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 ىبُي اهِلجرةِ  -24

 اخلطبي إوغ

ـْ ُيْضؾِْؾ َؽالَ َهوِدَي  ُف، َوَم ـَ ـْ ََيِْدِه الِلُ َؽالَ ُمِضؾَّ   ِإنَّ اْْلَْؿَد لِلِِ َكْحَؿُدُه َوَكْسَتِعقـُُف، َم

ُف. ـُ ًدا َطْبُدُه َوَرُسق ُف، َوَأنَّ ُُمَؿَّ ـَ يَؽ  َف إَِّٓ الِل َوْجَدُه َٓ َذِ ـَ ُف، َوَأْشَفُد َأْن َٓ إِ    ـَ

 أمو بعد. 

 ؽقو أَيو اخممـقن.

ـِ ؿؾِّهف،  ي ـِ اْلؼِّ ـقظفَره طد اـدِّ ٌَ ُمؿدًا  صد الِل طؾقف  وسؾؿ بوهلدى وِدي إن الِلَ بع

ف الِلُ ةعوغ بػضوئَؾ ؿثذٍة، ومـوؾَى طديدٍة، بزَّ هبو إوـع  وؿػك بولِل شفقدًا، وؾد حصَّ

دي ةؾهؽ اخـوؾهَى واخلصهوئَص وأحريـ، ومـ أطظِؿ مو يظفُر هذه اـػضهوئَؾ، ويبه

سذُةف اـطقبُي  صد الِل طؾقف  وسؾؿ ، ؽسذُةف مـ أؿِر دٓئؾ ؽضؾِف وطالموِت ِصهدِؾف، 

ةِهف، ؾهول ابهـ جهزم رهللهف الِل   ؽفهذه اـسهذُة "ؽفل آيٌي مـ آيوِت صدِق رسوـتِف وكبقَّ

َرهو، ةؼتيض ةصديَؼف رضورًة، وةشفُد ـف بلكف هو،  اـعظقؿُي خحؿٍد خـ ةدبَّ رسقُل الِلِ جؼًّ

 .()"ؽؾق مل ةؽـ ـف معجزٌة ؼُذ سذةِف ـؽػك

ـِ اإلسالِم، ؽفل مـ أطظهِؿ  ؿقػ ٓ؟ وسذُةف وسـُتف وأيوُمف هل اـتطبقُؼ اـعؿظُّ ـدي

مو ُيعُع طد ؽفِؿ اـػيعِي، وسذُةف مـ أسبوِب زيودِة ُمبتِف واإليامِن بف  صهد الِل طؾقهف  

وسؾؿ ، ؽِذْؿُره وِذؿُر سهذةِف  صهد الِل طؾقهف  وسهؾؿ اقهل اـؼؾهقَب، ويهداِوَيو مهـ 

 أسؼوِمفو وِطَؾؾِفو، وؾد أثوَد مـ ؾول  
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 وىرتك الذكَر أحواىًا فننتكُس   إذا َمِرْضنا َتَداَوْينا بذكِرُكمُ 

 ـقسً ؾصًي ُةهتد، وٓ
ِ
 وإوـقوء

ِ
 ؾصهوئَد وسذُةف  صد الِل طؾقف  وسؾؿ  طـَد اـعؾامء

ُـّ هبهو أوـهق إـبهوِب واــُّفهك، وهبهو ُةهقزُن  ، بؾ هل سـٌي يست ٍُ ُةـشُد، وٓ مدائَح ةـس

ثوُل، وهذا بعهُض مهو ثعهَؾ اـسهؾَػ  اتػهقن  -رهللفهؿ الِل-إؾقاُل وإطامُل واـرِّ

قهنو بوـؽتِى واخمـػوِت.   بسذِة اــبلِّ اخختوِر، وخيصُّ

 أَيو اخممـقن.

