
 بسم الله الرحمن الرحيم

ّالصالٗ ّالسالو علٙ رسْل هلل ّعلٙ آلُ .   احلند هلل رّب العاملني
 ,أّما بعد. ّصخبُ أمجعني

 

 5 باضٕ سأّرغ فييتْت عله أفهُ فرنارا أساس ٓغ دفرلْنيح دامل 

رغ إٓت  سفرت برٓهْت سرٓغ دأدْنً أفبٔال الًفردْأغً إًٓ؟ 
 ..!ميدغر فرناتأٌ نرام٘ إًٓ ٓإٓت فيدّم

 

 فيدّم إٓت مغادٕ أف؟ ( 

 10 خمناٌ؟

 نيا بآر باثل ماٌ؟ ( 

 ىييت ىل نرج أف؟ ( 

 براف الما ىل ٍابس مغادٕ؟ ( 

  دٖ مسفٕ تاٍف أف؟فغإعرتا ( 
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  ضْرّ نُ؟تؤأد مجٔيً ددٖ  ( 

 !فيدّم إٓت أف؟!!! فيدّم ( 

 

الً خفْ مس ٓغ إلًٓ ٓغ نادغ نالخ سدٓهٔت   داٌ برباضٕ
سإلًٓ إٓت أد دْضا ٓغ ميصٔخيت ساٖ سلفس برتاثهً . ممبٔغٔتهً تلٔغا 5 

 ."داغً باّا أدرٌ سست أتْ ددٖ إٓسني سْدٍلُ", الً دغً بضٔين

 

 أنً  ىضا سبضٔين سأنًدو دلَٔت درٖ سْأت  
 .تتايف درٖ سْدّت إلًٓ أد دْضا حهنَح

 10 

 ددٖ مصارن٘ أد نالخ ممْدٕ داٌ أد نالخ مغذٕ داٌ أد نالخ 
أّلُ إٓت ساٖ إٓغني مغْفس . ممْدٕ دٍلْ سبلْو مغْتْم سٔستٔه فرفيدّقً

إٓسْ إًٓ دغً لبُ ميدامل فد ماس ٓغ أنً داتغ إٌ شاء اهلل داٌ ساٖ ٍارف 
 . بْأت نٔت مسْأإٖ دافت ممربٖ سدنٔت سباثل 
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ٓإٓت نفرلْأٌ أساس سبلْو نٔت ,  أّتاو نٔت بربالٔل نفد فر
مو ساٖ مرمْسهً برباف فرنارا . ملغهُ نعامل فرفيدّقً أتْ فغادني إًٓ

 :-أساس سفرت برإٓهْت 

 5 

 تتفهً متالمت أىدا ( 

 

أىدا ,  أىتْم مييتْت عله دامل نافل إًٓسهرياخ أىدا برخٔتا- 
إًٓ نراٌ أىدا سْدِ .  فٔلًَٔ أىدا إًٓفرلْ تتفهً سْغضِْ

فيِْ , ممٔلُٔ سْأت فٔلًَٔ ٓغ تٔدم بٔذل بَهً أمت سْنر 10 

ساٖ ٍيدم مغادٕ ", مسٔنغح مْدِ مغاتهً. برلٔهْ داٌ رٓيتغً
 مماٍنٕ أف ٓغ أىدا أنً تتايف أدنُ أىدا بير". دفيدّم

أتْفٌْ أىدا برأد ددامل نأدأٌ ٓغ تٔدم سدرنً ! أّخفهً إٓت؟
 .دٓرٖ؟

 15 
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ترضلٔيخري بَهً , تربابس, براف رامٕ فييتْت عله ٓغ ترنيدس- 
دفرتغًَ دالً نراٌ مرٓو تٔدم مغتَْٖ أفهُ " شَٔد"أد ٓغ 

ضْلْغً سفرت . سبب أّتاو مرٓو بالدر ترأّتاماخ د فيدّم
,  بْلً,  بْلًأد ٓغ , إًٓ مرّضٔهً باثل ماس دفيدّم

 5  تاٌٍْ داٌ لبُ مغذْتهً أد ٓغ ملبَٕ ,  تاٌٍْ, ستاٌٍْ

دىْٖٔ فٌْ , سْدٍلُ رّضٕ دامل فغادني. تاٌٍْ نأتس
 أىتْم مغادٕ ماس ترسبْت سهرياخ د. تٔدم نناٌ

