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 لف كلمة المؤ
 

عنودنا قصوة  ولكون علوى حرل الواقوع   اث قصوتنا انتهوع علوى حرل الخيوا   يمكن تكوون حدود
ممكن دلوقتى وانوع     هللا اعلم هتنتهى امتى قصة ك  وادد فينا هو بطلها     مازالع مستمرة
بس اكيد هيجي يوم وتنتهى قصتى  مكن بعد سنه  هللا اعلم   م ممكن بكره     بتقرح كالمى ده 

 ى هتكون النهايه شكلها ايه؟؟ياتر وقصَتك وقصتِك  
عموا  يقتو  فوى وقتوه ويشوتكى  الشباب دلوقتى لألسف عايش مش عوارف هوو عوايش ليوه   ؟؟

وبيموع   يالقى نفسه قدام اهوا  لوو قعود طوو   من الفراغ   النه مش عارف هو عايش ليه  !
 دياته يتخي  فيها مش هيعرف يتخيلها  !
لووو وادوود موون اهوو  القبووور  نووا  اهم داجووه فووى دياتنووا  الزم نعوورف يووا شووباب ان عمرنووا رحس مال

يبقووى الزم نسووتم  عمرنووا صوو   قالولووه تشووترى دقيقووة وادوودة   يقووو  اشووتريها بكنوووز الوودنيا   
دتى لوو كانوع فوى عمو  دنيووى بنيتنوا ممكون ندولهوا بسوهوله    الزم ك  لدظه تبقى فى طاعة 

 الزم نعرف اخرتها ايه ياشباب؟! الجر عظيم  
اخرتها هنقف بوين ايودين ربنوا  ى الودوش اللى عاملين نجريه فى الدنيا   اخرتها ايه؟؟بعد جر

 ونتسأ  عن ك  شئ  
فوى الجورى ورا  هنقولوه ايوه  ؟؟ عون عموره فيموا افنواه؟؟؟ لما ربنا يسوألنى ويسوألك ويسوألِك   

لوودش سوواعه وا 42فووى الجيمووز والووبالى ستيشوون  عوون شووبابه فيمووا ابوواله؟؟ الوودنيا وشووهواتها   
 واألفالم والشاع وقصص الدب  !! واالغاني 

)رب ارجعون( وال هنقو  زى ما النبي قا   ياترى لما ملك الموع هيجي يقبل اروادنا هنقو 
 )ب  الرفيق االعلى ( ؟؟

مش نفسك تدس بسوعاده عمورك موا    ؟؟ مزهقتش من دياة المعاصىيا ترى يا اخويا ودبيبي 
يبقى ايدي في ايدك  نمشى فى الطريق الصو    نبودح صوفدة    اكيد نفسك دسيتها قب  كده   ؟؟

 جديدة  ونعيش حدلى دياة  
مووش نفسووك  يوواترى يووا اختووى يوواللى االسووالم كرمووك وخالكووى غاليووة مووش نفسووك تمشووى ملكووة   ؟

او  مووش ناويووة تميوورى البوودى والفيسووع والبنطلووون لخمووار وعبايووة؟ تسووترى نفسووك بقووى   ؟؟
موش كفايوة تورخيص فوى نفسوك  ؟دجوابلموممنين وتجربوى دوالوة الامهواع ا , تتشبهى بامهاتنا

 بقى ويال نبط  نكلم الوالد سواء على النع او براه  ؟؟
 يال نعيش ادلى دياة   مع ربنا    يال ابدحي صفدة جديدة مش نفسك تعيشى سعيدة 
نفسوى ناخود خطوواع جود نميور  بس نفسى نبدح نبطو  تسوويف وكوالم   مش عايز اطو  عليكم  

 يها دياتنا   ب
 والعاصى يتوب ويرجع يارب الطائع يزيد ويثبع   ويارب كالمى يكون وص  من القلب للقلب  

ونقوله اتمسكنا بالدين والسنة فى زمن الفتن يوا رسوو   يارب نتقاب  كلنا على دول النبي    
 علشان نشرب من ايديه ويكون شفيع لينا عند ربنا    هللا   

 
 ن هللاوالملتقى الجنه بإذ
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 دكتور مصطفى زايد
 
 

