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م(صلى اهلل علًه وسله  )النيب  

 البعثة إىل املًالد من

مِعننضيممرشيدصيولظيمجشيوءشيُطمضيمَظَؼدضي}:مماظعزؼزمطؿوبهمسيماظؼوئلم،ماظعوٌنيمربمهللمايؿد

مأنموأذنفدمم،{رشيِحنقمظيممرشيؤصيوفظيمِبنوظمؿصيمضيِعـِنيشيممسشيَؾنقضيُؽمضيممحشينرغيؼصظيممسشيـِؿؽيمضيمعشيومسشيَؾقضيِهمسشيزغيؼزظيمَأغضيُػِلُؽمضي

م،موردوظهمسؾدهمحمؿدطياموغؾقـومدقدغومأنموأذفدم،مظهمذرؼكمالموحدهماهللمإالمإظهمال

مؼنومممإديمبنحلنونممتنؾعفممموعننمم،موأصنقوبهممآظهموسؾىمسؾقهموبوركمودؾممصلعيماظؾفم

مم:مموبعدم،ماظدؼن

مؼلنؿؼؾلمماألولمربقن ممذنفرمموسيمسنومممطنلممعنماٌؾورطيماألؼوممػذهمعـلمػيص

مصنؾىم)ماٌصنطػىممايؾقنىممعنقد ممذطرىموعغوربفوماألرضمعشورقمسيماٌلؾؿون

مضؾلمبـؾوتهمظهموأضروام،معوظدهمضؾلمبردوظؿهماألغؾقوءمظهمذفدماظذي(مودؾممسؾقهماهلل

موشيإغيذضي}:ممدنؾقوغهممصؼنولمم،مبشنفو تهمموردنؾهممأغؾقوئنهممذنفو ةممتعوديماهللمتوعيجمثمم،مبعـؿه

معصيصشيندِّقظيممرشيدصينولظيممجشيوءشيُطمضيمثصيمؼيموشيِحؽمؿشيٍيمِطؿشيوٍبمِعنضيمآتشيقضيؿصيُؽمضيمَظؿشيوماظؼيِؾقِّنيشيمِعقشيوقشيماظؾَّهصيمَأخشيذشي

مَضنوُظواممإغيصضينرغييممذشيِظُؽنمضيممسشيَؾنىمموشيَأخشينذضيتصيمضيممَأَأضمنرشيرضيتصيمضيممَضنولشيمموشيَظؿشيضيصصينرصيغؼيهصيممِبنهِممَظؿصينمضيِعصينؼيممعشيعشيُؽمضيمِظؿشيو

ممم.مم{اظشؼيوِػِدؼنشيمِعنشيمعشيعشيُؽمضيموشيَأغشيومَصوذضيفشيدصيوامَضولشيمَأضمرشيرضيغشيو

مودؾممسؾقهماهللمصؾى)معقد همطونمصؼدمذظكمسيمسفىموال مبنيمصوصًد(

ماظظؾممسفدم،ماظـظومموسفدماظػوضىمسفدم،ماظؿوحقدموسفدماظشركمسفدم،مسفدؼن

مموسفد معنماظعدلم، مؼعقشمحوظي مودؾم( م)صؾىماهللمسؾقه طونماظعوملمضؾلمعوظده

م مواالضطراب مسنماظػوضى مصقفو مواحنرف م، مواظرذو  ماهلدى مررؼق مصقفو مضلؼي ،

مواٌـفٍماظربؼيوغي ماإلهلقي مشورضيمسيماظػطرة مطؾفو مطوغًماظؾشرؼي مسؿقوءم، جوػؾقي

مصؼدمموونمجيؿعف،موالمضوغموالمدؾطونمحيؽؿفمكموصوضىماألخدقم،شراظؼعؾوػوم ،
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م معـفوبي مطوغًماألعوال معلػوطي، ماظعوملمم،مواظدعوء مطون م، معؿواصؾي وايروب

