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النيب ( صلى اهلل علًه وسله ) م
من املًالد إىل البعثة

شيوءطُمضيمرشيدصيولظيمعِننضيمم
ايؿدمهللمربماظعوٌنيم،ماظؼوئلمسيمطؿوبهماظعزؼزم:م{ظَؼَدضيمج شي
َنقؽُمضيممبِنوظمؿصيمضيعِـِنيشيممرشيؤصيوفظيمرشيحِنقمظيم}،موأذنفدممأنم
أَغضيػُ ِلؽُمضيمسشيزغيؼزظيمسشيؾَقضيهِمعشيومسشيـِؿؽيمضيمحشينرغيؼصظيممسشيؾ ضي
المإظهمإالماهللموحدهمالمذرؼكمظهم،موأذفدمأنمدقدغوموغؾقـومحمؿدطيامسؾدهموردوظهم،م
اظؾفممصلعيمودؾمموبوركمسؾقهموسؾىمآظهموأصنقوبهمم،موعننممتنؾعفمممبنحلنونممإديمؼنوممم
اظدؼنم،موبعدم:مم م
صػيمعـلمػذهماألؼومماٌؾورطيمعنمطنلممسنوممموسيمذنفرممربقن مماألولمؼلنؿؼؾلمم
اٌلؾؿونمسيمعشورقماألرضموعغوربفومذطرىمعنقد ممايؾقنىمماٌصنطػىمم(صنؾىمم
اهللمسؾقهمودؾم)ماظذيمذفدمظهماألغؾقوءمبردوظؿهمضؾلمعوظدهم،موأضروامظهمبـؾوتهمضؾلم
بعـؿهم،مثممتوعيجماهللمتعوديمذنفو ةممأغؾقوئنهمموردنؾهممبشنفو تهمم،مصؼنولممدنؾقوغهمم:م{وشيإغيذضيم
شيوءطُمضيمرشيدصينولظيممعصيصشيندِّقظيمم
حؽمؿشييٍمثصيمؼيمج شي
أَخشيذشيماظؾَّهصيمعِقـشيوقشيماظـؼيؾِقِّنيشيمظَؿشيومآتشيق صيضيؿؽُمضيمعِنضيمطِؿشيوبٍموشي ِ
شيعؽُمضيمظَؿصينمضيعِـصينؼيممبِنهِمموشيظَؿشيـضيصصينرصيغؼيهصيممضَنولشيممأَأَضمنرشيرضيتصيمضيمموشيأَخشينذضيتصيمضيممسشيؾَنىممذشيِظؽُنمضيممإغيصضينرغييممضَنوظُوامم
ظِؿشيومع شي
شيعؽُمضيمعِنشيماظشؼيوػِدِؼنشي}.مممم م
أَضمرشيرضيغشيومضَولشيمصَوذضيفشيدصيواموشيأَغشيومع شي
وال مسفى مسي مذظك مصؼد مطون معقد ه م(صؾى ماهلل مسؾقه مودؾم) مصوصدً مبنيم
سفدؼن م ،مسفد ماظشرك موسفد ماظؿوحقد م ،مسفد ماظػوضى موسفد ماظـظوم م ،مسفد ماظظؾمم
وسفد ماظعدل م ،مطون ماظعومل مضؾل معوظده م(صؾى ماهلل مسؾقه مودؾم) مؼعقش محوظي معنم
اظػوضى مواالضطراب م ،مضلؼي مصقفو مررؼق ماهلدى مواظرذو م ،مواحنرف مصقفو مسنم
اظػطرة ماإلهلقي مواٌـفٍ ماظربؼيوغي ،مطوغً ماظؾشرؼي مطؾفو مشورضي مسي مجوػؾقي مسؿقوءم
ؼعؾوػوماظشركموصوضىماألخدقم ،مالمدؾطونمحيؽؿفو م،موالمضوغونمجيؿعفو م،مصؼدم
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طوغً ماألعوال معـفوبي م ،مواظدعوء معلػوطي م ،موايروب معؿواصؾي م ،مطون ماظعوملم
