
االوليید سيیرةۀۀة بعض ذذكکر
 
ـلشااللهھھـھأأددــعنددــليیووـلاااننـكوو ـفضااننـماممـ ـئفهھالـخللـ ـ ـلمسااىــبنمم٬،ـ ـ ـمسجدد٬،ـجاـ ـ ـمشددددـ ـمسجووققـ ـ ـلمااددـ ـكنهھاـسىــعلة٬،ــيینددـ اــ
ـلساا ـلمسجووااالمم٬،ـ ـ ـ ـقصااألددـ ـلمنااـعضووووى٬،ـ ـ ـعططووأأرر٬،ـئاـ ـلمجااىـ ـ ـميیذذووـ ـمنعهھووننـ ـ ـ ـلنااؤؤااللـسننـمممـ ـعططووأأاسس٬،ـ للـكىـ

ً مقعدد ً وواليیتهھ في ووفتح قائدداا٬ً، ضرريیرر ووكلل خاددما .وواالهھندد ووكاشغرر ااألنددلسس منهھا عظظاما٬ً، فتووحا
.فيیهھا ززدد: فيیقوولل. بفلسس: فيیقوولل هھھھذذهه؟ بكمم: فيیقوولل بقلل حززمة منهھ وويیأخذذ عليیهھ فيیقفف بالبقالل يیمرر ووكانن 
ـبنببـحـاصاننـكوو ـتخوواااءـ ـلمصاااذذـ ـ ــلضيیووااعـناـ ـلناااننـكوواعع٬،ـ ـيیلتقاسسـ ـ ـفيیسهھـناـمززيـفووننــ ـ ـبعضهھأللـ ـ ـ ـبعضممـ ـ ننـعاًـ
ـلبناا ـ ـسليیماننـكوواء٬،ـ ـ ـططعببـحـاصاننــ ـنكوواممـ ـفكاحح٬،ـ ـلناااننـ ـيیساسسـ ـبعضهھأللـ ـ ـ ـبعضممـ ـ ـلنكااننـعاًـ ـ ـلططعوواااححـ ـ اننـكووامم٬،ـ

ـعم ـعبننـبررـ ـلعااددـ ـعبببـحـاصززيـیززـ ـلناااننـكوواددةة٬،ـ ـيیساسسـ ـبعضأللـ ـ ـلخيیااننـعاًـ ـ ــلليیلااووررددككاـمررـ ـتحفممـكووةــ ـ ننـمظظـ
ـلقاا ـتصممـكووررآآننـ ـلشهھااننـمووممـ ـ ـليیووـلااررضضـموورر؟ـ ـقبـةضررـمددـ ـغمووأأهھـتاـفووللـ ـفبقهھـــعليیيـ ـ تت٬،ــميیهھـنأـكككـلذذهھـموويـیيـ

ـفبك ـ ـلباااررتتـسووهھـــعليیووااـ ـبمررددـ ـلحجااعـجررــستاـفهھ٬،ـتووـ ـ ـسططأأىـلإإالًــحبددههيـیيـفددـشوواججـ ـللهھاا:اللـقووةـنووااـ ــتسلالممــ ططـ
ـحمررالننـميــعل ـفقهھـلةـ ـتجعأأننككــلتأـساـماللطـطددـ ـ .هھــقتاـفإـبدديـیررــلبااهھـــعليیددممـقإإذذووـعدديـیككـلذذـكهھـنإـف!هھـــقبليــــمنيیتللـ
.عليیهھ االحجاجج قفلل حتى يیمتت لمم ثمم االحجاجج؛ منن بعافيیتي سررووررااً أأشدد أأحدد ما: قالل االووليیدد أأفاقق وولما
ـليیووـلاااننـكوو ــيیخلأأننأأررااددددـ ـسليیماههـخأأعـ ـ ـيیبوواننــ ـعبددههـلووـلعيـیاـ ـلعااددـ ـسليیمىـبأـفزز٬،يـیززـ ـ ـفكتانن٬،ــ ـ ـعمىـلإإببـ اـعووددهھـلاـ
ـلناا ـيیجبممــفلكك٬،ـلذذىـلإإاسسـ ـ ـلحجااإإالهھـ ـ ـقتيیبوواججـ ـ ـ ـلنااننـمووااصصـخووةـ ـفكتاسس٬،ـ ـ ـليیووـلااببـ ـسليیمىـلإإددـ ـ ـلقاـبررههـمأيـیاننــ ددووممـ

