
الولى   الحلقة

اا      زيد يودع أن لحارثة وآن
ويعود    وأمه



حارثة   بن  زيد
عع         يود وسلم هه علي عه الل صلى هه الل عل رسو فف فق و

هفي       هم الرو هة لملقا هب الذاه هم السل فش جي
هش       الجي هء أمرا فء أسما عن عيعل و عمؤتة هة فغزو
فإن  (       ، فة حارث بن دد زي فعليكم لل قائ هة الثلث
فإن         ، طالب أبي بن عر فجعف دد فزي فب عأصي

رواحة      عن ب الله عد فعب عر جعف فب (أصي
؟       حارثه عن ب عد يي فز عهو ين فم فف  

فب        فق فل عه فسوا فن عدو فل فم فح الذي عهو ين فم
هه(  )        علي عه الل صلى هه الل هل فرسو عب هح هحب ال

؟  وسلم
هذا         على لنتعرف الصفحات هذه نقرأ بنا هيا

لا       جد لا عظيم لأ نب له فإن الجليل الصحابي ..



فع (  )  (  )    فتا فم وال فة هحل الرا دد يي فز عبو فأ دة فث هر فحا دد فع فأ

فة (  )      فر فيا هز عع فم يز فت يت فن فكا دتي ال فدى يع عس هته فج يو فز هل
يعن    فم يي هن فب هفي فها هل يه فأ  . 

فن         يي فب عل هم يح فت يت فن فكا تتي ال عه فت فج يو فز عع هد فو عي فج وخر
فما   (   )   دل عك فو فة فث هر فحا عن ب عد يي فز فر هغي دص ال فها فل يف هط فها يي فد في

يت       فج فر فخ دلتي ا فة هفل فقا ال فما عه فع هد يو فت يس في ين فأ دم فه
هه       هر هإلى دا عهو عد ععو في فو فها هت فب يح عص هفي عة فج يو دز ال

هة       فصل عموا هل دب هجي فع فو دي هف فخ دن فنا فح عه دفع هه هل فم فع فو
هده    فل فو فو هه هت فج يو فز فع فم هر يي دس .. ال

        ، فها فر يي فس دذت فغ فأ فة والقافل ، بعدت فقة شش ال دن هك فل
ععود       في و عه وأم لا زيد فع هد فو عي ين لأ فثة هر فحا يل .. وآن



الثانية    الحلقة

زوجها     إلى الم وعادة
  وحيدة



فههها        .. فلهه عه ل اههل فء شههاههه ما فها هم يوهه فقهه هفههي فدى يعهههه عسهه فثيت فك فم
عكث  يم فتههه فأن

فدى         يح هإ هب دن يع فم يي هن فب شي فح شي فح ال فئ هج عفو دم يو فت وذا
عل        هز ين عت و ، هه فلي فع عر يي هغ عت عه فل هة هوئ فنا عم ال هئل فبا فق ال

يت         فل فم فح فمن هفي عل هم يح فت دم عث ، دن يع فم هني فب هب فة فم يي هز فه ال
عن     (  ...  ب عد يي فز عع فف في ال عل تطف ال فك هل فذ فرى يس فل ا ين هم

فة فث هر فحا  ) 
لة        فد يي هح فو فها هج يو فز هإلى شم عل ا يت فد فعا و فثة فحار يد فك في يم فل فو

عه         فصا فع فل فم فح فو ، لا هعق فص در فخ فتى فح فأ فب دن ال عف يعر في
عع         فط يق في فو ، فر فيا تد ال عب عجو في فضى فم فو ، هه ههل فكا فلى فع

ييد      (  )  فز هه هد فل فو ين فع هئل فبا فق ال عل هئ عيسا و ، هري فحا دص ال
هذي        دل ا هر تشع ال فذا فه هب عه فت فق فنا لا هدي فحا و عه فس يف فن لا هلي فس عم

هه     يي هق فمآ ومن هه هت فه يي هد فب ين هم عه عد هش ين فح ي فرا  :



فعل       فما هر هد فأ يم فل و ييد فز فعلى عت يي فك فب  
فجل           فل ا عه فن يو عد فتى فأ يم فأ ؟ فجى ير عي فف يي فح فأ  

