
 تایجمربلل ريخ نلوسبک
 ديس يلع یفطصم

 (باهم ويأر
https: //cap-khir.com 

sedratalmontha@gmail.com 



 هلآو هيلع هللا لص يبنلا موی تاعاس عم لّحرتن ةيمويلا ةريسلا هذه يف

 نزاوتلاو ءةداجلا ةايحلا ةيوفعو «ةميظعلا ةايحلا ةطاسب هعم شيعن اّتاک و ملسو

 . تاج ایتحالا ءافيتسال لماکتلا و «ةايحلا طشانم نيب

 هتایح يف تاظحللا مویلا اذه تاعاس عفادت يف اهقفدتو ةايحلا ةيويح یرت

 .راشتسا نود ةرباع رغ ال

 هحابص يف ملسو هلآو هيلع هللا لص هللا لوسر عم شيعن تاحفصلا هذه يف

 ياحلا هتوص عمسن «هفافک نم لكأن «ةنيدملا قاوسآ يف هعم يشمن ءهئاسمو

 سلجي ناك يذلا طيسبلا هریصح ىلع سلجن كاّيّلصم تيا هتوصو ءاّيّلعم
 فصو نم هتيب لخدت نأ كنكمي «هب روی يذلا ليلقلا هماعط نم لكأنو «هيلع

 هرج يف سلجم نآ كتنكميو هل فصو اتات هارت نأ كنکمیو ..هل هتياحص

 .هتكربو هتفدب ىظحي ..الفط هرهظ ىلعو ءاًعيضر

 ةسناؤملا ثيدح اهعم ثّدحت ةظقيتسم هتجوز تناك ناف ؛هتالص نم غرف اذإف

 !اهجوز نم ةدوملا ثيدحب اهموي راونآ حتفتست ةّبحم ةجوزب كنظ ایف .داعسالاو

 . ةالصلا ةماقإ دعوم نيحي ىتح نميآلا هقش ىلع عجطضا ةمئان تناك ناو

 يف فقوو جرخ ابرو :لسكلا رثآ نم ءام ۳فْطْنی AEE جرخ ابرو

Ekeهتيب ىلإ عجر مث . «مکناکم» :مض لاقف رب  

 ا 1 دی شا و 5 ۳

 ناك اهتاو .تاظیعلا هذه مهیلع رثكي ملسو هلآو هيلع هللا لص ٌيبنلا نكي مو
 7”2 ”لالامإ ريغ نم مهدهاعتيو اهب مهّوختي

