
 
 

احلٍس هلل اذلي ْساُا لإلظالم، وكىف ةٓا ُفٍث، واحلٍس هلل اذلي بعع  3318َاحلجة وذ31 
ـييِا أٌِِا ووظؿ يف رزكِا، وأٌَس يف أـٍارُا، وأشٓس أن ال هلإ إال ْٔ وخسه ال رشيم هل، 

ـتسه ورظٔهل املتفٔث رمحًث ليفاملني، وىلع آهل وصدتّ واتلاةفني إىل ئم وأشٓس أن حمًٍسا 
ٔا اهلل فخلٔى اهلل ٌا جاورت كيب امصئ إال وصو.  ادليَ، أٌا ةفس/ فاحل

ِني  هشا كىض املعئٍن خجًٓ، ٌآ هلل ، ذً والشهص فاحلٍس  ٌػٍئنني ال خيافٔن،ْو
ٔـنيلٔالة أمصُا  عهصُا ووزاراحِا واملخػ وبليج اذلنصيات اُخىه احلج، ، وكادحِا، ـو

 رخيثِ ـَ رع الصجفث يف  اآلنفييكَ احلسيد  حلدسذٔا ةٍا رأوا. ؛احلجاجيتِاكيٓا 
ٔداع، فىلع مص اتلاريذ، إُٓا خَ  خٍج  يه أةصك محيثِ  ٌتاركثٍ  محيثٍ  أةصار ةصائصُا  ٍِسَ يجث ال

ٔده اىفؾيً، املٔكب      ذاك إىل  .حأرش ةٍجاٌؿ اىلئب مشاْسَ ىرنى  اىبرشيث إٌامُ  إياةّ يف يل
اظتيلؼ ذْب ْٔي ٌَ الييو إذا ْجؿ ْجفث خىت  ـرشَ  ملا رىم يف احلٔم اثلاىَد إُّ ف

ٔداع غاف ةالهفتث غٔاَف و آرص صالة  يفالصتح يرتظو يف كصاءحّ  وصىل ةاجلاس صالةَ  ،ال
َْ وِ  صالْا والهفتثُ   .ّجا

 فجاج األرض ةفس أيامٍ ، وحفصكج يف اجلٍٔعبج ٌفّ ، وَس ٌَ مهثَ   َب ذً َسَ 
ٔدة ـؾيٍثٍ  ٔدـٓا-وٌا اكُج ْشه اجلٍٔع حسري أُّ ، مشٓ ٔ ي ٔدع ادلُيا، وأن  -ْو اكن ي

 ٌَ ٌُ أيا  .ذً ييدق ةالصفيق األىلعأشٓص،   ذالذثُ وإٍُا يهٌؿ احلياة،  ّ األرريةُ ًٓ ٌفّ يه أيا
ٌُ  يشق غصيًلا كس مَص ةّ ئمَ  رجؿ  اذنني، ولهِّ رجؿ وكس  ذانَ  ّ ٌَ مهثَ أرصجّ كٔ

ََ  أكٍَو  رشون أىَف  وأربفثٌ  ، رجؿ وكس خج ٌفّ ٌائثٌ اهلل ةّ ادلي ٔ اةَ  ـو صدايب، رجؿ ْو
ًَ  إلنعان خلَق  اىيت يه أةصك ـٍصٍ ،والعتني ظِثً اثلالذثِ  ٔ  أـؾ إجناز يف حاريذ اىبرشيث، ْو

 اىؾيٍات إىل اجلٔر.ًٓ ٌَ ًْ ٌَ اجلار، وإرصاجُ رظاالت اهلل إىل اخليق، واظتِلاذُ  ةالغُ 
ِسيَِِث وملا  ٍَ ر ََف ىلَعَ ال رشر

َ
ٔ جتو   ٌّف اذلي يتتادل احلَب  الشاٌذَ  رأى اجلتَو أ أال ْو
ٍح  خني رآه/ َلاَل أخس،  ف ُِب ٌَا َوُنح ُِب َشا َجَبٌل ُيح ََ. 

