي الف «ىلاعت هللاب رارقإلاو قيدصتلا وهو :مالسإلا - ؛

 [ىواراطلاش]

 : ليج لاي لير ش راو لش لويوار مانت بجبس بجاو لأ“ بلا جس تحج تقو لا عادم د
 كاردا اكن لج بس اناج ايكك لأروا اكل وفاي نا مهل رذ كس لمت هس (نشور) روف كيا لقت .لخ _

 لماء - 1 ثيدع يبت روا < اناج ايكث كاروااك تاي ونعم ره رذ كس لا تم ,كح رك لت ساو
 -( ليث تجب تيار ين لج) بس لمخ غلاب هوروا بس طرش لثخ
 لاو انمي وكت نلا كس للا دوا «<س انذس حر رط قب اوك مالكه و روأ (تضافم «ملاروكم) : طبط -'

 دهس انرك ىلا كك لكلا يي رؤ كس را رك جي انرركاكي وك ا رول انرثك د اي وك ارا لن كس كس دارمع حس

 رالي -هجساكتلارع لماكر ايتغا ل ثبيدح ترج روا كبس ىراوتسا لبث نيدو روا : تلارع #-
 ك ةساج ومي ىرادنيو لك اؤأ دكر ارصا هيدانك رخص اي سك باك رااكدانكر يب قواد لوك

 - لك نس لج -<س انك ارقااكل ا تس ناب ز دوااننام تس لدوكت ينادحو لك ثلا هو دوا : مالسا -"



 يوارلا ماسقأ 1 85 هللا لوسر ةنس

 ةأرملا ربخ لبقيو ءرفاكلاو قسافلاو هتلفغ تدتشا يذلاو «هوتعملاو

 .طئارشلا دوحول ؛ىمعألاو دبعلاو

 [يوارلا ماسقأ]
 :نامسق لصألا يف يوارلا مث

 .فّ ةلدابعلاو ةعبرألا ءافلخلاك ,داهتحالاو ملعلاب فورعم ١-

 .سايقلاب لمعلا نم ىلوأ مهتياورب لمعلا :همكح

 ام كلام نب سنأو ةريره يبأك «ةلادعلاو ظفحلاب فورعم ١-

 ولا نإ تلفت هواي زز تببب حس فرط كانط كس ثييدع ل لم كنت ساروا لح مل -
 تياور ىكانببا: روأ لك مالغ روا ٌق تروع ا تلاع لى لوق تياور كر فاكر وا ىكق ءاف روا

 -ليئاج لاي نمر ش ريد ليث نا بج, اجا كل وق

 [ مارنقا ىق ىواد]
 : ل كح من ود اىوار كس ثيدع ( للم باحص تن ) لب ذج رك

 ىلار حس بس دذلا] دنلا دبع راه روا نيرشار افلخ بج ءانفار ترهش لبث داتتباو مل ِك

 م[ لوم

 دهس رتب حس فك ل ديلا نر لمت ب تيار كت ارت نا : م

 - ايلي كلام نب للا دواوير مولا بج ءةتفاي ترهش لبي“ ( لوم ريتتم ) تلارع روا تشاد داي #'

 ريك اي ضاعلا نب ورم نم دقلا دبع روا لءايع ن: دقلا ديك رم ني رثلا ريع ,دوعسمن ني رثلا ربك :(ل# يي دقلا ربع راح )١(
 مدسلا» ١

 م ريبزلا نب ثلا



 امجإلا 3 امجإلا

 .ةرورضل الإ كرتي ال هفلاحخ نإو هب لمعي سايقلا هثيدح قفاو نإ :همكح

 ثلاثلا ثحبلا

 عامجإلا يق

 25 دمحم ةمأ نم نيدهتحبا قافتا :ةعيرشلا يفو «قافتالا :ةغللا يف عامجإلا

 .رمأ ىلع رص ُْق

 ْنِم َلوُسَّلا ٍقِقاَشُي ْنَمَوإ» :ىلاعت هلوقل ؛ثيدحلاك ةجح وه :همكح

 منهج ِهلِصْنَو ىلّوت ام هلَون نينِمؤملا ليِبَس ريغ عِبَتَيَو ىدهلا هل َنّيبت اَم دْعَب

 سايق كا روا ,ك اج ايكل م يسال وه نقاوم كس (داتحجا) لايق تيباور كت ارطح نارا : مح
 - َة اجازومج ليك ترورض لى ولم فالغ ل

 وم نب هزاور واكد اهتتبا ح سرس اج ايكل كي ثبيدع كن ا اا كس ب تدورض روا :(ةرشأ

 ئواد دك < عون ماع قع اب تيباور لم باحص رود روا تس .بقف رن لك ىواد روا اه

 و اكساي شدارم ىك يعل شرا لوسر وو رواوم أو م كج رواوم كت يياور تمل ثيدع مث بحذف

 ل هريموبا ترضخ وف دن لم للا روا -ك اج ايكل م يداهتحجا رك ومي وك يح لم ىروبجج لا لب

 -7- ناي 1 كح تروص لا بكلب رولا تع نجوى

 دع قرع
 نايباك اما

 هك يدم تما لم تاه كك ب تاب قل عراب : لب تجي رش ردا قفا : لت قتم ىوغل كس عامجا
 -جانرك لافلاكن بت

 :تلايداشرا لبث ءاسشؤروس هس ( رش لمد) تحب ىق# علامجاررط كش ييدع ص

 - اجو او معا نش اس كس لا رك جب كس للا ء# رك تفل ايم لل لو وج روا“



 عامجإلا مكح م4 عامجإلا

 ةلالضلا ىلع ةمألا هذه هللا عمجي ال دك هلوقلو «ًاريِصَم ْثَماَسَو
 ١ ١( 0" 3 ١ ه:ءاسنلا)

 هللا دنع وهف انسح نوملسملا هأر ام : هيو د وعسم نبأ لوقلو اف

 ."ءيس هللا دنع وهف ائيس هآر امو ءنسح

 ةيعطق ةجح نيدلا عورف يف دك هللا لوسر يفوت ام دعب ةمألا هذه عامجإف
 .لمعلل ةبجوم

 ماوعلا لوقتب ربتعي الف «داهتجالاو يأرلا لهأ عامجإ بابلا اذه يف ربتعملاو

 .نيدلا لوصأ يف مهل ةريصب ال هنإف ؛ثدحملاو ملكتملاو

 ليد فرك ع انرك هو كي وج ولالا متو نيا هاد روا رك وجت .تساراك لوفارطسم روا -
 -" جس دل كرك ةساج هو رواء كليك ل ار لبي مت وك ضاروا كس

 لب ء<سايورارقررط لك ت فلام ل وسروكت فلام ىكن بث ' رم فس ىلاتت دثلا لب تييآاللا :(0ر شت

 كوم تحج قطن عررط لك وسر ثييدح عرامتجبااكن لا

 رللا” كبس كت يياور ثييدح ب تس رمح نبا ترضتح(ا /0!1) لبس كرر رتنم” لس ماع وا

 نبا ترطخ ل ملاح روارمتا مام روا'"كس ليو فوج ليمن فتم .ب وترك ىحب ىجب وكت ما سا ىلاخت
 لس روا ءعس قب ا ذا دنع هو لاحم ميسا نارلسم وكتاب مج” كبس ايكل قل لوق ياك دي ووعسم
 -"جسكردشلا رثع هو لاب اريوووأ تاب

 للا ءعس تمجج قط عرامتب اك تمما لما لب تايئزتج كن يو رعب كس تافو ىك قر رثلا لوسر لب

 هس بجاو ل“
 مالك ملع د , سي رابقظا اك ل وق كس ماوع -س عامجااكدامتجا لا روا سارلا لا رتتم لبي باب للا دوا

 تريب لبث لؤناي ىوايفب لكن رد وكن لا مك ل لسا ,عسربتعم لاوق اكر مام كس ثييدح ملك روار مام كس

 -لببل لصساى
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 [عامجإلا بتارم]
 :ماسقأ ةعبرأ ىلع عامجإلاو

 ىلع مهعامجإك ءًاصن ةئداحلا مكح ىلع مّ ةباحصلا عامجإ ١-

 .هذ ركب يبأ ةفالح

 .هدحاج رفكيف «ىلاعت هللا باتك نم ةيآ ةلزنمب يعطق وه :همكح

 عامجإلا :هل لاقيو «نيقابلا توكسو ضعبلا صنب ةباحصلا عامجإ -1

 .«كذ ركب يبأ دهع يف ةاكزلا يعنام لاتق ىلع مهعامجإك ,يوكسلا

 .هدحاح رفكي الو اضيأ يعطق وه :همكح

 .فلسلا لوق هيف دحوي مل اميف مهدعب نم عامجإ ٠-

 [ راما بتتارم ]
 : لو لام راو كئامجاددا

 ىك د ركب وبا تر اك تارطعح نلا لت ,عرامجا عج ضنلاب اك زي باح يب مح كس ردقاو ىك ١
 -افلا م تئالغ

 -جر فورم الا لب ,تيب آىكدثلا باك بج ب وطن ىتاييبا عرامجا ب و

 لوكس عاامتب اوك ارو غراما تخت اس كس تاوكس لس تار طخ َّلاب دوا دخت اسس كس تدحارص لك اهص ضن