ؼؿكؾطمسيمزدمم اعسمحؿىموصلماألعرمإديمصؼدانماظعوارفماإلغلوغقيم،مبلم
إدي محد مصؼدان ماظعوارف ماألبوؼي مبوأ ماظؾـوت مخشقي ماظػؼر مواظعور ،مضولم
تعودي{:وشيإغيذشيا مبصيشِّرشي مأَحشيدصيػصيمضيمبِوظملُغضيـشيى مزَلؼيموشيجضيفصيهصيمعصيلضيوشي ؾياموشيػصيوشيمطَظِقمظيم*مؼشيؿشيوشيارشيىمعِنشيم
َم مؼشيدصيدؽيهصي مصِي ماظؿؽيرشيابِ مأَظَو مدشيوءشي معشيوم
اظمؼَوضيمغي معِنضي مدصيوءِ معشيو مبصيشِّرشي مبِهِ مأَؼصيؿضي ِلؽُهصي مسشيؾَى مػصيونػي مأ ضي
شيقؽُؿصيونشي}.مم م
ؼ ضي
هلذاماضؿضًمإرا ةماهللم(دؾقوغهموتعودي)مأنمؼـؼذماظؾشرؼيمعنمػذاماظضدلم
وػذا ماظظؾم م ،مبلن مؼردل مإظقفم مػو ؼطيو موعؾشرطيا موغذؼرطيا م ،مخيرجفم معن ماظظؾؿوتم
إديماظـورم،موؼلخذمبلؼدؼفممإديمررؼقماهلدىمواظػدحم،موػو مدقدغومحمؿدمبنم
سؾدماهللم(صؾىماهللمسؾقهمودؾم)م،مصؽونماٌقد ماألسظممعـؼييًمعنماهللمتعوديمسؾىم
سؾو هم،مظقكرجفممعنماظظؾؿوتمإديماظـورم،موعنماىفلمإديماظعؾمم،موعنماظظؾمم
إدي ماظعدل م ،محقٌ مضول مدؾقوغه :م{ظَؼَدضي معشينؼي ماظؾَّهصي مسشيؾَى ماٌُمضيعِـِنيشي مإغيذضي مبشيعشيٌشي مصِقفغيمضيم
قؽمؿشييَ موشيإغينم
رشيدصيوالً معِّنضي مأَغػُلِفغيمضي مؼشيؿضيؾُو مسشيؾَقضيفغيمضي مآؼشيوتِهِ موشيؼصيزشيطِّقفغيمضي موشيؼصيعشيؾِّؿصيفصيمصي ماظؽِؿشيوبشي موشياظم ِ
طَوغصيوامعِنمضَؾضيلصيمظَػِيمضشيدلػيمعؽيؾِنيػي}،موضولم(سزموجل){:ػصيوشيماظَّذِيمبشيعشيٌشيمصِيماظملُعِّقِّنيشيم
قؽمؿشييَموشيإغينضيمطَوغصيوامعِنضيم
رشيدصيوظًومعِـضيفصيمضيمؼشيؿضيؾُومسشيؾَقضيفغيمضيمآؼشيوتِهِموشيؼصيزشيطِّقفغيمضيموشيؼصيعشيؾِّؿصيفصيمصيمامظؽِؿشيوبشيموشياظم ِ
ضَؾضيلصيمظَػِيمضشيؾَولػيمعصيؾِنيػي}.ممم م
وضد مطون معقد ه م(صؾى ماهلل مسؾقه مودؾم) مادؿفوبي مظدسوة ماًؾقل مإبراػقمم
(سؾقه ماظلدم) محقٌ م سو مربه مضوئؾًو{:رشيبؼيـشيو موشيابضيعشيٌضي مصِقفغيمضي مرشيدصيوظًو معِـضيفصيمضي مؼشيؿضيؾُو مسشيؾَقضيفغيمضيم
مقؽِقمصي}،موتصدؼؼوم
قؽمؿشييَموشيؼصيزشيطِّقفغيمضيمإغيغؼيكَمأَغضيًشيماظمعشيزغيؼزصيماظ شي
آؼشيوتِكَموشيؼصيعشيؾِّؿصيفصيمصيماظمؽِؿشيوبشيموشياظم ِ
ظؾشورة مسقلى م(سؾقه ماظلدم) محقٌ مبشر مبه مسي ماإلنقل م ،موحيؽي مظـو ماظؼرآنم