واىفرشيَ ٌَ شٓص  ، وحمصم، وصفصاً، ويف احلٔم اتلاظؿِ ذي احلجث فأكام ةاملسيِث ةليثَ 
ٔادر أوُل  ةست ـييّ ليٓجصة ـرشةَ  ٌَ العِث احلاديثَ  صفصَ  ٔـّ  وذلم ،املصض ة ةفس رج
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  َِ لٔل/ حو ٓاس صسااعً يف رأظفسرو ىلع اعئشث ويه جتّ ةابلليؿ، أصداةِ  أخسِ  ٌَ دف
  .بل أًا وارأساهلال/ فوارأظاه، 

ٔ اعصب رأظَ ، املغصب صالةَ  صىَل ةًٓو احلىم،  الصأس وخصارةَ  ّ، يغاىب صساعَ ْو
ًٍ  ٌَ أغيِب  واجلاس كيام يعخٍفٔن ألغيب اذلنصِ   ٌرتظيث، وٌا اكن يسور خبرل أٍي  ةلصاءةٍ  ف

 .ّ لام يعٍفٔن فيّ كصاءحَ ٌَ  ًٌِٓ أن ْشا آرصُ 
إىل ةيخّ حلخيلاه فصاش املصض، وجفيج خصارة احلىم حتعفص ىلع ةسُّ  فيٍا صىَل اُليَب 

ِذن ليفشاء، شَ ّ، فغُ ئالرشيف، خىت اكُٔا جيسون خصارحّ ٌَ فٔق غػا
ُ
واجخٍؿ  ـييّ؛ وأ

، وبيٍِا ًْ نشلم يصٌلٔن حمياه املتارك، إذ حتصكج شفخاه، ّاجلاس يف املعجس ينخؾصوَُ 
َصىلى انلاس؟ ، فإذا ْٔ يلٔل/ حشرف ٌَ فٍّ املتارك ٍثٍ لك ن أوَل أُصخٔا واكرتبٔا ييخلػٔف

َ
 أ

ظلع  ّولهِ، ةًٓ و ىلع ةسُّ حللٔم فيصِّلَ كالٔا/ ال يا رظٔل اهلل، ًْ ينخؾصوُم. ذً حتامَ 
ٔدَ  َصىلى انلاس؟ ذات العؤال/ ّ، خىت إذا أفاق ظأَل إىل إغٍائ ةني أيسًْ حلف

َ
كالٔا/ ال، ًْ  أ

َصىلى انلاس؟ ـييّ أرصى، فيٍا أفاق كال/  فأغمَ  حللٔمَ  َو ينخؾصوُم. فاغتعو، ذً حتامَ 
َ
 أ

، فيٍا أفاق اثلاثلثَ  ـييّ حللٔم فأغمَ  ذً حتامَو  .. فاغتعَو مال يا رظٔل اهلل، ًْ ينخؾصوَُ 
 .صوا أبا بكص فنيصِل بانلاسمح ىَ يعخػيؿ اخلصوج فلال/  ـيً أُّ

 ريَف  وكٌٔف  ثُ صداة، والاالذنني ئمُ خىت إذا اكن ، مخط حلال  فصىَل ةًٓ أةٔ ةكص
ٔـثُ  خييً ـييًٓ احلضنُ  أيب ةكص ـَ حمصاةّ اذلي غاملا وكف  اهلل  ىغياب رظٔلِ  والي

ا يِؾص إحلًٓ، ٌرتاصٌث  يصفؿ ظرتَ  ًْ فجأإذ يٍِا ًْ نشلم فيّ، فت ًٍ خجصحّ كائ
ًَ صفٔفًُٓ، مؤحيفٌث كئُبًٓ،  ؾ َ ريَف  يلئٍن ـأ ا هلً. شفائص ادلي ًٌ ا ّ اذلي ارحظاه ٌإ  صاخت

ٔد إحلّ َُ  ٔجّ الشاخب ٌَ املصض حف ةاةتعاٌث الصطا  اجلفيً، فيرشُق  رضةُ وإذا ةال
ً يِؾصون إىل صفدثِ  والرسور، خىت اكد الصداةثُ  ِّ  أن يُفخِٔا ٌَ اىفصح ْو ص حُ  وجٓ ْض

