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 يوبنلا دجسملاب ةيملعلا نوتملا مسق

 :كوبت ىلإ ٌلوصولا +
 نيرشع كويت ءاقأ ةنيدملا نم ريس ِرْهَش ريب دعب

 ْنَم َحَلاَصَف ءاوُرَغ َقْلَي ملو موُرلا هيلع ْمِدْقُي ملو «ةليل
 .ناضمر يف ًاعجار َلَعَقَف ءكانه مهنم َحَّلاَص

 ةكدملا ىلإ ةدوغلا ©

 دجحسم اذني لق نوكفاتملا ناك ةظيدملا نم :تواك الو

 كيبنلا نم اوُبَلَطَف ؟نيتمؤملا نيب ًاقيرفتو ًارفكو ارارض

 نم نيحولا لّرَتف مُهُّرْكَم ىَّمَعُيل هيف يّلصي نأ
 ةيلإ وليتك ههبلا هلرصو لف ومرتأ فقر ءامثلا

 ند نإ َنْمِلَحِملَوم مُهَداَسْفِإ قوي فاعلا ناكنألاب

 ْيبَّنلا َرَمأَف .«توبذكل ْمُنَنِإ ُدَبَْي أَ ؟ينض
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 لاق ةنئط ةيياثد اًملو

 ِرْجألا يِف ْمُكوُكَرَش 1 | يدا مكنات ال ًاريسم

 ْمُهَو :َلاَق ؟ِةَئيِدَمْلاِب ْمُهَو ادللا وشر اك ةاولاك

 .ملسم هاور رْذَعْلا ْمُهَسَبَح ٍَئيِدَمْلاِ

 :ةوُزَغلا هذه ٌرَّبِع «

 َقاَشَمو ٍريِرَم حام ّدعب اّلِإ انيلإ ْلِصَي مل ُنيّدلاف
 دقو هسفنب ةوزغلا كلت يف يي ُيِّنلا ٌراَس «ةّيلاَوتم
 اقاَفشِإ َدئادَّشلا اهيف ىَّقاَل ءهِرْمُع نم ًاماع َنْيَتّسلا ٌَرَواَج

 ءهّللا نيد يف ُنماّنلا َلُخْدَيِل ؛ مهب ٌةفارو دابعلا ىلع

 0553002305 عيزوتلاو تايمكلا بلطل

 ار

 انتين ىلع مالّسلاَو ةالّصلاو « نيملاعلا ثرولل ةمحتلا

 .نيعمجأ هبحصو هِلآ ىلعو دمحم

 ٌةرطَع ُةّيِكَرز ,ماكحألاو مكِحلاب ٌةرخاز ِةلك َىِبَنلا ٌةريسف

 تقشر «دئادشو ذكي اهبق شاع« ماثألا راذم ىلع

 ٍنَمَز ٍيفد 0 0 ىلإ اهيدهي امو ورا م١

 ىلإ نيسعلاب ١ ٌةالَّصلا هيلع َرَمُأ فاطِقلا ٍلابقإو
 اَماَرَغ ٍةوزغ ٌرخآ يه ٍةَفاَش ةميظع ٍةوزغ يف «موّرلا
 .ةَّرْسُعلا ةعاس نآرقلا اهاّمس «9 ماع هيفنب لك ينل

 :اهيف نيقفانملا لاح «

 كاركتو قانا اهاوطو < سوفللا كلاتكلا اهبف كارول

 الإ 0 ىّدَو ارغب مه اذإ د 7 ناكو «ناميإلا

 تا «نامّرلا 1 7 "5 :ةققجلا نر

 لاق .«ّرَُأ يف أورفتت ال» :نوقفانملا لاقف ءريِذاَعملا
 هسه سرع

 دي دهلا ةذاعساو ني نكات 11 لكشت هللا

 0 24 00 نم 4. : - 7

 َتَراجِح رح نم مهُمادقأ ْتَيِمُدو ضرألا اًوّوَط 00

 رتشفلا نرد تاوحلا يالكوب مئئا كا رحمل ْتَنَمَتو
 ا اوُرَبَصَ ًادهججو ًافوخو ًاعوج اوُقاَل َهّقّشلا ٍرْسَعو

 ْنَم ىلع ٌبجاوو «نيّدلا اذه لجأ نم ِءاَوَأَل لك

 ةّبحملاو ٍليِجبَّتلاو ٍريقوّتلاب مِهَّقح ٌةفرعم مهّدعب
 .نورقلا يف ليج ريخ مهف ءمهنع يْضَرَّتلاَو