 لافتا ذك كيوب حس لولاو كك هراقكز لام تمول روو ل لور كب ولا ترطح بج , جس اناجابك

 لك اج ايد لب رارقر فاكوك كم كس سار, جس تمج قت جب عربا ص

 وق لوك ( باص ) فلس لب لج لب رام سلا كل, عرامتب اك تاررطخ كس دحإ كس باص دا»
 وم اقوم
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 .نيقيلا نود ةنينأمطلا ديفي «روهشملا ربخلا ةلزنمب وه :همكح
 .فلسلا لاوقأ دحأ ىلع مهعامجإ -

 نوكيو ملعلا نود لمعلا بجوي «دحاولا ربخ ةلزنمب وه :همكح

 .دحاولا ربخك سايقلا ىلع امدقم

 عبارلا ثحبلا

 سايقلا يف
 هلعجاو هب هردق يأ "لعنلاب لعنلا سق" :لاقي «ريدقتلا :ةغللا يف سايقلا

 .رخآلا ريظن

 .ةلعلاو مكحلا يف لصألاب عرفلا ريدقت وه :احالطصاو

 نوم لبيت لص ا نيل ءعس نوم لاح نانيبملا سس لما نس كسر وهم رش لزب حراما و

 -رامجا بلوق ىك 6 لاش لاوقا لس فلس اك تار ضخ كس دعب لس باص #0

 راما يب دوا ليم ىرورض انحكر دافعا ءس بججاو ل يللا ءعبس كس دحاو رش .لزنمم عاما 5

 8-5 مد قم هي لايق حررط ىكدعاو رت

 ثنكب اى
 لم نإ ةسلاي

 هسرسوداك كيا نتي "رك سايق هب لب لكل بت” :جس انج ابك دنرك هذاا : لين ثم ىوفل كس لإ
 انيريظت لك سوو وكك يا روارك هزادتتا
 ترلع وج رك انتو ين نتي دانك هاا اكعررمف ديت اسس كس لسا لب تملع روا ملح لين قم ىئالطصا روا
 ؟ لبنا بس انكساج يال لب عررفممحاك ل صا روا؟ ب اي جس ىلاج لاي للي عررفدو جس لمع لسا
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 .تبثم ال مكحلل رهظم هنأو ءالقعو ًالقن ةجح وه :همكح

 ابرك ل بت تبا يس اطر انوكم حت سايق رواج دوجوم لم وا لفن ليد كاع تحج سيق :مح

 يلوأ اي اوُربْعاَق :<س كاي داغرا هب للقتا اك منا لوداج هي ذسوم تحج ل لاق :قرت
 كيا رك تس يات لاح تءريع ورك لماع ترب ! وريم ُشْلاو ا ل ١( :رشحلا) ِراَصَبأْل

 هيريظأ لكاس ا وك تج كيا” دك جس ب كاي داشدا ايدك لب ءكاجايد رمي فرط ره لك اوك
 نآرق فرط ىك يآ مروا كي داشرا لبي ( 00 :تيبآ) لك ةروس روا_"ورك لاق

 ترج حس للا) لردك حلاو ثشداس كس نلاوكن آرق كس جيب لاي كس وكول بآ كام ءايك لذا
 -(ت لاق قر نيك رق و روف و رواق و جما ف كير

 لصف !ذاعم” :ايامرف تطاير تس ناو ابيب ناك ذ بآ ب جوك كلب لب نب ذاعم ترطح روا

 ؟* ءاب دن (تحارص مك لوك لش سلا) را“ :ايامرف ءعسس ثلا بات :ايبك ضرع ؟**#ورط عررط نك
 ؟" وأي هن (اضارص مك لوك مك لم لا) را“ :ايامرف ءس تندس اكول ثلا لوس :ابك ضرع
 كح لوسر ةتيسا فس للا كس رش اك ىلاغت ثلا“ :ايامرف ءاكفورك داهتنجا حس ناد (قيا :ايك ضرع
 وأ احومب هن تحج لايق هلا ! ل امرف روت -"عس دشن وك لوسر كس لا وج ىداعتب تاب وك داتسرف
 1-2 تاجير اكرثلا ,ةييسدامرفدر تاباكد رن ذاعم يآ

 ترج كل ايق دوا كبس ورم انك سايق اكباحص ردا ني آل مم نتج لو تاياور راش بس ليا ه الع

 و ناآرق ماك>ا كس نادوا-ل ةسآل ع راش ب تاعقاو كس سه رمثل تامز دك لق نعد

 ؟ك لاو ذاع تك ماك كس ناؤلاكوم ثزتاج لايق وداهتجارك | لآ , لإن لبي ضوصنم ليم عزم

 وم تبا ترانا دوا ثيي دعو ن ارق فرص ماكرا دانك لجأ تبان عبس احرك ماين وكمت سايق دوا
 ءائ ءالي كيا : لراجا ليكن و نمت ,ىك توعد ذ شك كيا : لا تاب ب تس لاثم كيا -لإ

 وذ كك ل كل اناهك ح للم كا لت م نوبل تحور قرت ّق رو قرسود

 كلف ماكجا حس دواصتم نم ميلر هكلا-عج لاق ال قو ترورض ىك ع -ٌ)

 - هس اناهكى تو ,لان اناهك واج لبث كيد ل وثوجروا اجرك ل يب تيدا لوك د وخدو,لث لج
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 [سايقلا ةحص طورش]
 :طورش ةسمخ سايقلا ةحصلو

 ةالصلا ف ةنصحملا فذق :هلوقك «صنلا ةلباقم يف سايقلا نوكي ال ١-

 :انلق ؟مثإلا يف هنود يهو «ةهقهقلاب ضقتني فيكف ءءوضولا هب ضقتني ال

 .ءوس هنيع يف يذلا يبارعألا ثيدح وهو «صنلا ةلباقم يف سايق اذه

 ءءوضولا يف طرش ةينلا :هلوقك «صنلا ماكحأ نم مكح هب ريغتي ال ١-

 لايق وجررط ىلا_عس لب اناحك هوو ال كر جك فش هو روا اج ىلا لو كسك د نب هلك أ كادوا -
 < لايق لاطيش لايق اكررط ىرسود جس لايق كرش ىتو كك لس تس ميعرش لوصا

 طارش ىف تحس قل لايق
 : لإ لاطر شراي كك تنص كى ايق دوا

 تمت ب تروع ناد كاي لب زارف” كك لوك بج ,!ج ايكش لايق لش ءلياقتم كس صن ١.-
 زم لب وان يب ساوث سك و ضو سس روق رجب ( جسق وث زارغ فرص اوت شيئ وضو تس نس

 روز لكن جس هعقاداكاهيد للا صن دبس لايق لم لباقم كس لأ يب كس مب باوج "؟ يس
 هم ىن مم كيا كن ابكت يياور رغقاو سبيل ىرعشا ىوم ولا ترضح  ىلاربط) 1

 ليم لك[ لك ا دوا ءايرك ءانق لمع رص وج لم ع للي دوا ية ضخ ليا كمت بس داعي زان
 نب وجوك وكول نان هم ثلا لوسر ونه يل ليم ىب زار كأول تس تري لا _# فل

 /١( ”-) "عيارلا بصن” دع يورايوو زامغ روا ليك هرايودوضو هو كايد مت تن

 وضو يك_لوك بحب _ةاج وم نامل بت لي ملك ىك سس ليم ماكجإ كح صن حس جو كس ايق -'
 كس وضو يآ لايق لا دك جس ب بادج كس د ورض لب مع عررط لمن جس ىرورض تنل
 - ارك ريقم دخت اسكس طرش كت ينل رذ ك لايق وك ا جس قلطم مح اهوضو دمج ىل د بت نير
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 قالطإلا نم ءوضولا ةيآ مكح رييغت بجوي اذه :انلق .مميتلا يف امك

 .دييقتلا ىلإ

 زاوح ىلع ساقي الف «هانعم لقعي ال امم لصألا مكح نوكي ال -*

 لقعي مل لصألا يف مكحلا نأل ؛ةذبنألا نم هّريغ رمتلا ذيبنب عئضوتلا

 .عرفلا ىلإ هتيدعت لاحتساف «هانعم

 :هلوقك «يوغل نعمل ال يعرش مكح تابثإل سايقلا نوكي -4
 ةغللا نيعم يف سايق اذه :انلق .لقعلا رماخي هنأل ؛رمح ْفَّصَتملا خوبطملا

 رشلا مكح يف ال

 ل تسرد, ةسآم زال -

 وضو تس زيبن كرو :اًدثم وب ّلاج لك ترجو لكنا رك شايب مكح اك ( يلع ينقسم ) لص وس

 لاب لوقعم ملت ليم لسا يتلا سا _انلساج ايكل بيت سايق وكل و ذيب كرس د هب لا دكت مس تاج

 رك تاج لاك جو لكس ا مت -ىلاج قت تاب يي ؟ بس زتأج لوك وضو تس ذيب كرو نخ

 لايق فالخ مح اي لسا بج لن لئاق“ كس سا مب كل لسا ءعس تب اذاوج اك لا تس ثييددع ملك:
 ؟انلساج اياب هب فرط ىك ( سيفقم) عررفوكس اون <

