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 	 ���� و��م�� �ذة ���رة �� ��رة ا��� 

 
  

��ء وا��ر���ن ، ���� ���د و��
 آ�� ��ا���د $ رب ا�"����ن ، وا��!ة وا��!م ��
 أ�رف ا
  : و��� أ%�"�ن ، و"د 
و�ر�وا ود�وا �� �,�د*/م و�ر�"*/م ���ط�س ا��ق وظ/ر ا��طل . �,د ا+*�ف �و إ�را)�ل 

وا�*�ر ا�ظ�م وا���6د وا�*�%ت ا��4 إ�
 د�ن ��ق ا��ق و���ق ا��طل و�/دي ا���س إ�
 ا��راط 
 ����إ< �*�ن  و�� أ�ز��� ���ك ا�8*�ب( : ا���*,�م �"ث 	 ���داً ��
 	 ���� و��م ��8 �7ل �

  .  64/ا���ل) �/م ا�ذي ا+*�6وا ��� وھدى ور��4 �,وم �ؤ��ون 
  

�دة 	 و�ده � 
��ء وا�ر�ل ��د�وة إ���وإ+راج ا���س �ن ا�ظ���ت إ�
 ا��ور , أر�ل 	 %��G ا
 
و�,د "��L �� 8ل أ�4 ر�و<ً أن ( : �Kو�/م �وح وآ+رھم ���د ��
 	 ���� و��م �7ل *"��

  .  36/ا���ل) ا 	 وا%*�وا ا�ط�Mوت ا�دو
  

 
"ده �7ل *"�� ���ء وا�ر�ل ھو ���د ��
 	 ���� و��م �! ����� �8ن ���داً أ� : ( وآ+ر ا
  .  40/ا��زاب) أ�د �ن ر%��8م و�8ن ر�ول 	 و+�*م ا����ن 

  
� 	 
"ث إ�
 7و�� +��4 و"ث 	 ر�و�� ���داً ��� ���� و��م إ�
 ا���س 4��8 و�8ن 8ل �

 ����28/�K) و�� أر����ك إ< 4��8 ����س ��را ًو�ذ�راً و�8ن أL8ر ا���س < �"��ون ( : ��8 �7ل � 
 .  
  

و7د أ�زل 	 ��
 ر�و�� ا�,رآن �/دي � ا���س و�+ر%/م �ن ا�ظ���ت إ�
 ا��ور Rذن ر/م �7ل 
 
�ظ���ت إ�
 ا��ور Rذن ر/م إ�
 �راط ا�"ز�ز ا����د 8*�ب أ�ز���ه إ��ك �*+رج ا���س �ن ا( : *"��

  .  1/إراھ�م) 
  

و7د و�د ا�ر�ول ���د ن �د 	 ن �د ا��ط�ب ا�/���� ا�,ر�� �48 ��م ا��6ل ا�ذي %�ء 
 4���� �*"Tطن أ�� و��� و�د ���د أر�دھم 	 و*و�� أوه وھو �� K� 4أ���� �/دم ا�8"

� �� ا��د��G� 4 أ�� آ��4 �ت وھب و�� طر�ق ا�"ودة إ�
 �48 *و��ت أ�� ا��"د�L 4م زار أ+وا�
واء و��ره �ت ���ن Lم ��68 %ده �د ا��ط�ب ���ت و��ر ���د ��Lن ���ن Lم ��68 ��� أو ��
ط��ب �ر��ه و�8ر�� و�دا�G ��� أL8ر �ن أر"�ن ��4 و*و�� أو ط��ب و�م �ؤ�ن د�ن ���د +��4 

  . *رك د�ن آ�)� أن *"�ره 7ر�ش 
  

و�8ن ���د �� �Vره �ر�
 ا��Vم �ھل �L 48م ���ر إ�
 ا���م *%�رة �+د�4% �ت +و��د ور�ت 
ا�*%�رة وأ�%ت +د�4% +�,� و�د�7 وأ���*� �*زو%/� و��ره +�س و��رون ��4 و��رھ� 

  . أر"ون ��4 و�م �*زوج ���/� �*
 ��*ت 
  

 ���� 	 
و��م ��*�ً ����ً وأد� ���Kن *Kد�� ور�ه و���� �*
 �8ن و7د أ�ت 	 ���داً ��
أ��ن 7و�� َ+�,�ً وُ+�,�ً وأ�ظ�/م �روءة وأو�"/م ����ً وأ�د7/م �د��Lً وأ�6ظ/م أ���4 �*
 ���ه 

���ن �  . 7و�� 
  

Lم ُ�ب إ��� ا�+!ء ��8ن �+�و �Vر �راء ا���م وا������ �*"د ��� و�د�و ر� وأVض ا�و�Lن 
  . ا�+�ور وا�رذا)ل ��م ��*6ت إ��/� �� ���*� و
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و��� �Z ���داً ��
 	 ���� و��م +���ً و�L!Lن ��4 ��رك 7ر���ً �� ��ء ا�8"4 ��� %ر�*/� 
ا���ول ���� *��ز�وا �� وGT ا��%ر ا��ود ��8وه �� ا��ر �د�� Lوب �وGT ا��%ر ��� Lم أ�ر 


