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اللََُ31ربيعَأولََ3111هـ َ
ححَهَُ َ
انيََحر َ
ثَالَ حَعصَرََا َلحلََبح َ
َُمحدَ َُ
لَ
ضلََإَ حَ
َ،يحدَ َعُو حَنَ حَمنََ حَ
يَجعَ حَلَفََ َُُلَََحزحَمانََفحَـتـََحرةََمَ حَنَالَير َُسلََبحَـ حَق َايحاَمَنَََأحهَلََالَعَلَمََ َ
الحمَ َُدَللََالذَ حَ
َ
َ،ويَـَُبحصََُرو حَنَبََنُورََاللَََأحهَ حَلَ
َ،وَيحصَ َبُو حَنَمَنـَ َُهمََ حَعَلحىَا َلحذَحىََ،حَوَُيَيُو حَنَبَكََتحابََاللََالَ حَم َوَتحىَ حَ
الُحَدىَ حَ
َ
ضالَََتحائَهَََقحدََ حَه حَدَوهََ،يحَـنـَ َُفو حَنَ حَعنََََُتحابََاللََ
َ،وحَُمََمَنََ حَ
الَ حَع حَمىَََ،فح حَكمََمَنَََقحتَيلََلَبَلَ حَ
يسََقحدَََأححَيحَـَوهَ َح
الحاهَلَيََ .
يلَ َ
يَ حَوَتحأَ َو حَ
الَالَ َُمبَطَلَ حَ
ح حَ
يَحَوانَتَ حَ
يفَالَ َغحالَ حَ
حَتَر حَ
ىَاللَُ حَعَلحيَهََ
صلَ َ
يكََلحَهَُحَوَأحشَ حَه َُدََأحنََ َُمحمَ حَداََ حَعبَ َُدَهَُحَوَحر َُسوَلَُهَُ َ،حَ
الَشَر حَ
َاللََُحوحَ حَدَهَُ حَ
َأحشَ حَه َُدََأحنََالَإََلحَهحَإَالَ َ
يماَََ حَُثَ َحياََ .
صحَبَهََ حَو حَسلَ حَمََتحسَلَ حَ
حَو حَعَلحىَآلَهََ حَو حَ
ادَ
الدَحَوالَعََبح حَ
اللَُبَ َُمَالَبَ حَ
ينَنحَـ حَف حَعَ َ
اءحَالذَ حَ
اَاللحََأحيَـ حَهاَالَ َُمسَلَ َُمو حَنََ،حَواعََلح َُمواََأحنََالَ َعَُلح حَم َ
أَمَاَبَعَدََََ:فحاتـَ َُقو َ
ضانَََأُ حَسَرهَمَََ،
صورَََ،يحـب حد ُؤو حَنَصَ َغح َحاراََ َُثَيحَـتحَـَحرعََحرَعُو حَنَفَََأححَ حَ
ىَمرََالَ َعُ َُ
ينَا َلُمَةََ حَعَلح حَ
اللَُبَمَدَ حَ
ظَ َ
َحو حَحفَ حَ
لَاللَََُ َ،ثََيحصَ َيَُ حَلُمََآَثحارَََبحالَ َغُةََ
اللَُ حَعَلحيَهَمََبَالَعَلَمََحَوالَ حَع حَملََحَوالدَعََحوةََإَ حَ
شيََئحاََ حَحّتََيحَـفََتح حَحَ َ
َُثَ حَشيََئحاَََفح حَ
َ،وَلحكَنََاعَ حَملََ
كَ حَ
كَ حَمنَََيح َُكو ُنََ حَُ حَذلَ حَ
جَمَنََبحَـيَتَ حَ
كََأحَـي حَهاَالَ َُمسَلَ َُمََأحنََ حَيَُر حَ
س حَ
الَتقَرََنحَـفَ حَ
حَعَلحىَالنَاسََ!ََفح حَ
يعََأحجَحَرَالَ َُمحَسَنَيََ .