 وكت روص روا ىل ري ساؤت ومب تن لخواك ارو لقمع م سا تي وب سايق فال متت ا لما ضر

 ريغ ماكحا كس تارافكه دودح روا باصن كس ةاكز ,دادخت لك ونعكر ىكزامغ بج كساب ايك يت سايق
 اناس اجايك بن سايق وكل سم روا كه ب نلا لب , لن قتلا لوقحم

 بع ىم نك لس ذك تي+ تش ىوغل ك ظفل وب ك كح ذاك تيا رش مت سايق 6

 لق وو لكوبك هس (بارش) مخ هوى ل اج ايدالج هدايزناي اهو آر اهي كادر يش اكر وكلا” كس لوك
 كل فذ تباغ رش مت ءعجس لايق لم تم ىوغل كس مخ يب دك بس يب باو وف "نس انايعجج دك

 -هسرتحم ريغ لاق يلب ءلثأ
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 يف ةرفاكلا ةبقرلا قاتعإ :هلوقك «هيلع ًاصوصنم عرفلا نوكي ال -ه
 اذه :انلق .أطنخلا لتق ةرافك يف امك ءزوجي ال راهظلاو نيميلا ةرافك

 .زوحي الف اهيلع صوصنم عورف يف سايق
 يعرشلا مكحلا هب طاني يذلا فصولا يأ «ةلعلا وه سايقلا نكرو

 ردا يللا كترك ياعلي هدرتموو كتر حو
 .داهتجالاو عامجإلاو ةنسلاو باتكلاب ةلعلا فرعيو

 جرحلا طوقسل ةلع تلعج اهفإف ؛فاوطلا ةرثك باتكلاب ةمولعملا ةلعلا لاثم

 لك_ لوك بج وم تدوجوم عرامبااي صن لوك حت لس سيقس ووخ ثم ,وهب رن ارلع صوصنم عر 5

 ائرك از آوورسيابيلا لم رافال اخ لت كرك ,سبن زئاجانرك ءاز آو مير فاك لش راهب و نام ةرافك ك

 لاش لما ءجس عررصم ملت اك نلج جس ابك ايك سايق ليش تاعورف كسا ب دك اكو ب بادجج قف «ليثثت رتاج
 دلك تسرو لايق بك سا ءجس مت اى ك از آم الغ قلم

 ناآرق كتم ميلع سيتم تتم لسا : لين ىلومب ليج نيت لبي لايق دك ب_اعانناج دعب كس للا [: ديت ]
 هو دن تملع روا بس انرك تايد مت اه مب رحقاو اين كتم سيقس م عررف #0 عزم ل ثري دعو

 روآ شن جس لاي مح كس بار ندريبب جين ءجبس كتم ل عررف دوا لمما وج فصو كرتشم
 -جس تاطانوم رو شت روا حس لا بارش روا بس عرف نور هيج لي ءتتس رجولك فسم

 اذج كرش مح يت اسس كس لمت جس ( تلاح) فصو هو تملع روا هس تملع نك ىدايفباك لايق لمص نا

 وم متى ملك وف جساباج وم تح فصو را روا بس اناجاي اب مكن ف جس اناجاياي فصو هو بج «هس توما
 مارت كوم روآ شن بارش ككب ج هس تلع كت مر ان وم روآر شن فصو اك بارش تيت ,جس انج

 5 اجو # تمرح جسر نروآشن رواج نب كرم بارش كادوا قد

 -<جس ّلاج لاج حس داهتجاو لايق روا حس راما تاو هللا لوس تندس , حس دذلا باك سلع روا



 ضب ىَلَع ةكضْعَب ْمُكْيَلَع َنوُفاَّوط» :ىلاعت هلوق يف ناذئتسالا يف
 و 0

 ديريؤ# :ىلاعت لوف قف رفاشملاو نضيرملا ناطقال هلع لمع .هنإف 0

 . (رْسُعْلا مكب ديرُي الَو َرْسُْلا ْمُكبَ
 9 ١865( :ةرقبلا)

 ضقنل ةلع لعج هنإف ؛لصافملا ءاخرتسا ةنسلاب ةمولعملا ةلعلا لاثم

 .هلصافم تحخرتسا ًاعجطضم مان اذإ هنإف :لص هلوق يف مونلا يف ءوضولا

 ريغصلا قح ف بألا ةيالول ةلع لعج هنإف ؛رغصلا عامجإلاب ةمولعملا ةلعلا لاثم

 اعامجإ مالغلا قح يف بألا ةيالو لاوزل ةلع لقعلا عم غولبلاو ءاعامجإ .ًاعامجإ مالغلا قح يف بألا ةيالو لاوزل ةلع لقعلا عم غولبلاو ءاعامجإ

 ََى ل تزاجا) نارزيشسا وكل اج ترو رمآت رثك لغم ك تاع لو ىلا تس دّذلا باتك-١

 كراك و( لك :ت بأي داشرا ل روأ ةروس تس اهك ايانب ثملع نت للم سن

 لغم ىرسود روا لاي كس ىل لوك روا لاي كس ىل لوا لإ تسل ةلبج ةسآ لاي تراب

 -كس اهكايد رارق تملع ىف رد وزور ع قع كس رفاسم روا لقي م وك لاس انرك ايي تلوبس

 روا ,جس روظنه انرك ىلاسسآ ( لم ماكحا) ريض اس ساهمت وك ى اخت دقلا” : نس كاي داشرلا لمص هرقإ ةروس
 سب روظنم رك ىراوُش و رمت اس # دابمت

 لم ثييدح كيا ه:س اناج يالي اكل ورثوج لاثم كت سلع ل وم لاج تلم هلا لوسر تنس -؟
 رك ثيل ىدرآب ج رك كياور لكورينو'"ىز مرت تس ايكاياني تملع لك خب وثوض و حس ربيت وك ا

 -لآ اجي ديعذ زوج لس ندب لس لاو ب اناجوس

 باب لبي نت كس ين غلايان وكس ا تما امج اب كبس نبع لاثم لك تملع لو ىلاج س رامتبا -'"
 حران قب محاكي غلاي ان لب دن فخ عفاوش روا فتحا هيالا) سابك انام تدلع َك- كح تييالو اك

 هو غلاب ضتاس كس ل روا ( تاج افكر لب هي نوم ىراؤنكر ادماكل ا ءاكومت وع ليش للسكس
 ىب محكم ذل لب) < اهكايانب تملع ى فساج وم تت كس تييالو لك باب قافتالاب ليم نق كح سك
 - (اكوبج لبي رايظخا كرجتج كى اك رك راكت كس قراؤك م ذلاب لن اع لب « تس جو لك تملع ىكا ءاكو# بم
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 هنإف ؛ةيوبرلا لاومألا يف سنجلا عم ردقلا داهتجالاب ةمولعملا ةلعلا لاثم

 .ةتسلا ءايشألا ثيدح ىف ابرلا ةمرحل ةلع لعج

 :نيرمأ نم ةلعلل دبالو

 ةلوقنملا للعلا قفو ىلع ةلعلا نوكت نعي ءاهتمئالم يأ ةيحالصلا ١-

 ؟سس لاح كيك بكو أى و دايخ ربت اكتراكذ كس ب غل ايان دك جس فالتخا لب لا :0رشت -
 بس غلابان كب ككبج كيوزن لس فانحا؟ لام اي ات لاي دايقخا دعب كس نس وم غلاي حررط ىا
 لص اح رايتفما يوك ىو و كوم غلا كيب بج روا هويت اي وم ىراؤتك هو هاوخ ,س لاح راينا يوك لو

 اب وم رفلاب هاوخ «عس لصاح رايثخنا هي هب ىراؤك كيوت كس حن اوش دوا هويت اي وم ىراؤك هاوخ ,لبي
 غلايات بج ركل و تك فازحا فلاب اي مم رشلابان دو هاو لمت لصساح رايقفغا هب ب (هدبج) يم -.فلابان
 -خجس ام لوم ىك لين كي غلابان تلع قبول جس قلقتالاب اندم هيب تملع لك تييالو كرت لبن كن
 كل حس لاا كس ري بلطم اك تييالو ىربتج روا لت تسرد انانب تملع وك هسو# هديت اي ىراؤك
 لاي ارم اناني نلاملسم رثكر امم اج وم (تسرد) ذفان حراك اومايكر خب

 فانحا هس اهنقف و لا -<س سنجل عمم رو لي لاوما ىووس لاغم لك ماع ىل ومب ىلا تداهتجا ا"

 - للم تيياور لك تس ايثشا ء<س ايانب تدلع كاي تمت خس

 ك دنا دنا روا ءضوع كس وس انو” :جس داشرااك م ب تياور ىرتس شا :ترشت
 كس كمت كين روا ,لضعوع كس روك وك رول ء طوع كس وجب وجب وا ءطوع كس لوبتأل وبكر وا ءلعو
 حررط سوف لوم فل لاانججا يب بج لاي وكت تسدب تسد ربإرس ريس دحض اس كس دن موك نئام. ضو

