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 المفاوضات بين المسلمين والمجوس قبل القادسية

هم قبـل معركـة و جرت هـذه املفاوضـات بـني املـسلمني وعـد-
 .القادسية

حـد دهـاة أ اة بن شعبة رياملسلمني هو املغوفد  وكان رئيس -
 .العرب

 . هو قائدهم رستم الداهية "الفرس"املجوس ورئيس  -
 وعمرو بـن بن أيب سفيانمعاوية : دهاة العرب أربعة: قال الشعبي

 . وزياد بن أبيهبن شعبةالعاص واملغرية 
 .إىل العاملني هداة  لقد خرج هؤالء القوم من ديارهم -
 .ة  فإذا وضع املعرضون أمامهم العوائق صاروا غزا-
ــز- ــون عــدوهمرد ت ــاهبم صــفيقة،هيم عي ــسيطة، فثي  ، ونعــاهلم ب

 . ومركباهتم عن اخليالء متباعدة ،وأجسامهم عن الرتف متباينة
يبهرك ترامحهم بينهم، وبأسـهم عـىل عـدوهم، ومـساواهتم بـني  -

 .> رئيسهم ومرؤوسهم ، وإيامهنم برهبم ، واتباعهم لنبيهم 

 

 .يف قرصه العدو أن تكون املفاوضات طلب -١
 بالوسائد املذهبة والبسط املزركشة ّزين املجوس مدخل قيادهتم -٢

 .واألحجار الكريمةيت الثمينة قواي األعمدة بالوزينوا
اب أن َّجـُ أمـرهم احلالدخول عىل قائد العدو املسلمون أراد ملا -٣

لوفـد املـسلم  لكـن ا،يضعوا سالحهم خارج جملس القائد املجـويس



 ٣ 

نـا عليـه وإال ئجمتونا، فإما أن ترتكونا عىل مـا أنتم دعو: رفض وقالوا
 .رجعنا

 . قائد العدو بالكالمعندما دخلوا بدأ -٤
 مـا ، وعـن أرديـتهم؟سـمها ما االرديئة،سأهلم عن مالبسهم ف -٥

 ؟تيتمأ ويف النهاية سأهلم ملاذا ؟ ما صنعها، وعن نعاهلم؟ثمنها
اهللا ابتعثنا لنخرج من شاء من عبـادة العبـاد إىل  : قال املسلمون-٦

 ومـن ، الـدنيا إىل سـعة الـدنيا واآلخـرةضيق ومن رب العباد،عبادة 
األديان إىل عدل اإلسالم، فأرسلنا اهللا بدينه إىل خلقه لنـدعوهم  جور

 ...إليه
نظر فيـه نهل لكم أن تؤخروا هذا األمر حتى :  قال قائد الكفار-٧

  أو يومان؟ٌكم أحب إليكم؟ يوم. م؟ قالوا نعوتنظروا
 .ال حتى نكاتب أهل رأينا ورؤساء قومنا : قال

 أن نؤخر األعداء عند اللقـاء أكثـر > لنا رسول اهللا َّنَما س: فقالوا
  -:من ثالث، فانظر يف أمرك وأمر قومك واخرت واحدة من ثالث

 ،إما أن تدخلوا يف ديننا الذي حسن احلسن كله وقـبح القبـيح كلـه
 . وإال فاحلرب واملناجزة،إما اجلزيةو

 مـنكم وال أسـوأ انت أشقى أعلم أمة يف األرض ك ال إين: قال -٨
 .ذات بني

كـم  ل فرضـنا، هو الذي أهـاجكمضيق العيشوإن كان :  وقال-٩
 .ً وملكنا عليكم ملكا يرفق بكم، وأكرمنا سادتكم،ًقوتا إىل أن ختصبوا

  ليكبتوكمراء الضواحي وقد كنا نوكل أمركم إىل أم:  وقال-١٠
 ٤ 

  ًارا لشأنكموما كنا نغزوكم استصغ
 .ًنكم غدال ألقت:وأقسم بالشمس

 ومـا ،كالم ملـؤه التعـايل واالسـتكبار:  إىل كالم قائد الفرسفانظر
 وقد حتقـق لـه مـا أراد ،أراد إال أن يرفع رأسه عىل املسلمني



.  

