
 ميـحرلا نمـحرلا هللا مـسب
 ! )لماعلا ملاعلا ز/ نبا(

 -هللا هظفح-يحجارلا زيزعلادبع خيشلا ةليضف هذيملت ملقب
 
 

 .مالكلا ليلق ناك نإو ،عفنلا ةميظع ةكرابم ز1 نبا انخيش سلاجم تناك  -
 نــــــــــم ريــــــــــثكل راــــــــــضحتسا هــــــــــبالطل ناك،هــــــــــل هرــــــــــكذ دــــــــــنع هــــــــــجيرختو ثيدــــــــــحل1 هــــــــــتيانعلو
 .ثيداحألا
 
 وأ جـــــــــحلا ىلإ هرفـــــــــسل عيباـــــــــسأ تـــــــــعطقنا اذإ هللا هـــــــــمحر ز1 نـــــــــبا خيـــــــــشلا سورد تـــــــــناك -
 :فئاطلا
 . اهجيرختو ، اهماكحأو ،ثيداحألا مهراضحتسا يف مهسفنأ هبالط ركنأ 
 
 يووــــــــنلل نيحلاــــــــصلا ضrر ىــــــــلع قئاــــــــقد رــــــــشعل ريــــــــسي قــــــــيلعت ز1 نــــــــبا خيــــــــشلل ناــــــــك -
 . ادج عف� هنأ الإ هبالط نم دارفأ الإ هرضحيال ،موي لك رصعلا ةالص دعب هدجسمب
 
 سردـــــــل خيـــــــشلا نذأتـــــــساف ، رـــــــصعلا ناذأ كـــــــشوأف ، ادـــــــهف َكـــــــلملا ز1 ُنـــــــبا ُخيـــــــشلا راز -
 ! بالطلا ةلقو سردلا رصق عم ، هئاقبب هيلع كلملا حاحلإ عم ، جرخو رصعلا
 
 ســـــــلجي قباـــــــسلاف ، زـــــــييمت نود مهنكاـــــــمأ روـــــــضحلا ذـــــــختي ، ز1 نـــــــبا خيـــــــشلا ســـــــلجم يف -
ــــــمو ، ءاــــــش ثــــــيح  هــــــيلع خيــــــشلا لزــــــنأ ،هــــــناكم نــــــم خيــــــشلا يفظوــــــم نــــــم دــــــحأ هــــــماقأ نَ
 !هطخس
 
 سرد ثـــــيح ، هـــــتيب يف ةـــــعمجلا ةالـــــص دـــــعب ز1 َنـــــبا َخيـــــشلا نوروزـــــي ءارـــــمألا ضـــــعب ناـــــك -
 ! هيف نوسلجي �اكم نودجي ال ، بابلا دنع اوفقو امبر اوناكو ، ريسفتلا
 



 ماـــــقأف ، هـــــيجولا كلذـــــل برـــــقتلا هـــــيفظوم دـــــحأ دارأـــــف ،ز1 نـــــبا ســـــلجم ىلإ هـــــيجو لـــــخد -
 .هر�و هَفظوم رجزو بضغف ،َخيشلا ربخأف ،هيف كاذ سلجيل هناكم نم ًايقيرفأ
 
 عـــــم ،ةـــــفاك ملاـــــعلا لود يف مـــــلعلا بالـــــط تارـــــشع لوـــــعي ،هللا هـــــمحر ز1 نـــــبا خيـــــشلا ناـــــك -
 !مويلا ىتح مهنم ريثك فرعُي الو ،دحأ مهمجحب ملعي ملو ، ءارقفلا تائم
 
 لـــــمحت ، ءrرـــــثألاو ءاـــــهجولا رباـــــكأ دـــــحأ نـــــلعأ ، هللا هـــــمحر ز1 نـــــبا خيـــــشلا تاـــــم امدـــــنع -
 ! ةسلخ بحسناو لهُذ ، مهُددع هل َّنيبت املف  ، مهلوعي خيشلا ناك نم
 
 ،خيـــــــشلا ناـــــــكم دـــــــسب نينـــــــسحملا نـــــــم ريـــــــثك لغتـــــــشا ،هللا هـــــــمحر خيـــــــشلا تاـــــــم امدـــــــنع -
 .هناكم دس نع عيمجلا زجعو  ، خيشلل ةفيلخ نع اثحب نيلاعملا ضعب رضحو
 
 دارأو ،ناملــــــــس ريــــــــمألا مــــــــلعف ،ةــــــــحيبق ظاــــــــفل¥ ز1 نــــــــبا خيــــــــشلا ىــــــــلع باــــــــش لواــــــــطت -
 هللا هظفح كلملا نم اهتعمس ! اعطاق ضفرو ىبأف ، ُخيشلا ملعف ،هبيد§و هتبوقع
 