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اظؽرؼم مػذه ماظؾشورة مصقؼول{:وشيإغيذضي مضَولشي مسِقلشيى مابضينصي معشيرضيؼشيمشي مؼشيوبشيـِي مإغيدضيرشيائِقلشي مإغيغِّيم
رشيدصيولصي ماظؾَّهِ مإغيظ ضيَقؽُمضي معصيصشيدِّضًو مظِؿشيو مبشيقضينشي مؼشيدشييؼي معِنشي ماظؿؼيوضيرشياةِ موشيعصيؾشيشِّرطيا مبِرشيدصيولػي مؼشيلمتِي معِنضيم
بشيعضيدِي مادضيؿصيهصي مأَحضيؿشيدصي مصَؾَؿؼيو مجشيوءشيػصيمضي مبِوظمؾشيقِّـشيوتِ مضَوظُوا مػشيذشيا مدِقضيرظي معصيؾِنيظي} ،موظذظك مٌوم
دؽل ماظـيب م(صؾى ماهلل مسؾقه مودؾم) مصؼقل مظه مؼو مردول ماهلل مأخربغو مسن مغػلك؟م
ضول:مغعم.مأغوم سوةمأبيمإبراػقمم،موبشرىمأخيمسقلىم."..م م
واٌؿلعلمسيمصرتةمعومبنيماٌوظدمإديماظؾعـيمظؾنـيبمم(صنؾىمماهللمسؾقنهممودنؾمم)م
واظيتمتؼدرمبلربعنيمسوعطيومعنمسؿرهم(صؾىماهللمسؾقهمودؾم)مجيندممأغنهممزفنرتممصقفنومم
اظعـوؼننيماظربوغقننيمسيمإسنندا مدننقدماظربؼننيم(صننؾىماهللمسؾقننهمودننؾم)م،مووؾننًمصقفننوم
اظصػوتمايؿقدةماظيتمتـؾهمسنمطرؼممأصؾهموذرفمغلؾه .م
صؼنندمحؾننوماهللمتعننوديمغؾقننهم(مصننؾىماهللمسؾقننهمودننؾم)مبؽننـرمعنننماٌـوضننىم
واظؿؽنرؼمممواظؿعظننقمم،محقننٌمأطرعنهممربننهمسيموال تننهم،مصوصيظندشيممسيمأذننرفمبقننًمعنننم
بقوتماظعربم،مورفرماهللمأصنوظهممصؾنمممخينؿؾطممغلنؾهممبشنيءٍممعننممدنػوحمماىوػؾقعينيمم،م
صؽونمعنمأرفرمأغلوبفمموأسرقمأصوهلمم،مؼؼولم(صشيؾَّىماهللُمسشيؾَقضيهِموشيدشيؾَّمشي)م:م(إغينؼيماظؾَّهشيم
اصضيطَػىمطِـشيوغشينيَممعِننضيمموشيظَندِممإغيدضينؿشيوسِقلشيمم،موشياصضينطَػىممضُرشيؼضيشطينوممعِننضيممطِـشيوغشينيَمم،موشياصضينطَػىممعِننضيمم
ضُرشيؼضيشػيمبشيـِيمػشيوذِمػيم،موشياصضيطَػَوغِيمعِنضيمبشيـِيمػشيوذِمػيم،مصلغومخقورمعنمخقورمعنمخقور).م م
طذظكمأطرعهمربهم(سزموجنلم)محبلننممغشنلتهمم،موأ بنهمصلحلننمتل ؼؾنهم،مؼؼنولم
ايننقمدننؾقوغه{:وشياظضؽيننقشيىم*موشياظؾَّقضيننلغيمإغيذشيامدشيننفشيىم*معشيننوموشي ؼيسشي نكَمرشيبؽي نكَموشيعشيننومضَؾَننىم*م
وشيظَؾمكخِرشيةُمخشيقضيرظيمظَكَمعِنشيماظملُوظَىم*موشيظَلشيوضيفشيمؼصيعضيطِقكَمرشيبؽيكَمصَؿشيرضيضشيىم*مأَظَنمضيممؼشيفِندضيكَممؼشيؿِقؿطينومم