 ���� �رT� رؤ��ء ا�,�)ل أن �K+ذوا Kطرا�� ��ر�"وه %��"�ً Lم أ+ذه ���د �وT"� �� ����8 و
  . ا�%��G وا�,طG ا��زاع 

  
و�8ن �ھل ا�%�ھ��4 ��6ت ���دة 8��8رم وا�و��ء وا��%��4 و��/م ,��� �ن د�ن إراھ�م 8*"ظ�م 
ا��ت وا�طواف � وا��\ وا�"�رة وإھداء ا�دن وإ�
 %��ب ھذا ��8ت �/م ��6ت و��دات ذ���4 

  . و��دة ا����م , و�رب ا�+�ور وأ8ل ا�ر� و7*ل ا���ت وا�ظ�م , �ز�� �8
  

 
�دة ا����م ��رو ن ��� ا�+زا�� �,د %�ب ا����م إ�� 
وأول �ن �Mر د�ن إراھ�م ود�� إ�
�د*/� و��/� ود � 
  . و��را , و�"وق, و�Vوث , و�واع , �48 و�Mرھ� ود�� ا���س إ�

  
أ+رى و��/� ��م ���ة ,د�د وا�!ت ��ط�)ف وا�"زى وادي �+�4 وھل ��  Lم ا*+ذ ا�"رب أ�����ً 

  . %وف ا�8"4 وأ���م �ول ا�8"4 وأ���م �� �و*/م وا�*8م ا���س إ�
 ا�8/�ن وا�"را��ن وا���رة 
  

و��� ا�*�ر ا��رك وا���6د /ذه ا��ورة "ث 	 ���داً ��
 	 ���� و��م و��ره أر"ون ��4 
�دة 	 و�ده و*رك ��دة ا����م �8�Kرت ���� 7ر�ش ذ�ك و��7ت �د�و ا�� 
أ%"ل ( : ��س إ�

  .  5/ص) ا[�/4 أ�/�ً وا�داً إن ھذا ���ء �%�ب 
  

"ث 	 ر�و�� ���داً ��
 	 ���� و��م ��*و��د  
وظ�ت ھذه ا����م *"د �ن دون 	 �*
و7ل %�ء ا��ق ( : �ظ/ر ا��ق وزھق ا��طل ��8رھ� وھد�/� ھو وأ���� رTوان 	 ���/م 

  .  81/ا`�راء) وزھق ا��طل إن ا��طل �8ن زھو�7ً 
  


 	 ���� و��م �� �Mر �راء ا�ذي �8ن �*"د ��� ��ث %�ءه �� �وأول �� �زل ا�و�� ��
 ا��
رأ ��م رك ا7( : %ر�ل ��Kره أن �,رأ �,�ل ا�ر�ول �� أ�� ,�رئ �8رر ���� و�� ا�4L��L �7ل �� 

  .  3-2-1/ا�"�ق) ا�ذي +�ق ، +�ق ا`���ن �ن ��ق ، ا7رأ ورك ا�8رم 
  

ود+ل ��
 زو%*� +د�L 4%م أ+رھ� و�7ل �,د +��ت ��
 ��6� , و�ؤاده �ر%ف , �ر%G ا�ر�ول 
و*�8ب , و*,رى ا��Tف , و*��ل ا�8ل , و	 < �+ز�ك 	 أداً إ�ك �*�ل ا�ر�م : ( �ط��K*� و��7ت 

Lم ا�ط�,ت � إ�
 ان ��/� ور47 ن �و�ل و�8ن 7د *��ر ���� ) و*"�ن ��
 �وا)ب ا��ق , ��"دوم ا
ر إذا آذاه 7و�� ���أ+ره �ره و�7ل �� ھذا ا����وس ا�ذي أ�زل 	 ��
 �و�
 وأو��ه 

  . وأ+ر%وه 
  

رأى ا���ك �رة Lم �*ر ا�و�� �دة ��زن ا�ر�ول ��
 	 ���� و��م ����� ھو ���� �و��ً إذ 
) �� أ�/� ا��دLر ، 7م ��Kذر ( : أ+رى �ن ا����ء وا�رض �ر%G إ�
 ��ز�� و*دLر ��Kزل 	 ���� 

  . Lم **�G ا�و�� "د ذ�ك ��
 ا�ر�ول ��
 	 ���� و��م ,  2- 1/ا��دLر
  

�دة 	 و�ده �راً Lم %/راً ��ث أ�� 
ره 	 أن ��دع أ�7م ا��� �� �4L!L 48 ��ر ����ً �د�وا إ�
���ق �د��ھم ��ن و�طف �ن �Mر 7*�ل ��Kذر ���ر*� ا�7ر�ن Lم أ�ذر 7و�� Lم أ�ذر �ن �و�/م Lم 

) ���دع �� *ؤ�ر وأ�رض �ن ا���ر�8ن ( : Lم �7ل ����� . أ�ذر ا�"رب �7طL 4م أ�ذر ا�"����ن 
  .  94/ا��%ر

