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هبوا أيها الدعاة لبيان مزايا دينكم، وقدموا النماذج الصالحة، 
ليرى الناس فيكم المثل الطيب، فيدخلوا في دين اهللا أفواًجا. ‚ÏÓ€a@ÚÓñÎ‚ÏÓ€a@ÚÓñÎ َعْن َعاِئَشَة، َعِن النَِّبيِّ َصلَّى اُهللا َعَلْيِه َوَسلََّم َقاَل: «َأْعِلُنوا َهَذا َعْن َعاِئَشَة، َعِن النَِّبيِّ َصلَّى اُهللا َعَلْيِه َوَسلََّم َقاَل: «َأْعِلُنوا َهَذا 

النَِّكاَح، َواْضِرُبوا َعَلْيِه ِباْلِغْرَباِل».النَِّكاَح، َواْضِرُبوا َعَلْيِه ِباْلِغْرَباِل».
َعْن َعاِئَشَة، َعِن النَِّبيِّ َصلَّى اُهللا َعَلْيِه َوَسلََّم َقاَل: «َأْعِلُنوا َهَذا 

النَِّكاَح، َواْضِرُبوا َعَلْيِه ِباْلِغْرَباِل».
َعْن َعاِئَشَة، َعِن النَِّبيِّ َصلَّى اُهللا َعَلْيِه َوَسلََّم َقاَل: «َأْعِلُنوا َهَذا  —Ìãí@sÌáy—Ìãí@sÌáy

 ..

اإلسالم في فرنســا يزداد يوًما بعد يوم، وقد شاهدت وسمعت 
قصًصــا كثيرة عــن الدخول في اإلســالم أثناء رحلتــي األخيرة، 
ومنهــا كانت قصة مدربة "اليوغا" الشــهيرة، والتي ُتدّرب على 
قصًصــا كثيرة عــن الدخول في اإلســالم أثناء رحلتــي األخيرة، 
ومنهــا كانت قصة مدربة "اليوغا" الشــهيرة، والتي ُتدّرب على 
قصًصــا كثيرة عــن الدخول في اإلســالم أثناء رحلتــي األخيرة، 

التركيز واالســترخاء وكيفية التنفــس بطريقة مريحة من خالل 
رياضة اليوغا، وكان ممن ُتدّربهم رجل عربي مســلم رأته يوًما 
وهو يصلي, فاستغربت من صالته وقالت له: من الُمدّرب الذي 
علمك هذه الرياضة؟ فابتسم وقال لها: هذه صالتنا، فاستغربت 
مــن إجابتــه وقالت له: ولكن هــذه مثل حــركات "اليوغا" التي 
ُأدربهــا حتى يعيــش الناس بســالم وراحة، قال: هــذه صالتنا 
مــن إجابتــه وقالت له: ولكن هــذه مثل حــركات "اليوغا" التي 
ُأدربهــا حتى يعيــش الناس بســالم وراحة، قال: هــذه صالتنا 
مــن إجابتــه وقالت له: ولكن هــذه مثل حــركات "اليوغا" التي 

التي نصليها خمس مرات في اليوم، فطلبت منه أن يشــرح لها 
حركات الصالة, فشرح لها, فكان تعليقها أن قالت: إن صالتكم 
هــذه فيهــا كل ما ُندّربه فــي اليوغا، ففيها التركيــز في النظر، 
وفيهــا تحريك كل أعضاء الجســد، من الــرأس والرقبة والكتف 
والظهر والفخذين والقدميــن، وفيها كذلك تحريك أصابع اليد 
والقدم، كما أن فيها مساًجا جسديًّا من خالل تمرير اليدين على 
أطراف الجســد أثناء الوضــوء، ثم بدأت تســأل أكثر عن الكالم 
الذي يقوله المصلي، فشــرح لها الرجل محتوى اآليات القرآنية, 
وأن ســورة الفاتحة التي يقولها المصلــي وهو واقف كلها حمد 
وشــكر، وعندما يركع المســلم أو يســجد يشــكر اهللا ويعظمه 
ويحمده، وفيها يدعو لنفسه ويســلم ويصلي على النبي محمد 
وعلى أبي األنبياء إبراهيم عليهما السالم، وبعد الصالة يجلس 
يذكر اهللا ويشــكره ويحمده، فوقفــت المدربة وصاحت في وجه 
الرجــل قائلة: كل هذا عندكم في اإلســالم وتأتي لتتعلم عندي 
"اليوغا"، فرياضتكم هذه أفضل مــن "اليوغا" التي ُأدربها بألف 
الرجــل قائلة: كل هذا عندكم في اإلســالم وتأتي لتتعلم عندي 
"اليوغا"، فرياضتكم هذه أفضل مــن "اليوغا" التي ُأدربها بألف 
الرجــل قائلة: كل هذا عندكم في اإلســالم وتأتي لتتعلم عندي 

