
مـيحرلا نـمحرلا هـللا مـسب 

: ةمدقم
:عيذملا
،يسلبانلا بتار دمحم روتكدلا ةمالعلا ةليضف هللا ءاش نإ هيف انفيض نوكيس يذلا ،ىلاعت هللا نذإب بيطلا رشابملا ءاقللا اذه يف مكتارضحبً ابحرمو ًالهأ نيعمتسملا يئازعأ 
لكب هنإ ،كتجرد يلعيو ،كتبوثم لزجي نأ لجو زع هللا لأسأوً اريخ هللا كازجو ،كب ًالهسو ًالهأ خيشلا ةليضف ،هتليضفل نانتمالاو ركشلا صلاخب لضفتأ مكمساو يمساب
.ليفك ليمج
:بتار روتكدلا
.ةداعسلاو ةمالسلا ىلإ مهقيرط ةيلاجلا ءانبأل ءيضت ةيمالسإ ةرانم ةعاذإلا هذه لعجو ،مكب عفنو ،مكب هللا كراب 
:عيذملا
.كاطخ كرابي نأو ،كيف كرابي نأ لجو زع هللا لأسن ،نيمآ مهللا 
.خيشلا ةليضفً الهسوً الهأ؟نيدلا نم ةنطاوملا له ،سبللا اذه ليزن نأ لواحن هللا نذإب مويلاف ،ةنطاوملا ،ةظفللا هذه عمسن امً اريثك ،نيعمتسملا يئازعأ 

: ةنطاوملا
:بتار روتكدلا
هللا ىلص يبنلا نأ :ريبكلا ليلدلا ،ليلدلا ،نيدلا بلص نم ،طقف نيدلا نم تسيلو ،نيدلا بلصنم ةنطاوملا :كل لوقأ لاؤسلا اذه ىلع ةباجإلا دكؤأ نأ تدرأ نإ ،مكب هللا كراب 
جرزخو نوملسم سوأ اهيفو ،نوينثو جرزخ اهيفو ،منصلا نودبعي نوينثو سوأ ةنيدملا يف ،ةنيدملا لهأ فايطأ نع ةركف ذخأ نم دبالو ،ةنيدملا مدق امنيح ملسو هيلع
لكشب خيراتلا يف ةفرعم ةقيثو لوأ يفو ،هل ءاقل لوأ يف ميركلا يبنلا لوقي نأف ،فايطألا لك نم اهيفو ،بارعأ اهيفو ،لاوم اهيفو ،ىراصن اهيفو ،دوهي اهيفو ،نوملسم
."اننيد انلو ،مهنيد دوهيلل ،ةدحاو مهبرحو ،ةدحاو مهملس ،ةدحاو ةمأ برثي لهأ " ً:ادج حضاو
،ءالؤهل جهنم مالسإلا يف لهف ً،انايحأ ةضقانتم تاهاجتا ،نايدأ ،بهاذم ،فئاوط ،باسنأ ،قارعأ هيفو الإ ملاعلا يف دلب دجوي ال ،ةنطاوملا نع بيطلا ءاقللا اذه يف ثيدحلاف 
.؟مهنيب اميف شياعتللً ادج حضاوجهنم مالسإلا يف له ءالؤه ،مهفويطو ،مهناولأو ،مهفادهأو ،مهتاقلطنمو ،مهفئاوطو ،مهباسنأو ،مهقارعأو ،مهتاهاجتا تنيابت نيذلا ءالؤه
أرقي مل ملسم ريغلا يلارتسألا اذه ،كلذ نم رثكأ برتقا ،مالسإلا نعً ائيش أرقي مل ،ملسملا ريغ اذه نأل ،نيدلا بلص نم يه لب نيدلا نم ةنطاوملا تسيل :ةيادبلا يف كل تلق انأ 
يلارتسألاف ،طقف اذه نم مالسإلا مهفي ،ايلارتسأ يف شيعي يذلا ملسملا اذه ؟هدنع مالسإلا وه ام ً،ائيش أرقي مل ،هقفلا الو ،ةباحصلا خيرات الو ،ةباحصلا الو ،ةنسلا الو ،نآرقلا
ريغ نيد نأ مالسإلا ىلإ راشيف رجهملا دالب يف ميقملا ملسملا امأ ،أطخأ هنأ همسا ىلإ راشي ئطخيو ةملسم دالب يف ملسملا ميقي امدنع هنأ ببسلا ً،ادج ةريبك ةيلوؤسم هيلع
انأ ،ريفس :تلق دق تمد امو ،ةمألا هذهلً اريفس لثمي ايلارتسأ يف ملسم لك ،كلبق نم نيتؤي الف نيدلا اذه رغث نم ةرغث ىلع تنأو ،مالسإلا وه مهتملا رجهملا دالب يف نأل ،حيحص
.رخآ بناج هل عوضوملا اذه يف يأر يل

: ناسنإلاو ةايحلاو نوكلا نعً اقيقدً اريسفت مدق هنأ نيدلا اذه ةمظع
قوف نوناقلا هبجعأ ،قرطلا تاقيسنت هتبجعأ ،ةفاظنلا هتبجعأ ،ماظنلا هبجعأ ،هدالب يف دلبلا اذهل ريفسو ،ايلارتسأ يف هتمأل ريفس وه ايلارتسأب ميقملا ملسملا نأ ىرأ انأ 
.هيلإ رفاس اذإ هدلب ىلإ اهلقني نأ يغبني هذه يمالسإلا ملاعلا اهيلإ رقتفي يتلاو ايلارتسأ يف يتلا تايباجيإلا ،عيمجلا
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تاباجإ ،ةقيمع تاباجإ ،ةعنقم تاباجإ مدق يذلا نيدلا اذه ،ناسنإلاو ةايحلاو نوكلا نع ًالماشً ايقيقحً اقيقد ًاريسفت كل تمدق ةقيمعلا هتديقعو هتعورو نيدلا اذه ةمظعو 
ةكئالملا هومس يف قوفيف ومسي نأ هاطعأ ،ةايحلا يف هتلاسر هاطعأ ،لوألا قولخملا ناسنإلا اذه ناكف ،هتناكم ناسنإ لكل ىطعأ يذلا نيدلا اذه ،ريبك لاؤس لكل ةقسانتم
.نيدلا اذهل ريفس وه ،بوعشلاو ممألا هيلإ رقتفت يذلا نيدلا اذهف ،نيبرقملا
.ةميرج هتمأ قح يف بكتراً ابذاكً احيرصت مدق اذإ ايلارتسأ يف ملسملا :كل تلق اذإ ينرذعا كلذل 
ملعت ،كلذ ملعت ةلودلاو ،نولمعي مهو ،ةديج بتاور اوضاقتف ،نولمعي ال مهنأ ةبذاك تاحيرصت ةلودلل اومدق مهلك ،ةيناث ةرم ءالؤه روزأ الأ يسفن تدهاعو ،ايناملأ يف تنك انأ 
.؟قح مالسإلا نأبرغلا يفً ادحاو عنقي نأ هناكمإب لهً ابذاكً احيرصت مدق يذلا ملسملا اذه ،نوبذاك مهنأ
نأل ،نيدلا نع ةملك لوقي نأ عيطتسي ال اذه ،تابجاولا يف ريصقتب وأ ،ةغلابمب وأ ،ريوزتب وأ ،بذاك حيرصتب امإ أطخ بكتري امنيح ايلارتسأ يف ميقي يذلا ميركلا خألا اذهف 
.نيملسملا لالخ نم الإ مهفي ال ايلارتسأ يف يمالسإلا نيدلا
:عيذملا
؟حيحص اذه نأ نونظي سانلا نم ريثكو لمعن ال اننأ ةموكحلا ىلع بذكن له ً،اريثك دري لاؤسلا اذه نألً اينمضً اميرحت ربتعي اذه ،كترضح فقوتسأس خيشلا ةليضفً اذإ 