 
    كلمة د  م  عالء الدين 

 
سمدع لنفسى بعد اذن الدكتور الفاض  مصطفى زايود الوذى ال حعرفوه وال يعرفنوى ن بوان حنسو  
تلك القصة الرائعة فوى ملوف وورد بعود تنسويقة ومراجعتوه إمالئيوا موع بعول التصورف لنشورها 

 اليكترونيا
 

 فراشة المنتدىصادفة بعد ان نقلتها لنا استاذة قديرة ُتسمى والدقيقة انا قرحع القصة بالم
 

دلقوة  05وال اخفى شدة اعجابى بالقصة فى البداية ولكن لالسف لم يكن ألدد ان يطيق قوراءة 
 دفعة واددة لذلك تركتها لنهايتها ثم قراتها على ثالث دفعاع وقع ان سم  لى وقتى

 
ى لك  انسان ان يدتفظ به على جهوازه ليقورحة وقتموا وهذا ماجعلنى اقوم بعم  هذا الملف ليتسن

يريد ن كما انه بهذا الشوك  مون السوه  تداولوه بيننوا كملوف دتوى لمون ال يودخ  علوى النوع دتوى 
 تتوسع دائرة من يقوم بقراءته ويستفيد منه اكبر عدد ممكن من االخوان واالخواع

 
ن فوورغم كثوورة قراءاتووى اال ان تلووك وموا دفعنووى لكوو  هووذا ان هووذه القصووة بالفعوو  اثوورع فيووا بشوودة 

   فالعمر قود ينتهوى فوى لدظوة    والنهايوة افوق من غفلتى التى طالع  القصة جعلتنى بصرادة
قد تكوون باسورم مموا نتصوور    مون شورقة مون شوربة مواء موثال فوال يسوعفنا الوقوع الن ننطوق 

شوهادتين     حموال فوى اصال ن او ال يسعفنا الوقع الن نصولى ولوو ركعوة ن او دتوى ان ننطوق بال
 ُدسن الخاتمة 

 
 

 ادعوا هللا ان يثاب عليه المملف
 وان يكون هذا العم  خالصا لوجهه الكريم

 وان يكون فى ميزان دسناتنا
 
 
 

 وهللا هو الموفق والمستعان

 
 
 

 

 

 

 



 4 

 

 

 

 

 

 
 

 

 مقدمه المسلس 
 

 فتجد حنه ق  حن يكون بيع اليتابع فيه حدد حفراده ن  حبتلينا فى عصرنا هذا بالمسلسالع
 حما حصداب الفكر الراقى فيقولون حنه إفاده ن  مسلسالً بإنتظام ويرون حنه للتسلية 

 وتمذيه للعق  وغير ذلك مما تعرفونه
 
 ص بنا لكنه مسلس  بشك  آخر  فكرع حن يكون لنا مسلسلنا الخا

 
 
 
 

 ملخص المسلس 
 

 قصة دياة شاب عادي واخر ملتزم
 واقعى جدا  

 
 سيمر اإلثنان بما نمر به جميعاً من فتن ومشاك 

 دب وكره   فرح وغضب  
 

 وسنرى كيف سيتعام  اإلثنان مع هذه المشاك    ؟؟
 

 القصة ليسع خيالية ب  هى واقعية جداً 
 

 شابهاً كبيراً بينها وبينك فى كثير من حجزائها   قد تجد حو تجدى ت
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 بســم اللـه       واللــه المستعـانبنبـدح 

 
 "على بوابة اإللتزام "  الدلقة األولى

 
كما هو الدا  مع كثير مون عمواراع  فى حدــد شوارم القاهرة تقف عمارة شامخة آيلة للسقوط

 مصرنا المدروسة
 العمارة تسكن حسرة مصرية بسيطه تتكون من خمسة افرادوفى إددى طوابق هذه 

 حب : موظف عادى فى اددى الشركاع
 حم : ربة منز 

 عائشةحخع : 
 (عبد الردمنوحخ: بطلنا الهمام ) 
 واخع صمرى: فاطمة

 
 الساعة الثامنة صبادا

 : قوم ياابنى تعبتنى معاك حو  يوم فى الكلية ومش هتروححم عبد الردمن
 

 داضر ياماما قايم حهه ربع ساعه بس  :عبد الردمن
 

 : خالص برادتك انا زهقع منك تروح ماترودش انع درحم عبد الردمن
 

 : صباح الخير ياسع الك عبد الردمن بعد نصف ساعة
 

 : اهو هو ده الى واخدينه منك روح الكلية بقى مش من اولها كده حم عبد الردمن
 

 داضر اعتبرينى ردع خالص :عبد الردمن
 
األتوبيس طوويالً وفوى النهايوة حتوى األتووبيس لكون  حنتظرو د ساعة من اللكاعه نز  من البيعبع