مرة، ألنكم تمارسونها خمس مرات في اليوم، وكل الكالم الذي 
تقولونه فيها يســاعد النفس في الراحة والطمأنينة والســالم، 
إضافة إلــى تحريك أعضاء الجســد كله والتحكم فــي التنفس، 

فكان هذا الموقف وهذا الحوار سبًبا في دخولها اإلسالم.

لقــد لعبــت الصهيونيــة دورها فــي الواليــات المتحدة 
األمريكية، واســتطاع اليهود في مطلع القرن العشــرين 
-وال يزالون- أن يســيطروا على القرار السياسي في تلك 
الدولة، وأصبح الزعماء السياســيون يخشــون ســلطان 
الصهيونيــة التي تســتطيع إســقاطهم عن كراســيهم 
لقدرتها على نشر الفضائح واإلشــاعات عبر دور الدعاية 
واإلعالن ووسائل اإلعالم التي يسيطر عليها اليهود, ولذا 
فــإن كل من يفكر في الوصــول إلى البيت األبيض يجب 
عليه أن يســترضي اليهود ويخضع البتزازاتهم، وينحني 
صاغــًرا أمــام الصهيونيــة، وإذا كانت مؤسســات األمم 
المتحــدة من أهم الوســائل التي تســتخدمها الواليات 
المتحدة فــي العولمة، فإنــا نجد اليهود قد اســتطاعوا 
السيطرة على األمم المتحدة منذ إنشائها، وتغلغلوا إلى 
معظم مؤسســاتها ودوائرها ومكاتبها المختلفة، يقول 
الكاتب األمريكي دوجالس ويد: "إّن رؤســاء أمريكا ومن 
يعملون معهــم ينحنون أمام الصهيونيــة كما لو كانوا 
ينحنون أمام ضريح له قداسته", بل تمّكن بعض اليهود 

من الوصول إلى رئاسة الواليات المتحدة األمريكية.
لقد استطاع اليهود أن يسيطروا على معظم المؤسسات 
االقتصاديــة, فمــن شــركات البتــرول إلــى الشــركات 
الصناعيــة والبنــوك والبورصة, وســيطروا على اإلعالم 
ووسائله المختلفة وأسسوا دور السينما وصناعة األفالم, 

وتولــوا أماكــن الصدارة فــي مجلس الشــيوخ والنواب، 
وعملوا كمستشــارين للرؤســاء األمريكيين في الشؤون 
الماليــة والسياســية واألمنيــة, ولقد مكــن لهم بعض 
الرؤســاء األمريكان, اليهود أصًال أمثــال -روزفلت-, من 
السيطرة على اقتصاديات البالد ومواردها، والوصول إلى 
الوظائف العامة فــي وزارات الدفاع والخارجية واالقتصاد 

والمخابرات. 
وفي عهــد الرئيس كلنتون, ســيطر اليهــود على القرار 
السياســي واالقتصــادي والمالي والشــؤون األمنية في 
الواليات المتحدة األمريكية, وكما هو معلوم فإن ســبعة 
أعضــاء تبوؤوا أعلى مراكز الصــدارة في البيت األبيض، 
وكانوا يرســمون السياســة الداخلية والخارجية ألمريكا، 
خمســة منهم من اليهود، ومن هؤالء الســيدة مادلين 
أولبرايــت فــي وزارة الخارجية، ووليــم كوهين في وزارة 
الدفاع، وساندي بيرغر مستشار الرئيس كلنتون لشؤون 