 التحليل 

  
 .وهذا يعكس الغطرسة الشديدة من جانب الكفار  -
ويعكس املرونة الكاملة من جانب املفاوض املـسلم الـذي كـان  -

فكان يعمل ألجل نـرصة الـدين ال  ،يتسم باإلخالص ونكران الذات
مـا يتبـع ذلـك مـن ووالرياسـات ال فسه من حتصيل األمو نحلظوظ

 اللباس واملركبات الفارهة ومجاعات اجلـواري زخرف الدنيا ورياش
 .والغلامن

 أن دخول الوفد املسلم ه الغطرسة، نيس املفاوض الكافرَمَ ويف ع-
 وكـان ،ًسة الكفار سيكشف للمسلمني كثريا من أرسارهمإىل مقر رئا

 .كراألوىل هبم أن يتخذوا خيمة عىل حافة املعس
إذا كـان يف  ، كبـري مـن اجلنـدٌ إىل أن احلوار سيتناقله عـددًفة إضا-

ًفإذا كان لصالح الكفار فهو مل يـضف جديـدا لرفعـة وسط املعسكر، 
 .رئيسهم عليهم



 ٥ 

 أما احتامل أن يكون احلوار لصالح املسلمني وحيرضه عـدد كبـري -
  غفـل عنهـا قـادة،من جند الكفار فهذا سيسبب هلم هزيمـة معنويـة 

 . أمروا املسلمني باحلضور إليهمعندماالكفر وهم يف نشوة غطرستهم 
ر الكفار فلن حيـرضه كعسم احلوار عىل حافة وكان أوىل أن يكون -

 جلنودهم بالطريقة التي هنوسينقلوإال قلة من ضباط الشؤون املعنوية 
 . لصالح املسلمنيسواء كان لصاحلهم أويريدوهنا 

 
 

 أمهية ويعكس ، الكفار باملاديات ال اإلنسانياتهذا يعكس تكرب -
ًهم ال يعيشون إال من اجلها ويغفلون متاما عن ف ،املادة يف حياة الكفار

 .حياة قلوهبم وصالحها
هبذه الرتفيـات،  ني والكفار كانوا يراهنون عىل أرس قلوب املسلم-
 وهي لغة تقديم املاديـات عـىل ،بوهنم بلغة ال جييدون غريها خياطفهم

 .املعتقدات
ملسلمني هلذه الزخـارف  ومل حيسب الكفار أدنى احتامل الحتقار ا-

ف  بل وما حدث من حماولة إتالفها من طر،ستهانتهم هباواألموال وا
 اي يعبـدوهن التـ إهنيار املسلمني وما سيرتتب عىل ذلك من

 . اهللامن دون
 َتعس":  > قال رسول اهللا ِ ُعبد َ ْ ِالدينار، َ َ َتعـس ِّ ِ ُعبـد َ ْ ِالـدرهم، َ َ ْ ِّ 
َتعس ِ ُعبد َ ْ ِاخلميصة، َ َِ ْإن َْ َأعطي ِ ِ ْ َريض، ُ

ِ ْوإن َ ِ َمنع َ ِ َسخط، ُ ِ َتعس َ ِ َوانتكس، َ ََ َْ 
 ٦ 

َوإذا ِ َشيك َ َفال ِ َانتقش َ َ َ   ]٤١٣٦ وابن ماجة ٦٤٣٥: البخاري صحيح [ ".ْ
كفار الذين حيبون الدنيا ويعبدوهنا ويفتقرون إليها قد  أما جنود ال-

 .لوفد املسلم وهم حيتقرون زخرف الدنيا وزينتهااأذهلهم مشهد 
 .فحطم ذلك ما كان قد رسخ يف نفوسهم من عقيدة تعظيم الدنيا

 . فكانت أول هزيمتهم املعنوية-

  

 أو أن ننخـدع بمعـسول ٍنعطى األمان لكافر َّالأول ديننا  فمن أص-
 A B C @  ? < = > ; ]: قال اهللا تعاىل .قوله

DZ ] ٨: التوبة[ 
هم إال غدروا هبـم و وما من مرة أعطى املسلمون فيها األمان لعد-

 .وقتلوهم وفعلوا هبم األفاعيل
 : آخرٌوقد كان لدخول املسلمني عىل الكفار بسالحهم إرهاب* 

 إال ب بعـي بـن عـامرروف املغرية بن شعبة وفلم يكن غمد سي
 األجـزاء من القامش، إذا اهتز السيف أثناء سريهم، بـدت ً باليةًخرقة

  حتـى أهنـا كانـت،الغري مغطاة منه بلمعاهنا الشديد يف ضوء الشمس
 . عىل عيون من يراهاتعكس ضوء الشمس