 روأ -ان وم ىهقلاب ىك نيسان :ل أ كس ردت ممر -"وم تسرب تسد ,ليطر ثب ,وين باو

 دهس طرشانوم لأ مروا ءعس تييردق تدلع لسا ىك اير تمرح دبس "انور ل مت” وار حس لت

 : ل ىرورض لمت اي وو ك- كس لامر فراكك لع دوا

 ب حس نوتط لوقتم حس( نادت هراحصص) فلس ردا مي يب تسلع ل ,تبدسانم شم تبيحالص ١-



 سايقلا ةحص :طورش 1 سايقلا

 ُجّوَرُ اهنإ :ةريغصلا بيثلا يف انلوقك ءفلسلا نعو هلك يبلا نع

 .مئالم فصوب ليلعت اذهف «ةريغص امهنأل ؛اهرك

 .هسنج ف وأ مكحلا نيع يف ةلعلا رثأ رهظي يأ «ريثأتلا يأ ةلادعلا ١-

 ءلاملا ةيالو يف هرثأ رهظ رغصلاكو «ةرحلا 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 بحي مل

 ض5 [نكعاع هكا ريب كت ول حس لاا كارل لبي نت كس هوبي هغلاي ان ذل مت بت وم كئب آم -

 -هس مهل رذ لح تملع بسانم لال دا ب لج دهس" كي” قاوو لكك

 الط اي اجاب تافو موش دعب لس غل حس لادا اج يورك حران اك ل عرولبلا بيرق : ثوف

 تهوي غلاي ان هوو سديد

 مهل رذ كس تملع بسازم هي لب ,تس انهي اج ايكر ابتعا لم كس أل غل ايان اك لع ك فحم جب :ترشت
 -< لالرّسا

 ترث بج دوماومر ماظن ل ل لكي للم مح سا ندب رثاكت سلع نم ,ىرارتا رشا كتل تلاردع ١
 نومثح لوثوو لكوك جانو ماظل ليم ملح نري ير ديس ومب ماظن لبث ح# وتب ل كي فاك نرورمأ

 مل” :ايامرف ذ ل ىن رجئانج هس حس (فسلج ةذسأ) جرورتو لوخو قلخت اك( تراهطو نازيتما)
 نك اوم © تملع ىلا فازحا لب "عبس سس ليث لاولاو لآ ترث هو لكك ءلبتا كايا
 ىلامُش م للا ان ومب (غلابان) يب هبت روا ليك لصف اك ترابط ىف وج (هرتوابدج) تويبلا

 دلت نطو فأل وو ضن روا لام لكك ءتسانو# مارا ليم ملح ل يبدوا كساد ماظ لبي تييالو

 ءعس لصاع تييالووك و يلام كس لاؤن حس لاب انرلا كل كن ب قف لوفوو حنا وش روا فانحا كم
 ايانع ليك ىرلع وك سوم يش روا سوم هركا اكومب رابغ اكتسلع ىكا لم حرام لب ياي وم هركا هوداو

 لوم لب ماظن زادت ثا كالا نت, تلاع اففصو لم لا لكك اج



 سايقلا ع اونأ 383: سايقلا

 [سايقلا عاونأ]

 :نيعون ىلع سايقلاف

 ءلصألا يف تباثلا مكحلا عون نم عرفلا يف مكحلا نوكي ام ١-

 حاكنإلا ةيالو تبثيف مالغلا يف حاكنإلا ةيالول ةلع رغصلا نإ :انلوقك

 .ةريغصلا بيثلا يف مكحلا تبثي هبو ءاهيف ةلعلا دوجول ؛ةيراجلا يف

 ....«لصألا يف تباثلا مكحلا سنج نم عرفلا يف مكحلا نوكي ام ١-

 كياانرك لم ب تملع لك ويك« تسرو لأ ري لا كبت سه ابن ساي تيدسازم لمص تمل ضر -
 تبسانم بج روا بس اناجاياياكتمسانع لو لاهي دوا كبس ىرورض ليو ك- كس ل ع تاب ئرش
 2 اه بجاوانرك 1 ىرعب لس فوم رماظى زارنا رثث كم تلادع هيل وأ أ لإ ترحالص يم

 جو ىك وم توف تلادع ف صو وم: ن ل وبقم تعدو كح بس لاغخا كت دعإ كح هاج تساي تبسانم رك

 قلاب بج هس نك اج لاب تس ذوب ماظن لس رثا ل لئا الي قلك ىك تح لكى ملع بح
 داوم لب ماظ لج قب ىلثااك وب هركاي دوا ءعس اوم ماظظ ليم تييالو كام ك- لا شاك

 [ لايق باوأا]

 : ل ليم وو لك ايق لب
 خلاب ان دك ايت ارامج هج دوم حس روف لكم حت تبيان لب لا ملح ليم عررف ليم لجن بس لايق هو كي
 تاغ تييالو لك فسرت حران لك لبي ذل لب عبس تملع كت ييالو لك فس ك عر لب كس لانو

 كوم تيا ملح لب هديب فلاب ان حس لايق كادوا بس لاجل نإ كا ملل قو كرت لو

 مح ليم لا روا ب لا حراكذ اكوركلاب ضلي ان دوا بس عررف حراك اكهديت دفلايان ليم رليسم سا :عترشت

 -<.اهئايكت باغ لبي عررف هددت ملت تو جيس راك تيبالو تو

 - اناجان 1 ترث : سبج وم حس لذ لكلح تيياخ ليم لا مح لدن عررف لم لن جس لإيق هوارسس ود



 ةيعضولا ماكحألا 5 سايقلا

 .ةرهلا رؤس يف هلو يبلا مكح هسنحيو «ناذكتسالا طوقس ةلع فاوطلاك

 [ةيعضولا ماكحألا]

 عناملاو طرشلاو ئرعفلا

 «عناملا هعنيو هطرش دنع دحجويو هببسب قلعتي هتلعب تبثي امك مكحلاو

 :اهايب نم دبالف

 جس ايو ليم ومب كس ىلب محك قي ذي ىبئ دوا .عس تدلع ك فس وم ناكر ورض قلت تزابا -
 ردلوماكىل دلي حس عروت ىلا ءس حس لج لكك ساق كوبي كاي ان د لج اكو

 كى ليم لم لس قش تززاجا كن وم الغ روا لوحي دوا ءجس اتت ر قلحت سس وضو روان نس امك
 دل ل من لوفوو ركل ءعس فلل تبيع ون كل ونود لب فيجول قلك

 ررعضو ماكحا

 نايباكلام روا لرش ءببس

 ماكحاحررط ىلا _تييببارككر وا تمر ,تحابا ءبدن ءباجتيا : ل ناي ميعرش ماكحا ىداينبررط لم

 كدهااع ءط رش ,ءببس ,عرلع : ل اياك ( لج وب ىف روا ثمعاي كس ميعرش ماكحا ج) رعضو

 جس ترلع هوو كوم رثؤم ليم مكح وفي ب جوج قلختا سس ملح اك مج تاب قت راخ رك ل سا - نام دوا
 ليم مك وب ىضفم 527 هواي (كس تلعدو كل لاء كحاب اك ب ارش تمر حانومب روآ شن تجي )

 ل ل تسل 0 لوزامن تاقوا 2 لوزان جر 3 برس هو وأ رمخإ كوم زارنا ث

 ووجو اك مح ريززتج ىكيراخ لا كا لب قصف هن روا وج رثؤم دئاي ءكبس اناج ايد لك بحرا وك تمل
 تلالو فرص ومب نفوق وم ووجو كا روا (هريغو وضو : لبطر ش لك ارغ بحج) هس طرش وول وب فو وم

 وج تس تاب اع كايرو (تس تمالع لك هش هرازم ل <س تمالع هو وف وم ىلاشن ىلاو ل #ك

 0 -(تس اتكوروك خت داقعنا ان ومب رادر ماك اويح تج) هبرتلور © هلع اب وكم



 ببسلاو ةلعلاب قلعتي ام 0 سايقلا

 ىلإ لصوم قيرطلاك «هيف ريثأت ريغ نم ءيشلا ىلإ لصوي ام :ببسلاف

 :ناببس امنهف عاملا ىلإ لضوم لئخلاو دضقملا

 هتيهام يف الحاد نوكي الو هب الإ ءيشلا متي ال ام :طرشلاو

 .ةالصلل ءوضولاك

 عنام لتقلاك «ببسلا دوجو عم مكحلا بترت نود لوحي ام :عناملاو

 .ةبارقلا دوجو عم ثرإإلل

 ببسلاو ةلعلاب قلعتي ام

 «ببسلا نود ةلعلا ىلإ مكحلا فاضي ةلعلا عم ببسلا عمتجا اذإ ١-

 لاي طرش كا بجروا ,جساجوم قتختت س ببدس كس ساس اتم تبا سس تسلط حررط لم مروا -
 هس ىرورض نايباكل وززج مانت نا سا-هساتيد كورولا اوت وم علام لوكر وا ءباناجاي يلام

 جس انايث# لجتر صقتم .درار سيت ,رهخإ وم زارلا رشا للش لا ايثاك كككزج ىكلج جس وو ببدس ل
 دل بيس لف ود يلب جس لب كلا ىد»
 َ كس زان وضو ىج ب ند لاو للم تيجام كرت هو روا ومب ن ماج زج مغ كس ل سدو طر روا