يِؾص إحلًٓ  إحلًٓ ٌَ وجّ رظٔل اهلل  مصدف، فٍا رأوا ٌِؾًصا أـجَب  نأُٓا وركثُ 
أن  أشار إحلًٓ، فلصالةيصيس ا اهلل  أن رظَٔل  ؽاًُايظدم، وحأرص أةٔ ةكص 
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ً ْا أصداةُ صَ َُؾ  ُؾصةٍ  آرصَ حيم خجصحّ، فاكُج  كً، ذً أرىخ ظرتَ أحٍٔا صالحَ   ّ إحلّ ْو
 ًٓ ةني ؽٓصاُيًٓ.وُبيُ  حمٍس  ٓا أٌثُ صالة صيخر  يصئُن اىفجص، واكُج حيم آرصَ 

صبات حخصفس، وكُ   ّالظىح خرضه املٔت، فاكُج ُفعُ  ظااعُت خىت إذا حفاىج 
َٓ  ذً يٍعحُ  ،هـِسَ  ٌاءٍ  يسيّ يف إُاءِ  سرُو املٔت تشخس، فجفو يُ  ال هلإ إال ّ ويلٔل/ ةٓا وج

 . إن لنىوت سكصات، امهلل أعين ىلع سكصات املوت ،اهلل
ِْ املٔت ْشه لً حكَ تلُ  وىكَ ظهصاِت  إحلٓا  فٓسَ يَ  ـَ أٌخّ أن اهلل  رظَٔل  َو ش
ووا  الصالةَ  الصالةَ  / حلِادَي أُفاظّ  صاة، فجفو يعاةق آرصَ أوذق وُ ٓا ةةأـؾً ـٓس وئصيَ 

 .ّةٓا لعاُُ  ه، وٌا يكاد يفيُض يغصغص ةٓا صسرُ  خىت جفَو  كه.منكت أيىاًح 

ٔدِ املؤذصة ْس ااملش هٓشف_2__  اهلل  رظُٔل  اإلظالم، فِػَق  إـالن ةٍاكُث الصالة ـٍ
  ذالَث ّ ىلع جعس أُٓهخّ احلىم واغتعاهِل ٌَ غشيخّ، وحتاميِ  ٌا ُػق خني أفاَق  ةٓا أوَل 

ّ يف آرص صالة حصييٓا يف خياحّ، ه أٌخَ ةًٓ، ذً حفاْسِ  مصات ىفيّ خيصج إىل اجلاس فيصِّلَ 
ْشه الشفرية يف ٌلسٌث  إكاٌثَ  ذلم جيفُو  ، لُك املتارك ّ ةٓا يف آرص أُفاس ـٍصهصاحِ ذً وُ 

ًُ أولٔيات احل و أـؾ ٔ ىلع ْشه احلال ويشِنصَ  اهلل  ْا رظُٔل شنصَ ٌَ أن يَ  ياة، ْو  .ةٓا ْو
ًِ رظٔجل / ْشا خُؼ حمب لصظٔل اهلل  لُك  ةيق أن يتعاءَل  َْ  َ ٌِ  ، فٍا خُؼ االصالة 
ِا؟ ٍِ ْ َ ٌِ ٌَ الصالة والعالم ىلع إٌاٌِا حمٍس ةَ ـتس احلٔم ولك ئم هرثوا فيخ!الصالة 

 .يّ ـيمٔكٔف ةني العٍاء واألرض خىت يُصىَل ادلاعء و، اهلل
ِا ةنتيم   ٔم اىلياٌثيامهلل فال حتصٌِا  ،واحتفِاه وٌا رأيِاه ،واختبِاه امهلل إُا ٌآ

 إرواينَ  أين رأيتح  وددتح / كال ًٓ ئمَ اذليَ حٍىن رؤيخَ  ّاجفيِا ٌَ إرٔاُو ،ّرؤيخَ 
 .اذليي له يأثوا بعسح 

 كئبِاكتو حٔباحِا، واغعو خٔباحِا، وأجب دـٔاحِا، وظسد ألعنخِا، واظيو ظزيٍث اامهلل 
 .ىلع ظرتكوولم احلٍس ىلع ـفٔك ةفس كسرحم،  احلٍس ىلع خيٍم ةفس ـيٍم،امهلل لم 
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