 -:و وهنا تتصارع األفكار يف رأس املقاتل احلقيقي من العد-
 ألن صـاحبه ف املـسلم هـذا مل يكـن ليلمـع هبـذه الدرجـة إالفسي

 وإن املقاتـل ، فلعل الواقعة تكـون اليـوم، كل يومحيرص عىل شحذه
 .هاملسلم مل هيتم بمظهر سيف وغمده بل كان كل اهتاممه بحد



 ٧ 

 واملقــبض ،مــد وجــواهرهمــا قــادة الفــرس فكــان اهــتاممهم بالغأ
 َّ وكـل، صـفحتهأتصـدحتى  ، ورضبته حتى نسوا السيف،وروعته

 . فام يغني يوم الصبيحة عن صاحبهحده
 . القتالء هزيمة معنوية أخرى قبل بده هذت فكان-

  

مع فرعون الشقي  ×علينا قصة موسى النبي ّتعاىل قص  اهللا فإن
 .ليكون لنا فيها العربة والعظة

لون االنتصار املضمون عـىل قال اهللا تعاىل عن السحرة وهم يستعج
  & % $  # " !] جائزهتم من فرعـون لينتزعوا ×موسى 

' ( ) * + , - .  / Z ] ٦٥: طه[ 
 أن نـرتك ليعلمنـا ×م موسـى َّرب العزة تبـارك وتعـاىل علـ ف-

ار بعـد أو السنان البتالدامغة  عليه باحلجة لنرديستعرض كفره عدونا 
 أو مدى قوته حتى نرد بأشـد أن نكون قد عرفنا مدى عقل هذا العدو

 .منها

  

 هذا أول اخلذالن
أما أن هيتم ، فاملقاتل ال ينبغي له أن يسأل إال عن العدد والسالح  -

 .فهذا ليس من الفالحوالرياش بالزينة 
وسبب ذلك أن الكافر ال حتركـه إال دوافـع البحـث عـن الـدنيا  -

 ٨ 

 .ات وهو يظن أن الناس كلهم يف هذا سواءواملال والشهو
ويظن أن حديثه عن تلـك األعـراض واألثـامن سيـسيل لعـاب  -

 .فيشعر بمرارة فقدهاوهو ال جيدها ًاملسلم إشتهاء هلا 
 . وما علم أن املسلم قد افتقر إىل اخلالق واستغنى عن املخلوق-
 . فتم له غناه باهللا واستغناؤه عن ما سواه-
 بتحـصيل حلقيقي هو الغنى عن اليشء وليس الغنـىفإن الغنى ا -

 .اليشء
فهـو ،  فمن استغنى بالدنيا افتقر إذا زالت عنـه أو زال هـو عنهـا -

 . إليها وإن كانت بني يديهًدائام فقري
 ، كيف تفقره الدنيا؟ أما من استغنى عن الدنيا-

وهو حب ؛ وليحذر املسلمون أن يرسي فيهم مرض األمم قبلهم* 
هم يف و إن عملوا ألجلها تساووا مع عدمالتنافس عليها، فإهنالدنيا و
ونقـص ،  فزالت عنهم ميزة افتقارهم إىل رهبـا ،ىل حضيضهاإالتثاقل 

 .عدوهمعلوهم عىل وذلك من إيامهنم 
 .]١٣٩: آل عمران [ Z  ¤ £ ¢ ¡ �] : قال اهللا تعاىل

 :ة أخرى لزينة املحاربوهناك مثلب* 
ن، فام يفعل وقد طال رباطه اتريضف ابن عامر فقد كان لربعي 

 أم ينفق وقته يف تقويـة ؟ أيضيع وقته يف االهتامم بشعره؟بأرض العدو
 ؟بدنه باملران وتقوية قلبه بالقرآن

ال شك أنه اهـتم بـاألوىل دون األدنـى حتـى صـارت ضـفريتيه  -
 .كقرين شيطان



 ٩ 

شعره وشغل وقته بدهن عن املران يان ِه القَلَغَ أين هذا من قائد ش-
 .ومجال اهلندام

 . هزيمة معنوية أخرى قبل بدء الطعانه هذت فكان-

  

 ]٧٢: الفرقان [ b c d e f Z ]  :قال اهللا تعاىل
 ]١٨٠: األعراف[  L K J I MZ] : وقال تعاىل 

