
 (1)  من مشكاة النبوة

 "يا معاذ بن جبل"

احلمد هلل شرع الشرائع وما جعل علينا يف الدين من حرج، وأشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك له، 
قامت على وحدانيته الرباهني واحلجج، وأشهد أن نبينا حممًدا عبد هللا ورسوله املفدى بالقلوب واملهج، 

 :دين، أما بعدسان إىل يوم الصلى هللا وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعني ومن تبعهم بإح

 فأوصيكم ونفسي بتقوى هللا، لتتزكى نفُوسنا، وتطمئن قلوبنا، وتفوز بإذن الرحيم الكرمي بالنعيم املقيم،
َها  اَرُُ يَا أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا ُقوا أَنُفَسُكْم َوَأْهِليُكْم نَارًا َوُقوُدَها النَّاُس َواحلِْجَ  وتنجو من العذاب األليم، ﴿ َعَلي ْ

 .[6التحرمي: ]﴾  َمََلِئَكٌة ِغََلٌظ ِشَداٌد اَل يَ ْعُصوَن اَّللََّ َما أََمَرُهْم َويَ ْفَعُلوَن َما يُ ْؤَمُرونَ 

شاٌب صفقْت يُده يَد رسول هللا صلى هللا عليه وعلى آله وسلم يف بيعة العقبة مبايًعا، مث  :عباد الرمحن 
صلى  آله وسلم بقلٍب يتوقد إميانا وعقل يشعُّ ملوًعا، الزم الرسولصحب رسول هللا صلى هللا عليه وعلى 

هللا عليه وعلى آله وسلم فحفظ القرآن وَفِقه العلم فإذا هو أعلم األمة باحلَلل واحلرام وحظي من رسول 
هللا صلى هللا عليه وعلى آله وسلم مبحبٍة حلَف عليها رسوُل هللا صلى هللا عليه وعلى آله وسلم وحظي 

 .. رعاية، جتلّت بقرب واختصاص .. إنه معاذ بن جبل رضي هللا عنه .. وإليكم هذا اخلربب

َنُه إالَّ ُمْؤِخَرُُ الرَّْحِل، فقاَل: يا ُمع » ُ عليه وسلََّم ليَس بَ ْيِِن وبي ْ اذ بَن قال: ُكْنُت رِْدَف النبِّ َصلَّى اَّللَّ
ْيَك َرسوَل هللِا، وَسْعدَ  ْيَك َرسوَل ْيَك، مُثَّ ساَر ساَعًة، مُثَّ قاَل: يا ُمعاذ بَن َجَبٍل قُلتُ َجَبٍل، قُلُت: لَب َّ : لَب َّ

ْيَك َرسوَل هللِا وَسْعَدْيَك، قاَل: هْل  هللِا وَسْعَدْيَك، مُثَّ ساَر ساَعًة، مُثَّ قاَل: يا ُمعاذ بَن َجَبٍل قُلُت: لَب َّ
ُ وَرسولُُه أْعَلُم، قاَل: فإنَّ َحقُّ هللِا عَلى اَتْدرِي ما َحقُّ هللِا عَلى الِعباِد؟ قاَل: قُلُت: ا لِعباِد أْن يَ ْعُبُدوُه، َّللَّ

ْيَك َرسوَل هللِا، وَسْعَدْيَك، ق اَل: وال ُيْشرُِكوا به شيًئا، مُثَّ ساَر ساَعًة، مُثَّ قاَل: يا ُمعاَذ بَن َجَبٍل قُلُت: لَب َّ
ُ وَرسولُُه أْعَلُم، قاَل: أْن الهْل َتْدرِي ما َحقُّ الِعباِد عَلى هللِا إذا فَ عَ  بَ ُهمْ ُلوا ذلَك؟ قاَل: قُلُت: اَّللَّ ؛ « يُ َعذِّ

 .)أخرجه الشيخان(



ْرُهْم، فَ َيتَِّكُلوا :ويف رواية هلما  ُر به النَّاَس؟ قاَل: ال تُ َبشِّ  .فَ ُقلُت: يا َرسوَل اَّللَِّ أَفَل أَُبشِّ

 :اخلربتعالوا إىل بعض الوقفات مع هذا  :معشر الكرام

فضل توحيد هللا جل جَلله؛ فالتوحيد أساس العبادات، وأعظم الطاعات، كما أنه فيه  :أوىل الوقفات
خطوُر الشرِك كِله أكرب كان أم أصغر " فإنَّ َحقَّ هللِا عَلى الِعباِد أْن يَ ْعُبُدوُه، وال ُيْشرُِكوا به شيًئا " ولذا 

ا أمته الشرك اخلفي ففي احلديث: " إنَّ أخَوَف م فأخوف ما خافه النب صلى هللا عليه وسلم على
 .أخاُف عليكم الشرُك األصغُر فُسئل عنه فقال: الرياُء " )صححه ابن باز و قال األلباين: إسناده جيد(

سعة رمحة هللا ولطفه بعباده؛ إذ أن أعظم عبادُ يُتقرب هبا إليه يسرُي على املوفق إذ  :ثاين الوقفات 
 .ن الصغري والكبري والقوي والضعيف والغِن والفقرييستطيعها كل إنسا

الرباعة النبوية يف التعليم وحتفيز الذهن، فها هو معاذ رضي هللا عنه قد نال خصوصية  :ثالث الوقفات
وقربًا منه فهو لوحده معه، مث هو يناديه بامسه واسم أبيه، كأنه يناديه من بعيد وهو قريب جدا منه، حىت 

عها  وز إذا لّباه معاذ وأسعده سكت، والظن أن ذهن معاذ قد ذهب كل مذهب يف حلظات الصمت اليت
النب صلى هللا عليه وعلى آله وسلم بني نداءاته الثَلثة!! فالنداء ُمْلِفت! والصمت ُمْلِفت أيضا! حىت إذا  

كان الذهن يف غاية التيقظ جاءت املعلومة على شكل سؤال "هْل َتْدرِي ما َحقُّ هللِا عَلى الِعباِد؟ قاَل: 
ُ وَرسولُُه أْعَلُم، قاَل: فإنَّ   ."ًئاَحقُّ هللِا عَلى الِعباِد أْن يَ ْعُبُدوُه، وال ُيْشرُِكوا به شي قُلُت: اَّللَّ