خ  فغادني دىْٖٔ سْدِ تيتْ مرٓو ممفرأّلُ سهْرغدمتفت
سٔذٔل ٓغ ممبْهلهً مرٓو بهرج مغذر نسياغً دىٔا ٓغ 

 10 .سٔغهت

 

سٔتْأسٕ إًٓ برالنْ نراٌ مرٓو تٔدم ميتفهً متالمت أّتاو - 
ٓإٓت مغادٕ ٍغضا علٔه سرت برعنل دغً عله ٓغ , مرٓو

 أّرغ إلًٓ فْال دمسفٔغ ممٌٍْْ دفرأّلُ ماهلً دافت 
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إٓيلُ جتْأٌ أّتاو باضٕ أىدا , ساٖ أّلغٕ! إًٓ.  اهلل تعاىل
 .سباضٕ طالب

 

, أىدٓح أىدا فٌْ تٔدم تاٍْ أفهُ سبب أىدا بالدر دفيدّم- 
درفد تٔيذاٌّ ساٖ ! ماىهً أىدا أنً دافت مراسائٕ مادّخ 5 

أفهُ رٓسٔفٕ ,  ضْرّنهباثكً فيدّم داٌ برتاثهً نفد 
 ٓغ ممبْهلهً مرٓو برتاًٍ الما دامل بَرتا نذآأٌ داٌ 

إًٓ ميدافيت نسنْا مرٓو فسيت أنً ميذْاب دْافً ٓغ ساو 
 .سفرت ٓغ تلُ نامٕ سبْتهً تادٖ

 10 

إٓيلُ داسر أّتاو دامل مييتْنً نذآأٌ سأّرغ فييتْت دامل - 
 .فغادٔيح

 

 .برسدٓا أىتْم مالنْنً فغْرباىً ( 
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برسدٓالُ مالنْنً فغْرباىً ٓغ مْغهني أدلُ فغْرباىً ٓغ - 
 .تربسر ددامل ٍٔدّف أىدا ٓغ أىدا سيدٓرٖ تٔدم فرىُ دغهانً

 

أىدا سفاتْتح سْدِ مغتَْٖ بَْا أىدا تلُ ممٔلُ دالً ٓغ -  5 

خ ترخالر ددٖ أىدا فرلْلُ برسدٓا أىتْم سهْرغ, بردّرٖ
 ! ترسبْت سهلٔفٌْ تٔدم مغاملٕ لْنانراٌ دّرٖ

 

 :- بضٔين سفاتْتح تٔدم تٔنبْل الضٕ فرسْألً, دسرتّ- 

 10 

 دّٓت تٔدم خهْف أتْ تٔاد لغسْغ ( 

 نْرغ مهاىً أتْ تٔاد ( 

 تٔدم خهْف تٔدّر بَهً تٔدم تٔدّر ( 

 دفيدغ سٔئس نلْأرضا داٌ مصارن٘, دٍٔيا, دسٔسُٔ (
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 ترفكسا مئغضلهً نرداٖ داٌ نلْأرضا (

 الضٕ بيتْم أّدني ٓغ أنً اهلل برٓهً داٌ برماخه (
 .مغٔهْت درد٘ سسأّرغ إٓت

 

برسدٓانُ أىدا دغً مسْأ إًٓ؟ سغضْفهُ أىدا مئغضلهً ! ىُ-  5 

.  الماخبردأًٍّ دغً مرٓو برتاٌٍْ, نلْأرضا ترخٔيتا
بْهلهً أىدا مياًٍ الفر نراٌ نتٔادأٌ مهاىً؟ أىدا بْلُ برنات 

باضٔناىهً دو , بإٓل." تاء مغاف أنْ فْأسا ساج, أِ", بضٔين
 مٔغضْ؟ ,,أتْ , نْىدٓسٕ إًٓ برليذْتً ٍغضا مسٔغضْ

دمتبُ فْال أىدا تٔدم ممفْثائٕ ّلْفٌْ سبْتري برس ٍاخ برمتيهً  10 

أٓر أىتْم برسخْر داٌ بربْنا؟ لبُ ترّم الضٕ برترّسً ٍغضا 
 !!سبْلً أتْفٌْ مْغهني بضٔتْلُ نأدأٌ أىدا سفيذغ فغادني؟
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مو أىدا مسٔنغح ترفٔلُ , برسدٓانُ أىدا؟ دو دْافيح إٓالُ ٓا- 
درفد ٓغ ترفٔلُ أىتْم ميرّسهً فردْأغً ميضكهً نلن٘ الإلُ 