قيَي اخطفرَة جوؽؾٌي بوـِعِر واـدروِس، مؾقئٌي بوٕجداِث اـؽبوِر وإحبوِر إن اـسذَة اــب

اـعظوِم، ومـ ةؾؽ اخـوراِت اـبقضوء، وإجداِث اـؽبور، اـتل ؼهذت رهرى اـتهوريِ  

اـبػي، وجقـً وثَفف، وأذؾً إرض بـقِرهو، ضقوًء وابتفوثًو، جدُث هجرةِهِف  

اـبؾِد اْلراِم إغ صقبَي، مديـِي إكصوِر، وإـهقؽؿ صرؽهًو  صد الِل طؾقف  وسؾؿ  ، مـ مؽيَ 

 مـ كبل ةؾؽ اْلودتِي اخعظِؿ، وذـؽ اـتوريِ  اخجقِد  

َذِ  خو بؾغ ضقُؼ ؾريٍش بوــبلِّ  صد الِل طؾقف  وسؾؿ ودطقةِف مـتفوه  ؾول أصحوُب اـسِّ

الِل طؾقف  وسهؾؿ ، ؿهام ؾهول  استؼرَّ رأُي ؾريٍش، بعد اخشوورِة واخداوـِي طد ؾتؾِف  صد

ـَ َؿَػُروا ـُِقْثبُِتقَك َأْو َيْؼُتُؾقَك َأْو خُيِْرُثقَك َوَيْؿُؽُروَن َوَيْؿُؽُر  ِذي َـّ ةعوغ  ﴿َوإِْذ َيْؿُؽُر بَِؽ ا

﴾ ـَ ِري
ًْ هذه اـؾقؾهَي طهد  ،الِلَُّ َوالِلَُّ َحْذُ اخَْوؿِ أةوه ثريُؾ وأحره اخلَر، وؾول  ٓ َةبِ

ؽ، ؽنن الِلَ يلُمُرك بوهلجرِة، ؽخرَج رسقُل الِل  صد الِل طؾقف  وسؾؿ ، وؾد احتوَر ؽراِش 

يَؼ هذه إمِي وأؽضَؾفو بعد كبقِّفو، أبو بؽر اـصديؼ  ريض الِل طـف ، ؽَؾِحَؼ  ـُصْحبتِف صدِّ
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رسقُل الِل  صد الِل طؾقف  وسؾؿ وأبق بؽر بغوٍر يف ثبِؾ تقر، ؽؽـهو ؽقهف تهالَث ـقهوٍل، 

ـُ أيب بؽر وهق ؼالٌم شوب تِؼٌػ، ؽقدـٍ مـ طـهِدمهو بَِسهَحٍر، اقً طـدمهو طبُد الِل يب ب

ًٍ ؽقفو، ٓ يسؿُع شقئًو ممو يؽقُده اـؽػوُر ـرسقِل الِلِ، إٓ  ؽقصبُح مع ؾريٍش بؿؽَي، َؿَبوِئ

وطوَد ـقخَره بذـؽ، يػعُؾ ذـؽ ؿؾَّ ـقؾٍي يف ةؾهؽ اـؾقهوا اـهثالِث، ؽطػهؼ اخػهؿقن 

بقن يف ثبوِل مؽَي وؿفقؽِفو، جتك وصؾقا يرصدو ن اـطرَق، ويػتُِّشقن ؿؾَّ مفرٍب، يـؼِّ

إغ ؾريٍى مـ اـغوِر، ؽلحذ اـروُع مـ أيب بؽر ؿؾَّ ملحٍذ، ورسهقُل الِل  صهد الِل طؾقهف  

هف الِلُ ةعهوغ يف  «يا أبا بكر ما ظنُّك باثنني اهللُ ثالُثهام»وسؾؿ يؼقل   ، وذـهؽ مهو ؾصُّ