كان معاذ رضي هللا عنه شابا مل جياوز العشرين من عمره إال قليَل، ومع ذلك اختاره  :الوقفة الرابعة 
افة أال خمرسول هللا صلى هللا عليه وعلى آله وسلم ليقول له علما خيصه به، ومل يأذن له أن خيرب به غريه، 

 .يفقهوا كفقهه، ويف هذا إعطاء كل متعلم من العلم ما يناسب إدراكه وفقهه وحاجته

ورع معاذ رضي هللا عنه، فقد أخرب عند موته خشية أن يأمث بكتم علم قال الراوي: "  :الوقفة اخلامسة
ًا  ." فأْخبَ َر هبا ُمعاُذ ِعْنَد َمْوتِِه تَأُّثُّ



حلمد ائر الصحابة وعّنا معهم إنه جواد كرمي، واستغفروا هللا إنه كان غفارا؛ ورضي هللا عن معاذ وعن سا 
 ... هلل

 :أما بعد

أن معاًذا رضي هللا عنه الذي أخربه النب صلى هللا عليه وعلى آله وسلم هبذه البشرى  :فسادس الوقفات
العظيمة قد ُعِرف بشده حرصه على العبادُ، وهو املروي عنه قوله عند موته "اللهم إين قد كنت أخافك 

 لغرس ر والفأنا اليوم أرجوك، اللهم إنك تعلم أين مل أكن أحب الدنيا وطول البقاء فيها جلري األهنا
 ."األشجار، ولكن لظمأ اهلواجر ومكابدُ الساعات ومزامحة العلماء بالركب عند حلق الذكر

فلم يَفهم من هذه البشرى النبوية اليت خصه هبا النُب عليه الصَلُ والسَلم االتكال وترك العمل واجلرأُ 
 .وم اهلواجرذذ بالطاعة وطول القيام وصعلى املعاصي، بل َفِقه منها ما حيّفزه على مزيد من العبادُ والتل

مع معاذ رضي هللا عنه وهو ينازع آخر أنفاس احلياُ مث هو ال يرتك وظيفته اليت تلقاها  :الوقفة السابعة 
من رسول هللا صلى هللا عليه وعلى آله وسلم وهي الدعُو والتعليم ! ولعلك تتذكر حني اختاره الرسول 

، هلذه املهمة حني بعثه ألهل اليمن " إنََّك تَْأيت قَ ْوًما ِمن أْهِل الِكتابِ  صلى هللا عليه وعلى آله وسلم
ُ وَأيّنِ َرسوُل هللِا ... " احلديث )صحيح مسلم( ُِ أنَّ ال إَلَه إالَّ اَّللَّ  .فاْدُعُهْم إىل َشهاَد

ألنصار من ا مشهد نبينا صلى هللا عليه وعلى آله وسلم على محار يقاسم ظهره شاب :الوقفة األخرية
يف مشهد من مشاهد التواضع، إنه رسول هللا صلى هللا عليه وعلى آله وسلم الذي اختار أن يكون عبًدا 

 ..نبًيا ال أن يكون مِلًكا نبيًّا

 ما حلظٌة مّرت مدى األيام   *** صلّى عليك هللاُ يا رمز اهلدى 



 (2)  من مشكاة النبوة

 !فيك جاهلية

احلمُد هلل عدد ما خلق، واحلمُد هلل ملء ما خلق، احلمد هلل البصرِي التواب، الفتّاِح الوّهاب، وأشهد أال 
إله إال هللا وحده ال شريك له السميُع اخلبري، املتنُي القدير، وأشهد أن حممًدا عبده ورسوله وصفّيه وخليله 

 :تعاقب اإلصباح واملساء، أما بعدصلى هللا عليه وسلم وعلى آله وصحبه عدد قطر الندى وما 

فأوصيكم ونفسي بتقوى هللا؛ فرصة احلياة هي زمن حتيق التقوى وجماهدة النفس وما عمرنا وحياتنا إال  
﴾  َكاتُِبونَ   َفَمن يَ ْعَمْل ِمَن الصَّاحِلَاِت َوُهَو ُمْؤِمٌن َفََل ُكْفرَاَن ِلَسْعِيِه َوِإنَّا لَهُ  جمموع الساعات واللحظات ﴿

 .[49األنبياء: ]

 .!ما أمجل االستضاءة من مشكاة النبوة! وما أحسن النْهل من َمعينها :عباد الرمحن

ُكْنُت رُبَُع  " :وحديثنا اليوم عن موقف نبوي حصل مع رجل سبق إىل اإلسَلم أخرب عن نفسه فقال 
ُت له: السََّلُم عليَك يا رسوَل هللاُ عليه وسلَّم فُقلْ  اإلسَلِم أسَلم قْبلي ثَلثٌة وأنا الرَّابُع أتَ ْيُت نيبَّ هللِا صلَّى

 وجِه هللِا صلَّى هللاُ عليه وسلَّم أشَهُد أْن ال إلَه إالَّ هللاُ وأشَهُد أنَّ حُممًَّدا عبُده ورسولُه فرأَْيُت االستبشاَر يف
أخرجه ابن ) "ِغَفار   ٌب رُجٌل ِمن بينرسوِل هللِا صلَّى هللاُ عليه وسلَّم فقال: )َمن أنَت؟( فُقْلُت: إّّنِ ُجْندُ 

وكان لسابقته هذه فضلها، إذ ملّا هاجر إىل النيب صلى هللا عليه وسلم كان عليه  .(حبان يف صحيحه
الصَلة والسَلم يبتدئ أبا ذر إذا حضر ويتفّقده إذا غاب، ولكنه وهو هبذه املنزلة حصل له هذا املوقف 

نَا هذا اخلرب، أخرج مسلم يف صحيحه عن املعرور بن ُسَويد قال: َمَررْ  الذي أثّر يف نفسه، فتعالوا نتأمل
نَ ُهما َكاَنْت ُحلَّ  ًة، َفقاَل: إنَّه  بَأِب َذرّ  بالرَّبََذِة َوعليه بُ ْرٌد وعَلى ُغََلِمِه ِمثْ ُلُه، فَ ُقْلَنا: يا أَبَا َذرّ  لو مَجَْعَت بي ْ