بلم،مؼؿكؾطمسيمزدمم اعسمحؿىموصلماألعرمإديمصؼدانماظعوارفماإلغلوغقيم

م محد مإدي ماظؾـوت مبوأ  ماألبوؼي ماظعوارف مواظعور،صؼدان ماظػؼر ضولممخشقي

مِبوظمُلغضي}تعودي: مَأحشيدصيػصيمضي مبصيشِّرشي م*مؼشيؿشيوشيارشيىمِعنشيموشيإغيذشيا مَطِظقمظي موشيػصيوشي معصيلضيوشي ؾيا موشيجضيفصيهصي شيىمَزلؼي

معشيوم مدشيوءشي مَأَظو مِصيماظؿؽيرشياِب مؼشيدصيدؽيهصي مَأمضي مسشيَؾىمػصيونػي مَأؼصيؿضيِلُؽهصي مِبِه مبصيشِّرشي معشيو مدصيوِء مِعنضي اظمَؼوضيمغي

مم.م{ؼشيقضيُؽؿصيونشي

مهلذاماضؿضًمإرا ةماهللم)دؾقوغهموتعودي(مأنمؼـؼذماظؾشرؼيمعنمػذاماظضدل

ماظظؾمم موػذا موغذؼرطيا موعؾشرطيا مبلنمؼردلمإظقفممػو ؼطيو مخيرجفممعنماظظؾؿوتم، ،

دقدغومحمؿدمبنممػو،موإديماظـورم،موؼلخذمبلؼدؼفممإديمررؼقماهلدىمواظػدحم

،مصؽونماٌقد ماألسظممعؼيًيمعنماهللمتعوديمسؾىمسؾدماهللم)صؾىماهللمسؾقهمودؾم(م

وعنماىفلمإديماظعؾمم،موعنماظظؾمممسؾو هم،مظقكرجفممعنماظظؾؿوتمإديماظـورم،

م محقٌمضولمدؾقوغه: مِصقفغيمضيم}إديماظعدلم، شي مبشيعشي مإغيذضي ٌُمضيِعـِنيشي مسشيَؾىما ماظؾَّهصي معشينؼي َظَؼدضي

موشيإغينم موشياظمِقؽمؿشيَي ماظِؽؿشيوبشي موشيؼصيعشيؾِّؿصيفصيمصي موشيؼصيزشيطِّقفغيمضي مآؼشيوِتِه مسشيَؾقضيفغيمضي مؼشيؿضيُؾو مَأغُػِلفغيمضي معِّنضي رشيدصيواًل

شيمِصيماظمُلعِّقِّنيشيم}:)سزموجل(مضول،مو{َظِػيمضشيدلػيمعؽيِؾنيػيمَطوغصيوامِعنمَضؾضيلصي ػصيوشيماظَِّذيمبشيعشي

مآؼشيوِتِهموشيؼصيزشيطِّقفغيمضيموشيؼصيعشيؾِّؿصيفصيمصيماظمِؽؿشيوبشيموشياظمِقؽمؿشيَيموشيإغينضيمَطوغصيوامِعنضيم مؼشيؿضيُؾومسشيَؾقضيفغيمضي رشيدصيوًظومِعضيفصيمضي

مم.مم{َضؾضيلصيمَظِػيمضشيَؾولػيمعصيِؾنيػي

مادؿفوبيمظدسوةماًؾقلمإبراػقمموضدم طونمعقد هم)صؾىماهللمسؾقهمودؾم(

مضوئًؾو: مربه محقٌم سو ماظلدم( مسشيَؾقضيفغيمضيم})سؾقه مؼشيؿضيُؾو مِعضيفصيمضي مرشيدصيوًظو مِصقفغيمضي ضي موشيابضيعشي رشيبؼيشيو

شيماظمعشيزغيؼزصيماظمقشيِؽ ،موتصدؼؼوم{قمصيآؼشيوِتَكموشيؼصيعشيؾِّؿصيفصيمصيماظمِؽؿشيوبشيموشياظمِقؽمؿشيَيموشيؼصيزشيطِّقفغيمضيمإغيغؼيَكمَأغضي

م مسيماإلنقل مبه مبشر محقٌ ماظلدم( م)سؾقه مسقلى مظؾشورة ماظؼرآنم، مظـو وحيؽي
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مصقؼول: ماظؾشورة مػذه مإغيغِّيم}اظؽرؼم مإغيدضيرشياِئقلشي مؼشيوبشيـِي معشيرضيؼشيمشي مابضينصي مِسقلشيى مَضولشي وشيإغيذضي