الَيُضَ َُ
اللحَ َ
الد حَكَحَواجََتحهَدََحَواصَبََحَوَأحبَشَرَََفحإَنََ َ
حَوَحربَََأحَو حَ
سَمَنََقَُـَحريَشََ
َ:ر َُجالَََلحيَ حَ
اءحَ حَونحَـ حَف حَعَ َ
اَعَُلح حَم َ
ص َُارو َ
ينَ حَ
أَيَهَاَالَمَسَلَمَونََ َ:حَوإَنََمَ حَنَالصَ َغحارََالذَ حَ
اللَُبَمََ َح

يَولَ حَدَفََ حَسَنحةََ
انيََ،الذَ َُ
ورَوبَاََ،إَنَ َهَُ َُمحمَدََنحاصَرََالدَينََا َلحلََبح َ
َبحلَََحوالَمَ حَنَالَ حَعَحربََ َ،حَوإَ َّنحاَمَنََبَالدَََأُ َُ
نَََ،لحكَنـَ حَه َاَ
شَأحَفَََأُسََحرةَََفحقَ َحيةَََبحعَي حَدةََ حَعنََالَغَ حَ
َ،وَنح حَ
ةَعاصَ حَمةَََأحلََبحانََيحاَ حَ
ودَحر حَ
َمدَ َينحةَََأحشَ َُق حَ
َ3111هـَفَ حَ
وهَُ حَمَرجَ حَعاََعَلَمَيَاََلَ َلناسََفََالتـَعَلَيمََ
ثَ حَُا حَنََأحَبُ َ
بَ حَعَلحيـَ حَهاَالطَابَ َُعَالَعَلَمَ يَيَ َ،حَحيَ حَ
حَُاَنحتََ َُمَتح حَديـََنحةَََ،يحَـغَلَ َُ
لَبَالدََالشَامََ حَخ َوَفحاََ
اجحَرَبََأُسََحرتَهََإَ حَ
ص حَلَفََالَبَالدََتحَـ َغحيَـرََ حَسيئَ حَه حَ
َ،وَلحكَنَََلحمَاَ حَح حَ
حَوالَفـََتحاءََفََبحَـَلحدَهََ حَ
لحبََالَ حَعاقَلَََأحنََ
َ،وحَه حَك حَذاَيحَـنََبحغَيَلَ َ
كَالَ حَوقَتََ حَ
َحلَتََبَالَبَالدََا َلحلََبحانَيَةََفََ حَذلَ حَ
تَالتَ حَ
حَعَلحيَهََمَ حَنَالَفَ ح َ
اَواسَتحَـ حَقرََ َبحاََ،حَوَأحدَ حَخ حَلَابـََنحَهَُالذَيَ
س حَكنحَـ حَه حَ
ارَ حَمدَ َينحَةحَدَ حَمشَقَََفح حَ
َ،واخََتح حَ
تَ حَ
الدَهَُ حَمَحواطَ حَنَالَفَ ح َ
بََأحَو حَ
َُيحنَ حَ
الَ حَه حَذاَالطَفَ َُلَ
اَحّتَََأححَتَ حَمَر حَحَلحَةحَاالبَتَدَائَيَةََبَتحَـ حَف يَوقََ َ،حَوَنح حَ
ضَ حَم حَد َارسَ حَه حَ
بَالتَاسَ حَع َةحَمَنََ َعُ َُمَرهََبحَـعَ حَ
َقح َحار حَ
ىَزَُمالئَهََفََالَليَغحةََالَ حَعَحربَيَةََالتََ حََََتح َُكنَََلحَغَُتحَهَُا َلحصَلَيَ َةحََ،
َ،بحلََ حَوتحَـ حَف َو حَ
ابَ َُم حَعلَمَيهََ َ
ج حَ
الصَغَ َيَُإَعَ حَ
قَ حَعَلح َُ
لحلََبحانََ
اَردَ حَهاَلَ َ
جَُزو حَ
بَ حَعنََ حَمسََأحَلحةََفََالَعََحرابََفحَـ حَع حَ
اَسَأح حَلَال َطيالَ حَ
سَالنَحَوََإَذَح حَ
حَحّتََإَنََ َُم حَدَر حَ
اَعنـَ حَه َح
ابَبَالصََحوابَََ .
الصَغَيَََفحَأح حَج حَ
َخَتح حَم َهَُ حَعَلحيَهََ َُمحَوحَداَ
َمحرََُحزاََََ،قح حَامَخَالَلحَهَُبَتحَـعَلَيمَهََالَ َُقَرآ حَنَ حَحّتَ حَ
امحاَعَلَمَيَا َُ
ض حَعََلحَهَُبحَـَرَنح َ
َُثَإَنََحَواَلح حَدَهَُ حَو حَ
كَالَ حَوقَتََ َ.
كَ حَعَلحىَبحَـعَضََ َعَُلح حَماءََالشَامََفََ حَذلَ حَ
سََ حَُ حَذلَ حَ
ضََ ََُُتُبََالَ حَعَحربَيَةََحَوالَفَقَهََ ََ،حَوحَدحَر حَ
حَوحَدَر حَس َهَُبحَـعَ حَ
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ىَاللَُ حَعَلحيَهََ حَو حَسلَ حَمَحَوَُه حَوَفََ
صلَ َ
الَفََ َطحَلحبََعَلَمََ حَحدَيثَََحر َُسولََاللََ حَ
اللَُتحَـ حَع حَ
ححَهَُ َ
انيََحر َ
َبح حَدَأحَا َلحلََبح َ
ضاَ
يدَر حَ
دَرشَ َ
الَعَشََر حَ
ينَمَنََ َعُ َُمَرهََ َُمَتحَأحثـََحراَبََأح َبحاثََ حَمحلَةََالَ حَمَنحارََالَمَصََريَةََالتََ حَُا حَنََيُصَدََُرحَهاَالشَيَ َُخَ َُمحمَ َح
ش َغحفََ
اَوانَ حَكبََبَ حَ
الحدَيثَََ،فحَـَتحَأحثـَحَرَ َبح حَ
َ،وحَُا حَنََلحَهََُأح َبحاثََ حَشيـَ حَقةََفََعَلَمََ َ
حدَ َُ
اََُالَ َُم حَ
اللَُالَ حَع َ
ححَهَُ َ
َحر َ
ثَ َح
ىَم حَدارََثَـَُلَُثحيََقحَـَرنََ
ََ،و حَعَلح حَ
يما حَ
َوتحَـعَلَ حَ
سنَةََالنََبحَويَةََ حَدَحرَايحةََحَوَرحَوَايحةَََ،تحَـ حَعَلي حَما حَ
اسةََال يَ
حَُبَيَََحوهَةََ حَعالََيحةََ حَعَلحىَدََحر حَ
الحدَيثََحَوالَفَقَهَََ .