: ىوهلا عبتي وأ قحلا عبتي نأ امإ ناسنإلا
:بتار روتكدلا
ً.ادبأ بذكلاب ىوتف يدنع ام ،اهل ىوتف يدنع ام 
:عيذملا
.نيملسم ريغ مهنأو ةموكحلا ىلع بذكي اذه نأ كش ال أطخ سانلا ضعب نظي مأ 
:بتار روتكدلا
عبتي نأ وأ ،قحلا عبتي نأ امإ ناسنإلاف ،ىوهلا عبتيً انايحأ ناسنإلا ،هسفن لبق نم ىوتف هذه ،كلذب مهل يتفي نيملسملا ءاملع نمً ادحاو نأ قدصأ الو ،حيحص ريغ مالك اذه 
.ىوه ىوهلا عبتا نم ،ىوهلا عابتاو ،هللا دنع ءاقترا قحلا عابتا ،بحي بلقو ،كردي لقع وه ،ىوهلا
:عيذملا
.ضرملا يعدي ىتح مهنم ريثكو ،ةيصعملا هذهب نوسبلتي نيمزتلملا ىتح ،سانلا نم ريثك 

: حيرملا مهولا نم ةرم فلأ لضفأ ةرملا ةقيقحلا
:بتار روتكدلا

،هبذك نع نوضاغتي دق ،مهدنع ناسنإلا ىهتنا بذكيً اناسنإ اوأر اذإف ،رشب اهناكس ،دالبلا هذه لهأ 

بذاكلا حيرصتلا اذه نع نوتكسي ايناملأب مهنألً اعبط ،تكاس تنأو ،برشيو لكأي ناسنإ يقب ،ىهتنا اذه ،ةعمس ،ةمارك ،ةزع ةيضق ،ةناكم ةيضق ةيضقلا ،مهدنع ىهتنا نكل
ً.ادج ةملؤم ةرملا ةقيقحلا ،مهدلبل لمعتل ةلماعً ادي اونوكيل مهدالوأ نوديري مهنكل ،نوبذاك مهنأ نوملعي ،طقف نيخرفم مهنوديري ،ةلماع دي ىلإ ةجاحب مه
.حيرملا مهولا نم ةرم فلأ لضفأ ةرملا ةقيقحلا نكل ةليمجو ةعئار راكفأب نيعمتسملا رعاشم غدغدأ نأ لهسلا نم ريثك ً:امئاد لوقأو 
.ةحيحص اهنأ مهوتي نأ نم ةرم فلأ لضفأ ةروزم ريغ فلأ نع ثحبو ةروزم اهنأ ملع اذإف ،ةروزم يه ،ةروزم رالود فلأ هبيج يف ناسنإ اذإ 
:عيذملا
.كبلقو كناسل ىلع قحلا يرجي نأ لجو زع هللا لأسأ ،لضفأ ةيقيقح تارالود سمخ تقولا سفن يف وه 

: ىصحت الو دعت ال حلاصلا لمعلا يف نمؤملا تارايخ
:بتار روتكدلا
شيعت يذلا دلبلا اذه ئدابم تضقانت اذإ الإ ،الإ نم دبالو ،الإ ،ةحلصم يف ،عومجم نمو ناسنإ تنأ ،"ةدحاو مهملسو ،ةدحاو مهبرح ،دحاو ةمأ برثي لهأ ":ميركلا يبنلا لاق 
:كل لوقأ ٍذئدنع ،كنيد ئدابم عم هيف

)) هللا ةيصعم يف قولخمل ةعاط ال((

]صاعلا نب ورمع نب هللا دبع نع رازبلا هجرخأ[
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:عيذملا
.قلاخلا ةيصعم انم بلط دحأ ام هللاو 
:بتار روتكدلا

)) هللا ةيصعم يف قولخمل ةعاط ال((

:لوقي ميركلا يبنلاً امئاد 

))فيعضلا نمؤملا نم هللا ىلإ ُّبحأو رْيخ ُّيوقلا نمؤملا((

]ةريره يبأ نع ملسم هجرخأ[

،ىصحت الو دعت ال ًايوق ناكاذإ حلاصلا لمعلا يف نمؤملا تارايخ ،ىصحت الو دعت ال حلاصلا لمعلا يف نمؤملا تارايخ نأل ؟اذامل

ال تالكشم لحي هلامب لاملابً ايوق ناك اذإ ً،الطاب لطبيوً اقح قحي ملق ةرجب ،بصنملابً ايوق ناك اذإ 

نأ بجي هللا جهنم قفوً اكلاس ةوقلا قيرط ناك اذإ وأ ،ملسم لك ىلع نيع ضرف اهارأ انأ لب ةبولطم ةوقلا ،ةجلاعملةجاحبً اضيرم جلاعي ً،اريقفً اباش جوزي ،ىصحت الو دعت
اذإ ،ةريثك لكاشم لحي ريسي غلبمب لاملاب هتوق ناك اذإ ً،اقح قحي ملق ةرجب بصنملاب هتوق تناك اذإ :تلق ،ىصحت الو دعت ال ةحلاصلا هلامعأ يوقلا نمؤملا نأل ً،ايوق نوكت
.ىصحت الو دعت ال يوقلا مامأ حلاصلا لمعلا صرف نألً ايوق نوكت نأ بجي هللا جهنم قفوً اكلاس ةوقلا قيرط ناك اذإف ،ةمألا عفني ملعلاب ،ملعلاب هتوق تناك
.كل فرش ماسو فعضلاف كميقو كئدابم باسح ىلع ةوقلا قيرط ناك اذإ امأ 
:عيذملا
.ةلاع نوري نأ نم لضفأ ءايوقأ نوري امنيح نولزانتي سانلا نم ريثك ،فرش ماسو فعضلا نإف ،بهذلا ءامب بتكي خيشلا ةليضف مالكلا اذه هللاو 
.اهتضرتفا يتلا تابجاولاب مزتلن نأ دبال نكلو انقوقح ذخأن انلكو دلبلا اذه ىلعً اقوقح ملسملل نأ كلذ مهفن خيشلا ةليضفً اذإ 

: ملسم لك ىلع نيع ضرف هللا ىلإ ةوعدلا
:بتار روتكدلا

تسيل هللا ىلإ ةوعدلا نأ نومهوتي نيملسملا ةماع نأ ،ريبك لكشب ئطاخو ،ئطاخ مهف نم قلطنياذه 

ً،ادج قيقد يمالك ،ملسم لك ىلع نيع ضرف هللا ىلإ ةوعدلا ،سكعلاب :كل لوقأ انأ ءالؤه ،اوصصختو ،اوقمعتو ،اورحبتو ،اوغرفت ءاملعلا نم ددع كانه ،رابكلا ءاملعلل ،مهل
:ىلاعت لاق ،ملسم لك ىلع نيع ضرف هللا ىلإ ةوعدلا نأ ليلعتلاو ليلدلاب تبثأ اذإف ،ملسم لك ىلع ضرف ةالصلا نأل ؟يلصت اذامل تنأ

﴾ ِرَْصعْلاَو ﴿

]رصعلا ةروس [

.رصعلاب مسقأ 

﴾ ٍرْسُخ يَِفل َناَسْنِْإلا َّنِإ ﴿
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]رصعلا ةروس [

.رساخ 

﴾ ِّقَحْلاِب اْوَصاََوتَو ِتاَحِلاَّصلا اُولِمَعَو اُونَمآ َنيِذَّلا َّالِإ ﴿

]رصعلا ةروس [

.ةيناثلا ةيآلا هذه ،قحلاب ىصاوت اذإ الإ ناسنإلا وجني ال ،ةاجنلا ناكرأ دحأ وأ ،ةاجنلا عبر ةيآلا هذه صن يف قحلاب يصاوتلاف 