ِه، َفَشكَ كاَن بَ ْييِن وبنْيَ َرُجل  ِمن إْخَواّن َكََل  ِميًَّة، فَ َعي َّْرتُُه بأُمِّ ََ ُ ٌم، وََكاَنْت أُمهُه أَْع اّن إىل النيبِّ َصلَّى اَّللَّ
ُ عليه َوَسلََّم، َفقاَل: يا أَبَا َذرّ ، إنََّك اْمُرٌؤ ِفيَك َجاِهِليٌَّة، قُلُت: يا  عليه َوَسلََّم، فَ َلِقيُت النيبَّ َصلَّى اَّللَّ

َواُنُكْم، الّرَِجاَل َسبهوا أَبَاُه َوأُمَُّه، قاَل: يا أَبَا َذرّ ، إنََّك اْمُرٌؤ ِفيَك َجاِهِليٌَّة، ُهْم إخْ  َرسوَل هللِا، َمن َسبَّ 



ُ حَتَْت أَْيِديُكْم، فأْطِعُموُهْم ممَّا تَْأُكُلوَن، َوأَْلِبُسوُهْم ممَّا تَ ْلَبُسوَن، َواَل ُتَكلُِّفوهُ  ِْْلب ُ مْ َجَعَلُهُم اَّللَّ ُهْم، فإْن   ما يَ 
 .َكلَّْفُتُموُهْم فأِعيُنوُهمْ 

ِه قُلُت: نَ َعْم، قاَل: إنََّك اْمُرٌؤ ِفيَك " :ويف رواية للبخاري أَسابَ ْبَت ُفََلنًا قُلُت: نَ َعْم، قاَل: أفَِنْلَت ِمن أُمِّ
نِّ؟ قاَل: نَ َعْم، ُهْم إ ُ حَتَْت  ْخَواُنُكْم،َجاِهِليٌَّة قُلُت: عَلى ِحنِي َساَعِِت: هِذه ِمن ِكرَبِ السِّ َجَعَلُهُم اَّللَّ

ُ أَخاُه حَتَْت َيِدِه، فَ ْلُيْطِعْمُه ممَّا يَْأُكُل، وْليُ ْلِبْسُه ممَّا يَ ْلَبُس، واَل ُيَكلِّ  ُفُه ِمَن الَعَمِل ما أْيِديُكْم، فَمن َجَعَل اَّللَّ
ِْْلُبُه فَ ْلُيِعْنُه عليه ِْْلُبُه، فإْن َكلََّفُه ما يَ   ." يَ 

 :األحبة تعالوا إىل بعض الدروس والعرب أيها 

نستفيد قُ ْرب النيب صلى هللا عليه وسلم من الصحابة كلهم، فإن هذا الرجل الذي ُعريِّ بأمه فقيل  :أوال
ه  " يا ابن السوداء " :له َوَجَد يف النيب صلى هللا عليه وسلم مَلًذا قريًبا يشكو إليه ويستعذر منه ممن عريَّ

 .صلى هللا عليه وسلم بَشَكاته وعاتب أبا ذر رضي هللا عنه هذا املعاتبة الشديدة ؛ وقد اهتم النيب

إن عبوديَة هذا الرجل واختَلَف لونه مل تكن تعوقه عن الوصول إىل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 
 .وَعْرِض شكاته؛ إذ كان عليه الصَلة والسَلم قريًبا من الناس كلهم

بة يف بعض النفوس م نرى قوة :ومن الوقفات  ن االستئصال للنّ ْعَرة العنصرية، والِت ال زالت بقاياها ُمتَ َرسِّ
ِه قُلُت: نَ َعْم، قاَل: إنََّك اْمُرٌؤ ِفيَك  " :آثار اجلاهلية حيث قال عليه الصَلة السَلم ألِب ذر أفَِنْلَت ِمن أُمِّ

 ." َجاِهِليَّةٌ 

يه األسود كما أن أبا ذر مل خيرت لونه! فهذا أمر ليس لإلنسان فعارًا! مث هي مل خترت لوها  فسواد أمه ليس
إنََّك اْمُرٌؤ  " اختيار، لكن العار يف التخلق بأخَلق اجلاهلية! ولذا كان وْقُع الكلمة على أِب ذر شديدا

نِّ؟ قالَ  " ِفيَك َجاِهِليَّةٌ   ." نَ َعمْ  " :قال أبو ذر: عَلى ِحنِي َساَعِِت: هِذه ِمن ِكرَبِ السِّ

يف الوقت الذي كان النيب صلى هللا عليه وسلم حيّطم نعرات اجلاهلية وتفاخرها باألنساب واأللوان  :ثانيا 
، ُهْم إْخَواُنُكْم، َجَعَلُهُم " واألعراق كان يشّيد بناًء متيًنا من اأُلُخوَّة بني املسلمني، وهذا ظاهر يف قوله



ُ حَتَْت أَْيِديُكْم، فأْطِعُموُهْم  ِْْلبُ ُهْم، فإْن  ممَّا تَْأُكُلوَن، َوأَْلِبُسوُهْم ممَّا تَ ْلَبُسوَن، َواَل ُتَكلُِّفوُهمْ اَّللَّ  ما يَ 
فهذه مخسة أمور تُأّكد حّق األخوة ؛ فسماهم إخوانا ولو كانوا خدما، وأرشَد إىل  "َكلَّْفُتُموُهْم فأِعيُنوُهمْ 

 .ا يْلبهم، وأمر بإعانتهم لو ُكلفواإطعامهم مما يطعم وكسوهتم مما يكتسي وهنى عن تكليفهم م

 نفعين هللا وإياكم بالكتاب والسنة ومبا فيهما من العلم واحلكمة واستْفروا هللا إنه كان غفارا 

 ...احلمد هلل

فمن الدروس املستفادة: أن الرتبية النبوية حتيي يف نفوس الناس االعتزاز بذواهتم ومعرفة  :أما بعد
ولذا شعر أبو ذر  هبذا النّدية قال أبو ذر  " أَسابَ ْبَت ُفََلنًا قُلُت: نَ َعم " جباهتم،حقوقهم، كما يعرفون وا

 .فاملراجعة متبادلة بني طرفني " إنَّه كاَن بَ ْييِن وبنْيَ َرُجل  ِمن إْخَواّن َكََلمٌ  " :عندما روى اخلرب

علًما أنه عندما ألْى النيب صلى هللا عليه وسلم بكل حزم  أنواع التمايِز العنصري قبل أكثر من ألف 
وأربعمائة عام مل مثّة رأي عام عاملي، وال منظمات حلقوق اإلنسان، بل كان الواقُع االجتماعُي العاملي 