سنَةََحَو َ
جَإَ حَم حَاماَفََال يَ
َخَحر حَ
الزحَمانََ حَحّتَ حَ
مَ حَنَ َ
َه حَذاَ
ََ،حّتََتحَـ حَفَرحَدَبَهََفَ حَ
يما َحَوحَُبَ َحيا حَ
الحدَيثََالنََبحَويََ حَعظَ حَ
َميَ حَدانََ َ
اللَُفَ حَ
ححَهَُ َ
وزَا َلحلََبحانَََحر َ
حَوَقحدَََ حَُا حَنَبَـَُُر َُ
نَلَ حَعاََََأحوََ َطحالَبََعَلَمََ حَعنـَ حَهاََ .
ضخَ حَمةََالَغَ حَ
جَفَيهََبَثحَـَرحَوةََعَلَمَيَةََ حَحدَيثَيَةََ حَ
َ،و حَخَحر حَ
َ
الزحَمانََ َح
شيَخََالَسَالمََابَنََتحَـيَمَيَ َةحَ
يََ حَُ حَ
حقَقَ حَ
سنَةََالَ َُم حَ
اللَُبَ َعَُلح حَماءََال يَ
ححَهَُ َ
انيََحر َ
أحيـ حهاَال ُمؤمنُو حنَ َ:حَوَقحدَََتحَأحثـَحَرَا َلحلََبح َ
اَيُثيََ حَعَلحىَ
َم حَ
اللَُ! َحوحَُا حَنََ حَُثَ َحيا حَ
حح َُه َُمَ َ
الُ َوزيَةََحَوالشَيَخََ َُمحمَدََبَنََ حَعبَدََالََحوهَابَََحر َ
حَوتَلَمَيذَهََابَنََقحَـيَمََ َ
َحلَ حَقاتَهَ َََ حَُثَ َحياََمَنَََ ََُُتُبَهَمَََ ،
سَفَ حَ
اج حَعتَ حَهاَََ،حوحَُا حَنََيُ حَدَر َُ
َ،وقََحر َاءحةَََ ََُُتُبَهَمََ حَوَُمَحر حَ
ادةََ َُمنـَ َُهمََ حَ
االسَتَ حَف حَ
ََ،وَبح حَذ حَلَفََ
اهاَمَنََ حَوقَتَهَََ حَُثَ َحيا حَ
َمسََأحَلحَةحَالتـََوحَيدََاهَتَ حَم حَاماَ حَُبَ َحياَحَوَأحعَ َطح حَ
ال حَ
اللَُتحَـ حَع حَ
ححَهَُ َ
لَالشَيَ َُخََحر َ
حَوَقحدَََأحَوحَ
ضَ
حَبحَـعَ حَ
شةََََ،فح حَكا حَنََيحشََحر َُ
َوَُمَنحاَقح حَ
َوحَتقَي حَقا حَ
َوَتحأَلَي حَفا حَ
َوتحَـعَلَي حَقا حَ
ََ،دعََحوةََ حَو حَشَر حَحا حَ
يما حَ
َعظَ حَ
اَجهَ حَدا حَ
تحَـبَيَينَ حَه َُ
َ،و حَشَحر ححََ
ابَ[َتحطَهَ َيَُاالعَتَ حَقادََمَنَََأحدََحرانََالَ َلحادَ]َلَلصَنـَ حَعانََ حرححهَُاللَُ حَ
حََََُتح حَ
شَحر حَ
يهاَََ،فح حَ
الَ َُكَتُبََفَ حَ
َ،وَُدورََ
َد َارهََ حَ
وسَفَ حَ
اضَحراتََحَوال يَدَُر حَ
ح حَ
حََََُتحابََالتـََوحَيدَََ ،حوحَُا حَنَيَـُلَقَيَالَ َُم حَ
ابَفحَـتَحََالَ حَمجَيدََ حَشَر حَ
ََُتح حَ
َتحالمَيذَهََحَوَأحصَدََقحائَهَََ .
يدَحَوالَفَقَ َهحَ
اسَالتـََوحَ حَ
سَوَريَةَََيُعَلَ َُمَالنَ حَ
حاَفح َظحاتََال يَ
لَالَ َُم حَ
َاللََُحر حَحالتََ حَد حَع َويَةََإَ حَ
حَوَقحدَََ حَُا حَنَلَلشَيَخََ حرححهُ َ
لَاللََ حَعزَََحو حَجلََ
الُ َُهودََحَو َالرحَالتََحَثحَحراتَُـ حَهاَالطَيََبحَةَُفََالدَعََحوةََإَ حَ
كَ َ
ابَالسَالمَيَ َةحَََ،حوحَُا حَنَلَتَلَ حَ
اآلد حَ
حَو حَ
الَُحراَفحةَََ َ.