  
�6"Tراف وا���ء وا�6,راء وا�"�د ر%�<ً و���ًء وأوذي و7د آ�ن ��ر�ول 4�7 �ن ا����Mء وا
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َب "T/م و7*ل "T/م  dد��/م �ُ"ذ �� G��%4 �راراً �ن أذى 7ر�ش , ا��وھ�%ر "T/م إ�
 ا��
  . وأوذي �"/م ا�ر�ول ��
 	 ���� و��م ��ر �*
 أظ/ر 	 د��� 

  
L"
 ��ر ��وات �ن Tو��م +���ن ��4 و� ���� 	 
*� ��ت ��� أو و��� �Z ا�ر�ول ��

ط��ب ا�ذي �8ن ����� �ن أذى 7ر�ش Lم ��*ت �ن "ده زو%*� +د�%4 ا�*� ��8ت *ؤ��� ���*د ���� 
. ��وات 	 و�!�� ���� . ا�!ء �ن 7و�� و*%رؤا ���� وآذوه ��وف ا�ذى وھو ��ر ��*�ب 

  
, إ�
 ا`�!م ��م �%�وه و��� ا�*د ���� ا�!ء و*%رأت ���� 7ر�ش +رج إ�
 ا�ط�)ف ود�� أھ�/� 

 ���ر%G إ�
 �48 وظل �د�وا ا���س إ�
 ا`�!م �� ا��\ , ل آذوه ور�وه ���%�رة �*
 أد�وا �,
  . و�Mره 

  
ر�ل % 4��
 ا�راق �� ً�
 را8�7�, Lم أ�رى 	 ر�و�� ��! ً�ن ا���%د ا��رام إ�
 ا���%د ا

��ء Lم �رج � إ�
 ا������ 
وأرواح ا��"داء �ن ����� , �ء ا�د��� �رأى ��/� آدم ��زل و��
 4L��Lا� 
وأرواح ا��,��ء �ن ����� Lم �رج � إ�
 ا����ء ا�4���L �رأى ��/� ���
 و���
 Lم إ�

 
�رأى ��/� �و�ف Lم إ�
 ا�را"4 �رأى ��/� إدر�س Lم إ�
 ا�+���4 �رأى ��/� ھ�رون Lم إ�
"4 �رأى ��/� إراھ�م Lم ر�G إ�
 �درة ا���*/
 Lم ���8 ر� ا���د�4 �رأى ��/� �و�
 Lم إ�
 ا���

�8Kر�� و�رض ���� و��
 أ�*� +���ن �� ا��وم وا����L 4م +66/� إ�
 +�س �� ا�"�ل و+���ن 
 ���� 	 
�� ا�%ر وا�*,رت ا��!ة +�س ��وات �� ا��وم وا����4 إ8را��ً ��� ��4 ���د ��

48 7ل ا�� 
e �,ص ���/م �� %رى �� ��د�7 ا��ؤ��ون و8ذ� ا���8رون و��م Lم ر%G إ�� : )

 ا�ذي �ر��8 �و�� ��ر�� �ن �7�ده ��! �ن ا���%د ا��رام إ�
 ا���%د ا"��ن ا�ذي أ�رى �

  .  1/ا`�راء) آ��*�� إ�� ھو ا����G ا���ر 
  

رھط �ن ا��د��4 �ن  Lم ھ�K 	 �ر�و�� ��
 	 ���� و��م �ن ���ره ���*,
 �� �و�م ا��\
و��روا ��/� ا`�!م ���� �8ن ا�"�م ا��,ل ��روا T"4 , ا�+زرج ����Kوا Lم ر%"وا إ�
 ا��د��4 

/م ا�ر�ول ��
 	 ���� و��م ���� ا��ر�وا "ث �"/م ��"ب ن ���ر �,ر)/م  
��ر ���*,
وأ��د ن , ا�وس �"د ن �"�ذ ��/م ز���ء , و�"��/م ا`�!م ���Kم ��
 �د�� +�ق �L8ر , ا�,رآن 
  . ��Tر 

  
"�ن ر%!ً �ن ا�وس وا�+زرج � 
���� �8ن ا�"�م ا��,ل و%�ء �و�م ا��\ +رج ��/م �� �ز�د ��

�وا�دھم ا�ر�ول , �د�وا ر�ول 	 ��
 	 ���� و��م إ�
 ا��د��4 "د أن ھ%ره وآذاه أھل �48 

T� ���� 4�Lث ا���ل +ر%وا ����"�د �و%دوا ا�ر�ول ��
 	  �� إ�دى ����� ا�*�ر�ق ��د ا�",

, ���� و��م و�"� ��� ا�"�س و�م �ؤ�ن إ< أ�� أ�ب أن ��Tر أ�ر ان أ+�� �*�8م ا�"�س 
وا�,وم 8!م ��ن Lم ��"/م ا�ر�ول ��
 	 ���� و��م ��
 أن �/�%ر إ��/م �� , وا�ر�ول 

