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 ميحرلا نَفحرلا هلنا مسب

 نم ةبّيطلا ةّيرذلاب لكي ادّمحم ُهّيبن - لجو رع هللا َمركأ

 «عبرألا ُهناَبِب يقبو ءاراغص اوتاّم َنينبلا ٌنكلو «تانبلاو َنينبلا
 م ا ب را م د

 «نهنع هللا يضر ءارهتزلا ةمطافو موثلك مو ةّيقرو بنيز :نهو

 .اًهنع هللا يضر دليوُخ ّتنب ةجيدحخ ةديسلا اًعيمَج ّنهّمأ تناكو

 ٍرماع تسيب يف كرا ةأشُن يللا تانب تأشن دقو

 لك نبع هريس .ىدهلاو ملعلا يف ة ةودق نكف «ناميإلاب

 .ةرهاّط ةفيفع ةنمؤُم ةأرما

 هلك ىلا تانب ىلع هلالخ نم ُفّرعتن باتكلا اذهو

 يم ريع اا ل

 يسارا ايلا ىف يسم «نهتايحو

 نشف انفنت  ادشلن



 و -

 ءراشنلا ىلإ الحري اخ] نم عزل نيورماعلا أ ضيا
 «هنيب ىلإ عرسأف «ةكم تابنج المت ديدجلا ٍنيّدلا َراّبخأ دجوف
 انهو .صاعلا بأ اي مالسإلا : ةلئاَق لمألا اًهودحتي هتجوز هتردابف

 لويقي نأ فاح قف :ليعب هئهذ ةرثيو صاَعلا ابأ تمتعلا فلي

 يلا بحي ُهّنَأ مغرو «هجوزل ءاضرإ هئابآ نيد قراف :موقلا هنع

 ةهلآب رفكيو «ٌةّموق لذخي نأ رك ُهّنأ الإ ةجوز بحيو هلك

 نكل «عومدلاب ةصلخملا ةجوّزلا اًنيع تقرورغا انهو « هئابآ

 .اًهَجوز يدهي نأ هللا ىَسع اهسفن يف اّيح لظ ّلمألا

 لَك اهدلاو ةثعب لبق - اهْنع هللا يضر بنيز ْتدلُو

 اهتلاخ نبا نم تّجوزتو «هدالوأ لوأ تناكو .تاونس رشعب
 يلع تامف ءةمامأو اّيلع هل اتّبجنأف هبرلا نب صاعلا يبأ

 .بلاط يبأ نب يلع مامإلا اًهَجّوزتف ةمامأ تيقبو «ريغص وهو
 َنيملسملا نيب عارصلا ٌةمحلَم 'تأدب نيحلا كلذ يفو

 ,ءةنيدملا لإ هباحصأو ل يتلا رجاَهو « شيرق ٍرافكو

 ةديحو بيز تيقبو ٍقرقلك 0 ةمطافو يقر هعم ترجاهو

 تروطت مَ «هتينثوب اكسمتم لظ يذلا اهجوز ٍراوجب ةكم يف

 ةكمب ةوكرت يذلا مهقح دادرتسال ٌنوملسملا جرخف ثادّحألا

 تأدبو ءاهلاجرب ٌشيرف تَجرخف « نايقس يبأ ةلفاقل اوضرعتف



 رداع ةديشلا

 ٌمالسلا اًمهيلع - َميهاربإ ةجوزو «ليعاّمسإ مَأ رجاه يه
 .نييناندعلا برعلا مب خيراّتلا يف تفرع -

 «ىلوألا ميهاربإ جوز ةراّس ةديسلا ىلإ ٌرصم كلم اهنْغو

 تبهو «بجنت مّلو ءنسلا يف تربك اهنا راس تكردأ املو

 .دلولا اًهنم هقزري نأ هللا ىسع ءاهجوزتيل اهجوزل رجاه

 تامالَع اًهيلع تدبو ءرجاَه ةديسلا ميهاربإ انديس جوزتو
 ةريغلا تدجوف «مالسلا هيلع ليعامسإ تعضو مث «لمحلا
 يتلا ةناكملا تدقف اهّنأ تّسسحأو «ةراس ةديسلا بلق ىلإ اهقيرط