ركوب صوادبنا االتووبيس ومواحكثر الزدوام وطبعوا  بعد ان قضى وقتا ممتعا من االفأفة) اف اف( 
ووادوود مراتووه واخووده منووه  لووم يسوولم موون وادووده صووادية متووأخر ومتعصووبه وهووى رايدووه الشووم 

ومتخدش فى بالك طبعوا اللوى قاعودين علوى الكراسوى  كده عليه على الصب مصروف البيع ومن
 فكلهم طالعين ردلة مش هينزلوا إال فى نهاية الخط

 
دينما رحى سور الجامعة عادع به و المهم انتهع معركة االتوبيس بالفوز المبين ووص  للكلية

 ن الثانوية العامة وتعبها اخيراخلصنا خالص م الذاكرة الى الوراء شهورا ياااااااااااااااااااااه
 

خطوى اولوى خطواتوه داخو  ن  نحخيرا هنعشها صو  دخلنا الكلية حهى هيه دى الدرية وال بالش 
 الجامعة وعلى البوابة    
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 الدارس: فين الكارنيه؟
 

 : انا لسه سنة اولىعبد الردمن
 

 الدارس: طيب ياريع تبقى تعمله ماتنمش عليه
 

ظو  يبدوث طوويال عون جودو  و يقوو : هوو مالوه األخ فوى دود مزعلوه؟وهوو ب عبود الوردمندخ  
فهوو ال يعورف دود فوى الكليوة فالشولة الكريموه بتاعتوه  المداضراع ليدونه فوجوده اخيورا ودونوه

 والجزء االخر التدقوا بمعاهد خاصة غالبهم لم ينجدوا
 

ترديووب بهووم بوودح الوودكتور فووى الن و دقيقووة 05: 24السوواعة األن     وصوو  الووى الموودر  وجلووس
م لو وفجأة إرتفع آذان الظهور هللا اكبور هللا اكبور    وخالف ذلك مما يتددث فيه الدكاتره او  يوم

 )فهو بعد لم يلتزم( طرف عبد الردمنيهتز ألخينا 
 

 مش هتصلى يااخى؟ ن  ددثه ادد االخوة بجواره يبدو عليه االلتزام
 

 : طيب والمداضرة؟عبد الردمن
 

 على طو  هنستأذن ونرجعاالخ: 
 

 : امممممممم انا مش متوضئعبد الردمن
 

 تعا  ننز  ونتوضئ من مسجد الكليةاالخ: 
 

آ  يعنوى الوواد هيقطوع نفسوه )  : معلوش اتفضو  انوع عشوان ماضويعش المداضورةعبد الوردمن
 ( مذاكرة من حو  يوم

 
 النجاح يبدح من المسجد ربنا يهديك  لك داجه   وبس عايز اق برادتك   االخ: 

 
 عبود الوردمنماعلينوا انتهوع المداضورة وعواد  هو فيه إيه؟ ليوه كو  ده؟ دبنا قا  فى نفسه:صا

 للبيع
 

 اخبار الكلية ايه؟ عبد الردمنحهال يا األم :
 

 : كويسه بتسلم عليكى عبد الردمن
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 االم: مالك فى داجة ؟
 
 

 : ال عادى هاتيلى آك   عبد الردمن
 

حهوو هتقوو  إيوه ن  سرير بعل الوقع يشعر انه مخنوقاتمدى صادبنا ودخ  لينام تقلب على ال
وقود ذهوب عنوه الوذى  فاضى بأه اليعرف لماذا هذا الشعور ال  علوى نفسوه بوالنوم لعلوه يسوتيقظ

مبودهاش حقووم ادسون فقوا  فوى نفسوه  استيقظ بعود سواعاع ولوم يوذهب مابوه    يجده فى صدره
عبود ولتشوتكى يوافجر مون      اعة نوامقضى اللي  كلوه اموام النوع وقبو  الفجور بسو    حفت  النع 