لَالتـََوحَيدََحَونـَحبَذََالشََركََحَو َ
حَوإَ حَ
َتذَيرََ
ل حَ
ضاَفحةََإَ حَ
شبـَ حَهاتَََ،بَالَ حَ
حابََالشَ حَهَحواتََحَوال يَ
ضايحَـ حَقاتََمَنَََأحهَلََالَبََحدعََحَوَأحصَ حَ
ص حَلََلحَهَُ َُم حَ
حَوَقحدََ حَح حَ
َهجََرهََ حَوَُم حَقا َطححَعتَهَََ .
ل حَ
ستَهََحَوالدَعََحوةََإَ حَ
َطُالَبََالَعَلَمََ حَو حَعَحوامََالنَاسَََ،مَ حَنَاالسَتَ حَماعََإََلحيَهََ حَومَنََ َُمحاَلح حَ
فَمَنَََتحصَمَيمَهََ حَعَلحىَالَ حَع حَملََفََخَدَ حَمةََ
اع حَ
ض حَ
وهََُ،إَذََ حَ
حَوَلحكَنَََ حَُا حَنَ َلححَذاَ َُُلَهََآَثحارََ حَعكَسَيَةََلَ حَماََأحَحر َُاد َ
الدَ
الحَزَحيرةَحَ حَوبَ حَ
سنَةََالنََبحَويَةََ َ
لَالَكََتحابََحَوال يَ
ارَ حَدعَ حَوتَهََإَ حَ
صَلحتََآَثح َُ
الدَعََحوةََحَوالَ َُمضَيََفَََنحشَرََالَعَلَمََ حَحّتََ حَو حَ
وروبَاَ
اَوَأحفََريقََيح حَ
آسَيح حَ
ص حَلَالتََأحثَـيَُرَبَ حَدعَ حَوتَهََالقَ َاراتََ َ:حَ
َ،بحلََ حَو حَ
الَ حَمغََربََ حَومَصَحَرَحَوالَنَ حَدَ حَوَبحاَُسََتحا حَنَ َ
اَوَأُ َُ
ادَ حَتَلُوَمَنَ َهَُ
الَتح حَك َُ
اََ،وحَه حَذاَمَنَََفحضَلََاللََ حَعَلحيَهََ حَو حَعَلحىَالنَاسََ!!!َ حَحّتََإَنََصَ َيتحَهَُ َ
اَوَأحمََري حَك حَ
حَواسَتَُـَحرالََيح حَ
اءَُحَوالَ حَعَحو َُامَمَ حَنَ
الُ َطحَبح َ
بَالَعَلَمََحَوال يَد حَعاَةَُحَو َ
ضاَةَُ حَو َطُالَ َُ
اءَُحَوالَ َُق حَ
َأحَرضََََ،أحوََتحَـنـَ حَفكيََ حَعنَ َهَُبحَـَلحدَََ،يحَـعََرَفَُهَُالَ َعَُلح حَم َ
بَالَعَلَمََ حَو حَسَحواءَََ حَُاَنُواَ
اءَُ َُو َطُالَ َُ
يهاَالَ َعَُلح حَم َ
َ،وََُُتَُبَُهَُ َُمنََتحشََحرةََ حَوَُمشََتحهََحرةََفََا َلحقَ َطحارََيحَـقََتحنَ حَ
الَ حَعَحربََحَوالَ حَع حَ
جمَََ َح
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اَحّتََعَنَ حَدََ حَُثَيََمَ حَنَالَ حَعَحوامََحَوهَ حَيَمَنََ
َ،بحلََحَوحَت َُد حَه حَ
يَ َ
خالَفَ حَ
يَالَ َُم حَ
يََأحوََالَ َُمَنح َاوئَ حَ
يَالَ َُمحَبَ حَ
سنَيَ حَ
مَ حَنَال يَ
ىَح َُقوقََالطَبَعََ حَلحاََ،لَ حَماَ حَلحاَ
صولََ حَعَلح َُ
َالُ َُ
س َابح َُقَ َُدورََالنَشَرََفَ َ
َ،وتحَـَتح حَ
اجاَفََالَ حَعا حَََ حَ
َأحََُثحرََالَ َُكَتُبََحَرحَو حَ
اََ،وَُمَتحابحَـ حَعةََ
الر حَسائَ َُلَمَنَََأحَر حَجاءََالََبحسَي َطحةََ َطحَلحَبحاَ حَلح حَ
الرحَواجََ حَوتَُـَر حَس َُلَإََلحيَهََ َ
َ،و حَعظَيمََ َ
سمَ حَعةََحَوالَ حَقَبُولََ حَ
مَ حَنَال يَ
اََ،وَحرغََبحةََفََإَََُثح َارحَهاََ .