 :ريلا ذعاي نأ نم كيلطف هلت نع اهجوزتيلف قايل ناك
 ءارحص ىلإ ميهاربإ انديس اهذخأف ءاهنع اًديعب اًهنباو رجاه

 .لجو ّزع اًهديري ةمكحلو «هللا نم رمأب «ةكم
 ام الز عرزال تح ءتلعاقلا كم ءازحع يف دةلاشو

 يف نقم ل ..اهديلوو يه اًهجوز اًهكرت ..قيفر الو سينأ الو

 َنيأ !ميهاربإ اي :ةتدانف.ءامو ارمت اًمهل كرتو (هتدوع قيرط
 !؟ءيش الو سينأ هيف سيل يذلا «يداولا اذَه يف اًنكرتتو بَهْذَت

 ما ءاهيلإ تفتلي ْمّلْف
 ءاهيلع درلا نم اهجوز عنمي ام رمأ نأ تكردأف «بيخي الو

 الو ددرت ريغ يف تلاقف .معن :لاق ؟اذهب كرمأ هللا :هل تلاقف

 مح



 «ىرخأ ةرم ةنانك اهب جرَخف ...ةظحل اًهقرافي ُداكي ال يذلا

 تيب اسنَأ ىتح اًهبحص يذلا «ةئراَح نب : ديز ىلإ املس ىتح
 .ًالفاَح اًئيط ًالابقتسا ٌنوملسملا اَهَلبقتساف « ةنيدملاب لَك اًهيبأ

 ءرسمألا يف ىرخأ رم «صاععلا وبأ» عقوو ايألا ترمو

 ةالّص دعبو ءماّشلا نم ةدئاعلا ُهتلفاق نوملسملا َمِجاَه نيح
 ««صاغٌعلا ابأ ريحت نأ ٌهنم بلطت ءاهيبأ ىلإ بنيز تلخد رجفلا

 عسا, تمس له رماثلا اهلأ»" :نيملسملل كي يِنلا لاقف

 ناك امم ءيشب ُتملع ام هديب يسفن يذّلاوف» : لاق .مَعَن 7 :اولاق

 ل سر ل دي

 م مث .[مكاحلا] «تّراجأ نّم اًنرجأ دقو ٌمُهاندأ مهيلع ريجُي

 .هلرشُم هلأل اًهُجوز اًهَبرقي ال نأ بنيَز هلو لوسّرا
 لكل َداعأو ةكم ىلإ (دئاع هتراجتب صاَعلا وبأ لحرو

 يف اًرجاهُم مجرو ألملا ىّلع ُهمالسإ َنلعأ من هُهَقَح ّقح يذ
 يره ةعباطلا كل رت كلذ تاكو ملا ا هارد

 .ىرخأ 6 ةرم اهجوزب بنيز لمش مأتلاف
 تتامف «بديزب توملا ةبيصم ْتَلزن ام ناعرس نكلو

 اًهّتافو تاكو ءاهترجه دنع فزنلاب اهباصأ يذلا ملألاب ة ةرثأتف

 ارق ءاكب ضاخلا ونبأ ايحوؤ اهاكف ؛ ةرجهلا نم 4 ةنّس ف

 ريخألا اهآوثم ىلإ اَهَعَدو مث« اريبك اًنرح لكي لوسّرلا اهيلع نحو
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 أ آدَي َتَّيت# :تايآلا هذه لكك هللا لوسر ىلع تل

 ار 1[ دبس (ج) تتم او انس نأ )كو
 ع ُلبَح اهب ىف ايل بط ةَلاَمَح مترو يل ل تا
 : اديعو ل اديعو تتئاكف مل ةروس] يسن