األمن القومي.
ولقــد اســتطاع اليهــود أن يتغلغلوا في عقلية الشــعب 
الدينيــة، حيــت  فــي عقيدتــه  يغــزوه  األمريكــي وأن 
اســتغلوا المجامع الكنسية والمؤتمرات الدينية ووضعوا 
التفسيرات والشــروحات الدينية للعهد القديم، وتمكنوا 
مــن أن يجعلــوا الــرأي العــام األمريكــي ينطلــق مــن 

المرتكزات الصهيونية في السياسة والفكر والدين.

إن اليهودية العالمية لها نفوذ واضح في كثير من الدول 
األوروبيــة خاصــة في بريطانيــا وفرنســا وألمانيا، فهم 
يســيطرون في هذه الــدول على كثير من المؤسســات 
االقتصاديــة كالبنوك والشــركات الصناعيــة والتجارية 
والمناجم وأســهم شــركات البترول، وامتلكوا كثيًرا من 
الصحف الكبرى التي تسّير الرأي العام بل وتصنعه لصالح 
السياســة الصهيونية العامة في الشــرق األوسط. ولّما 
أنشئت هيئة األمم المتحدة تغلغل اليهود والماسونيون 
فــي دوائرهــا ومكاتبها المختلفــة وبالتالي اســتغاللها 
لتحقيق أهدافهم الشريرة في السيطرة على العالم، ومن 
ذلك: مكتب الســكرتارية لهيئة األمم المتحدة الذي هو 
أهم شــعبة فيها، ومراكز االســتعالمات، وشعبة األقسام 
الداخلية ومؤسســة التغذية والزراعة، ومؤسسة التعليم 
والثقافــة والفــن "اليونســكو", وبنــك اإلعمــار الدولي، 
وصنــدوق النقــد الدولي، ومؤسســة الصحــة العالمية, 

ومؤسسة الالجئين الدولية، ومؤسسة التجارة الدولية.
ومن خالل دراســة الوثائق اليهوديــة يتبين للقارئ دور 
اليهودية العالمية في صناعة األحداث أو في اســتغاللها 
لصالــح مخططاتهــم التــي تســتهدف الســيطرة على 
العالــم كله مــن خالل تأســيس جمهوريــة ديمقراطية 
عالميــة. إذ إّن مــن أهــداف الحركــة الماســونية -التي 
أسســها ويديرها اليهود- إقامة دولــة عالمية ال دينية، 

وقد نص على ذلك الهدف المؤتمر الماســوني العالمي 
المنعقــد فــي باريس ســنة 1900م. ومــن المعلوم أّن 
اليهــود وضعوا مخططاتهم للســيطرة على العالم فيما 
يسمى (بروتوكوالت حكماء صهيون)، ومن يدرس هذه 
البروتوكوالت يســتطيع أن يعقد وبكل ســهولة مقارنة 
دقيقة بيــن ما تضمنته هذه البروتوكوالت، وما يســود 
العالم من أوضاع سياسية واقتصادية اآلن، فكل وسائل 
العولمة التي سبق ذكرها قد نصت عليها البروتوكوالت 
األربعة والعشرون. وأكثر وسيلة ركزت عليها في الوصول 
إلى حكم العالم وجعله خاضًعا لحكومة واحدة: النشــاط 
االقتصادي والتحكم في حركة التجــارة العالمية، وإيجاد 
أزمات اقتصادية عالمية، والســيطرة على مقدرات األمم 
ومواردها المالية. وتحدثت بروتوكوالت حكماء صهيون 
عن المخطط اليهــودي لحكم العالم من خالل الحكومة 
اليهوديــة العالميــة, وللوصول لهذا الهــدف ال بد من 
استغالل النشاط االقتصادي والصناعي والتجاري، وإتاحة 
الحرية لرأس المال لكي يصل إلى مرحلة سيادة االحتكار 
فــي كل مجاالت التجــارة والصناعة، وتخريــب االقتصاد 
للحكومــات والشــعوب األخــرى عــن طريــق المضاربة 
والقروض وزيادة األســعار للســلع األساســية الضرورية, 
ولصناعــة الرأي العام لصالح اليهود ال بد من الســيطرة 

على وسائل اإلعالم.