 اهتيي» :لاقف ءسانلا ىلع لبقآ مث .حبصلا ةرم لص اےک ءمهيلإ تّدحتی دقو

 اذه ٌقلُخُأ مل يا :تلاقف ةرقبلا هيلإ تعفتلا ءاهيلع لمح دق هل ًةرقب قوسی لجر

 ةرقیآ : -اعزفو اًبّجحت- هللا ناحبس :شانلا لاقف .«! ؟ثرحلل تقل امنإ يتكلو

 ركاب ناو دب فا ياقا :ملسو هلآو هيلع هللا لص هللا لوسر لاقف !؟ْمَلکت

 .«؟هٌدوعن ضیرم مكيف له» :مه لاقف هلوح اوعمتجا اذإ مهيلع لبقأ ابرو

 ىأر نّم» :لاق .ال :اولاق ناف . ات ةزانجج مكيف له لاق .ال :اولاق ناف

 وأ رس ۳ مهاّوژ هيلع نوّصقیف .«؟اهبغآ نع اهَّضّقَيلف ءايؤر مکتم

 .©*0لوقي نأ هللا ءاش ام
 مااحد



 طخو «ابرم اطخ ضرالا ىلع طخ امك «يحيضوتلا مسرلاب ناعتسا ابرو

 نم طَّسّولا يف يذلا اذه ىلإ اًراغص اططش طخو هنم اًجراخ طَسَولا يف اًطخ

 يذلا اذهو «هب طيح هّلجأ اذهو ءٌناسنإلا اذه» :لاق مث ءطَسّولا يف يذلا هبناج

 ژاغَصلا طَطُحخلا هذهو .كلذ نود هُحِلَتْخِي لجالاو .ّلمألا یطاعتی هم جراخ وه

 ده هشت اذه ٌهأطخأ ناو ءاذه ُهَِسِهَت اذه ٌءأطخأ ناف *>شضارعآلا

 ميلعتلا الو ظعاولا نكت مل نكلو ظعوو ملع سلجم سلجملا اذه ناك دقل

 مّلعتلا كارشإ دمتعي يراوح بولسأب اهنإو «هاجتالا يداحأ يئاقلإ بولسأب متت
 .مّلعتملل يركفلاو يلقعلا ومنلا حيتي يذلا راوحلا دمتعيو «ميلعتلا ةيلمع يف

 هللا يضر ركب نب دعس ينب وخآ ةبلْعَت نب ٌماِض هيف ىتأ يذلا سلجملا هنأو

 دبع َنبا :ملسو هلآو هيلع هللا لص يبنلل لاق مث .دجسلا يف هلمج خانأف ءهنع

 الف ءةلأسملا يف كيلع دّدشمف كلتاس ينإ :لاق .«كتبجأ دق» :لاق ؟بلطملا

 :لاق مث «مالسإلا ناكرأ نع هلأسف .«كل ادب اع لَس» :لاق .كسفن يف يلع دجت

 هللا ىلص بتلا لاق .َّلو الف .صقنأ الو نهيلع ديزأ ال «قحلاب كثعب يذلاو

 © «ةنجلا ٌنلخديل قدص نقل «ٌلجرلا َهِقَق» :ملسو هلآو هيلع
 لع نب. تسلا جا یار ةاهنع هللا خر طاق كيب ىلإ هبه كلذ نمو

 یتح یتح .«ْعَكل مت آ 7*2 عل مثأ» :ىدانو تيبلا ءانف يف فقوف .مالسلا مهيلع î م هک ل

 أ ينإ َّمهللا» :لوقي وهو «هلّیقو همزتلاف .یعسی يبص وهو نسحلا هل جرخ
 . بخ نم او اف

 نب ریاج لاق «مههوجو ىلع حسمو «مهیلع مّلس نایبصب رم اذإ ناكو

 عم تجرخو «ملسو هلآو هيلع هللا ىلص ْیبنلا جرخ :هنع هللا يضر ةرمس

 حسمف انآ امأو ءاّدحاو اًدحاو مهدحأ ْيَّدَح سمي لعجف ناَدلو هلبقتساف

 .؟*راطع ِةَنْؤُج نم اهجرخأ امنأک ءاَحيرو اًدرب هديل ثدجوف .يّدخ
 | هيلا “ديب یّلَأف ثوعق ءاسنلا نم ةبصعو ءاموي دجسلا يق مو

 وق
 «هبج



 فقیف «ةأرملاو ةيراجلا هتفقوتسا ابرو «قيرطلا يف هفقوتسی نل فقی ناکو
 هيلع هللا لص يا هايقُل لوأ نع هنع هللا يضر يئاطلا متاح نب ٌيِدَع ثَّدح ءاه

 لا لوسر اي :اهعم ٌمالغَو ٌةأرما ةتدان ذإ هعم يشمأ انأ انيب :لاقف ملسو هلآو
 يف تلق «مايقلا لوط نم هل تیر ىتح |مهعم اتاق هب اًوَلَحف .ًةجاح كيل ان 0001
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 اكلم تنک و كنأو رذنْلا نب نامعنلا نيدو ينيد نم ٌءِيِرَب كنآ ذهشآ :يسفن
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 .0ّبخ هل يبلق يف هللا َفّذدَقَق .ىرأ ام لوط ةأرماو ٌيبص هعم ْمُهَي

