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تعلم كيف تعرف نفسك: فاالندفاع في خضم الحياة بدون إتاحة تعلم كيف تعرف نفسك: فاالندفاع في خضم الحياة بدون إتاحة 
الفرصة لنفسك كي تقيم أوضاعك ومسؤولياتك في الحياة, حماقة 

تعلم كيف تعرف نفسك: فاالندفاع في خضم الحياة بدون إتاحة 
الفرصة لنفسك كي تقيم أوضاعك ومسؤولياتك في الحياة, حماقة 

تعلم كيف تعرف نفسك: فاالندفاع في خضم الحياة بدون إتاحة 

كبرى. فالذين ال يفهمون أنفسهم لن يعرفوا إمكاناتهم.كبرى. فالذين ال يفهمون أنفسهم لن يعرفوا إمكاناتهم.
الفرصة لنفسك كي تقيم أوضاعك ومسؤولياتك في الحياة, حماقة 

كبرى. فالذين ال يفهمون أنفسهم لن يعرفوا إمكاناتهم.
الفرصة لنفسك كي تقيم أوضاعك ومسؤولياتك في الحياة, حماقة  ‚ÏÓ€a@ÚÓñÎ‚ÏÓ€a@ÚÓñÎ ِ َصلَّى اُهللا َعَلْيِه َوَسلََّم َقاَل  ِ َصلَّى اُهللا َعَلْيِه َوَسلََّم َقاَل َعْن َعِلي ْبن َأِبي َطاِلٍب، َأنَّ َرُسوَل اهللاَّ َعْن َعِلي ْبن َأِبي َطاِلٍب، َأنَّ َرُسوَل اهللاَّ

ُ ُبُيوَتُهْم َوُقُبوَرُهْم َناًرا، َكَما َشَغُلوَنا َعِن  َيْوَم اْلَخْنَدِق: «َمَألَ اهللاَّ
ِ َصلَّى اُهللا َعَلْيِه َوَسلََّم َقاَل  َعْن َعِلي ْبن َأِبي َطاِلٍب، َأنَّ َرُسوَل اهللاَّ

ُ ُبُيوَتُهْم َوُقُبوَرُهْم َناًرا، َكَما َشَغُلوَنا َعِن  َيْوَم اْلَخْنَدِق: «َمَألَ اهللاَّ
ِ َصلَّى اُهللا َعَلْيِه َوَسلََّم َقاَل  َعْن َعِلي ْبن َأِبي َطاِلٍب، َأنَّ َرُسوَل اهللاَّ

َالِة اْلُوْسَطى». َالِة اْلُوْسَطى».الصَّ الصَّ
ُ ُبُيوَتُهْم َوُقُبوَرُهْم َناًرا، َكَما َشَغُلوَنا َعِن  َيْوَم اْلَخْنَدِق: «َمَألَ اهللاَّ

َالِة اْلُوْسَطى». الصَّ
ُ ُبُيوَتُهْم َوُقُبوَرُهْم َناًرا، َكَما َشَغُلوَنا َعِن  َيْوَم اْلَخْنَدِق: «َمَألَ اهللاَّ —Ìãí@sÌáy—Ìãí@sÌáy
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أي الفريقني 
تريد أن تكون؟
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مولد أمة
يقول الداعية عبد الباري خلة: "إن ذكرى 
مولــده صلــى اهللا عليه وســلم ليســت 
ذكرى مولد إنســان عــادي أو عظيم، بل 
هــي ذكــرى مولد أمــة جديــدة حاربت 
الظلم والطغيان ورفعت شــعارها الخالد 
(َمتــَى اســتعبدتم الْناَس َوَقــْد َوَلَدْتُهْم 
أّمْهاُتُهــْم أْحــَرارًا؟)، أمــة ال تفــرق بين 
أبنائهــا وال تكره أحــدا على الدخول في 
دينهــا، قــال اهللا تعالــى: "ال ِإْكــَراَه ِفي 
أبنائهــا وال تكره أحــدا على الدخول في 
دينهــا، قــال اهللا تعالــى: "ال ِإْكــَراَه ِفي 
أبنائهــا وال تكره أحــدا على الدخول في 