آلَخََرحَه حَ
صنـَ حَفاتَمََحَوَأح َبحاثَهَمَََ،
َم حَ
يحاتَهََالَ حَكثَ َيَُمَ حَنَالَ َعَُلح حَماءََ حَو َطُالَبََالَعَلَمََفَ َُ
يحاتَهََحَوَأحقحَـَحواَلحَهَُ حَوتحَـَرجَ حَ
حَويحَـنـَ َُق َُلََتحصَحَ حَ
َ،واعَ َحتاَفحاََمَنـَ َُهمََبَ حَكفَاحَءحتَهََالَعَلَمَيَةَََ،
لَ حَماَيحَـعََلح َُمو حَنَ حَماَ حَلحاَمَ حَنَالثـَ حَقةََعَنَ حَدَ حَخَحواصََالنَاسََ حَو حَعَحوامَهَمََ حَ
َ،وَأحجَهََحزةََ
اضَحراتََحَو َالن حَدحَواتََ حَ
ح حَ
َ،وفََالَ َُم حَ
َالُ حَمعََ حَعَلحىَالَ حَمَنحابَرََ حَ
َ،بحلََ حَوَتحسَ حَم َعُ حَهاَفَ َ
حَوَُر َُسوخَََقح حَدمَهََ َ
جالَتَََ .
حفََحَوالَمَ حَ
ص َُ
َ،وتحَـقََحرَأُ حَهاَفََال يَ
الَعَالمََ حَ
الَ
العَُلح حَماءََ حَعَلحيَهَََ:قح حَ
اللَُالعَلَمَيَةَََ:ثحَـَنح َاءَُ َ
ححَهَُ َ
ان َحَر َ
ىَم حكانحةَالحلبح ح
أَيَهَاَالمسلمونَ َ:حوِماَيح ُد يل ح
َعلح ح
صارََ
اعةََ َ،حَومَنَََأحنَ حَ
الح حَم حَ
سَنةََحَو َ
انيَ حَمعََُروفَََأحنَ َهَُمَنَََأحهَلََال يَ
اللََُ:الشَيَ َُخَا َلحلََبح َ
ححَهَُ َ
الشَيَ َُخَابَ َُنََبحازَََحر َ
يدةََ
اَبُسَنََالَ حَعقَ حَ
َ،والشَيَ َُخَ حَمعََُروفَََلح حَديـََنح َُ
سنَةََ حَ
َسبَيلََحَفَظََال يَ
ينَفَ حَ
جاهَدَ حَ
َ،ومَ حَنَالَ َُم حَ
اتحاَ حَ
سنَةََ حَوَُد حَع َ
ال يَ
الُ َُهودََالَ حَمشَ َُك َحورةََفََالَعََنح َايحةََ
َ،م حَعَ حَماَيحَـبَ َُذَلَُهَُمَ حَنَ َ
حاَنحَهَُ حَ
لَاللََ َُسبَ حَ
اصَلحةََالدَعََحوةََإَ حَ
َ،وَُمَحو حَ
حَوالسَ َحيةََ حَ
كَمَ حَنَالَكََتح َابحاتََ
َ،وحَماَ حََُتحَبحَهَُفََ حَذلَ حَ
ضوعََ حَ
الحدَيثََالشََريفََ حَوبحَـَيحانََالصَحَيحََمَ حَنَالضَعَيفََمَ حَنَالَ حَم َو َُ
بَ َ
فَ حَمَثُوبحَـَتحَهَُ حَوَيُعَ َينحَهَُ حَعَلحىَ
ضاعَ حَ
اللحََأحنَََيُ حَ
يَََ،نحسََأح َُلَ َ
َ،وناَفَعََلَلَ َُمسَلَمَ حَ
الََحواسَ حَعةَََ ََُُليَهَُ حَع حَملََ حَمشَ َُكورََ حَ
تَقَُـبَةََ
جاحَََََ،حوالََأحعََلح َُمَ حَت حَ
ودَهَُبَالتـَ َوفَيقََحَو َالن حَ
َ،وَأحنَََيُ حَكلَ حَلَ َُج َُه حَ
َه حَذاَالسَبَيلََ حَ
اصَلحةََالسَيََفَ حَ
َُمَحو حَ
َه حَذاَالَ حَعصَرَََأحعََلح حَمَمَ حَنَالشَيَخَََنحاصَرَفََعَلَمََالَدَيثَََ .
الَ حَفَلحكََفَ حَ
َعَلحىَالَ حَع حَملََ
يَعَحرفـََتَُهَُ حَعنََالشَيَخَََأحنَ َهَُ حَحَريصََجَدَا حَ
اللَََُ:فحالذَ حَ
ححَهَُ َ
الَالشَيَ َُخَ َُمحمَ َُدَالَ َعُثحَـيَمَيَََحر َ
حَوَقح حَ
يدةَََأحمََفََالَ حَع حَملَََ َ،ومَنََخَاللََقحَـَحر َاءحاتََلَ َُم حَؤلَ حَفاتَهََ
َ،سَحواءَََ حَُاَنحتََفََالَ حَعقَ حَ
َ،وَُمح َحارَبحةََالَبَدَ حَعةََ حَ
سنَةََ حَ
بَال يَ
يماَ حََُتحَبحهََُ حَُثَ َحياَمَ حَنَ
اللحََقحدََنحَـ حَف حَعَفَ حَ
َ،وَأحنََ َ
َالحدَيثَََرحَوَايحةََحَودََحرَايحةََ حَ
كَحَوَأحنَ َهَُ َذُوَعَلَمََ حَجمََفَ َ
تَ حَعنَ َهَُ حَذلَ حَ
حَعَحرفَ َُ
َ،وحَهذَهََحَثحَحرةَََ حَُبَ َحيةََ
الحدَيثََ حَ
االتح َاهَُفََعَلَمََ َ
َ،و َ
ثَالَ حَمَنحاهَ َُجَ حَ
َ،ومَنََ حَحيَ َُ
ثَالَعَلَ َُمَ حَ
النَاسََمَنََ حَحيَ َُ
يكَبَهَََ .