Lم ا��ر�وا , وا�دا ً, و�/م ا�4�% ���"وه وا�داً , ���  و���روه و�دا�"وا, ا��د��4 ��
 أن ���"وه 
و,� ا�ر�ول ��
 	 ���� و��م , و�8ن 	 �%�ھم ��/م , Lم ���ت /م 7ر�ش �+ر%وا �� ط�/م 

   . 40/ا��\) و����رن 	 �ن ���ره إن 	 �,وي �ز�ز ( : �� �48 إ�
 ��ن 
  

��/%رة إ�
 ا��د��4 ��/�%روا أر��<ً إ< �ن ��� ا���ر8ون و�م �ق �L  48م أ�ر ا�ر�ول أ���
 	 
�ن ا������ن إ< ر�ول 	 وأو 8ر و��� ���� أ�س ا���ر8ون /%رة أ���ب ا�ر�ول ��

ر %ر�ل ر�ول 	 +K� ��*7 
���� و��م إ�
 ا��د��4 +��وا أن ���ق /م ���*د أ�ره �*�fروا ��
�و�رد ا�ودا)G ا�*� ��8ت ��د ا�ر�ول ��
 	 ���� , ت �� �را�� ذ�ك ��Kر ا�ر�ول ����ً أن �

 ��ت أ 
و��م �ھ�/� و�ت ا���ر8ون ��د �ب ا�ر�ول ��,*�وه إذا +رج �+رج �ن ��/م وذھب إ�
*وك أو �,*�وك أو( : 8ر "د أن أ�,ذه 	 �ن �8رھم وأ�زل 	 L�� ك ا�ذ�ن 68روا وإذ ��8ر 
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   . 30/ا���6ل) ��8ر 	 و	 +�ر ا���8ر�ن �+ر%وك و��8رون و
  

�+رج ھو وأو 8ر إ�
 �Mر Lور , Lم �زم ر�ول 	 ��
 	 ���� و��م ��
 ا�/%رة إ�
 ا��د��4 
و����ه , و�L ��� �L8!ث ���ل وا�*K%را �د 	 ن أ� أر�,ط و�8ن ��ر�8ً ��د�/�� ��
 ا�طر�ق 

و�8ن 	 �6ظ ر�و�� ���� �8ن ا�ط�ب , وط�*/�� �� 8ل ��8ن را��*�/�� �ذ�رت 7ر�ش ��� %رى 
/�� أو �Kدھ�� ��)*�ن �ن ا`ل , ��/��  �*K� ذ�وا ��نار*�! إ�
 ا��د��4 ���� أ��ت ��/�� 7ر�ش 

��م /�� �را47 ن ���ك و�8ن ��رK� ً�8رادھ�� , �%د ا���س �� ا�ط�ب و�� ا�طر�ق إ�
 ا��د��4 

 	 ���� و��م ���+ت 7وا)م �ر�� �� ا�رض �"�م أن ا�ر�ول ��
 	  �د�� ���� ا�ر�ول��
وط�ب �ن ا�ر�ول أن �د�وا �� و< �Tره �د�� �� ا�ر�ول ��
 	 ���� و��م , ���� و��م ���وع 

  . ورد ا���س ��/�� Lم أ��م "د �*e �48 , �ر%G �را47 , 
  

4 8ر ا�����ون �ر��ً ,دو�� وا�*,�� ا�ر%�ل ���� و�ل ا�ر�ول ��
 	 ���� و��م إ�
 ا��د��
 GT �/
 ھو وا�����ون ��%د 7�ء وأ�7م ��ء و,وا����ء وا�ط�6ل �ر��ن ��*�ر�ن ��زل 

��رة ���L 4م ر8ب �وم ا�%�"4 ��!ھ� �� �� ���م ن �وف Lم ر8ب ��7*� ود+ل ا��د��4 وا���س 
 ���,ول �/م ا�ر�ول ��
 	 ���� و��م د�وھ� , دھم آ+ذون ز��م ��7*� ���زل ��, ���طون 

ر8ت �� �وGT ��%ده ا��وم  
  . ��K� �/�Rورة ���رت �*
  

Lم "ث , وھ�K 	 �ر�و�� أن ��زل ��
 أ+وا�� 7رب ا���%د ��8ن �� ��زل أ� أ�وب ا����ري 
8ر �ن �48 �Kھ�� و��*� وأھل أ �*K� و��م �ن ���� 	 
�%�ءوا /م إ�
 ا��د��4  ر�ول 	 ��

 .  
  

��ء ��%ده �� ا���8ن ا�ذي ر8ت ��� ا���47  �� �
 	 ���� و��م وأ����� �Lم �رع ا��
"د  4�ت ا��,دس و%"ل ��ده ا�%ذوع و�,�6 ا�%ر�د Lم �و�ت ا�,�4 إ�
 ا�8" 
و%"ل 7�*� إ�

T"4 ��ر �/راً �ن �,د�� ا��د��4  .  
  