يِن َقْد َتَبيََّن الرُّْشــدُ ِمــْن الَغيِّ َفَمْن  الدِّ
دينهــا، قــال اهللا تعالــى: "ال ِإْكــَراَه ِفي 
يِن َقْد َتَبيََّن الرُّْشــدُ ِمــْن الَغيِّ َفَمْن  الدِّ
دينهــا، قــال اهللا تعالــى: "ال ِإْكــَراَه ِفي 

ِ َفَقــْد  اُغــوِت َوُيْؤِمــْن ِبــاهللاَّ َيْكُفــْر ِبالطَّ
يِن َقْد َتَبيََّن الرُّْشــدُ ِمــْن الَغيِّ َفَمْن  الدِّ
ِ َفَقــْد  اُغــوِت َوُيْؤِمــْن ِبــاهللاَّ َيْكُفــْر ِبالطَّ
يِن َقْد َتَبيََّن الرُّْشــدُ ِمــْن الَغيِّ َفَمْن  الدِّ

اْسَتْمَسَك ِباْلُعْرَوِة اْلُوْثَقى ال انِفَصاَم َلَها 
ِ َفَقــْد  اُغــوِت َوُيْؤِمــْن ِبــاهللاَّ َيْكُفــْر ِبالطَّ
اْسَتْمَسَك ِباْلُعْرَوِة اْلُوْثَقى ال انِفَصاَم َلَها 
ِ َفَقــْد  اُغــوِت َوُيْؤِمــْن ِبــاهللاَّ َيْكُفــْر ِبالطَّ

ُ َسِميٌع َعِليٌم". َواهللاَّ
اْسَتْمَسَك ِباْلُعْرَوِة اْلُوْثَقى ال انِفَصاَم َلَها 

ُ َسِميٌع َعِليٌم". َواهللاَّ
اْسَتْمَسَك ِباْلُعْرَوِة اْلُوْثَقى ال انِفَصاَم َلَها 

وأشار إلى أن النبي -صلى اهللا عليه وسلم- ولد يتيمًا 
في عام الفيل، وقد مات أبوه عبد اهللا وأمه حامل به 
لشــهرين فكفله جــده عبد المطلب واســترضع من 
حليمة بنت أبي ذؤيب الســعدية، وكانت بادية بني 
سعد تعاني ســنة مجدبة, ولما وصل الرسول صلى 

اهللا عليه وسلم إليها حلت البركة بيت حليمة.
وأوضــح خلة أن والدة  النبــي الكريم صلى اهللا عليه 
وسلم يتيًما لحكم عظيمة من أهمها: أن يتولى اهللا 
تربيته بنفسه وال يترك للبشر يدًا عليه حتى ال يظن 
أحــد أن محمدًا رضع لبان دعوته مــن جده، أو عمه 

وقد زعم ذلك المشككون فيما بعد.
وأضــاف: "كما وقعــت للنبي صلى اهللا عليه وســلم 
حادثــة عظيمة عند مرضعتــه حليمة أال وهي حادثة 
ِ َصلَّى  شق الصدر، فَعْن َأَنِس ْبِن َماِلٍك َأنَّ َرُسوَل اهللاَّ
حادثــة عظيمة عند مرضعتــه حليمة أال وهي حادثة 
ِ َصلَّى  شق الصدر، فَعْن َأَنِس ْبِن َماِلٍك َأنَّ َرُسوَل اهللاَّ
حادثــة عظيمة عند مرضعتــه حليمة أال وهي حادثة 

َم  ُ َعَلْيِه َوَســلَّ َم َأَتــاُه ِجْبِريُل َصلَّى اهللاَّ ُ َعَلْيِه َوَســلَّ اهللاَّ
ِ َصلَّى  شق الصدر، فَعْن َأَنِس ْبِن َماِلٍك َأنَّ َرُسوَل اهللاَّ
َم  ُ َعَلْيِه َوَســلَّ َم َأَتــاُه ِجْبِريُل َصلَّى اهللاَّ ُ َعَلْيِه َوَســلَّ اهللاَّ
ِ َصلَّى  شق الصدر، فَعْن َأَنِس ْبِن َماِلٍك َأنَّ َرُسوَل اهللاَّ