صَكوشيىم*موشيوشيجشيدشيكَمضشيوظًّومصَفشيدشيىم*موشيوشيجشيدشيكَمسشيوئِؾًومصَلَشمـشيىم*مصَلَعؼيوماظمقشيؿِقمشيمصَؾَومتشيؼمفشينرضيمم*موشيأَعؼينومم
اظلؼيوئِلشيمصَؾَنوممتشيـضيفشينرضيمم*موشيأَعؼينوممبِـِعضيؿشينيِممرشيبِّنكَممصَقشيندِّثضيم}،موؼؼنولم(صنؾىماهللمسؾقنهمودنؾم)م:م
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(أ بينمربيمصلحلنمتل ؼيب)م،مصؼدمغشلم(صؾىماهللمسؾقهمودؾم)مؼؿقؿطيوم،معنوتممأبنوهمم
وػومسيمبطنمأعهمآعـيمبـًموػىم،موٌومبؾغمعنماظعؿرمدنًممدنـواتممعوتنًممأعنهمم
وسننوشمسيمطػوظننيمجنندهمسؾنندماٌطؾننىماظننذيمأسطننوهمرسوؼننيمطننؾرة،مثننمماغؿؼؾننًم
طػوظؿهمإديمسؿهمأبيمروظىممبعدمعوتمجدهم،مظؽـنهم(صنؾىماهللمسؾقنهمودنؾم)مطنونم
سيمرسوؼيماهللموسـوؼؿهم،محمػوزًومحبػظهمسزموجلمظه.م م
مممورشممغشلتهم(صؾىماهللمسؾقهمودؾم)مسيمأجنواءمماىوػؾقنيممإالمأغنهممممتقعينزممسيم
صغرهمسنمشرهمعننمماظؾشنرمم،مصؾنمممؼؿؾنوثممبنليممعننممسنو اتمماىوػؾقنيمماٌـقرصنيمم،م
وطونمؼـلىمبـػلهمسنمأخدقماىوػؾقنيمموأصعنوهلممم،مصؾنمممؼلنفدممظصنـممموملمؼشنربمم
زيرطيا،موضدمحػظهماهللمسيمصغرهمعنمأنمؼؼ مصقؿنوممؼؼن ممصقنهممبعنضمماظشنؾوبمم،موسيم
ذظننكمؼؼننولم(صننؾىماهللمسؾقننهمودننؾم)م:م(عشيننومػشيؿشيؿضيننًصيمبِؼَؾِننق ػيمعِؿؼيننومؼشيفصيننمؽيمبِننهِمأَػضيننلصيم
اظمفشيوػِؾِقؼييِمإغيظَّومعشيرؼيتشيقضينغيمعِنشيماظدؼيػضيرغيمطِؾمؿشيوػصيؿشيومسشيصشيؿشيـِيماظؾَّهصيمعِـضيفصيؿشيوم،مضُؾمًصيمظَقضيؾَيًمظِػَؿطينىممطَنونشيمم
عشيعِيمعِنضيمضُرشيؼضيشػيمبِلَسضيؾَىمعشيؽَّيَمصِيمشَـشيمػيمظِلَػضيؾِـشيومغشيرضيسشيوػشيو:مأَبضيصِنرضيممظِنيممشَـشيؿِنيممحشيؿؼينىممأَدضينؿصيرشيمم
ػشيذِهِماظؾَّقضيؾَيَمبِؿشيؽَّيَمطَؿشيومؼشيلضيؿصيرصيماظمػِؿضيقشيونصي،ممضَولشي:مغشيعشيمضي،مصَكشيرشيجضيًصي،مصَؾَؿؼينوممجِؽضينًصيممأَ ضيغشينىمم شيارػيم
عِنضيم صيورغيمعشيؽَّيَمدشيؿِعضيًصيمشِـشيوءطي،موشيصشيوضيتشيم صيصُوفٍ،موشيعشيزشياعِرشيم،مضُؾمنًصيم:معشينوممػشينذشيا؟ممضَنوظُوام:مصُؾَنونظيمم
تشيننزشيوؼيجشيمصُؾَوغشينيَمظِرشيجصيننلػيمعِنننضيمضُننرشيؼضيشغيمتشيننزشيوؼيجشيماعضيننرشيأَةًمعِنننضيمضُننرشيؼضيشػي،مصَؾَفشيننوضيتصيمبِننذشيظِكَماظمغِـشيننوءِ،م