.إإليیهھ يیسيیرر أأنن قبلل فماتت خيیتمة٬، ووأأخررجج ليیخلعهھ إإليیهھ االمسيیرر على االووليیدد فعززمم فأبططأ٬، عليیهھ٬،
ـلموو ـمسجيـــيیبنأأننأأرراادداـ ـ ـمشددددـ ـكنيیسهھــفيیاننـكققـ ـفهھةـــ ـمهھددـ ـمسجاهھھـھاــبنوواـ ـ ـفلمدداا٬ً،ـ ـعميـلوواــ ـلعااددــعبننـبررـ ـشكززيـیززـ ووااـ
ـفقككـلذذهھــليیإإ ـلهھاللـ ـعمممـ ـلماااررججـخاننـكاـمإإنن:ررـ ـنحووووةًةــعنحــفتةــيینددـ ـعليیكررددـنننـ ـكنيیستكممـــ ــ ــ ـنهھووممـ ـكنيیسددممـ اـمووـتةـــ

.تووما كنيیسة ووددعوواا هھھھذذاا لكمم نددعع بلل: فقالوواا. مسجددااً وونبنيیهھا عنووةًة فتحتت فإنهھا
ـلحددــليیووـلاااننـكوو ـيیحسالاًـناـ ـ ـلنحااننـ ـفميـبررااـعأأهھـــعليیللـخددوو٬،ــ ـبصهھهھــليیإإتتـ ـ ـفقهھ٬،ــبتررااـقننــبيیووهھـــبيینررـ :ددــليیووـلااهھـلاللـ
ــبفتكك؟ـــختنننـم ـلنااحـ ــلختاادديـیرريـیهھـنأأيـبررااـعااألننظـظوووونن٬،ـ ـفقانن٬،ـ ـبع:اللـ ـفق.اءــططبااألضضـ ـسليیمهھـلاللـ ـنمإإ:اننـــ دديـیرريـیاـ
ـلمااررــميیأأ ـنع:يـبررااـعااألاللــفق.ووننــلنااممضووكك؟ـــختنننـمننـــمنيیؤؤـ :اللـقووككـلذذىــعلووههـبأأهھــتباـعوو.هھـــختنررـكووذذالنن٬،ـفممـ
ـلعاايــيیلالهھـنإإ ـيیحسننـمإإالررببـ ـ ـمهھالـكننـ ـفجم.ممـ ـ ـلنحااللهھھـھأأعـ ـ ـبيیتللـخووددووـ ـ ـيیخممــفلاًـ ـمنررججـ ـستهھـ ـشهھأأةـ ررججـخممـثررـ
ـجهھأأووهھھـھوو ـفق.للـخددوومميـیهھــمنللـ ــلملااددــعباللـ ــفقيی.ذذررـعأأددـق:ككـ ـلمهھـنإإ:للـ ـلخاايـلوواـ ــيیختةـفالـ ـلقااممـ الثث٬،ـثللـكيـفررآآننـ
ـيیقاننـكوو ـمضرريـفررأأـ ـختموومميـیللـكاننـ ـخططووة٬،ــ ـفقاًـموويـیببـ ـليیتهھايـی:اللـ ـ ـ ـلقااتتـناـكاـ ـلتااممضووة٬،ــضيیاـ ـفقاء٬،ـ ـعماللـ ررـ
.منكك ووأأررااحتنا عليیكك: االعززيیزز عبدد بنن
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