َوُهــَو َيْلَعــُب َمَع اْلِغْلَمــاِن َفَأَخَذُه َفَصَرَعُه َفَشــقَّ َعْن 
َقْلِبِه َفاْسَتْخَرَج اْلَقْلَب َفاْســَتْخَرَج ِمْنُه َعَلَقًة َفَقاَل َهَذا 
َوُهــَو َيْلَعــُب َمَع اْلِغْلَمــاِن َفَأَخَذُه َفَصَرَعُه َفَشــقَّ َعْن 
َقْلِبِه َفاْسَتْخَرَج اْلَقْلَب َفاْســَتْخَرَج ِمْنُه َعَلَقًة َفَقاَل َهَذا 
َوُهــَو َيْلَعــُب َمَع اْلِغْلَمــاِن َفَأَخَذُه َفَصَرَعُه َفَشــقَّ َعْن 

َطاِن ِمْنَك ُثمَّ َغَســَلُه ِفي َطْسٍت ِمْن َذَهٍب  ــيْ َحظُّ الشَّ
َقْلِبِه َفاْسَتْخَرَج اْلَقْلَب َفاْســَتْخَرَج ِمْنُه َعَلَقًة َفَقاَل َهَذا 
َطاِن ِمْنَك ُثمَّ َغَســَلُه ِفي َطْسٍت ِمْن َذَهٍب  ــيْ َحظُّ الشَّ
َقْلِبِه َفاْسَتْخَرَج اْلَقْلَب َفاْســَتْخَرَج ِمْنُه َعَلَقًة َفَقاَل َهَذا 

ِبَماِء َزْمَزَم ُثمَّ َألََمُه ُثمَّ َأَعاَدُه ِفي َمَكاِنِه َوَجاَء اْلِغْلَماُن 
َطاِن ِمْنَك ُثمَّ َغَســَلُه ِفي َطْسٍت ِمْن َذَهٍب  ــيْ َحظُّ الشَّ
ِبَماِء َزْمَزَم ُثمَّ َألََمُه ُثمَّ َأَعاَدُه ِفي َمَكاِنِه َوَجاَء اْلِغْلَماُن 
َطاِن ِمْنَك ُثمَّ َغَســَلُه ِفي َطْسٍت ِمْن َذَهٍب  ــيْ َحظُّ الشَّ

ًدا َقْد ُقِتَل  ِه َيْعِني ِظْئَرُه َفَقاُلوا ِإنَّ ُمَحمَّ َيْسَعْوَن ِإَلى ُأمِّ
ِبَماِء َزْمَزَم ُثمَّ َألََمُه ُثمَّ َأَعاَدُه ِفي َمَكاِنِه َوَجاَء اْلِغْلَماُن 
ًدا َقْد ُقِتَل  ِه َيْعِني ِظْئَرُه َفَقاُلوا ِإنَّ ُمَحمَّ َيْسَعْوَن ِإَلى ُأمِّ
ِبَماِء َزْمَزَم ُثمَّ َألََمُه ُثمَّ َأَعاَدُه ِفي َمَكاِنِه َوَجاَء اْلِغْلَماُن 

َفاْســَتْقَبُلوُه َوُهَو ُمْنَتِقــُع اللَّْوِن َقاَل َأَنــٌس َوَقْد ُكْنُت 
ًدا َقْد ُقِتَل  ِه َيْعِني ِظْئَرُه َفَقاُلوا ِإنَّ ُمَحمَّ َيْسَعْوَن ِإَلى ُأمِّ
َفاْســَتْقَبُلوُه َوُهَو ُمْنَتِقــُع اللَّْوِن َقاَل َأَنــٌس َوَقْد ُكْنُت 
ًدا َقْد ُقِتَل  ِه َيْعِني ِظْئَرُه َفَقاُلوا ِإنَّ ُمَحمَّ َيْسَعْوَن ِإَلى ُأمِّ

َأْرِئي َأَثَر َذِلَك اْلِمْخَيِط ِفي َصْدِرِه".
َفاْســَتْقَبُلوُه َوُهَو ُمْنَتِقــُع اللَّْوِن َقاَل َأَنــٌس َوَقْد ُكْنُت 