 ذإ هلك لوسّرلا يتتبا موثلك مأو ةيقرل ةمحّرو .هتجورو بهل

 .رفكلاو كرشلا تيب يف شيعلا نم هللا امهاجن

 ةرّجهلا لبق - اًهنع هللا يضر ُةِّيقُر ةديسلا تددلو

 اهّمأو لَك هللا لوسر اًهيبأ ناضحأ يف تأشنو ءاّماَع نيرشعب

 .- اًهْنع هللا يضر  دليوخ تنب ةجيدح ةديسلا

 ٌنسلا براقتل موُنلك ْمأ اهتخأل ةمزالُم ةّيقر تناكو
 دسم رب (بهل وبأ) ىرعلا بع طخ ىتح انرتقي ماو ءامهتي

 موشلك م ةديسلا بطخ امك دبع هنبال يو ًةديسلا بلطملا

 .ةبيتع رخآلا هنبال

 آني ْتَبَت :لجو ّرع هللا لزنأو لي هللا لوّسر َثعُب اًملف

 كسأر نم يسأَر :ةبتع هنبال بهل وبأ لاق.4َّبَتَو ِبَهَل
 .اهل ليك اذه 1 علو اهنراققا دسم ني واط مل 2

 يدش :ةيفلا انآ كيندلا عب نو ةدهملا ةفيلجاو

: 8 
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 يباحّلا اًهَجوُزت مث هلو يللا تعيابو ءاّمهنع هللا يضر
 اهتناوو ناكف: كميات ةنعالا يفرد نافع نب نامتع ليكفلا

 ١ .اًتفاكتم اَقْفوُم اديعس

 - اًمهنع هللا يضر  َنامثَع اهجوز عم ٌةيقر اتبرجام من
 رقتساو ءاَهيلإ رجاه نَم لوأ نامثع ناكف ءةشبحلا ضرأ ىلإ

 عينشأ ضح ةئداَه مايألا مهب تراّسو ,ةشبحلاب ماقملا اًمهب

 ليكتتلاو ٌنيملسملا بيذعت نَع مهيدي اومك دق كم َلهأ نأ

 نيملسملا ضعَبو َنامثُع اهجوز عم ُةيَقَر ةديسلا تّداعف مهب

 ةّكم لهأ َنأب اونجوُف مهتكلو كم ىلإ - هُهنع هللا يضر -
 رام نيالا ب يقسم راسي ايقاع واع

 َنيقرف ةرفتُم ةكم اوُلخَد مث , «ليللا مودُق اوًرظتناف «باذعلا

 ا اًهنع هللا يضر - يق ةديسلا تداع اًمدنعو

 نرحل دشأ اهيلع تنحف ءاينر انيق دف يبد ايما نئاك اك

 نامكع اَهْجوز َرِجاَه نأ دعب ةنيدملا ىلإ ترجاَه نأ تب ام مث

 / .لبق نم - ُهْنع هللا يضر -
 املو كت ناك هيدا ةاوخا نايلع وم كن اقل

 «تامف هّهجو ٌرمطف ,ههجو يف كيد ُهَرََت تاونس تس غلب

 ملو «ىلوألا اهترجه تقو اًطََس ُهَلبق تطقسأ دق يقر تّناكو

 .كلذ دعب دلت

 مد



 ىئنمتو ءِردَّب يف رفكلا عم ةكرعم لوأل نوملسملا ٌرّهجتو
 جلاعُت تناك ُهّتجوز ًنكلو «نيدهاجملا عم ّنوكي نأ نام

 ةافو ىلع ديدتثلا اًهنْرَح َرثإ ديدّش ٍضرَم دعب توملا تاركس
 ىلإ نوكيل فّلختلاب َنامئعل لت لوسرلا َنذأ كلذلو ءاّمدلو

 ٍرِهَش يف اًهّبر ءادن ْتَبل نأ تبل ام اًهّنكلو ءاهببطي اهراوج

 تانّب ىلوأ - كلذب  تناكو «ةرجهلل ةيناثلا ةنسلا نم ٌناضمَر

 نر تكاواعل :ساّبع نبا لوقي كلذ يفو ءاَنوَم لب ينل

 َنامدُع اًنفلسب يقحلا» :هنلكي هللا لوسر لاق لكي هللا لوُسسَر ُتنب
 .[دعس نبا] "نوعظُم نبا