؛ نن ينشغل بالرد عىل هذا السفه اآللعرضوا عنهم،واملسلم يعني أ
 .ًألنه سريد عليه غدا يف امليدان

 فرعون واعرتاضاته التافهة أسئلةال يرد عىل  ×وقد كان موسى 
 .يتكلم ويستمر يف حديثه ودعوته اجلادة كأن الفرعون ال

فأجاب  A Z @ ? < = ]  :قال اهللا تعاىل عن احلوار بينهام
فأراد  C D E F G IH J K  L  Z ] : ×موسى 

 فأكمـل N O P Q R Z] ×  موسـىفرعون أن هيزأ مـن
فأخـذ  T U V W X Z ] :موسى كأنه مل يسمع الفرعـون

 وهـذه حيلـة ،دب ويسب موسـىاألفرعون الغضب وبدأ خيرج عن 
فأكمـل موسـى  Z [ \ ] ̂ _ ̀ Z ]من ال حجة له 

 b c d ] وكأن الـشتم لـيس لـه ،دعوته ليسمعها كل احلضور

e f hg i j kZًضبا من  الفرعون غ وهنا استشاط عقل
 ، فبدأ بالتهديـد والوعيـد،قيامههذا الذي ال يرد عىل كالمه وال يأبه ل

 m n o p q r s ] كل ضعيف عنيدًوهذه دائام حيلة 

 ١٠

t Zوهو بني جنود الفرعـون التهديد وكأن موسى ال خياف ، 
زات التي  وبدأ يستدل عىل صدق رسالته باملعج،الوعيدوكأنه ال هيمه 

مـا هـذه  v w x y  z Z ] األرض والسموات رب اأيده هب
 ! إنه يتحـدى جيـوش الفرعـون وحـده؟× القوة يف موسى النبي

رغـم أن  ، ×وهنا مل جيد الفرعون إال أن ينـصاع وجييـب موسـى 
  لقـد أصـبح موسـى،ه لكل كالم الفرعون ومل يرد عليـهموسى مل يأب

 وأصبح هـو ، بالط الفرعون هو الذي بيده املبادرة باحلديث يف×
ً وأصـبح الفرعـون تابعـا لـه يف ،الذي يوجه احلـوار إىل حيـث يريـد

 أقـوال ددور وفقد فرعون املبادرة وأصبح كالمـه بعـد ذلـك ،احلوار
فهـو حتـى ال ،  بمـرارة اهلزيمـة وشعر فرعون ،× وأفعال ملوسى

 هة احلوار حتى وهو يف بالطه وقرصه ووسط جنـوديه دفيستطيع توج
 .جيشهو

 قدوة حـسنة لربعـي بـن إل لقد كان يف موسى وسائر األنبياء* 
 .تباع األنبياءأ وسائر اعامر 
  "ما الذي أقدمكم إىل هذه البالد؟": فلام سأل قائد الفرس* 

لنخرج من شاء من عبادة  ابتعثناإن اهللا " :اقال ربعي بن عامر 
ومـن ،  واآلخـرة  الدنيا إىل سعة الدنياضيق ومن ،العباد إىل عبادة اهللا

جور األديان إىل عدل اإلسـالم، فأرسـلنا بدينـه إىل خلقـه لنـدعوهم 
  "...إليه

 :ولقد سمع اجلنود بمفردات جديدة
-  : خلـدمتهم ، ويسخروننا إهنم كانوا يفعلون ذلك بنا

 .اءو علينا ما شاا وحيرمونءو لنا ما شاوحيلون



 ١١

-   :م الـذي يـستحق كـل هـذه من هو هـذا اإللـه العظـي
كم يالعبادة ويستحق أن ترتكوا من أجله أوطـانكم وأهلـ

، أي إله عظيم هذا الـذي يـستحق أن متوتـوا يف وعيالكم
 عبادتـه هـي  أي إله عظيم هذا الذي،سبيل إبالغ رسالته

 !!أغىل عندكم من حياتكم
-  :وامتهـان ،نعم، أي ضيق أشد من الـذل ليـل هنـار 

 . حتى صار الشعب كله كالعبيد،كرة وعشيةالكرامة ب
-  : هنــاك شــعب يــتكلم عــن احلريــة ورؤســاؤهم ال

 يعني رؤسـاؤهم يكلمـوهنم ؛يمنعوهنم من الكالم فيها
 وليس احلوار عندهم هو أوامر مـن ،ويتحاورون معهم