﴾ ِيَنَعبَّتا ِنَمَو َاَنأ ٍةَريَِصب َىلَع َِّ� َىِلإ وُعَْدأ يِلِيبَس ِهِذَه ُْلق ﴿

]��� :ةيآلا فسوي ةروس [

.هللا لوسرلً اعبتم سيل ةريصب ىلع هللا ىلإ وعدي ال يذلاف 

﴾ يِنُوِعبَّتَاف ََّ� َنوُّبُِحت ُْمتْنُك ْنِإ ُْلق ﴿

]�� :ةيآلا نارمع لآ ةروس [

.نيدلا اذهل يمتني ال وه ناث ءيشو ،ةريصب ىلع سيل وهف هللا ىلإ وعدي نأ ركفي ال يذلاف 

: ةيافك ضرف و نيع ضرف ؛ناتوعد هللا ىلإ ةوعدلا
،فرعي نم عمو ملعي ام دودح يف ملسم لك ىلع نيع ضرف هللا ىلإ ةوعدلا مالكلا يف ًادج ًاقيقد نوكأ ىتح نكل

،ةيآلا بتك ،نيتملك بتك ،رثأت ًادج قيمع باطخ ىلإ عمتسا ،دجسم يف ةعمجلا موي سلج ناسنإ

اذه لوح رودت نأ يغبني ةعمجلا هذه يف كتاءاقل لك ،هبحي ناسنإب ىقتلا ،ناكم ىلإ بهذ ،هراز قيدص ،خأ هدنعل ءاج ،ءاسم هتجوز عم يقتليس نآلا ،اهحرش نمً ائيش بتكو
:لاق ،ةعمجلا موي يف هتعمس يذلا

ّلب(( ))ةيآ ولو ينع اُوغِ

]صاعلا نب ورمع نب هللا دبع نع يذمرتلاو يراخبلا هجرخأ[

تاسبالملا فشكو ،لاؤس يأ نع ةباجإلا ىلع ةردقلاو ،رحبتلاو ،قمعتلاو ،غرفتلا اهساسأ يتلا هللا ىلإ ةوعدلا امأ ،فرعت نم عمو ملعت ام دودح يف ،نيع ضرف ةوعدلا هذه 
ضرف اذه ،نيدلا اذه ةمدخل مهسفنأ اورذنو ،اورحبتو ،اوغرفت ،رابك ءاملع ةدع دلب لكب نوكي ،لكلا نع تطقس ضعبلا اهب ماق نإ ،ةيافك ضرف ةوعد هذهف ،تاهباشتملاو

.فرعي نم عمو ملعي ام دودح يفف ملسم لك ىلع نيع ضرفك ةوعدلا امأ ،لكلا نع طقس ضعبلا هب ماق ةيافك
:عيذملا
.ةوعد هذهفيصاعملا نع فكت نأ ،كرش سانلا يفكت نأ الإو 
:بتار روتكدلا
.ةيعاد قداصلا ،كلوح نمل ىلعأ لثم وه � ةعاط هنأ نعً الضف كقدص ً،اقداص تنكو ،لمع ناكمب وأ ،ةرئادب تنك اذإ تنأ ً،اليلقً ابكرم ىنعم اهل نكل ةوعد يه 
:عيذملا
.؟هللا ىلإ ةوعدلا ةينب اهنأ يونأ يننأ قدصأ نأ بجي له ؟خيشلا ةليضف ةينلا هذه رضحتسن نأ بجي له 

: ريصقتلاب هنيد نومهتي هلوح نم لك رصقي امنيح ةبرغلا دالب يف ملسملا
:بتار روتكدلا
ىنعم ،ءالؤه رظن يف ىقترا هلك مالسإلا ً،انيمأ كودجو ً،ادبأ بذكت الً اقداص كودجو ملسم اذه ،كنوعباتي مه ،ملسم ريغ ريبك ددع كانه ،ةكرشب ،ايلارتسأب نآلا تنأ ً،اعبط 
ً،ادج ةريطخ ةلكشملا هذهف ،ريصقتلاب هنيد اومهتا رصقملا ملسملا اذه لوح نم لك رصقي امنيح ،هلمع لمهي امنيح ً،ابذاكً اريرقت مدقي امنيح ملسملا اذه ،ميظع نيدلا نأ اذه
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.ريصقتلاب مالسإلا ىلإ راشيف انه امأ ،ريصقتلاب كيلإ راشي تلمهأ وأ ترصق اذإف ،عومجم نم دحاو تنأ كدالبب ،اندالب نم رطخأ انه ةلكشملا
:عيذملا
.حص نإ ،قيبطتلل لباق ريغ هنأب 
:بتار روتكدلا
عم ضقانتي هنكلً احلاص نيدلا ناك اذإو ،ناسنإلا اذه زرفأ املً ايقيقح نيدلا اذه ناك ول :هل بقارملا سفن يف لاقي ،أشني ريبك لاؤس كانه ،هل اعدو نيدلا قبطي مل اذإ ناسنإلا 
.كيلإ ةجاحب انسل نحن كنيد قبطت ال تمد ام تمصا :هل لوقت ،هتوعد

: قبطي ناسنإ ىلإ نوجاتحي ةفسلف ىلإ نوجاتحي ال سانلا
.طقست نأ نيبو ،ىقرت نأ نيبف ،ملسملا اذه ىلإ نورظني مهلك سانلا نأل ،هنيد ءادأ يف رصق ناسنإ نمً ادج نابعص نافقوم كانه

ةطقن قارت مل سدقلا نيدلا حالص حتف املف ،نيموي يفً افلأ نيعبساوحبذ ،سدقلا ةجنرفلا حتف امل ً:الثم 

نوجاتحي ً،اضرف ةفسلف ىلإ نوجاتحي ال سانلا كلذل ،لايخلا ّدح قوفيً ائيش سدقلا اوحتف املءايشأ اولعف ،مئانغ نوكت يه ،اهنامثأب هعاتم ناسنإلا جرخي ن دارأ لب ،ةدحاو مد
.قبطي ناسنإ ىلإ
.يشمي نآرق مالسلاو ةالصلا هيلع يبنلاو ،قطان نوك نآرقلاو ،تماص نآرق نوكلا :اولاق ،فصو اذامب ميركلا يبنلا 
.مهنيعأب هنوري نيمدق ىلع يشمي نمؤم ىلإ نيدلا اذهب مهعنقن يك نوجاتحي نويلارتسألا نآلا 
نم ذخ ً،اجزاطً اضيب مويلا رضحأ يراج نكل ،مايأ ةثالث نم يدنع ةيمكلا هذه هللاو :هل لاق ؟ةجزاط :هل لاقً اضيببلط ناسنإ هدنعل هءاج ً،امامت مزتلم ،ةيلاقب هدنعً اناسنإ ركذأ 
.فافع هيف ،ةيعوضوم هيف ،ةنامأ هيف ،قدص هيف ،ناميإلا اذه ،شهُد اذه ،يراج دنع
:اولاق ،ميركلا يبنلا اوأر نيذلا لاق اذام 

))هفافعو هتنامأو هقدصو هبسن فرعن ((

]بلاط يبأ نب رفعج نع ةميزخ نبا هجرخأ[

نم ،فيفع ةوهشلا ثيح نم ،فيفع ،نيمأ ،قداص ،ةيضقلا ناكرأ ةثالثلا تافصلا هذه نأكو ،فيفع وهف هتوهش تريثتسا اذإو ،نيمأ وهف كلماع اذإو ،قداص وهف كثدح اذإ 
.نيمأ لماعتلا ثيح نم ،قداص مالكلا ثيح
:عيذملا
؟ةنطوملاً اذإ ،نيع ضرف ةوعدلا ،نيدلا بلص نم ةنطاوملا ،ةيباسح ةلداعم اهنأكو خيشلا ةليضف 