بوية إال بعد ملية هبذه اهلداية النيعيش أنواعا صارخًة من التمييز العنصري، بينما مل تلحق احلضارة العا
 !أربعة عشر قرنا

يبهرك شدة تأثر أِب ذر رضي هللا عنه مبقالة النيب صلى هللا عليه وسلم وقوة التزامه باألمر  :وأخريا 
النبوي، فإنه سكن الربذة يف آخر حياته وتويف فيها، ومع ذلك كان يف أعلى درجات االمتثال؛ إذ ملّا 

إنَّه كاَن بَ ْييِن وبنْيَ َرُجل  ِمن إْخَواّن َكََلٌم " وقسم احللة بينه وبني غَلمه ومل يكتِف  " " روى اخلرب قال
 .باملواساة الِت جيزئ فيها ما دون ذلك

إنه ُخُلق أصحاب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يف تَ َلقِّي أمره وهديه، مث امتثاله، فكانت أوامره تتشّكل 
 !وعميًقا يبقى يف نفوسهم ما بقيت هلم حياة التزاما سلوكيا قويًا

 ..رضي هللا عنهم أمجعني وعّنا معهم 

 ...مث صلوا وسلموا



 (3)  من مشكاة النبوة

 ذو العقيصتني

احلمد هلِل العالِّم احلكيم، الواسِع العظيم، احمليِط العليم، وأشهُد أال إله إال هللاُ املوىل احلميد، الطّيُب  
اجمليد، اخلبرُي الشهيد وأشهد أن حممدا عبده ورسوله وصفّيه وخليله، بلغ الرسالة، وأدى األمانة ونصح 

 :وصحبه وسلم تسليًما كثريًا.. أما بعداألمة وجاهد يف هللا حق جهاده صلى هللا عليه وعلى آله 

فأوصيكم ونفسي بأعظم الوصايا وأنفِعها، وأرحِبها وأمجِعها أوصنا هللا هبا وأوصي هبا األمم السابقة؛ 
َنا الَِّذيَن أُوُتواْ اْلِكَتاَب ِمن قَ ْبِلُكْم َوِإيَّاُكْم َأِن ات َُّقواْ اللَّ  ﴿ ي ْ ل نعيم اجلنة [، وه131]النساء:  ﴾ َوَلَقْد َوصَّ

﴾  نَا َمن َكاَن َتِقيّاً تِْلَك اجْلَنَُّة الَِِّت نُوِرُث ِمْن ِعَبادِ  إال بالتقوى؛ ﴿ -بعد رمحة هللا  -ودرجاهتا العلى ينال 
 .[33مرمي: ]

 ..إخوة اإلميان: إليكم هذا املشهد النبوي 

َنما ََنُْن ُجُلوٌس مع النبِّ  ْسِدِد، َصلَّى هللاُ عليه وسلَّ  عن أنس بن مالك رضي هللا عنه قال: بي ْ
َ

َم يف امل
ٌد؟ والنبُّ َصلَّى هللاُ  ْسِدِد ُُثَّ َعَقَلُه، ُُثَّ قاَل هلْم: أيُُّكْم حُمَمَّ

َ
عليه وسلََّم  َدَخَل َرُجٌل عَلى مَجٍَل، فأناَخُه يف امل

ُتَّكِ 
طَِّلِب فقاَل له ُئ. فقاَل له الرَُّجُل: يُمتَِّكٌئ بْْيَ َظْهرانَ ْيِهْم، فَ ُقْلنا: هذا الرَُّجُل األبْ َيُض امل

ُ
ا اْبَن عبِد امل

 َفُمَشدٌِّد النبُّ َصلَّى هللاُ عليه وسلََّم: قْد أَجْبُتَك. فقاَل الرَُّجُل للنبِّ َصلَّى هللاُ عليه وسلََّم: إّّنِ سائُِلكَ 
ْد َعَليَّ يف نَ ْفِسَك. فقاَل: َسلْ  ْسأََلِة، فال َتَِ

َ
ا َبدا لَك فقاَل: أْسأَ  َعَلْيَك يف امل ُلَك بَربَِّك وَربِّ َمن َعمَّ

ُ أَمَرَك أْن نُ  ، آللَّ ُ أْرَسَلَك إىل النَّاِس ُكلِِّهْم؟ فقاَل: اللَُّهمَّ نَ َعْم. قاَل: أْنُشُدَك باللَِّ َلَك، آللَّ َصلَِّي الصََّلواِت قَ ب ْ
َلِة؟ قاَل: اللَُّهمَّ نَ َعمْ  ُ أَمَرَك أْن َنُصوَم هاخلَْمَس يف الَيوِم واللَّي ْ ، آللَّ َنِة؟ . قاَل: أْنُشُدَك باللَِّ ْهَر ِمَن السَّ ذا الشَّ

ُ أَمَرَك أْن تَْأُخَذ هِذه الصََّدَقَة ِمن أْغِنيائِنا فَ تَ ْقِسَمها ، آللَّ َلى فُ َقرائِنا؟ ع قاَل: اللَُّهمَّ نَ َعْم. قاَل: أْنُشُدَك باللَِّ
 َمن وراِئي ِمن عليه وسلََّم: اللَُّهمَّ نَ َعْم. فقاَل الرَُّجُل: آَمْنُت مبا ِجْئَت به، وأنا َرسولُ  فقاَل النبُّ َصلَّى هللاُ 

 .قَ ْوِمي، وأنا ِضماُم بُن ثَ ْعَلَبَة أُخو َبِِن َسْعِد بِن َبْكٍر. أخرجه الشيخان



ُل هللِا، ، وأشَهُد أنَّ حممًدا رسو ويف رواية عند أمحد: "حىت إذا فرَغ قال: فإّّنِ أشَهُد أْن ال إلَه إالَّ هللاُ 
ي هذه الفرائَض، وأجتِنُب ما نَ َهْيَتِن عنه، ُث ال أزيُد، وال أنُقُص، قال: ُث انَصرَف راجًعا إىل  وسأؤدِّ