 -<ه طر

 لت وكب نيب تجب ,مسو كو دمار ىلع مت دوو ل كر وجوم الكب بس وج سدو ٌامروا

 -ايك نب لام لت رك هس ووجوم (انوم انب) ىراو تشر ملكالاح -اكوم مو رك حس ثلارهم و # ورك

 فرط لك ب بس .اكوم بوضم فرط لكس سلع مح وف لاح وم حبت لوثوو بيسر وا تملع بج *تلاب لب

 لامار .يلارج نس سا لي «ةارت هو كاتياتت لامدكن امنا ىك' فس ىل تيب اكو يأ بوضم
 - هس ليك تملعا كى دج تاني بيسو لكك (اك كلس مت اراك لا ت) اكون تنل اضالاو سك



 ببسلاو ةلعلاب قلعتي ام 417/ سايقلا

 هلل ؛لادلا مضي ال «ةقرتسف هقرسيل :ناسنإ لام نلع ناسنإ ةلالدك

 هله نعال نيم شلال

 مكحلا فاضيف ببسلاب ةلعلا تبث اذإ «ةلعلا نيعم, ببسلا نوكي دق ١-
 .ءيش اهئطوب فلتف ةباد قاس يذلاك «نيعم ةلعلا ةلع هنأل ؛هيلإ

 ءاهقئاس اهعم ناك اذإ اميس ءاهلعف يف اهل رايتخا ال ةبادلا نأل ؛نمضي
 .هيلإ مكحلا فاضيف ةلعلا يعم ف 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 لك لساو ةيسد رت تببلا) اكو نا اض تو لب ,<س تملع بحاص هو جس كارو ذلش -

 -(ق اج دازم بسانم نك ةساجاك

 رجل رز كس بيس ترلع بج جو تقو لااا روا ءبس هد :تاب ىرسود

 هج جس تلع كت للعدو تقيقح رو .لكوبك ,اك اج يكب وضم فرط كب بس مت لب وهب تبغ
 ملكك داكو# كما الاو هكا ف د دنور زج لوك ليم لوري فس لا وماي كتر وكر وفا ضن لوك
 كك .اب ديت اس كس لاا ركب بج ريروط ضان (<س تعدو جرلا) لبي رايق لوك ليم لبث خب ااكر وفا

 اهكروا كوم بوسنم فرط كسا مح كل سا ,عبس تملع قم بس فانا ببدس هج انكتب لي: الاد

 مالوم نم اض هو لب ءايكن اصتن هد لااكأ# لع

 < انتاج يك لم تروص لااا روا جس اناج اياني مام ماك ا ترلع وكب بس ل” :كلاب لى يبل

 ىربك بت هس تاوب َك ع لودنب فلكم لب ن# كا ييبا_وم راوش و ان ومب فاو حس تملع بج

 - نت كس تصخ روكر فس روا جس مان مئاف كس تربح بيك“ تولخروا جس ماقن ما كس ثدع دن



 بابسألا ضعب نايب 44 سابقا

 «ةرافكلل اببس ىمسي نيميلاك ءازاحم اببس ببسلا ريغ ىمسي دق -4

 .ثنحلا وه ةقيقحلا ف ببسلاو

 [بابسألا ضعب نايب]
 دوهش موصلا بوحجو ببسو «تقولا ةالصلا بوحجو ببس نأ ملعا

 ءامكح وأ ةقيمح يمانلا باصنلا كلم ةاكزلا بوحجو ببسو ءرهشلا

 هنو سأر رطفلا ةقلص بوحجو ببسو «تيبلا جحلا بوجو ببسو

 ببسو («ةقيقح ةيمانلا يضارألا رشعلا بوجو ببسو «هيلع يليو

 ءوضولا بوجو ببسو «ةعارزلل ةحلاصلا يضارألا جارخلا بوجو

 .ةبانحلاو سافنلاو ضيحلا لسغلا بوجو ببسو

 -< اهكايكم افنم ما كس تنقشم لبي ح

 اناج اياب اك تقتشم روا انررك تبحص ءانلكل اك ايان 1 ل ني لق انا عاد نر

 ,جس راوشو ككاروااك وتلع قش“ ليم فس روا لب ىلا ريت روا لب تملا لك نين ىر بك لكدج رك ل
 هس ايئايكمئاد هي نلا ملت كسك مام مئات كس لوتع وكب هسا ك للا

 اج ابك ب بساكهرافك دك فدك مث تيب - < انا ايد د ببسوكب بسر ازا أ : تلا كد

 يم دقلا لوس روا ف ىلاحت ثلا. زج ةفانادك مث كويك , جس ان ثؤف مث تنقيح رو ببدس لك لاح ء<س

 - لا يدا ني ةرافل ازاي رك ؟ح كس وب بك بدساكهرافك هو لب «لإ ارك يمس تت

 نيب اك بابسا
 ةاكز رواه آآ نام ر ولم ببساك ب وتو 4 كسور رواءعس ترقو برساك ب وتو كس زايغ كا سس نام



 ةلعلا عناوم نايب 14 سايقلا

 :ةعبرأ عناوملاو

 عنمي ةيلحملا مدع نإف ؛مدلاو ةتيملاو رحلا عيبك «ةلعلا داقعنا عنمي عنام ١-

 .عيبلا داقعنا

 .ةاكزلا بوجو عنمي لوحلا ءانثأ باصنلا كالهك «ةلعلا مامت عنمب عنام -؟

 كح لاووخ لام_وم لماع تردق ب هاب كى س يانع طباع دوا جس ات شب حس دايو داكروا -
 هللا تيب ببساك ب وجو كس جر دوا (<س ا( ا اياعزنب وكاس ا وف دمج لاي كح بمئان كس للا ايا للاي
 روأ جس عمرك تشاور قوأف راسم كسل تاز ببساك ب وتو كرف مقرص رواج بلر

 روا بس اجرك تشاور, رج رخاك ل ول ئاب مالغ وا اكدالوا خلاب ان ىف ءابيا دوخ ىدآ) جس اتعر راينا هب لش

 ببساكب وجو كرك روا (كبس ببجاو ديا اروا ابررطف دق دص اكن لا كل- لا ء<بس اتت ر رايت هي نا
 كس ارث دوا (<س بجاورث لي سا جا وج اديبي كب ليم ني ز تل ) لو ىضارا ىلاو نع طبتقح
 (كس بجاو جرارخ لك بت وم ئادييب ل دب لب نا تساح) لن تمارا تعارز لب ا ببساكب جو
 كس ناروا  ثردع كيدز: كس لورسود روا هس زامن كيدز 2 بيساك ب وجو كسوضو روا

 دل تيانج روا لافن لح بدساكب وجو لس لس رواج طش كك كس وضو بوجواكزامغ كيد

 ناب اكل اوم
 : لت راج علاوم

 لك اك سنجد لك وخر وا كر اورم كد اززأ# حجج هد كور جس ةنج عرلطع وكت رلع جامو ١-
 -(ايوكور سخي جرلعوأ تمل ل علام ءجس تدلع كت يلم قت) لي قكو روكداقتعنا حقت كس لا,

 وأ اج وم مث باصن لبكي حس وم اروب لاس تبت سد كور تس ذو ماجوكت رلع دج علام هو -
 لوم لاي ىرول تملع .لكوك ءاك ومن بجاوةكز



 ... ةينامثلا هوحولا نايب ١٠٠ سايقلا

 .كلملا توبث عني رايخلا طرشب عيبلاك .مكحلا ءادتبا عنمب عنام -

 .حاكنلا مكح ماود عنمي غولبلا رايخك .مكحلا ماود عنمي عنام - 5

 [سايقلا عفد يف ةينامثلا هوحولا نايب]

 وأ لى لدتسملا ليلد لوبق مدع يهو «عنملا نم عا ةعنامملا ١-

 :ناعون يهو ع

 ....«رطفلاب تبحو رطفلا ةقدص :ءلس يعفاشلا لوقك «ةلعلا عنم -أ

 كر ماكحا كس قت وف ,ىبي زج لوك حت اس كح طرش رايخ بي مدكور وكارتبا لك مص رج علامدو ١

 لل ومدى عروش (هرغ و انلكت تح تيلكم لكلا ا6

 1. م كس سا رول رايخ ءناك اوم ايل لي نيب سب مو لور وكم اوو 2 مت وب لام و 2

 حس دايخ نيا هوا لب ءبس دايقضااكف مث عرار وى ذل كل دعب كس غرولب كم جس اكو روك م اود

 6 حلب لاب ماوداك اك ف ليورك - حراز رك لس ماك

 نايباكري درت لق
 : بس قا لك حس حررط هج آر يورت لكل ا دتسا نت سايق كس هرسود

 روا فنرك حنو ءاناشج :لث قم كس لحن ,عس .طافم باب حس عنم تخنارم جس تنارم تروص لس

 -انركه رام قم لو كاك ااي لصد رول كل رتتم : لين قم ىتالطصا

 : ل ليم وو كت عن مروا

 سيت _انركو روك اء اي درارق تملع لكم وأ فنصو لست ف لارتم نم ,انركد ن مهلا وك تملع فلا
 -ح جس (اناهك هزور) رطف تاعك كوم بجاو لس .رطف قرص ركل ا ةءمرف كلو قف اشنماما ترطخ