  يا ترى ما طعم هذه احلرية؟.الرئيس إىل املرؤوس فقط
-   :يتـساوى نألمـة عـدل؟ هـل معناهـا ما معنـى ك 

الرئيس باملرؤوس يف احلقوق والواجبات؟ هل معناها 
ِأنـه إذا ظلمنـي أحـد مـن ع  حقـي مـن القـوم أن يـةْلٌ

 إن كـان القصاص منه؟ هل حيدث هذا عىل األرض؟
 كذلك، فلامذا ال يكون أحد أفراد هذا املجتمع الرائع؟

نود كلهم، يتساءلون هذه الكلامت واملفردات اجلديدة تناقلها اجل* 
ما معناها وهل هي شعارات فقط؟ أم هي حياة حقيقية يعيشها هؤالء 

 املسلمون املحظوظون؟
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 .اور والتفكري الطويل للتشاألجل يطلب فكان اخلبيث
 و القلوب وتركن فتقس،وكان غرضه أن يبعد األجل ويطول األمل

ــ و، إىل الــدنياالنفــوس ــامنختب ــور،و جــذوة اإلي َ رش ويعقــب الفت
 ىِ

 وينـشغل كـل ، ويقل عمـل املعـاد، حرارة اجلهادتنطفئ و،اإلحسان
َومتع الوقت ِّيَضُ يف مفاوضات ومهية تالدين، ويضيع مقاتل بمعاشه ع ِّيُ

 ، وتطول وتتشعب حتى متوت القضية، وتتطول املفاوضات،ضيةالق
(وتدفن ويوضع عىل قربها شاهد مكتوب عليـه 

( 
  عـىل أصـحاب العقيـدةِ الـساذجة مل تنطـلاخلدعـةولكن هـذه * 

 .، عقيدة إياك نعبد وإياك نستعني، تلك العقيدة اإلسالميةالسوية
  مل يأذن إال يف ثالث>  العظيم وسيد املرسلنيوأخربوهم إن إمامنا

 والنزال إن مل يدخلوا يف دين الواحـد ذي اجلـالل بعدها الفصالليال 
 .أو يدفعوا اجلزية مع الصغار واإلذالل

  

 .فبدأ باحلرب اإلعالميةوهنا شعر قائد الكفر باهلزيمة النفسية 
 .وبدأ يوقظ يف املسلمني نعرات اجلاهلية والقومية والقبلية والعرقية

وعداوة وما كانوا فيـه  رصاعات وبدأ يوقظ فيهم ما كانوا عليه من



 ١٣

ً مجاعــات متنــاثرة متحاربــة ودوال صــغرية مــن ضــعف وتــرشذم يف
 .متنافرة

ُبال َما «:  >قال رسول اهللا  َدعوى َ ِاجلاهلية َْ َّ ِ ِ َقالو ،»َ ُدعو«: َ َفإهنا َهاَ َّ ِ َ 
ٌمنْتنَة ِ  ]٢٥٨٤ ومسلم ٤٩٠٥: البخاري صحيح [ »ُ

 ونـسب ، وأخـوة العقيـدة،فليس بعد اإلسالم إال رابطـة الـدين 
 . ووالية الرمحن،اإليامن

 فليس بعد االسالم من رابطة إال عىل الدين. 
 وليس من قرابة إال عىل الدين. 
 خوة إال عىل الدين أوليس من. 
  الدينوليس من نسب إال عىل. 
 وليس من والية إال عىل الدين. 
 ض إال عىل الدينوليس من حب أو بغ. 
  ٍمنع إال عىل الدين وأٍوليس من عطاء. 
  سلم إال عىل الدين وأوليس من حرب. 

رات اجلاهلية قد ماتت، وأن هذه ما علم هذا اجلاهل أن هذه النع* 
 ، وربــاط العقيــدة، وحــل حملهــا أخــوة اإلســالم،رقــة قــد بــادتُالف

 . الوثقىبعروته والتمسك ،واالعتصام بحبل اهللا
ــاىل ــال تع  A B C D E GF H I J ]  :ق

K L M  N O P Q R S T Z ] ـــــران : آل عم

١٠٣[ 
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 .ةيأتون بفكرة جهنمفإن تالمذة الشياطني ي
 ثــم يــسرتسلون يف  غــري موجــودةفهــم يفرتضــون مــشكلة ومهيــة