	 
 ���� و��م �ن ا��/�%ر�ن وا����ر ووادع ا�ر�ول ��
 	 ���� و��م Lم آ+
 ا�ر�ول ��

 ا���م وا�د��ع �ن ا��د��4 وأ��م �ر ا��/ود �د 	 ن �!م �� ً�ا��/ود و8*ب ��� و��/م 8*�
 	 �T4 ر�(�"
 ���4 ا��/ود إ< ا�68ر و�� *�ك ا���4 *زوج ا�ر�ول ��
 	 ���� و��م وأ

 �/�� .  
  

  . و�� ا���4 ا�4���L �رع ا�ذان و�رف 	 ا�,�4 إ�
 ا�8"4 ، و�رض �وم ر��Tن 
  

و��� ا�*,ر ا�ر�ول ��
 	 ���� و��م �� ا��د��4 وأ�ده 	 ��ره وا�*ف ا��/�%رون وا����ر 
 وا��/ود وا�����,ون �ن 7وس وا�دة �fذوه, �و�� وا%*�"ت ا�,�وب ���� ��د ذ�ك ر��ه ا���ر8ون 

ر و ا�"6و وا��e6 ���� ا�*د ظ��/م و*7�6م �رھم ���وا�*روا ���� و�رزوه �����ر4 و	 ��Kره 

 ( : ��زل 7و�� *"��
 , أذن 	 �������ن ��,*�ل , �� 	 gم ُظ��وا وإن/�Kأذن ��ذ�ن ُ�,�*ِ�ون 

  .  39/ا��\) ��رھم �,د�ر 
  

و �7*�وا �� ��ل ّ	 ا�ذ�ن �,�*�و�8م و< *"*دوا ( : /م �,�ل Lم �رض ّ	 ��
 ا������ن 7*�ل �ن �7*�
  .  190/ا�,رة) إن ّ	 < ��ب ا��"*د�ن 

  
) و�7*�وا ا���ر�8ن 4��8 ��8 �,�*�و�8م L ) : 4��8م �رض 	 ���/م 7*�ل ا���ر�8ن 4��8 �,�ل 

4  .  36/ا�*و



5   |� � � �  

 

  
��د�وة إ� �
 	 وا�%/�د �� ��ل 	 ورد �8د ا��"*د�ن �,�م ا�ر�ول ��
 	 ���� و��م وأ���


 ��ر ا�د�ن ��8 $ �,�*ل ا���ر�8ن �� در �� , ود�G ا�ظ�م �ن ا��ظ�و��ن وأ�ده 	 ��ره *�
ا���4 ا�4���L �ن ا�/%رة �� ر��Tن ���ره 	 ���/م و�رق %�و�/م و�� ا���4 ا�M 4L��Lدر �/ود 

K%!ھم ا�ر�ول ��
 	 ���� و��م �ن ا��د��4 إ�
 ا���م Lم �� ��7,�ع �,*�وا أ�د ا������ن �
�"�8رت �ول أ�د �� �وال �ن ا���4 ا�4L��L ودارت ا��"ر48 و��
 , KLرت 7ر�ش �,*!ھ� �� در 

  . ��م �*م ا���ر �������ن وا��رف ا���ر8ون إ�
 �48 و�م �د+�وا ا��د��4 , ا�ر��ة أ�ر ا�ر�ول 
  

وھ�وا ,*ل ا�ر�ول ��
 	 ���� و��م وذ�ك �R,�ء ا��%ر ���� ��%�ه Lم Mدر �/ود �� ا���Tر 
ر , 	 �+ 
  . Lم ���رھم �� ا���4 ا�را"4 وأ%!ھم إ�
  

���*�ر ���/م , و�� ا���4 ا�+���M 4زا ا�ر�ول ��
 	 ���� و��م �� ا���ط�ق �رد �دوا�/م 
�K* �� ز���ء ا��/ود 
�ب ا��زاب ��
 ا������ن ��,�Tء ��
 ا`�!م و�Mم ا��وال وا����� Lم �"

�ش وMط�6ن ا��/ود Lم أ�ط 	 �8دھم و��ر . �� �,ر داره ����%*�G �ول ا��د��4 ا���ر8ون وا
ورد 	 ا�ذ�ن 68روا �Vظ/م �م ����وا +�راً و68
 	 ا��ؤ���ن ا�,*�ل و�8ن ( : ر�و�� وا��ؤ���ن 

  .  25/ا��زاب) 	 7و��ً �ز�زاً 
  

و�,T/م ا�"/د ���ره 	 ���/م , Lم ���ر ا�ر�ول ��
 	 ���� و��م �/ود �� 7ر�ظV� 4درھم 

 ا�ذر�4 و�Mم ا��وال   . �,*ل ا�ر%�ل و�

  
و�� ا���4 ا���د�4 �زم ا�ر�ول ��
 	 ���� و��م ��
 ز��رة ا��ت وا�طواف � ��ده 

4 ��
 و7�ف ا�,*�ل ��ر ���ن ، ��Kن ��/� ا���س و�+*�رون ا���ر8ون ��� ، �����/م �� ا��د�
  . �� �ر�دون �د+ل ا���س �� د�ن 	 أ�وا%�ً 

