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من اجلواىب اإلىساىية

يف حياة الزسول (صلى اهلل عليه وسله)
مممممممايؿدمهللمربماظعاٌنيم،ماظؼائؾميفمطؿابفماظعزؼز{:ظَؼَدِمطَانَمَظؽُؿِمصِلمرَدُقلٔم
اظؾَٓفِمأُدِقَةٌمحَلَـَةٌمظِؿَـِمطَانَمؼَرِجُقماظؾَٓفَموَاظْقَقِمَماآلخِرَموَ َذطَرَماظؾَٓفَمطَـِريّا} ،موأذفدمأنم
المإظفمإالماهللموحدهمالمذرؼؽمظفم،موأذفدمأنمدقدغاموغؾقـامحمؿدّامسؾدهموردقظفم،م
اظؾفؿمصؾٓمودؾؿموباركمسؾقفموسؾكمآظفموأصقابف،موعـمتؾعفؿمبإحلانمإديمؼقمم
اظدؼـم،موبعد :م م
صإذا مطاغت مبعـة ماظـيب م(صؾك ماهلل مسؾقف مودؾؿ) مإمنا مػل مررية مظؾعاٌنيم
وظؿؿؿؿ معؽارم ماِّخالق مندػا معػعؿة مبايس ماإلغلاغل م ،مواىقاغب ماإلغلاغقة م،م
دقاء ميف معؼاصدػا ماظؿشرؼعقة مأم ميف محقاة مغؾقـا م(صؾك ماهلل مسؾقف مودؾؿ) ماظذيم
ذيؾف ممبؽارم ماِّخالق محقثم
حؾاه مربف م(سزٓ موجؾٓ) مباظػضائؾ ماإلغلاغقة م ،مو َّ
ضال{:وَإٔغٖؽَمظَعَؾَكمخُؾُؼٕمسَظِقؿٕ}.م م
ظؼدمطانماظـيبم(صؾكماهللمسؾقفمودؾؿ)مأحلـماظـاسمخؾؼًام،موأصدضفؿمحدؼـّا،م
وأطرعفؿمسشرةًم،مصفقماظزوجمغعؿماظزوجم،مهؼؼتمصقفمطؾمععاغلماٌقدةمواظرريةم
واظلؽـ ،مصفذه مزوجف مخدجية م(رضل ماهلل مسـفا) متصػف مصؿؼقل ":مإٔغٖؽَ مظَؿَصِؾُم
اظرٖحِؿَ موَتَقِؿِؾُ ما ْظؽَؾٖ موََتؽْلِبُ ماظْؿَعِدُومَ موَتَؼْرٔي ماظضٖقِػَ موَتُعِنيُ مسَؾَك مغَقَائِبِم
اظْقَؼِّ"،موػامػقم(صؾكماهللمسؾقفمودؾؿ)محيػظمهلامسفدػامبعدموصاتفام،مصعَـِمسَائِشَةَم
(رضل ماهلل مسـفا)مضَاظَتِ م:مدَخَؾَتِ مسَؾَك مرَدُقلٔ ماهللِ م(صَؾَّك ماهللُ مسَؾَقِفِ موَدَؾَّؿَ)ماعِرَأَةٌ م،م
صَأُتِلَ مرَدُقلُ ماهللِ م(صَؾَّك ماهللُ مسَؾَقِفِ موَدَؾَّؿَ)مبِطَعَامٕ م ،م َصفَعَؾَ مؼَ ْأطُؾُ معِـَ ماظطَّعَامٔ موَؼَضَعُم
بَقِـَ مؼَدَؼِفَا م ،مصَؼُؾْتُ م:مؼَا مرَدُقلَ ماهللِ مظَا متَغِؿُرِ مؼَدَؼِؽَ م ،مصَؼَالَ مرَدُقلُ ماهللِ م(صَؾَّك ماهللُم
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سَؾَقِفِ موَدَؾَّؿَ) م:م(إٔنٖ مػَذِهِ مطَاغَتِ متَأْتِقـَا مأَؼٖامَ مخَدِجيَةَ م ،موَإٔنٖ محُلِـَ ماظْعَفِدِ م ،مأَوِ محػظَم
