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ثحبلاصخلم

ميحرلانمحرلاهللامسب

هلأىلعودمحمانديسىلعمالسلاوةالصلاونيملاعلابرهللدمحلا
،نيعمجأهبحصو

ةساردلايمسقنمثحبلاهنمضتيامصخلملااذهيفلوانتأ
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ةمدقملاباءدب،عوضوملاثحابماهيلعتينبيتلاةطخلاقفوقيقحتلاو
نومضملاقيقداصخلموةرغصمةروصنوكينأالمآ،ةمتاخلابءاهتناو
نمو،ةشقانملاةنجلءاضعأنعدهجللارفوموتقوللارصتخم،ثحبلا
لمملابانطإلابنجتهيفالواحم،عوضوملاىلععالطالاديري
كلذوثحبللاهتعضويتلاةيجهنملاةطخلابامزتلمو،لخملازاجيإلاو
:يليامقفو

:ةمدقملا-

هعفاودمهأوهتالاكشإوثحبلاعوضومنعاروصتاهيفتلوانتو
َفّلؤملانعةقباسلاتاساردلامهأوةيملعلاهتميقو،ةيتاذلاوةيعوضوملا
عمثحبلاةطخمث،اهتهجاومتمتيتلاهراكملاوتايدحتلامث،فَّلؤملاو
فادهألاقيقحتوتاصالخلاجاتنتساواهذيفنتةيجهنمىلإةراشإلا
.دصاقملاو

:تالؤاستلانمف

ةفرعملالاجميفةيعونةفاضإثحبلااذهلعجينأنكمييذلاام-
؟ةيعرشلا

؟عوضوملااذهرايتخامتساسأيأىلع-

؟داهتجالالاجميفققحملاباتكلاعقومام-

؟عوضوملااذهةيمهأبثوحبلاءاقتناةنجلعانقإنكميفيك-

؟عوضوملااذهرايتخالةيعوضوملاوةيتاذلاعفاودلاام-
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:ثحبلاعفاودنمو

،ينوناكلايدبعلاهيقفللةيداهتجالاوةيهقفلاوةيملعلاةناكملابفيرعتلا-
ههقفوهملعةعسىلعلدتيتلاواهردصأيتلاىواتفلايفةلثمتم
.هداهتجاو

،ريسفتلانمةدعتالاجميفهللاهمحرهيقفلاتافلؤمبفيرعتلا-
كلفلاو،بطلاو،ةيوبنلاةريسلاو،خيراتلاو،ةغللاوهقفلاو،ثيدحلاو
.اهريغومجارتلاو.عقاوملاونكامألارابخأو،ةضايرلاو
برغملاءاملعنيبةزيمتمةديرفةلاحينوناكلاهيقفلاناكفيكزاربإ-
ةمامإلاوىوتفلاوفيلأتلاوملعلانيبعمجثيح،نيقحاللامهنمنيقباسلا
.عمتجملااياضقعملعافتلاوةباطخلاو
طوطخملاوامومعينوناكلاهيقفلاتافلؤملةيملعلاةميقلاراهظإ-
اهرابتعاب،صوصخلاىلعهلةبحاصملالئاسرلاواهنمثحبلاعوضوم
داهتجالايهواهرطخأوعرشلالوصأمهأهيقفلااهيفلوانتتافلؤم
.ىوتفلاو

ةقباسلاتاساردلانعامأ
تلوانتيتلاثوحبلاوتافلؤملانمةلمجىلإةمدقملايفترشأدقف
تاساردلاهذهنوك،ةيدقنةرظنبكلذو،هتافلؤمضعبتلوانتوأهيقفلا
.ةيعرشلامولعلالاجمنعدصقريغبوأدصقبهيقفلادعبت
تزكردقفهبةقحلملاىواتفلاوقيقحتلاعوضومباتكلابقلعتياميفو
عيضاوموهعوضومةيمهأوةيملعلاهتميقوباتكلاناونعىلعكلذيف
:يليامكهبةقحلملاىواتفلا
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نيدهتجملاةقبطيفنيدتهملاموجن-