َغوِر إِْذ  ؿتوبِف  ـْ و يِف ا  إِْذ مُهَ
ـَ َؿَػُروا َتوِِنَ اْتـَْعِ ِذي َـّ ُه الِلَُّ إِْذ َأْحَرَثُف ا وُه َؽَؼْد َكَقَ ﴿إِّٓ َةـُْقُ

َزْن إِنَّ الِلََّ َمَعـَو﴾ ؽلطؿك الِلُ أطَع اـؽػوِر طـ كبقِّهف وصهوجبِف،  ،َيُؼقُل ـَِصوِجبِِف ٓ ََتْ

، ومخد هللهوُس اخػهؿع يف اـطََّؾهِى، ثهوء طبهُد الِل بهـ أيب ؽؾام َمَضً اـؾقوا اـثالُث 

أريؼط، ؽورَتَؾ معف اــبلُّ  صد الِل طؾقف  وسؾؿ وصوجُبف، ؾوصدًا اخديـَي اــبقيَي، ؼهذ 

أن ؾريشًو سوَءهو أن ختِػَؼ يف اسزثوِع ُمؿٍد  صد الِل طؾقف  وسؾؿ وصوجبِف، ؽجعؾً 

هِخلُّ  واجد مـفام ثوئزًة خـؾِّ ديَي ؿ جيلُء هبام جقَّْع أو مقتع، وؾد أؼهرى ههذا اـعطهوُء اـسَّ

وا يف صؾِى اــبلِّ  صد الِل طؾقف  وسهؾؿ وصهوجبِف،  طددًا ؼَذ ؾؾقٍؾ مـ شبوِب اـعرِب، ؽجدُّ

ـُ موـهؽ بهـ ثعشهؿ،  ؾقا اخشوَق، وؿون مـ أوـئؽ اـشبون رساؾُي به ورؿبقا اخخوصَر، وَتؿَّ
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 د الِل طؾقف  وسؾؿ .ؽخرَج يف صؾِى اـرسقِل  ص

واسؿعقا أَيو اخممـقن إغ كبلِ مو ثرى ـرساؾَي كػِسف، ؾول  ريض الِل طـف   بقـام   

، إذ أؾبَؾ رثٌؾ مهـفؿ جتهك ؾهوَم طؾقـهو، وكحهـ  ٍٍ أكو ثوـٌس يف روـِس ؾقمل بـل مدـ

هوجِؾ أراههو ُمؿهدًا وأصهحوَبف، ؾهول  ًُ أسقدة بوـسَّ ثؾقٌس، ؽؼول  يو رساؾُي، إِن رأي

ًَ ؽالكًو وؽالكًو، تهؿ  رساؾي  ؽعرؽً أهنؿ هؿ، ؽؼؾً هلؿ  إهنؿ ـقسقا هبؿ، وـؽـؽ رأي

ًُ ؽلمرت ثوريتل أن خت ، ؽدحؾ ًُ ًُ يف اخجؾِس سوطًي تؿ ُؾؿ َج بػرد، وهل مـ رـبث

ًُ ؽهرد  ، ؽرؿب
ًِ ، وأحذُت رُمل ؽخرثً بف مـ ضفِر اـبق وراء أؿؿٍي ؽتحبُسفو طظَّ

ًُ مـ رسق ًُ جتك ؾرب ًُ واكطؾؼ رت طـفهو، تهؿ ؾؿه ِل الِل، ؽعُثهَرت يب ؽهرد ؽخهرَّ

ًُ ؾراءَة رسقِل الِلِ   ًُ ؽدكقُت مـفؿ جتك سؿع ؽومتطقً ؽرد توكقًي وزثرُُتو، ؽوكطؾؼ

ًُ مهـفؿ  ، وأبق بؽهر يؽثِهُر آـتػهوَت، ؽؾهام ؾربه ًُ صد الِل طؾقف  وسؾؿ  وهق ٓ يؾتِػ

