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 ايغبو اناودع اهلخدي نأ لواح نم لكو ةربابجلا قانعأ قدت ةكم تناك نإو

 . اهناسرحي ناكلم هيلع الإ بقن نمام لكي هللا لوسر ةنيدم نإف

 ؟. .نيأو ؟. . نيأو ؟. .راتتلا نيأف . .ةازغلا ةربقم مدقلا ذنم رصمو

 :ميهاربإ ظفاح رعاشلا لوقي

 يلس حارو مار ىنامر ام

 كلذ ءاج دقت . .هللا همصق اءوس اهب دارأ نمف ءاهلك ضرألا نئازحت رصمق

 .مالسلا هيلع ىسوم هللا ميلك ىلع تلزنآ ىتلا ةاروتلا ىف

 رصم لهأ لين ىلإ نينمؤملا ريمأ رمع هللا دبع نم
 ةجاح الف ربت الف كرمأ نمو  كرمأب  كلبق نم ىرجت امنإ تنك نإف «دعبامأ

 هللا لأسنف كيرجي ىذلا وهو راهقلا دحاولا هللا رمأب ىرجت امنإ تنك نإو «كيف انل

 دوهي رابحأ نم اريح ناك  رابحألا بعك باطخلا نب رمع نينمؤملا ريمأ لأس
 : رابحألا بعك لاقن اهناكس قالخأو نادلبلا عئابط نع - ملسآو

 انآ :لقعلا لاقف ءءىشل ءىش لك لعج ءايشألا قلخ امل لجو زع هللا نإ
 لاقف ءرصمب قحال انآ :بصخلا لاقف .«كعم انأو :ةئتغلا تلاقف ءماشلاب قحال
 «كعم انأو :ةحصلا تلاقف اب قحال انآ :ءاقشلا لاقو .«كاعم انأو :لذلا

 قلخلا ءوس لاقف «برغملاب قحال انآ : لخيلا لاقو

 ءةدجنلا «ءايحلاو ءنايإلا :قالخأ ةرشع مهعم قلخلا هللا قلخ امل:لاقيو
 قحال انآ :ناميإلا لاقف ثلاو لذلاو رقفلاو ءىنغلاو قافنلاو ءريكلاو ءةنتفلاو

 تلاقف ءماشلاب ةقحال انأو :ةدجنلا تلاقو ء«كعم انأو :ءايحلا لاقف «نميلاب
 لاقو ء«كعم انأو :قافنلا لاقف «قارعلاب قحال انآ : ريكلا لاقو ءكعم انأو 3

 «ةيدابلاب قحال اتأ :رقفلا لاقو «كعم انأو :لذلا لاقف ءرصمب قحال انآ : ىن



 نيرشع نم رثكأ ىف ريزعلا هباتك ىف اهركذ لجو زع هللا نأ رصم لئاضف نم
 .ريسافتلاو نئارقلا اهبلع تلدام اهنمو «ظفللا حيرصب ره ام اهنم ءاعصرم

 | هبكأ ءوس اهب دارأ نمو نتفلا نم ةافاعم اهنأل -:رابحألا بعك لاق

 .هيف هلهأل كرابم دلب وهو ههجو

 اذإ رصم ىلإ رظنيلف ةنجلا هبش ىلإ رظني نأ دارأ نم -:سنوي نبا لاقو

 - ترهزأ - تفرخز

 ناطلس رصم ناطلس :لاق ىرافغلا ةرصب ىبأ ىلإ هدانسإب سنوي نبا یورو

 a اهلك ضرالا

 . هللا همصقأ ءوس اهب دارأ نمف ءاهلك ضرألا نئازخ رصم :ةاروتلا ىف بتكو

 .:صاعلا نب ورمع مالسإلا ىف برعلا ةاهد دحأ لاقو

 اهجارخ وأ اهيلاول ةرامإلاو جارخلا عمج اذإ ىنعي  ةعماج رصم ةيالو -
 . ةفالخلا لدعت  اهتالصو

 (مظعألا تيبلا ) ىأ (وع - رب )نييرصملا نيظفللا نم ةتوحنم نوعرف ةملكو
 ىلع املع تحبصأ مث «ةيدقلا ةلودلا مايأ لنم ىكلملا رصقلل افصوو اتعن تناك
 .داليملا لبق لوألا فلألا ليم رصم كولم