 هللا يضر  باطخلا نب ٌرمُع لعجف ءاهيلع ءاسنلا تك
 نهعد» :لاقو .هديب لكي يِنلا ذخأف ءهطوسب ٌنهبرضَي - ُهّنع

 ّقيعنو ٌنكايإو َنيكبا» لي لاق من .[دعس نبا] «نيكبي
 «ةمحرلاو هللا نمف نيعلاو بلقلا نم نكي امهم ُهّنِإف ,ناطيشلا

 .[دعس نبا] «ناطيشلا نمف ناسللاو ديلا نم نكي امهمو

 ٍرِبقلا ٍريفَش ىلع ءارهّزلا ةمطاف تدعق «ربقلا دنعو

 حسمي كي هللا لوسرو « يكبت يهو دلي هللا لوسر راوجب

 .[دعس نبا] .ناعمدت هانيعو هبوث فرطب اًهينيع نع عمدلا
 و

 . عيقبلاب - اهْنع هللا يضر  ةّيقر تَنفدو



 موُثلك ُمأ
 يلا ةثعب لبق - اهْنع هللا يضر - موثلك ْمَأ ةديسلا تدلو

 ءكرشلاو ٍرفكلا ىلع هَراصتناو مالسإلا َراَهدزا تّدهشو .هإ

 ةجيدَح اَهمأو في اهابأ تكراش ءاهترسأ يقاَب عم تدهاَجو

 0 هّضرف يذلا راّصحلا ةأطو اًمهعم تناعو ءامهداهج

 اترجاه مث «بلاَط يبأ بغش يف َنيملسملا ىلع ٌنوكرشملاو

 «تبيبلا لهأ ءاسن ضعبو ةمطاق اهتخأ عم ةرونملا ةئيدملا ىلإ

 .نهيحصيل ةئراَح نب ديز ٌنهيلإ 245 يِنلا لسرأ اًمدنع كلذو

 راصتنا ة ةحرف  اًهّْنع هللا يضر - - موُثلك 13 ةقيسلا تدهشو
 .ردب يف نيملسملا

 هللا يضر  ةّيقر اًهتخأو موثلك م ٌفورظ تهباشت دقو
 امُه نيقيقشل اًبطُمخو «ةوبنلا تيب يف اّيوس اًنأشن ثيح - اًمهنع

 هلا نكلو «ليمجج أ هدجوزو بهل يبأ ءانبأ نم هو بع

 نم بهل يبأ ادلو ٌمِرَحو ءاّمهب انبي ملف ءاّمِهَم اًمهمركأو امهذقنأ

 .امهجاوز فرش

 قلإ د هّنع هللا يضر - َناَفَع نب نامُع ءاج ٍردَّب ةوزغ َدعبو

 هللا يضر - ةّيقر هتجوز يف ةاساوملا سمتليل لَك يِنلا تيب

  هنع هللا يضر - باّطخلا نب ٌرمُع ءاجو ءاّهتافو دعب - اهْنع

 ُهّمبا اًمهيلع ضرع َنيح َنامَثُعو ءركب اَبأ كب يبنلل وكشي
 مح



 يضر - يمْهَسلا ةفاذُح نب ُسيِنخ اَهجوز تام نأ دعب «ةصفَح

 وه نَم ةصفح جوزتيلا :ةك يِلا هل لاقف ءالبقُي ملف - هنع هلل

 .«ةصفَح نم ٌريخ يه نم نامُع جّوزتيو «نامثع نم ٌريخ
 .[دعس نبا]

 ةديسلا نم لَو جوزت ثيح هلي ُهارشب تّقدّص دقو
 نم هنع هللا يضر - ناملع جوزتو ءاهْلع هللا يضر ةصفح

 .لكي يِنلا تنب موُلك مَأ ةديسلا

 يملا وا نوه ا ل اتم
 نم جاوزلا ٍرم أ يف اهيأر ذخأل كي يلا ءاقلل اًهوُعدت موك
 اهّنأ فرع لكي يلا نم ءايح ٌةَتماص تقرطأ اًملف ؛ نامثع
 تخأ موثلك م كجوزأ» : نامثعل ِهِلكي يِنلا لاقف ؛ةاري ام ىرت