موشيعصيؾشيشِّ ماظؿؼيوضيرشياِة مِعنشي مؼشيدشييؼي مبشيقضينشي مِظؿشيو معصيصشيدًِّضو مإغيَظقضيُؽمضي ماظؾَِّه مؼشيلمِتيمِعنضيمرشيدصيولصي مِبرشيدصيولػي رطيا

معصيِؾنيظي مِدقضيرظي مػشيذشيا مَضوُظوا مِبوظمؾشيقِّشيوِت مجشيوءشيػصيمضي مَصَؾؿؼيو مَأحضيؿشيدصي موظذظكمٌوم{بشيعضيِديمادضيؿصيهصي ،

مسنمغػلك؟م مردولماهللمأخربغو مؼو مصؼقلمظه مودؾم( دؽلماظـيبم)صؾىماهللمسؾقه

مم"...ضول:مغعم.مأغوم سوةمأبيمإبراػقمم،موبشرىمأخيمسقلىم

(مودنؾمممسؾقنهمماهللمصنؾىم)مظؾنـيبمماظؾعـيمإديماٌوظدمبنيمعومصرتةمسيمؿلعلواٌ

مصقفنوممزفنرتممأغنهممجيندم(مودؾممسؾقهماهللمصؾى)مسؿرهمعنمسوعطيومبلربعنيمتؼدرمواظيت

مصقفننوموؾننًوم،(مودننؾممسؾقننهماهللمصننؾى)ماظربؼننيمدننقدمإسنندا مسيماظربوغقننيماظعـوؼنني

م.غلؾهموذرفمأصؾهمطرؼممسنمتـؾهماظيتمايؿقدةماظصػوت

ماٌـوضننىمعنننمبؽننـر(مودننؾممسؾقننهماهللمصننؾى)ممغؾقننهمتعننوديماهللمحؾننومصؼنند

معنننمبقننًمأذننرفمسيمظندشيمصوصيم،موال تننهمسيمربننهمأطرعنهممحقننٌم،مواظؿعظننقممواظؿؽنرؼمم

م،ماىوػؾقعينيممدنػوحممعننممبشنيءٍممغلنؾهممخينؿؾطممؾنممصمأصنوظهمماهللمورفرم،ماظعربمبقوت

ماظؾَّهشيمإغينؼي(م:م)وشيدشيؾَّمشيمسشيَؾقضيِهماهلُلمصشيؾَّى)مؼؼولم،مأصوهلمموأسرقمأغلوبفممأرفرمعنمصؽون

مِعننضيمموشياصضينَطػىمم،مِطشيوغشينيَممِعننضيممُضرشيؼضيشطينومموشياصضينَطػىمم،مإغيدضينؿشيوِسقلشيمموشيَظندِممِعننضيممِطشيوغشينيَمماصضيَطػى

ممم.(صلغومخقورمعنمخقورمعنمخقورم،مػشيوِذمػيمبشيـِيمِعنضيموشياصضيَطَػوِغيم،مػشيوِذمػيمبشيـِيمُضرشيؼضيشػي

،موأ بنهمصلحلننمتل ؼؾنهم،مؼؼنولممممممغشنلتهممحبلننم(موجنلممسز)مربهمأطرعهمطذظك

م*مَضَؾننىموشيعشيننومرشيبؽيننَكموشي ؼيسشيننَكمعشيننوم*مدشيننفشيىمإغيذشياموشياظؾَّقضيننلغيم*موشياظضؽيننقشيى}ايننقمدننؾقوغه:

مؼشيِؿقؿطينوممؼشيِفندضيكَممَأَظنمضيمم*مَصؿشيرضيضشيىمرشيبؽيَكمؼصيعضيِطقَكموشيَظلشيوضيفشيم*ماظمُلوَظىمِعنشيمَظَكمخشيقضيرظيموشيَظؾمكِخرشيُة