: إْن يصُدْق ذو الَعقيَصَتِْي يدُخِل اجلنََّة، قال: تى فأ بعريِه، فقال رسوُل هللِا صلَّى هللاُ عليه وسلََّم حَْي وىلَّ
إىل بعريِه، فأطَلَق ِعقاَله، ُث خرََج حىت قِدَم على قوِمه، فاجَتَمعوا إليه، فكان أوَل ما تكلََّم به أْن قال: 

ما وهللِا ال  بِئَسِت الالُت والُعزَّى، قالوا: َمْه يا ِضماُم، اتَِّق البَ َرَص واجُلذاَم، اتَِّق اجلنوَن، قال: َويْ َلكم، إَّنَّ
َقذَكم به مما كنُتم فَيُضرَّاِن، وال يَ نْ  يه، وإّّنِ فعاِن، إنَّ هللاَ عزَّ وجلَّ قد بَعَث رسواًل، وأنَزَل عليه كتابًا استَ ن ْ

أشَهُد أْن ال إلَه إالَّ هللاُ وحَده ال شريَك له، وأنَّ حممًدا عبُده ورسولُه، إّّنِ قد ِجئُتُكم من عنِده مبا أَمرَكم 
مَسى من ذلك اليوِم ويف حاِضرِه رُجٌل وال امرأٌة إالَّ مسلًما. قال: يقوُل به، وََّناكم عنه، قال: فوهللِا ما أ

ْعنا بوافِد قوٍم كان أفَضَل من ِضماِم بِن ثَ ْعلبةَ   .ابُن عبَّاٍس: فما َسَِ

 !هللا أكرب.. ما أعظم اإلميان إذا سكن القلب 

 :أيها األحبة: تعالوا إىل بعض الوقفات حول هذه القصة

نلحظ من القصة االندماج الكامل الذي كان يعيشه نبينا صلى هللا عليه وسلم مع أصحابه، حبيث   ♦
ٌد؟ ويف رواية:" أيكم ابن عبد املطلب؟" فلم يكن يف لباِسه  كان الداخل ال مييزه من بينهم! ": أيُُّكْم حُمَمَّ

ن يقوموا حوله كما تقوم األعاجم متباعدا عن حال أهل التكرب شْهرة وليس يف حاله ََتَيُّز ولذا َّناهم أ
 .والتعاظم، وهبذا القرب واالندماج معهم صّحح تصوراهتم وسلوكهم واستكّن حبه سويداء قلوهبم

ووقفة أخرى عند قول النب صلى هللا عيه وسلم: " سل عّما بدا لك " الفتة نبوية أمام طالب احلق  ♦
 س أمامهم أسئلة حمظورة؛ ألنه ليس يف الدين الذي جاء به رسول هللا صلى هللا عليهومتطلب اهلداية، فلي

 .وسلم ما يستحيا من ذكره، أو حيرج السؤال عنه



ومن الوقفات حسن خلقه عليه الصالة والسالم فقد كان يف خطاب ضمام غلظة! " إّّنِ سائُِلَك  ♦
دْ  ْسأََلِة، فال َتَِ

َ
مكة وبعد أن  َعَليَّ يف نَ ْفِسَك " علما أن هذا اخلطاب كان بعد فتح َفُمَشدٌِّد َعَلْيَك يف امل

 .بدأت الناس تدخل يف دين هللا أفواجا، ومع ذلك تفّهم النب صلى هللا عليه وسلم خطابه وطبيعته

 ..وللحديث بقية 
 ن غفاراانفعِن هللا وإياكم بالكتاب والسنة ومبا فيهما من اهلدى واحلكمة واستغفروا هللا إنه ك

 ...احلمد هلل

 اخلطبة الثانية 

 :أما بعد
فمن الوقفات مع القصة السابقة: أن قضية تصحيح التدين والتوثق مما يعتقده من األمهية مبكاٍن عند  ♦

ضمام بن ثعلبة ولذلك سافر ليتثبت عما بلغه عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وليحسم قراره يف دينه 
ِجّديته واستعداده لتحمل مسؤولية هذا الدين إذا تبْي له صدق هذا الرسول، وهو ما السابق، وهذا يبْي 

 .تبْي له بْي يدي رسول هللا صلى هللا عليه وسلم

ومن الوقفات: هلل ما أعدب هذا اإلميان إذا دخل القلب، فها هو ضمام يرجع إىل قومه وقد  ♦
خرجت الالت والعزى من قلبه بل َيُسّبها! وقومه املشركون خيافون عليه الربص واجلذام منها، لكن إذا 

ما وهللِا ال َيُضرَّ   ." ْنفعانِ اِن، وال ي َ أشرق اإلميان والتوحيد أبطل كل خرافة وتقليد " َويْ َلكم، إَّنَّ

أمهية استشعار تبليغ الدين، فهذا ضمام أعلن إميانه وقال " وأنا َرسوُل َمن وراِئي ِمن  :ومن الوقفات
ْعنا بوافِد قوٍم كان أفَضَل من ِضماِم بِن ثَ ْعلبةَ   .قَ ْوِمي " قال ابُن عبَّاٍس: فما َسَِ

وعن التابعْي و عنا معهم برمحتك يا أرحم اللهم ارض عن ضمام بن ثعلبة وعن الصحابة أمجعْي  
 ...الرامحْي



 ( يف مهنة أهله4من مشكاة النبوة )

َكاُل ا حَ  ﴿ َةَ َة َُِهَو اْلَح ُد يف ارح مح ََ ََِلُه اْلَح َ ح ََ ََِما يف اْح َماَِا ُد ّلَِلَه الهَذي َلُه َما يف السََََّّّّه مح ُُ اْلَح ﴾ ]سََََّّّّو ة  َب
ِأتَََّّّهد أ   له      1سَََّّّب    ِملَء ما تََََّّّ َش من تَََّّّ ءأ بدُدال   ََ ِاْ   ََ ِا [  بنا لك اْلمُد ملَء السَََّّّما

ِاه دط به الهه  هلبه ِ َ ََََََََََََََََُّّّّّّّّّّّّّّّّمل ل  هال  ِأتََّّهد أد  مدا هللابد   ِ  سََّّوله من اابده  ِحده   تََّّ  ك له 
ِال ابد   ِأهللاََََّّّّ ابه  هللال  وله  ِسََََّّّّلل هللالاه  وم الد ن أما ِمن ابدهل بإحسََََّّّّاد     مسشح ن سََََّّّّه هللاََََّّّّل    

