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الرب ّالْفاء

مممممممماحلؼملد مهلل مرب ماظضملادلني م ،ماظعملائل ميف مطؿابه ماظضملزؼز م{وَوَصٖؿملِؽملَا ماظْكملٔغِلَانَ مبِوَاظِدَؼِهِ محَؼملَػملَؿِهُم
ذغملُرِمظِيموَظِوَاظِدَؼِكَمإٔظَيٖماظْؼملَزملِريُ}موأذؾملدمأنمالم
أُعٗهُموَػِؽملّامسَػملَىموَػِنٕموَصِزملَاظُهُمصِيمسَاعَؿملِنٔمأَنٔما ِ
إظهمإالماهلل موحدهمال مذرؼكمظه،موأذؾملدمأنمدؿملدغاممحؼملدّا مسؾدهموردوظه،ماظػملَّؾملُمٖ مصَل ٚمودػملخملمِم
وبارٔكْمسػملَؿملهموسػملَىمآظِهِموصقؾِهِ،موعَنِمتَؾِضملَؾملُمِمبكملحلانٕمإظَىمؼومٔماظدٚؼنٔ،موبعد :م
ممممممممصكملنماظربمواظوصاءمعنماظعملؿملمماإلغلاغؿملٓةمواألخقاضؿملٓةمادلـػملىم،ماظيتمتورثماظشملؼملفملغؿملؽملةمواظـعملةم
يف مغظملوسماألصراد م،موتقملطدمأواصر ماحملؾة مواظؿضملاون ميفماجملؿؼملضملات م،مصاظرب :مادممجاععم
ي مسؽملد ماهلل موسؽملد ماظؽملاس م ،مومجاع مذظك مطػمله ميفم
ظغملل مخزملال ماخلري م ،موظغملل مصضملل معَرضِ دمل
حلنماخلػملقم؛مظذامضالماظؽمليبم(صػملىماهللمسػملؿملهمودػملم):م(اظْؾِرٗمحُلِنُماظْكُػملُقٔ)م،مطؼملامأنماظوصاءم
واالسرتافمباظظملسمللمواجلؼملؿمللمألػلماظظملسمللمخػملقمأصؿملل مالمؼؿقػملىمبهمإالماظؽملؾقاءم،موواجبم
جػملؿمللمالمؼؿكػملقمبهمإالماظضملصملؼملاء .م
مممممممموظعملد مطان مألغؾؿملاء ماهلل موردػمله م(سػملؿملؾملم ماظلقام) ماحلظ ماألوصر معن ماظرب مواظوصاء م ،مويفم
ػؿملمَ ماظَّذِيم
ععملدعؿؾملم مغيب ماهلل مإبراػؿملم م(سػملؿمله ماظلقام) ماظذي ماعؿدحه ماظعملرآن مضائػملًا :م{وَإٔبِرَا ِ
وَصَّى}،موضالميفمذفملنمدؿملدغامحييم(سػملؿملهماظلقام):م{موَبَر٘امبِوَاظِدَؼِهِموَظَمِمَؼغملُنِمجَؾٖارّامسَزملِؿمل٘ام} .م
ممممممموادلؿفملعلميفمدرية ماظؽمليبم(صػملىماهللمسػملؿملهمودػملم)مؼرىمأروعماألعـػملةمظػملربمواظوصاءميفم
خمؿػملفمصورهم،موعنمذظك:مبزِّ (صلى اهلل علُٔ ّسله) ّّفاؤِ للسٔدة خدجية (رضٕ
اهلل عيَا)  ،محؿى مأن مأػل ماظلري ممسٓوا ماظضملام ماظذي متويف مصؿمله مسؼمله موزوجه مخدجيةم
(رضيماهللمسؽملؾملا) مبضملامماحلزنم،موزل ماظؽمليبم(صػملىماهللمسػملؿملهمودػملم)موصؿمل٘امظذطراػام،مالمؼلفملمم
والمميلمعنماحلدؼثمسؽملؾملام،مواظـؽملاءمسػملؿملؾملام،مواالدؿطملظملارمهلام،موإطراممصدؼعملاتؾملام،مضاظتمسائرملةم