 :نيقفانملا ُتْبَْخ +

 :نيدملاو اهيف نرش 13010 يف ٍديك ٌةادأ َنوقفانملا

 2 اوذك نأ َدَعَتو» اوُمَجَحَأ ةعاّطلاب اوُرِأ ْنِإ

 مُهْنِمَو» اوُرَدتعا ٍريخلا يف َةَقَشَم ةَقَسَم اَوَأَر ْنِإَو هه رو

 ُنماَّنلا حلصأ نإو « هد نمل لو 4 ةّدكأ لو
 مس

 لإ أ 0 ضل ىف اوُدِسُم ال 7 1 0 اونبتا

 3” 9 و

 ١ تروزملت 0 00 مهنم تاريخلا

 نوُصِلُخملا َراَس نإو ؛4ِتَقَدَصَأ ف َتيِنْؤُملأ نم
 ال ,يّرلأ يف ارت الا :ةباحّصلل اولاق ءاوُقَجَ
 يف ةّمألاب نوُصّبرتي ءهوُكَلَس اّلِإ ليذخّنلل ًاليبس َنوُعْدَي
 يفو َكوُبَتو نا ةوزغ يف دك 2 عم اوُراَس ءءاَمَحلا

 لَو ٍزَْع يف مهو ءاوُعجَرو َنيملسملا اوُلَدَح ٍريِمْلا

 وب
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 ا

 : ل َتيبْنلل لاقو - يوَق ٌدْلَج ٌينغ وهو - ءاقبلا يف ِسْيَ

 ىف الأ» : ا 3 7

 .«ٌترفكْلاي ةَطِيِحْمَل ةلظمسفما ريا إو أرطقس َةَنْنِ

 لا مهدي ملف لك للا ىلإ اير لسا ور دس ءانوو
00 

 َندّؤمَل باَرَْل _- نورزعملا جو

 ه1 تلو هيد ايش هنأ 5ك

 م هم كَ

 نيزلا دعفو

 نم نيملسملا نم
 1 ا «باّينا الو كش ريغ

 نورخحا ءوو# - هب كو كلاب اخت يبدع مالسإلا

 « 6 كيس و ام 6 ا ع امرأ

 بوي اَمِلَو َمُهيِذَمُي اَمِإ هَل را َنْوَحرُم تورحاَو

 :نينمؤملا لاح *

 1 يسال اسس وح

 هلك ةوشفلا فيج َرْشْبَج َّرَهَج ْنَم١ :ِلَج لاقف ءدي ٍةَلِقو ءلْحَم

 قفلأَف ءاهبلإ ا ٌقباستف «ءيراخبلا هاور هُةّنَجْلا

 نب ٌنامثع ِنْيَروُنلا وذ ٌرّهجو ءهلام َعيِمَج هني ركب وبأ

 اهِتَدِعو اَهِباَتفََو اًهِسالْخَأِب ريعب ةئم تالث هل َناَّمع
 ٌريناندب ىتأو ءًاماطِخ الو ًالاَقِع اهنم اوُدِقْفَي مل ىتح

 لَك ْيِبَنلا لعجف لو يلا ٍرْجِح يف اَهّبَصو هبوث يف

 َدْعَب َلِهَع اَم َناَّفَع ُنبا َّرَض اَم١ :لوقيو هيي يف اَهْبلَقُي
 .يذمرتلاو دمحأ هاور (مْوَيْلا

 ةارغقلا لاح جه

 َرْجَسَف ؛ءايحتسا ىلع ِةَقْمْنل نم مُهَدْهج ٌءارقفلا مَّدقو
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 ِقاَمّنلا نم ٌرذحلا ملسملا ىلع ٌُبجيو «نينمؤملاب مْياَد
 .هرهاظو هنطاب يف ًاحلاص ْنْكَيْلو ءهِلاَّصِخو هبابسأو

 :بولقلا ٌداسف *

 رولا قت لس ل حو

 لو يل نَدَّمأ» :ِهِلظ يِبَّنلل لاق سيق ف نب ٌدَجْلاَف

 كييشن يف لدفن ديت نايا لزا ؛ ين

 ثولقلاف «انانث وأ مهل تّيضأ نق كلتلف تانملا لبق

 ٍنِطاَبلا داسف عم كيلع 5 ءانثب حرفت الو ءيفاَوَح

 .ناّيْضِعلا ةرثك وأ

 :ةيصعملا ُمْوُش *

 اْوََع دومث ٌموقف «عاّقبلاو ٍنادبألا ىلع ٌمْوُش ةيصعمللو
 ,مهرايد يف اوُدَمَحَم ةَفْجّرلا ُمُهْنَدَحَأَك مُهَّبَر اًوَصَعو