ِم من اْهللاما  ال ََََّّّّاْلة ﴿ ِال أل ِ  ا ل ب لوط    ََ َُِهَو َفَمن  َّدحَملح َمَن ال ََََّّّّه  بدد  ف ِهللاََََّّّّ  ن سََََّّّّ   اَْلَا
َ نها َلُه َ ااَُبودَ   .[44اْنبااء ] ﴾ ُمؤحَمٌن َفََل ُ  ح َاَد َلَسدحَاَه َِ

ُاال ادالوا     طَللة هللال  ال :هللابام ال محن ِطه ه اله باش النبوي ذلك الباش الذي أذهب   هللانه ال  س 
 طَللة مع  وهة ف   ها أمنا هللاائشَََََََََّّّّّّّّّة   َََََََََّّّّّّّّّ    هللانها بسَََََََََّّّّّّّّّبب اسَََََََََّّّّّّّّّا  أ من بد  ال ابد  هللان حاَ  الك 

ِأغلق بابه؟  !الشخ اة الدامة اليت ا  مل أهللاباء اْمة  اف اكوُد حاله  ذا مةل با ه 

ِسَََّّّأة ج البخا ي يف هللاَََّّّ ا ه بسَََّّّنده  له   ُ هللالاه  َة ما  اَد النهللُا هللاََََّّّ لهَل هللان اْسَََّّّوم ها   سََََّّّ َلحُش هللَااَئشََََّّّ
َلَه  َنَة أهح َنُع يف بَّاحَ َه؟ هاَلشح   اَد َ كوُد يف َمهح َلَه  -َ  َََََََّّّّّّّح َمَة أهح ََلُة َة ََج    فَ  -اَّدحَِن َةدح ََ ال َََََََّّّّّّّه  َ َإَذا َحَََََََََّّّّّّّ

 .ال هََلةَ 

َ َلشح  ما  اد  سََّّوُ   َ  ِسََّّلهَل  َدَمُل يف بَاَ ه؟ هاَلشح   اد َبشَََّّ   هللاند أمحد  سََُّّ َ    هللاََّّله   ُ هللالاه  ا َمن الَبشَََّّ
ه َِخُدُم نَّ حسََّ ََِيُلُب تَّاَاهال  َِخاُط  (هللا  ه اْلباين) . َّ حل  َثوبَهال  يف هللا اح ابن حباد  " خَ ُف ندَله 

ِ  َهُع َملحَوه  ." ثوبَه 

 :أ ها اْحبة ادالوا    بد  الوه اَ

ِ الوه ِلكن هللال  أنه  " : ة اْ َ  " فهو  دةل با ه لاس هللال  أنه اللائد أِ الألهللاال   اد َبشََََََََََّّّّّّّّّ  ا َمن الَبشََََََََََّّّّّّّّّ
هللا و َ ها ِ   مع أهلهال  داش بساطَة اْلااَة اْس  َة  ِجال لاداش حااة السكن الأل  .الأل



ِههنا اسَََََََّّّّّّّا   هل  انش أُمنا هللاائشَََََََّّّّّّّة   َََََََّّّّّّّ    هللانها  :الوه ة الثاناة َلَه "  َنَة أهح هالش " اد َ كوُد يف َمهح
ِةدمَ ها؟ص أَما  انش  ِسَََََََّّّّّّّلل يف مدونَ ها  ِمشَََََََّّّّّّّلَ ه؟صحى  كود النهللا هللاَََََََّّّّّّّل    هللالاه  اشَََََََّّّّّّّكو  ث َة الدمَل 

هللا  َََََّّّّّه ِة طورا هللاشَََََّّّّّ ة أذ    َُة اِسَََََّّّّّاحَة وا  و   جا ِه  ا سَََََّّّّّبحج ُُتا م لا بَة اجُلُد  هللاَََََّّّّّا دة أذ  ؟ص 
ِه  الاوم مسََّّاحة غ فة من غ   باوانا ِ   ِن ََّّفص ال  باال  وسََّّاباَ الاوم ةسََّّة أم ا  يف ثَلثة أم ا  

 !اِس داد

ِ  ا أ ث ص و  َِهد فاها نا  للدامأ ُ  َََََََّّّّّّّنعص ر  الشَََََََّّّّّّّه اد  أو خترب أنه   يت ارَل  مث ارَل  مث ارَل  ِ ما ُأ
ِاِاءالبخ طداماال  منا طدامهل   !ال م  

 !مث ه  تابة و انشال بذ  ةص فهل ََثهش هللامٌل َي اج     هدأ؟ص فََل هللان هللاملأ َي اج    مساهللادة؟

ِ لاق أحد مداين  ِ اةال  ِ تها  ا ه مام باِشَََََّّّّّا  ة يف اْلااة الأل ِهو اِواسََََّّّّاة   هنا اِسََََّّّّاهللادة ِدم أهللامق 
ِ ة ﴿ َها ََِمنح و َااََه َأدح َةَلقَ  السَََََّّّّّكن    الأل ُكُنوا  َلَاَّح َِا ا  لهََ سَََََّّّّّح ُكلح أَةح ِم  ]﴾  َلُكل مَهنح أَنُ سََََََّّّّّ ِو  [11ال 

 . لل سب انه ل سكنوا مدها

َُ  :الوه ة الثالثة َُ يف مسَّاح هال البساَط يف م اهللاهال الكب  ننا نلله من هذه النافذة هللال  الباَش النبوَي ال َّا
ِد   دفُق فاه   ِال دا ِاِومة  ِاْلااة اللابةبا نش اح ِ اْلب  ِا ب هاَج   .نبوُ  السدامَة 

ام ا " فلاس يف باش النبوة ال واه   ُة هوُرا  "  اد   َل من   الكل    أنه  اد  ََََّّّّ ها  ا بسََََّّّّه  اء يف السََََّّّّ
ِ  ناس ال بسل ِح  ِ  ال جهل الدابس بل مجا  ال   !اِ كلف 

ِج    اِشَََّّّا  ة اِدرب  :الوه ة ال ابدة ِاإل ناس اِبهج سَََّّّو  َي ُل اِسَََّّّاحة اْ رب من هلباِبام ة من الأل  ة 
ِحشة ِلااابه فلحدا ِ ِساجدل ْلَو ه ف حةال  ِ داهناال  ِ  ه ِ  !ة