موشيَأعؼينومم*متشيؼمفشينرضيممَصَؾوماظمقشيِؿقمشيمَصَلعؼيوم*مَصَلشمشيىمسشيوِئًؾوموشيوشيجشيدشيَكم*مَصفشيدشيىمضشيوظًّوموشيوشيجشيدشيَكم*مَصكوشيى

،موؼؼنولم)صنؾىماهللمسؾقنهمودنؾم(م:ممممم{َصقشيندِّثضيممرشيبِّنكَممِبـِعضيؿشينيِمموشيَأعؼينومم*متشيضيفشينرضيممَصَؾنومماظلؼيوِئلشي
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مأبنوهممعنوتمم،موؼؿقؿطي(مودؾممسؾقهماهللمصؾى)مغشلمصؼدم،)أ بينمربيمصلحلنمتل ؼيب(م

ًمماظعؿرمعنمبؾغموٌوم،موػىمبـًمآعـيمأعهمبطنمسيموػو ًممدنـواتممدن مأعنهممعوتن

ماغؿؼؾننًمثننمم،طننؾرةمرسوؼننيمأسطننوهماظننذيماٌطؾننىمسؾنندمجنندهموظننيطػمسيموسننوش

ظؽـنهم)صنؾىماهللمسؾقنهمودنؾم(مطنونممممممم،مجدهمعوتمبعدممروظىميأبمسؿهمإديمطػوظؿه

مم.،محمػوًزومحبػظهمسزموجلمظهموسـوؼؿهمرسوؼيماهللسيم

مسيممتقعينزمممأغنهممإالماىوػؾقنيممأجنواءممسي(مودؾممسؾقهماهللمصؾى)مغشلتهمورشمممم

م،ماٌـقرصنيمماىوػؾقنيممسنو اتممعننممبنليممؼؿؾنوثممؾنممصم،مؾشنرماظمعننممشرهمسنمصغره

مؼشنربمموملمظصنـمممؼلنفدممصؾنممم،موأصعنوهلممماىوػؾقنيممأخدقمسنمبـػلهمؼـلىموطون

مسيوم،ماظشنؾوبممبعنضممصقنهممؼؼن ممصقؿنوممؼؼ مأنمعنمصغرهمسيماهللمحػظهمضدوم،ازيرطي

صيمعشيننو(م:م)ودننؾممسؾقننهماهللمصننؾى)مؼؼننولمذظننك مَأػضيننلصيمِبننِهمؼشيفصيننمؽيمِعؿؼيننومِبَؼِؾننق ػيمػشيؿشيؿضينن

صيم،مِعضيفصيؿشيوماظؾَّهصيمسشيصشيؿشيـِيمِطؾمؿشيوػصيؿشيوماظدؼيػضيرغيمِعنشيمعشيرؼيتشيقضينغيمإغيظَّوماظمفشيوِػِؾقؼيِي مَطنونشيممِظَػؿطينىممَظقضيَؾًيمُضؾم

مَأدضينؿصيرشيممحشيؿؼينىممَششيِؿنيممِظنيممَأبضيِصنرضيم:مغشيرضيسشيوػشيومِظَلػضيِؾشيومَششيمػيمِصيمعشيؽََّيمِبَلسضيَؾىمُضرشيؼضيشػيمِعنضيمعشيِعي

صي،مغشيعشيمضي،:مَضولشيمماظمِػؿضيقشيونصي،مؼشيلضيؿصيرصيمَطؿشيومِبؿشيؽََّيماظؾَّقضيَؾَيمػشيِذِه صيممَصَؾؿؼينوممَصكشيرشيجضي م شيارػيمَأ ضيغشينىممِجؽضين

صيمعشيؽََّيم صيورغيمِعنضي صيمم،موشيعشيزشياِعرشيموٍف، صيُصموشيصشيوضيتشيمِششيوءطي،مدشيِؿعضي مُصَؾنونظيم:مَضنوُظواممػشينذشيا؟ممعشينوم:مُضؾمن

ماظمِغشيننوِء،مِبننذشيِظَكمَصَؾفشيننوضيتصيمُضننرشيؼضيشػي،مِعنننضيماعضيننرشيَأًةمتشيننزشيوؼيجشيمُضننرشيؼضيشغيمِعنننضيمِظرشيجصيننلػيمُصَؾوغشيننَيمتشيننزشيوؼيجشي