 .." .." "
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سلسلة أركان اإليمان



 . .  . .


- اإليمــان بأســماء اهللا وصفاتــه: وهــو إثبات ما 
أثبته اهللا لنفســه في كتابه أو ســنة رسوله صلى 
اهللا عليه وسلم, من األسماء والصفات على الوجه 

الالئق باهللا تعالى.
وهو ســبحانه ليس له مثيل في أسمائه وصفاته 
ــَماَواِت َواْألَْرِض َجَعَل  كما قــال تعالى: {َفاِطُر السَّ
وهو ســبحانه ليس له مثيل في أسمائه وصفاته 
ــَماَواِت َواْألَْرِض َجَعَل  كما قــال تعالى: {َفاِطُر السَّ
وهو ســبحانه ليس له مثيل في أسمائه وصفاته 

َلُكــْم ِمــْن َأْنُفِســُكْم َأْزَواًجا َوِمــَن اْألَْنَعــاِم َأْزَواًجا 
ــَماَواِت َواْألَْرِض َجَعَل  كما قــال تعالى: {َفاِطُر السَّ
َلُكــْم ِمــْن َأْنُفِســُكْم َأْزَواًجا َوِمــَن اْألَْنَعــاِم َأْزَواًجا 
ــَماَواِت َواْألَْرِض َجَعَل  كما قــال تعالى: {َفاِطُر السَّ

ــِميُع  َيْذَرُؤُكــْم ِفيِه َلْيــَس َكِمْثِلِه َشــْيٌء َوُهَو السَّ
َلُكــْم ِمــْن َأْنُفِســُكْم َأْزَواًجا َوِمــَن اْألَْنَعــاِم َأْزَواًجا 
ــِميُع  َيْذَرُؤُكــْم ِفيِه َلْيــَس َكِمْثِلِه َشــْيٌء َوُهَو السَّ
َلُكــْم ِمــْن َأْنُفِســُكْم َأْزَواًجا َوِمــَن اْألَْنَعــاِم َأْزَواًجا 

اْلَبِصيــُر} [الشــورى: 11]. فاهللا تعالــى منّزه عن 
مماثلــة أحد مــن مخلوقاتــه في جميع أســمائه 

وصفاته.
ومن ثمراته:

1 - التعّرف على اهللا تعالى، فمن آمن بأسماء اهللا 
وصفاته ازداد معرفة بــاهللا تعالى، فيزداد إيمانه 

باهللا يقيًنا، ويقوى توحيده هللا تعالى.
2 - الثناء على اهللا بأســمائه الحســنى، وهذا من 

أفضــل أنواع الذكر، قــال تعالى: {َيــا َأيَُّها الَِّذيَن 
َ ِذْكًرا َكِثيًرا} [األحزاب: 41]. آَمُنوا اْذُكُروا اهللاَّ

أفضــل أنواع الذكر، قــال تعالى: {َيــا َأيَُّها الَِّذيَن 
َ ِذْكًرا َكِثيًرا} [األحزاب: 41]. آَمُنوا اْذُكُروا اهللاَّ

أفضــل أنواع الذكر، قــال تعالى: {َيــا َأيَُّها الَِّذيَن 

3 - ســؤال اهللا ودعــاؤه بأســمائه وصفاته، كما 
ِ اْألَْسَماُء اْلُحْسَنى َفاْدُعوُه ِبَها}  قال سبحانه: {َوِهللاَّ
3 - ســؤال اهللا ودعــاؤه بأســمائه وصفاته، كما 
ِ اْألَْسَماُء اْلُحْسَنى َفاْدُعوُه ِبَها}  قال سبحانه: {َوِهللاَّ
3 - ســؤال اهللا ودعــاؤه بأســمائه وصفاته، كما 

[األعــراف: 180]. ومثال ذلك أن يقول: اللهم إني 
ِ اْألَْسَماُء اْلُحْسَنى َفاْدُعوُه ِبَها}  قال سبحانه: {َوِهللاَّ
[األعــراف: 180]. ومثال ذلك أن يقول: اللهم إني 
ِ اْألَْسَماُء اْلُحْسَنى َفاْدُعوُه ِبَها}  قال سبحانه: {َوِهللاَّ

أسألك بأنك الرزاق فارزقني ...
4 - الســعادة والحيــاة الطيبة فــي الدنيا، ونعيم 

الجنة في اآلخرة.