اظْعَفِدِمعِـَماظْٔإميَانٔ).م م
صفقماظزوجماظقيفٗ ماحملبٗ مظزوجف ميفمايقاةموبعدماٌؿات م،متؼقلماظلقدةم
سائشة م(رضل ماهلل مسـفا) :معَا مشِرِتُ مسَؾَك مأَحَدٍ معِـِ مغِلَاءِ ماظـٖؾِلِّ م(صؾك ماهلل مسؾقفم
ودؾؿ) معَا مشِرِتُ مسَؾَك مخَدِجيَةَ م ،موَعَا مرَأْؼِؿُفَا م ،موَظؽِـِ مطَانَ ماظـٖؾِلٗ م(صؾك ماهلل مسؾقفم
ودؾؿ)م ُؼؽْـِر مذِطْرَػَا م ،موَرُبٖؿَا مذَبََّّ ماظشٖاةَ مثُؿٖ مؼُؼَطِّعُفَا مأَسِضَاءّ م ،مثُؿٖ مؼَؾِعَـُفَا مصِل مصَدَائِؼٔم
خَدِجيَةَم؛مصَرُبٖؿَامضُؾْتُمظَفُ:مطَأَغٖفُمظَؿِمؼَؽـِمصِلماظدٗغِقَاماعِرَأَةٌ مإٔالَّمخَدِجيَةُم،مصَقَؼُقلُ:مإٔغٖفَام
طَاغَتِم َوطَاغَتِم،م َوطَانَمظِلمعِـِفَاموَظَدْ).مويفمرواؼةمضالم(صؾكماهللمسؾقفمودؾؿ)م":معَام
أَبِدَظَـِل ماظؾَّفُ م(سَزٖ موَجَؾٖ)مخَقِرّا معِـِفَا م ،مضَدِ مآعَـَتِ مبِل مإٔذِ مطَػَرَ مبِل ماظـٖاسُ م ،موَصَدٖضَؿِـِلم
إٔذِ مطَذٖبَـِل ماظـٖاسُ م ،موَوَادَؿِـِل مبِؿَاظِفَا مإٔذِ محَرَعَـِل ماظـٖاسُ م ،موَرَزَضَـِل ماظؾَّفُ مسَزٖ موَجَؾٖم
وَظَدَػَام".مم م
وطؿا مطان م(صؾك ماهلل مسؾقف مودؾؿ) مغعؿ ماظزوج مطان مغعؿ ماِّب موغعؿ ماىدم
وغعؿماظصدؼؼم،مأعامسـمأبقتفم(صؾكماهللمسؾقفمودؾؿ)مصؽانمأبّامسطقصًامحيؿؾمبنيم
جـؾاتف مطؾ مععاغل ماظعطػ موايـان مواظشػؼة مواظررية م،موػا مػق متدعع مسقـاه مسـدم
وصاةمابـفمإبراػقؿم(سؾقفماظلالم)مٌامدخؾمسؾقفموػقمجيقدمبـػلفم،مصؼالمظفمدقدغام
سؾد ماظرريـ مبـ مسقف م(رضل ماهلل مسـف)م:موأغت مؼا مردقل ماهلل؟! م ،مصقؼقل م(صؾكم
اهلل مسؾقف مودؾؿ)م :م" مؼا مابـ مسقف مإغفا مررية م"مثؿ مضال م:م"مإن ماظعني مظؿدعع موإنم
اظؼؾبمظققزنموالمغؼقلمإالمعامؼرضلمربـاموإغامظػراضؽمؼامإبراػقؿمحملزغقن".مم م
وملمؼػرِّق م(صؾكماهللمسؾقفمودؾؿ)ميف ماٌعاعؾة مبني مأبـائفم،مصؽان م(صؾكماهللم
سؾقف مودؾؿ) مؼعطػ مسؾك مبـاتف موؼؽرعفـ مأسظؿ مإطرام م ،موطان مإذا مدخؾت مسؾقفم
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ابـؿف مصارؿة م(رضل ماهلل مسـفا)مؼؼقم مهلا موؼؼؾؾفا مبني مسقـقفا م ،موجيؾلفا مسـ مميقـف م،م