ًْ اـهرؿبتع، ؽخه ررُت طـفهو تهؿ زثرُُتهو سوَحً يدا ؽرد يف إرِض، جتهك بؾغه

 ،
ِ
ؽـفضً، ؽؾام زثرُتو واستقْت ؾوئؿًي، حهرَج ٕتهِر يهدَيو دحهوٌن سهوصٌع يف اـسهامء

ًُ مهو  ؽـوديُتفؿ بوٕموِن، ؽقؾػقا ؽرؿبً ؽرد جتك ثئُتفؿ، ووؾَع يف ؾؾبل جهع ـؼقه

ًُ مـ اْلْبِس طـفؿ أن سقظفُر أمُر اـرسهقِل  صهد الِل طؾقهف  وسهؾؿ ، ؽهلحرُت  ـؼق

ًُ طؾقف اـزاَد واختوَع، ؽؼول  ٓ جوثَي ــو، وـؽـ أحِػ رسقَل  الِلِ حَر اــوس، وطرض

طـو اـطؾَى، ؽجعؾً ٓ أـؼك أجدًا يف اـطؾِى إٓ رَدْدُةهف، وؾؾهً هلهؿ  ؿػقهُتؽؿ ههذا 

 اـقثَف.

ؽسبحون مؼؾِى اـؼؾقِب!! حرَج أول اــفوِر ثوهدًا طؾقفام، وأمسهك آحهَره جورسهًو 
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ؾُي يف أبقوٍت ؾوهلو طـ رسِّ هذا آكؼالِب، خموصبًو أبو ثفؾ خو طوةَبهف طهد وؾد أطرَب رساهلام، 

 مو ؽعَؾ  

 ألمِر جوادي إذ تُسوُخ قوائُمه    أبا َحَكٍم واهللِ لو كنَت شاهداً 

 رسوٌل بربهاٍن، فمن ذا يقاوُمه   علمَت ومل تشكْك بينَّ حممداً 

 ()أرى أمَره يومًا ستبُدو معادُه              علوك بكـفِّ القوِم عنه فإىَّني          

أَيو اخممـقن! ـؼد شوع حُر حروِج اــبلِّ  صد الِل طؾقف  وسؾؿ مـ مؽَي يف ثقاكهِى 

، ؽعؾؿ بف اـبدُو واْلرُض، وؿون ممـ ةرامً إـقفؿ إحبوُر، وصرؾتفؿ إكبوُء، 
ِ
اـصحراء

قَل رسقِل الِل  صد الِل طؾقف  وسؾؿ أهُؾ اخديـِي اــبقيِي، ؽؽوكقا خيُرثقن يرةؼبقن وص

، ؿهؾَّ صهبوٍح، يؿهدون أبصهوَرهؿ  ُؾقن إغ َمؼِدِمهف اـؽهريِؿ، ومطؾِعهف اـبفهلِّ ، ويتشقَّ

ٌُ ةـؼطُع إكظوُر، يرؾبقن رلَء رسقِل الِلِ  صد الِل طؾقف  وسؾؿ  ؽنذا  وؾؾقهَبؿ إغ جق

اـقهقِم اـثهوِن طػه مهـ شهفِر ربقهٍع اشتدَّ اْلرُّ طودوا إغ بققُِتؿ يتقاطدون اـَغَد، ويف 

إول، طوم تالتي طػ مـ اـبعثِي اــبقيِي حهرج اخفهوثرون وإكصهوُر طهد طهودُِتؿ، 

يـتظرون اـرسقَل  صد الِل طؾقف  وسؾؿ ، ؽؾام هللَِقً اـشؿُس رثعقا إغ بققُِتؿ، ؽام ـبثقا أن 

قؾي، هذا صهوجُبؽؿ ؾهد ثهوَء، سؿعقا هوةَػ اـسعودِة يصقُح ويقُخ بلطد صقةِف  يو بـل ؾِ 