ن يف إجياد حلـول ، ثم يبدأواحلديث عنها حتى يتحول الوهم إىل واقع
التي أصـبحت يف احلـوار تناسبهم هلذه املشكلة االفرتاضية لصاحلهم 

 . ومعضلة البد هلا من حل،اً حقيقياًواقع
ض يف الطـرف اآلخـر، كيـف حيـل وفا وهنا تدخل احلرية عىل امل-

 ؟ وكيف خيرج من هذه الورطة؟هذه املشكلة
عد املفاوض ولو برهة عن طاولة املفاوضات وعـن دائـرة تبولو ا -

ً لعلم أنه كان يعيش ومها خيالي،الضوء املسلط عىل هذه املشكلة ا ليس ً
 ألنـه ال توجـد ؟عـاد ترتيـب أفكـاره وأل،له من الواقع أدنى نصيب

 .ًأصالمشكلة 
 فوضـويون إن املـسلمني:  واملشكلة التـي افرتضـها الكـافر هنـا-

ــؤوهنم ــضبط ش ــك ي ــاجون إىل مل ــاهتم،وحيت ــنظم حي ــشط ، وي  وين
ً وأنه قطعا ال جيب أن يكون مـنهم ألهنـم ال يتقنـون مثـل ،اقتصادهم

 .تلك اخلربات



 ١٥

- . 
 ويتفـضل ،هم ويـنعم علـي،ن يتكرم عليهم وافرتض احلل وهو أ-

ً فيعطيهم حاكام ملكا من عنده يكون له األمر عليهم،عليهم ً. 
 وهذا احلـل االسـتعالئي ينطـوي عـىل خبـث الطويـة بـاحتالل -

 .بالدهم والتحكم يف رقاهبم
 وأنـه اليوجـد بيـنهم مـن ،ويتضمن اهتامهم بالتخلف والرجعيـة

 .يصلح هلذا املنصب السامي النعدام خربهتم وانحطاط ثقافتهم
لكن من درسوا الوالء والرباء يف املدرسة املحمدية كـان عنـدهم * 

 .من تلك األمراض الوبائية مصل وقائي
ن تقـرع أبـواب قلـوهبم أو مـشارف  هذه احلجج الواهيـة أَومل تقو

 .عقوهلم
 . ال أهنا دولة علامنية، فهم ينظرون إىل اإلمارة أهنا خالفة

حفـظ املـسلمني قبـل أن وأن أول وظائف اخلليفة هو إقامة الدين و
هيميـة مـن ملـئ البطـون واشـباع الغرائـز ظر إىل االحتياجـات البين

 .احليوانية
  .ار أن ال جدوى من استمرار احلوار فعلم قائد الكف-

  .فهو يتكلم عن أصول ال يقرها أصحاب العقيدة اإلسالمية
 .ويتكلم عن حلول ليست مطروحة يف السنة النبوية

  

اب اخلصم باملفردات القوية ا عجز املفاوض جلأ إىل حماولة إره إذ-
 ١٦

 .واجلمل اإلنشائية
 . وليس له اآلن إال سحر البيان-
 املـسلمني فيجتهد أن يشعر خصمه بأن وراءه قوة هائلة وأن قوى -

 .ةئربا
 ،عوانـه وكثـرة أ، وتـشعب سـلطانه،من قوة ملكه فبدأ يذكر هلم -
ن  م بالد خصمه ال ختلووأن

. 
 القويـة والــرتوس والعجــالتوبـدأ يـستعرض الفيلــة احلربيـة  -

أقدامهم حافيـة أن  و، ويذكرهم بأن صدور املسلمني عارية،احلديدية
 .بطوهنم خاويةأن و

 .ً هذه أيضا عىل أصحاب اهلمم العاليةِومل تنطل* 
 ، مـن النـار×  الـذي أنجـى ابـراهيم فعندهم -

 مـن ×  ونوح، من البئر×  ويوسف، من احلوت× ويونس
 >أصحاب حممـد أنجى  و، من مطر احلجارة×  ولوط،الطوفان

 .من األحزاب
ً فحتـى اجلنـة مل جيعلهـا اهللا عوضـا عـن ، وعندهم -

 .ينرصهم عىل عدوهم بفضله وكرمهبالطاعات بل يدخلهم اجلنة 
شعث  وإقسام األ، وسهام الليل النافذات وعندهم -
 ،أيت االنتـصارات متواليـات، فتـ عـىل رب الربيـات الـصالحرباألغ

 .السامواتو  األرضات واحلمد هللا ربواملالئكة مرتادف