 الردمن
 

اسوتيقظ وهوو  بعد نهاية العوراك ن وفى الصباح دان وقع الكلية ودانع ايضا معركة االستيقاظ 
ذهووب للكليووة ودخوو  الموودر  ولووم يلتفووع دولووه النووه بعوود لووم ن  متووأفف وال يطيووق حن يددثووه حدوود

 يستيقظ من النوم
 

 وانع؟ مدمدم يااخى انا نبهه اخ بجواره بقوله : السالم عليك
 

 عبد الردمن: انا عبد الردمن
 

حد إيه معنواه دلوو  عبد الردمنماتتصورش انا بدب اسم ن  شاء هللا اسمك جمي  جدا : مامدمد
 وادنا مدتاجين للردمة جدا فى حيامنا الوردى دى ن  اوى من الردمة 

 
 : بدى عليه عالماع التعجب وال جواب!!!عبد الردمن

 
 ؟ ع مضايق عشان انا بكلمك والداجه: ان مدمد

 
 : ال انا مضايق لوددى عبد الردمن

 
 : طيب ممكن نبقى اصداب وتفضفضلى ؟مدمد

 
 : ممكن نبقى اصداب!!!عبد الردمن

 
 : طيب ممكن تأخد منى الشريط ده عربون صداقة مدمد

 
 : حخده منه ولم ينظر دتى فى اسم الشريط" شكرا"عبد الردمن

 
 ظهردان وقع صالة ال

 
 : ياال يابط  ننز  نصلى اكيد لما تصلى هتبقى تماممدمد
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 ى تمام ازاى يعنى؟ئ: هبعبد الردمن
 
 
 

والصوالة مون الوذكر يبقوى قلبوك  : ألن هللا عز وج  قا  :" حال بوذكر هللا تطموئن القلووب"  مدمد
 هينشرح لما تصلى مش انع بتصدق ربنا

 
 باهللونعم : ايوه ونعم باهلل عبد الردمن

 
لمواذا يريود هوذا الشواب حن يصوادبنى ن  دبنا معاه وهو طبعا مبلم مش فاهم إيه الدكايوةاز  صن

 هو يعرفنى منين وعايز ياترى منى إيه؟!
 

 حتفجع حو  ما شافه وقعع عينه على شئ غريب جداً  وعند دخولهم للمسجد ونزال الى المسجد
 
 
 
 
 
 

  ياترى ما هو؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ 
 وإيه الشىء المريب ده ؟ بد الردمن ؟ياترى ماذا سيددث لعو 

 
 

 إنتظرونا فى الدلقة القادمة 
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  " الخطـــوة األولى " الدلقـة الثــانيــة 
 

 اع ثقيلة وال يذكر آخور مورة دخو  فيهوا المسوجدبخطو خطى صادبنا حو  خطوة له فى المسجد 
 دخ  بصمع وسكون عجيبينو متى كانع دخ  بعد طو  غياب

 
رحى شواب مضويئ الوجوه يكواد ن  حن وقعع عينوه علوى مشوهد لوم يوره مون قبو  لكن قطع ك  هذا

إال حن وجهوه يشوع يقورح فوى مصودف  ينير القمر فى وجهه رغم حنه لم يكن حبيل البشرة كثيراً 
دتى انه قد انددرع من عينيه على خديه دمعتان تصوف موا  عليه الخشوم والتأثر جدا ن ويبدو

  فما حن رحى وجهه دتى تعلقع عيناه به وكأنه مكتوب عليه ممنوم اللمسن  د ّ به من تأثر
 

كوان حموراً غريبوا لوم ن  ياترى مين الواد ده إيه النور اللي فى وشه ده ا دار فى عقله :ــــودينه
هو حن الشاب رفع عينيه من المصدف ونظور إليوه وموع مواهو  وما زاده اندهاشاً ن قب   يره من

 فيه من تأثر إال انه تبسم له ابتسامة جميلة زادع من وجهه نورا على نور
ال حنا لم حره من قب  إذا فلماذا يبتسم لي وهو علوى هوذه  : ه  هو يعرفني؟  عبد الردمنتعجب 
  إن تلك األبتسامة بمثابة ترديب له ردمنعبد اللم يكن يعلم  الدالة؟

 
كوان يددثوه كو  تلوك  مدمودحن صوديقه  عبد الردمنفانتبه  قطع الصمع   صوع اإلقامة  وفجأة