 .[دعس نبا] يكول ارشع نكولو يقر
 ؛ نيروتلا يِذ بقل فرّتشلا كذب نافع "نب نام لان

 .قحب رون امهاتلكف لكي هللا لوُّسَر يتتبا نم هجاوزل
 ةجوز َنامكُع تيب يف - اهنعمللا ضرع موُنلُك مَ تلظو

 .ةّيقر اهتخأ ْفيَط اهقرافي ال «تاونّس تس ةدمل ُهل

 نآ وه وُ مأ تيفو «ةرجهلا نم ةعساّتلا ةنسلا يفو

 نم ّيقب ام بناجب فيرشلا اًهّسأر قي ينل ى ىتحرأف ؛بجنت

 .هعوملب اَهاّيِإ اعدوُم ءدحاو ربق يف ةّيقر اهتحخأ تافّر
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 ءارهّزلا ةمطاف

 هس اوم انامل 1 15 حاس

 :اهتباجأف .كلذ نعد اهنع هللا يضر - ٌةشئاَع ةديسلا اًهتلأسف

 لك يلا تام اًملف .هل هللا لوسر رس يشفأل يل ناك اَم

 ناك ليربج نإ : رم لوأ يف يل لاق يبأ نإ :تّاقف اًهتلأس
 هنإو «ةدحاو هرم ِةنَس لك يف ميركلا َنآرقلا ينضراعُي

 .«يلجأ رضح ْدَق الإ ةارأ امو ماعلا اذَه ٍنيكرَم هاَيِإ ينضراَع

 مسن ايي انرحلل ياما كذا كارا :هلوقب فدرأ م 6

 .[هيلع قفتم] .تمسبتف «كل انأ فلّسلا

 سمخ ذئنيح ةرمعو «دلي يلا ةثعب لبق ءارعّرلا تدل

 علا داك ياعا كدر

 لج حط رسل دل نر كادر طب ذقن ناك

 هديب ُهَعضو مث ءادرلا فرطب مّهنم لك كسمُي نأ لئابقلا ءامعز

 .هناكم يف ةفيرتلا

 ْدَق ىلاعت هللا َنأل ؛ةمطاق اهنع هللا يضر - تيس لقَو

 تناكف ؛ءارهتزلا لك يلا اًهَبقلو «راَنلا نم اهظفحو اًهمطف

 هل



 .ةل هلسن ةظفاَحو َنرْعَصأ اهّنأل ؛هيلإ هتانب ًبحأو َُتناحر

 را اا ل كامل كاع

 ضعبو «ةبعكلا دنع اّموَي يلصي نك ينل ناك دقق ةريثَك

 ىّنأف موقلا ءايقشأ نم يقّش ثعبناف «نوسلاَج شير ءاهفشم
 ملف ٌدِجاَس وهو قي هلل لوسر ىلع اَهاَقلأف روزَج ءاشحأب

 .ىّذألا ٌهنع تلازأف «ةمطاف تءاج ىتح ادخال
 ٌمامأ َراذقألا يقلُت - . بهل يبأ ةأرما - ليمَج ْمأ تناكو

 ىلإ َديعُت نأ لواحُت ةمطاف ُهّعمو ءوده يف اًهليزيف لي هتيب

 .هتراهطو هتفاظَن ناكملا

 ديدشلا راصحلا باذع - اًهْنع هللا يضر  ةمطاف قاقو
 يأ بكسش نقاوسفاك ىو نيملسملا ىلط راقكلا شرف للا
 .بلاط

 يضر  ةجيدخ ٌةديسلا تيفوُت تاونس ثالثب ةرجهلا لبقو
 .تايركذلا َنينَحو ةدحولا ملأ يناعت ةمطاق هبا تكرتو دع هلا