صيمسشيقضيـِنني،مَشَؾؾشيؿضيـِننيمحشيؿؼيننىماظصؼيننوضيِتموشيِبننذشيِظَك ماظشؼيننؿضيسغي،معشيننسؽيمإغيظَّننومَأؼضيَؼَظـِننيمَصؿشيننومَصـِؿضينن

صيم شي؟ممعشينوم:مَصَؼننولشيمصشينوِحِؾي،ممإغيَظنىممَصرشيجشيعضين صيممثصيننمؼيمَصَلخضيؾشيرضيتصينهصي،ممَصعشيؾمن ضيننلشيمُأخضينرشيىممَظقضيَؾنيًممَصعشيؾمن مِع

صي،مذشيِظَك، صيمَصكشيرشيجضي صيممِظني،ممِضقنلشيممعشينوممِعضينلصيم:مِظنيممَصِؼقلشيمذشيِظَك،مِعضيلشيمَصلشيِؿعضي مَطؿشينوممَصلشينِؿعضي

صي، صيمثصيننمؼيماظشؼيننؿضيسغي،معشيننسؽيمإغيظَّننومَأؼضيَؼَظـِننيمَصؿشيننومسشيقضيـِنني،مَشَؾؾشيؿضيـِننيمحشيؿؼيننىمدشيننِؿعضي مإغيَظننىمرشيجشيعضينن

شي؟معشيو:مِظيمَصَؼولشيمصشيوِحِؾي، صيمَصعشيؾم صيمعشيو:مَصُؼؾم ماظؾَّنهصيممصشينؾَّىم)ماظؾَّنهِممرشيدصينولصيممضولمذشيقضيؽطيو،مَصعشيؾم
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صيمعشيوماظؾَِّه،مَصوشي(:موشيدشيؾَّمشيمسشيَؾقضيِه محشيؿؼينىمم،ماظمفشيوِػِؾقؼينيِممَأػضينلصيممؼشيعضيؿشيُؾنهصيممِعؿؼيومِبلصيوٍءمبشيعضيدشيػصيؿشيومػشيؿشيؿضي

ممم(.ِبصيؾصيوؼيِتِهماظؾَّهصيمَأطمرشيعشيـِي

(موتعنوديممدنؾقوغهم)مربنهممأطرعنهمماظشنؾوبممعؾؾغ(مودؾممسؾقهماهللمصؾى)مبؾغموٌو

(مودننؾممسؾقننهماهللمصننؾى)مصؽننونم،مسؼؾننهموطؿننولم،مذننؾوبهموادننؿؼوعيم،مخؾؼننهمحبلننن

منبنممؼفنؿمممأنمسو تنهممعننممطنونموم،ماظـؾقؾنيممواظصنػوتمم،ماظؽرمينيممبنوألخدقممؼؿقؾى

مإديمواإلحلننونم،ماظضننقوفموإطننرامم،ماحملؿننوجنيمعلننوسدةمسـننهمصوذننؿفرم،محوظننه

محؿنىممواألعوغنيمماظصندقممسيمضؿنيمموطنونمم،ماظؾلونموسػيم،مبوظعفدمواظوصوءم،ماىران

م".مماألعنيماظصو قم"مبنمضوعهمبنيمسرف

مسيمؼعؿنلممصؽنونممصنغرهممعـذمواظؽػوحماظعؿنل(مودؾممسؾقهماهللمصؾى)مَأِظفشيمضدو

(مسـفنومماهللمرضنيم)مخدجينيممرأتمٌووم،ماظؿفورةمسيمظؾعؿلماوهمثمم،ماألشـوممرسي

ًممعومأطـرمرحبًمضدموورتفومأن محنولممعننممرأىمعنوممعقلنرةممهلنومموذطنرمم،متنرب ممطوغن