 ركع خمأت الق هيلع دعب مهكاشت لوخع نع نينو
 ببسب هوركم ٍلولح وأ ٍنايصع نم ةبوقعلاب ِهّللا
 خيذلاب ةيرخشلا نه هناسل ظن يرعلا ىلعو :ةفيطخ

 نيلّو» رّكْشَي ال وهو نيّدلا نم ءرملا ُجِرْخُي دقف هلهأو
 + ريتا و

 دن نيف عسا تراقب ئهتلاص

 7 5 ًاورزامت ال *# و 3 ءوِلوُسَر رو ءوْيياََو

 ا 2 - هع ال عل

 هيكيوسلا) : ا زكيتيإ دعب
 ه-

 نعل

 خط هب َرْحَس ْنَمو

 :ضرألا هل 0 يِصاَعلا 5

 نب سك تلكت «نادبألاو نهرألا هل ركتكت ىضاقلا

 نودي ال تَِلَو ٍتفَدَّصَأ ف َنيِنِمْؤُمْل
 وه همم مزار هو

 ملأ ُباَدَع مشو عمم 3 كا يا رهدهج

 اوَكَبَ د ل ل ل

 ءوْزَعلا يف كي يلا ةَبْحُص ٍمَدَع ىلع ٍةقداص عومدب
 رتيتف كا 0 توا لع يع هفاحتس لاق