َأْرِئي َأَثَر َذِلَك اْلِمْخَيِط ِفي َصْدِرِه".
َفاْســَتْقَبُلوُه َوُهَو ُمْنَتِقــُع اللَّْوِن َقاَل َأَنــٌس َوَقْد ُكْنُت 

وبيــن خلــة أن المراد بذلك تهيئــة النبي صلى اهللا 
عليه وســلم للرســالة منذ الصغر، وليس كما يظن 
البعض اســتئصال غدة الشــر من جسمه صلى اهللا 
عليه وســلم، إذ لو كان الشــر منبعه غدة ألمكن أن 

يصبح الشرير خّيرًا بعملية جراحية.
وتابع حديثه: "فما حصل لرسول اهللا صلى اهللا عليه 
وســلم يمكن أن نســتفيد منه نحن المسلمين وأن 
نقتدي به فنجدد التوبة واإلنابة هللا سبحانه ثم بعد 
ذلك نقتــدي به صلوات اهللا وســالمه عليه كما قال 

اهللا ســبحانه: "َلَقْد َكاَن َلُكْم ِفي َرُســوِل 
 َ ٌة َحَســَنٌة ِلَمــْن َكاَن َيْرُجو اهللاَّ ِ ُأْســوَ اهللاَّ
اهللا ســبحانه: "َلَقْد َكاَن َلُكْم ِفي َرُســوِل 
 َ ٌة َحَســَنٌة ِلَمــْن َكاَن َيْرُجو اهللاَّ ِ ُأْســوَ اهللاَّ
اهللا ســبحانه: "َلَقْد َكاَن َلُكْم ِفي َرُســوِل 

َ َكِثيًرا"". َواْلَيْوَم اْآلِخَر َوَذَكَر اهللاَّ
 َ ٌة َحَســَنٌة ِلَمــْن َكاَن َيْرُجو اهللاَّ ِ ُأْســوَ اهللاَّ

َ َكِثيًرا"". َواْلَيْوَم اْآلِخَر َوَذَكَر اهللاَّ
 َ ٌة َحَســَنٌة ِلَمــْن َكاَن َيْرُجو اهللاَّ ِ ُأْســوَ اهللاَّ

صفات وأخالق
ونــوه خلة إلى أن النبــي صلى اهللا عليه 
وســلم اتصف بالخلق الحسن، فقد كان 
منذ صغــره رجًال صادًقا أميًنــا، عادًال إذا 
حكــم، حكيمًا إذا تصــّرف منحه اهللا عقًال 
وافــرًا وخلقــًا عظيًما ويدًا ســخية منحه 
اهللا صفات كثيــرة، وما عرف التاريخ رجًال 
حليًما كمحمد عليه الصالة والســالم وال 
رجًال عفوًا كعفوه ولم يعرف التاريخ قاضًيا 

عادًال كمحمد وال قائدًا فذا كمحمد.
واســتكمل: "فكان ال يغضــب إال هللا، غضًبا من غير 
حقد وال غل، كان وصــوًال للرحم، وفيا بالعهد عفيًفا 
زاهدًا متواضًعا، أنبل الناس خلقًا وأكرمهم معاشــرة 
وأحســنهم حوارًا وجوارًا، وكان يمازح أصحابه، يقبل 
عذر المعتذر ويبدأهم بالسالم ويؤثرهم على نفسه، 
وماذا عساني أن أذكر من صفات وأخالق ومدح وثناء 
واهللا تعالى يمدحه فيقول سبحانه: "َوِإنََّك َلَعَلى ُخُلٍق 
وماذا عساني أن أذكر من صفات وأخالق ومدح وثناء 
واهللا تعالى يمدحه فيقول سبحانه: "َوِإنََّك َلَعَلى ُخُلٍق 
وماذا عساني أن أذكر من صفات وأخالق ومدح وثناء 

َعِظيٍم"؟.
وختم خلة حديثه: "وعلى هدي المصطفى صلى اهللا 

َعِظيٍم"؟.
وختم خلة حديثه: "وعلى هدي المصطفى صلى اهللا 

َعِظيٍم"؟.