ورمبامبلطمهلامثقبفم،مبؾموخيصفامبؾعضمأدرارهمتؽرميّامهلاموإسالغّامحملؾؿفمهلا.م م
وإذا مطان مسطػف مسؾك مبـاتف مضد مبؾغ معؾؾغّا مسظقؿّا مصؼد مطان م(صؾك ماهلل مسؾقفم
ودؾؿ) مغعؿماىد معع مأحػاده م،مصإغفم(صؾك ماهلل مسؾقف مودؾؿ) مٌا مدفد مصِل مإٔحِدَىم
صَالتف مؼقعّا موأرال ماظلفقد ،مضال ماظـاس :مؼا مردقل ماهلل م ،مإغؽ مدفدت مبنيم
زفريماظصالةمدفدةمأرؾؿفامحؿكمزــامأغفمضدمحدثمأعرم،مأومأغفمؼقحَكمإظقؽم،م
ضال:م(طُؾٗمذَظِؽَمظَؿِمَؼؽُـِم،موََظؽِـٔمابِـِلم(اظْقَلَـ)ما ِرتَقَؾَـِل-مرطبمسؾكمزفري م-م
َصؽَرٔػِتُ مأَنِ مأُسَفِّؾَفُ محَؿٖك مؼَؼْضِلَ محَاجَؿَفُ) م،موسـدعا مطان م(صؾك ماهلل مسؾقف مودؾؿ)م
خيطبمسؾكماٌـربم(مإٔذِمجَاءَماظْقَلَـُموَاظْقُلَقِـُمسَؾَ ِقفٔؿَامضَؿِقصَانٔمأَحِؿَرَانٔمؼَؿِشِقَانٔم
وَؼَعِـُرَانٔم،مصَـَزَلَ مرَدُقلُ ماظؾَّفِ م(صَؾَّك ماظؾَّفُ مسَؾَقِفِموَدَؾَّؿَ)معِـَماظْؿِـِؾَرٔمصَقَؿَؾَفُؿَاموَوَضَعَفُؿَام
بَقِـَ مؼَدَؼِفِ م ،مثُؿٖ مضَالَ :م(صَدَقَ ماظؾَّفُ م :م{إٔغٖؿَا مأَعِقَا ُظؽُؿِ موَأَوِال ُدطُؿِ مصِؿِـَةٌ}غَظَرِتُ مإٔظَكم
ػَذَؼِـٔ ماظصٖؾِقٖقِـٔ مؼَؿِشِقَانٔ موَؼَعِـُرَانٔ مصَؾَؿِ مأَصِؾِرِ محَؿٖك مضَطَعِتُ محَدِؼـِل موَرَصَعِؿُفُؿَا).م
وطان م(صؾك ماهلل مسؾقف مودؾؿ)مؼُصَؾِّل موَػُقَ محَاعِؾْ مأُعَاعَةَ مبِـِتَ مزَؼِـَبَ مبِـِتِ مرَدُقلٔم
اظؾَّفِم(صؾكماهللمسؾقفمودؾؿ)م،مصَإٔذَامدَفَدَموَضَعَفَام،موَإٔذَامضَامَمحَؿَؾَفَا).مم م
وأعامسـمصقؾؿفم(صؾك ماهلل مسؾقف مودؾؿ)مصؽاغتمغعؿماظصقؾةم،مؼذطر مِّػؾم
اظػضؾمعـمأصقابفمصضؾفؿم،موطانمؼؼقلم:م"مإٔنٖمعِـِمأَعَـِّماظـٖاسٔمسَؾَلٖمصِلمصُقِؾَؿِفِم
وَعَاظِفِ مأَبَا مَبؽْرٕ م ،موَظَقِ مطُـِتُ معُؿٖكِذّا مخَؾِقؾًا مشَقِرَ مرَبِّل مظَاتٖكَذِتُ مأَبَا مبَؽْرٕ م،موََظؽِـِ مأُخُقٖةُم
دمإٔظَّامبَابَمأَبِلمبَؽْرٕم".م م
اظْإٔدِؾَامٔموَعَقَدٖتُفُم،مظَامؼَؾِؼَقَـٖمصِلماظْؿَلِفِدِمبَابْمإٔظَّامدُ ٖ
بؾ مإغفم(صؾك ماهلل مسؾقف مودؾؿ) مطان مؼؿأمل مِّمل مأصقابف موؼؾؽك مٌصابفؿ م،م
ذؽْقَى مظَفُ موَأَتَاهُ ماظـٖؾِلٗ م(صؾك ماهلل مسؾقف مودؾؿ)م
صؾؿٖا م(اذِؿَؽَك مدَعِدُ مبِـُ مسُؾَادَةَ م َ