 .إال اهلل دمْنا بْمٔح إًٓ

 

 5 ترّسهً فرداليً ( 

 

ترّسهً مغَارّغٕ باداٖ داٌ أّمبل ّلْفٌْ سكْأت أتْ - 
أىدا سْدِ , أىدا تلُ ميتفهً متالمت أىدا. ستٔغضٕ ضْىْغ

, مغاتهً بَْا أىدا برسدٓا مو ٓغ تٔغضل ٍاثلُ ترّس بردالً
, (دسٔين صف٘ نراس نفال أمت برضْىا)نراسهً نفال أىدا  10 

أىدا تٔاد ماس سفرت , مادْ ندفً تيفا ميْلُ نريٖ داٌ ناىً
إىساٌ إلًٓ أىتْم ميعناتٕ فيْراما ميارٓل دسهلٔلٔغ أىدا سفيذغ 

 .فغنبارأٌ أىدا
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أىدا تٔدم بْلُ لٔها , إًٓ دسببهً أىدا ممٔلُ دالً ٓغ فيِْ خبارٌ- 
 داٌ ميْمفْ سفيِْ فرٍاتني فد أىدا نيا برٍاتٕ, لغسْغ

مراّات , ميخابْت دّرٖ, أىدا فرلْ مغٔلل دّرٖ. فرداليً أىدا
, ددٖ بضٔناىهُ أىدا بْلُ عصٔل. لْنا عكٔب٘ دّرٖ دو ترنيا

. أىدا ٍارّس ترّسهً فرداليً!  نْيف الضٕبرحي٘ دندٖ 5 

ٓغ فيتٔغ داغً , دالً ساج سهلٔفٌْ ترفكسا مغٔسْت
 .سسهالٕ برٍييت ٍغضا مسفٕ نتنفت تْدْ أىدا

 

 بالدر درفد فغاملً داٌ عنلهً عله ترسبْت ( 

 10 

إًٓ ترماسْم .  فرناراسفيذغ أىدا مغنبارا أىدا مينْئٕ برباضٕ- 
ساٖ . داٌ مراّات لْنا عكٔبتح, مغٔلكح, خارا مغيلح, دّرٖ

, أىدا أنً ميدافت عله. فسيت أىدا أنً مغَارّغٕ مسْا إًٓ
.  الضٕنالفرٌ داٌ إلًٓ, سانٔت, نذني, فْدني, مسئل٘

, مالرغ, ميضْر, ميصٔخ٘, ممبٔنبٔغ, سهلٔفٌْ ضْرّ مغادر 15 
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 سَاج  برضْىا؛ مسْا إًٓ أدلُ سٔامغضالل داٌ ممربٖ تٔف
 .سهرياخ أىدا تٔدم مغعنلهيح

 

عنلهً عله أىدا ستانت ماٌ ٓغ أىدا نتَْٖ ماللْٖ فنبالدرٌ - 
ناٌّ أىدا . ستٔف أّرغ تٔدم ساو فغاملً داٌ علنْخ. أىدا 5 

تتايف أىدا ٍاخ مغرتٕ مْغهني سْدِ مغتَْٖ ٍغضا 
 مو أىدا تٔدم فرلْ ميريّ ناٌّ أىدا ممبْأت ستانت ىْمبْر 

 نراٌ ضْرّ لبُ خهْفلُ دغً ىْمبْر . ٍغضا ىْمبْر 
 .مغتَْٖ نأدأٌ أىدا درفد أىدا سيدٓرٖ

 10 

فغتَْأٌ ٓغ مغضْىْغ حاصل فغنبارأٌ أىدا دامل بٔدغ إًٓ تٔدقلُ - 
أمتلُ تٔدم برضْىا سهرياخ أىدا . برضْىا دو تٔدم دفراقتٔكهً

مغتَْٖ إًٓ دّرٖ ٓغ أمت بٔسا تتايف ترّس ميرّس ممٔذكح 
 .ٍغضا ملْنانً نانٕ أىدا ستٔف نالٕ

 15 
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 نالٕ دترغهً تلُ برأّلغ, أىدا سْدِ مغتَْٖ نلبًَ برصدق٘- 
أّلُ تْء ضْرّ تتايف فد ماس ٓغ ساو أىدا تتف الضٕ سأّرغ ٓغ 