وشيبِننذشيظِكَماظصؼيننوضيتِمحشيؿؼيننىمشَؾَؾشيؿضيـِننيمسشيقضيـِنني،مصَـِؿضيننًصيمصَؿشيننومأَؼضيؼَظَـِننيمإغيظَّننومعشيننسؽيماظشؼيننؿضيسغي،م
صَرشيجشيعضينًصيممإغيظَنىممصشينوحِؾِي،ممصَؼَننولشي:معشينوممصَعشيؾمنًشي؟ممصَلَخضيؾشيرضيتصينهصي،ممثصيننمؼيمصَعشيؾمنًصيممظَقضيؾَنيًممأُخضينرشيىممعِـضيننلشيم
ذشيظِكَ،مصَكشيرشيجضيًصي،مصَلشيؿِعضيًصيمعِـضيلشيمذشيظِكَ،مصَؼِقلشيمظِنيم:معِـضينلصيممعشينوممضِقنلشيممظِني،ممصَلشينؿِعضيًصيممطَؿشينومم
دشينؿِعضيًصي،محشيؿؼيننىمشَؾَؾشيؿضيـِننيمسشيقضيـِنني،مصَؿشيننومأَؼضيؼَظَـِننيمإغيظَّننومعشيننسؽيماظشؼيننؿضيسغي،مثصيننمؼيمرشيجشيعضيننًصيمإغيظَننىم
صشيوحِؾِي،مصَؼَولشيمظِي:معشيومصَعشيؾمًشي؟مصَؼُؾمًصي:معشيومصَعشيؾمًصيمذشيقضيؽطيو،مضولمرشيدصينولصيمماظؾَّنهِمم(صشينؾَّىمماظؾَّنهصيمم

( )5م

سشيؾَقضيهِموشيدشيؾَّمشي):مصَوشيماظؾَّهِ،معشيومػشيؿشيؿضيًصيمبشيعضيدشيػصيؿشيومبِلصيوءٍمعِؿؼيومؼشيعضيؿشيؾُنهصيممأَػضينلصيمماظمفشيوػِؾِقؼينيِمم،محشيؿؼينىمم
َأطمرشيعشيـِيماظؾَّهصيمبِـصيؾصيوؼيتِهِ) .م م
وٌومبؾغم(صؾىماهللمسؾقهمودؾم)معؾؾغماظشنؾوبممأطرعنهممربنهمم(دنؾقوغهمموتعنوديم)م
حبلنننمخؾؼننهم،موادننؿؼوعيمذننؾوبهم،موطؿننولمسؼؾننهم،مصؽننونم(صننؾىماهللمسؾقننهمودننؾم)م
ؼؿقؾىمبنوألخدقمماظؽرمينيمم،مواظصنػوتمماظـؾقؾنيمم،موطنونممعننممسو تنهممأنمؼفنؿمممبنمنم
حوظننهم،مصوذننؿفرمسـننهمعلننوسدةماحملؿننوجنيم،موإطننرامماظضننقوفم،مواإلحلننونمإديم
اىرانم،مواظوصوءمبوظعفدم،موسػيماظؾلونم،موطنونممضؿنيممسيماظصندقممواألعوغنيممحؿنىمم
سرفمبنيمضوعهمبنم"ماظصو قماألعني".مم م
وضدمأَظِفشيم(صؾىماهللمسؾقهمودؾم)ماظعؿنلمواظؽػوحمعـذمصنغرهممصؽنونممؼعؿنلممسيم
رسيماألشـومم،مثمماوهمظؾعؿلمسيماظؿفورةم،موٌومرأتمخدجينيمم(رضنيمماهللمسـفنوم)م
أنموورتفومضدمرحبًمأطـرمعومطوغنًممتنرب مم،موذطن مرمهلنوممعقلنرةممعنوممرأىمعننممحنولمم
ردولماهللم(صؾىماهللمسؾقهمودؾم)مسيمدػرهموععوعؾؿنهمموذيقنلممخصنوظهم،موضن ممسيم
ضؾؾفومحؾهم،مورشؾًمسيماظزواجمعـهمصؿزوجفومردولماهللم(صؾىماهللمسؾقهمودؾم).م م
وضدماعؿوزم(صؾىماهللمسؾقهمودؾم)مسيمذؾوبهمبوٌشورطوتماإلجيوبقنيمماظػعوظنيمماظنيتمم