 نأ ىسعإلاقف فسوي ىف سرفت نيح زيزعلا :ةثالث ةسارف سانلا م
 م ل

 ىسوم ىف اهيبأل تلاق نیح  اروفص ۔ يعش تبر دلو هلْ أ انعم
 لارا 007

 .رمع فلختسا نيح ركب وبأو . نيبال یوقلا ترج انسا نم ريَخ نإ هرجأتسا»

 هناميإ متکی ناكو  نوعرف مع نبا  نوعرف لآ نم ايطبق الجر ناعمش ناك
 رهقلاو طلستلاو ةيهولألا ءاعدا ىلإ ناطلسلا رواجت ىذلا نوعرقف شطب نم افوخ

 ليمتو لجو زع هللا ديحوت نع هلوقي امل اهعمس خيصت نوعرف ةأرما ةيسآ تناكو
 تناك  نوعرف لآ نمؤم ءارأب رثأتت ال فيكو هدقتعم قدصل اهنادجوو اهلقعي

 رصم ضرأ نع ةبيرغ تناك - ارشب دبعت ال اهتلوفط ىف تناك دقو - اريخ هيمست
 ىتلا بورحلا ءانثأ ةنعارفلا ىديأ ىف نعقو ىتاوللا سراف تانب نم تناك اهنإ لاقي

 ملو نوعرف بذك ةقيقح فرعت تناكو - ىورسكلاو ىنوعرفلا نيماظنلا نيب تراد
 نوعرف رصق ايافخ ىف روديام ىردتو هتوريجو توغاطلا شياعت ىتلا ىهوال

 نونكمو اهردص نونكم رهظت ىتم نكلو ؟اهيلع نيمئاقلاو لكايهلا ناهكب هتقالعو

 وه هنأ كلام نب سنأو ىرصبلا نسحلا ىري - ميرك خيش لزنم ىف ىسوم لزن
 اهملاعو نيدم ةنهك ريبك ناكو رخآ بيعش هنأ نورخآ ىريو بيعش هللا ىبن
 باجعإلاو رابكإلا لماوع هيتنبو خيشلا سفن ىف راثأف  نوزيت وأ نورثي هنومسيو
 نورثي ةنبإ اروفص سفن ىف كرحتف ميوق قلخو ميرك عبط نم لجو زع هللا هناز ال
 :تلاقف هتنامأو هتراهطل هيلع ءاقبإلاو هتوقو ىسومب راهظتسالا بح

 ,(94نيمالا ىوقلا ترجأتسا نم ريخ نإ هرجاتسإ ثبأأَي ا -



 ءاوهلا ةحيحص اضرأ راتخي راس هدالب ىف ربكألا ردنكسإلا كلم ماقتسا امل

 ناينبراثآ اهعضوم ىف باصأف ةيردنكسإلا عضوم ىلإ ىهتنا ىتح «ءاملاو ةبرتلاو

 - دنسلا ملقلاب بوتكم هيلع ميظع دومع اهطسو يفو رک ر ريع

 لابجلا نم ءدامعلا ميظع تيطفو ؛دالبلا ىدعاس ثددش (داع نب دادش انأ

 قلخي مل ىتلا دامعلا تاذ مرا تيئب انأو  ميظعلا لبجلا وهو دوط ا

 بلاكو انقوي نب بلاك ليئارسإ ينب ىلع فلختسأ نون نب عشوي تام الو

 ىلع مالسلا هيلع ىسوم رهص بلاك ناكو امهيلع هللا معنأ ناذللا نالجرلا عشويو
 3 نارمع تنب ميرم هتخأ



 ىبن وهو خونخ ةيناربعلا هيمسن ىذلا وهو ةمكحلاب فوصوملا

 ءانبب رمأف نافوطلا نوك ىلع بكاوكلا لاوحأ نم لدتسإ مالسلا هيلع سيردإ هللا
 لكو «روثدلار باهذلا هيلع فاخيامو 0 رلعلا فئاحصو لارمألا اهعادياو ما ارهألا

 تايواستم حوطس ةعبرأ هب طبحي اعارذ رشع ةعبسو عارذ ةثامثالث هعافترا اهنم مره
 اعارذ نوتسو عارذ ةئامعبرأ اهنم علض لك عالضألا



 تدمحيو مهللا ڪتاحبس

 تنأ الإ هلإ ال نأ دهشن

 تيلإ بوتنو تكرمغتسن

 ديدج باتكل صخلم عم ءاقل ىلإ
 باتك تو دح تاباسح

 ديور دنالل
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