: ناقتإلا و ةنامألا و قدصلا بلطتت هللا ىلإ ةوعدلا
:بتار روتكدلا
ً،اعيمج مالسإلا اهلهأ قنتعا نيتيرقلا نيتاه نأ تئجوف ،نيملسم اوسيل نيتيرقلا نيتاه ناكسو ،لبج حفس يف ًادج ناتريبك ناتيرق ،همسا ركذأ مل دلب يف 

نإ امأ ،ناقتإلاو ،ةنامألاو ،قدصلا دجو اذإ ،رحسلاك ةيعادلا مالك ،امهدنع اناك ملع يبلاط ببسب

ً.ادج ةريطخ ةفاسملا هذه ،ةيمويلا هلاوحأ نيبو هتيب نيبو ،هلاوحأ نيبو يعادلا هلوقي ام نيب ةريبك ةفاسم اوأرو ،ةفرح تحبصأ هللا ىلإ ةوعدلا نأ اوأر
.هولعف يذلا نيع هولاق يذلاو ،هولاق يذلا نيع هولعف يذلا ،مهلاعفأو مهلاوقأ نيب ةفاسم اودجو ام مهلوح نيذلا نأل ؟ريثأتلا تاجرد ىلعأ يف اوناك اذامل ءايبنألا كلذل 
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لحي ،سانلا مامأ نيمدق ىلع يشمي ،فيفع ،نيمأ ،قداص ناسنإ ةلكشملا لحي ،ةيمالسإ ةيفاقث زكارم الو ،تارضاحمالو ،بتك الو ،تالاقم الو ،راكفأ ةلكشملا لحي ال نآلاف 
ً.الامكو ةماقتساو ً،انيقيو ً،اناميإ ئلتمي وهو ،نيمدق ىلع يشمي ناسنإ ةلكشملا لحي ،ىلعألا لثملا ةلكشملا
:عيذملا
يف صخرلا ضعب ذخأيو -نطولا اذه يف -عمتجملا اذه يفً ارثؤمً ارصنع نوكي نأ لضفألا مأ سانلا طلاخي ال وهو هنيدلً اقبطم ملسملا نوكي نأ لضفألا ،خيشلا ةليضفً اذإ 
.ةوعد هربتعأ لمعلا ىلإ يجورخ نأ ةجحب صخرلاب ذخآ نأ لضفألا لهف ً،الثم ،اهتاقوأ يف ةالصلا انل حاتت ال تاقوألا ضعب يف ؟نايحألا ضعب

: دباعلا و ملاعلا
:بتار روتكدلا
دجوي ال ،حاتراو تابجاولا ىدأ ،ينانأ دباعلا سانلا ضعب يضرت ال دق ىرخأ ةملك ،ملاعلاو دباعلا نيب ريبك قرفلاو ً،املاع داع امً ادباع راص طقف هتدابعب ىفتكا ناسنإلا اذإ 
ملاعلا نيب قرفلا كلذل ،ناسنإ ىلإ ناسنإ نم ةوعدلا هذه لقتنت نأ ةرم فلأ ىلوأ كلذل ،سانلا يف رثؤي نأ يف ةحماج ةبغر هدنعف ةيعادلا امأ ،سانلا نمً ادحأ يدهيل ةبغر يأ هدنع
نمل لجو زع هللا اهيطعي هذه ،دحأ اهكلمي ال ريثأتلا ةوق ةحارصب ،ريثأت ةوق هيطعي ملاعلا اياون ردقب لجو زع هللا ،ةمألا همهف ملاعلا امأ هسفن همه دباعلا ً،ادج ريبك قرف دباعلاو
.ءاكذ ةيضق تسيل ،قدصلا هنم ملع
ةعبرأ ،نيدعاق صاخشأ ةعبرأ تدجو سردلا ىلع تللطأ املف ،ةلدأو ،ةغل ،كلذ نم ىوقأ ةغل تعمس امً اسرد تعمس ،يجراخ مرحو ،يلخاد مرح هيف ،دجسم يف تنك ةرم 
.طقف صاخشأ
.ريثأت ةوق مالكلا يطعي يذلا وه صالخإلا ،صالخإلا ،اهل لوبقلا بتكي الً انايحأو ،ةوعدل لوبقلا بتكي هللاً انايحأف 
:عيذملا
.لمعلاو لوقلا يف صالخإلا انقزري نأ لجو زع هللا لأسن 

: ملسم لكل ةحاتم ةريبكلا هجئاتنو هئدابم نأ نيدلا ةمظع
:بتار روتكدلا
ضرألاب ناسنإ لقأ :لوقأ انأ ،ةيقبط الو ،ةقرفت دجوي ال ،نامز يأو ناكميأ يف ،ملسم لكل ةحاتم ةريبكلا هجئاتنو هئدابم نأ نيدلا ةمظع ،سانلا لكل ءيش وه ماع لكشب نكل 

.ناميإلاب ناسنإ ىلعأ نوكي نأ هل حاتم

ةأرما ىلإ ،ليمج تيب ىلإ ،بيط ماعط ىلإ ،لام ىلإ جاتحت ةيسح ةذللا ،ةداعس اندنعو ،ةذل اندنع 

،ةداعس اهيف هذهف ،هللا ءاضقب اضرلا نم عبنت ،ةماقتسالا نم عبنت ،هللا ةعاط نم عبنت ،ناميإلا نم عبنت جراخلا نم يتأت ال لخادلا نم عبنتف ةداعسلا امأ ،ةهراف ةبكرم ىلإ ،ةليمج
.جراخلا نم يتأتف ةذللا امأ ،لخادلا نم عبنت ةداعسلاف
،لاملا هدنع راص نيسمخلاب ،نيعبرألاو ةسماخلاب ،نيعبرألاب نآلا ،ةحصو تقو هدنعو لام هعم دجوي ال ،ةبيطف ةحصلا امأ ،لاملا كلمي الً اباش نوكي هتايح لوأ ناسنإلاو 
ًامئاد ايندلا ،ةحص دجوي ال نكل تقو و لام كانه نيعبسلاو ةسماخلا يف ،نيعبسلا يف راص ،تقو دجوي ال نكل لامو ةحص كانه ،موي لك هلمع سأر ىلع ،تقو دجوي ال نكل
.ةحصلا وأ ،لاملا وأ ،تقولا امإ ،صقان ءيش اهيف
ىقشتو ،ءيش لك تدقف ولو اهب دعست ،ةنيكسلا كتءاج ،اضرلا كءاج ،نزاوتلا كءاج ،نيقيلا كءاج ،تاريخلا كتءاج تنأ ةلصلا دقعنت امنيح ناميإلا ،كلذك سيل ناميإلا نكل 
.لجو زع هللا نم رورسلا كءاج ،ءيش لك تكلم ولو اهدقفب

: نيدلا قيرط نم يتأي ريخلا
نب ميهاربإ وه ،�ابً افراع راصو ،كلملا كرت كلم كانه ،كلم نم جرخ هنأل الإ صنلا اذه قدصأ ال انأ كلذل ،اهيلع انوسفانل هللاو ةداعس نم نمؤملا دنع مك اوملع ايندلا لهأ ول 
،اهلاق وه هنأل ،لجو زع هللا ةفرعم ىلإ تفتلاو كلملا كرت كلم وه ،ايروسب ةلبجب نوفدم كلم ؟اهلاق نم ،فويسلاب اهيلع انولتاقل هيلع نحن ام كولملا ملعي ول هللاو :لاق ،مهدألا
انولتاقل هيلع نحن ام كولملا ملعي ول :لاق وهف ً،اساسأ روصعلا لكب ءيشلا اذه ،هل ةحاتم عتملا عاونأ لك ،هل ءيش لك ،هيدي نيب ءيش لك ،كلملا ىنعم ام ملعيوً اكلم ناك هنألو
.فويسلاب اهيلع
.؟طقف مهتمزأ ام رانلا يف رانلا لهأ ليلدلاو ،طقف ملع ةمزأ ةمزألا نكل 
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﴾ ِريِعَّسلا ِباَحَْصأ ِيف اَّنُك اَم ُلِقَْعن َْوأ ُعَمَْسن اَّنُك َْول اُولَاقَو ﴿