(رضيماهلل مسؽملؾملا):مجَاءَتِ مسَفُوزْمإٔظَىماظؽملٖؾِي ٚم(صَػملَّى ماظػملَّهُ مسَػملَؿملِهِموَدَػملَّمَ) مصَعملَالَمظَؾملَا مرَدُولُماظػملَّهِم
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(صَػملَّى ماظػملَّهُ مسَػملَؿملِهِ موَدَػملَّمَ) :م(عَنِ مأَغِتِ؟) مضَاظَتِ :مأَغَا مجَـٖاعَةُ ماظْؼملُزَغِؿملٖةُ مضَالَ :م(بَلِ مأَغِتِ محَلٖاغَةُم
اظْؼملُزَغِؿملٖةُ مطَؿملِفَ مأَغِؿُمِ؟ مطَؿملِفَ محَا ُظغملُمِ؟ مطَؿملِفَ مطُؽملِؿُمِ مبَضملِدَغَا؟) مضَاظَتِ :مبِكَؿملِرٕ مبِفملَبِي مأَغِتَ موَأُعٚي مؼَام
رَدُولَ ماظػملَّهِ مضَاظَتِ :مصَػملَؼملٖا مخَرَجَتِ مضُػملْتُ :مؼَا مرَدُولَ ماظػملَّهِ ،متُعملْؾِلُ مسَػملَى مػَذِهِ ماظْضملَفُوزٔ مػَذَام
اظْكملٔضْؾَالَ؟مضَالَ:م( ٔإغٖؾملَامطَاغَتِمتَفملْتِؿملؽملَامزَعَنَمخَدِجيَةَ،موَإٔنٖمحُلِنَماظْضملَؾملِدِمعِنَماظْٔكملميَانٔ)م .م
ممممممممموعنمذظك:مبزِّ ّّفاؤِ (صلى اهلل علُٔ ّسله) ألصحابُ ،محؿملثمأوصىماألعةمطػملؾملام
بفملصقابه ،موغؾملى مسن مدؾؾملم موإؼذائؾملم م ،مصعملال(صػملى ماهلل مسػملؿمله مودػملم) :م(اهللَ ماهللَ مصِيم
أَصِقَابِي ،ماهللَ ماهللَ مصِي مأَصِقَابِي ،مظَا متَؿٖكِذُوػُمِ مشَرَضّا مبَضملِدِي ،مصَؼملَنِ مأَحَؾٖؾملُمِ مصَؾِقُؾٚي مأَحَؾٖؾملُمِ،م
وَعَنِ مأَبِطملَسملَؾملُمِ مصَؾِؾُطملِسملِي مأَبِطملَسملَؾملُمِ م ،موَعَنِ مآذَاػُمِ مصَعملَدِ مآذَاغِي م ،موَعَنِ مآذَاغِي مصَعملَدِ مآذَى ماهللَ م،م
وَعَنِمآذَىماهللَمصَؿملُوذِكُمأَنِمؼَفملْخُذَهُ) .م
ممممممم وعن مادلواضف ماخلاظدة ماظداظة مسػملى مصدق موصائه م(صػملى ماهلل مسػملؿمله مودػملم) مألصقابه:م
حؿملؽملؼملا موضف م(صػملى ماهلل مسػملؿمله مودػملم) مؼشملؿملب مخارر ماألغزملار م مبضملد مضلؼملة ماظطملؽملائم ميف محؽملنيم
ضائػملًامهلم:م(...أَعَاموَاهللِمظَوِمذِؽِؿُمِمظَعملُػملْؿُمِمصَػملَزملَدَضْؿُمِموَصُدٚضْؿُمِم،مأَتَؿملِؿَؽملَام ُعغملَذٖبّامصَزملَدٖضْؽملَاكَ،موَعَكِذُوظًام
صَؽملَزملَرِغَاكَ ،موَرَرٔؼدّا مصَـملوَؼِؽملَاكَ ،موَسَائِػملًا مصَـملدَؿملِؽملَاكَ.....أَصَػملَا متَرِضَوِنَ مؼَا معَضملِرملَرَ ماظْفملَغِزملَارٔ مأَنِ مؼَذِػَبَم