داجيإيفهتيمهأوداهتجالاةيضق،هللاهمحرفلؤملاهيفلوانتدقو
نلونيدلانمهنأو،ىوتفلايفهرودو،لزاونلاوتادجتسمللماكحألا
،عوضوملايفنيمدقتملالوقننماددعادروم،نيدلامويىلإعطقني
نمجذامنركذبامتاخو،نيدلقملاىلعاركنموديلقتلاذبنىلإايعاد
.نيعباتلاوةباحصلاوملسوهيلعهللاىلصيبنلانمنيدهتجملا
:نيكاسملاوءارقفللتاقدصلاامنإةيآنمنيمثلاردلاعوبني-
نم،ةينامثلافانصألانمةاكزلافيراصمتادجتسمىوتفهعوضومو
نيلماعلاونيكاسملاوءارقفللتاقدصلاامنإ﴿:ىلاعتهلوقليوأتلالخ
هبلطتتامعمنيرخأتملاونيمدقتملالاوقأكلذيفادروم﴾ةيآلا...اهيلع
دصاقمللاقيقحتفانصألاهذهلةديدجيناعمنمةرصاعملاتادجتسملا
.ةاكزلانمةيعرشلا
:قاروألاةاكزيفقادحألاةهزن-
ةيدقنلاقاروألاةاكزاهحرطتيتلاتالؤاستلالوحىوتفهعوضومو
اهرابتعاب
ركنأنمىلعدرلاو،هيقفلارصعيفتأرطيتلاتادجتسملاولزاونلانم
يذلايرصملاشيلعهيقفلامهنمةصاخنيدلقملاءاهقفلانماهيفةاكزلا
ةاكزلابوجومدعبىتفأ
.قاروألايف
،)مظعألاداوسلابمكيلع(:ثيدحليوأتيفموقألاجهنملا-
نأهيفاحضومثيدحلايفمظعألاداوسلاموهفمحيحصتهعوضومو
فقومنعربعتىوتفيهو،ددعلابالقحلابمظعألاداوسلايفةربعلا
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ضعبفقوموةيامحلاتاطلسلظيفاهشاعيتلاثادحألانمهيقفلا
.اهنميبلسلاءاهقفلا

ةساردلايمسقاهيفتركذدقفثحبلاةطخبقلعتياميفامأ
نايبمثرشعينثالااهثحابموةثالثلاةساردلالوصفنايببقيقحتلاو
ليلحتىلعةساردلامسقيفدامتعالابثحبلاةطخذيفنتةيجهنم
ىلعقيقحتلامسقيفواهيلعقيلعتلاواهدقنواهتشقانموتامولعملا
ءاوسرييغتوأليدبتنودهطبضوققحملاصنلالقنيفةنامألابمازتلالا
قيقحتليملعلاجهنملاقفوكلذو،هظافلأوهتارابعوأهنومضميف
اموثحبلانمةوجرملافادهألاوتاياغلاىلإةراشإلاعم،تاطوطخملا
لاجموامومعيملعلالاجملاىلإجئاتنوتارمتنمهفيضينأنكمي
مسقهلوانتينأنكميامىلإةفاضإلاب،صوصخلاىلعةيعرشلامولعلا
اممفيلأتلايفهتيجهنمو،ةيملعلاهتناكموفلؤملابفيرعتلانمةساردلا

.مسقلااذهثحابميفهنايبمتيس

ةسمخاهنأىلإةمدقملايفترشأدقفثحبلاسراهفبقلعتياميفو
:يهسراهف

.ةينآرقلاتايآلاسرهف-
.راثآلاوثيداحألاسرهف-

.مالعألاسرهف-
.عجارملاورداصملاسرهف-
.تايوتحملاسرهف-

:اهمهأفثحبلاتهجاويتلاتابوعصلاوتايدحتلاوهراكملااامأ
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.هتافلؤموهيقفلانعثوحبلاوتاساردلاحش-
ةينآرقلاتايآلانمةيعرشلاصوصنلاو،مالعألاو،لوقنلاةرثك-