دل     هئه فسا فل هني هإ و هري يد فأ فما هه ففوالل   
فبل          فج ال فك فل فغا يم فأ عل يه دس ال هدي يع فب فك فل فغا فأ  

عض        هر يف في هد يي هع فب ال هن فما دز ال فك فذل هفي عق تر ال فن فكا و
فن       عكو في ين لأ عل هو فحا عي يي هع فما هت يج ا دف ير فظ فك عه فس يف فن

لة فر يو عر فض  ...
هرها        عصو عع فهى يز فأ هفي فحتى أثينا في فك فكذل فن فكا  

فما    يو عر هفي فك كذل فن ... وكا
هة    ...    جزير في هلي دتا هبال و تله عك هم فقدي ال هم فل فعا ال هفي و

لا  أيض هب العر  ...



الثالثة    الحلقة

بن       حكيم يد في الطفل ووقع
 حزام



فبني       على عة يير هغ عم ال عة فل يي هب فق ال يت فف فط فت يخ ا فدما ين هع و
يت         فب فه فذ ، فها فرا يس فأ لة همل فحا يت فد فعا و ، فرها يص فن دن مع
   ..     ، دذ هئ آن لة هقد فع ين عم فكانت التي دظ فكا عع هق عسو هإلى

فرى  يس فل ا ععوا فبا و
دم  (  )   (    )  حزا عن ب هم فحكي هد في هفي دد يي فز عل الطف فع فق فو فو

فة  ...      ييج هد فخ هه هت فم فع هل عه فرا فت يش ا ين فأ فد يع فب عه فب فه فو الذي
فها   ين فع عه الل في فرض

يت        فر فصا فقد فعنها عه الل في هض فر عة فج يي فخد يت فكان و
هد    عب عن ب هد هلمحم لة  زوج

ين         عك في يم فل الذي فم وسل هه علي عه الل فصلى هه الل
عد    فبع عه فء فجا يد فق عي يح فو ،ال

دلتي         ا هة العظيم هت الصفا دل عك عل هم يح في فن فكا عه دن فأ فد يي فب
هلين       فس عمر ال من لا غد فن ليكو عر القدا هبها عه يت فل فه فأ  ... 



لا    (  )  زيد فمها فد فخا فها هر يو فد هب عة هديج فخ يت فب فه فو فو
هجها لزو

فم  )      )  وسل هه علي عه ل صههلهههىاههل هه ل اههل عل رسو
فح        ورا ، هه ر فههوهه همن عه وأعتق لا مسرور عه فههتههقبل

هه       قههلههب ومن هة عظيم اههل هه س نههف همن عه فح ن يم فيهه
دة    فعاي هر فو دف فعط دل كهه هر كبي اههل  .



الرابعة     الحلقة

والد     خير إلى الطفل وصل



حارثة        (  )  دي ح من در نف إلتقى هج الح هم مواس هد أح وفي
دد        (  )  زي فث وبع هه يي هلد وا فة لوع عه ل علوا فق فن و فة مك في دد بزي
ين     .     هم هج فجا عح لل وقال هه أهل هإلى عه يوق فش و عه فم فسل عهم فمع

همه يو فق  : 
دد      ) اههل و هر فخي فع فم أني

ف فأبي عروا هب يخ فأ  ) ...
فر   (  )        السي دذ أغ حتى هه ولد در مستق عم يعل دد زي عد وال يد يك يم ول

هن .   ..      ع هن يسأل فضيا م فة مك وفي عه عخو فأ ومعه هه إلي
فقههاهههفل  )         ) عه فيا هقهه لهه دما ول فم وسل هه علي عه ل صههلهههىاههل دد هنمحم مي اهل
عل : (    ...        أه يم عت ين فأ ، هه هم يوهه فقهه هد سههيههه فن ب يهها مطلهب اههل هد فنعب ب فيهها عههه لهه

فههي       ..   فك هجئنا فر سي اههل فن وتطعمو هني، فعا اههل فن عكو عف فتههه ، دم حر
هه       ائ فههدهه فههي ين وأحس فعلنا ين ين فههاههم ، فنا  ..... ( ولد



دق         تعل عم يعل فم وسل هه علي عه الل صلى عل الرسو فن كا
عر(  )         يقد هت الوق هس نف في فن وكا ، هه ب دد زي