اظؽملٖاسُمبِاظرملٖاةِموَاظْؾَضملِرئم،موَتَرِجِضملُونَمبِرَدُولٔماهللِمصِيمرٔحَاِظغملُمِ؟مصَوَماظَّذِيمغَظملْسُمعُقَؼملٖدٍمبِؿملَدِهِمظَوِظَام
اظْؾملٔفِرَةُ مَظغملُؽملِتُ ماعِرَأً معِنَ ماظْفملَغِزملَارٔ م ،موَظَوِ مدَػملَكَ ماظؽملٖاسُ مذِضملِؾّا م ،موَدَ َػملغملَتِ ماظْفملَغِزملَارُ مذِضملِؾّا مظَلَ َػملغملْتُم
ذِضملِبَ ماظْفملَغِزملَارٔ م ،ماظػملؾملُمٖ مارِحَمٔ ماظْفملَغِزملَارَ م ،موَأَبِؽملَاءَ ماظْفملَغِزملَارٔ م ،موَأَبِؽملَاءَ مأَبِؽملَاءِ ماظْفملَغِزملَارٔ)م ،مصَؾَغملَى ماظْعملَوِمُ،م
ل ماهللِم
حَؿٖى مأَخِسملَػملُوا مظِقَاػُمِ ،موَضَاظُوا :مرَضِؿملؽملَا مبِرَدُولٔ ماهللِ مضِلِؼملّا موَحَصملٛا ،مثُمٖ ماغِزملَرَفَ مرَدُو ُ
(صَػملَّىماهللُمسَػملَؿملِهِموَدَػملَّمَ) .م
ممممممموعنمذظك:مبزِّ ّّفاؤِ (صلى اهلل علُٔ ّسله) ألمتُ كلَا ،مصقامؼرضىم(صػملىماهللم
سػملؿمله مودػملم) موأحد معن مأعؿه ميف ماظؽملار م ،مصضملن مأبي مػرؼرة م(رضي ماهلل مسؽمله) مأن مردول ماهللم
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ػؿملمَ م(سػملؿمله ماظلقام) م:م{رَب ٚمإٔغٖؾملُنٖم
(صػملىماهللمسػملؿملهمودػملم)متَػملَا مضَوِلَ ماهللِ م(سَزٖ موَجَلٖ) مصِي مإٔبِرَا ِ
أَضِػملَػملْنَ مطَـِريّا معِنَ ماظؽملٖاسٔ مصَؼملَنِ متَؾِضملَؽملِي مصَكملٔغٖهُ معِؽملٚي} م،موَضَوظَهمتضملاىلميف مسِؿمللَى م(سػملؿملهماظلقام):م
غملؿملمُ} ،مصَرَصَعَ مؼَدَؼِهِ موَضَالَ:م
قِ
{إٔنِ متُضملَذٚبِؾملُمِ مصَكملٔغٖؾملُمِ مسِؾَادُكَ موَإٔنِ متَطملِظملِرِ مظَؾملُمِ مصَكملٔغٖكَ مأَغِتَ ماظْضملَزٔؼزُ ماظْ َ
(اظػملؾملُمٖ مأُعٖؿِي مأُعٖؿِي) ،موََبغملَى ،مصَعملَالَ ماهللُ م(سَزٖ موَجَلٖ):م(ؼَا مجِؾِرٔؼلُ ماذِػَبِ مإٔظَى معُقَؼملٖدٍ ،موَرَبٗكَم
أَسِػملَمُ ،مصَلَػملْهُ معَا مؼُؾِغملِؿملكَ؟) ،مصَفملَتَاهُ مجِؾِرٔؼلُ م(سَػملَؿملِهِ ماظزملٖػملَاةُ موَاظلٖػملَامُ) ،مصَلَفملَظَهُ مصَفملَخِؾَرَهُ مرَدُولُ ماهللِم
(صَػملَّى ماهللُ مسَػملَؿملِهِ موَدَػملَّمَ) مبِؼملَا مضَالَ ،موَػُوَ مأَسِػملَمُ ،مصَعملَالَ ماهللُ :م(ؼَا مجِؾِرٔؼلُ ،ماذِػَبِ مإٔظَى معُقَؼملٖدٍ،م
صَعملُلِ:مإٔغٖامدَؽملُرِضِؿملكَمصِيمأُعٖؿِكَ،موَظَامغلوؤك) .م