جيرختلاوقيثوتلايفاريبكادهجبلطتاممةيوبنلاثيداحألاو
.مجارتلاوفيرعتلاو

تاطوطخملاخسنتاحولىلعشماوهلاويشاوحلاةرثك-
.ةققحملا
وأاحصنيلمدقوأيندعاسنملكلءاعدلاوركشلابةمدقملاتمتخو
ذاتسألاركذلابتصصخو،زاجنإلاىلعازيفحتوأاديدسايأروأاهيجوت
يتذتاسأىسنأنأنوديرقبعلاقيفوتيديسروتكدلاخيشلافرشملا
.ةساردلامسقىلإاذهدعبلقتنأل،ةشقانملاةنجلءاضعأماركلا

:ةساردلا-2

زاربإيفرودنمهلاملثحبلانمايساسأاءزجمسقلااذهلكشي
يجهنملكشبهلوانتلجأنمو.ىواتفلاوباتكلانمهقيقحتمتامةميق
رشعينثانم،لوصفةثالثىلإهتمسقدقفثحبلاجئاتنوفادهأققحي
:يهو،اثحبم

نملصفلااذهلوانتمتدقو،ينوناكلاهيقفلابفيرعتلا:لوألالصفلا-
:يهو،ثحابمةثالثلالخ



7

.هذيمالت،هخويشوهرمعوهتايحوهبسنوهمسا:لوألاثحبملا-
قفوينوناكلايدبعلاهيقفلابسنيفقيقحتلاىلعهيفتزكردقو
ضعباذكو،هتافلؤمتسردوأهلتَخّرأيتلاعجارملاورداصملاهتركذام
هللاهمحريلامجدمحمهلجنةداهشاهنم.ةصاخلاةيوفشلاتاداهشلا
.اماع)80(نينامثزهانيرمعنعرهشألبقيفوتيذلاو
ةايحيفةرثؤملاتاطحملامهأىلعهيفتزكردقفهرصعوهتايحامأ
ةيرامعتسالاتاطلسلالالتحاوةيسايسلاتابارطضالايفةلثمتمهيقفلا
نجسنأدعبهتدلاورجحيفأشنثيحاهشاعيتلاةيلئاعلافورظلاو
نسيفوهوهمأتجوزتنأدعبهمألهتدجهتلفكمث،هدلاو
هعفدبهتدجترداب،ةرسألااهتشاعيتلاةبيصعلافورظلاببسبو،ةركبم
بلاطلاهمعمهنمخويشلانمددعىلعنآرقلاظفحثيح،ملعلاىلإ

ةافودعبةدرارشلاةقطنمىلإمثالسةنيدمىلإهلاقتنامث،دمحميديس
.هتدلاو
ظفحويكملاوعفانةءارقبتامتخعستبنآرقلاظفحهنأهيلإراشياممو
نماهدعبنكمتيلىتشمولعيفنوتملاتاهمأنماددعهللاهمحر
نأىلإ،هتافلؤمنمريثكيفاهنعثدحتيتلاةيملعلاهتالحريفعورشلا
هلناكمثخويشلانمددعنعملعلاذخأنأدعبايتفماهيقفاملاعحبصأ

.ذيمالتلانمددع
تاطلسلاتاقياضمعمهيقفلاةاناعمىلإقايسلااذهيفترشأو
،هملعو،هملقو،هناسلباهتسايسلاضهانمامواقمهرابتعابةيرامعتسالا
ءامسأنمددعركذبثحبملااذهتمتخو،سانلايفهريثأتو،هاواتفو
25يلاوح،مولعلاىتشيفمهنمتركذثيحهذيمالتوهيقفلاخويش
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ةبوعصومهترثكلارظنةدودعمءامسأالإركذيملفهتذمالتامأ،اخيش
.تائملابنودعيمهنأل،مهرصح
.هتافلؤموهراثآ،ةيملعلاهيقفلاةناكم:يناثلاثحبملا-

رهظيامىلعهيفتزكرذإ،لصفلااذهثحابممهأثحبملااذهلكشي
فورظلابابلسرثأتتمليتلا،ينوناكلايدبعلاهيقفللةيملعلاةناكملا
عاضوألابارطضاورارقتسالاونمألامادعنانماهشاعيتلاةبيصعلا
ريثأتلايفهملعريخستىلإىربناثيحرامعتسالاةهجاوموةيسايسلا

