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 بسم هللا الرمحن الرحمي

والعرشون الرابع احلديث  

نفيس عىل الظمل حرمت ا ين عبادي اي  

 

ميَا  ٍّ صىل هللا عليه و سمل في ي َ هللُا َعْنُه َعْن النَّبي ٍّ َرِضي َفارييي َعْن َأِبي َذر ٍّ الْغي

ْمت الظ   ٍّ َحرَّ يني ي: ا  َبادي َُّه قَاَل: "اَي عي ٍّهي تََباَرَك َوتََعاََل، َأن يهي َعْن َربي مْلَ عىََل يَْروي

َّلَّ َمْن  ي! ُُك ُُكْ َضالٌّ ا  َبادي ًما؛ فَََل تََظالَُموا. اَي عي ، َوَجَعلْته بَيْنَُُكْ ُمَحرَّ نَْفيسي

َّلَّ َمْن َأْطَعْمته،  ي! ُُك ُُكْ َجائيٌع ا  َبادي ُُكْ. اَي عي ََتُْدويني َأْهدي َهَديْته، فَاس ْ

ي! ُُك   َبادي . اَي عي ْمُُكْ ُمويني ُأْطعي َتْطعي ُُْسويني فَاس ْ َت َََسْوته، فَاس ْ َّلَّ َمْن  ُُكْ عَار  ا 
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يًعا؛  نُوَب ََجي ، َوَأََن َأْغفيُر اذل  َاري للَّْيلي َوالَّنَّ ُئوَن ِبي طي نَُُّكْ ُُتْ ي! ا  َبادي . اَي عي ُسُُكْ َْ َأ

ويني  نَُُّكْ لَْن تَْبلُُغوا ُضيٍّي فَتَُُض  ي! ا  َبادي . اَي عي َتْغفيُرويني َأْغفيْر لَُُكْ ، َولَْن فَاس ْ

نَُُّكْ ََكنُوا  نَْسُُكْ َوجي
ِ
َرُُكْ َوا لَُُكْ َوأ خي ي! لَْو َأنَّ َأوَّ َبادي . اَي عي ي فَتَْنَفُعويني تَْبلُُغوا نَْفعي

ي!  َبادي َ ِفي ُمْلِكي َشيْئًا. اَي عي نُُْكْ، َما َزاَد َذِلي د  مي عىََل َأتَْقى قَلْبي َرُجل  َواحي

َرُكُْ  لَُُكْ َوأ خي د  لَْو َأنَّ َأوَّ نَُُّكْ ََكنُوا عىََل َأفَْرري قَلْبي َرُجل  َواحي نَْسُُكْ َوجي
ِ
 َوا

َرُُكْ  لَُُكْ َوأ خي ي! لَْو َأنَّ َأوَّ َبادي ْن ُمْلِكي َشيْئًا. اَي عي َ مي ، َما نََقَص َذِلي نُُْكْ مي

، فَأَْعَطْيت ُكَّ  ، فََسأَلُويني د  يد  َواحي نَُُّكْ قَاُموا ِفي َصعي نَْسُُكْ َوجي
ِ
د   َوا َواحي
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َل  َذا ُأْدخي ْخَيطُ ا  َّلَّ مََكَ يَْنُقُص الْمي ي ا  ْندي ا عي مَّ َ مي َمْسأَلَته، َما نََقَص َذِلي

َها؛ فََمْن  ايَّ ٍّيُُكْ ا  هيَا لَُُكْ، ُُثَّ ُأَوفي الُُُكْ ُأْحصي َ َأْْعَ ََّما ِهي ن ي! ا  َبادي الَْبْحَر. اَي عي

، َوَمْن وَ  َ ا فَلَْيْحَمْد اَّللَّ َّلَّ نَْفَسهُ َوَجَد َخْْيً َ فَََل يَلُوَمن ا  "۔َجَد غَْْيَ َذِلي  

[ ٌ  [َرَواُه ُمْسملي
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