فتعموود األخ صووادب  ثووم وقفووع الصووفوف للصووالة نن  الفتووره إال حنووه لووم يسوومع منووه كلمووه وادوودة
 عبوود الووردمن      كبوور كبووروا للصووالة  الوجووه المضوويء حن يقووف بجووواره ولووم يكلمووه وضوودك:

  للصالة
هو  السوبب ألنوه لوم يصو  ِ مون ن  شعر صادبنا بشىء غريب يسرى فوى جسوده  يااااااااااااااااااه

لوم ن  حم ألن جسوده يالموس جسود ذاك الشواب المريوب وكأنوه قود الموس سولك كهربوا زمن فواع ن
يب فى قلبه لم يعرف شعر بشعور غر يخشع فى الصالة كما ينبمي إال انه لما انتهى من الصالة

 وصف هذا الشعور اهو حرتياح ام ماذا؟
 

 وقا  له  مدمدالمهم      لما انتهع الصالة سلم عليه 
 

 : السالم عليك انع جديد فى الكلية؟مدمد
 

 : ايوه عبد الردمن
 

مردبا بك معنا ما شاء هللا وشوك منوور ياريوع ماتدرمنواش نشووفك فوى المسوجد حدبوك :  مدمد
 فى هللا

 
 صادبنا فى عقله وقا  فى سره : حما حنا وشى منور حما  هو وشه فى إيه ماس كهربى ضدك

 مالك؟ عبد الردمنتفكيره مرة حخرى وقاله :ايه يا مدمدثم قطع 
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 : ال حبدا هو مين ده ؟عبد الردمن
 
 

 حخ ندسبه على خير فى سنة ثالثة ن خير انع بتسأ  عنه ليه؟ معاذ: ده الشي  مدمد
 

 : ال حبدا بس اصله كالمه دلو اوى  عبد الردمن
 

: ايوه    هوو ماشواء هللا عليوه مشوهور بدسون خلقوه غيور كودة مولعهوا فوى الكليوة دروس مدمد
 زيه قبالى كدة حما نكونعودعوة وقرآن مبيفوتش ثانية عقبالك و

 
 : هو ينفع يعنى ان انا اروح اكلمه واقوله انى عايز اتعرف عليه؟عبد الردمن

 
 اكيد: ايوه  مدمد

 
 : والبالش مش الزم النهاردهعبد الردمن

 
 : ليه؟مدمد

 
 : مش عارف مش مهم خليها بكرهعبد الردمن

 
 طب إيه رحيك تدينى رقم تليفونك عشان حبقى حطمن عليك : مدمد

 
 : حه طيب حتفض  حهو "            " عبد الردمن

 
اليصول  ان يدوادث هوذا  انوه فقود شوعر فوى نفسوه  معواذان يوذهب ليدوادث  عبد الردمناستدي 

 الشاب الصال  دس بفرق كبير بينهم
 

ثوووم دوووان وقوووع عودتوووه للبيوووع فخووور  ليركوووب  خووور  مووون المسوووجد ليعوووود الوووى المداضووورة    
لم يشعر هذا اليوم بزدمة السوير فقود كوان بالوه شوارد ولوم يسوتفق اال وهوو يضوع ن المواصالع 

 المفتاح فى باب المنز  ويدخ     
 

عواش مون شوافك بتنوام والنواس صواديين وتصودى   عبد الوردمناهالً حستاذ  حخته: اهالً  عائشة
 والناس نايميين

 
ثم حبتسوم إبتسوامة ن  :إيه يا خفة إبعدى عنى دلوقتى عشان الموضوم مش ناقصكعبد الردمن

 جميلة
 

 ؟ : خير ايه ايه الهدوء اللى نز  عليك فجأة ده ؟ دد مزعلكعائشة
 

 : ال مافيش عبد الردمن



 11 

 
 
 
 طيب تتمدى : ئشةعا
 

 : ال هدخ  حري  شويه النى تعبانعبد الردمن
 

 : طيب إستنى إتمدى ونام عائشه
 

 : ال مش قادر اص  حنا تعبانعبد الردمن
 

 : طيب روح نام عائشة
 

وكووو  مووورة يدووواو  ينوووام ن  لمرفتوووه وبووود  مالبسوووه واسووتلقى علوووى السووورير عبووود الوووردمندخوو  
إال حن تلك المرة لوم يونم ألنوه موازا  يوذكر ن  ة الروتينية وميقدرش من المل  حلى هو فيه والديا