 لظنحب هنبا هتيمست زاوج نع ز1 نبا لأسو ةيدابلا نم خيش ىتأ -
 نمحرلادبع وأ هللادبع همس : لاقف
 !كيأر نع كلأسأ مل :ابضاغ لاقف
 ؟ال وأ زوجي له
 !زوجي لاقف
 
 هـــــل ركذـــــف ،هترايـــــس يف ز1 نـــــبا ىلإ صـــــلخ ىتـــــح ساـــــنلا عفادـــــف ،ةـــــثجلا ميـــــظع لـــــجر ىـــــتأ -
 !ال :لاقو ،ابجعتم خيشلا مستباف  !هتجوز هيلع مرحت لهف،تاعضر سمخ عضر هنأ
 
 ! ةيميت نباك نوكي نأ ءاعدلا هبلطو ز1 نبا َخيشلا يبص ىتأ -



 نباــــك نوــــكي نأ هــــل وعدــــي نأ الإ هــــيلع ىبأــــف ، اــــملاع نوــــكي نأ هــــل اــــعدو ، خيــــشلا مــــستباف
 !ةيميت
 
 ! مانملا يف اهآر ةليوط rؤر هيلع صقي عرشف ، ز1 نبا َخيشلا ةلفغ هيف لجر ىتأ -
 . هكرتو ، ىؤرلا ربعأ ال : لاقو ، خيشلا مستباف 
 
 َْيتروراــــــق هاــــــطعأو ،رــــــصعلا ةالــــــص ةــــــماقإ لــــــبق هدجــــــسم يف ز1 نــــــبا َخيــــــشلا هــــــيجو ىــــــتأ -
 !هبالط مومع نم هراوجب ِْنيَسلاجلل امهاطعأو  ، هركشو امهذخأف ،سيفن رطع
 
 ! هيقفب سيل يبنلا نإ لوقي ةعماجلا يف هذاتسأ نأ : هل ز1 نبا بالط دحأركذ -
 !رفاك تنأ هل لقف بهذا،نيدلا يف هقفي اريخ هب هللا دري نم لاقو،خيشلا بضغف
 
 ، ُخيــــــشلا رثأــــــتيف ! هــــــنوظعيف ز1 َنــــــبا َخيــــــشلا نوــــــتº ، مهريــــــغو ثادــــــحألا ضــــــعب ناــــــك -
 ! مهل وعديو ، مهركشي مث ، رافغتسالا ُرِثكُيو ، ههجو يف اذه ىَرُـيو
 
 ه½ا اذإــــــف ،اــــــهيف يلــــــصيالو ،اــــــقلطم ةــــــيدقن اــــــقاروأ هــــــعم ذــــــخºال ز1 نــــــبا خيــــــشلا ناــــــك -
 ،جاتحم
 .مهئاضقل هتيب ىلإ ءيÁا مهنم بلطو ،مهفرعي نمم هلوح نمم ضرتقا
 
ـــــيُمي ز1 نـــــبا خيـــــشلا نـــــكي مل -  ارادـــــقأ مـــــهل ميـــــقيو ،عـــــيمجلا مرتـــــحيف ،اـــــقلطم هـــــيبطاخم نيـــــب زّ
 !ةناكم مهل نأ نظُي ىتح ،نانسأ ثادحأ وأ ءافعضو ءارقف اوناك نإو
 
 جوزــــتم تــــنأ لــــه : هــــنذأ يف هلأــــس ، دارــــفن1 باــــش هــــيلع مَّلــــس اذإ ز1 ُنــــبا خيــــشلا ناــــك -
 . ريخ هيفو ريخ جاوزلاف ، كنيعن نحن ؟ جاوزلا ديرت الأ ؟
 



  ، نويد يذ ريقفل هيف عفشي 1اتك ز1 نبا خيشلل دجسم مامإ بتك -
 ، ارورــــــس ىــــــكبف ،نالــــــف نــــــب نالــــــف خيــــــشلا ةليــــــضفب اردــــــصم ، هــــــل خيــــــشلا باوــــــجب أــــــجافتف
 !خيشلل اعدو
 
 نـــــــم بـــــــلط،ملعلا بالـــــــطو خياـــــــشملا نـــــــم دـــــــحأ ضرـــــــمب مـــــــلع اذإ ز1 نـــــــبا خيـــــــشلا ناـــــــك -
 .فرصناو هل اعدو،قئاقد عضب يف ةفيفخ ةرrز هراز مث ،هل ةرrز هل بتري نأ هربخم
 