هه   في هه أبي دق فح  .. 
     )) :   ، عه وخيرو لا زيد ادعوا فة هلحارث فل قا فك فنال عه

وإن      ...  دء هفدا هر بغي عكم ل فو فه عكم اختار فإن
من         على عر أختا بالذي أنا ما هه فوالل اختارني

لء  فدا  !.. (( يختارني
هذا          دل عك عع فيتوق عكن ي لم الذي فة هرث حا عه وج دلل فته و

     ) : على  فتنا وزد انصفتنا لقد فل وقا هح دسما ال
هف دنص .... ( ال



الحلقة 
  الخامسة

كك      و علي رر أختا بالذي أنا ما
رم     والع رب ال أنت اا أحد



         ، دد زي إلى فم وسل هه علي عه الل فصلى عي النب فث وبع
عه   فأل فس فء فجا دما  : ول

؟   )  ) هء عفهؤل تهههعههر يل ه  
  ...    : عمي  وهذا أبي هذا يم نع زيد  .... قال

فم        وسل هه علي عه الل فصلى عل الرسو هه علي فد وأعا
أنا   ....   :(    ما دد زي فل قا وهنا فة لحارث فل قا ما

عم        والع ، عب ال أنت لا أحد فك علي عر أختا ( بالذي
هه        علي عه الل فصلى هه الل هل رسو عينا يت وندي

هد        بي فك أمس دم ث حانية ، دة شاكر دع بدمو فم وسل
هء       فنا إلى هه ب فج وخر ، دد زي



فنادى         و ، فك هنا دة مجتمع دش قري عث حي هة الكعب
فم     وسل هه علي عه الل صلى عل  الرسو
ابني     ) لا زيد أن !.... ( اشهدوا

يم      ...    فل عه فابن هح الفر فن م عر يطي فة حارث عب قل فد وكا
الذي         هل للرج لا وابن فبل ، يسب ففح لا عحر يد عع في
فل  (  )   فسلي عن المي عق الصاد دش قري هه تسمي

هلها       عك فة مك هة حفاو عع هض فمو و ، دم هش فها فبني  ..
فن        هني هئ فم يط عم ، فما يومه فق إلى عم والع عب ال فد وعا
        ، فة مك في لا فسيد عه فكا فتر الذي ههما ولد على
هري         :  يد في ل عه فأبو فن فكا فأن فد فبع ، لى ومعاف لا آمن

عل      فب فج ال عه فغال يم فأ ، عل دسه ال عه فل فغا فأ  ..!!



الحلقة 
  السادسة

المسلمين    ثاني زيد  وكان



لا        :  عمحمد عي الوح فنادى ، هق الشرو هر باه دم يو وفي
وسلم    هه علي عه الل فصلى  

عته     فما فكل و ، عته هنداءا يت فع تتاب   : ثم
وسلم          هه علي عه الل لصلى هه الل عل رسو فل فم فح أن وما

ثاني       دد زي فن كا حتى هة ترسال ال فة فع هب فت
!!! المسلمين

لا         عظيم لا حب فم وسل هه علي عه الل فصلى عل عسو در ال عه فب فح أ
عؤه      ...   ففا ففو لا هدير فج و لا ييق فخل هب عح ال هبهذا فن فكا و ،

هه      هد في و هنه فسا هل و هه هر همي فض عة دف هع و هه هح عرو عة فم فظ فع ... و



عن      (    ب هد زي فل فصا هخ عن هزي في فن فكا عر فث يك فوأ فك فذل عل عك
أو )  فة  حارث

هل  )       ) عسو ر دل اه عب فحا يص فأ عه عب هق عيههل فن كههاهه كههمهها هحب اههل عد يي فز
فم    وسل هه علي عه ل فصههلهههىاههل . 

فما      : (   ينها فع عه الل في رض فة عائش عة السيد عل تقو
فم         وسل هه علي عه الل فصلى هه الل عل رسو فث بع
ولو          ، ههم يي فعل عه فأمر إل عط ق دش جي في لا زيد
عي     )   النب عه لستخلف هل الرسو فد بع لا حي في بق

فم    وسل هه علي عه الل . صلى
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