الحمَ َُدَََ.أحمَاَمَنَََنحاحََيحةََالتَحَقَي حَقاتََالَعَلَمَيَةََفحَـَنحاهَ حَ
يَحَوللََ َ
لَلَ َُمسَلَمَ حَ
انيَ حَعاَََ حَجلَيلََ
اللََُ:حَوا َلحلََبح َ
سَفََالَ حَمسَجَدََالنََبحَويََ حَسلَ حَمَهَُ َ
ادَالَ َُمدََر َُ
الَالشَيَ َُخَ حَعبَ َُدَالَ َُمحَسَنََالَ حَعبَ َُ
حَوَقح حَ
اللََُ:إَنََهَُ
ححَهَُ َ
انيََحر َ
اتَا َلحلََبح َ
يَ حَم حَ
الَحَ حَ
وزَ!َ حَوَقح حَ
الَيُ َُ
َ،والطَعَ َُنَفَيهََ حَ
يدَتَُهَُ َطحيََبحةََ حَ
َ،و حَعقَ حَ
سنَ َةحَ حَ
حَخ حَد حَمَال يَ
اللَُا.هـَ .
ححَهَُ َ
انيََحر َ
ينَا َلحلََبح َ
اََُالَ حَكبَ َيَُالشَهَ َيَُالَ حَعالَ حَم َةَُالشَيَ َُخَ َُمحمَدََنحاصَ َُرَالدَ َُ
الحمَيعََالَ حَع َ
يدَ َ
َفحقَ َُ
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َلحنَ َهَُ
هََ،وحماَ حذ حاكَإال َ
حه حك حذاَأحيـ حهاَال ُمسل ُمو حن ح
صاصَلححذاَالرجلَوأحثـنحـو ح
َشه حدَالعُلح حماءَُأحه ُلَاالختَ ح
اَعلحي ح
اَبح حَدَلحَهَُ
فَ حَعَلحيـََنح َ
اَوَأحخََلح حَ
َمصَ َيبحتََنح حَ
آجَحرَنحاَفَ َُ
المََ حَخ َياََ،حَو حَ
اَو حَعنََالَسَ حَ
اللَُ حَعنَ حَ
جَحز َاهَُ َ
اءحَََ،فح حَ
َيحسََتححَ يَقَالثـََنح َ
اَخ َياَََ .
ضَنح حَ
حَو حَع َو حَ
َ
الُطََبحَةَُالثَانََيحَةُ َ
ََََََََََََََََََََََََ َ
ي ََ .
جحعَ حَ
صحَبَهَََأح َ
اَمحمَدََ حَو حَعَلحىَآلَهََ حَو حَ
المَ حَعَلحىََنحبَيـََنح َُ
يََ،حَوالصَالَةَُحَوالسَ َُ
الحمَ َُدَللَََحربََالَ حَعاَلحمَ حَ
َ
الََأحمَثََلحةَََحرائَ حَعةََلَ َطُالَبَهََ حَوإَخََحوانَهََ حَوَُمبَيهََ حَو َعُ َُمومََ
اللَُتحَـ حَع حَ
ححَهَُ َ
انيََحر َ
بَالَ حَعالَ حَم َةَُا َلحلََبح َ
ضَحر حَ
أَمَاَبَعَدَََ:فحَـ حَقدََ حَ

يَِمَنََ
َ،وَلحوََ حَُا حَنَ حَه حَذاَالتَبَيَ َُ
يََلحَهَُ حَ
الح َطحأََإَذحَاَتحَـبحَـ حَ
َ،والَير َُجوعََ حَعنََ َ
الحقََبَ حَدلَيلَهََ حَ
سكََبَ َ
يَفََالتَ حَم يَ
الَ َُمسَلَمَ حَ
كََ
َُه حَوَ َُدوَنحَهَُفََالَعَلَمََ َبحَحراحَ حَلَََ،أحوََمَنَََتحالمَيذَهََََ،أحوََِمَنََ َُيحالَ َُف َهَُفََالَ حَعقَ حَ
يدةََحَوالَ حَمنـَ حَهجََََ،أحوََ حَغيََ حَذلَ ح
كَ
َ،ويَـُعَلَ َُنَ حَذلَ حَ
َ،بحلََ حَوَيحسََتحدََرَُكَ حَعَلحىَنحَـفَسَهََبَنحَـفَسَهََ حَ
َعَلحيَهََمَنََ حَعاََََأحوََ َطحالَبََعَلَمََ َ
حََُأحنَََيح َُكو حَنََحردَا حَ
اضةَََأحوََ حَتحَيرجَََ َ.