ممممموسن مأبي مػرؼرة م(رضي ماهلل مسؽمله) مأن مردول ماهلل م(صػملى ماهلل مسػملؿمله مودػملم) مضال :م(ِظغملُلٚم
غَؾِيدمل مدَسِوَةٌ معُلِؿَفَابَةٌ ،مصَؿَضملَفٖلَ مطُلٗ مغَؾِيدمل مدَسِوَتَهُ ،موَإٔغٚي ماخِؿَؾَفملْتُ مدَسِوَتِي مذَظملَاسَةً مظِفملُعٖؿِي مؼَوِمَم
اظْعملِؿملَاعَةِ،مصَؾملٔيَمغَائِػملَةٌمإٔنِمذَاءَماهللُمعَنِمعَاتَمعِنِمأُعٖؿِيمظَامؼُرملِرٔكُمبِاهللِمذَؿملِؽّا) .م
مممممممموطؼملامطانم(صػملىماهللمسػملؿملهمودػملم)مبر٘اموصؿمل٘امألصقابهموأعؿهم،مطان مطذظك م(بزًّا ّفًّٔا مع
خمالفُٔ ،مصعملدمطانم(صػملىماهللمسػملؿملهمودػملم)محيظملظماجلؼملؿمللمظغمللمعنمظهمصسمللمسػملؿمله م،مصظمليم
ؼوممبدرمؼؿذطرماظؽمليبم(صػملى ماهللماهللمسػملؿملهمودػملم)مادلُشملْضملِمَ مبِنَ مسَدِيدمل مذظكماظرجلماظذيم
دخل ماظؽمليبٗ م (صػملى ماهلل مسػملؿمله مودػملم) معغملة ميف مجواره مبضملد مسودته معن مرحػملة ماظشملائف م،م
ػقملُالَءِم
صؿملعملول م(صػملى ماهلل مسػملؿمله مودػملم) :م(ظَوِ مطَانَ مادلُشملْضملِمُ مبِنُ مسَدِيدمل محَؿمل٘ا ،مثُمٖ مطَػملَّؼملَؽملِي مصِي م َ
ظَؿَرَطْؿُؾملُمِمظَهُ)،مؼعملزملدمأُدَارَىمبَدرم .م
مممممممموعن مصور مبرٓه مووصائه م(صػملى ماهلل مسػملؿمله مودػملم) مأؼسملّا م :مبزِّ ّّفاؤِ لْطيُ ،مصؾملا مػوم
(صػملى ماهلل مسػملؿمله مودػملم) مسػملى ماظرشم معن مإؼذاء مأػل معغملة موتغملذؼؾؾملم مظه مإال مأغه مؼعملف مظؿملػملةم
اهلفرة،موؼؽملصملرمإظؿملؾملا موؼعملول:م(إٔغٖكِ مألَحَبٗ مأَرِضٔ ماظػملَّهِ مإٔظَى ماظػملَّهِ ،موظوالَ مأَنٖ مضَوِعِي مأَخِرَجُوغِيم
عِؽملِكِ معَا مخَرَجِتُ) م ،موبضملد ماهلفرة مؼدسو م(صػملى ماهلل مسػملؿمله مودػملم) مظػملؼملدؼؽملة ،موؼعملول :م(اظػملَّؾملُمٖم
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حَؾٚبِ مإٔظَؿملِؽملَا مادلَدِؼؽملَةَ مطَقُؾٚؽملَا معَغملَّةَ مأَوِ مأَذَدٖ ،ماظػملَّؾملُمٖ مبَارٔكْ مظَؽملَا مصِي مصَاسِؽملَا موَصِي معُدٚغَا ،موَصَقٚقِؾملَا مظَؽملَا،م
وَاغِعملُلِ محُؼملٖاػَا مإٔظَى ماجلُقِظملَةِ) م ،موال مذك مأن ماظوصاء مواإلخقاص مظػملورن معن مذؿملم ماظؽملؾقاءم
واظضملصملؼملاء م ،مؼعملول ماألصؼملضملي :مإذا مأردت مأن متضملرف موصاء ماظرجل مووصاء مسؾملده مصاغصملر مإىلم