عملعافتلاوبطخلاوفيلأتلاو،سيردتلابريرملاعقاولااذهىلع
قايسلااذهيفو.لالتحالاتاطلسططخليدصتلاوىواتفلابثادحألا
ضعبلاوقأبناجىلإهرصاعنمتاداهشوهلاوقأنماريثكتدروأ
روتكدلاو،يجارجرلايديعسلادمحمذاتسألا:لاثمأنيسرادلاونيثحابلا
.مهريغوةفيرشنبدمحم

هيقفلافقاومنمددعىلعاهيفتزكردقفهراثآبقلعتياميفامأ
فيظوت:اهنم،ةرتفلاكلتيفدالبلااهتشاعيتلاثادحألاعمهلعافتيف
دوقعلابقلعتياميفمهنيدبةبراغملاطبريفةلادعلاةطخهيلوت
ةدسافلادوقعلاىلإسانلاهيبنتوةلاكولاوعيبلانمةيلاملاتالماعملاو
اهلعجيملثيحب،كلذريغو،عرشلاماكحألةفلاخملاواهنمةيوبرلاةصاخ
هنيدبعمتجملاطبريفاهرخسامردقب،بسكتلاو،بسكللةليسودرجم
.هتديقعو

مولعلالاجميفينوناكلاهيقفلاتافلؤمتدروأقايسلااذهيفو
ثيدحلاوهقفلايفتافلؤمللةيليلحتةرظنعم،اهريغيفوةيعرشلا
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تمتخو.ثحبلاةعيبطعماماجسنا،ةصاخ
لالخنماهيفثيدحلاتلصفيتلا،ةيملعلاهيقفلاتالحرركذبثحبملا
:يهتالحرعبرأ

،ةسانكملاةلحرلاو،ءاضيبلارادلاىلإةلحرلاو،ةيشكارملاةلحرلا
.ةلحرلكهبتزيمتامىلعكلذيفتفقوو،ةيسافلاةلحرلاو
لاوقأوهتافومثرمعتسملاعمهتنحموهاواتفوهفقاوم:ثلاثلاثحبملا-
هيفءاملعلا

لبقنمامامتهاواثحبعيضاوملارثكأهنوكبثحبملااذهزيمتي
،ينوناكلايدبعلاهيقفلاةيصخشلمهبراشمفلتخمبنيسرادلاونيثحابلا
هيقفلافقاومىلعزيكرتلابةقباسلاتاساردلاةيقبنعهلوانتتزيمدقو
اهلالخنملواحلالتحالاتاطلسلةمواقملثمتاهرابتعابهاواتفو
نميبنجألاريثأتلارهاظملكةهجاوملهتعانمةيوقتوعمتجملاريطأت
هلجورتاممكلذريغوةغللاو،مكحلاةسايسوميلعتلاماظنو،نيناوقلا

هرضحتىلإيعسلاوعمتجملاريوطتىوعدباهنيحلالتحالاتاطلس
:اهنمةعونتمبناوجلةلثمأةثالثتدروأقايسلااذهيفو،هندمتو

ملعلاتاقلحلهللاهمحرهيقفلاءايحإيفلثمتيو:يملعلابناجلا-
رشنبنيدلاىلعءاضقلاىلإفدهتيتلارامعتسالاططخبسانلاةيعوتل
.نيدللحيحصلامهفلانعدعبلاو،ةذوعشلاوعدبلاوتافارخلا

هرييستبينطولالمعلايفهطارخنايفلثمتيو:يسايسلابناجلا-
اذهلثمدقو،يسنرفلارامعتسالادضتارهاظملهميظنتوهريظنتو
ناطلسللةخسنهنمىدهأيذلاوهيلإامويفسآباتكلهعبطبناجلا
.فسوينبدمحم
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هنيدبعمتجملاكسمتىلإةوعدلايفىلجتيو:يعامتجالابناجلا-
كسامتلاونماضتلاويخآتلاميقخيسرتوسرغوهتغلوهتيوهوهتفاقثو
.الاجروءاسن،ةرضاحوةيدابغيزامأوابرععمتجملاتانوكمعيمجنيب