ِ  ََّّافهَّا هللالاَّه أد  سََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّ  اَّد من هََّّذا الَّد س النبوي ل  ََّّدفق  :أ هَّا اْحبََّّة ِ اََّّة  ِمة اْلاََّّاة الأل من  دََّّاين ب 
ِ هأ مب سلأ طلاق  !الدماء حا هة يف حااُتل  ثل هذه اللمساَ ارس ة من مشا  ة هللاملأ ِ

ِا    نه  اد غ ا ا ِاس ا   ِاْلكمةال  ِ ا فاهما من اري  ِالسنةال  ِ  ا ل بالك اب   .ن دِن   



ةَ  اْلمد هلل اللائل ﴿ َنٌة لَهَمن َ اَد  َّ حُ و اّلِلَه َِالحاَّوحَم ارح َوٌة َحسَََََّّّّ وَ  اّلِلَه ُأسََََّّّّح َ  َِذََ َ  اّلِلَه  َلَلدح َ اَد َلُكلح يف َ سََََُّّّّ
ُا   هللال  33﴾ ]اْحألاب   َ َث ِالندمة اِسَََََّّّّّداة  مد بن هللابد    ِسََََّّّّلل هللال  ال محة اِهداة  [ ِهللاََََّّّّل    

 :بددوله ِهللا به أما 

 ُُ ِسلل مع الناس  ث هللال  وله  فكل  به نا هذا ال واةد يف اْلااة النبو ة فلد  اد  سو    هللال    هللالاه 
ِ اد ةُ  يف با ه يف مهنة أهله  ِ اد مع الناس  ال  ح اِ سََََََّّّّّّلة با ُ  ام  يف با ه  ََََََّّّّّّ و  بسََََََّّّّّّه ال بسََََََّّّّّّلال 

ُهل ْهله ِة  .الناس للناس 

ِلكن مع أهلاهل ال جهل  د هَّذا ال واةد هَّد  َُّ ح َّلََّ  د هللانَّد أنَّاس  بَّذلود االامَلَ ال هالة يف اداملهل الدام 
ِأسدُدهل وسَن ةللَه أهُله ِسع الناس وسن ةلله  ِسلل هللال  من   .ِال َج ص ف ل    

ِاة ألرا يف ال دا   ل اللوامة  مدشَََََََََّّّّّّّّّ  الك ام   د هذا الد س النبوي  سَََََََََّّّّّّّّّالة م  وحة     ل من أسَََََََََّّّّّّّّّاء فَّهح
ِ  ُ سمع    وم ا أِ  ذ ااْ   .و  ِ َبسحط م اه  ال سلط وا     ُ ط    ُمللَهبا 

ِسََََّّّّلل  ِفاة النهللا هللاََََّّّّل    هللالاه  ة اما    ََََّّّّ    هللان أمَهنا هللاائشََََّّّّة اليت  اد من حكمة   أد ابل  بدد 
ِسََََّّّّلل م ها هدي نباها نحنوا من ن ََََّّّّف ه د نافذة  م  وحة  هللال  باش النبوة ا ط أمة  مد هللاََََّّّّل    هللالاه 

ِفاه ِأ ِسلل ةُ اجلألاء  ِ ألاها هللان أمة  مد هللال    هللالاه  ِأ  اها  ِالسَلمال ف    هللانها   .هللالاه ال َلة 

ِسلموا  ...مث هللالوا 



 "( "يا أم خالد هذا سنا5مشكاة النبوة )

 اخلطبة األوىل

وجعل لكل شيء قدرًا، وأسبغ على اخلالئق من فضله سرتًا، أمحده سبحانه وأشكره  احلمد هلل أحاط بكل شيء خربًا،
رسوله، بعثه إىل و وأتوب إليه وأستغفره، وأشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا حممًدا عبده 

 :أما بعد الناس كافة عذرًا ونذرًا، صلى هللا وسلم وبارك عليه، وعلى آله وصحبه والتابعني ومن تبعهم بإحسان،

﴾  َلَعلَُّكْم تُ ْفِلُحونَ  ِبيِلهِ يَا أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنواْ ات َُّقواْ اّللَه َوابْ تَ ُغواْ إِلَيِه اْلَوِسيَلَة َوَجاِهُدواْ ِف سَ  فأوصيكم ونفسي بتقوى هللا؛ ﴿
 .[53املائدة: ]

مطالعُة السريِة النبويِة يقوي اإلميان ويغذي حماسن األخالق ويشرح الصدر، وحديثنا اليوم عن موقف  :عباد الرمحن 
نبوي َوَقع مع طفلٍة سنذكر بعض تفاصيل نشأِِتا قبل رواية احلديث، أما امسها: فأمة بنت خالد بن سعيد بن العاص،  

كنهاها أبوها وهي طفلة "أم خالد"، ُوِلدت ِف احلبشة وتفتهح وْعُيها على أبيها وأمها مهاجرين ِف أرض الغربة هجرة هلل 
 .ورسوله

أخرج البخاري عن أم خالد أمة بنت خالد بن سعيد بن العاص رضي هللا عنها قالت: ُأِتَ َرسوُل اّللَِّ َصلَّى هللاُ عليه 
اِلٍد َفُأِتَ يب يَصةس َسْوءاُء، قاَل: َمن تَ َرْوَن َنْكُسوها هِذه اخلَِميَصَة َفُأْسِكَت الَقْوُم، قاَل: ائْ ُتو ي بأُمِه خوسلََّم بِثياٍب فيها خَِ 

، َفَجَعَل يَ ْنظُُر إىل َعَلِم ا ِميَصِة وُيِشرُي بَيِدِه إََلَّ خلَ النيبُّ َصلَّى هللاُ عليه وسلََّم فأْلَبَسِنيها بَيِدِه، وقاَل: أْبِلي وَأْخِلِقي َمرَّتَ نْيِ
نا «. يا أُمَّ خاِلٍد هذا َسنا ويا أُمَّ خاِلٍد هذا َسنا» ويقوُل:   .: احَلَسنُ -بِلساِن احلََبِشيَِّة  -والسَّ

ا رَأَْتُه عَلى أُمِه خاِلدٍ  :قاَل إْسحاقُ   ثَ ْتِِن اْمرَأَةس ِمن أْهِلي: أَّنَّ  .َحدَّ