طونمهلومأطربماألثرمسيمػداؼيماظـوسمإديماظطرؼقماٌلؿؼقمم،محؿنىممجنوءمماظؿؽنرؼممم
األسظممبؾعـؿهم(صؾىماهللمسؾقهمودؾم)مررييمظؾعوٌنيم،موػو ؼومظؾقوئرؼن .م م
وعنمأػممػذهماٌشورطوتماإلجيوبقيموأطـرػومتلثرطيامسيمعؽيم:مشهىدهم(صـلى
اهلل علًه وسله) حلف الفضىل ،موضندممذنوركممصقنهمموػنوممسيمدننمماظعشنرؼن،مموطنونمم
أطننرممحؾننفموأصضننؾهمظؾعننربمسيماىوػؾقننيم،مودننؾؾهمأنمرجنندمعنننمضؾقؾننيم(زبقنند)م
بننوظقؿنمضنندممعؽننيمبؾضننوسيم،مصوذننرتاػومعـننهماظعننوصمبنننموائننلماظلننفؿيموأبننىمأنم
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ؼعطقهمحؼه،مصودؿعدىمسؾقهماظزعيبقنديممأذنرافممضنرؼشممصؾنمممؼعقـنوهممٌؽوغنيمماظعنوصمم
صننقفمم،مصؾؿننومرأىماظزبقننديماظشننرمموضننفمسـنندماظؽعؾننيموادننؿغوثمبلػننلماٌننروءةم،م
صوجؿؿعًمبـومػوذم،موزػنرة،مموبـنوممتشينقضيمممبننممعنرةممسيم ارمسؾندمماهللمبننممجندسون،مم
وهوظػوامسيمذفرمحرام،موػنوممذوماظؼعندة،ممصؿعوضندوامموهنوظػواممبنوهللممظقؽنوغنعيممؼندطيمام
واحنندةمع ن ماٌظؾننوممسؾننىماظظننوملمحؿننىمؼننر مإظقننهمحؼننهم،مصلننؿعيًمضننرؼشمػننذام
ايؾفم«حؾفماظػضول»موضوظوا:مظؼدم خلمػمالءمسيمصضلمعنماألعرم.م م
طونمحؾفماظػضولمظـصرةماٌظؾومم،مواظدصوعمسنمايقم،موؼعدمعننممعػنوخرمم
اظعربمضؾلماإلددمم،موظؼدمبندتممسدعنوتمماظرضنوممواظػكنرممبفنذاممايؾنفممسيمطندممم
اظننـيبم(صننؾىماهللمسؾقننهمودننؾمم)مإذمؼؼننول:م(مظَؼَنندضيمذشيننفغيدضيتصيمصِننيم شيارغيمسشيؾضي ندِماهللِمبضينننغيم
جصيدضيسشيونشيمحِؾمػًومعشيومأُحِىؽيمأَنؼيمظِيشيمبِهِمحصيؿصيرشيماظـؼيعشيمغي،موشيظَوضيمأُ ضيسشيىمبِهِمصِيماظمنغيدضيؾَومغيمظَلَجشيؾضيًصي) .م
أقىل قىلٌ هذا وأستغفز اهلل لٌ ولكه
*مممممم*مممممم* م

ايؿنندمهللمربماظعننوٌنيم،موأذننفدمأنمالمإظننهمإالماهللموحنندهمالمذننرؼكمظننه،م
وأذفدمأنمدقدغوموغؾقـنوممحمؿندطياممسؾندهمموردنوظهمم،ماظؾنفمممصنلعيممودنؾممموبنوركممسؾقنه،مم
وسؾىمآظهموصقؾهمأذيعني.مإخىة اإلسالوم:مم م
عنماألحداثماظعظقؿيماظيتمذوركمصقفوماظـيبم(صؾىماهللمسؾقنهممودنؾمم)مضؾنلمم
اظؾعـي وػومسيمدنماًوعليمواظـدثني:مإعادة بناء الكعبة املشزفةمحنيماخؿؾفم
