
 

 

 

ِّ  ّ وُثنْ ه شتداَُ ، حنٍدُ للِ  احلٍدُ   ـه5/5/0441 ه، ه وال ُكفرُ ّ، نشهرُ لكّ  اخليَ  غيي
أن  هل، وأشٓدُ  ه ال رشيَم وخدَ  إال اللُ  ال هلإَ أنْ  ه، وأشٓدُ جرُ فْ يَ  َْ ٌَ  وُرتكُ  وخنيعُ 

ُّ ه ورشٔهُل حمٍداً غتدُ  ّ ةإذُِ  بشياً وُذيراً، وداغياً إىل اللِ  الصاغثِ  ِي ةني يدَ  اللُ  ، ةػه
ٌُ  اللِ  ورساجاً ٌِياً، صئاُت  اىطاْريَ، وىلع  اىطيبنيَ  ّ غييّ، وىلع آهلِ وشال

َِ  إىل ئمِ  . واتلاةػنيَ املياٌنيِ  ّ اىؾرّ أصداةِ   ـالزاَد الزاَد اتللٔى.: . أٌا ةػدُ ادلي

ََْك :  هل انلبُ  اذلي كاَل إُّ   ٍَا ِي
َ
ٍَْج ِيِّني وَأ

َ
  إُّ .أ

َ
ََ اذلي أ َ  أُّ  غي ُُيُِب اَّلله

ُ َوَرُسَُْلُ  ُُ اَّلله ُُيُِت ِ  ويا لِلِ  . َوَرُسََْلُ َو ًُ يَ ْٔ و ،ىلع األرِض  يٍشْ  ٍو رجُ ل  أن اللَ  ػي
!  رشٔهَل  ئّ األىلع حيُتّ، وأنّ يَ يف مَ  وجّو  غزّ  ّّ ًْ  حيُت  خيدرة َ ْٔ؟! إٌَُّ  ـٓو حبّيجخ

 َِ َُ  غيلُ  أةٔ احلص  . أيب طاىٍب  ة
 ؟الل  ِصُب غيًيا إىل رشٔلِ نيؿ حَجْ 

ُ َوَرُسَُْلُ ّ؟ ـلد كال غِّ: : ختحتَ ْو حلُٔل  ُُ اَّلله َُ : نصحتَ حلُٔل  أمْ  .ُُيُِت  ّ؟ ـٓٔ اة
 ٍّ ه ه؟ ـدارُ : جارَ أم حلُٔل  الل غِٓا. رضَ  ّ ـاطٍثَ اةجخِ  ه؟ ـٓٔ زوجُ ٓرَ : ِص حلُٔل  أمْ  ّ.غ

َٔ  اللِ  رشٔلِ  بليِج  دارٍ  أكرُب   ةحَِ  ، ـٓ
َ
 .ْادِ خَ ٓا نأ

ًْ أةِاءَ  إذا َذَنر  َٔ ؛  غيلٍ  أةِاءُ  ه، ـإذا ْ َِ  ًْغَ أكبِ  يلُٔل  ـٓا ْ إِّنه : احلص
َزا َسّييرٌ  َِ ًِْيَ  ،اةِِّْن  ْسوِ ًُ ْ ٌْ ال َخْْيِ ِي ًَ ُِ َبْْيَ فَِئتَْْيِ َعِظّي ِ ّْن يُْصوَِح ة

َ
َ أ  .َوهََعنه اَّلله

: ةّ، إذا كال  رضُب ّ اذلي يَ يفَ ْا، وشاىيت يٍدُ   اللِ  رشٔلِ  يٍنيَ  اكن غيٌل 
َٓ لاْا ةػيلٍ يْ شيَ  شدةٌ  ِْاكَ  ـإنّ  ؛يا يلعُ  ىْ قُ   .تارزٍ ٌُ  أوَل  ةدر؛ يلهٔنَ  ا هل ئمَ ، نٍا كال

َْ  ؼَ املتيّ  واكن غيلٌ  ًِ ةػهَ  ّ ئمَ رشاتلَ   اللِ  رشٔلِ  غ ٔش   ّ يف م
ُ
ىلع  احلّّج يلرأ

 .ّوأْيِ  ٌَ الرشكِ  ليباءةِ  ؛اتلٔبث شٔرةَ  انلاِس 
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ُُتَيُّفِن يِف الّّصتَْياِن َواىجَّصاءِ  :َفَلاَل ، اْشخَْخيََؿ َغِيًياإِىَل َتتَُٔك   َخَرجَ وملا 
َ
 ؟!أ