ض حَ
َ،دو حَنََأحيََ حَغ حَ
فَ ََُُتُبَهَََأحوَََأحشََحر َطحتَهََ َُ
حَ
فَ حَعَلحيَهََفََإَحَ حَدىَ
شخَصََتحَـ حَعَر حَ
طَ حَمَرةََل حَ
كَََ:أحنَ َهَُتحَـ حَوسَ حَ
ىَعنهُ ح
َفَ حذل ح
ََ،وِماَيـُرحو ح
َحوحَُا حَنَحَوَرحَعاََ ُمتحـ حعففا ح
َم َعَُهَُتحَـَنح حَك َةحََحزيـََتُونََ
ابَالشَيَخََ َُمضََحرا حَ
قَ َالر َُج َُلََبح حَ
اجتحَهَُ َ،حَوبحَـعَ حَدََأحيَامََ َطحَحر حَ
الشَرحَُاتََفحـ حق ح
َح ح
ضىَالحلبحانيَلحهُ ح
َ:الَي يَلَ
الَ حَ
ظَحَوَأُخَ حَبَبالححديةََََ،قح حَ
َ،وحَُا حَنَالشَيَ َُخََنحائَ حَماََ،فحَـَلحمَاَاسَتحَـيـَ حَق حَ
الَ حَ
َ،فحَـ حَق حَ
َ:هذَهََ حَهدَيَةََلَلشَيَخََ َح
يََلحَهَُ حَهدَيَةََ
َ،وَأُهَدَ حَ
اعةََ حَ
َعَلحيه حَو حسل حَمَ( حَمنََ حَش حَف حَعَ حَش حَف حَ
الََحر َُس َُ
َلحَنحاََأحََُلُ حَهاََ،فحَـ حَقدَََقح حَ
صلىَاللُ ح
ولَاللََ ح
الرَبحا)ََ .
ىَبح َابحاَمَ حَنَ َ
فحَـ حَقبََلح حَهاَفحَـ حَقدَََأحَتح َ
َ،ويحَـنـَ َُقَلُ َُهمََمَنََ
جح حَلَ حَمحامَلََلَلَخََحوةََََ،فح حَكا حَنَ حَيمَ َُلَ َبحاَالَخََحوحَةَ حَ
َاللََُفح حَكاَنحتََ حَ
اَسيَ َحارَةَُالشَيَ حَخَ حرححهُ َ
َأحمَ حَ
ح َُلَالنَاسََ َبحاََ .
ولََ:لَكَلََ حَشيَءََحزحَُاةََ حَوحزحَُاَةَُالسَيَ َحارةََ حَ
َ،ويحَـ َُق َُ
حَم حَكانََآلخَحَرَ حَ
اَوفََ
َع حَددَ حَه حَ
اَوفَ حَ
سنَةََفََصَ حَفتَ حَه حَ
ادَتَُهَُ َُمَحوافَ حَقةََلَل يَ
َحوحَُا حَنَالشَيَ َُخَمَنَََأححَحَرصََالنَاسََ حَعَلحىََأحنَََتح َُكو حَنَعََبح حَ
َم حَع حَامالتَهََََ،يُكَثَ َُرَ
َ،وفَ َُ
َمأَ حَُلَهََ حَوحَمشََحربَهََ حَوحَملََبحسَهََ حَ
سنَةََفَ حَ
ىَتحطَبَيقََال يَ
يصاََ حَعَلح َ
اََ َ،حَُ حَماَ حَُا حَنَ حَحَر حَ
حَوقَتَ حَه َ
ياماَََ .
صالةََ حَوصَ حَ
مَ حَنَالتـَنحَـ يَفلََ حَ
سحاعََا َلح حَحادَيثََ
الوتَهََََ،أحوََ حَ
سحاعََالَ َُقَرآنَََأحوَََتح حَ
يعَالتََأَُثيرََحَوالََبُ حَكاءََالسَيَ حَماَعَنَ حَدَ حَ
َاللَُ حَسَر حَ
َحوحَُا حَنَ حرححهُ َ
سنَةََََ،أحوََ
الحدَيثََحَوال يَ
ضَ َعَُلح حَماءََ َ
سحاعَهََنحَـَبحَأحَ حَمَوتََبحَـعَ َُ
يدَََ،أحوََعَنَ حَدَ حَ
يهاَالَ حَوعَ َُدَحَوالَ حَوعَ َُ
النََبحَويَةََالتََفَ حَ
اَخيَََُرَُؤَيحتََفَيهََ حَوَلحَهَََُ،أحوََعَنَ حَدَ حَمدَحَهََحَوالثـََنحاءََ حَعَلحيَهَََ،فح حكا حنَيحـتحأحثـ ُر حَويحـبكيََ .
اَيَُذ حَُ َُرََلحَهََُُرَؤَيح حَ
عَنَ حَد حَم َ
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نَ حَعَلحيَهَََ:
ولَإَ حَذاََأُثَ حَ
صغَيََََ.حوحَُا حَنََ حَُثَ َحياََ حَماَيحَـ َُق َُ
بَعَلَمََ حَ
ولَ حَعنََنحَـفَسَهََ َ:حَماََأحَنحاَإَالََ َطَُويَلَ َُ
َبحلَََ حَُا حَنَيحَـ َُق َُ
َم َاَ
َ،والَتَُـَحؤاخَذَنََ َبحاَيحَـ َُقوَلُو حَنَََ.حوحَُثَ َحيا حَ
َ،واغَفَرََلَ حَ
اَيح َظَُنيو حَنَ حَ
َخيـََحراَِمَ َ
اللَ َُهمََاجَ حَعلَنَ حَ
َماَالَيحَـعََلح َُمو حَنَ َح
يَ حَعنَََ حَُلَ حَماتَهََإَالََمَنََبحَـعَدََانَقَ َطحاعََ
ادََيُبَ َُ
الَيح حَك َُ
اَو َ
وعَُهَُ َُتحالَ َُ
حَُاَنحتََ َُد َُم َ
طََ حَُلَ حَماتَ َهَُفحَـتحَـقَ َطح َُعَ حَحَُروفحَـ حَه َح
َُد َُموعَهَََ َ.