حؽملؿملؽملهمإىلمأوراغهموترملوضهمإىلمإخواغهموبغملائهمسػملىمعامعسملىمعنمزعاغه .م
وهللمدرٓماظعملائل :م
إنماظوصاءمسػملىماظغملرؼذملذملممصرؼسملذملة م واظػملقملممععملذملذملرونمبذملذيماإلخذملذملقاف م
وترىماظغملذملرؼممدلنمؼضملاذرمعؽملزملظملًا م وترىماظػملؽؿملذملممجماغذملبماإلغزملذملاف م
وؼعملولماآلخرم :م
مإنماظغملراممإذامعامأؼلذملذملذملذملذملروامذطروام م عنمطانمؼفملظظملؾملمميفمادلؽملزلماخلرملن م
ممأقْل قْلٕ ٍذا ّأستغفز اهلل لٕ ّلله
*
*
*

مممممممماحلؼملد مهلل مرب ماظضملادلني ،موأذؾملد مأن مال مإظه مإال ماهلل موحده مال مذرؼك مظه ،موأذؾملد مأنم
محؼملد ًامسؾدهموردوظه،ماظػملؾملممصلمودػملمموباركمسػملؿمله،موسػملىمآظهموصقؾهمأمجضملني،مّبعد:
إخْة اإلسالو:

ممممممممإنمعنمأرضىموأغعملىمصورماظربٓمواظوصاءماظربٓ مباظواظدؼنم،مواظوصاءمهلؼملام،موإنماظرملرائعم

اظلؼملاوؼة مطػملؾملا مدست مإىل مبر ماظواظدؼن مواظوصاء محبعملؾملؼملا م ،موإن ماهلل م(سز موجل) مأعرغا مأنم
غعملؿديمبردػملهماظغملرام م،مصعملالمدؾقاغه:م{أُوظَؽِكَماظَّذِؼنَمػَدَىماظػملَّهُمصَؾِؾملُدَاػُمُماضْؿَدِهِ} م ،موظعملدم
طانمردلماهللممجؿملضملّاميفمشاؼةماظربمععمآبائؾملمم،مصؾملذامغوحم(سػملؿملهماظلقام)مدسامربهم:م{رَبٚم
اشْظملِرِ مظِي موَظِوَاظِدَيٖ موَظِؼملَنِ مدَخَلَ مبَؿملِؿِيَ معُقملِعِؽملّا موَظِػملْؼملُقملِعِؽملِنيَ موَاظْؼملُقملِعِؽملَاتِ موَظَا متَزٔدِ ماظصملَّاظِؼملِنيَ مإٔظَّام
تَؾَارّا} م ،موإبراػؿملم م(سػملؿمله ماظلقام) مدسا مضائػملًا :م{رَب ٚماجِضملَ ْػملؽملِي معُ ِعملؿملمَ ماظزملٖػملَاةِ موَعِنِ مذُرٚؼٖؿِي مرَبٖؽملَام
وَتَعملَؾٖلِمدُسَاءِ*رَبٖؽملَاماشْظملِرِمظِيموَظِوَاظِدَيٖموَظِػملْؼملُقملِعِؽملِنيَمؼَوِمَمؼَعملُومُماظْقِلَابُ}م .م
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مممممموضالميفمذفملنمبرٓ مإمساسؿمللم(سػملؿملهماظلقام) مبفملبؿمله:م{ مؼَا مأَبَتِماصْضملَلِمعَامتُقملِعَرُمدَؿَفِدُغِيمإٔنِم
ذَاءَ ماظػملَّهُ معِنَ ماظزملٖابِرٔؼنَ} م ،موسن مبرٓ مغؾؿمله مسؿمللى م(سػملؿمله ماظلقام) مبفملعه مضال متضملاىل :م{ وَبَر٘ام
بِوَاظِدَتِيموَظَمِمؼَفِضملَػملْؽملِيمجَؾٖارّامذَعملِؿمل٘ا}م .م
ممممممممبل موأعر ماهلل م(سز موجل) ماظؽملاس مساعة مبرب ماظواظدؼن مصعملال مدؾقاغه{:وَضَسملَى مرَبٗكَ مأَظَّام