 ؟ظفحت اذام ،دارفن1 هلأسو هصخ ،باشب ز1 نبا خيشلا بجعُأ اذإ ناك -
 ىـــــــلع هـــــــثح وأ ، هـــــــل اـــــــعدو ، حرـــــــف اـــــــهظفحي ناـــــــك نإـــــــف ؟مارـــــــملا غوـــــــلب؟نآرقلا ظـــــــفحت لـــــــه
 .اهظفح
 
 زاوــــــج نــــــع هلأــــــسف ،ةنــــــسوبلا ىــــــلع برــــــصلا برــــــح نــــــمز ز1 نــــــبا خيــــــشلل حلاــــــص ءاــــــج -
 ىــــــــلع �وــــــــع نــــــــكت ال : لاــــــــقف ،تاــــــــهبجلا ىــــــــلع رــــــــمخلا نوبرــــــــشي مهولتاــــــــقمو مــــــــهل هــــــــعربت
 .كناوخإ
 
 ىتــــــفلا هاــــــبتنا عــــــم ةــــــسلخ هــــــبوث خيــــــشلا سمف،ءاتــــــشلا يف خيــــــشلا راوــــــج ىلإ ىتــــــف ســــــلج -
  ،هبارغتساو
 ؟ةجاح يف تنأ لهف قيقر كبوث نإ خيشلا هل سمه،ةالصلا تيضُق املف
 
ـــــــبل جاوز ىلإ يـــــــعُد اذإ ز1 نـــــــبا خيـــــــشلا ناـــــــك -  كلذـــــــل نأ ةـــــــماعلا نظيـــــــف ،عاطتـــــــسا نإ هاّ
 .هلأس نم عيمجل مالسإلا ةناكم ا�أ اوملع امو  ،هدنع ةصاخ ةناكم سيرعلا
 
 نـــــكي مل نإو ،بوـــــلقلا ةاـــــسق يـــــكبُيف ،ظعوـــــلا يف عرـــــشو ،سردـــــلا كرـــــت اـــــمبر خيـــــشلا ناـــــك -
 !بولقلا ىلإ هظفل نم يرست ةقر اهنكل ،اقمنم ظاعولاو صاصقلا مالكك همالك
 



 يف هدـــــنع ةـــــماقإلا هـــــيلع ضرـــــع ، 1رتـــــغم ه½أ مـــــلع بـــــلاطب مـــــلع اذإ ز1 ُنـــــبا خيـــــشلا ناـــــك -
 . خيشل1 ةقباس ةلص اذ نكي مل نإو ، هيلع ّحلأو ، هتفاضتساو هتيب
 
 نآرــــــقلا ةءارــــــق وأ ، رافغتــــــسال1 لغتــــــشي اــــــمإ ، ةالــــــصلا رــــــظتنا اذإ ز1 نــــــبا خيــــــشلا ناــــــك -
،  
 . هبّوص أطخأ نإف ، هل تصنا ، هراوجب ٌدحأ َنآرقلا أرق اذإف
 
 ءاـــــكب الو ،ناـــــميأ ةرـــــثك الو ،مالـــــك قـــــيمنت ،ز1 نـــــبا خيـــــشلا دـــــنع جاـــــتحملا لئاـــــسلا جاـــــتحيال -
 .ةناعإلاو هللا همحر هنم فطللا دجيف ، هتجاحب هربخي امنإو ،نيع
 
 اــــملعو ةماقتــــساو اــــصرح يدوعــــس ريــــغ مــــلع بــــلاط نــــم ســــنآ اذإ ز1 نــــبا خيــــشلا ناــــك -
 . اÏاوج رظتناو ، ةصاخ ةعافش هل بتكو ، ةيسنجل1 هل بتكي نأ هيلع ضرع ،
 
 ضــــــعب عــــــم مــــــصاختف ،اًداــــــح ناــــــكو ،ز1 نــــــبا خيــــــشلا دــــــنع يبرــــــع مــــــلع بــــــلاط نكــــــس -
 راــــــجيإ هــــــل عفدــــــي نأ الإ ىبأو خيــــــشلا مــــــلعف ، خيــــــشلا تــــــيب كرــــــتو جرــــــخف ،خيــــــشلا يفظوــــــم
 !هتيب
 
 ،ضrرلا حتف ىلع ماع ةئام رورمب ،ةيوئمل1 تالافتحا تميقُأ ـه١٤١٩ماع يف -
 .هللا همحر ز1 نبا خيشلا الإ لئُس اذإ كاذنيح اهميرحت نلعُي دحأ نكي ملف 
 