ُُثَّ قَاَل َرسوُل اّللَِّ  أْلَعُب خبَاَتَِ النُّبُ وَِّة فَ َزبَ َر ي أيب، قَاَل َرسوُل اّللَِّ َصلَّى هللاُ عليه وسلََّم: َءْعَهاَفَذَهْبُت  :وِف رواية للبخاري
 .َصلَّى هللاُ عليه وسلََّم: أْبِلي وَأْخِلِقي، ُُثَّ أْبِلي وَأْخِلِقي، ُُثَّ أْبِلي وَأْخِلِقي

: فَ َبِقيَ    .ْت حَّتَّ ذََكَر، يَ ْعِِن ِمن بَ َقاِئَهاقَاَل عبُد اّللَِّ

 :تعالوا بنا إىل بعض الوقفات هلذا املشهد اجلميل :إخوة اإلميان



ا، حَّت صار من َهِهه إهباج  -1 كيف اتسع وقت النيب َصلَّى هللاُ عليه وعلى آله وسلََّم ليهتمه بشؤون أصحابه اخلاصة جدًّ
م! كة األطفال فرحهم الغامر بأشيائهم الصغرية ِف عيوننا، الكبرية ِف عيوَّنأطفاهِلم وإءخال السرور على نفوسهم ومشار 

فها هو يُ ْلِبُسها بنفسه ُث ينظر إىل أعالِم ثوهبا وهي اخلطوط فيشري إليه ويقول هلا: سنا سنا، ومعناها: مجيل بلسان 
 .احلبشة اليت نشأِتا هبا أم خالد

ا ِف الوقت وال قلة ِف األعباء فهو املتصدي ألعظم مسؤولية واملتحمل إنه عليه الصالة والسالم مل يكن يعيش فراغً  
ألثقل أمانة؛ ولكن هذه األشياء هلا أهيتها ِف مقياس عظمة األخالق احملمدية، فهو املبعوث إلسعاء البشرية ِف ءنياهم 

 .)حسنه األلبا ي(وأخراهم وهو الذي ءله أمته على أن من العمل املربور "سرور ُتْدِخله على قلب مسلم". 

طرح الرباعة النبوية ِف حتويل الفعل اجلميل إىل باقٍة من األفعال اجلميلة املعربة َبَدَأها َصلَّى هللاُ عليه وعلى آله وسلََّم ب -2
التساؤل ملن يعطى الكساء، مما يوحي باألهية واالنتقاء، ولذا حتول الكساء إىل وسام شرف. ُث طلبها َصلَّى هللاُ عليه 

 وعلى آله وسلََّم لتحظى باستالمه منه ومل يرسله إليها مع أَّنا صغرية!؛ ففي رواية للبخاري " قاَل: ائْ ُتو ي بأُمِه خاِلٍد َفُأِتَ 
 ." هبا حُتَْملُ 

 .ُث توىل َصلَّى هللاُ عليه وعلى آله وسلََّم بنفسه إلباسها الكساء 

 .وليةُث اتْ َبَع ذلك مبالطفِتها ومشاركتها فرحتها الطف

 .ُث الدعاء هلا وتكرار الدعاء. ُث تقريبها حَّت صارت تلعب خباَت النبوة بني كتفيه الذي لفت نظرها 

 .ُث تقريره لذلك وقولُه ألبيها حني زجرها: َءْعها

 !إنه ءرس نبوي يبني أن صنائع املعروف كما هي كرم فهي فن وحسن أءاء 

 .اجملالس مجعنا هللا بأهلها ِف ءار كرامته ومستقر رمحته فأي أخالٍق كرميٍة وأي أرحييٍة كانت تغمر تلك

 .نفعِن هللا وإياكم بالقرآن والسنة ومبا فيهما من اهلدى واحلكمة واستغفروا هللا إنه كان غفارا 

  

 اخلطبة الثانية

 ...احلمد هلل



 :فثالث الوقفات مع املوقف اجلميل :أما بعد

سه هللاُ عليه وعلى آله وسلََّم بإرسال اخلميصة إىل أم خالد، ولكنه باشر األمر بنفكان ميكن أن يكتفي النيب َصلَّى  -3
وبكل تفاصيله ليكون إسعاء الناس سنهة نبوية تُقتفى وأسوة حسنة ملن كان يرجو هللا واليوم واآلخر وذكر هللا كثريًا، ولذا 

ذه الفضيلة وتعيد أخواٍت كثرًا تشببها تواَل تأكيد ه فإنك واجد هلذه اللفتة اجلميلة ِف سرية النيب صلى هللا عليه وسلم
 .معا ي هذا املشهد

 :املنهج النبوي الكرمي ِف التعامل مع األطفال ِف مظاهر فمن ذلك -4

 .احلفاوة واإليناس واملالطفة -أ

 .ومن ذلك: التقرب والتآلف مع الطفولة، حبيث تدنو وتقرب؛ حَّت تالعب اليد الصغرية خاَت النبوة -ب 

 .ومن ذلك: الرفق والبعد عن اجلفاء والْنهر -ح

إكرام الصغار نوع إكرام آلبائهم، فيا ترى كيف كانت مشاعر أبيها وهو يرى رسول هللا َصلَّى هللاُ  :وخامس الوقفات 
 .!عليه وعلى آله وسلََّم يكُسوها ويالطُفها ويدعو هلا وينهى عن َّنْرها

ثر ءعوة النيب َصلَّى هللاُ عليه وعلى آله وسلََّم " أْبِلي وَأْخِلِقي، ُُثَّ أْبِلي معجزة نبوية، حيث ظهر أ :ومن الوقفات
رت أم خالد رضي هللا عنها حَّت كانت آخر من مات من  وَأْخِلِقي، ُُثَّ أْبِلي وَأْخِلِقي " وهي ءعوة بطول العمر، فُعمِه

 .الصحابيات رضي هللا عنهن

فكما عايشت فرحتها وهي طفلة فإَّنا قد بقيت احلاءثة حمفورة ِف ذاكرِتا حاضرة ِف الربُّ ال يُنسى،  :الوقفة األخرية 
 .وجداَّنا ترويها للناس، بل وبقي عندها الكساء حمتفظة به وقد ءكن لونه

  هصلَّى اإللُه على احلبيِب بفضلِ  

  وَحَباه قْدرًا يف األناِم عظيَما

  يا أيُّها الراجون منه شفاعةً 

 وسلِ موا تسِليَماصلُّوا عليه 
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