
نيدلا يف ملعملا لضف

تلزن ةملك لوأ ّنأو ةّصاخ اإلطالق، ىلع هركُني نأ لقاع ألي نكُمي ال ةيم اإلسال ةعيرشلا يف ملعملا لضف ّنإ
ّنأ امك ، ملعتلا و ملعلا ةيمهأ نايبل ةحضاو ةراشإ كلذ يفو أرقا ةملك تناك - ملسو هيلع هللا ىلص - لوسر ىلع
حضاو نايب اهيف ةريثك ثيداحأ تدرو دقو   ًاملعم إال ضر األ هذه ىلإ ثعُبي مل ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

. نيملعتملا و ملعلا ةيمه أل

ةيسردملا ةعاذ لإل ملعملا نع فيرش ثيدح

: كلذ نمو ملعتملا و ملعلا لضف نع الم كلا يف ةفيرشلا ةيوبنلا ثيداح األ نم ةعومجم تدرو

َمِْلعلا ُضِْبَقي ال ََهّللا َّنإ " : لا ق ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ّنأ هنع هللا يضر ورمع نب هللا دبع نع يور
، ًالا ُّهج ًاسوُُؤر ُسَاّنلا ََذخَّتا ، ًاِملا ع ْكُْرتَي ْمَل اذإ ىَّتح ، ِءاَمُلعلا ِضَْبقب َْمِلعلا ُضِْبقَي ْنِكَلو ، ِسَاّنلا َنِم ُُهِعزَْتَني ًاعازِْتنا

." اوَُّلضَأو اوَُّلَضف ، ٍْمِلع ِريغب اَْوْتفأف اُوِلُئَسف

ِبلط يف ًاكلسم كلس نم هنأ : َّيلإ ىحوَأ َ هللا َّنإ " : تلا ق اهنأ اهنع هللا يضر نينمؤملا مأ ةشئاع نع يور
يف ٍلضف نم ٌريخ ٍملع يف ٌلضف و ، َةَّنجلا امهيلع ُهْتَبَثأ هَيتميرك ُتْبلس نم و ، ِةَّنجلا َقيرط هل ُتَلّهس ِملعلا

." َُعرولا ِنيدلا ُك مال و ، ٍةدابع

ملعملا نع ثيدح

ًاليوط ملعتلا برد ىلع راس دق نوكي ّهنإف هريغل هميلعت بناج ىلإف ًامئاد ملعلا قيرط سمتلي يذلا وه ملعملا ّنإ
هللا َّنِإ ، مكاندأ ىَلع يِْلَضفك ، ِِدباعلا ىلع ِملا علا ُلضف " : لا ق ّهنأ هنع هللا يضر يلهابلا ةمامأ يبأ نع يور دقو ،

ِمِّلعم ىلع َنوَُّلُصيل ، َتوحلا ىتحو ، اهِْرحُج يف َةلمنلا ىتح ، ِضر واأل ِتاومسلا َلهأ و ، َُهتكِئ ال مو َّلجو َّزع َ
." َريخلا ِسانلا

ملعملا نع ليوط ثيدح

هب َُهّللا يَِنَثَعب ام َُلَثم " : لا ق - ملسو هيلع هللا ىلص - هللا لوسر ّنأ - هنع هللا يضر - يرعش األ ىسوم يبأ نع يور
، َريَِثكلا َبْشُعلا و ََأَلكلا ِتََتْبنأف ، َءاملا ِتَِلَبق ، ٌةَِّيقَن اهِْنم َناكَف ، ًاضْرأ َباصأ ِريَِثكلا ِثْيَغلا َِلَثَمك ، ِمِْلعلا و ىَُدهلا َنِم
اَمّنإ ، ىَْرخُأ ًةَفِئاط اهِْنم ْتَباصَأو ، اُوَعَرزو اَْوقَسو اُوبَِرشَف ، َسَاّنلا اهب َُهّللا َعَفََنف ، َءاملا ِتَكَْسمأ ، ُِبداجأ اهِْنم ْتَناكو
َُلثَمو ، َمََّلعو َمَِلَعف هب َُهّللا ِيَنَثعَب ام َُهعََفنو ، َِهّللا ِنِيد يف َُهقَف نَم َُلثَم َكلَذف ، ًَأَلك ُتِْبُنت وال ًءام ُكِْسُمت ال ٌناعيِق يه

." ِهب ُتِْلسْرُأ يذلا َِهّللا ىَُده َْلْبقَي ْمَلو ، ًاسْأَر َكلذب ْعَْفرَي َْمل نَم

ملعملا ةيمهأ نع ثيدح

نع يف كلذ يور دقو ، ةم األ تكلهل نولضم ءاملع سّانلا رمأ يف مكحت ولو ةليلجو اًدج ةريبك ملعملا ةيمهأ ّنإ
ُةَّلز ُُهمِْدهَي : َلا ق ! ال : ُتلق : َلا ق ! ؟ َم اإلسال ُمْدهَي ام ُفرعت له : ُرمع يل َلا "ق : لا ق هنأ يدس األ ريدح نب دايز

." َنِيّلضملا ِةَّمئ األ ُمكُحو ، ِباتكلا ب ِقفاُنملا ُلا دجو ، ِِملا علا