عليه وســلم تتجسد دروس وعبر ســجلها التاريخ لنا 
,حيث اعتنــى ببناء المجتمع وأبنائه ووصل النور إلى 
العالمين وشعر الناس بدفء رسالته وأمنها وأمانها 
ورحمتها فعــاش الكل في رحاب حظيرته الواســعة 
ومائدته الغنية وأخالقه العظيمة، وبعد فهذا غيض 
من فيض من الدروس والعبر المســتوحاة من مولد 

سيد البشر".

َحاِبــيُّ َطْلَحــُة ْبــن ُعَبْيــِد اللــه َرِضــَي اللــه َعْنــُه الصَّ
 . . 



َطْلَحُة ْبُن ُعَبْيِد اهللا ْبُن ُعْثَماُن الُقرِشــيِّ التَّْيِمّي، 
أبــو محمــد، ُيعــرف بَطْلَحــة الخيــر، وَطْلَحــة 
َطْلَحُة ْبُن ُعَبْيِد اهللا ْبُن ُعْثَماُن الُقرِشــيِّ التَّْيِمّي، 
أبــو محمــد، ُيعــرف بَطْلَحــة الخيــر، وَطْلَحــة 
َطْلَحُة ْبُن ُعَبْيِد اهللا ْبُن ُعْثَماُن الُقرِشــيِّ التَّْيِمّي، 

الفيَّاض. 
هو أحد العشرة المبشرين بالجنة، وأحد الثمانية 
الذين سبقوا إلى اإلسالم، وأحد الخمسة الذين 
أســلموا على يد أبي بكر َرِضــَي اهللا َعْنُه، وأحد 

الستة أصحاب الشورى.
لم يشــهد َطْلَحُة َرِضَي اهللا َعْنــُه بدًرا فقد كان 
ُ َعَلْيِه  غائًبا بالشــام حيث بعثه النَِّبيُّ َصلَّــى اهللاَّ
لم يشــهد َطْلَحُة َرِضَي اهللا َعْنــُه بدًرا فقد كان 
ُ َعَلْيِه  غائًبا بالشــام حيث بعثه النَِّبيُّ َصلَّــى اهللاَّ
لم يشــهد َطْلَحُة َرِضَي اهللا َعْنــُه بدًرا فقد كان 

َوَسلََّم هو وَســِعيُد ْبُن َزْيد َرِضَي اهللا َعْنُهما في 
ُ َعَلْيِه  غائًبا بالشــام حيث بعثه النَِّبيُّ َصلَّــى اهللاَّ
َوَسلََّم هو وَســِعيُد ْبُن َزْيد َرِضَي اهللا َعْنُهما في 
ُ َعَلْيِه  غائًبا بالشــام حيث بعثه النَِّبيُّ َصلَّــى اهللاَّ

مهمة، فضرب له َصلَّى اُهللا َعَلْيِه َوَسلََّم بسهمه 
وأجره. وشهد َرِضَي اهللا َعْنُه أحًدا وما بعدها من 
المشاهد، وبايع بيعة الرضوان، وأبلى يوم أحد 
ــا َكاَن َيْوُم ُأُحــٍد اْنَهَزَم النَّاُس  بــالًء عظيًما، (َلمَّ
المشاهد، وبايع بيعة الرضوان، وأبلى يوم أحد 
ــا َكاَن َيْوُم ُأُحــٍد اْنَهَزَم النَّاُس  بــالًء عظيًما، (َلمَّ
المشاهد، وبايع بيعة الرضوان، وأبلى يوم أحد 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َوَأُبو َطْلَحَة َبْيَن  َعْن النَِّبيِّ َصلَّى اهللاَّ
ــا َكاَن َيْوُم ُأُحــٍد اْنَهَزَم النَّاُس  بــالًء عظيًما، (َلمَّ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َوَأُبو َطْلَحَة َبْيَن  َعْن النَِّبيِّ َصلَّى اهللاَّ
ــا َكاَن َيْوُم ُأُحــٍد اْنَهَزَم النَّاُس  بــالًء عظيًما، (َلمَّ