امواقمايسايسوايملعوايركفاجهنملثمتتناكدقفىواتفلاامأ
ةلثمأكلذلتدروأدقو،هتفاقثوهتيوهوعمتجملانيدىلعاظفاحمو
ىوتفو،يوبنلاحدملاوداشنإلاميرحتيفددشتلاذبنىوتف:اهنمةددعتم
يواضلابكوكلا":هباتكاهلثميو،رطعلاكةيسنرفلاعلسلاضعبميرحت
،اهريغوةأرملابقلعتتىواتفاهنمو"يوابروألارطعلاةراهطليلدب
.مدقلاةركبعلوةضايرلاىواتفو

ههجاوامىلعاهيفتزكردقفرمعتسملاعمهيقفلاةنحمبقلعتياميفامأ
نيعفتنملانمهينواعمضعبوألالتحالالبقنمهلاطفسعتنمهيقفلا
ةعباتموهيلعقييضتلامثةلادعلانعهلزعىلإىدأامم،نيئطاوتملا

.هيفنمثهنجسوسيردتلاوةباطخلانمهعنموهتكرح

اثدحناكيذلاهللاهمحرهيقفلاةافوثدحبثحبملااذهتمتخو
ةيعيبطةافوىلإاهنملايتغالاىلإبرقأيهةضماغفورظيفاملؤم
نملقعيملاريغصالفطاهنيحناكيذلاهلجننمألاهتاسبالمفرعتمل
هنكل،هبتملأةفيفخةلزنرثإىفشتسملاىلإهدلاوعمهباهذالإثدحلا

ربإبهرهظيفهانقحو،ناضرممهيلعلخدامدعبةدماهةثجهنمجرخ
تاملكلاونانيبأتلانمددعىلإهللاهمحرهتافويفترشأدقو.ةريغص

كلذو،هيبحمو،هتذمالتوهخويشضعبفرطنمهقحيفتليقيتلا
،هللاهمحرهيقفلاةناكمرهظتيتلاةيخيراتلاوةيملعلااهتميقواهتيمهأل
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ىفطصمذاتسألاةملكو،نونكهللادبعةملك:صوصخلاىلعاهنم
ةيرعشدئاصقوتايبأبناجىلإ،يوارحصلارداقلادبعةملكمث،يوابرغلا
.ةديمحلاهلاصخركذوهيقفلاءاثريف

:باتكلاةسارد:يناثلالصفلا-

اذهيفساسألاباتكلاةساردىلعلصفلااذهيفترصتقا
متيتلاوةبحاصملالئاسرلانمهريغنود"نيدتهملاموجن":قيقحتلا
اذهىلعهجهنمثيحنمزكرثحبلانوكلكلذوهبناجىلإاهقيقحت
نمهفلأاملكلايجهنماردصمهلعجهللاهمحرهيقفلانوكو،باتكلا
اذهةيمهألو،دعبنماهيفدهتجايتلالزاونلاماكحأوىواتفلاولئاسرلا
:ةيساسأثحابمةثالثلالخنمهتلوانتدقفلصفلا

.هبحاصىلإطوطخملاةبسنوناونعلاقيثوت:لوألاثحبملا-

خسنلاددعثيحنمةققحملاتاطوطخملافصولوانتهيفمت-
لوصحلاةيفيكواهتلوانتيتلاتاساردلاواهتلاحو،تاحوللاو
درواملالخنم،فلؤملاىلإاهتبسنواهنيوانعقيقحتعم،اهيلع
تالاكشإلاضعبثحبملالوانتامك.اهعيضاومركذواهتامدقميف
حورطمريغكلذنوكوطوطخملاناونعقيثوتاهحرطييتلا
،هبتكةمدقميفهتافلؤمةيمستىلعهبأدلينوناكلاهيقفللةبسنلاب
ترشأامك،باتكلاةمتاخيفاهنمءاهتنالاخيراتركذىلعهبأدو
قيثوتتابوعصتللذيتلابابسألانمةلمجىلإقايسلااذهيف
:صوصخلاىلعاهنميتلاوهيقفلاتافلؤمنيوانع
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قثونمدنعوأ،هلجندنعةظوفحمتلازامهتافلؤمبلغأنوك
عفروةلأسملاهذهقيقحتلجأنمو،نيسرادلاونيثحابلانمهلجنمهب
اهنيبقرفلاتنيبو،باتكلاناونعنمةبيرقنيوانعتدروأ،اهنعسبللا