]كلملا ةروس [

فشتكا لاملاب هنظ ،نيدلا قيرط نم يتأي ريخلا نأ فرع ام نكل ،رورسلا بحي ،يقرلا بحي ،ةداعسلا بحي ،ةمالسلا بحي ،هسفنل ريخلا بحي ناسنإ وه ،طقف ملع عوضوم 
.ءيش لك سيل هنأ ىأرف لاملا
ًايداعً ائيش راص ،اهنم ءيش ىلع لصحو ةقيرطب ىشم ناسنإ اذإ ،سانلا دنع ريبك ءيش تايادبلا يف بساكملا هذه ،بصانملاو ،ءاسنلاو ،لاملا ةروهشملا ايندلا بساكم نآلا 
هلً اريبكً اتيب تذخأ ،ريغص تيب كدنع ،ةجارد اهنأكً ايداعً ائيش تراص رهش دعب ،اهب عتمتسم عوبسأ يناث ،عوبسأ لوأ ،ةرايس تذخأ ،ةرايس كدنع دجوي ال تنأ :لثم حضوأو
ً.ايداع تيبلا حبصأ رهش دعب رظانم
.ءيشب سيلف توملا دنع امأ ،رغصي رمعلاطسوب ،ريبك تايادبلاب ءيش لكف ،ةرمتسم ةداعسب كدمت نأ ايندلل حمس ام �اف 
ًاديعب ىأرف ةتافتلا هنم تناح مث ،كالهلاب نقيأ مث ،ىكبو ،ىكبو ،ىكب ،ةقانلا دجي ملف قافأف حيرتسيل سلجف ،هبارشو هماعط اهيلعو ،ةقان ىلع ءارحصلا عطقيً اناسنإ نأ نووري 
نأ نظف ،هافسأ او :لاقف ،هحتف ،ةكربلا هذه بناج ىلإً اسيك ىأر ً،ادج عئاج وه نكل ىوترا ىتح برشف ،ريبك دهج دعب عمجملا اذه ىلإ لصوف ،ءام عمجم وأ ةريحب كانه نأك
.؟اهب لعفي اذام ،ئلآل هذه هافسأ او :لاقف ئلآل هيف دجوفً ازبخ هيف
:عيذملا
ال تنأً ائيش لجو زع هللا كقزري نأ ،هللا الإ هلإ ال ً،اقالطإ هل ةميق ال هتقو ريغ يف ءيشلا نوكي دق ،خيشلا ةليضف كب هللا كراب ً،اريثك انتفقوتسا ةصقلا هذه هللاو ،�اب نيعتسن 
.هجاتحت

: لجو زع هللا مكح نم
:بتار روتكدلا

لخد ،ةيناطيربلا ةموكحلا ضرقي ناك ،دليشتور ً،اعوج تام ملاعلاب ينغ ربكأ ً،ادج ةريبك ةميق هل 

:رادجلا ىلع بتكو هعبصإ حرجف ،دحأ هب ِردي ملف ،حاصو ،حاصو ،حاص ،جراخلاب حاتفملاو أطخ بابلا قلُغأ ةنازخلا ىلإ لخد ،اهلمكأب ةفرغ ةنازخلا هدنع ،هلام ةنازخ ىلإ
.لجو زع هللا مكح نم هذه ً،اعوج تومي ملاعلا يف ناسنإ ىنغأ
:عيذملا
يف هللا ناسنإلا يقتي نأ نكمم لهف ،تنك امثيح هللا ِقتا :تلق ً،اريثك انيف ترثأ ةملك تلق دلبلا ىلإ تمدق امدنع كتليضف ،خيشلا ةليضف !لجو زع هللا ناحبس !ميكحلا ناحبس 
.؟ايلارتسأ

: اهعسو الإً اسفن هللا فلكي ال
:بتار روتكدلا
:ليلدلاو ً،اليحتسم هجهنم نوكي نأ نكمي ال لجو زع هللا نأل ،معن 

ّلَُكي َال ﴿ ﴾ اََهعْسُو َّالِإً اسَْفنُ َّ� ُفِ

]���� :ةيآلا ةرقبلا ةروس [

يذلا ءيشلا وه هعيطتست الكنأ روصتت يذلا ءيشلا ،طقف ،هلعفأ نأ ديرأ ال لوقي هنأ كلذ ىنعم هعيطتسأ ال ءيشلا اذه :لوقي يذلا نكل ،كتقاط قوف كفلك ام ،ريبخلا ميلعلا وه 
.لهس ءيش لكف ناسنإلا رصأ اذإ امأ ،هلعفت نأ بحت ال
:عيذملا
.؟رثكأ ىوقت تادحو ىلإ نطولا اذه يف جاتحن نحن ،تادحولاب ءيش لك نأ اهايإ انتملع يتلا ةيبرتلا تادحوك خيشلا ةليضفً اذإ 

: رجألا دادزا تابقعلاو فراوصلا ترثك املك
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:بتار روتكدلا

ريغ مهتايحب نكي مل اندادجأ ،نيدلا نع فراوصلا هذه ترثكاملك ،تابقعو فراوص انه اندنع 

و ،تابقع كانهو ،فراوص اهمسا هذهف ىصحت الو دعت ال وهللا نم عاونأ كانه ،ةيليل داون و ،تارهسو ،مالفأو ،ويديف دجوي نآلا ،عماجلاو تيبلاو ناكدلا ،عماجلاو تيبلا
:لاق ،رجألا دادزا تابقعلاو فراوصلا ترثك املكو ،فراوص و تابقع كانهف ؟يلصت اذامل ،قيقدت

:اولاقف ،نيعبس رجأك مهرجأو ،رمجلا ىلع ضباقلاك هنيد ىلع ضباقلا ،نامزلا رخآ يف نوتأي يبابحأ ،يباحصأ متنأ ال :لاق ؟كبابحأ انسل وأ :اولاق ،يبابحأل تقتشا ((
))نودجي الوً اناوعم ريخلا ىلع نودجت مكنأل :لاق ،مكنم لب :لاق ؟مهنم مأ انم

]سنأ نع يذمرتلا [

:يسدق ثيدح وهو ،لاق يبنلا كلذل 

)) َّيلإ ةرجهك جرهلا يفُ ةَدَابِعلا((

]راسي نب لقعم نع يذمرتلاو ملسم هجرخأ[

.فعاضم اهرجأ نامزلا اذه يف ةدابعلاف ،تابقعو فراوص كانه ،تابقعلا نمزو ،ةريثكلا فراوصلا نمز نتفلا نمز يف ةدابع يأ 

)) َّيلإ ةرجهك جرهلا يفُ ةَدَابِعلا((

:عيذملا
.؟هدلب يف وهوً ارجاهم ناسنإلا نوكي نأ نكمي

: ةريثك ناعم ةرجهلل
:بتار روتكدلا
.ةرجه هذه نينمؤمءاقفر ىلإ ءوسلا ءاقفركرت اذإ نآلا ،ةرجه هذهف ،ريخلا قيرط ىلإ رشلا قيرط كرتي امدنع ناسنإلا ،ةعساو ناعم اهل ةرجهلا ً،اعبط 
نأ ريبك لامتحا كانه دلبلا اذه يف نكل ،ىوتسم ىلعأ يف ناسنإلا قوقح ،ةنوصم تايرحلا ،ىطعت بلطا ،هيف ةرسيم هتاجاح ً،اينغً ادلب ناسنإلا كرت اذإ :طيسب لثمب يتآ انأ 
يف رجاهم ً،ارجاهم دعي اذه ،ةرفاوتم ريغ ناسنإلا قوقح ،ةنوصم ريغ تايرحو ،شيعلا يف ةوسق كانهو ً،انايحأ ةوسق و ،دئادش هدلب يف ،هدلب ىلإ داعف ،هدالوأو هلهأ رسخي
دعي ،هدلبل عجرف ،رفصلا ىلإ هدالوأ نيد نأ نقيأ ،هدالوأ نيد ىلع ناك رطخلا نكل ،ةرفاوتم ناسنإلا قوقحو ،ةلماك تايرحو ،ديدش هافر كانهو ً،ادج ينغدلب يف ناك اذإ ،هدلب
.هنع هللا رجه ام رجاهملا ً،ارجاهم هللا دنع
:عيذملا
أدب امدعب ،قيرطلا يف هتين ريغي نأ نكمي له لجو زع � ةرجه اهلعجي نأ دارأو ملعت نأ دعب مث ،بيط شيع يفً اعمط اندحأ رجاه اذإ ،خيشلا ةليضفً اريثك دري رخآ لاؤس 
.؟قيرطلا