مسيموضن مم،خصنوظهمموذيقنلمموععوعؾؿنهممدػرهمسي(مودؾممسؾقهماهللمصؾى)ماهللمردول

ممم.(ودؾممسؾقهماهللمصؾى)ماهللمردولمصؿزوجفومعـهماظزواجمسيمورشؾًم،مهحؾمضؾؾفو

ماظنيتمماظػعوظنيمماإلجيوبقنيمموٌشورطوتباعؿوزم)صؾىماهللمسؾقهمودؾم(مسيمذؾوبهمموضد

ماظؿؽنرؼمممجنوءممحؿنىمم،ماٌلؿؼقمماظطرؼقمإديماظـوسمػداؼيمسيماألثرمأطربمهلومطون

م.ممظؾقوئرؼنموػو ؼوم،مظؾعوٌنيمرريي(مودؾممسؾقهماهللمصؾى)مبؾعـؿهماألسظم

 صـلى )مشهىده:ممعؽيمسيمتلثرطياموأطـرػومجيوبقياإلموتشورطاٌمػذهمأػمموعن

موطنونمماظعشنرؼن،ممدننممسيموػنوممصقنهممذنوركمموضندمم، الفضىل حلف (وسله علًه اهلل

(مزبقنند)مضؾقؾننيمعنننمرجنندمأنمودننؾؾهم،ماىوػؾقننيمسيمؾعننربظموأصضننؾهمحؾننفمأطننرم

مأنموأبننىماظلننفؿيموائننلمبنننماظعننوصمعـننهمصوذننرتاػوم،مبؾضننوسيمعؽننيمضنندممبننوظقؿن
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ماظعنوصممٌؽوغنيممؼعقـنوهممصؾنمممضنرؼشممأذنرافمماظزعيبقنديممسؾقهمصودؿعدىمحؼه،مؼعطقه

م،ماٌننروءةملػننلبموادننؿغوثماظؽعؾننيمسـنندموضننفمماظشننرماظزبقننديمرأىمصؾؿننوم،مصننقفم

مجندسون،ممبننمماهللمسؾندمم ارمسيمعنرةممبننممتشينقضيممموبـنومموزػنرة،ممػوذم،مبـومصوجؿؿعً

ماؼندطيممظقؽنوغنعيممبنوهللمموهنوظػواممصؿعوضندوامماظؼعندة،ممذوموػنوممحرام،مذفرمسيموهوظػوا

مػننذامضننرؼشمصلننؿعيًم،محؼننهمإظقننهمؼننر محؿننىماظظننوملمسؾننىماٌظؾننوممعنن مواحنندة

مم.ماألعرمعنمصضلمسيمػمالءم خلمظؼد:موضوظوام«اظػضولمحؾف»مايؾف

معػنوخرممعننمموؼعدم،مايقمسنمواظدصوعم،ماٌظؾوممظـصرةماظػضولمحؾفمطون

مطندمممسيمايؾنفممبفنذاممواظػكنرمماظرضنوممسدعنوتممبندتمموظؼدم،ماإلددممضؾلماظعرب

مبضينننغيماهلِلمسشيؾضيننِدم شيارغيمِصننيمذشيننفغيدضيتصيمَظَؼنندضي:م)مؼؼننولمإذ(ممودننؾممسؾقننهماهللمصننؾى)ماظننـيب

صيماظمنغيدضيَؾومغيمِصيمِبِهمُأ ضيسشيىموشيَظوضيماظؼيعشيمغي،مرشيحصيؿصيمِبِهمِظيشيمَأنؼيمُأِحىؽيمعشيومِحؾمًػومجصيدضيسشيونشي م(.َظَلجشيؾضي

 ولكه لٌ اهلل وأستغفز هذا قىلٌ أقىل

م*مممممم*مممممم*

مظننه،مذننرؼكمالموحنندهماهللمإالمإظننهمالمأنموأذننفدم،ماظعننوٌنيمربمهللمايؿنند

مسؾقنه،مموبنوركممودنؾمممصنلعيمماظؾنفممم،موردنوظهممسؾندهممحمؿندطيامموغؾقـنوممدقدغومأنموأذفد