،يناهبنلل"نيدتعملاعوجرونيدتهملاموجن":كلذنم،هيقفلاباتكنيبو
لئالديفنيدتهملاموجن"باتكوةيوبنلاةريسلايفباتكوهو
،فوصتلايفباتكوهو،"نيرخأتملاخياشملاقيرطىلعركذللعامتجالا
:اهنمةددعتمتافلؤمهيفناونعلانميناثلاءزجلانأىلإترشأامك

.اهريغونيدهتجملاتاقبطوةيكلاملاتاقبطوةيعفاشلاتاقبط
لاجميفتافلؤملانيبهتناكموةيملعلاباتكلاةميق:يناثلاثحبملا-

داهتجالا
اذهتلعجيتلابابسألانمةلمجركذىلعثحبملااذهيفتزكر
:صوصخلاىلعاهنمداهتجالالاجميفةيملعةميقاذباتكلا
.نيدهتجملاءاملعلانمهقبسنمعهلوقنةرثك-
نيركنملالاوقأاهبدريتلاةيقطنملاوةيملعلاججحلاوةلدألاةرثك-
داهتجالل
مهثاحبأومهتسارديفهيلعقيلعتلاوهبنيسرادلاونيثحابلامامتها-

قيلاعتصوصخلاىلعاهنم،اهريغوأةيعرشلامولعلالاجميفءاوس
هتالاقميفباتكلاركذيئتفاميذلايجارجرلايديعسلادمحمذاتسألا

.هتاودنوهتافلؤمو
.باتكلااذهيففلؤملاجهنم:ثلاثلاثحبملا-

هلوانتيفينوناكلاهيقفلاجهنمثحبملااذهيفنيبأنأتلواح
امراهظإ:لالخنمكلذونيدتهملاموجنباتكيفداهتجالاعوضومل
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جهنملامازتلانمعوضوملااذهلوانتيفهقبسنمعهيقفلاهبزيمت
يملعلاروطتلاةاعارمعملالدتسالاوقطنملاىلعينبملايملعلا

ةقراشملاونيرخأتملاونيمدقتملاقرطنيبعمجلاو،رصعلاتادجتسمو
دقنلاوليلحتلابنيفورعملاةبراغملاواهلقنوفراعملاعمجبنيفورعملا

:كلذنم،لالدتسالاوطابنتسالاو
.يصخشلالويملاويركفلاهجوتلاوةيبهذملانعدرجتلا-
يملعلاثحبلاةيجهنمقفوايعوضومابيترتباتكلاثحابمبيترت-

:يليامكاياضقلاوتاوطخلاضرعب
عفاودوهتيمهأوهعوضوموباتكلابفيرعتلااهيفلوانتو:ةمدقملا-أ
ةقيرطىلععجسلاهيلعىغطبولسأبهدصاقموهتاياغو،هفيلأت
.مهيفلآتيفنيمدقتملا

:هيفلوانتدقو:باتكلاعوضوم-ب
ضحد-هبابسأريسيتيفليقام-همكحوهطورش-داهتجالاةقيقح
ةباحصلاجهنم-داهتجالاطورشعاونأ-داهتجالاعاونأ-هبركنمججح
-يرجهلاخيراتلانرقلايفداهتجالا-داهتجالايفمهيلعهللاناوضر
ءاملعلا-ةباحصلاعامجإ-نيدهتجملاءاملعلافقوم-ديلقتلابابسأ
فرعيفيك-ديلقتلاةجردنمىلعأداهتجالاةجرد-نودهتجملا
ثادحإينعيالدهتجمروهظ-قلطملادهتجملايفنينمراكنإلا-دهتجملا

:مهرثأءافتقابجينيذلانودهتجملا-نيتفملاماسقأوىوتفلا-بهذم
رمع،قيدصلاركبوبأ،داهتجالايفهجهنموملسوهيلعهللاىلصلوسرلا
.باطخلانب
:باتكلاقيقحتيفعبتملاجهنملا:ثلاثلالصفلا-
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زاجيإلانمءيشعمثحابمةسمخلالخنملصفلااذهلوانتمت
.ثحبملكيفراصتخالاو
،اهرايتخاببسوقيقحتلايفةدمتعملاخسنلابفيرعتلا:لوألاثحبملا
:صوصخلاىلعاهنمبابسألانمةلمجىلعكلذيفتفقودقو