أػلمعؽيمصقؿنمؼـولمذرفموضن ممايفنرمماألدنو ممسيمعوضنعهمم،موطنو واممؼؼؿؿؾنومنم
ظوالمأنماهللم(سزموجل)مػداػممأنمحيؽممبقـفممأولمعنمؼندخلممسؾنقفممماينرممم،م
صنننذاممبردنننولماهللم(صننؾىمماهللمسؾقنننهمودننؾمم)مؼننندخلمسؾننقفممم،موغظنننرطيامٌعنننرصؿفمم
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برجقننونمسؼؾننهم،موصصننوحيمظلننوغهم،موحنندوةمعـطؼننهمموحؽؿؿننهماظؾوظغننيمسيمتؼنندؼرم
دم،موعنوممأنماغؿفنىممإظنقفمممحؿنىمم
األعورم،مضوظوام:مػنذامماألعننيمم،مرضنقـومم،مػنذاممحمؿن م
أخربوهماًربم،مصؼولم:م(ػؾمعيمإظيؼيمثوبطيوم)،مصلتوهمبنهمم،مصوضن ممايفنرممسيمودنطهممثنممم
ضولم:م(ظؿلخذمطلمضؾقؾيمبـوحقيمعنماظـوبمثممارصعوهمذيقعطيو)م،مصػعؾوام،مصؾؿومبؾغنوامم
بهمعوضعهمأخذهم(صؾىماهللمسؾقهمودؾم)مبقدهماظشرؼػيمووضعهمسيمعؽوغه.ممممم م
وضدمغؿٍمسننممعشنورطؿهمم(صنؾىمماهللمسؾقنهممودنؾمم)مسيمػنذاممايندثمماىؾقنلمم
أعران:ماألول:مضط ماظـزاعموإغفوءماظشنؼوقممواًندفممبننيممأػنلممعؽنيممسؾنىممؼدؼنهمم
(صننؾىماهللمسؾقننهمودننؾم).مواظـننوغي:محصننوظهم(صننؾىماهللمسؾقننهمودننؾم)مسؾننىمذننرفم
وض مايفرماألدو مبقدؼهماظشرؼػؿنيمسيمعؽوغهمعنماظؾقًم.،م م
وتطوىماألربعونمدـيمعنمحقوتنهمم(صنؾىمماهللمسؾقنهممودنؾمم)مبؿلطقندممغؾوتنهمم
وصدقمعو جوءمبهم،مٌومسرفمبنهممعننممحلننمماًؾنقممحؿنىممضوظنًممخدجينيمم(رضنيمم
اهللمسـفو)م:م(طدمواهللمعومخيزؼكماهللمأبندطيمام،مإغنكممظؿصنلمماظنرحم،مموهؿنلمماظؽَنل،مم
وتؽَلىماٌعدوم،موتشيؼريماظضقفم،موتعنيمسؾىمغوائىمايق) .م
وطونمعلكماًؿوممبؾعـيمخرماألغنوممم(صنؾىمماهللمسؾقنهممودنؾمم)مبنويقمموإديم
ايقم،موؼؾدأمسفدمجدؼدمظإلغلوغقيمبعدمأنمعرؼيمسؾقفومحنيمعنماظدػرمطونماىفلم
ذعورػوم،مواظظؾممضوغوغفوم،مواظشركم ؼـفوم،موطوغًماظؾداؼيمسيمجؾلماظـنورممسيمشنورمم
حننراءم{:اضمننرشيأمبودننممرشيبننكماظَّنذِيمخؾننقم*مخؾننقماظمنغيغضيلشيننونمعنننمسؾننقم*ماضمننرشيأموشيرشيبننكم
األطرمم*ماظَّذِيمسؾممبوظؼؾم}.مم م
صؿومأحوجـومإديمأنمغؿعؾممدرتهم(صؾىماهللمسؾقهمودؾم)م،موأنمغفؿديمبفدؼه،م
وأنمغؿؿلكمبلخدضهم،محؿىمحيشرغوماهللمتعوديمسيمزعرتهم،موؼشؿؾـومبشػوسؿه .م