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ؼَعُقدُهُ معَعَ مسَؾِدِ ماظرٖحِؿـٔ مبِـٔ مسَقِفٍ ،موَدَعِدِ مبِـٔ مأَبِل موَضَّاصٕ ،موَسَؾِدِ ماهللِ مبِـٔ معَلِعُقدٍم
(رضلماهللمسـفؿ)م،مصَؾَؿٖامدَخَؾَمسَؾَقِفِمصَقَجَدَهُمصِلمشَاذِقَةِ مأَػِؾِفِم(عامؼؿغشاهمعـمطربم
ال مؼَا مرَدُقلَ ماهللِ م ،مصََؾؽَكم
عـ ماظقجع ماظذي مػق مصقف) ،مصَؼَالَ :مضَدِ مضَضَك م ،مضَاظُقا :م َ
اظـٖؾِلٗ م(صؾك ماهلل مسؾقف مودؾؿ) م ،مصَؾَؿٖا مرَأَى ماظْؼَقِ ُم م ُبؽَاءَ ماظـٖؾِلِّ م(صؾك ماهلل مسؾقفم
المؼُعَذِّبُمبِدَعِعٔماظْعَقِـٔموَالَمبِقُزِنٔماظْؼَؾْبِ،م
ودؾؿ)مبَؽَقِا،مصَؼَالَم:مأَالَمتَلِؿَعُقنَ،مإٔنٖماهللَم َ
وَظؽِـِمؼُعَذِّبُمبِفذَاموَأَذَارَمإٔظَكمظِلَاغِفِمأَوِمؼَرِحَؿُ.)....م م
وععمطؾمذظؽمغرى مصقف ماإلغلان ماظذي مخيدممغػلفموؼؽقنميفمعفـةمأػؾفم،م
صققؾب مذاتف م ،موخيقط مثقبف م ،موخيصػ مغعؾفم،مصؾؿا مدُؽَؾَت ماظلقدة مسَائِشَة م(رضلم
اهلل مسـفا)مػَؾِ مطَانَ مرَدُقلُ ماظؾَّفِ م(صَؾَّك ماظؾَّفُ مسَؾَقِفِ موَدَؾَّؿَ)مؼَعِؿَؾُ مصِل مبَقِؿِفِ؟ مضَاظَتِ م:م
غَعَؿِ م ،مطَانَ مرَدُقلُ ماظؾَّفِ م(صَؾَّك ماظؾَّفُ مسَؾَقِفِ موَدَؾَّؿَ) مؼَكِصِػُ مغَعِؾَفُ ،موَؼَكِقطُ مثَقِبَفُ م،م
دطُؿِمصِلمبَقِؿِفِ}،مويف مرواؼة:م(ؼَكِصِػُمغَعِؾَفُ م،موَؼُرَضِّعُم
وَؼَعِؿَؾُمصِلمبَقِؿِفِمطَؿَا مؼَعِؿَؾُمأَحَ ُ
ثَقِبَفُ م ،موَؼَقِؾُبُ مذَاتَفُ ،موَؼَكِدُمُ مغَػْلَفُ م ،موَؼَعِؿَؾُ معَا مؼَعِؿَؾُ ماظرِّجَالُ مصِل مبُقُقتِفٔؿِ م ،مصَإٔذَام
حَضَرَتِماظصٖؾَاةُم،مخَرَجَمإٔظَكماظصَؾَاةِ) .م
وعـ مأسظؿ ماىقاغب ماإلغلاغقة ميف محقاتف م(صؾك ماهلل مسؾقف مودؾؿ) مرريؿفم
جبؿقعمأعؿفم،محقث مؼؼقلمايؼمدؾقاغفم:م{وَعَا مأَرِدَؾْـَاكَ مإٔظَّا مرَحِؿَةً مظِؾْعَاظَؿِنيَ}،م
وأخرب م(صؾك ماهلل مسؾقف مودؾؿ) مسـ مػذه ماظررية مصؼال :م(ؼَا مأَؼٗفَا ماظـٖاسُ مإٔغٖؿَا مأَغَام
رَحِؿَةٌ معُفِدَاةٌ)م ،موبفذه ماظررية مواظرأصة منّّ م(صؾك ماهلل مسؾقف مودؾؿ)ميف متأظقػم
ـ محَ ِقَظف م ،موصدق ماهلل محقث مضال :م{صَؾِؿَا مرَحِؿَةٍ معِـَ ماظؾَّفِ مظِـِتَ مظَفُؿِ موَظَقِم