تَضملِؾُدُوا مإٔظَّا مإٔؼٖاهُ موَبِاظْوَاظِدَؼِنٔ مإٔحِلَاغّا مإٔعٖا مؼَؾِػملُطملَنٖ مسِؽملِدَكَ ماْظغملِؾَرَ مأَحَدُػُؼملَا مأَوِ مطِػملَاػُؼملَا مصَػملَا متَعملُلِ مظَؾملُؼملَام
أُفدمل موَظَا متَؽملِؾملَرِػُؼملَا موَضُلِ مظَؾملُؼملَا مضَوِظًا مطَ ٔرميّا*وَاخِظملِضِ مظَؾملُؼملَا مجَؽملَاحَ ماظذٗل ٚمعِنَ ماظرٖحِؼملَةِ موَضُلِ مرَبٚم
ارِحَؼملِؾملُؼملَا مطَؼملَا مرَبٖؿملَاغِي مصَطملِريّا} ،موادلؿدبر ميف مػذه ماآلؼة ماظغملرمية مؼرى مظظملؿة مإغلاغؿملةم
واجؿؼملاسؿملة ممتؿملز مبؾملا ماإلدقام ميف محدؼـه مسن مبر ماظواظدؼن م ،ميف مضوظه متضملاىل م{ مإٔعٖا مؼَؾِػملُطملَنٖم
سِؽملِدَكَ ماْظغملِؾَرَ مأَحَدُػُؼملَا مأَوِ مطِػملَاػُؼملَا} م ،مصظملؿملؾملا معا مؼُرملضملر مبسملرورة مأن مؼغملون ماظواظدان ميف مطؽملفم
أبؽملائؾملمم،موحتتمسؽملاؼؿؾملممسؽملدماظغملربم،مالمدؿملؼملاموأنمتػملكمادلرحػملةمإمنامػيمعرحػملةماظسملضملفم
اظيتمحيؿاجماإلغلانمصؿملؾملامإىلمسصملؿملممسؽملاؼةمورساؼةم .م
ممممممممطذظك مؼرى مادلؿدبر مظغملؿاب ماهلل م(سز موجل) مأن ماظدسوة مإىل مبر ماظواظدؼن مجاءتم
ععملروغةم مباظدسوةمإىل متوحؿملد ماهلل م(سزٓموجلٓ) ميف مدت مآؼات معنمطؿابماهللم؛ موذظك مظضملصملمم
عؽملزظؿؾملؼملا م ،موجػملؿملل مضدرػؼملا م ،مصرضا ماهلل م(سز موجل) معن مرضا ماظواظدؼن م ،مودكشمله معنم
دكشملؾملؼملامضَالَمرَدُولُماهللِم(صَػملَّىماظػملَّهُمسَػملَؿملِهِموَدَػملَّمَ):م(رٔضَاماهللِمعِنِمرٔضَاماظْوَاظِدَؼِنٔ،موَدَكَطُم
اهللِمعِنِمدَكَطِماظْوَاظِدَؼِنٔ).م م
مممممممموسن مابن مسؾاس م(رضي ماهلل مسؽملؾملؼملا) مضال :م(ثَػملَاثُ مآؼَاتٍ مغَزَظَتِ معَعملْرُوغَةً مبِـَػملَاثٍ مظَمِ م ُتعملْؾَلِم
رؿملضملُواماظرٖدُولَ}،مصَؼملَنِ مأَرَاعَم
رؿملضملُواماظػملَّهَموَأَ ِ
عِؽملِؾملَاموَاحِدَةٌمبِطملَؿملِرٔمضَرٔؼؽملَؿِؾملَا،ماألوىل:مضَوِظه متَضملَاظَى{:أَ ِ
اظػملَّهَ موَظَمِ مؼُشملِعِ مرَدُوظَهُ مظَمِ مؼُعملْؾَلِ معِؽملِهُ.موَاظـٖاغِؿملَةُ مضَوِظه متَضملَاظَى م:م{وَأَضِؿملؼملُوا ماظزملٖػملَاةَ موَآتُوا ماظ ٖزطَاةَ}،م