. تتف الضٕ مراسانً أىدا ٍاخ فاتْت ميرميا بْنيح ممربٖ, 
نندًٓ دبٔارنً , أفلُ ضْىاخ عله سهرياخ بضٔين؟ بئُ دتبْر

بْهلهُ . سَاج تيفا مجريو داٌ ممبادا مسبٔل مييتٔهً بْأٍح 5 

 !بضٔتْ؟

 

ددٖ فستٔهً أىدا , أىدا أدلُ بئُ دارٖ ضْرّ أىدا! إٓغت- 
,  ٓغ ممعنْرنً بئُ إٓت سبإٓل مْغهني دغً عنالً

فستٔهً أىدا ميذدٖ سفٌٍْْ فْنْم ٓغ بربْأِ لبت ٓغ دافت  10 

 . فْال دغيحأّرغ إلًٓ مغنبٔل 

 

 تْنل ( 
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فذْأغ ٓغ سَٔبت ماٌ فٌْ ,  سهالٕ سأّرغ فغنبارا- 
سهرياخ تٔدم دإٓغٔيهً اهلل مو تٔدم أنً برداٖ دامل 

فغنبارأىح ّلْفٌْ سْدِ مالنْنً فرسٔافً ٓغ بضٔتْ رايف 
دمتبُ فْال بربهلهً فغاملً ٓغ سْدِ الما ممبلُ . ٓهل داٌ متيل

 5 برلٔهْ أنً تتايف دو اهلل مغهَيداقٕ أىدا تردْمن أتْ رجناّ

 .ترنيدس أتْ ترسست مو أىدا تٔدم دافت الرٖ دْا

 

ترّس ميرّس . داغيلُ فْتْس أسا درفد رمح٘ اهلل, أّلُ إٓت- 
بردعاء سهلٔفٌْ نٔت تلُ برسدٓا سفيٍْح ٓغ نلْ مغٔهْت 

 10 .عادتح تٔدم أنً أد خاخت خالخ الضٕ

 

 داٌ دعاء أنً ممبيتْم إ,  إًٓ ٓإٓت أّسَاضابْغً نتٔضا- 
برأّسَا , رستلُ نٔت بر. تْنل ٓعيٙ برسرِ نفد اهلل تعاىل

 مو دغً سَابٔس بإٓل نندًٓ بارّلُ بردعاء برسْغضِْ
خ ترسرٍلُ نفد اهلل تعاىل مسأد أىتْم ميذآانيح أتْ  15 
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إٓيلُ مغٔهْت فضاغً نٔت أٍل السي٘ ّاجلناع٘ . مغضاضلهيح
ٓعيٙ مرٓو ٓغ مغٔهْت داليً إماو أبْ حسً أشعرٖ داٌ إماو 

 .أبْ ميصْر ماتردٖ

 

 5 احلند هلل فْدٕ داٌ شهْر نفد تًٍْ نراٌ دغً تْفٔكح دافت دْضا 

ساٖ مغَابٔسهً ساتْ الضٕ فيْلٔسً سفيذغ ماس ساٖ برأد دٍسفٔتل فْلْ 
دامل ماس إًٓ ساٖ دنْرّغ ددامل بٔلٔل ٓغ دفغضٔل بٔلٔل . فٔيغ

سفيذغ ماس برأد ددامل بٔلٔل إًٓ .  ٍارٖسالما (isolation)إٓسْالشٌْٔ
 .ساٖ تٔدم دبيرنً نلْأر ساو سهالٕ ساملُ سفرت حالح ددامل فيذارا

 10 

 نارغً إًٓ فٌْ تٔدقلُ ساٖ برخادغ أىتْم ميْلٔسح ٍاخ مساس سلفس 
 اهلل مغضرقهً ٍاتٕ ساٖ أىتْم ميخايف بْنْ ىْتا ساٖ برسارفً مو تٔبا

ترّس سَاج ميْلٔس دارٖ ساع٘ إٓت تٔدقلُ تاٍْ أّلُ ساٖ أفهُ , داٌ فني
ٓغ ٍيدم ساٖ تْلٔسهً ٍاخ ساٖ تْلٔس سضال ٓغ تردتٔل درفد ٍاتٕ ساٖ 

 15 .ٓغ نْتْر إًٓ دْا
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مٌٍْْ ,  ٓغ ملَٔت نهْتْرٌ ساٖ إًٓ ساٖ مٌٍْْ نفد تْأٌ
 . برسٔير درفد ٓغ أصلحدبرسَٔهً داٌ دضٔلف سفاٖ لبُ

 

5 
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