 هؤادأف ؛ةايحلا طشانم باعيتسا يف نزاوتلاو «قوقحلا ءادأ يف نزاوتلا

 ةاعارمو «هباحصأل هترشعو «هلهأ قوقحب همايقو «هتالاسرل هغالبو «هتادابعل

 ريغ نم هائزاوتم اّیزاوتم ريسي كلذ لك ؛هتابلطتم نم كلذ ريغو «هسفن قح

 قوقحلل نزاوتلا باعیتسالا ناو .بجاوب اًلالخإ وأ نح يف اًريصقت ىَرَت نأ
 َّنِإ) :لاق موي هتاصّول يلمعلا قيبطتلا هتايح يف ىرت ثيحب «ةماعلاو ةصاخلا

 نو ءاًقح كيلع ٌكجوزل ناو ءاقح َكيلع كنيعل و ءاّقح كيلع ٌكدسجل

 اًح كيلع َكقيدصل لو ءاّقح كيلع ٌكدلول ناو ءاّقح كيلع َكفيضل



 رم دقف ؛فّلكتملا رقاوتلاو تشزتلا نع اًديعب یاو ارش يثمي ناكو

 :هل لاقف «هيلإ داحف حسا نسحي نكي ملو تاش لی باشب هقيرط يف ةّرم
 ؛محللاو دلجلا نيب هدي لخدأف لسا نسمه لار ال ينإف ؛كيرأ ىتح َّحَتَ»

 اذکه» :ملسو هلآو هيلع هللا لص لاق مث «طبإلا ىلإ تراوت ىتح ")اهم سحدف

 .' )قلطنا مث .«خلساف مالغ اي

 .«؟ّتَرُپ ثباطأ» :هل لاقف هرانلا ىلع هر عضو دق لجرب هقيرط ين رمو

 هلی لعجف هةعضَب اهنم لوانتف .هللا لوسر اي يمأو تنأ ييأب معن :لاق

 «حاضیتسالاو لاژسلا يف ةأرج نهنع هللا يضر راصنألا ءاسنل ناك دقو
 مایا ًنهعنمي مل ؛راصنألا ءاسن ٌءاسنلا َمْعِنا :اهنع هللا يضر ةشئاع تلاق ىتح



 ءاًماَّسَب اًكوُحَض هتيب يف ناك دقف ؛هتیب يف ةرضاح ةجهبلاو سنألا

 يف ًةرضاحو «ةسِنْؤملا ةبعادملاو ةليمجلا ةَقْرَّطلل ةحسف هيفف ؛هسلجم يف ًةرضاح

 عتمتسيف .دجسلا يف نوبعلي مهو ةشبحلا ىلإ رظنيو جرخي يذلا وهف «هتايح

 اذه الّصؤم لوقي مث «رظنملا سن هكراشتل هجوز وعديو «الّصوم مهوم رظنمب

 079 (ةعس اننيد يف نأ ىراصنلاو دوهيلا ملعت ىتح ؛ةدِفْرَأ ينب اوبعلا» :يڏها

 .ةجهبلاو سلألا اق اس قو ا هنید ق ناک دقل

 انأو ينتيأر ول «ىسوم ابأ اي» :هل لاقف هیقل حبصأ الف «هیلا عمتسَي فقوف

 27 (دواد لآ ريِماَرَم نم اّراَمزم تیتوآ دقل .ةحرابلا كتءارقل عمتسآ

 ءيلصي مئاق هنع هللا يضر دوعسم نب هللا دبع اذإف ءةليل دجسملا لخدو

 يبأل لاق مث «هتءارقل عمّتسي ملسو هلآو هيلع هللا لص ماقف ءاسنلا ةروس لري

 مأ نبا ةءارق ىلع ُةأَرقيلف «لزنآ امك اّبطَر آرقلا ًارقی نأ هرس ن١ :رمعو ركب
 فضلا ا
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 ک دمحیو مهللا کتاحبس

 تنأ الإ هلا ال نأ دهشن

 کیلا بوتنو تكرمغتسن

 ديدج باتكل صخلم عم ءاقل ىلإ
 بانک تو دح تاباسح

 ديور دنالل
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