: لضفألا ناسنإلا دجو اذإ لدبت ةينلا
:بتار روتكدلا
،رسألا تائم فرعأ انأ هللاو ،هدالوأ ىلع فاخف ،نيد دجوي ال انه نكل ،ىنمتي امك اهلك رومألا ،ةحيرم ،ةبيط ةايحلا نأ ىأر رجاه امدعب ،حوتفم بابلا ،سكعلاب ،عنام دجوي ال 
.هتانب جوز ،مهدالوأ لجأ نم مهدالب ىلإ اوداعو ،اكيرمأو ابروأبً ايكلفً الخد اوكرت هللاو
ةئم هرضحي ناك ،نارقلا دقع ىلإ يناعدف ماشلا يف هتنبا جوز ءابطألا دحأف ،قشمد يفً ايبطً ارمتؤم اولمع ،بيبط ةئم عم اهراز نكل ،قشمد راز ةرم ،تيورتيد نم بيبط 
،دالبلا هذه يف ىقبت نأ زوجي الً املسم كنبا نبا نبا نوكي نأ نمضت مل نإ :لاق ،يواضرقلا ليلج ملاعل ةملك تلقن ،ةملك تيقلأف ،اكيرمأ يف نوميقم نويروس ،يكيرمأ بيبط
.ىكبوً املسم ريغ ينبا انأ :يل لاق ،يواضرقلا لاق اذكه معن :هل تلق ؟ينبا نبا نبا :يل لاق ،هدخ ىلع ةعمدلا تيأر هللاو ،بيبط جرخ ،قشمد نكامأ ضعبب ةملكلا تيقلأ
:عيذملا
ىلإ وعدن نأو ،نيدتن نأ لضفألا نم هنأ انيأرو دلبلا اذه يف انشع امدنع نكل ،بيطل شيعلاً ايوان ءاج انمً اريثك نكل ايلارتسأ يف شيعن نآلا نحن ،خيشلا ةليضف هتدصق يذلا نكل 
.؟هللا ريغل اهانأدب امدعب هللا يف ايلارتسأ ىلإ انترجه لعجن لهف ،لجو زع هللا
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:بتار روتكدلا
ً.ايناثً اعضو اذه حبصأ ،ميظعلا نيدلا اذه ةقيقحل سانلا ريونتل يتيناكمإ لك عضأسو ،انه ةيعاد نوكأس انأ بر اي :تلقو ترمش تنأ اذإ ،نكممً اعبط 
:عيذملا
.ريغت نأ نكمي هللا ريغل قيرطلا تكلس امدعب 
:بتار روتكدلا
.يهيدب ءيش اذهً اعبط 
:عيذملا
.؟هتين ريغي نأ نكمي له لجو زع � ملعلا نوكي نأ بجي هنأو ،يفكت ال ةينلا هذه نأ هل نيبت مث ،ىلعأً الثم نوكيل ملعلا بلط اندحأ ،خيشلا ةليضف ملعلا بلطً اضيأ وه 
:بتار روتكدلا
.ريثكب يداملا نم ىوقأ نيدلا ملاعب ءيش كانه نأ فشتكي ً،ايدامً ائيشً ايوان نوكي ناسنإلاً انايحأ ،لدبتةينلا نأل ،ةدايزو نكمي 

: ةبوجأ و ةلئسأ
:عيذملا
ال ىتح ،عوضوملا بلص يف لاؤسلا نوكي نيعمتسملا يئازعأ نكمأ اذإ ءاجر ،نيعمتسملا ةوخألل هلعجنس هللا ءاش نإ تقولا نم ىقبت ام ؟تالاصتالا ذخأب نذأت كتليضف 
.ريخلا هللا كازج هللا ءاش نإ هانرضح امع جرخن
.مكيلع مالسلا ،لاصتا لوأ ذخأن
:ةلئاسلا
نولطنبلا سبل تكرت رهشأ ةينامث ةرتف نم ،� دمحلا اهيلع ةرمتسم ةالصلاو ،نآرقلا أرقأ تنكو ،تبجحت نينس سمخ نم انأ ً،الاؤس خيشلا لأسأ نأ ديرأ ،مكيلع مالسلا 
.يلاح تحلصأو ،ةرونتلا سبلأ تحبصأو
:بتار روتكدلا
؟كلاح تحلصأ ينعي فيك ؟فيك تمهف ام ،ةرونتلا مأ لاطنبلا حلصألا امهيأ 
:ةلئاسلا
انل ةبيرق تتام ةرتف نم ً،الاؤس خيشلا لأسأ نأ ديرأ طقف ،� دمحلاو ديج ءيش لكو ،يناغألا عامس نع تعنتماو ،ىلاعتو كرابت هللا هجول نيعلاب ةلحكلا عضو نع تعنتماو 
.؟ةرصقم يننأ تامالع نم اذه له لأسأ نأ ديرأ ،توملا نم عزفأ نآلا انأو
:عيذملا
.؟ةيحص ةرهاظ هذه له توملا نم عزفت تراص اهبراقأ دحأ توم ببسب لوقت اهنأ ودبي تخألا ،انتخأ كيلع انمهف هللا ءاش نإ معن 

: يحص عضو اذهف هللا ةعاط ىلإ ناسنإلا قاس اذإ توملا نم فوخلا
:بتار روتكدلا
.ةيضرم ةلاح هذهف ناسنإلا لمع لطبأ توملا نم فوخلا ناك اذإ امأ ،يحص عضو هللاو ،ةعاطلا نم ديزم ىلإ وأ ،هللا ةعاط ىلإ ناسنإلا قاس اذإ توملا نم فوخلا 
:عيذملا
.هللا ءاشنإ حلاصلا لمعلا نم ديزت نأ ةاعدم توملا نم فوخلا انعمست تخألا تناك اذإ 
.مكيلع مالسلا ،رخآً الاصتا ذخأن 
:لئاسلا
ءارشو دلبلا يف عاضوألا فيك فرعت تنأ ،هومرحً اعبط مهضعب و ،تيب لوأ ءارش اوللح خياشملا ضعب انه ،تويبلا ءارش نع روتكدلا ةليضف لأسأ نأ ديرأ ،مكيلع مالسلا 
.ابرلاب لخدي نأً اليلقً افئاخ نوكي ناسنإلا نكل ،لالح تيب لوأ انه :كل لوقيو ،ةيلاغ تويبلا

: تويبلا ءارش
:بتار روتكدلا
.هباوج نم قلق تنأ اذه ىنعم ؟تلأس اذامل ؟لالح هنأ كل اولاق ماد ام لأست اذامل تنأ 
:لئاسلا
ً.ادج قلق هللاو 
:بتار روتكدلا