َْ ُمَٔس  :كَاَل  ٌِ اُروَن  َْ ىَِث  ْْنِ ٍَ ّن ةِ ٌِ ْن حَُكَٔن 
َ
اَل حَْرََض أ

َ
ُّ ىَحَْس َُِبٌ َبْػِدي ؟أ ُّ

َ
 .إاِّل أ

 يف املدتثِ  أكٔى ٌا حكٔنُ  ـهَ  وغٍرَ   ةكرٍ يّ أيبَٔ غيٍل ٌع أخَ  غالكثُ أٌا 
ََ ّ خالـخِ  أيامَ رأى  ـلد وانلرصة، ـأٌا أةٔ ةكرٍ  واملّصاْرةِ  ََ  احلص  يف اىطريِق  غيلٍ  ة

ِّ  ُو تِ ، ـيُلْ ٌع الّصتيانِ  ييػُب   :          دُ جشِ يُ ّصّ وركّ يُ ّ، وّ ىلع اعحلِ يُ ٍِ ـيأخُذه وحَي  إيل
ٌّ ةِانّلِبْ  يِب َشِبي

َ
ًٓ                ةِأ  ةَِػيِلْ  اىَحَْس َشِبي

 .رسوًرا ةّصِيع أيب ةكر ؛ضدُم ٍش إىل جاُتّ يَ وغيٌل يَ 
ِّ  غيٍل أخدَ  ةحٍِٓا يف تصٍيثِ  نٍا يخجىل االخخفاءُ  ًِ ة حيًٍِاأةا ةكر،  أةِائ  اش

ِِ  ، وحربيثِ ُغٍحٍس  ةِِج  أشٍاءَ  أيب ةكرٍ  ةأرميثِ  غيلٍ  الّّصّديق. ويف زواِج   ٓا حمٍدِ اة
َِ ا ِّ ه، ونشأحِ رِ جْ يف خَ  أيب ةكرٍ  ة  ّ ةّ حمتًث وُرصًة.، وحػيلِ ّ ةني يدي

 لكهٔم. ّ أمّ اةجخَ  غيلٍ  ةزتويِّج    ةػٍرَ غيلٍ  يف غالكثِ  واالخخفاءُ  ويخجىل احلُب 
ٔدُ  ٍخدُ ويَ  ِّ  غيلٌ  خني شّّم رض الل غٍِٓا  وغٍرَ  ةني غيلٍ  ال ََ  : غٍرَ أخَد أةِائ  يلّ غ ة
 َِ  ووُضعَ  ،غٍرُ  ملا حُٔيفَ ؛ ـإُّ واإلخاءُ  الٔـاءُ  الٔـاة يكٔنُ  ةػدَ  خىتو .أيب طاىب ة

ًَ  غييّ غيٌل  ه، وكَؿ ىلع رسيرِ  ْن غييّ، وكال:  ـرتّخ
َ
َخّب إِيََلّ أ

َ
َخًدا أ

َ
ا َخيّْفَج أ ٌَ

ىََْق ا
َ
َِْم أ ٌِ  ِّ ِي ٍَ هِْو َع ٍِ َّ ةِ   .لل

ِٓ يف دِ  املخدوغٔنَ  أوئلَم  اللَ  ـييخِق أاَل  ًُ  ًٓ: نيَؿ ػٔا ألُفصِ يجِ وىْ  ً،يِ  يصخلي
ٌَ  هلً  ً:ُٓ خَ ًٓ وٌدَ ًٓ ربُ َ أختّ ٌَ  يػِٔنَ ؟! نيؿ يَ  انلبّ  بصّب أصداِب  دي

ْى ةِإِْحَساٍّن  ُِ َتُعْ ٌَ اّته ِي ٍَْصارِ وَاَّله
َ
ٌَ وَاْْل اِجِسي َّ ًُ ْ ٌَ ال لَُّْن ِي وه

َ
اةُِقَّْن اْْل ُ  َرِضَ }وَالسه اَّلله

ىْ  ُّ َْ ُُ وَ  َع َْ ْا َع ةًَرا َذلَِك َوَرُض
َ
ا أ َّ ٌَ فِّي اُر َداِِلِي َّ ْن