ة َأَمَنة اُألمَّ

       

 . . 


 ، َجِريــِر بن عبد اهللاَّ بــن جابر بن مالــك اْلَبَجِليِّ
يكنى بأبي عمرو، وقيل: يكنى بأبي عبد اهللا.

 ُ أســلم متأخًرا. ولّمــا دخل على النبــي َصلَّى اهللاَّ
يكنى بأبي عمرو، وقيل: يكنى بأبي عبد اهللا.

 ُ أســلم متأخًرا. ولّمــا دخل على النبــي َصلَّى اهللاَّ
يكنى بأبي عمرو، وقيل: يكنى بأبي عبد اهللا.

َعَلْيِه َوَســلََّم أكرمه، وقــال: (ِإَذا َأَتاُكْم َكِريُم َقْوٍم 
 ُ أســلم متأخًرا. ولّمــا دخل على النبــي َصلَّى اهللاَّ
َعَلْيِه َوَســلََّم أكرمه، وقــال: (ِإَذا َأَتاُكْم َكِريُم َقْوٍم 
 ُ أســلم متأخًرا. ولّمــا دخل على النبــي َصلَّى اهللاَّ

َفَأْكِرُمــوُه). "حديــث حســن اإلســناد، رواه ابن 
َعَلْيِه َوَســلََّم أكرمه، وقــال: (ِإَذا َأَتاُكْم َكِريُم َقْوٍم 
َفَأْكِرُمــوُه). "حديــث حســن اإلســناد، رواه ابن 
َعَلْيِه َوَســلََّم أكرمه، وقــال: (ِإَذا َأَتاُكْم َكِريُم َقْوٍم 

ماجه".
وكان َرِضــَي اهللا َعْنــُه, فــاق الّناس فــي الجمال 
والَقاَمــة، وكان عمر بن الخطــاب َرِضَي اهللا َعْنُه 
وكان َرِضــَي اهللا َعْنــُه, فــاق الّناس فــي الجمال 
والَقاَمــة، وكان عمر بن الخطــاب َرِضَي اهللا َعْنُه 
وكان َرِضــَي اهللا َعْنــُه, فــاق الّناس فــي الجمال 

يقول: "َجِرير يوسف هذه األمة". 
ُ َعَلْيِه  ُ َعْنُه النبي َصلَّــى اهللاَّ بايع َجريــر َرِضَي اهللاَّ

يقول: "َجِرير يوسف هذه األمة". 
ُ َعَلْيِه  ُ َعْنُه النبي َصلَّــى اهللاَّ بايع َجريــر َرِضَي اهللاَّ

يقول: "َجِرير يوسف هذه األمة". 

َوَســلََّم على النُّْصِح ِلُكلِّ ُمْســِلٍم، فَقــاَل: (َباَيْعُت 
ُ َعَلْيِه  ُ َعْنُه النبي َصلَّــى اهللاَّ بايع َجريــر َرِضَي اهللاَّ
َوَســلََّم على النُّْصِح ِلُكلِّ ُمْســِلٍم، فَقــاَل: (َباَيْعُت 
ُ َعَلْيِه  ُ َعْنُه النبي َصلَّــى اهللاَّ بايع َجريــر َرِضَي اهللاَّ

ُ َعَلْيــهِ َوَســلََّم َعَلــى ِإَقاِم  ِ َصلَّــى اهللاَّ َرُســوَل اهللاَّ
َوَســلََّم على النُّْصِح ِلُكلِّ ُمْســِلٍم، فَقــاَل: (َباَيْعُت 
ُ َعَلْيــهِ َوَســلََّم َعَلــى ِإَقاِم  ِ َصلَّــى اهللاَّ َرُســوَل اهللاَّ
َوَســلََّم على النُّْصِح ِلُكلِّ ُمْســِلٍم، فَقــاَل: (َباَيْعُت 

ٍم) " رواه  َالِة َوِإيَتاِء الزََّكاِة َوالنُّْصِح ِلُكلِّ ُمْســلِ الصَّ
البخاري".