ضؾقب معَ ِ
طُـِتَ مصَظًّا مشَؾِقظَ ماظْؼَؾْبِ مظَاغِػَضٗقا معِـِ محَقِظِؽَ م ،}...مصؼدمبؾغتمرريؿف م(صؾكماهللم
سؾقف مودؾؿ) مبأعؿف محد٘ا مؼػقق مطؾ متصقرات ماظعؼقل م ،محؿك ممشؾت مطؾم
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اٌكؾقضاتم،مصاظطػؾمظفمغصقبمعـمرريؿفم(صؾكماهللمسؾقفمودؾؿ)م،مصقنيمضَؾٖؾَم
(صؾك ماهلل مسؾقف مودؾؿ) ماظْقَلَـَ مبِـَ مسَؾِلٍّ موَسِـِدَ ُه ماظْأَضْرَعُ مبِـُ محَابِسٕ ماظؿٖؿِقؿِلٗم
جَاظِلّام،مصَؼَالَماظْأَضْرَعُ م:مإٔنٖمظِلمسَشَرَةًمعِـِماظْقَظَدِمعَامضَؾٖؾْتُمعِـِفُؿِمأَحَدّام،مصَـَظَرَمإٔظَقِفِم
رَدُقلُماظؾَّفِم(صَؾَّكماظؾَّفُمسَؾَقِفِموَدَؾَّؿَ)مثُؿٖمضَالَم:معَـِمظَامؼَرِحَؿُمظَامؼُرِحَؿُ).مم م
ثؿ مال مؼؾؾث مأن مؼلؿع مبؽاء ماظطػؾ ماظرضقع ماظيت مطاغت مأعف متصؾل مخؾػفم
(صؾك ماهلل مسؾقف مودؾؿ) ميف ماٌلفد مصقـفل مصالتف مسؾك مسفؾ مررية مباظرضقعم
وحؿك مال متـشغؾ مأعف مأو مهزن مظؾؽائف ،مؼؼقل م(صؾك ماهلل مسؾقف مودؾؿ) م :م(إٔغِّلم
َِّدِخُؾُماظصٖالَةَمأُرٔؼدُمإٔرَاظَؿَفَامصَأَدِؿَعُم ُبؽَاءَماظصٖؾِكِّمصَأُخَػِّػُمعِـِمذِدٖةِموَجِدِمأُعِّفِمبِفِ).م م
وطذظؽماًادممطانمظفمغصقبمعـمرريؿفم(صَؾَّك ماظؾَّفُ مسَؾَقِفِ موَدَؾَّؿَ) مصفامػقم
أغس مبـمعاظؽم(رَضِلَ ماظؾَّفُ مسَـِفُ) مؼؼقل :م(خَدَعِتُ ماظـٖؾِلٖ م(صَؾَّك ماهللُ مسَؾَقِفِ موَدَؾَّؿَ)م
سَشِرَمدِـِنيَم،مصَؿَامضَالَمظِل:مأُفٍّم َضـطُّم،موَعَـام َضـالَمظِلمظِشَلِءٍمظَؿِمأَصْعَؾْفُ:مأَظَامطُـِتَمصَعَؾْؿَفُ؟م
وَظَامظِشَلِءٍمصَعَؾْؿُفُمظِؿَمصَعَؾْؿَفُ؟).م م
حؿك مايققان مطان مظف مأؼضّا مغصقب معـ مرريؿف م(صؾك ماهلل مسؾقف مودؾؿ)،م
صقني مدخؾم(صؾكماهللمسؾقفمودؾؿ) محائطًامظرجؾمعـماِّغصار م،مصإذامصقفمذيؾم
صؾؿامرأىماظـيبم(م صؾكماهللمسؾقفمودؾؿ)محـٓموذرصتمسقـاهمصأتاهم(صؾكماهللمسؾقفم
ودؾؿ) صؿلّّ مذصراه مصلؽت ،مصؼال م(صؾك ماهلل مسؾقف مودؾؿ) :م(عـ مرب مػذام
اىؿؾ؟مٌـمػذاماىؿؾ؟)مصفاءمصؿكمعـماِّغصارمصؼال:مظِلَ م مؼامردقلماهللم،م
ذؽَامإٔظَلٖم
صؼالمظفم:م( م أَصَؾَامتَؿٖؼِلماظؾَّفَمصِلمػَذِهِماظْؾَفٔقؿَةِماظَّؿِلمعَؾَّؽَؽَماظؾَّفُمإٔؼٖاػَامصَإٔغٖفُم َ