.فلؤملالجننمامهملستمتنيتخسنلانأ(1
.فلؤملاديبتبتكنيتخسنلاىدحإنأ(2
ةنازخيفةدوجوماهنأخسنلاهذهلنيسرادلاونيثحابلاديكأت(3

.هيقفلا
ثيحنمةلوهسوارسيرثكأامهطخواحوضورثكأنيتخسنلانوك(4

.ةءارقلا
ثيحنمباتكلاتافصاومىلعهيفزيكرتلامتدقو:يناثلاثحبملا-
لكآتلانمةملاسباتكلاقاروأفلكشلاثيحنمامأ،نومضملاولكشلا

تابيطشتلاوتاكاردتسالاوشماوهلاويشاوحلانمريثكاهبو
تاحفصلانمجذامنروصكلذرهظتامكرتبلانمةيلاختاحيحصتلاو
.ثحبللةبحاصملا

لوانتيفيملعلاجهنملابزيمتباتكلانإفنومضملاثيحنمامأو
تازيمملانمةلمجىلإقايسلااذهيفترشأدقو،داهتجالاعوضوم
:اهنمباتكللةيعوضوملا
.نيدهتجملاةمئألاونيعباتلاوةباحصلالاوقأنملوقنلاةرثكدامتعا-
.قيلاعتلاودودرلاةرثك-
.يأرللبصعتلاوةيبهذملانمدرجتلا-
ةيوبنلاةنسلاوميركلانآرقلانمةيعرشلاصوصنلابلالدتسالاةرثك-
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نمو،ميركلانآرقلانمةيآ)50(نيسمخوحنباتكلايفدرودقف،
.رثأوأ،ثيدحفرطوأاثيدح)63(نيتسوثالثوحنثيدحلا
لاوحباتكلايفدروثيحرعشلانمموظنملامالكلابداهشتسالا-
راعشأ:اهنمنيددعتمءاهقفوءارعشلرعشلانماتيبنيثالثوةينامث
نبيلعليلجلايباحصلاىلإةبوسنم
،زتعملانبهللاديبُع:نملكلراعشأاهنمو،هنعهللايضربلاطيبأ

يلؤدلادوسألايبأوميقلانباو،ديعسنبرذنمودوادنبركبيبأو
.اهولئاقفرعيملراعشأو
ءاهقفلاونيدهتجملاةمئألاونيعباتلاوةباحصلانممالعألاةرثك-
نيتسوةئامنمديزأهمجحرغصىلعباتكلايفدروثيحنيثدحملاو
.اَملع(160)
.هتناصروبولسألاةسالسوةغللاةطاسب-
،خسنلانماهريغوةدمتعملاةخسنلانيبةنراقم:ثلاثلاثحبملا-

يفةدمتعملاخسنلانيبةنراقملالالخنمثحبملااذهيفتلواح
متثيح،اهضعبنعخسنلاهيففلتختامضعبىلإلصوتلاقيقحتلا
:اهمهأتاظحالملانمةلمججاتنتسا
.تارابعلاسفنوظافلألاسفنونومضملاسفنىلعخسنلاعيمجقافتا-
.فلؤملاديبتبتكيتلاةخسنلايفتابيطشتلاوشماوهلاةرثك-
سفنهنوكلاهطخحوضوثيحنمفلؤملاديبتبتكيتلاةخسنلازيمت-
يبرغملاطخلاوهوتافلؤملاولئاسرلاةيقبهبتبتكيذلاطخلا
.نآرقلامسردعاوقضعبلامعتساب

خسننيبقراوفلاوتازيمملاضعبىلإقايسلااذهيفترشأدقو
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.ةفلتخملاطوطخملا
اهرابتعابةدمتعملاةخسنلاهيففلتختاملةلثمأوجذامن:عبارلاثحبملا-

متيتلاةلثمألانماددعثحبملااذهيفتركذ:فلؤملاةخسن
:اهنميتلاواهيلعفوقولا

ىلإيضاملانملعفةغايصليدبتوأ،ةرابعرييغتوأةملكةفاضإ
ىنعملاىلعرثؤيالاممكلذريغوأهفدارمبظفللادبتساو،عراضملا
.دارملا
متاممهألةصالخاهيفتلوانتدقو،تاظحالم:سماخلاثحبملا-
:كلذنم،باتكلاقيقحتنمهجاتنتسا
.داهتجالالاجميفةيملعةميقاذباتكلانوك-