ـــــش وـــــلو هـــــسفنل بـــــضغيال ،هـــــللف بـــــضغ نإـــــف ،بـــــضغلا لـــــيلق ز1 نـــــبا خيـــــشلا ناـــــك -  ،متُ
 . اقلطم ركنم فرحب هفي ملو ، فرصناو حيبستلا رثكأو رفغتسا ،هركي ام عمس اذإف
 
 ملو ،عــــــــيمجلا هــــــــس¥ يــــــــشخو ،عــــــــيمجلا فاــــــــخأ ،Õ بــــــــضغ اذإ ز1 نــــــــبا خيــــــــشلا ناــــــــك -
 .ركنُي امم ، هلجأل ُخيشلا بضغ ام اوكرتي نأ الإ ، همزح نم مهمصعي ائيش اودجي



 نإو ثرتـــــكي الو ، اـــــÏ ىـــــتأ نـــــم هـــــمهيال ، ةدـــــئافلا ىـــــلع اـــــصيرح ز1 نـــــبا خيـــــشلا ناـــــك -
 .هل اهديقيل هَقفارم ىد� امبرو ، اهردصم نع لأسي لب ، ريغص يبص نم تتأ
 
 عورـــــفلا وأ لوـــــصألا يف لوـــــقلا حبـــــق ةـــــجرد نوـــــملعي ال ، بالـــــطلا موـــــمع نـــــم ريـــــثك ناـــــك -
 . همل§و ، 1Õ الإ ةوقالو لوحالب هتوص عفرو ، خيشلا هجو نم الإ ،
 
 ز1 نـــــبا خيـــــشلا ىـــــلع بالـــــطلا رـــــثكأ،برغملا ةالـــــص دـــــعب هراـــــس عماـــــج سورد دـــــحأ يف -
 !اهعنم نالع× مr¥ هدعب �أجافت مث،بضغف  ،هلقنت امو شوشدلا تاركنم ركذ يف
 
 ،)مــــــلعأ هللا(و ،)يردأ ال( هللا هــــــمحر ز1 نــــــبا خيــــــشلا نــــــم ُتــــــعمس اــــــم ددــــــع يــــــصحأ ال -
 . ملعي نكي مل نإ ، لئاس لكل اهلوقي نأ يلابي نكي مل هنإف
 
 ،ماـــــــمإلا ةـــــــعماجب هـــــــل ةرـــــــضاحمب ةرـــــــم هوروـــــــصو .هـــــــب مـــــــلع اذإ ريوـــــــصتل1 ىـــــــضري نـــــــكي مل -
 . هب هللاو ملعأ مل : لاقف ؟ هح1أ له هتلأسف
 
 اـــــم رـــــكذأ ملو ، يـــــسفنب اÛدهـــــش روـــــمأ يـــــه ، هللا هـــــمحر ز1 نـــــبا انخيـــــش نـــــع هـــــتركذ اـــــم -
 . ريثك كلذ نإف الإو ، اهودهشو ينتتاف رومأ نم تاقثلا هذيمالت يل هركذ
 
 اريــــسك باــــشلا ناــــكو ،هــــيف لاــــق اــــمم هــــلُحي نأ هــــنم بــــلطو ، ز1 نــــبا َخيــــشلا باــــش ىــــتأ -
 .افسأ
 !هاهنف ،هيف لاق امب هربخي عرشف .كل رفغو ، كنع هللا افع : لاقف
 
 ناــــــكو ،مهيــــــف هــــــنظ نــــــسحيو ،رهاــــــظلا ىــــــلع اــــــعيمج ساــــــنلا يرــــــجي ز1 نــــــبا خيــــــشلا ناــــــك -
 .ريخلا مهيف نظ ْنأ ًةءورم ،هشغ مدعو هحصن يف نودهتجي مهريغو نيحلاص عيمجلا
 



 مهاــــــس اــــــمبرو ، مهيــــــلع دودرــــــلا ضــــــعب مدــــــقيو ، نيفلاــــــخملا حــــــصني ز1 نــــــبا خيــــــشلا ناــــــك -
  ، اهرشن يف
 . اهيف هسفنل ظح الأ نيكردم ، هل نيبحم نيمظعم مهدجت اذه عمو
 
 ، رهـــــــشأ ةعـــــــضب هـــــــبتارل هـــــــليفك سبـــــــح ايكاـــــــش هـــــــسلجم يف ز1 نـــــــبا َخيـــــــشلا لـــــــماع ىـــــــتأ -
 ذإ ءيـــــــش لـــــــماعلا لاـــــــني نأ هرّذـــــــحو ،اهعفدـــــــف ، هحـــــــصنو هـــــــخبوو هـــــــليفك بـــــــلطو بـــــــضغف