أَغٖؽَمتُفِقعُفُمموَتُدِئِؾُفُ).ممم م
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وعـ ماىقاغب ماإلغلاغقة ميف محقاة ماظـيب م(صؾك ماهلل مسؾقف مودؾؿ) م :مسـاؼؿفم
باظضعػاء مواِّؼؿام مواِّراعؾ مواظػؼراء مواٌلاطني م ،محقث مضال م(صؾك ماهلل مسؾقفم
ودؾؿ)م:م(ابِغُقغِلمصِلماظضٗعَػَاءِم،مصَإٔغٖؿَامتُرِزَضُقنَموَتُـِصَرُونَمبِضُعَػَاِئؽُؿِ)م،موضالم(صؾكم
اهلل مسؾقف مودؾؿ) :م(طَاصِؾُ ماظْقَؿِقؿٔ مظَفُ مأَوِ مظِغَقِرٔهِ مأَغَا موَػُقَ مطَفَاتَقِـٔ مصِل ماظْفَـٖةِ م) موأذارم
باظلؾابة مواظقدطك .موضال م(صؾك ماهلل مسؾقف مودؾؿ) :م(اظلٖاسِل مسَؾَك ماَِّرِعَؾَةِم
وَاٌِ ِلؽِنئم،مطَاظْؿُفَاػِدِمصِلمدَؾِقؾٔماظؾَّفِم،مأَؤماظؼَائِؿٔماظؾَّقِؾَماظصٖائِؿٔماظـٖفَارَ)م.م
ظؼد مطان م(صؾك ماهلل مسؾقف مودؾؿ) مؼلعك ميف مضضاء محقائج مػؤالء ماظضعػاء،م
وؼزورمعرؼضفؿموخيػػمعـمآالعفؿم،موؼطعؿمجائعفؿم،موؼؼضكمسـمشارعفؿم،مؼػعؾم
ػذامععفؿمواظلعادةمتَغِؿُرمضؾؾفمواظرريةممتألمحـاؼامصدِرهم،مصؽَانَم(صَؾَّكماهللُمسَؾَقِفِم
وَدَؾَّؿَ)مظَامؼَأْغَػُم(ؼلؿؽرب)مأَنِمؼَؿِشِلَمعَعَماظْأَرِعَؾَةِ،موَاظْؿِلِؽِنئمصَقَؼْضِلَمظَفُماظْقَاجَةَ) .م
أقول قولي هذا وأستغفز اهلل لي ولكهم م
*مممممم*مممممم* م

ايؿد مهلل مرب ماظعاٌني م ،موأذفد مأن مال مإظف مإال ماهلل موحده مال مذرؼؽ مظف،م
وأذفد مأن مدقدغا موغؾقـا محمؿدّا مسؾده موردقظف م ،ماظؾفؿ مصؾٓ مودؾؿ موبارك مسؾقف،م
وسؾكمآظفموصقؾفمأذيعني.ممإخوة اإلسالو :م م
عـ ماىقاغب ماإلغلاغقة ميف محقاة ماظـيب م(صؾك ماهلل مسؾقف مودؾؿ) م :موصاؤهم
باظعفد :موػذا ماًؾؼ ماظعظقؿ معـ مأخص مخصائصف م(صؾك ماهلل مسؾقف مودؾؿ) مضؾؾم
اظؾعـةموبعدػام،محؿكميفمداحةماظؼؿالمملمؼغدرم(صؾكماهللمسؾقفمودؾؿ)م،مبؾموصَّكم
باظعفد محؿك معع مأسدائف م ،مصعـ محُذَؼِػَة مبِـ ماظْقَؿَانٔ م(رضل ماهلل مسـف) مضَالَ م :معَام
عَـَعَـِل مأَنِ مأَذِفَدَ مبَدِرّا مإٔالَّ مأَغِّك مخَرَجِتُ مأَغَا موَأَبِل -محُلَقِؾْ -مضَالَ م:مصَأَخَذَغَا مطُػَّارُم