ممم:ماإلسالو إخىة.مأذيعنيموصقؾهمآظهموسؾى

مضؾنلم(مودنؾمممسؾقنهمماهللمصؾى)ماظـيبمصقفومذوركماظيتماظعظقؿيماألحداثمعن

ماخؿؾفمحنيماملشزفة الكعبة بناء إعادةم:واظـدثنيماًوعليمدنمسيموػو اظؾعـي

منؼؼؿؿؾنومموطنو وامم،معوضنعهممسيماألدنو ممايفنرمموضن ممذرفمؼـولمصقؿنمعؽيمأػل

م،ماينرمممسؾنقفمممؼندخلممعنمأولمبقـفممحيؽممأنمػداػم(موجلمسز)ماهللمأنمظوال

مٌعنننرصؿفمموغظنننرطيام،مسؾننقفمممؼننندخل(مودننؾمممسؾقنننهماهللمصننؾىم)مردنننولماهللبمصنننذام
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متؼنندؼرمسيماظؾوظغننيموحؽؿؿننهممعـطؼننهموحنندوةم،مظلننوغهموصصننوحيم،مسؼؾننهمبرجقننون

محؿنىممإظنقفممماغؿفنىممنأموعنومم،محمؿندممػنذامم،مرضنقـومم،ماألعننيممػنذام:ممضوظوام،ماألعور

مثنمممودنطهممسيمايفنرممصوضن مم،مبنهممصلتوهم،(مثوبطيومإظيؼيمػؾمعي:م)مصؼولم،ماًربمأخربوه

مبؾغنواممصؾؿوم،مصػعؾوام،(مذيقعطيومارصعوهمثمماظـوبمعنمبـوحقيمضؾقؾيمطلمظؿلخذ:م)مضول

ممم.مممعؽوغهمسيمووضعهماظشرؼػيمبقده(مودؾممسؾقهماهللمصؾى)مأخذهمعوضعهمبه

ماىؾقنلممايندثممػنذاممسي(مودنؾمممسؾقنهمماهللمصنؾىم)معشنورطؿهممسننممغؿٍمضدو

مؼدؼنهممسؾنىممعؽنيممأػنلممبننيممواًندفمماظشنؼوقممغفوءإوماظـزاعمضط :ماألول:مأعران

مذننرفمسؾننى(مودننؾممسؾقننهماهللمصننؾى)محصننوظه:مواظـننوغيم.(ودننؾممسؾقننهماهللمصننؾى)

ممم.،ماظؾقًمعنمعؽوغهمسيماظشرؼػؿنيمبقدؼهماألدو مايفرموض 

مغؾوتنهممبؿلطقندمم(ودنؾمممسؾقنهمماهللمصنؾىم)محقوتنهممعنمدـيماألربعونموتطوى

ًممحؿنىمماًؾنقممحلننممعننممبنهممسرفمٌوم،مبهمجوء عوموصدق مرضنيم)مخدجينيممضوظن

ماظَؽنل،مموهؿنلمماظنرحم،ممظؿصنلممإغنكمم،ماأبندطيمماهللمخيزؼكمعومواهللمطد:م)م(سـفوماهلل

م(.ايقمغوائىمسؾىموتعنيم،ماظضقفموتشيؼريماٌعدوم،موتَؽلى

موإديمبنويقم(مودنؾمممسؾقنهمماهللمصنؾىم)ماألغنومممخرمبؾعـيماًؿوممعلكمطونو

ماىفلمطونماظدػرمعنمحنيمسؾقفومعرؼيمأنمبعدمظإلغلوغقيمجدؼدمسفدموؼؾدأم،مايق

مشنورممسيماظـنورممجؾلمسيماظؾداؼيموطوغًم،م ؼـفومواظشركم،مضوغوغفومواظظؾمم،مذعورػو

موشيرشيبننكماضمننرشيأ*ممسؾننقمعنننماظمنغيغضيلشيننونمخؾننق*ممخؾننقماظَّننِذيمرشيبننكمبودننمماضمننرشيأ}:محننراء

مم.مم{بوظؼؾممسؾمماظَِّذي*مماألطرم

،موأنمغفؿديمبفدؼه،مسؾقهمودؾم(ممأحوجـومإديمأنمغؿعؾممدرتهم)صؾىماهللمصؿو

محيشرغوماهللمتعوديمسيمزعرتهم،موؼشؿؾـومبشػوسؿه.محؿىم،ملخدضهوأنمغؿؿلكمب