 :.: ةلامعلا ةرسنلا ناي 0 سايقلا

 بحت لب «رطفلاب ابوجو ملسن ال :انلق .رطفلا ةليل توملاب طقست الف

 .هيلع يليو هنوكي سأرب
 هثيلثت سيف «نكر هنإ :سأرلا حسم يف هلوقك ءمكحلا عنم -ب

 نونسملا لب «ثيلثتلا لسغلا يف نونسملا نأ ملسن ال :انلق .لسغلاك

 .ضرفلا دعب لامكإلا وه

 بجاو طق قرص تو لا ,ب انك قو 1 بجوزوراككت راج ىرخآ لكن اضم ر م -

 تتوب لوك ءاكدم دن طقاسرطف قد اك لا ساي تافو لم تاد ىكريع ضن وج ب سوم

 -امت ووجوم مورطف

 تشاور بى د [ف راصع لس ل جس تاذ تملع كيوزن كس نادك بثت ميل وك رلع لا فانحا

 -<س انوه بجاو تنقو ل قواص 7 كرطفلا ديعر طف 3 رص رواج اتعكر رايزقخا ب لمت دوا جساجرك
 اك سا لك لوق مالا ص وجاي ,ة.اج دم ادي ريب دج بك عاب قزاف لك فلا ريع ليمان

 < انهجومب طقاسرطف 3 رصاكل ا اجرك لاقتثلا ليش تاروجروا هس بجاورطف قرص

 ماما بيج انكر اك ااك لسا نس ايكت بان مح وج س تملع نس لادم ل دانكن مهي وك مح دس
 هس ءجس تندس عر كرس يتم نفت لي بكبس ضرف هو دك ةسامرف ليم عر سرس هطلت قش
 بكس تساي وو رجم نم اك لوم خاضعا

 لي تيران بج ناوسمم اك شرين“ سس تمل لسا رك عسر ف كت بس 22 اكس دك ين تيك فاازحا
 ري هس ف دم تبا تبينس ف لاكإ حس تملع لا دكلب , ليش لوسغم ح__ اضصعا تش دوا لبس دن ءانؤم
 لك سا كل للا ,عس انومب ادا ضف حس صو وضع لسكر نجرم كيا لك ج لبث لوخم حاط

 اناح وم اوا عرف تس حر كرم لافت دج لس دوا دهس لج اك حس ذسد بجرم نيت ليك
 لا 1 ل لا لك تا( 27 كرس اس) ناعيا ل كسا كل ساء

 -6 ةابايكل بيك أ جرم نت



 اة امقلا هوعتزلا ناي 0 ننايقلا

 اه رخ اهمكح نأ تاني ةلعلا ميلست وهو :ةلعلا سررت لولا كل

 :انلق .ايغملا يق لحدت الف ةياغ قفرملا :هكللي رفز لوقك ولا هاعدا

 .ايغملا يف لخدتف «ءلوسغملا نود طقاسلا ةياغ يه

 :ناعون وهو :بلقلا -“

 عيب مرحي :كلي يعفاشلا لوقك «ةلع مكحلاو امكح ةلعلا بلق -أ

 بحجوي ريثكلا يق ابرلا نايرج نأل ؛هنم نيتنفحلاب ماعطلا نم ةنفحلا
 بحجوي ليلقلا يف هنايرج لب ءال :انلق .نامثألاك ليلقلا يف هنايرح

 .نامثألاك ريثكلا يف هنايرج

 لكل رشم قي رايك فك لم سراب 14 ( مل + هك تياغ) بجوم كس ىرلع تروص ىرسوو

 اك لا دكلب كس ابرك نايب لدتتم وج جس لبثت هو مح اك ا ركن رك لاي تاي يروا ءانرك ميل وكت سلع
 لاو ليم ملح لس نوع دخت بوو لب ءجس دع ل رك تاامرف شارف ماما لج جبس وا مت
 2 ديت اب شم كس دع ىكاقاس ب ليك مب قوم لت لاو لله دوج دع كويك هادم هش

 21 مت د قاس ني ع طقاس ع لس مكر وا ع قرط كل ب دب عد [ك صح لاا
 نوع ني لاو لمرور رع دلك قو فرت لق او كرت

 : ل ليم وو لك ساروا كس (انشلا ءانمأي) بلق تروص ىرسنت

 لغرب ىش“ رك و تامرف دلت قفاش ماما بيج داني د ثعلب لمع تسلعوك متر وا مت وك تملع دفنا
 لم رارققم ليلك ان وم ىراج اكابر ليش رادقم رك كلغ اكو جس ما انهي لو ل 13 وو

 تك فانحا < كرروص ىبم ىكىدناو 0 نما بج م امرك تانك نوب ىئراج اير

 اىداج ابد لب رادقم رثك انوبب ىراج اكابر لم رارقح لبثت قت جس سكتربب داعم , ليت : لإ
 دهس تروص قبب ىدناو وس م نانا بج جس انك ت ياخوك سوم



 ... ةينامثلا هوجولا نايب ابل سايقلا

 :هللاد 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 الف ضرف موص

 .دبعلا نم نييعتلا

 -لث كس كس كي شام ل ك- كس كلل دوا ل زج ىك كل م ىلوزوم ىدئايانوس :ت رش

 دامت لايت هتاهب لوكا موج تس عراص فض ك- ك نيسان دوا لح انجا الك نيسان كم ليك لق دا

 -تانوم لوزوم اي ليك قيل تيبررق ىرلع كابر كيدز كس فانحا للم ثييدح اكد ثس تساي دوا
 اندم ليت لص و ريو لف رول نوم ىلو زوم لام ناو ان وس

 (انوم زج كك ةساحك 14 لمه لق روا تين كملع لبي يرتاح وس كيد كس لطلب فاش ماما را

 ردوا ءاكومب قت اير كك لبث رارقم ىزومت ى كغ كن ب ةسامرف هو ئانج دولا قلنا رول

 اانع تم وكن قت كير ليم رادقم هدايز فس لوحنا لابن زئأج انتج ضو كس شو لغرب قش

 ملام : يع تك فازحا < يك ايق ب ناممآ زك سا دوا ,ك كس اير نك لين رادقم لمت

 1 كابر نق سم رار قم رثبك نق اكابر لب رادقم ليت دبس سكر

 اكو م نارثأ ملكت لف كيت لئن اذ ءامخ لبي هئاهب لوكا فوج تس لا جس عراص فض دادقم
 كن تامرف مطلب قفا ماما سي داني تملع كل كس دض لك م ساوكت لع لك م دب
 ب لائق كن اضم ر سبب جس ىرورض ىلركت ين نار“ لكى ا لكي دعتس هور ضر فو زوراك اضم د
 تسكر ور تاب

 ضرف وكن اضم ر هس تجار ش بج كل لا ,<س هور ضرف .لكدج هزور اك اضم ر ركل يت تيك م

 تزوراضق ك-ناضمر كت -ىءرا د ترور لكيت نادت باو يورك نب "1 7

 قل 1 ب راو ووو كنس ردا ينال قدك كلج كرا ينزل يحب

 < ناكني كت يرش لمس زور كس نافع د ررط ىلا - قد ناك



 ... ةينامثلا هوحولا نايب ا سايقلا

 :هكلم يعفاشلا لوقك «لوألا هننس فالح ىلع مكحلا در وه :سكعلا -4

 يلح يف بحت الف :انلق .ةلذبلا بايثك ءاسنلا يلح ف ةاكزلا بحت ال

 :ةلتبلا تاي فنا لاعبلا

 لوقك «مكحلل حلاص ريغ ةلعلا نوك نايب وه :عضولا داسف -ه

 .امهدحأ دادتراك ؛حاكنلا دسفي نيجوزلا دحأ مالسإ :هللل يعفاشلا

 .اهل اعفار ال قوقحلل امصاع فرع مالسإلا :انلق

 ةاكزلا بت :هللطل» يعفاشلا لوقك «نيرمألا نيب قرفلا نايب وه :قرفلا -5

 مارا سبب جس انج فالغ رب كس قير ط كبي كس لاول مت هو دوا جس (انلا) سكت تروص ىت وج

 كل كس لاهتتسا هو لكك ,لبك بجاو ةاكز ل تارويز ل لون روع كل ب تامرف هلت قناع

 4“ تارويز كس نا لت بجاو ةاكز لمع لوب م اعتسا كس نلا حررط مج لب دلت كلل ساب
 ليت بجاو ةاكز قم لأي تارونز ل لودرم رمي ول س تاب يدا دك و تيك مت -لاتأ بجاو

 ورم كيوزن لس فشل قفاش ماما هلكالاح لات بجاو لي لوريل ى اعتتسا كس ناعررط ل كوب
 -هس بجاوةاكز لبي ( ريغو وكلا) رولز ع