هوِر،  ؿؿ اـذي ةـتظرون، ؽورجتًَّ اخديـُي ةؽبِذًا، وـبسً صقبُي جؾهَي اـبفجهِي واـرسُّ هذا َثدُّ

وحرَج أهُؾفو يستؼبؾقن رسقهَلؿ اـؽريَؿ، رثوًٓ وكسوًء، صهغورًا وؿبهورًا، ؽخرثهقا ـؾؼوِئهف 

ْقه، وجقَّْقه بتحقِي اــبقِة، ؽلجَدؾقا بف مطقػع ف، واـسؽقـُي ةغشوه، واـهقجُل يـههزُل  ؽتؾؼَّ ـَ جق
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يُؾ َوَصوـُِح اْخُْمِمـَِع َواْخَالِئَؽُي َبْعَد َذـَِؽ َضِفهٌذ﴾ ، ؽبـهك طؾقف  ﴿ َؽنِنَّ الِلََّ ُهَق َمْقُٓه َوِثْرِ

هَس صد الِل طؾقف  وسؾؿ  مسجَد ُؾبوَء أوًٓ يف بـل طومر وبـل طقف، وهذا  أوُل مسهجٍد أسِّ

بعد اــبقِة، تؿ كزَل بعد ذـؽ يف بـل اــجوِر أحقاـِف بتقؽقٍؼ مـ الِلِ، تؿ بـهك مسهجَده جقهٌ 

برؿً اــوؾُي، وآحك بع اخفوثريـ وإكصوِر، وَؼَدْت صقبهُي بؿؼهِدِم رسهقِل الِلِ  صهد الِل 

 ِن.طؾقف  وسؾؿ  طوصؿَي اإلسالِم، وداَر اهلجرة، اـُغرُة ٕهِؾ اإليام

 ؽوْلؿُد لِل هللدًا ؿثذًا صقبًو مبورؿًو ؽقف، ؿام اىُّ ربـو ويرىض. 
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 اخلطبي اـثوكقي  

 أمو بعد. 

ؽقو أَيو اخممـقن! هذا كبُل هجرِة كبقِّؽؿ  صد الِل طؾقف  وسهؾؿ ، وؾهد سهؿعتؿ صَرؽهًو 

رِزهو وأضفِرهو بهديُع مـف، وهق كبٌل طظقٌؿ، بدا ؽقف ؿثٌذ مـ اـِعَرِ واـِعظوِت، اـتل مـ أب

 ومؽِرهؿ وحصهقمتِفؿ، 
ِ
ِة ؿقد إطداء صـِع الِل ةعوغ ـديـِف وأوـقوِئف وجزبِف، رؼؿ شدَّ

ؽنن أطداَء الِلِ ورسقـِف مؽروا مؽرًا ُؿبَّورًا، ؽؽودوا ـرسقِل الِل  صد الِل طؾقف  وسؾؿ ، 

 كقِر رسوـتِف وإزهوِق دطقةِف، ؿام ؾول ةعو
ِ
ـَ ومهقا بؼتؾِف إلصػوء ِذي َـّ غ  ﴿َوإِْذ َيْؿُؽُر بَِؽ ا

﴾ ـَ ِري
 َؿَػُروا ـُِقْثبُِتقَك َأْو َيْؼُتُؾقَك َأْو خُيِْرُثقَك َوَيْؿُؽُروَن َوَيْؿُؽهُر الِلَُّ َوالِلَُّ َحهْذُ اخَْهوؿِ

ؽلؽسَد الِلُ ؿقَدهؿ، وحقَّى مؽَرهؿ، وؾؾَى طؾقفؿ أمَرهؿ، ؽؽوكهً اهلجهرُة اخبورؿهُي ،

هُه اـتل ثعؾفو الِل وُه َؽَؼْد َكَقَ  ؽتحًو وكقًا ـسإسالِم وأهؾِف، ؿام ؾول ةعوغ  ﴿إِّٓ َةـُْقُ