 تا 7 ِهّكَع ها 0 1 هي 31 0

 .# تر وقف ام أدجم لأ 2 عمد وه سبقت

 ةاملا ةيعدوزخ اجر تلآ نوثالت - نشيعلا راسن

 ٍضرأ َءارحص يف ٍرِيِسَم ىلإ «رِفاَولا َلّظلاو َبْذَعلا

 هليلق رزتلو يصيب «حِفاَل سمش ِحَمَوَو ةَبِهاَل

 ؛لوُلَس نب يأ نب :فللا ذيع قافللا * ٌسأر مُهعَم َجَرَخو

 0 ةوزغ يف ُهَلَقْنأ اني فاقثلا ُهَلَقْمَأ ريسملا ٍلَّوأ يفو

 ؛قيرللا عاج يتيرلا لما يم امم اناكأ نير ملح

 ًأوُداَرأ وَلَو# :هناحبس لاق 0 0

 .«4َنِدِعَمْلَ مم 4 0 7

 قيرطلا ةذشم ه

 يف ُدْهَجلا ٌمُهَلاَن ءديدش ٌرَحو ليوط ٍتيرط يف «ًالماك

 ةئالَّثلاو نالجّرلا ناكف ءمهِرَفَس يف ٌةَقَّشَمْلاو مهريسم

 ْْشْطَع موقلا ّباصأو ءدحاولا ريعبلا ىلع نوّبقاعتي

 :نهرألا نإ شركللا : لاقف كك يلا نع هِيَ كلام

 دي ؛فرغَأ يِنَّلاب َيِهاَمَك

 ُدجَي ُرُكَدَّتلا اَذَه» : هك 01 لاق تعا يملك

 تجر أش يف ىلع َح
 مس سس

 ُهَل رْكَدَتَتَ ايفل هيلا ىف لجو 08 هيِداَحَو دلو

 م26 6 6 وا عاق هر وو ؟<
 ني او رجا ل هو دل

0 

 .«بأقلا ُتْيَم َوُه وه 3م ىَلع ال

 :ةاّجتنا شاسأ قدّصلا +

 ةدكلتلا هللا ىكنأت ؟كلاقملا نم دعا وجني ٍقدّصلابو

 نيفّلخملا نم مهريغ َكَّلْمَأو ,مهقدصب اوُفّلُخ نيذّلا

 هللا يِناَجَن اَمَّنِإ» : يي كلام ْنِب ٌبعك لاق ءمهبِذكَب

 ءسوفنلا قع تاداعلا قشا نه قدشلاو اِقْدَّصلاب

 عودا مَعِن لجأ نيو هتتلعيو ناسبألا زيلورعو

 ديك ىلحت هللا َمَعْنَ اًمو» : هندك مّيقلا نبا لاق «هدابع

 ُماَدذِغ ََوَه ينل ٍقَّدَّصلا ّنِم َلَضْمَأة ٍةَمعِنِب ب مالشسإلا َدْعَي

 ِبِذَكلا َنِم ٌمَظغأ ة ٍةّيِلَبِب هاّلَتْبا اَلَو ُُناََحَو مالشإلا

 .(هُداَسَفَو مالسإلا َضَرَم ّوه يلا

 ىلإ يزف اني ايار قالا ىلخ يلا 0-6

 لَ بعكل هلك ْيِبَّنلا لاق كيرف هللا ٌكريقو وللا

 د كلا قون يلع زعبي رب

 أ نكد ىلإ ةيونلاو ةواق نسم
 .ةداعسو

 ه-

 ذأ انتل هن بالكشلا خب مع لاق ءديدش

 0 داك يح 9 ا

 د نإ ىْتَع :عليقتم

 ءاودبك ىَلَع نوي ام لعمَي مك «ةَبَرْشَيَق -ةشرك ذي -

 ةعاعم ذخأ هيلغ اظنأ اًملق هريعب لظَعْلا نق 55 رمآو

 َلوسَرلا ٌعَبْتي ِهْيَمَدَق ىلع ُهَدْحَو َراَسو «هرهظ ىلع ُهَلَعَجَف

 املك قتلا تي ناوللا ِجَمَوَو ليلا حاّبْشَأ يف هك

 مَدَحَو يِشْمَي | 5 5 ُهَللا 0 :لاق دك بلا هآر

 00 ا هب رح 8 ول

 .مكاحلا هاور (هَذَحَو ني .هدحو توميو

 :قيرّطلا يف ٌتادحأ *

 موق  َدوُمَُت ٍنِكاَسَم ىلع هباهذ يف كي ُيِبّنلا مو
 اويتك قينلا ةفاسق ارثختت الو ءلاقو . حلاص

 (ْمُهَباَصَأ اَم ْمُكَبيِصُي ْنأ َنيِكاَب اوُنوُكَت ْنأ اّلِإ ْمُهَسُفْن

 نوقفانملا ٌرْخَس ٍريِسَمْلا ٍءاوأَل يفو «يراخبلا هاور

 2 نيَلّو# ِهّللا لزنأف فلك دللا لوَشَو ةراحسب

 11 ل ل قرد اكخ نك مكارلل

 كك ده اوُرِذَنَمَت ال * َنوُوَبَتَْت ٌرْثَدُك وِلوُسَرَو
 ”ا لاق ٌكوبت ٌمدق اينزام يشل

 ءٌدَحَأ ْمُكْنِم ْمُقَ َْقَي الق ةَديِدَش ٌحبِر ها مرعي

 ماَقَم ٌةَديِدَش ٌحبِر َمَك ُهَلاَمِع َدْشَيْلَف ٌريِعَب ُهَل 1 ناك قمك

 .ديلع قضم وول ليكي نأ قع َدح ُهْتَلَمَحَف َّلْجَر

 5 راو هلل
 -.ةهيلياءو ١

 :لمعلا ىف ةكنلا وك

 ُهْنَرّيَغ ْنِإ هنع ًاَيهْنَم ُبَِقْنَي ِهَّنإف ًالضاف ناك نإو ٌلمعلاو

 مُهَلَمَع راَرُضلا دجسم باحصأ هنن ْتَبَلَق امك ّينلا

 مِهِئاَنِب ريمدت ىلإ ْتَّدَأو ءداسفلا ىلإ هِرِهاَظ يف َنَّسَحلا

 صالخإلا ىلع ُيِنْبَملا لمعلاو ؛مهيجسم قاَرْخِإو
 ليفي يذلا ىوقللا قلع قشؤتلا ليعلا وه الك اتولاو

 ءوس ىلع ُيِنْبَملا لمعلاو «ميعّنلا ٍتاَنج ىلإ ُهّلِماَع

 ٌراَهْنَي ٍراَه ِفْرج اَفَش ىلع ٌسَّسّوم َلَمَع ٍرْكَملاو ٍدْضَقلا

 ينادب انركلادأ ملععلا ىلعوت ءمايجررا يتايعاش
 ترام لضخ زرع مل هما زا كج ءااوو ريحا

 مثْعطَق اَلَو :ًاريِسَم ْمُتْرِس ام ًاماَوُق وَ ِةئيِدَمْلاِب َّنإ» هيي

 .ملسم هاور ارْجألا يف ْمُكوُكَرَش اّلِإ ًايِداَو

 0 تاقاو «نيقداّصلا ةدايع.ةرم العجب نأ هللا لاس

 .نيحلاّصلاو ءادهشلاو َنيقيَّدّصلاو نينا 6

آ ىلعو ءٍدّمحم انين ىلع ملسَو للا ىّلصو
 هبحصو هل

 .نيعمجأ

 د