ٌب ِبِه َعَلْيِه  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم ُمَجوِّ َيَدْي النَِّبيِّ َصلَّى اهللاَّ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َوَأُبو َطْلَحَة َبْيَن  َعْن النَِّبيِّ َصلَّى اهللاَّ
ٌب ِبِه َعَلْيِه  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم ُمَجوِّ َيَدْي النَِّبيِّ َصلَّى اهللاَّ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َوَأُبو َطْلَحَة َبْيَن  َعْن النَِّبيِّ َصلَّى اهللاَّ

ِبَحَجَفــٍة َلــُه، َوَكاَن َأُبو َطْلَحَة َرُجًال َراِمًيا َشــِديَد 
ٌب ِبِه َعَلْيِه  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم ُمَجوِّ َيَدْي النَِّبيِّ َصلَّى اهللاَّ
ِبَحَجَفــٍة َلــُه، َوَكاَن َأُبو َطْلَحَة َرُجًال َراِمًيا َشــِديَد 
ٌب ِبِه َعَلْيِه  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم ُمَجوِّ َيَدْي النَِّبيِّ َصلَّى اهللاَّ

، َيْكِسُر َيْوَمِئٍذ َقْوَسْيِن َأْو َثَالًثا، َوَكاَن الرَُّجُل  اْلِقدِّ
ِبَحَجَفــٍة َلــُه، َوَكاَن َأُبو َطْلَحَة َرُجًال َراِمًيا َشــِديَد 
، َيْكِسُر َيْوَمِئٍذ َقْوَسْيِن َأْو َثَالًثا، َوَكاَن الرَُّجُل  اْلِقدِّ
ِبَحَجَفــٍة َلــُه، َوَكاَن َأُبو َطْلَحَة َرُجًال َراِمًيا َشــِديَد 

َها ِألَِبي  َيُمرُّ َمَعُه اْلَجْعَبُة ِمْن النَّْبِل َفَيُقوُل: اْنُشــرْ
، َيْكِسُر َيْوَمِئٍذ َقْوَسْيِن َأْو َثَالًثا، َوَكاَن الرَُّجُل  اْلِقدِّ
َها ِألَِبي  َيُمرُّ َمَعُه اْلَجْعَبُة ِمْن النَّْبِل َفَيُقوُل: اْنُشــرْ
، َيْكِسُر َيْوَمِئٍذ َقْوَسْيِن َأْو َثَالًثا، َوَكاَن الرَُّجُل  اْلِقدِّ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َيْنُظُر  َطْلَحَة، َفَأْشَرَف النَِّبيُّ َصلَّى اهللاَّ
َها ِألَِبي  َيُمرُّ َمَعُه اْلَجْعَبُة ِمْن النَّْبِل َفَيُقوُل: اْنُشــرْ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َيْنُظُر  َطْلَحَة، َفَأْشَرَف النَِّبيُّ َصلَّى اهللاَّ
َها ِألَِبي  َيُمرُّ َمَعُه اْلَجْعَبُة ِمْن النَّْبِل َفَيُقوُل: اْنُشــرْ

ِ ِبَأِبي  ِإَلــى اْلَقْوِم، َفَيُقوُل َأُبو َطْلَحَة: َيــا َنِبيَّ اهللاَّ
ْف ُيِصيُبَك َســْهٌم ِمْن ِسَهاِم  ي، َال ُتْشــرِ َأْنَت َوُأمِّ
ِ ِبَأِبي  ِإَلــى اْلَقْوِم، َفَيُقوُل َأُبو َطْلَحَة: َيــا َنِبيَّ اهللاَّ
ْف ُيِصيُبَك َســْهٌم ِمْن ِسَهاِم  ي، َال ُتْشــرِ َأْنَت َوُأمِّ
ِ ِبَأِبي  ِإَلــى اْلَقْوِم، َفَيُقوُل َأُبو َطْلَحَة: َيــا َنِبيَّ اهللاَّ

اْلَقْوِم، َنْحِري ُدوَن َنْحِرَك) "رواه البخاري".
ْف ُيِصيُبَك َســْهٌم ِمْن ِسَهاِم  ي، َال ُتْشــرِ َأْنَت َوُأمِّ

اْلَقْوِم، َنْحِري ُدوَن َنْحِرَك) "رواه البخاري".
ْف ُيِصيُبَك َســْهٌم ِمْن ِسَهاِم  ي، َال ُتْشــرِ َأْنَت َوُأمِّ

َعَلْيــِه َوَســلََّم   ُ الّنبــي َصلَّــى اهللاَّ وقــد بشــره 
اْلَقْوِم، َنْحِري ُدوَن َنْحِرَك) "رواه البخاري".