هَزْن إِنَّ  َغوِر إِْذ َيُؼقُل ـَِصهوِجبِِف ٓ ََتْ ـْ و يِف ا  إِْذ مُهَ
ـَ َؿَػُروا َتوِِنَ اْتـَْعِ ِذي َـّ  الِلََّ الِلَُّ إِْذ َأْحَرَثُف ا

هْػَد  َمَعـَو َؽَلْكَزَل الِلَُّ َسؽِقـََتفُ  ـَ َؿَػهُروا اـسُّ ِذي َـّ َدُه بُِجـُقٍد مَلْ َةَرْوَهو َوَثَعَؾ َؿؾَِؿَي ا َطَؾْقِف َوَأيَّ

ُعْؾَقهو َوالِلَُّ َطِزيهٌز َجؽِهقٌؿ﴾ ـْ ف مهـ داِر إذى  َوَؿؾَِؿُي الِلَِّ ِههَل ا ـَ ، ؽهلحرج الِلُ رسهق

رًا وضوهرًا وبوصـًو، هللدًا ؿثهذًا صقبهًو واخحـِي إغ داِر اـِعزِّ واخـََعِي، ؽؾؾِف اْلؿُد أوًٓ وآِح 

 مبورؿًو ؽقف. 

أَيو اخممـقن! إن أطداَء الِل ةعوغ مفام بؾغقا مـ اـؼقِة يف اخؽهِر، واـشهدِة يف اـؽقهِد، 
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 كقِر الِل ةعوغ وةعذيِى وإبودِة أوـقوِئف وأجبوبِهف، ؽهنهنؿ 
ِ
واـرصوكِي يف اـتخطقط، إلصػوء

ـَ الِلِ اـثوبتيِ  ، وٓ وطقَده اجلوزمَي بـِق أوـقوِئف وأجبوبِف، ؽولِلُ ؼوـٌى طهد ــ يغذوا سـ

أمِره، وـؽـ أؿثَر اــوِس ٓ يعؾؿقن، والِلُ ةعوغ مـ وراِئفؿ ُمقٌط، ومؽهِرهؿ طـهَد الِلِ 

ْؿ ثؾَّ ذؿُره، ؿام ؾول سبحوكف  ﴿َوَؾْد َمَؽُروا َمْؽَرُهْؿ َوِطـَْد الِلَِّ َمْؽُرُهْؿ َوإِْن َؿوَن َمْؽُرهُ 

َبوُل ) َـّ الِلََّ خُمْؾَِػ َوْطِدِه ُرُسَؾُف إِنَّ الِلََّ َطِزيٌز ُذو اْكتَِؼوٍم﴾64ـَِتُزوَل ِمـُْف اجْلِ َسَب  .( َؽال ََتْ

َـّ َأَكهو َوُرُسهِظ إِنَّ الِلََّ  هَب
َْؼؾِ َٕ ووطُده اـذي ٓ خيؾُػف هق مو ذؿهَره يف ؾقـِهِف ﴿َؿَتَى الِلَُّ 

 الِل ةعوغ يف ؿؾِّ طٍق ومٍق أن يصروا، ٓ سقام يف هذا  َؾِقيٌّ َطِزيٌز﴾
ِ
، ؽعد أوـقوء

 اخؾِي، مـ اـقفقِد واــصهورى واخػهؿع 
ِ
 اـعصقِى، اـذي اشتدَّ ؽقف أذى أطداء

ًِ اـقؾ

واخبتِدطع، واخـوؽؼع واـعؾامكقهع وؼهِذهؿ ـسإسهالِم وأهؾِهف، وطؾهقفؿ أن يـتظهروا 

ت اـػرَج مـ الِلِ ةعوغ، ؽن ن اخؽَر مفام ُأجؽِؿهً أسهوـقُبف، وةقاـهً ُحُطقُبهف، واشهتدَّ

ُةف، ؽنكف ٓ يؼقُم خؽِر الِلِ ةعوغ وؿْقِده، ؿهام ؾهول ثهؾَّ ذؿهُره طهـ أطدائهف  ﴿َوُههْؿ  ُؾقَّ

ـُقَن يِف الِلَِّ َوُهَق َشِديُد اخَِْحوِل﴾ ْؿ وؿام ؾول  ﴿َوَمَؽُروا َمْؽرًا َوَمَؽْرَكو َمْؽرًا َوهُ ، جُيَوِد

 .  ٓ َيْشُعُروَن﴾

 أَيو اخممـقن.