  
و�� ا���4 ا���"M 4زا ا�ر�ول +�ر ��,�Tء ��
 ز���ء ا��/ود ا�ذ�ن آذوا ا������ن ، ����رھم 

  . و��ره 	 ���/م و�Mم ا��وال وا�رض و�8*ب ��وك ا�رض �د�وھم إ�
 ا`�!م 
  
�� ا���4 ا�4���L أر�ل ر�ول 	 ��
 	 ���� و��م %���ً ,��دة ز�د ن ��رK*� �Lد�ب ا��"*د�ن و

,�4 ا������ن �ن �رھم  	 
  . و�8ن ا�روم %�"وا %���ً �ظ���ً �,*�وا 7واد ا������ن وأ�%
  

م و�*L ، 48� eم Mدر �68ر �T,�� 48وا ا�"/د �*و%� إ��/م ا�ر�ول ��
 	 ���� و��م %�ش �ظ�
  . وط/ر �*� ا�"*�ق �ن ا����م ، وو<�4 ا��68ر 

  
Lم ��8ت Mزوة ���ن �� �وال �ن ا���4 ا�4���L �رد �دوان L,�ف وھوازن �/ز�/م 	 و�Mم 

ا�����ون ���Vم �L8رة Lم وا�ل ا�ر�ول ��
 	 ���� و��م ���ره إ�
 ا�ط�)ف و���رھ� ، و�م 
�ر�ول ��
 	 ���� و��م وا��رف ، ����Kوا ���� "د Lم ر%G ووزع �Kذن 	 6*�/� �د�� �/م ا

  . ا���V)م ، Lم ا�*�ر ھو وأ���� Lم +ر%وا إ�
 ا��د��4 
  

 ���� 	 
و�� ا���4 ا�*��"4 ��8ت Mزوة *وك �� ز��ن ��رة و�دة و�ر �د�د ���ر ا�ر�ول ��
وك �رد �8د ا�روم �"�8ر ھ��ك ، و�م ��ق �8د* 
"ض ا�,�)ل ، و�Mم Lم ر%G إ�
 و��م إ� e���اً و

ا��د��4 وھذه آ+ر Mزوة Mزاھ� ���� ا��!ة و ا��!م و%�ءت �� *�ك ا���4 و�ود ا�,�)ل *ر�د 
ا�د+ول �� ا`�!م و ��/� و�د *��م وو�د ط�ء وو�د �د ا�,�س ، وو�د �� ���46 و�8/م أ���وا 

8ر أن �����س �� *�ك ا���4 و"ث �"� ����ً ر �T	  Lم أ�ر ا�ر�ول ��
 	 ���� و��م أ \��
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��� وأ�ره أن �,رأ ��
 ا���س �ورة راءة ��راءة �ن ا���ر�8ن وأ�ره أن ���دي �� ا���س �,�ل 
�ت : ( ��� �وم ا���ر ���� أ�/� ا���س < �د+ل ا�%�4 ��8ر ، و < ��\ "د ا�"�م ��رك ، و< �طوف 

  ) . �ول 	 �/د �/و إ�
 �د*� �ر��ن ، و�ن �8ن �� ��د ر
  

و د�� ا���س إ�
 ذ�ك ��\ �"� , و�� ا���4 ا�"��رة �زم ا�ر�ول ��
 	 ���� و��م ��
 ا��\ 
و و�ل إ�
 �48 �� ذي ا��%4 وط�ف و�"
 , �ن ا��د��4 و�Mرھ� +�ٌق �L8ر ��Kرم �ن ذي ا����46 

7رر ��/� ا���8م ا`�!��4 , "4 و��م ا���س ����8/م و+طب ا���س "ر��ت +ط4 �ظ��4 %��
أ�/� ا���س , ��R� < أدري �"�� < أ�,�8م "د ���� ھذا , أ�/� ا���س ا��"وا 7و�� : ( ا�"�د�4 �,�ل 
�د8م ھذا , �� �/ر8م ھذا , �8ر�4 �و�8م ھذا , وأ�را8Tم �رام ���8م , وأ�وا�8م , إن د��ء8م  ��

وإن أول دم أGT , ود��ء ا�%�ھ��4 �وTو�4 , �وTوع  أ< 8ل ��ء �ن أ�ر ا�%�ھ��4 *�ت 7د��, 
ن ا���رث  4"��� �"د , �ن د��)�� دم ان ر �� ً�"Tا�%�ھ��4 . �,*�*� ھذ�ل , �8ن ��*ر �ور

�س ن �د ا��ط�ب , �وTوع � �, ��*,وا 	 �� ا����ء , ���R �وTوع ��8 , وأول ر� أGT ر
و�8م ���/ن أن < �وط)ن �ر�8م أ�داً , ���*م �رو%/ن 4��8 	 وا�*, �8�Rم أ+ذ*�وھن ��Kن 	 