 نم ةّرشع ةنماّثلا يف يهو ةنيدملا ىلإ ءارهزلا ترجاهو

 ىلوألا ةنسلا يف كلذ َناكو «موُتلك ُمَأ اهعم تئاكو ءاّمرمع

 .ةرجهلا نم

 ركب وبأ ْمِهِسْأَر ىلعو ةباحصلا رابك ملقت ةنيدملا يفو
 مع مم

 نوبلطي لكي يبنلل امهنع هللا يضر - باطخلا نب رمعو قيدصلا



 يف مهل ٌرذتعا ِِلك لوسرلا نكل «ةمطاَف ةديسلا نم جاوزلا
 قفاوف  ُهّهجو هللا مّرك بلاط يبأ نب يلع اًهبلط مث «قفر

 ةئمٌعبرَأ هردق ةمطاف ةديسلل ارْهَم يلع َمَدَقْدَقَو

 موي لكك لوسترلا هل اًمادهأ عردل نمت تاكو ءامهزد نوعسو

 اَذهَب  ةنع هللا يضر  ؛َناَفَع نب نامثعا ُهنم اهارّتشاو ءردب
 ءافيل اهوشَح مدأ نم ةداسوو ل اًهزاهج ناكو «نمثلا

 .نيترجو ا «نيءاحرو

 هباحصأل رمتلاب انيلَم اَقبَط لك يلا مالق اًهجاوز موي يفو

 راجئتسا ىلإ َقفُو دق يلع ناك ءانبلا ةليل يفو «ماركلا هفويضو

 .اهزيهجت دعب ءارهّزلا هَسورَع هيف لبقتسي صاّخخ لزنم

 ديدجلا ةّيجوزلا تيب ىلإ لب يَللا ةّجوت ءاشعلا ةالص دعبو

 ةاراَب َمهللا» :هلوقب اّمهل لك لك يلا اعد مث ُهنم اوُؤّضوتف ءامب اَعدو

 .[دعس نبا]«امهلسن يف اًمهل كرابو ٠ ءامهيلع كرابو امهيف

 هللا يِضَر  ةمطاف هللا قرر ناميإلاب ئلم ديعس ماع دعبو

 نقرر قاع ري هيت ولك يللا ردبش اف «نسحلا اهنبا - اهْنع

 وهو يِفوُت يذلا اًئسحُم اتدلو م «نيسحلا اهب هدعب نم

 امه نيَتليمج نيتدولومب ةوّبنلا تيب ىلع هللا َنَم مث ٌريغَص

 مذ



 ةديسلاو يلع مامإلا اننب «« موثلك ّمَأ» ةديسلاو بير ةديسلا
 .- اًعيِمَج مهنع هللا يضر  ةمطاف

 نّسحلا اًهانباو يلع اهُجوزو «ةمطاف ةديسلا تناكو
 يِبلا ىلإ مهيرقأو سانلا ٌرغأ - ْمُهَنَع لا مرد محلا

 مد اَولاَمَت ْلَفَمل :ىلاَعت هللا لوق لزن امل هنأ درو ْدَّقف لك رو جرم م 7 سر
 م سورس يري يزل عَ .رو جر رع 5 0

 لهتبت مث مكسفنأَو هيل مكءاَضَو انءاسضو مك ءاسبأو انءاسبأ
 يع

 اعد 1١[. :نارمع لآ] 4تيبذاكلأ َلع ولأ َتَنْمَل لكجتَم
 ءالؤَم مهللا» :لاقو َنيسحلاو ّنسحلاو ةمطافو يلع هللا لوسر

 «يتّصاخو ينيب لهأ ءالؤه ّمهللا» :لاقو .[ملسم] «يلهأ

 .[يذمرتلا] «[ريهطَت ٌمُهرّهطو سجرلا مُهنع بهذأ

 ةمدخ ىلع موقت - اهْنع هللا ّيِضَر  ةمطاف ةديسلا تناكو

 «ةقشملاو ُبعتلا اهُبِصُي ناكف «تييلا ةياعرو ءاّمدالوأو اهجوز

 امو ةمطاف تجّوزت ْدَقل :بلاط يبأ نب يلع اًهُجوز اًهنع لاقو

 اًهعم لسرأ لي هللا لوس اهجوَو املو ماهر مداح اهلو يل

 «نيترجو ءاقسو نيءاحرو فيل اَهوُسَح مدأ ةداسوو ةليمخب

 ةبرقلاب تقتساو ءاهدي يف ترثأ ىتح ءاحرلاب رجت تَناكف

 ترتنت تس اهكي نظف تاكو ءاهرحت ابرقلا اننرلا تع
 .اهبايث تسند ىتح ردقلا تحت ُدقوُيو « اهبايث
 مك