 ماما بج , ليك لباق 4 مح ترلع مكانك نيب يب نوم ء<س داسف اك تلاع لكس ملع تروص لدي

 ,اك اج وم مث ران ف تاج وم ناملسم كيا لوك تس لب ىديت لايم كل و ةامرف ءفشلتز قا
 حراك داسف وكم السا ركل تيك من -<س انا وم مخ عراز وف اج ومب دتررم كيبأ لوك حس ل لوفد هيت
 .تس ظفاح اق وقت هو كل خاج تاب ب مك وف ل داب كح مالسا لات تسر دانيد رارق تملع اك
 لب الاو لك ل ئاز

 قرافلا عم سايق كى ا) انرك ّقادج نايم رد لس لوزجج هد نت ,<س (ىلادج) قرف تروص تب
 - جس بجاوةكز كي ليث لامك كين غلابان دك ث سامرف ملت قفاش ماما بج ( لن تلك لك



 .. ةينامثلا هوجولا تايب ١٠٠ سايقلا

 ةاكزلا بوحجو :انلق .غلابلا لام 5 انك ريقفلا ءانغإل يبصلا لام ُْق

 .اقرتفاف «ريقفلا ءانغإل ال بونذلا ريهطتل غلابلا ىلع

 /١- هيل يعفاشلا لوقك «ةلعلا نع مكحلا فلخت نايب وه :ضقنلا :

 لسغ يف بحت ال اذاملف :انلق .مميتلاك ةينلا هل طرتشيف ةراهط ءوضولا

 ؟ندبلاو بوغلا

 مصخلا هيلع ماقأ ام فالخ ىلع ليلدلا ةماقإ يه :ةضراعملا -4

 هثيلثت سيف ءوضولا يف نكر حسملا :كلل يعفاشلا لوقك «ليلدلا
 .مميتلاو فنلا حسمك هثيلثت نسي الف نكر حسملا :انلق .لسغلاك

 ىلع قع كب وجو كس ةكز لبث لام ل غلاب بج ع ىلوم فاو تجاح كب ييرت سلا هلك -
 سس لوم انطتملع روا جس تسلح ول يس لات تمل ب كبس وجو كس ةاكز لاش لام دك يؤ تكلمت جس
 هانم غلاب ان ردا جس رانك ناب لك ءايكوم هرجع مكت اخر ابان ردا غلاب لب دهس انرك كأي

 ماعلا لج دهس ايكدر كي حس تدلع مح كانك نيب تاب هيب ثم جس (انرثوق) ضن ترروص لولا

 حل جو ىلا لب مث جب ,جبس طرش تينكل- كس لااذبل ءجس كاي وضو كلن ةسامرف هغنلتز قثاش

 ؟ لبث ىرورض لوك تين لبي وص وكن دب دوا سبك ك ايان ركل ث بك مت جنس د ورض تنين

 فالغ ل لاس كم تاق لبد هي تاي لم فس لدتتم قب جس ( لباقم) مض راهم تروص ليو

 انرك جر يحرم نلفت لج جس ضرف جر اكس دك لن تامرف هشلتب قلاش ماما بج دانك مئات لصد

 مس رف أ كرس دك تيك مج جس نلونسم انوع يطمع نيم وك لوم انها هج يس نونسم
 لاب ناوفسمم جر زجر م نيت لص مع روأ لو زوم هسلجج لب ناوفسم ان رك حيل هجر م نلت لب



 ةعورشملا ماكحألا ثحبم آْ سايقلا

 :ماسقأ ةعبرأ ىلع تاعورشملاو

 .هيف ةهبش ال يعطق ليلدب تبث ام اعرشو ءريدقتلا ةغل وه :ضرفلا ١-

 .رفك هدوحجف هب داقتعالاو هب لمعلا موزل :ةنكح

 :ةهبش هيف ليلدب تبث ام ًاعرشو «طوقسلا وهو بوجولا نم :بجااولا سا[

 .نيديعلاو رتولا ةالصك داحألا رابخأ نم حيحصلاو ةلوؤملا تايآلاك

 ط12ظشظشظ000 .هكرت زوجي ال ىح هب لمعلا قح يف ضرف وه :همكح

 ناي اك يجر ش ماكحا
 : ل كس مث رايح صورشم ماكحا

 سس قت ليلو ىماوتج بس مك هو ضرف لم عرالطصاروا للان رك رقم قم وخلا كس ترف : ضر ف١
 وم ت للاوفك ل وك كك لام لج وب تيا

 جسر فكر كلا اكل رف لب كنس ىرورض ىك داقتتعاك ساروا هتس مزز لم هيف و

 هي هسدنب ملكت لكك بجاو روا) انرك لن تم لس ل , نش حس بوجو بجاو : بجاو ا
 لو ىيا وج < مت هو ببجاو ل (رازطصا روأ ( لت تلك بجاو وأ سا كح لا جس اجرك ايتما بس

 هيج «مت او ايكت باه كسك ليداج لد تايآ بج لم لانك ىك بخ لب لن وب تبغ ح
 لإ وان يباركك جس ايكت اغرطف 3 دص ل ضن ح ١8( 14 :ةرقبلا) 4ةيذف ُهَتوَقيِطُي َنيذْلا ىلعَو

 ليزارغ لكن يديع روا تو تحج ( لإن نم ريفع مو .لكدك) داح آر اهخأ حج تبت روا ( فن تاي نم,

 دل تيا تس ىتداعآرابخا هو لكك -ل بجاد

 دافعا روا لب زئأج انرثوجج اك لا (حررط كل ظرف) هيخانج ,جس لطرف ليم قت كس لم باو : مح
 لح لا تلا اجرك لب لات مال انحر دافعا اك ب وجو كس لا يانج ا ل

 دلير فك وأ كراك ااه بجو



 ةيهنملا ماكحألا ثحبم ١ سايقلا

 .رفكب سيل ليوأتب هدوحجف «هب داقتعالا انمزلي الف داقتعالا قح يف لفنو

 ءافلخلا وأ هك لوسرلا هيلع بظاو ام اعرشو «ةقيرطلا ةغل :ةنسلا -“
 .هذعب نم نودشارلا

 نأ الإ اهكرت ىلع ةمالملا قحتسيو اهئايحإب ءرملا بلاطي :اهمكح

 .رذعب وأ انايحأ اهكرتي

 «تابحجاولاو ضئارفلا ىلع ةدايز وه ام ًاعرشو «ةدايزلا ةغل :لفنلا -4
 .ًاضيأ بودنملاو عوطتلا :هل لاقيو

 .هك رتب بقاعي الو هلعف ىلع ءرملا تاك :همكح

 :ماسقأ ةثالث عرشلا يهانمو

 م دنا لوس ر وج ماكدو : لب تم ىكالطصا روا_هتسار نقب ط لون قش ىوغل كس تنس : ترس ٠#

 ومن ايل دضت اس كس 5 ) تبظاوم # نير شار م فلخ رعب بآية

 سك لاب دك خاج كن ذرس هب تندس كك ترو اك سه ايك بلاطه اك تندس ةسايحا سس ىدآ : مث"
 دك ةاجك لب رسول سو زوجي تنس حسد طع لاي كتسام

 تارجاوو لاف وج جس تدايع هو لفأ ؛ ثم ىكالطصا روا لدار ز لت تن ىوغل لاي رق

 دلو كك لك بورنم روا عروطت وك لقت روا ( سلق تب نيس ليي وج زئاز حس

 لاه ىو لب ازم ب ذ لو كس لاروا <سالم باو يل ادا كل نأ.

 [ نايب اك ونمس ماك>!]

 : لل كس من نيت هو لين عرونم اع رش ماكو



 ةيهنملا ماكحألا ثحبم 0١4 سايقلا

 ةهبش ال يعطق ليلدب هلعف كرت بلط ام وهو «لالحلا دض :مارحلا ١-

 .امههوحنو ةقرسلاو انزلاك «هيف

 هدوحجو «هب لمعلا نع بانتجالا بوجوو هيهنب داقتعالا موزل :همكح

 .باقعلا بج وي رذع نودب هباكتراو «باوثلاو حدملا بجاوي هكرتو عرفك

 ,ةهبش هيف ليلدب هلعف كرت بلط ام وهو :ميرحت ةهارك هوركملا -؟

 .يلهألا رامحلاو ريطلا نم بلخم يذو عابسلا نم بان يذ لك ميرحتك

 هدوحجف «هتمرحب نظلا ةبلغ عم هب لمعلا نع بانتحالا موزل :همكح
 .باقعلاو مذلا بحجوي ليوأتو رذع نودب هب لمعلاو «لالض ليوأت نودب

 مج وب بولطم سقطت ليو يلا ارك اك جت جس ماكوو مارت ,عس دض ىك ل الح مارت مارق

 ل مارت ماكو يع وكر وج روا ان ز بت ومش أيل لوك لق سم

 لا دوا جس بجاو أنجب حس باكرا كس لاا دوا ءجس ئرورض انكر هديقع اك وم عرونمم لس لا ص

 كس رع ىكر ب دوا جس اجرك بجاو وأب اوث روا فير ت انجب سس مارح روا ءجسر فكر اكن اا« ترج
 جس اجرك بجاووكا زان رك باك راكم ار