.داهتجالاوىوتفلايفةيهقفلاوةيملعلايدبعلاهيقفلاةناكملهراهظإ-
لالخهبرخزتاموةيملعلاةكرحلايفةدبعةقطنمرودلباتكلازاربإ-
.ىوتفلاوداهتجالاوءارقإلاوملعلاتالاجرنمةلحرملاهذه
ةايحيفنيدلارودلهزاربإثيحنمةيخيراتةقيثوربتعيباتكلا-
عجارملاورداصملاوعقاوملاومالعألانمددعءامسأهركذوةبراغملا

راكنإوداهتجاللراصتنالايفهلككلذرامثتساوفقاوملاوثادحألاو
.ديلقتلا

داهتجالايفةيقيبطتاسوردباتكلاعمةققحملاثالثلاىواتفلانوك-
.ناكمونامزلكيفهيلإةمألاةجاحوهيتعقاوو
:قيقحتلامسق:ثحبلانميناثلامسقلا
لئاسرثالثعم"نيدتهملاموجن"باتكلققحملاصنلاهيفتلوانتدقو
:يه،هيقفللىواتفنعةرابع
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﴾نيكسملاوءارقفللتاقدصلاامنإ﴿ةيآنمنيمثلاردلاعوبني-
:قاروألاةاكزيفقادحألاةهزن-
:)مظعألاداوسلابمكيلع(ثيدحليوأتيف،موقألاجهنملا-
:ةــــــــــــمتاخلا

تايصوتلاوجئاتنلاوتاصالخلانمةلمجاهيفتلوانتدقو
ركذديفملانمىرأ،ريدقتوركشو،ماعميوقتمث،تاحارتقالاو
:زاجيإب،قايسلااذهيفاهضعب

:تاصالخلاوجئاتنلانم-
ينوناكلاهيقفلاتافلؤمةيمهأزاربإ-
ملاعلااذهبنيسرادلاونيثحابلامامتهامدعبابسألوحلؤاستلا-

.برغملايفةديرفةرهاظناكهنأعمبرغملاءاملعنم
:تاحارتقالاوتايصوتلانم-

.لحطفلاملاعلااذهتارثبيملعلاثحبلاتاسسؤممامتهاةرورض-
رابتعابةدبعتالاجرةسارديفةصصختمثحبزكارمءاشنإ-

ةينآرقلاتاءارقلاو،نآرقلاسرادمو،ءاملعلانمملعلاروذبلانازخةقطنملا
.ةظفحلاةرثكو
:ماعلاميوقتلاامأ-
لاجمىلإةيملعةميقنمثحبلاهفيضينأنكميامهيفتلمجأدقف
عفدو،ةيملعلامهتناكمبوبرغملاءاملعبفيرعتلانمةيعرشلاتاساردلا
داقتعالاحيحصتو،نيفنصمالو،نيفلؤمريغملعللةظفحمهنوكمهوت
،ذفلاملاعلااذهبفيرعتلالالخنمنيدهتجملاءاهتناوداهتجالافقوتب
اهيقفلاتافلؤمةميقميوقتلااذهيفتزربأامكةيملعلاهتناكمبو
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املصوصخلاىلعقيقحتلاعوضومىواتفلاوباتكلاو،امومعينوناكلا
.نيدلابسانلاطبريفتاهبشلاعفدوداهتجالاهقفلءايحإنمهيوتحت
روتكدلافرشملايذاتسأويخيشلريدقتلاوركشلابثحبلاتمتخو
نملكوةشقانملاةنجلءاضعألضافألاةذتاسألاو،يرقبعلاقيفوتيديس
نأىلاعتهللاالئاسثحبلااذهزاجنإىلعديعبوأبيرقنميندعاس
.ءازجلاريخينعمهيزجيومهتانسحنازيميفكلذلعجي

.قيفوتلاهللابو
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هيلعهللابالإيقيفوتامو
بينأهيلإوتلكوت

)ميظعلاهللاقدص)