و7د , و�/ن ���8م رز7/ن و �8و*/ن ���"روف , �Rن �"�ن ��Tروھن Tر�ً �Mر �رح , *8رھو�� 
��7وا , وأ�*م *��Kون ��� ��� أ�*م �7)�ون , *ر8ت ��8م �� �ن *�Tوا "ده إن ا�*��*م � 8*�ب 	 

 g�4 �ر�"/� إ�
 ا����ء و��8*/� إ�
 ا���س , وأد�ت , Vت ��/د أ�ك 7د �"� ا���Rو���ت �,�ل 
  ) . ا��/م ا�/د L!ث �رات , ا��/م ا�/د 

  
ا��وم أ��8ت �8م د��8م : ( �زل ���� وھو "ر��ت , و*,ررت أ�و�� , و��� أ�8ل 	 ھذا ا�د�ن 

  .  3/ا���)دة) وأ*��ت ���8م �"�*� ور�Tت �8م ا`�!م د���ً 
  

و�م ��\ "دھ� , و*��
 ھذه ا��%4 �%4 ا�وداع �ن ا�ر�ول ��
 	 ���� و��م ودع ��/� ا���س 
  . Lم ر%G ا�ر�ول ��
 	 ���� و��م "د ا�6راغ �ن �%� إ�
 ا��د��4 

  
و�� ا���4 ا���د�4 ��رة �� �/ر �6ر دأ ا��رض ر�ول 	 ��
 	 ���� و��م و��� ا�*د 

G%ول  ���� ا�و�����س و�� ر�G ا 
8ر رT� 	 ��� أن ��� �زاد ���� ا��رض �,ض , أ�ر أ

 �وم ا<��Lن ا���L� ��ر �ن ر�G ا�ول �ن ا���4 ا���د�4 ��رة �T ���� ��!و� 	وات ��

��زن ا�����ون �ذ�ك �ز��ً �د�داً Lم �Mُل و��
 ���� ا�����ون �وم ا��L!Lء ���4 ا�ر"�ء ود�ن 
�ت ��)�4 وا�ر�ول 7د ��ت ود��� �ق إ�
 �وم ا�,���4 � � .  

  
 
8ر رT� 	 ��� +��46 �/م Lم *و� �Lم ا+*�ر ا�����ون ���� �� ا��Vر ور��,� �� ا�/%رة أ

ا�+!�4 �ن "ده ��ر Lم ���Lن Lم ��� وھؤ<ء ھم ا�+��6ء ا�را�دون ا��/د�ون رTوان 	 ���/م 
  . أ%�"�ن 

  
�+!ق ا�8ر��4 ��8 �7ل ����� و7د ا�*ّن �أ�م �%دك : ( 	 ��
 ر�و�� ���د �"م �ظ��4 وأو��ه 


 ، ���K ا��*�م �! *,/ر ، وأ�� ا���)ل �! �MK� ً!(�� دى ، وو%دك/� ً>�T وى ، وو%دكf� ً���*�

) *�/ر ، وأ�� �"�4 رك ��دث �T11-6/ا�  .  

  
,و�� و7د أ8رم 	 ر�و�� K+!ق �ظ��4 �م  �
 ���� ر�Lأ 
��ٍدٍ◌ �Mره �* G�*%* : ) 
وإ�ك �"�

  .  4/ا�,�م) +�ق �ظ�م 
  

ا�*ط�ع ���� ا��!م أن �%�G ا��6وس و�ؤ�ف ا�,�وب , وا���6ت ا����دة , و/ذه ا�+!ق ا�8ر��4 
 ��� ر��4 �ن 	 ��ت �/م و�و �8ت �ظ�ً ��Mظ ا�,�ب <�T6وا �ن �و�ك ���ف ��/م( : Rذن ر� 
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آل ) وا�*6Vر �/م و��ورھم �� ا��ر �Rذا �ز�ت �*و8ل ��
 	 إن 	 ��ب ا��*و��8ن 
   . 159/��ران

  
و7د أر�ل 	 ر�و�� ���داً ��
 	 ���� و��م إ�
 ا���س 4��8 وأ�زل ���� ا�,رآن وأ�ره ��د�وة 

 ����Rذ�� : ( إ�
 	 ��8 �7ل � 	 
�� أ�/� ا��� إ�� أر����ك ��ھداً و��راً و�ذ�راً ودا���ً إ�
  .  46/ا��زاب) و�را%�ً ���راً 

  
��ء �ت ��T)ل ��8 �7ل ��
 	 ���� و��م ��: ( و7د �Tل 	 ر�و�� ���داً ��
 �Mره �ن ا

��ء �ت ��و%"�ت �� , أ��ت �� ا���V)م و, و��رت ��ر�ب , أ�ط�ت %وا�G ا��8م , ��Tت ��
 ا
  .  523/رواه ���م) . و+*م � ا���ون , وأر��ت إ�
 ا���س 4��8 , ا�رض ط/وراً و ��%داً 

  
 �و�ن �طG 	 و ر�و�� : ( ��د+�وا %�4 ر/م , و ا*�ع �ر�� , ��%ب ��
 %��G ا���س ا`���ن 