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ضُرَؼِشٕ م ،مضَاظُقا م :مإٔ ٖغؽُؿِ متُرٔؼدُونَ معُقَؿٖدّا م ،مصَؼُؾْـَا :معَا مغُرٔؼدُهُ م ،معَا مغُرٔؼدُ مإٔالَّ ماظْؿَدِؼـَةَ.م
صَأَخَذُوا معِـٖا مسَفِدَ ماظؾَّفِ موَعِقـَاضَفُ مظَـَـِصَرٔصَـٖ مإٔظَك ماظْؿَدِؼـَةِ موَالَ مغُؼَاتِؾُ معَعَفُ م،مصَأَتَقِـَا مرَدُقلَم
اظؾَّفِ م(صؾك ماهلل مسؾقف مودؾؿ)مصَأَخِؾَرِغَاهُ ماظْكَؾَرَ م ،مصَؼَالَ م:م(اغِصَرٔصَا م،مغَػِك مظَفُؿِ مبِعَفِدِػِؿِم
وَغَلِؿَعِنيُ ماظؾَّفَ مسَؾَقِفٔؿِ) ،موطان معـ موصاؼاه م(صؾك ماهلل مسؾقف مودؾؿ) ميف ماٌعاركم
ِّصقابفمخاصةموظؾؿؼاتؾنيمعـمأعؿفمساعة م :م(اغِطَؾِؼُقا مبِادِؿٔ ماظؾَّفِ موَبِاظؾَّفِ موَسَؾَك معِؾَّةِم
رَدُقلٔ ماظؾَّفِ ،موَظَا متَؼْؿُؾُقا مذَقِكّا مصَاغِقّا م،موَظَا مرِػْؾًا م،موَظَا مصَغِريّا م،موَظَا ماعِرَأَةً م ،موَظَا متَغُؾُّقا،م
وَضُؿٗقامشَـَائِ َؿؽُؿِ،موَأَصِؾِقُقاموَأَحِلِـُقامإٔنٖماظؾَّفَمؼُقِبٗماظْؿُقِلِـِنيَ).ممم م
وعـ ماىقاغب ماإلغلــاغقة ميف محقــاة ماظـيب م(صؾك ماهلل مسؾقف مودؾؿ) م :متعاعؾفم
عع ماٌكطئ مبرصؼ موظني م ،مدون متعـقػ مأو متلػقف مأو مورؼّّ م ،مصفذا ماِّسرابلم
اظذيمبالميفمعلفدهم(صؾكماهللمسؾقفمودؾؿ)موثارماظـاسموػؿقامأنمؼػؿؽقامبفم
هلذاماىُرمماظذيمصعؾف،مصؿاذامصعؾماظـيبم(صؾكماهللمسؾقفمودؾؿ)؟!مضال:م(دَسُقهُم
وَأَػِرٔؼؼُقامسَؾَكمبَقِظِفِمذَغُقبّامعِـِمعَاءٍ م -مأَوِمدَفِالًمعِـِمعَاءٍ -مصَإٔغٖؿَامبُعِـِؿُؿِمعُقَلِّرٔؼـَموَظَؿِم
تُؾِعَـُقامعُعَلِّرٔؼـَ)م .م
إن مإغلاغقة ماظـيب م(صؾك ماهلل مسؾقف مودؾؿ)مراست مايؼقق مووصَّت مباظعفقد م،م
وحاصظت مسؾك ماظقاجؾات معع ماىؿقع م ،معع مآل مبقؿف م(صؾك ماهلل مسؾقف مودؾؿ)م
وأصقابف موجرياغف موأسدائف م ،مطؾمػؤالءمطان مهلؿ مغصقب معـ مإغلاغقة مردقل ماهللم
(صؾكماهللمسؾقفمودؾؿ)ماظيتمتػقضمرضةموطرعّاموحلـمخؾؼ.م م
صؿا مأحقجـا مإدي ماظؿأدل مبلقدغا محمؿد م(صؾك ماهلل مسؾقف مودؾؿ) موخاصةممممم
يفماىقاغبماإلغلاغقةماظيتمملمتعرفماظدغقامهلامعـقالًممظؿلؿؼقؿمحقاتـا.م م
اظؾفؿمارزضـامحبٖمغؾقؽمواتؾاسَفم،ماظؾفؿماحشرغاميفمزُعرتفموالمهرعـامذػاسؿف .م