 «فعّضلا وكشت  اًهْنع هللا يضر  ةمطاف ةديسلا تّناكو

 يف َرْثَأ يذلا قاّشلا لمعلل ةجيتن بعتلاو َرقفلا اًهَجوز ُكراشُتو

 «راوجو ٌديبع هءءاج ِةِكَي هللا لوسر نأ تّملع موي تاذو

 مل اًهّنكلو «لمعلا يف اًهدعاسُت ةمداخ ُهْنم بلطتل اًهابأ ْتَنَأف

 اًهنع يلع ٌمامإلا ىلوتف ؛ٌةنم ءايحتسا كلذ بلطت نأ عطتست

 يول ن1 كسا 1 نسج يف انت يلو نرش
 اًمُكل ٌريَخ وه ام ىلع اًمُكَلدأ الأ» :اَمُهَلاح ٌردقي وهو فر يف
 ءامكعجاضم اًمتذخأ وأ ءاّمكشارف ىلإ اًمُتيوأ اَذإ ؟مداخ نم

 ات( اوفو تولت كتيب كلف اعيرأ ركن

 .[يراخبلا] «مداخ نم اًمكل ريخ اذهف «َنيثالثو

 ةبشأ - اًهْنع هللا يضر  ءارهّرلا ةمطاف ةديسلا تاك دقو
  ٌةَشئاَع ٌةديسلا َنينمؤملا ٌمُأ اهيف تلاق لي هللا لوسرب ساّلا
 ًائيدَح ةبشأ هللا ٍقلَخ نم ادحأ تيأر ام» :- اًهْنع هللا يضر

 .[يذمرتلا] «ةمطاف نم هللا لوسرب اًيشمو

 ةيلاع ةناكم - اًهْنع هللا يضر  ةمطاف ةديسلا تّعلب دقو

 لهأ ءاسن ةديّس اهنأ لَك هللا لوسر ٌربخأ دقق «ةريبك ةلزنمو
 .[مكاحلا و يذمرتلا] .ةئجلا



 ءاسن ٍريخ نم ةدحاو اهّنأ لك َيَنلا اًهنع ٌربخأو
 ةنبا ُميرَم :عبرأ َنيملاعلا ءاسن ٌريخخ# :هلل اقف «نيملاعلا
 ةمطافو دليوُخ ُتنب ةجيدحخحو «َنوعرف ةأرما ٌةيسآو «نارمع

 .[ةباصإلا يف رجح نبا] دمحم تنب

 ام ينيذؤُي ءيّتم ةعضب ةمطاف» :اهنع لوقي كب ناكو
 .[هيلع قفتم] «اهبار ام ينبيريو ءاَهاذأ

 هدي تّلَبقو هل تماق اًهيلع لخد اَذإ لك يَِنلا ناكو

 اًهّسلجأو اًهديب ذدخأ ِهكَي هيلع تَلَخَد اذإو ءاهناكم هنا

 .بيحرُت اميأ اهب بّحرو هراوجب
 ٍدجسملاب أدبي رفس وأ وزع نم ّمدق اَذإ هيي اكو

 ناوضر ُهَجاوزأ يتأي مت : «ءارهّزلا ةمطاق ُهتنبا ٌروزَي مث ٠ «يّلصُيف

 .نهيلع هللا

 ةديسلا تّلآقتنا لو لوسرلا ةافو نم رهشأ نس دعبو
 يف عيقبلاب تنفُدو ءاهّبر راوج ىلإ  اًهْنع هللا يضر  ةمطاف
 نم َةرشَع ىدحإ ةنّس «ناضمر نم ثلاثلا «ءاثالثلا ةليل
 .اًماَع نيرشعو ةينامّث اًمرمع ناكو «ةرجهلا

 انك نشف <ايشنل
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