ينَمَنََ
الََفح حكانحتََفََيحَـ َومََالسَبَتََالثَانَ حََوالَعَشََر حَ
اللَُتحَـ حَع حَ
ححَهَُ َ
العلحمَََحر َ
أ ححمةحَالس حالمََ:أ ححماَ حَوَفحاَةَُ حه حذاَ ح
يَ
ينَحَوَأحَربَعََمَ َائحةََحَوَأحلَفََبحَـعَ حَدَالَ حَعصَرََ حَعنََ َعُمَرََيَـَُنحاهَ َُزَالثَامََنحَةحَحَوالثَ حَمانَ حَ
جحادَىَاآلخََحرةََلَ حَعامََعَشََر حَ
حَشهَرََ َُ
َمدَ َينحةََ حَعمَا حَنَ حَعاصَ حَمةََا َلَُرَُدنَََ .
َ،فَ حَ
اعةََ
س حَ
اَع حَددََ حَُبَيَ َحوحَُثَيََبَالنَسََبحةََلَ حَ
فََ،وحَه حَذ حَ
حَ
يََلحَهََُقحدََ حَتح حَاوحَزَا َلحَربحَـ حَعَةحَ حَ
آال
شيَعَ حَ
يلََ:إَنََ حَع حَد حَدَالَ َُم حَ
حَوَقحدََقَ حَ
ش حَه حَداءََ
يَحَوال يَ
يَحَوالصَدَيقَ حَ
شَحرَهَُ حَم حَعَالنَبَيَ حَ
يََحو حَح حَ
ححةََحَواسَ حَعةََحَوَأحسَ حَكَنحَهَُفََعَلَيَ حَ
ححَهَُاللَََحر َ
حَوَفحاتَهََحَوحَتهَ َيزهَََ.فحَـَحر َ
الحنَةَََ .
ضةََمَنَََرَيحاضََ َ
َ،و حَج حَع حَلَقحَـبـََحرَهَُحَرَو حَ
حَوالصَالَ حَ
يَ َح
اعةَََأحنََيَـَُرَفح حَعَالَعَلَ َُمََ،
الَ(إَنََمَنَََأحشََحراطََالسَ حَ
ثََقح حَ
َعلحيه حَو حسل حَمَ حَحيَ َُ
قََحر َُس َُ
ص حَد حَ
حَو حَ
صلىَاللُ ح
ولَاللََ ح
الحهَ َُل)َ َُمتـَ حَفقََ حَعَلحيَهََ َ
حَوَيحكَثَُـحَرَ َ
ََ،وافسحَلحهَُ
َفحاللَ َُهمََاغَفَرََلَ حَعبَدَ حَكَ َُمحمَدََنحاصَرََالدَينََا َلحلََبحانََحَوَار حَ
َ،وارفحع ح
َد حر حجتحهَُفَاحل حمهدي ح
ي ح
حَهَُ ح
اءحَنحاَ
يََ،الل ُهمََاحَ حَفظََ َعَُلح حَم َ
َ،و حَسائَرََ َعَُلح حَماءََالَ َُمسَلَمَ حَ
َعقبهََ حَ
َ،واخلُفهَُف ح
ََ،ونحـورَلحهَُفيه ح
فَقحـبه ح
ض َاهََُ .
اَتبَ َهَُ حَوتحَـَر حَ
اهمََحَوحَوفـَ حَق َُهمََلَ حَم َُ
َ،و حَسدَدََ َُخ َطح َُ
ينَحَوانـَ حَفعََنحاَبَعَلَمَهَمََ حَ
الَ َُم حَعاصََر حَ
َ،ويحَـنَ حَبيَلَتحَـعَلَيمََ
يدةََحَوالتـََوحَيدََ حَ
بَ حَعنََالَ حَعقَ حَ
كَ حَوَيح َُذ يَ
كَ حَويَـُعَلَ حَيََ حَُلَ حَمتَ حَ
ص َُرَدَ َينح حَ
اَمنََيحَـنَ َُ
الل ُهمَََأحخََرجََمَنَ حَ
يَ
اَربََالَ حَعاَلحمَ حَ
ينَ حَعَلح حَ
النَاسََالدَ حَ
ك حَوُتحابح ح
صرَدينح ح
ك حَوعبح حاد حكَالصال ح
يََ،الل ُهمَان ُ
ىَمنـَ حَهجَََقحَويَََيح َح
ي حَوالحم ُدَلل حَربَال حعالحميَ!
َعلحىَنحبيـنح ُ
صلَالل ُهم حَو حسلم ح
صحبهَأحجحع ح
اَمحمد حَو حعَلحىَآله حَو ح
حو ح