 .هاكش
 
 الإ ، ءاوـــــــس عيمجلاـــــــف هـــــــتنيدم وأ ، هـــــــتليبق نـــــــع ادـــــــحأ لأـــــــسي ال ز1 نـــــــبا خيـــــــشلا ناـــــــك -
 .اهيف هل همادختسا وأ ،هتقطنم يف ةوعدلا لاح نع هلاؤسل امإ ، يعرش ببسل
 
 ءاــــــيحأ اوناــــــك نإــــــف،مهئ1آ نــــــع مهلاؤــــــسب ذــــــيمالتلا راغــــــص صــــــخي ز1 نــــــبا خيــــــشلا ناــــــك -
 .مهيلاهأ لاحو مهلاح نع لأسو ،ةياعرل1 مهصخ ،½اومأ اوناك نإو ،هللا دمح
 
 ىلإ مـــــهل ةـــــباتكل1 ،راـــــجيإل1 نونكـــــسي نـــــمم مهريـــــغو هـــــبالط صـــــخي ز1 نـــــبا خيـــــشلا ناـــــك -
 . ½ويب مهل نورتشيف ، ءاطعلل لهأ نوحلاص، ملع بالط م�¥ ، نينسحملا
 
 ركذــــــــب مهتنــــــــسلأ تــــــــجهلو مهنيطايــــــــش ترــــــــف،ءاربكلا سلاــــــــجم لــــــــخد اذإ ز1 نــــــــبا ناــــــــك -
 !نييراوحلا نيب كنأ لاخت ىتح !ضوعبلا مدو ماكحألا قئاقد نع هلاؤسب اوعرشو،هللا
 
ـــــــظعف ،اـــــــهنبا ىـــــــلع اهقافـــــــشإ ز1 نـــــــبال يكـــــــشت ،فوـــــــقوم زر1 مـــــــلع بـــــــلاط مأ تـــــــتأ -  مّ
 ،اـــــــــسفن تـــــــــباطو ،اـــــــــنيع ترـــــــــقف ،اهقافـــــــــشإك اقفـــــــــشم هـــــــــتدجوو ،اـــــــــهلزن مرـــــــــكأو اـــــــــهماقم
 .تفرصناو
 



 فيعـــــض ايندـــــل1 مهقلعتـــــف ، هـــــقالخ¥ نوـــــقلختي ز1 نـــــبا خيـــــشلا بالـــــط نـــــم ريـــــثك ناـــــك -
 . مهخيش ضارعإل ، اريبك اهنع مهضارعإ ناك ذإ ،اÏ نتُف نَم مهيلع مظعيو ،
 
 دـــــقو ، رـــــضح نـــــم لـــــك هدـــــجي ،ميـــــظع ســـــنأو ةذـــــل ز1 نـــــبا خيـــــشلا سورد روـــــضحل ناـــــك -
 نــــــم ائيــــــش نونــــــسحيال مــــــهو ، كلذــــــل ةريــــــثك نينــــــس هــــــسوردل نيــــــمزالم ةــــــماعلا نــــــم تــــــيأر
 .ملعلا
 
 ملو،اــــــهيف مزاــــــح وــــــهف هــــــسلاجم اــــــمأ !نوــــــيزفلتلا يف الإ امــــــستبم ىرــــــيال دــــــهف كــــــلملا ناــــــك -
 .هظعيو امود هحصني ناكف ز1 نباالإ هحصنالو هظعوب هسفن هدوارت دحأ نكي
 
 نـــــكي مـــــلف ،كبذـــــك دـــــقف هحـــــصنل دـــــهف كـــــلملل يتº هـــــنإ -ُتـــــكردأ نـــــمم- كـــــل لاـــــق نـــــم -
 دــــــــنع مهــــــــسافنأ عــــــــطقنتف نورــــــــخآلا اــــــــمأ ،بــــــــسحف ز1 نــــــــبا الإ هــــــــظعوو هحــــــــصنب جــــــــهلي
 !هتحفاصم
 
ــــظعُي ال دــــهف كــــلملا ناــــك - ــــبُحيو اًدــــحأ مِّ ــــظعُي اــــمك ، هُّ ــــحيو مِّ  ةرــــثك عــــم ، ز1 نــــبا َخيــــشلا ُّبُ
 ـه.ا. همرتحيو هلُجي ز1 ُنبا ناكو ، هrإ هظعوو ، هل هحصن
 
 يسفنب ا.دهش ةيز' فقاوم
 يحجارلا زيزعلا دبع : خيشلا ةليضف اهبتك