   . 13/ا����ء) وز ا�"ظ�م �د+�� %��ت *%ري �ن *�*/� ا��/�ر +��د�ن ��/� وذ�ك ا�6
  

 �����%ر �ر*�ن ��8 �7ل ��
 �ن �ؤ�ن ��ر�ول �ن أھل ا�8*�ب و�رھم �� 	 
�Lو7د أ : )
ا�ذ�ن آ*���ھم ا�8*�ب �ن 7�� ھم � �ؤ��ون ، وإذا �*�
 ���/م ��7وا آ��� � إ�� ا��ق �ن ر�� إ�� ��8 

��روا و�درؤون �����4 ا���)4 و��� رز��7ھم  �ن 7�� �����ن ، أو�)ك �ؤ*ون أ%رھم �ر*�ن �

 	 ���� و��م .  54-  52/ا�,�ص) ��6,ون �� �4L!L �ؤ*ون أ%رھم �ر*�ن ر%ل : ( و�7ل ا��


 	 ���� و��م ��fن � وا*"� و �د�7 ��� أ%ران �� ��� وأدرك ا���. �ن أھل ا�8*�ب آ�ن 
 nا� . (  

  

: وا���8ر %زاؤه ا���ر ��8 �7ل ����� , 	 ���� و��م �/و ��8ر  و�ن �م �ؤ�ن ��ر�ول ���د ��

: و�7ل ���� ا��!ة و ا��!م ,  13/ا�e*6) و�ن �م �ؤ�ن �$ ور�و�� ���R أ�*د�� ����8ر�ن �"�راً ( 
� أ�د �ن ھذه ا��4 �/ودي و< ��را�� Lم ��وت و�م �ؤ�ن (  G��� > ده�وا�ذي �6س ���د 

  .  154/رواه ���م) . � إ<g �8ن �ن أ���ب ا���ر ��ذي أر��ت 
  

و ا�ر�ول ��
 	 ���� و��م �ر < �"�م إ< �� ���� 	 و< �"�م ا��Vب و< ���ك ����6 و< ��Vره 
 ����7ل < أ��ك ���6� �6"�ً و< Tراً إ< �� ��ء 	 و�و �8ت أ��م ( : Tراً و< �6"�ً ��8 �7ل �

   . 188/ا��راف) �ن ا�+�ر و�� ���� ا��وء إن أ�� إ<g �ذ�ر و��ر �,وم �ؤ��ون  ا��Vب <�*L8رت
  

ھو ا�ذي أر�ل ر�و�� ��/دى ود�ن ا��ق ( : و7د أر��� 	 �`�!م ��ظ/ره ��
 ا�د�ن ��8 
�$ �/�داً  
  .  28/ا�e*6) ��ظ/ره ��
 ا�د�ن ��8 و68

  
 ��Rن أ�رTوا ��� أر����ك ���/م ��6ظ�ً ( : /دا�4 �د 	 وا�, و�/�4 ا�ر�ول ھ� إ!غ �� أر�ل 

  .  48/ا��ورى) إن ���ك إ< ا�!غ 
  

د�و*/� إ�
 ھذا ا�د�ن وإ+را%/� , و��� ��ر�ول ��
 	 ���� و��م �ن �Tل �ظ�م ��
 ا��ر�4 
ة ���� �� ��<ت �,د 6Mر 	 �� �� *,دم �ن ذ�� و �� *K+ر وأ�ر�� ���!, �ن ا�ظ���ت إ�
 ا��ور 

 ����إن 	 و�!)8*� ���ون ��
 ا��� �� أ�/� ا�ذ�ن آ��وا ��وا ���� و ���وا ( : �L8رة �,�ل �
  .  21/ا��زاب) *�����ً 

  
 �و7د %�ھد ا��� ���� ا��!ة و ا��!م �� ��ل ��ر ھذا ا�د�ن و%�ھد أ���� �"� �"���� ا<7*داء 

 �,د �8ن �8م �� ر�ول 	 أ�وة ���4 ��ن �8ن( : ��8 �7ل �����  وا*�ع ��*� و ا���ر ��
 ھد��
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   . 21/ا��زاب) �ر%و 	 و ا��وم ا[+ر و ذ8ر 	 �L8راً 
  

وا`�!م د�ن ا�6طرة و ا�"دل د�ن ار*�Tه 	 ����س 4��8 وھو ��*�ل ��
 أ�ول و �روع و آداب و 
��� وا�"�ل � و�ن �,ل 	 �ن ا���س �Mره ��8 أ+!ق و ��دات و �"��!ت و�ن *�"د ا��4 إ< *�

 ����آل ) و�ن �*�M Zر ا`�!م د���ً ��ن �,ل ��� وھو �� ا[+رة �ن ا�+��ر�ن ( : �7ل �
  .  85/��ران

  

 آل إراھ�م إ�ك ���د �%�د ��8 ���ت ��
 إراھ�م و�, و��
 آل ���د , ا��/م �لّ ��
 ���د � .  

 

  ".د�ن ا`�!�� ����n ���د ن إراھ�م ا�*و�%ري �ن 8*�ب أ�ول ا�"
 

 