ُ َعْنُه: (َما َحَجَبِني النَِّبيُّ َصلَّى  وقال َجِرير َرِضَي اهللاَّ
البخاري".

ُ َعْنُه: (َما َحَجَبِني النَِّبيُّ َصلَّى  وقال َجِرير َرِضَي اهللاَّ
البخاري".

َم  ْمُت َوَال َرآِني ِإالَّ َتَبسَّ َم ُمْنُذ َأْســلَ ُ َعَلْيِه َوَســلَّ اهللاَّ
ُ َعْنُه: (َما َحَجَبِني النَِّبيُّ َصلَّى  وقال َجِرير َرِضَي اهللاَّ
َم  ْمُت َوَال َرآِني ِإالَّ َتَبسَّ َم ُمْنُذ َأْســلَ ُ َعَلْيِه َوَســلَّ اهللاَّ
ُ َعْنُه: (َما َحَجَبِني النَِّبيُّ َصلَّى  وقال َجِرير َرِضَي اهللاَّ

ِفي َوْجِهي، َوَلَقْد َشــَكْوُت ِإَلْيــِه ِإنِّي َال َأْثُبُت َعَلى 
َم  ْمُت َوَال َرآِني ِإالَّ َتَبسَّ َم ُمْنُذ َأْســلَ ُ َعَلْيِه َوَســلَّ اهللاَّ
ِفي َوْجِهي، َوَلَقْد َشــَكْوُت ِإَلْيــِه ِإنِّي َال َأْثُبُت َعَلى 
َم  ْمُت َوَال َرآِني ِإالَّ َتَبسَّ َم ُمْنُذ َأْســلَ ُ َعَلْيِه َوَســلَّ اهللاَّ

اْلَخْيِل َفَضَرَب ِبَيِدِه ِفي َصْدِري، َوَقاَل: اللَُّهمَّ َثبِّْتُه 
ِفي َوْجِهي، َوَلَقْد َشــَكْوُت ِإَلْيــِه ِإنِّي َال َأْثُبُت َعَلى 
اْلَخْيِل َفَضَرَب ِبَيِدِه ِفي َصْدِري، َوَقاَل: اللَُّهمَّ َثبِّْتُه 
ِفي َوْجِهي، َوَلَقْد َشــَكْوُت ِإَلْيــِه ِإنِّي َال َأْثُبُت َعَلى 

َواْجَعْلُه َهاِدًيا َمْهِديًّــا) "رواه البخاري". كان ذلك 
اْلَخْيِل َفَضَرَب ِبَيِدِه ِفي َصْدِري، َوَقاَل: اللَُّهمَّ َثبِّْتُه 
َواْجَعْلُه َهاِدًيا َمْهِديًّــا) "رواه البخاري". كان ذلك 
اْلَخْيِل َفَضَرَب ِبَيِدِه ِفي َصْدِري، َوَقاَل: اللَُّهمَّ َثبِّْتُه 

َم للقتال  ُ َعَلْيِه َوَســلَّ حين أرســله النبي َصلَّى اهللاَّ
َواْجَعْلُه َهاِدًيا َمْهِديًّــا) "رواه البخاري". كان ذلك 
َم للقتال  ُ َعَلْيِه َوَســلَّ حين أرســله النبي َصلَّى اهللاَّ
َواْجَعْلُه َهاِدًيا َمْهِديًّــا) "رواه البخاري". كان ذلك 

ُ َعْنُه َقاَل:  فــي ذي الَخَلَصِة، َعْن َجِريِر َرِضــَي اهللاَّ
َم للقتال  ُ َعَلْيِه َوَســلَّ حين أرســله النبي َصلَّى اهللاَّ
ُ َعْنُه َقاَل:  فــي ذي الَخَلَصِة، َعْن َجِريِر َرِضــَي اهللاَّ
َم للقتال  ُ َعَلْيِه َوَســلَّ حين أرســله النبي َصلَّى اهللاَّ