)) نيب مارحلاو نيب لالحلا((

]رساي نب رامع نع يناربطلا هجرخأ[

ًاتيب هوطعأو ،دالوأ ةسمخ هدنعو ،هل هتمدهو ةفارجتءاجو تيبب نكسي ناك ناسنإ اذإ ةدحاو ةلاح كانه نكل ً،اقالطإ ابرلاب كل يتفي ضرألاب ملاع دجوي ال يخأ اي هللاو 
:لاق ،يوبرلا طيسقتلاب
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﴾ ِهَْيلَع َْمِثإ ََالف ٍداَع َالَوٍ غَاب َرْيَغ َّرُطْضا ِنََمف ﴿

]��� :ةيآلا ةرقبلا ةروس [

:ةلاحلا هذهف ،قيرطلابً ادعاق راص تيبب نكسي ناك هنأ ،ةردان ةلاح هذه 

﴾ َّرُطْضا ِنََمف ﴿

باب نمً احومسم رمخلا ناك اذإف ،رمخ ةعرجب ةصغلا ليزي ،برشي نأ عيطتسي رمخ هيفً اسأك دجوف توميسو ةصغ هعم راص اذإ ً،انايحأ رمخلا برشي ةرورضلل ناسنإ 
لمعلا اذهب ىتفأ و هتميق هلوً ابوبحمً املاع ناك اذإف يناثلا امأ -لئاسلا– تنأو هدحو هللا اهفرعي ةقيقحلا هذه ،طقف تنأو هللا اهفرعي ،ةقيقحلا فرعي نم انأ تسل ؟ىتم نكل ،ىلوأ
.هترورض فرعي وهو ،هترورض فرعي �اف ناسنإلا رطضا اذإ امأ ،ةحيرص ةيآلا ،اهب ىتفي ال ىوتف كانه ،ةلكشم هذه ،اهل ةجاحب اوسيل صخش نويلم ىوتفلا بكري
:عيذملا
.ةلأسملا هذه عرولل كرتتو ،؟؟؟ردقب ردقي جرحلاً اذإ 
.مكيلع مالسلا ،رخآً الاصتا ذخأن 
.داتعم ريغ لوطب لوطي هبجاح رعش :لوقي خأ ،ءاوهلا تحت ةلئسألا ضعب تءاج خيشلا ةليضف 

: هيلع ءيشالً اريثك لاط نإ بجاحلا رعش صق
:بتار روتكدلا
.هليزي نأعيطتسي داتعم ريغ اذإ 
:عيذملا
.؟زوجي له ً،اصق هصقي ،صقلاب امنإ صمنلاب سيلو ،صقلاب لوقي 
:بتار روتكدلا
.ةلكشم َقبي مل داتعم ريغ اذإ 
:عيذملا
.دبعلا نع لجو زع هللا ىضر تامالع نم :ةوخإلا دحأ لوقي ،ةقلح ىلإ جاتحي لاؤس كانه 

: دبعلا نع لجو زع هللا ىضر تامالع
:بتار روتكدلا
ناسنإلا ناك اذإ ،كنع ضار ،كبحي هنأ كعورب يقلي كنعً ايضار هللا ناك اذإ ،حصي ال ،كلذب كرعشي الأو كنعً ايضار هللا نوكي نأ ليحتسم فلأ فلأ فلأو ،ليحتسم هللاو 
ريغ ؟قح ىلع نوكي الأ فئاخو ،اهلك يصاعملا كراتو ،هرصب ضغي ،ةيلاع هدالوأل هتيبرت ،يمالسإ هتيب ،حص هلام قافنإ ،حص هلام بسك ،حص هلام ،حيحص لكشب يشمي
.كبحأ يننأ كنئمطي ،كعور يف يقلي ،كل يحوي لجو زع هللا ،لوقعم
.كبحي هنأ كعور يف يقلي كبحي هللا نأ مزاول نم ،هل جح الف هل رفغ هللا نأ هنظ ىلع بلغي ملو تافرع نم جرخ نم :لاق مهضعب 
:عيذملا
.ً؟الثم مهيف ينأل دهشملا لهأ دريس لجو زع هللا نأ تننظ :ءاملعلا ضعب نع رُثأ امكً اعضاوت ناك ول ىتح 
:بتار روتكدلا
.كناميإ كل يوقي عضاوتلا نم تغلب امهم ،� عضاوتلا هللاو 
:عيذملا
.مكيلع مالسلا 
:ةلئاسلا
هللا اهيزاجي له ؟رجأ اهل ىقبي له ؟هللا نم رجأ اهل نوكي له ،نآرقلا سيردت ىلعً ايدام ًالباقم ذخأتو ،نآرقلا سّردت ةناسنإ اذإ روتكدلا ةليضف لأسأ نأ ديرأ ،مالسلا مكيلعو 
.؟كلذ ىلع
:عيذملا
.ةفرح نآرقلا لعج نع تخألا لأست 

: ةفرح نآرقلا لعج
:بتار روتكدلا
امأ ،لجو زع هللا دنع ريبك رجأ هلو ً،ارجأ ذخأي نأً ادج يعيبط ءيش ،مهعوج نم اوتومي مهروجأ اوذخأي مل اذإف سيردتلل نوغرفتم مهو ،ةنايد وسردم اندنعو ،سرادم اندنع 
.ذخأت الأ ىلوألاف نآرقلا تملعو ً،ايدام ةيفتكمو ناث لمع اهل ناك اذإ
:عيذملا
.مكيلع مالسلا 
:ةلئاسلا
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.؟ءوضولا دسفي له لوحك اهيف ناكو ةحئار تعضو ةناسنإ اذإ خيشلا لأسأ نأ ديرأ 
.؟ءوضولا طقف مأ لسغلا ّيلع بجي له ّيلع تفشك ةروتكدلا اذإو ً:ايناثً الاؤس ديرأو 
:عيذملا
.؟ئضوتملل هنم لاستغالا بجي له ،لوحكلا ةبسن يوحي يذلا رطعلا نع لأست تخألا ،خيشلا ةليضف لوألا لاؤسلا 

: ءوضولا دسفي الً الوحك يوحي يذلا رطعلا
:بتار روتكدلا
.دقتعأ ال ،حسملاب سيلو ،هبرش يف سجن لوحكلا ،ةفيعض ءارآلا ضعب يف ناك نإو ،كلذل ةجاح َرأ ال انأ هللاو 
:عيذملا
.؟لسغلا اهيلع بجي له كلذ ىلإ امو ءاسنلا نع فشكت يتلا ةبيبطلل ةبسنلاب لأست 

: ةبيبطلا اهيلع تفشك نإ لستغت ال ةضيرملا
:بتار روتكدلا
.بجي ال ؟ةضيرملا ةأرملا ىلع 
:عيذملا
.مكيلع مالسلا 
:ةلئاسلا
ال ءيش يأ لعف اذإ هنأو ؟صقنلا اذه ضوعي نأ عيطتسي فيك صقنب جحلا دعب سحأو ،جحلا ىلإ ناسنإلا بهذ اذإ - كب هللا كراب – خيشلا ةليضف لأسأ نكمم ،مكيلع مالسلا 
.جحلاب ناك يذلا ساسحإلا سفن هيتأي

: جحلا يف هللا نم برقلا نم ةجرد ىلعأب نوكي ناسنإلا و هلاوحأ هل جحلا
:بتار روتكدلا

جحلاب ةجرد ىلعأب ناسنإلا ً،ادج يعيبط ءيش ً،ادبأ يقلقت ال ،هلاوحأ هل جحلا ،يعيبط ءيش اذه 