 يا ترى فى دد فى األيام دى زيه كده إيه الناس دى ياترى بيعملوا إيهن  ذلك الوجه
 

نفسووه بيقولووه: حنووع مالووك ومووا  النوواس دى يوواعم دى عووالم  اعتها سوومع صوووع غريووب جووواوسوو
ييييه حنوا هقورف نفسوى واال إيوه سويبك ييييين  بس دا صمير مش حكبر منى بكتير يعنىن  واصلة

 بأه وخلينا ننام شوية
 

 وما حن قاربع عينه على النعاس 
 اال وايقظها صوع كأنه او  مرة يسمعه

 
 

 هللا اكبر    هللا حكبر    هللا حكبر     هللا حكبر    
 اشهد اال اله اال هللا     اشهد اال اله اال هللا   

 شهد ان مدمدا رسو  هللااشهد ان مدمدا رسو  هللا    ا
 دى على الصالة   دى على الصالة    

 
 

 الصالة انها صالة العصر
 ياعبد الردمن وتقوم لتمدى صالة العصر ؟ ه  ستدفع شيطانك

 حم ان االيمان فى قلبك لم يز  حضعف من مداربة الشيطان ؟
 وليته ما نام لكن عينه غلبته للنعاس فنام 

 
 

 و نايم ومكانش عايزه يدص     ؟؟؟ياترى إيه اللى هيدص  وه
 

 انتظرونـا في الدلقة القادمة بمشيئة هللا
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  الدلقــة الثالثــة " ال للصــالة "  
 

وإذا وهووو نووائم يوورن ن  ورادووع عينوواه فووى النوووم  موون كثوورة التفكيوور  عبوود الووردمننووام صووادبنا 
 لترد  عائشةذهبع األخع الصميرة ن  جرس التليفون

 
 : حلو عائشة

 
 المتص : السالم عليكم

 
 : وعليكم السالم مين معايا عائشة

 
كنوع عوايزه فوى داجوه وقلوع حلدقوه قبو  موا  فوى الكليوة عبد الوردمنصادب  مدمدالمتص : حنا 

 يصلى
 

 هههههههههه صلى على النبى يصلى !!! عبد الردمن: يصلى !!! عائشة
 

 : عليه الصالة والسالم طب هو موجود مدمد
 

 ايم: هو ن عائشة
 

 : طيب حما يصدى قوليله حنى حتصلع عليه مدمد
 

 : طيب !!!! عائشة
 

 ومرع ثالث ساعاع وقام صادبنا من النوم
 

 : ماما دطيلى آك  عبد الردمن
 

 األم : حنع مكلتش لما جيع من الكلية
 

 : أل مكانش لية نفس عبد الردمن
 

 االك  األم : طيب حنا هصلى الممرب ودطلك
 

 ى بس ماتصليش التراوي  حنا هفت  التلفزيون على ماتخلصى: ماش عبد الردمن
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 قدام التلفزيون عائشةودخ  صادبنا فوجد حخته 
 
 

 داجة مش وراك: حنِع  عبد الردمن
 

 ؟؟ : أل حنا قاعدة فى مانع عائشة
 

 : قومى ذاكرى عبد الردمن
 

 مدمدصدي  فى وادد إتص  بيك اسمه ن  : خلصع مذاكرة عائشة
 

 !!! وكان عايز إيه مدمد : عبد الردمن
 

حنوع بتصولى مون ن  : معرفش مقالش لكون دا قوالى حنوه كوان عوايز يلدقوك قبو  موا تصولى عائشة
 وبعدين حنع من حمتى بتصادب النوعياع دى ن ورانا وال إيه

 
 : حنتى هتفتديلى مدضر وبعدين حنتى فاكرانى كافر مابصليش وال إيه عبد الردمن

 رف حن اللى مبيصليش يبأى كافر: طب كويس حن حنع عا عائشة
 

 عبد الردمنثم جاء صوع من الخلف وكان صوع والد 
 

 : يووووووووووووووه حنا داخ  حفت  الكمبيوتر  عبد الردمن
 

 األم : مش هتآك 
 

 : مليش نفس عبد الردمن
 

دى آ  يعنوى هيوة  عائشوةالمبيوة ن  دجرته وقف  على نفسه وقعد يفكر شووية عبد الردمندخ  
 هتعملى فيها شيخة مقطعه نفسها فى قيام اللي  اللى
 