ُ َعَلْيِه َوَســلََّم َأَال  ِ َصلَّــى اهللاَّ َقــاَل ِلي َرُســوُل اهللاَّ
ُ َعْنُه َقاَل:  فــي ذي الَخَلَصِة، َعْن َجِريِر َرِضــَي اهللاَّ
ُ َعَلْيِه َوَســلََّم َأَال  ِ َصلَّــى اهللاَّ َقــاَل ِلي َرُســوُل اهللاَّ
ُ َعْنُه َقاَل:  فــي ذي الَخَلَصِة، َعْن َجِريِر َرِضــَي اهللاَّ

ُتِريُحِنــي ِمْن ِذي اْلَخَلَصــِة، َوَكاَن َبْيًتا ِفيِه َخْثَعُم 
ُ َعَلْيِه َوَســلََّم َأَال  ِ َصلَّــى اهللاَّ َقــاَل ِلي َرُســوُل اهللاَّ
ُتِريُحِنــي ِمْن ِذي اْلَخَلَصــِة، َوَكاَن َبْيًتا ِفيِه َخْثَعُم 
ُ َعَلْيِه َوَســلََّم َأَال  ِ َصلَّــى اهللاَّ َقــاَل ِلي َرُســوُل اهللاَّ

ى َكْعَبَة اْلَيَماِنَيِة، َفاْنَطَلْقُت ِفي َخْمِســيَن  ُيَســمَّ
ُتِريُحِنــي ِمْن ِذي اْلَخَلَصــِة، َوَكاَن َبْيًتا ِفيِه َخْثَعُم 
ى َكْعَبَة اْلَيَماِنَيِة، َفاْنَطَلْقُت ِفي َخْمِســيَن  ُيَســمَّ
ُتِريُحِنــي ِمْن ِذي اْلَخَلَصــِة، َوَكاَن َبْيًتا ِفيِه َخْثَعُم 

َوِماَئٍة ِمْن َأْحَمَس، َوَكاُنوا َأْصَحاَب َخْيٍل، َفَأْخَبْرُت 
َم َأنِّــي َال َأْثُبُت َعَلى  ُ َعَلْيِه َوَســلَّ النَِّبــيَّ َصلَّى اهللاَّ
َوِماَئٍة ِمْن َأْحَمَس، َوَكاُنوا َأْصَحاَب َخْيٍل، َفَأْخَبْرُت 
َم َأنِّــي َال َأْثُبُت َعَلى  ُ َعَلْيِه َوَســلَّ النَِّبــيَّ َصلَّى اهللاَّ
َوِماَئٍة ِمْن َأْحَمَس، َوَكاُنوا َأْصَحاَب َخْيٍل، َفَأْخَبْرُت 

اْلَخْيِل َفَضَرَب ِفــي َصْدِري َحتَّى َرَأْيُت َأَثَر َأَصاِبِعِه 
َم َأنِّــي َال َأْثُبُت َعَلى  ُ َعَلْيِه َوَســلَّ النَِّبــيَّ َصلَّى اهللاَّ
اْلَخْيِل َفَضَرَب ِفــي َصْدِري َحتَّى َرَأْيُت َأَثَر َأَصاِبِعِه 
َم َأنِّــي َال َأْثُبُت َعَلى  ُ َعَلْيِه َوَســلَّ النَِّبــيَّ َصلَّى اهللاَّ

ِفــي َصْدِري، َفَقــاَل: اللَُّهــمَّ َثبِّْتُه َواْجَعْلــُه َهاِدًيا 
اْلَخْيِل َفَضَرَب ِفــي َصْدِري َحتَّى َرَأْيُت َأَثَر َأَصاِبِعِه 
ِفــي َصْدِري، َفَقــاَل: اللَُّهــمَّ َثبِّْتُه َواْجَعْلــُه َهاِدًيا 
اْلَخْيِل َفَضَرَب ِفــي َصْدِري َحتَّى َرَأْيُت َأَثَر َأَصاِبِعِه 