ً.ايداع عضولا حبصي هدلب ىلإ يتأي ،ةولحً الاوحأ دجي ،لجو زع هللا نم برقلاب
:عيذملا
.مكيلع مالسلا 
:ةلئاسلا
ًادحاوً المع كنم بلطأس انأ ،ريبك باوث اهل يتلا ةعاذإلا هذه انل مادأ و هللا مكمادأ ،مصتعم خيشلاو يخأ اي تنأ،كيلإ عمتسنو ،هللا يف كبحن ،انذاتسأ مكيلع مالسلا ،مكيلع مالسلا 
.هللا ةمحرو مكيلع مالسلاو مكلً اركش ،ناميإلا ىلع ىفوتأ نأ يلصت امدنع يل وعدت نأ وه و
:عيذملا
.مكيلع مالسلا 
:ةلئاسلا
.؟ةعامج ةالص ربتعي اذه له ،ةالصلا اهملعأو يعم فقوت غلبت ملو ،تاونس رشع اهرمع يتنبا :كلأسأ نأ ديرأ ،خيش مكيلع مالسلا ،مكيلع مالسلا 

: ةعامج ةالص اهتالص ربتعت دعب تنبلا غلبت مل و اهتنبا عم تلص نم
:بتار روتكدلا
تقوب تادابعلا ىلعو ،ةالصلا ىلعو ،باجحلا ىلع اهبردن نأ بجي ،تاونس عبسب ةالصلا ىلع اننبا بردن نأ نمدبال نكل ،غولبلا دنع اهيلع ناسنإلا بساحي تادابعلاً اعبط 
.ةنس ةرشع ثالث وأ ،ةنس ةرشع ىدحإ اهرمعو يلصت نأ اهنم بلطن نأ لوقعم ريغ ،هفلأت ىتح ،ركبم
:عيذملا
.؟ةعامجلا ةالص اهل بتكي له :لأست خيشلا ةليضف تخألا 
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:بتار روتكدلا
.فيلكتلا ىلع ةدايز لمع اذه ،اهل ةبسنلاب ةلفان يه ،اهل بتكي ً،اعبط 
:عيذملا
.؟ةعامج ةالص مألل لبقت له اهتنبا عم تلص اذإ له 
:بتار روتكدلا
ً.اعبط 
:عيذملا
.تنبلا ىلعً اضرف تسيل 
:بتار روتكدلا
ً.ارجأ تراص ً،اضرف سيل 
:عيذملا
.مكيلع مالسلا 
:لئاسلا
مهازج - ةيمالسإلا ةعاذإلا يف انل اهوعضو يتلا ةقيشلا كثيداحأ عمسأ تنك ،هايإ كلأسأ نأ ديرأ مهم لاؤس ميركلا يخيش ،خيشلا ةرضح مكيلع مالسلا ،هللا مكايح ،مكيلع مالسلا 
اندالب ىلإ انعجر اذإ ىرت اي ،يباصعأ ىلع ينتفقوأ ةملكلا هذه ،هللا ةمذ هنم تئرب دقف عجري ملو هدالب ىلإ بهذي نأ عيطتسي نم :لوقتو ملكتت تنكو ةرم تعمس -ريخلا هللا
.انه نحن شيعن امك شيعن نأ عيطتسن ال نكلو عجرن نأ نكمم

: ناسنإ لك ةايح يف ءيش مهأ دالوألا ةيبرت
:بتار روتكدلا
كتشيعم تناك اذإ ،ةرفاس جرخت نأ ديرت كتنباو ً،ادبأ نيد هيف دعي مل كنبا ،اهيف كدالوأ رسخت رجهملا دلبب كتشيع تناك اذإ عوضوم ،ةداعسب شيعت كنأ عوضوم تسيل ةصقلا 
ةيبرتو ً،ادج ةيلاع ةيبرت كدالوأيبرت نأ تعطتسا اذإ امأ ،تنك امثيح هللا ِقتاو ،كدالب ىلإ عجرت نأ ىلوألا ،كدالوأ نيدو كنيد ىلعً ادج حضاو يبلس رثأ اهل رجهملا دالبب
يف ال مالسإلا قبطت نأ عيطتست دعت مل ريطخو يبلس رثأ هل ناكملا اذإ امأ ،لجو زع هللا دنع لوبقم ناكم يأف ،كسفنو ،كلمعو ،كتيب يف مئاق مالسإلاو ،نهبجحت كتانبو ،ةيناميإ
.لاح عضو عوضوم ،ناكم عوضوم سيل ،ةلكشم تراص هذهف ،لكشب الو مالسإلا نولبقي كدالوأ دعي ملو ،كدالوأ عم الو ،كتيب
:عيذملا
.صخشلا هددحيً اضيأ اذهو 
.مكيلع مالسلا 
:ةلئاسلا
اذه اولبقي مل ءاسنلا نم ريثك كانه ،نآلا هومتركذ ثيدحلا اذه ،نولمعيو ةموكحلا باسح ىلع نوشيعي سانلا نم ريثك كانه نآلا ً،الاؤس روتكدلا ةليضف لأسأ نأ تببحأ 
.ةموكحلا نم نقرسي ءاسن كانه و ً؟ائيش ريغت نأ عيطتست ال نكل قلطت الأ لواحتو دالوأ اهدنع اذإ رمألا اذه يف ةأرملا لعفت اذام ،مارح هنأ اوفرعي و ،ءيشلا
:عيذملا
،لمعي ال هنأب ةموكحلا نمً ابذكً ارجأ ىضاقتي ،بيط ريغ لام هنأ ءاقللا ةيادب يف تركذ كتليضف ً،ارجأ ىضاقتي اهجوز و ةأرما تناك اذإ :لوقت ،خيشلا ةليضف لأست تخألا 
.كلذب اهل ةليح ال يهو ،مارح اذه نأ ههبنت ةرم مك :يه لوقتف

: مارحلا جوزلا لامب دالوألا و ةجوزلل ةقالع ال
:بتار روتكدلا
.هدحو لوؤسم اهجوز 
:عيذملا
.؟مارحلا ىلع اوبرت دق نونوكي دالوألاله :لوقت 
:بتار روتكدلا
هلخدب ةريبك ةهبش كانه ناك اذإو ،عضو اذه ،قورسملا لاملا لثم هتمرحف مارح لام هدلاو لام يف ناك اذإ ،عوضوملا اذهب هل ةقالع ال نبالاف ،هدلاو ريغ هل سيل نبالا 
.هدلاو كلسم نع دعتبيً اباش حبصي امدنع ؟هنبا لكأي نيأ ،ةقالع مهل سيل دالوألاو ةجوزلاف
:عيذملا
.ذفنت نأ الإ اهيلع اليهً اذإ 
:بتار روتكدلا
.طقفً الالح هلخد نوكي نأ ىلإ هوعدت نأو ،هحصنت نأو ،هضحت نأو ،هركذت نأ اهيلع 
:عيذملا
.قلطأسفكت مل اذإ :لوقت نأ لثم ،زوجي ال قالطلاب ضيرعتللً الثم ةبسنلاب امأ 
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:بتار روتكدلا
.ةحجار ةحلصم كانه ،دالوأ اهدنع 

خاتمة و تودیع :
:عيذملا
ىلع انلقثأ دق نوكن الأ وجرأو ،هوجو دوستو ،هوجو ضيبت موي كتانسح نازيم يف كلذ لعجي نأ لجو زع هللا لأسأ ،ةئلتمم ةتسللاو ،هللا ءاش ام ةريثك تالاصتالا خيشلا ةليضف 
ً.اريخ هللا كازج ،كتليضف
.ىنملا بيطأ انم مكل دعوملا سفن يف ءاثالثلا موي مداقلا عوبسألا يف ىلاعت هللا ءاش نإ يقتلت نأ ىلإ نيعمتسملا يئازعأ 
هتاكربو هللا ةمحرو مكيلع مالسلاو 

13

https://nabulsicdn.fra1.digitaloceanspaces.com/text/10nadawat/930-all/930-16.pdf
https://nabulsicdn.fra1.digitaloceanspaces.com/text/10nadawat/930-all/930-16.pdf
https://nabulsicdn.fra1.digitaloceanspaces.com/text/10nadawat/930-all/930-16.doc
https://nabulsicdn.fra1.digitaloceanspaces.com/text/10nadawat/930-all/930-16.doc
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);