َ
ا اْْل َّ َهاٍت ََتْسِي ََتَْخ ْى َج ُّ َ َعره ل

َ
أ

ُز اهَْعِظّيُى{ ْْ  .اهَْف
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ّ تُ جَ غَ  ال يِلضْ  إن املرءَ  :ٓا املؤٌِٔنأيُ _________  2__________
ًِ  اجليِو  ٌَ ذلَم  ًِ  اىػظي  يرةِ الّّسِ  تثَ طيّ و ،صاـيثً  ًٓ ةليْج كئبَ  إنّ  ، خيُد الهري

ًَ رُ  ـِ  ًٓةحَِ  ٌا وكعَ  ؽ  تارٍ نِ  َتٍ ٌَ 
ُ
 .ـيٓا الصئُف  ْت رَ ِٓ شْ ، أ

ِٓ  اىرتاَب  يٍصحُ  جػَو  ٌلخٔالً  غيلٌ  ورآهُ  طيدثُ  خَو ملا كُ   اللُ  رمحَم  :ّ وكالغَ وج
ْٔ  إىل اللِ  !الصٍاء جنٔمِ  حتَج  الً ِْدَ دل أراكَ  أنْ  غيلّ  غزيزٌ  ،أةا حمٍد  يْ رِ جَ غُ  أشه

ََ  ْذا ايلٔمِ  كتَو  ُج ٌِ  نْ يلتَ  ،يرِ وُبَ  َٔ  !شِث ةػرشي  .ّ غييّوأصداةُ  وبكٕ ْ
َُ  ٍرانُ غِ  دخَو  وملا َْ  رغَ ٌا ـَ  غِّ ةػدَ  رض اللُ  ىلع غيلٍ  طيدثَ  ة  اجلٍوِ  كػثِ وَ  ٌ

ْٔ  :وكاَل  ةّ وأدُاهُ  َب رخّ  ََ  وأةاكَ  اللُ  ينْ ػَ أن َي  أين ألرج ََ ا ٌ  جّو و غزّ  كال اللُ  ذلي
ََا َيا} ٍر ُيَخَقاةِوِْيَ  َوٍَشَْع َْاًٍا لََعَ ُُسُ ٌْ ِغٍن إِْد ِِْى ِي ََ ايا ..{ِِف ُصُرورِ  إذا اكُْج  أخْ  ة

  خاجثٌ  لَم 
ْ
 .ِاحِ ـأ

 َٔ َ  اغجتاه!! إُٓا كئٌب ـ ٌَ ت َِ و، ْج صا ََ   .ْج حػاىَ ٓا نلفصِ  اىؾضِب  غ  َْ مم ْؤالءِ  ـأي
ِّ  ٍُو حَي  ٔ يدُ  ىلع الرشّ ٓا دٍيُ ـيَ  ،كّصدٍ  ٌَ ؽيِ  ْج خرجَ  لكٍثٍ  ملجردِ  ىلع أخي هلا  ْو

ََ  اًل؟ٍَ حَمْ  يف اخليِ    ّ.ّ بصيارحِ لَ ألُّ شتَ  ؛يظاً ىلع أخيّ ؽَ ّّي ٍَ خَ يَ  َْ مم ْؤالءِ  وأي
 ويا  ّوأحببُا صحابَح واحببُاِك صهى اهلل عهيّ وسهى واجبعُاِ انههى إَا آيُا بُبِي

ّ ارسقُا شفاعَح . انههىايةانقي يىَوهى ورؤيَحّ انههى فال حتزيُا رؤيَحويا رأيُاْى.  ،رأيُاِ

 ّ. حشزَا يف سيزِجواّ وردَا حىَضوأ

 ٌِ قال:  ىَوهى يادلصطفى صهى اهلل عهيّ وسهى انذيٍ متىن رؤيَح انههى اجعهُا يٍ إخىا

 .ُدِعانذيٍ مل يأجىا َبإخىاين .. أين رأيُث وددُت

 ُِ َُا،انَهُهَى أْغ ُّ َع َُِيَح ٍِ أْغ ًَ َُا َكَدا َكَدا.ُا اخَلِيز َصَبا َصَبا،َعهِي انَهُهَى ُصَّبَُا َع  وال َجِجَعم َعِيَش

 صاحلًا جزضاِ. يُا وأٌ َعًَمى وانَدعهيُا وعه ك انيت أَعًَثَعًَح عُا أٌ َشكَزربُا أوِس 

 ،فأعطُا بزمححك اجلُة وحنٍ َسأنك. انههى أعطيحُا بفضهك اإلسالو وحنٍ مل َسأنك 
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