َمْهِديًّا، َفاْنَطَلَق ِإَلْيَها َفَكَســَرَها َوَحرََّقَها َفَأْرَســَل 
ِفــي َصْدِري، َفَقــاَل: اللَُّهــمَّ َثبِّْتُه َواْجَعْلــُه َهاِدًيا 
َمْهِديًّا، َفاْنَطَلَق ِإَلْيَها َفَكَســَرَها َوَحرََّقَها َفَأْرَســَل 
ِفــي َصْدِري، َفَقــاَل: اللَُّهــمَّ َثبِّْتُه َواْجَعْلــُه َهاِدًيا 

ُه، َفَقاَل  ــرُ َم ُيَبشِّ ُ َعَلْيِه َوَســلَّ ِإَلــى النَِّبيِّ َصلَّى اهللاَّ
َمْهِديًّا، َفاْنَطَلَق ِإَلْيَها َفَكَســَرَها َوَحرََّقَها َفَأْرَســَل 
ُه، َفَقاَل  ــرُ َم ُيَبشِّ ُ َعَلْيِه َوَســلَّ ِإَلــى النَِّبيِّ َصلَّى اهللاَّ
َمْهِديًّا، َفاْنَطَلَق ِإَلْيَها َفَكَســَرَها َوَحرََّقَها َفَأْرَســَل 

ِ َوالَِّذي  ِ: َيا َرُســوَل اهللاَّ َرُســوُل َجِريٍر ِلَرُســوِل اهللاَّ
ُه، َفَقاَل  ــرُ َم ُيَبشِّ ُ َعَلْيِه َوَســلَّ ِإَلــى النَِّبيِّ َصلَّى اهللاَّ
ِ َوالَِّذي  ِ: َيا َرُســوَل اهللاَّ َرُســوُل َجِريٍر ِلَرُســوِل اهللاَّ
ُه، َفَقاَل  ــرُ َم ُيَبشِّ ُ َعَلْيِه َوَســلَّ ِإَلــى النَِّبيِّ َصلَّى اهللاَّ

َبَعَثَك ِباْلَحقِّ َما ِجْئُتَك َحتَّــى َتَرْكُتَها َكَأنََّها َجَمٌل 
ِ َوالَِّذي  ِ: َيا َرُســوَل اهللاَّ َرُســوُل َجِريٍر ِلَرُســوِل اهللاَّ
َبَعَثَك ِباْلَحقِّ َما ِجْئُتَك َحتَّــى َتَرْكُتَها َكَأنََّها َجَمٌل 
ِ َوالَِّذي  ِ: َيا َرُســوَل اهللاَّ َرُســوُل َجِريٍر ِلَرُســوِل اهللاَّ

َأْجــَرُب، َفَباَرَك َعَلى َخْيِل َأْحَمــَس َوِرَجاِلَها َخْمَس 
َبَعَثَك ِباْلَحقِّ َما ِجْئُتَك َحتَّــى َتَرْكُتَها َكَأنََّها َجَمٌل 
َأْجــَرُب، َفَباَرَك َعَلى َخْيِل َأْحَمــَس َوِرَجاِلَها َخْمَس 
َبَعَثَك ِباْلَحقِّ َما ِجْئُتَك َحتَّــى َتَرْكُتَها َكَأنََّها َجَمٌل 

َمرَّاٍت). "رواه البخاري".
َرِضــَي اهللا َتَعاَلــى عن َجرير وعــن َصَحاِبة النَِّبّي 

َمرَّاٍت). "رواه البخاري".
َرِضــَي اهللا َتَعاَلــى عن َجرير وعــن َصَحاِبة النَِّبّي 

َمرَّاٍت). "رواه البخاري".

َصلَّى اُهللا َعَلْيِه َوَسلََّم والتَّابعين.
َرِضــَي اهللا َتَعاَلــى عن َجرير وعــن َصَحاِبة النَِّبّي 

َصلَّى اُهللا َعَلْيِه َوَسلََّم والتَّابعين.
َرِضــَي اهللا َتَعاَلــى عن َجرير وعــن َصَحاِبة النَِّبّي 