َعَلْيــِه َوَســلََّم   ُ الّنبــي َصلَّــى اهللاَّ وقــد بشــره 
اْلَقْوِم، َنْحِري ُدوَن َنْحِرَك) "رواه البخاري".

بالشهادة، لّما َكاَن َعَلى ِحَراٍء ُهَو َوَأُبو َبْكٍر َوُعَمُر 
َعَلْيــِه َوَســلََّم   ُ الّنبــي َصلَّــى اهللاَّ وقــد بشــره 
بالشهادة، لّما َكاَن َعَلى ِحَراٍء ُهَو َوَأُبو َبْكٍر َوُعَمُر 
َعَلْيــِه َوَســلََّم   ُ الّنبــي َصلَّــى اهللاَّ وقــد بشــره 

ْخَرُة،  َبْيُر َفَتَحرََّكْت الصَّ َوُعْثَماُن َوَعِليٌّ َوَطْلَحُة َوالزُّ
بالشهادة، لّما َكاَن َعَلى ِحَراٍء ُهَو َوَأُبو َبْكٍر َوُعَمُر 
ْخَرُة،  َبْيُر َفَتَحرََّكْت الصَّ َوُعْثَماُن َوَعِليٌّ َوَطْلَحُة َوالزُّ
بالشهادة، لّما َكاَن َعَلى ِحَراٍء ُهَو َوَأُبو َبْكٍر َوُعَمُر 

َم: (اْهَدْأ َفَما َعَلْيَك ِإالَّ  ُ َعَلْيِه َوَســلَّ َفَقاَل َصلَّى اهللاَّ
ْخَرُة،  َبْيُر َفَتَحرََّكْت الصَّ َوُعْثَماُن َوَعِليٌّ َوَطْلَحُة َوالزُّ
َم: (اْهَدْأ َفَما َعَلْيَك ِإالَّ  ُ َعَلْيِه َوَســلَّ َفَقاَل َصلَّى اهللاَّ
ْخَرُة،  َبْيُر َفَتَحرََّكْت الصَّ َوُعْثَماُن َوَعِليٌّ َوَطْلَحُة َوالزُّ

يٌق َأْو َشِهيٌد) "رواه البخاري". َنِبيٌّ َأْو ِصدِّ
َم: (اْهَدْأ َفَما َعَلْيَك ِإالَّ  ُ َعَلْيِه َوَســلَّ َفَقاَل َصلَّى اهللاَّ

يٌق َأْو َشِهيٌد) "رواه البخاري". َنِبيٌّ َأْو ِصدِّ
َم: (اْهَدْأ َفَما َعَلْيَك ِإالَّ  ُ َعَلْيِه َوَســلَّ َفَقاَل َصلَّى اهللاَّ

َرِضــَي اهللا َتَعاَلى عن َطْلَحــة وعن َصَحاِبة النَِّبّي 
يٌق َأْو َشِهيٌد) "رواه البخاري". َنِبيٌّ َأْو ِصدِّ

َرِضــَي اهللا َتَعاَلى عن َطْلَحــة وعن َصَحاِبة النَِّبّي 
يٌق َأْو َشِهيٌد) "رواه البخاري". َنِبيٌّ َأْو ِصدِّ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم والتَّابعين. َصلَّى اهللاَّ
َرِضــَي اهللا َتَعاَلى عن َطْلَحــة وعن َصَحاِبة النَِّبّي 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم والتَّابعين. َصلَّى اهللاَّ
َرِضــَي اهللا َتَعاَلى عن َطْلَحــة وعن َصَحاِبة النَِّبّي 

ة (13) ة (13)َأَمَنة اُألمَّ ة (13)َأَمَنة اُألمَّ َأَمَنة اُألمَّ