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صَؼملَنِ مصَػملَّى موَظَمِ مؼُزَكخمل مظَمِ مؼُعملْؾَلِ معِؽملِهُ.مواظـٖاظِـَةُ مضَوِظه متَضملَاظَى م{:أَنِ ماُذِغملُرِ مظِي موَظِوَاظِدَؼِكَ} ،مصَؼملَنِم
ذغملَرَماظػملَّهَموَظَمِمؼَ ِرملغملُرِموَاظِدَؼِهِمظَمِمؼُعملْؾَلِمعِؽملِهُ} .م
َ
مممممممموالمؼؽملالمعنمبرماظواظدؼنموحعملؾملؼملامأنمؼغملوغامسػملىمشريمادلػملة م،مضالماهللمتضملاىل :م{وَإٔنِم
جَاػَدَاكَمسَػملىمأَنِمتُرملِرٔكَمبِيمعَامظَؿملِسَمظَكَمبِهِمسِػملْمْمصَػملَامتُشملِضملِؾملُؼملَاموَصَاحِؾِؾملُؼملَامصِيماظدٗغِؿملَامعَضملِرُوصًا}مم
أَيِمبِاظْؼملَضملِرُوفِ،موَػُوَماظْؾِرٗموَاظزملٚػملَةُموَاظْضملِرملِرَةُماظْفَؼملِؿملػملَةُ م،موسَنِ مأَدِؼملَاءَ مبِؽملِتِ مأَبِي مَبغملْرٕ م(رَضِيَ ماظػملَّهُم
سَؽملِؾملُؼملَا) م ،مضَاظَتِ :مضَدِعَتِ مسَػملَيٖ مأُعٚي موَػِيَ معُرملِرٔطَةٌ مصِي مسَؾملِدِ مرَدُولٔ ماظػملَّهِ م(صَػملَّى ماهللُ مسَػملَؿملِهِم
وَدَػملَّمَ) ،مصَادِؿَظملْؿَؿملِتُ مرَدُولَ ماظػملَّهِ م(صَػملَّى ماهللُ مسَػملَؿملِهِ موَدَػملَّمَ) م ،مضُػملْتُ:موَػِيَ مرَاشِؾَةٌ م ،مأَصَفملَصِلُ مأُعٚي؟م
ضَالَ:م(غَضملَمِمصِػملِيمأُعٖكِ) .م
مممممممموإنمعنمأبرماظربمطؼملامأخربماظؽمليبم(صَػملَّىماهللُمسَػملَؿملِهِموَدَػملَّمَ)ممأنمؼزمللماإلغلانمعنمطانم
ؼزملػملؾملؼملامواظداهمعنمأضاربموأصدضاءم،مصضملنِمسَؾِدِماهللِمبِنٔمسُؼملَرَ م(رضيماهللمسؽملؾملؼملا)م،مأَنٖمرَجُػملًام
عِنَ ماظْفملَسِرَابِ مظَعملِؿملَهُ مبِشملَرٔؼقٔ معَغملَّةَ ،مصَلَػملَّمَ مسَػملَؿملِهِ مسَؾِدُ ماهللِ م ،موَحَؼملَػملَهُ مسَػملَى محِؼملَارٕ مطَانَ مؼَ ِرطَؾُهُ م،م
وَأَسِشملَاهُمسِؼملَاعَةً م،مطَاغَتِمسَػملَىمرَأْدِهِمصَعملَالَمابِنُمدِؼؽملَارٕ:مصَعملُػملْؽملَامظَهُ:مأَصِػملَقَكَماهللُمإٔغٖؾملُمُماظْفملَسِرَابُم
وَإٔغٖؾملُمِ مؼَرِضَوِنَ مبِاظْؿملَلِرئ ،مصَعملَالَ مسَؾِدُ ماهللِ :مإٔنٖ مأَبَا مػَذَا مطَانَ موُد٘ا مظِضملُؼملَرَ مبِنٔ ماظْكَشملَّابِ م ،م َوإٔغٚيم
دَؼملِضملِتُمرَدُولَماهللِم(صَػملَّىماهللُمسَػملَؿملِهِموَدَػملَّمَ)مؼَعملُولُ:م(إٔنٖمأَبَرٖماظْؾِرٚمصِػملَةُماظْوَظَدِمأَػِلَموُدٚمأَبِؿملهِ)م .م
مممممممموممامال مذك مصؿملهمأن محق ماألم ميف ماظرب مأسصملم معن محق ماألبم ،مصعملدمجَاءَ مرَجُلْ مإٔظَىم