ت وثَف اـتهوريِ ، ؽػقهف  -ربقعًو إوَل -إن هذا اـشفَر  بوٍر، ؼذَّ
ؿون ُماًَل ٕجداٍث ؿِ
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ُوـَد اـرسقُل  صد الِل طؾقف  وسؾؿ طد ؾقِل ؿثٍذ مـ أهِؾ اـعؾِؿ، وؽقف وصهَؾ اخديـهَي 

، وؾهد مهه  مفوثرًا، وؽقف ةقيف  صد الِل طؾقف  وسؾؿ  واكؼطهعَ 
ِ
اـهقجُل مهـ اـسهامء

اـسؾُػ اـصوْلقن، اـذيـ هؿ بوـؽتوِب واـسـِي مستؿِسؽقن طد طدِم ختصهقِص ههذا 

، مـ إطقوِد أو اخـوسبوِت أو إؽراِح بؿقـِد رسهقِل الِلِ  صهد الِل طؾقهف  
ٍ
اـشفِر بفء

 مـ اخآةِؿ أو إجزاِن خقةِف، واكؼطوعِ 
ٍ
،  وسؾؿ ، أو هجرةِف، وٓ بفء

ِ
اـقجِل مـ اـسامء

طد طدِّ هذا اـشفِر ؿغِذه مـ اـشفقِر، ؽؾام َضُعَػ إيامُن إمِي -رهللفؿ الِلُ -بؾ مضقا 

وِل يف اخوئِي اـرابعِي  ـَ استؿسوُؿفو هبدِيف وسـَّتِف أجدَث ؽِئوٌم مـ اجلُفَّ بولِلِ ورسقـِف، ووِه

صهد الِل طؾقهف  وسهؾؿ  ِطقهدًا   مـ اهلجرِة أطقودًا أو مـوسبوٍت، ؽوختهذوا مقـهَد اــبهلِّ 

اتػؾقن بف، ويصـعقن ؽقف اـقٓئَؿ، ويتؾؼقن اـتفهوَِن، ويـشهدون اـؼصهوئَد واخهدائَح 

ـُف، ؽخوـػقا هبذه اـبدطهِي ههدَي  ، اـذي هنك الِلُ طـف ورسق
ِ
ِك واإلصراء اـطوؽحَي بوـػِّ

طؾاًم وأطظهُؿ جبًّهو  اـصحوبِي ريض الِل طـفؿ واـتوبعع، اـذيـ هؿ أطؿُؼ إيامكًو وأرسُ  

ـرسقِل الِلِ  صد الِل طؾقف  وسؾؿ ، وةعظقاًم ِمـَّو، ؽوجذروا طبوَد الِلِ اـبدَع واخحَدَتوِت، 

ؽنهنو ٓ ةزيُدؿؿ مـ الِلِ إٓ ُبْعدًا، وؾد ؿون اــبل  صد الِل طؾقف  وسؾؿ يف حطبف يؼقل  

 . « ٍدفإن أصدَق احلديِث كتاُب اهللِ، وخرَي اهلدِي هدُي حمم»

 اـبدع واستؿسؽقا بوـســ   -بورك الِل ؽقؽؿ-ؽوهجروا 

 وذُّ إمقِر اخحدتوُت اـبدائعُ  ؽخُذ إمقِر اـسوـػوُت طد اهلدى

 

                                 

 