 رب وم ابنك كر بغ لي لست وهب بولطم حس ليو ىيلا ان زوج اكل نس ماكو كرك ورك ا

 عن عبادك رنا رإخا تمزق سمات ل فنيل زل ل يوناو كيرا عووتاذ لك
 ايكوم رتورفج رداكى اك لاا

 ىرورض (ى انحكر بلاغ ناك تمرح لك سا روا كبس منال باتتجا حس فس دانا كحل ص

 ليوان روا ر ذعر خب وج روا جس هارت هوو سكر اذ اك تدمر كنا لس لي دات ريب لوك كا لب جس

 5 1 اس روا لاري هو سرك باكل راكي ورث ل



 ةعورشملا رومألا بتارم 00 سايقلا

 تطقسف ةمرحلا هيف لصألا ناك ام وهو :هيزنت ةهارك هوركملا -7

 ام ضرعف ةحابإلا هيف لصألا ناك ام وأ «ةرهلا رؤسك ىولبلا مومعل

 .ريطلا عابس رؤسك هميرحت نظلا ىلع بلغي لو ءاهنع هجرخأ
 .ةلصأ ةلغاق بقاعي الو «باوث ندأ هكرات باثي :همكح

 [ةعورشملا رومألا بتارم]

 :نيعون ىلع تاعورشملاو
 5”شظ انقل ماكحألا نم انمزل ام اعرشو دك ملا دصقلا َةْعل ةكزعلا ذ

 وب قوه مث تعرت لكلا سس جو كى ولب موم رك ومب مارت لما رو وج نس ماكدو موو وع

 ليي ليل للا كواكب لاح لارد اناج وم ماع روااناج ليت ري روط ىلجت اك تاي ىل .ىولب مومم)

 ولا فس لج لف [لثبي تاب اىيا لوك ب ,ومب حرابمم ل ارد ماكو جوع اكىلب بج ( لوم قت روب

 كساد دامك ذاهب لج ءاوم ئاديي ىك بلاغ نش اك ل ومب مارت كس للا رك ءايد لاك تس تحابا

 -(<س لاكن ايب ليم (هر لاس ) ىاش فير تت ياك يزن موركم) جوج الون

 زم قلم وك لاو نك باكرا كس ساروا ءاك لس باث كر وك كسساو تكن حس قيمز هور و

 د اجىد ل

 جه رو ةسل وعاوز تاو
 : لو تس دابتغا 4ك تالا ك1 فلكم سيمت يروا, لن يم وو ىك لوم اك ئاج

 هب مت ماراتبا دج ماكحا هو : لو ىف“ ىالطصا روا هدارا تب لو قا ىوغل كس تهذع : تيارع ١

 ناضم ر سمج ,لؤ لس. اذمأت ييزع هو لن كس ةييسد ماا دج لش تالاع ماع م ءلث سد“ مزال
 روا هر انمح لي رك ومب سرتكا لي زامغ ضرف ءانرك ادا تعكر راه اشدع روار صح هلخ ءانفكر هود لي
 -ب اج اهرث اقر جت و بجاو ءضرف مانقا لت هز



 ةعورتشملا روما قبنازم ١٠١ نمايقلا

 .خلإ بحاولاو ضرفلا نم انركذ ام اهماسقأو
 ءرسي ىلإ رسع نم رمألا فرص ًاعرشو «ةلوهسلاو رسيلا ةغل ةصخرلا -

 :نيعون ىلع يهو
 ةملك ءارحإ ىلع هاركإلا لثم «ةمرحلا ءاقب عم لعفلا ةصخر -أ

 نم وضع ىلع وأ هسفن ىلع هنم فاخي امه ناسللا ىلع رفكلا

 .ناميإلاب انتمطم هبلق نوكي نأ طرشب «هئاضعأ

 .عراشلا يه هميظعتل ؛اروحأم ناكل لتق ىح ربص ول :همكح

 برشو ةتيملا لكأ ىلع هاركإلا لثم «ببسلا مايق عم حشا ام -ب
 .ةصمخم قف رطضا نم:اذكو ءرمتلا

 تتلو م :لب لك ىءالطصا روا_تلوبس روا ىلاسآل قش ىوغل ل- ترص ر :تصخ را

 ايكايد ت جو لك فس البي تاب اى راعاي رع ىلوج < مك هو تصخ رئت -انر بجي فرط ىلاسأ

 -<س قلو تزاجا لك كك د تهزور لبث ناضمر وك فاسم وا راجي هب ل

 : لع ليم ووك تدخن رروا

 06 ارك وبك وك ىك بحب ,تزاجا كمة جس لاب تمر -فلا

 هرلك س ناي زك < ف اهبوضح اي ناجل حاج ىو كو ىك نيو ثاكوك وضح ىل لس مص
 وم تمتص يب نامبا لو دليطر شب ءعس تازاجا لك غلوب فك

 تن رم لكت يرش ف لاا لكك كوم نت اكرجا شبل تس اج ايورك لش روا دكر بصرك م
 الا نيا نبي نر[ نتا لكروت 1

 هذ امك اورم ضن وك سب , ويكي ورك ذأ دوا كح تباع لا ب ك تمر ببس ماكو تع

 اب ( وم بلا نلن اك وم فلل لس وضع ىك اكواب نا دد) 2 ف وح اب

 -<تس رتاج انامتكر اور م ول ,عاج ومب روب ل كلوب



 7 ملأ ةعورشملا رومألا بتارم ١1١ امل

 00 ول 111 وأ لتق ىح هلوانت نع عنتما ول : : 6 أم وأ لتق 3 0 هعانتمال (امنأ نوكي تاق وأ انت ا

 .حابملا نع

 1 ار حس زج تاج هو .لكوبك كوم رانك ف ابكر م ايايك ايد دام دولاب راجي تس امك داوم را ص رواايراك 2 رم 1 0

 ٍ -ئديداناج

 لوب ىرول باتكي ات دثلا ب



 ةدلجم ةنولم ةعوبطملا

 نيدلجم) دمحم مامإلل أطوملا | (تادلجمب) ملسمل حيحصلا (رلجم) ىلا ثعرينت

 (تادلجم#) را ' تدلل ةيادهلا ( لتكو السلا ريت ماعلا تاعمج ماكج الا تايطخ

 (تادلجم#) 0 نآرقلا 5 4 0 كنز لع رش لوب لكمخ ( ربحت كيس ركاب هر

 59 ا 558 0 ( تح نمت ارو قل“ (يبيتتاك ل ملا بزغ ١

 مظعألا مامإلل دنسملا [| نيدلجمر يناعملا رصتخم ناك ملحم (مدس«مود«لوا) نر قل 6

 يماسحلا ةيديعسلا ةيدهلا 323 اضف

 (نيدلجمر راونألا رون يبطقلا روأذر 272

 (تادلجم»ر قئاقدلا زنك يشاشلا لوصأ كراع تاد؟ يدا حا

 برعلا ةحفن بيذهتلا حرش ريعسلا و از ني رلا ميعت
 يرودقلا رصتخم هغيصلا ملع بيرعت بالا ةيضور لامعالاءازج

 0 0 ٌئيلاضف | «نيزي يدب »اج )إلا
 (هيوناث «هيئادتبا)ر حضاولا وحنلا ةيريرحلا تاماقملا فلفلا بث“ (ىي)اببصت لدم ملا بزغ
 ننسلا راثآ لوسرلا ثيبدع ىف لوصالارت | ( جا( ب بيعت فد مكشلا بزل

 قارس وترك ةثاولن لوصالا نمش" أ ( موس مود« لوا ) نا آرقلا نلاسل حرام

 يجارسلا | 2 يتفملا مسر دوقع حرش نطنما سيت | ١ هدعاقناسآ اك كايناجإ
 ريبكلا زوفلا ةيواحطلا ةديقعلا نتم كرما هرعاق كاس اكن ايز ىراف

 حاعفملا صيخلت ةاقرملا د مالسا رات

 ةغالبلا سورد نيبلاطلا داز وأ مل ( ني رخآ نمل وا) فرصا ملع
 ةيفاكلا وحنلا لماوع نرقلا لامج رداصملا ةوفصىل رع

 0 7 0 َى دتبلا لب“ تونس عدا لو عملا عمار

 ةفسلفلا ئدابم لماع ةئام حرش هئئاقعلا مس“ ١ (تابج موسم هد« لوا) ملم ير

 يفاشلا رصتخم عم يفاكلا نتم تايباسا ري ما

 (نيرامملاو ةصالخلا عمر وحلا ةياده مم اهل
 عبسلا تاقلعملا رض بقص رقف لوصأ كاسأ

 ىلاعت هللا نوعب ابيرق عبطتس ريو باوب الار سي

 يوقم نوترك /ةدلجم ةنولم بش نازي اقربكا لوض
 يدذمرتلل عماجلا ىراخبلل حيحصلا 0 للزمن

 قرطساح ثا ح رجم نأ قلك يماجلا حرش ل روس هداي م
+ 

 ظوواعس ذه ؟معاتوط زامناسآ ىردهراي

 ا لزم (اذيب موج )عاق ىلاروأ
 ملدااعطسا هعسمد (ةمدصاا)  عما#)| | رلك/و وراك
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