رَدُولٔ ماظػملَّهِ م(صَػملَّى ماهللُ مسَػملَؿملِهِ موَدَػملَّمَ) ،مصَعملَالَ :مؼَا مرَدُولَ ماظػملَّهِ ،معَنِ مأَحَقٗ ماظؽملٖاسٔ مبِقُلِنٔم
صَقَابَؿِي؟ ،مضَالَ م:م(أُعٗكَ)مضَالَ:مثُمٖ معَنِ؟ ،مضَالَ:م(ثُمٖ مأُعٗكَ) ،مضَالَ:مثُمٖ معَنِ؟ ،مضَالَ:م(ثُمٖ مأُ ٗعكَ)،م
ضَالَ:مثُمٖ معَنِ؟ ،مضَالَ:م(ثُمٖ مأَبُوكَ) .موسن مسائرملة م(رضي ماهلل مسؽملؾملا)مضاظت :مدفملظت ماظؽمليب م(صػملىم
اهلل مسػملؿمله مودػملم) مأي ماظؽملاس مأسصملم محعملا مسػملى مادلرأة م؟ .مضال :م(زَوِجُؾملَا) .مضػملت :مصفملي ماظؽملاسم
أسصملممحعملامسػملىماظرجل؟.مضال:م(أُعٗهُ).م م
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مممممممموجَاءَمرجلْمإٔظَىماظؽملٖؾِيٚم(صَػملَّىماهللُمسَػملَؿملِهِموَدَػملَّمَ)م،مصَعملَالَ:مؼَامرَدُولَماظػملَّهِ،مأَرَدِتُمأَنِمأَشْزُوَم
وَضَدِ مجِؽِتُ مأَدِؿَرملِريُكَ م ،مصَعملَالَ م :م(ػَلِ مظَكَ معِنِ مأُمدمل؟ م) مضَالَ :مغَضملَمِ ،مضَالَ :م(صَاظْزَعِؾملَا ،مصَكملٔنٖ ماظْفَؽملٖةَم
تَقِتَمرٔجِػملَؿملِؾملَا)م.مم م
مممممممم صػملؽملغملنمبارؼنمبـملبائؽملاموأعؾملاتؽملام،مأوصؿملاءمهلؼملام،موظؽملوضنمبفملنماظربمدؼنمؼلددميفماحلؿملاةم
ضؾل مادلؼملات معزملداضًا مظعملول ماظؽمليب م(صَػملَّى ماهللُ مسَػملَؿملِهِ موَدَػملَّمَ) :م(اثِؽملَانٔ مؼُضملَفٚػملُؾملُؼملَا ماظػملَّهُ :ماظْؾَطملِيُم
وَسُعملُوقُماظْوَاظِدَؼِنٔ)م،مويفماحلدؼثم:م( مظَامؼَدِخُلُماظْفَؽملٖةَمعَؽملٖانْ،موَظَامسَاقٙموَاظِدَؼِهِ،موَظَامعُدِعِنُم
خَؼملِرٕ) م ،موؼعملول م(صػملى ماهلل مسػملؿمله مودػملم) :م(أَالَ مأُغَؾُ ٚؽغملُمِ مبِ َفملطْؾَرٔ ماظغملَؾَائِرٔ؟ م) مثَقاَثّا ،مضَاظُوا :مبَػملَى مؼَام
رَدُولَ ماظػملَّهِ ،مضَالَ :م(اإلٔذِرَاكُ مبِاظػملَّهِ ،موَسُعملُوقُ ماظوَاظِدَؼِنٔ م -موَجَػملَسَ م َوطَانَ معُ ٖؿغملِؽّا مصَعملَالَ م– مأَالَم
وَضَوِلُماظزٗورٔ) .وعامأحراغامأنمغغملونمأوصؿملاءمظدؼؽملؽملام،موورؽملؽملام،موأعؿؽملام،مودلنمؼؾذظونمأرواحؾملمم
صداءّ مظػملدؼن مواألرض مواظضملرض معن مأبؽملاء مضواتؽملا مادللػملقة ماظؾوادل م ،مورجال ماظرملررةم
اظرملرصاءم .م
ممممم م
اللَه اٍدىا ألحسً األخالق ّ ،ارسقيا الرب ّالْفاء
ّاإلحساٌ إىل الْالدًٓ يف حٔاتَنا ّبعد مماتَنا