شافه دواو  يتجنبوه  عبد الردمنحو  ما ن  فى وشه مدمدوعدى اليوم وجاء اليوم الثانى وإذا ب
 جاء وسلم عليه وال كإن داجة دصلع مدمدإال حن  ويعم  نفسه بيكلم وادد صادبه

 
 : حنا راي  حصلى الضدى تيجى معايا مدمد

 
 حنا مبصليش هع مرتفع( : بص بأ)بصو عبد الردمن

 
 عبد الردمنوقاله : طيب وماله مش حنع مسلم واسمك  مدمدحبتسم 

 
 :حيوه عبد الردمن
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 : طيب يعنى ممكن تصلى فى حى وقع مدمد
 

 باألدرا  حمام صادبه ولم يعرف ماذا يقو  مدمدشعر 
 

ن  لوو الودكتور موش جواىالمداضورة األولوى حتلموع بيقون : حنا راي  حتوضوى تيجوى معايوا  مدمد
هتيجوى     وحدنوا نيجوى فوى آخور شوهر وندتواس حهم الدكاتره كده يجوا فى حو  شهر ويتلكعوا 

 معايا
 

 وقا  : ماشى عبد الردمنضدك 
 

بعل األخطاء  مدمدالدظ ن  وبدح ك  وادد منهم بالوضوء ذهب األثنين لمسجد الكلية للوضوء
 عبد الردمنفى وضوء 

 
 ممكن حقولك داجة وال هتزعق زى مزعقع لى بره : عبد الردمنفقا  ل

 
 : قو  فى إيه عبد الردمنضدك 

 
يعنوى ممكون  : بص ياسيدى حنا بس عايزك ترتب حركان الوضووء عشوان الترتيوب فورل مدمد

لكن لو مرتبتش الوضوء يبقى الوضووء غيور صودي   حنا حنسى حتمضمل لكن وضوئى صدي 
 وبالتالى هتبوظ الصالة

 
 طيب وحرتبهم الزاى بقى؟ : عبد الردمن

 
موراع 0وبعد كوده تمسو  كفوك ن  : بسيطة خالص" حو  داجة تقو  بسم هللا )ودى ُسنة(  مدمد

مووراع )ودو  يووا  0مووراع وتسوتنثر  0وبعودين تتمضوومل ن  وخلوى بالووك كفووك موش إيوودك كلهووا 
موراع وخلوى بالوك خلوى الميوة تيجوى علوى وشوك  0وبعد كده تمس  وشك ن  سيدى ُسنه برضه(

وده كلوه  تالقى البع من دو  تمس  وشها وخايفة تب  الطاردة والمية ال تص  لك  الوشن  كله
 غلط"

 
 : سيبك من البناع خلينا فى الصبيان وبعدين كم  عبد الردمن

 
 0تمسوو  إيوودك لمايووة الكوووم ويستدسوون تبوودح بوواليمين ودا طبعووا فوورل ( : " بعوود وشووك ) مدموود
ومعاهوا حذنوك مون  فورل ( هرحسوك مون األموام للخلوف )وديودك لتمسو  اوبعود كوده تبو  ن مراع 

 وفى اآلخر تمس  رجلك للكعبين ثالثاً "ن  واألثنين مرة واددة الظاهر والباطن )ودى سنة (
 

 : بس حنا ممكن حمس  على الشراب مش كده عبد الردمن
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 : حه طبعا لو كنع لبسه على وضوء مدمد
 
 

 : بس حنا مش متوضي عبد الردمن
 

 الزم تقلعه يا بط  هيبأ:  مدمد
 

 : طيب متشكرين على وجع القلب ده ممكن حتوضى بقى عبد الردمن
 

 : حتفض  هو حنا دايشك مدمد
 

ن  وذهوب اإلثنوين للمسوجد عبود الوردمنحنتهع معركة الوضوء التى كانع تشبه معركة إستيقاظ 
شوافه ادة َتّن  حو  موكالعان  مرة ثانية معاذالمسجد وقعع عينه على  عبد الردمنوحو  مادخ  

لوم  والدظ فى ذقنه لدية سوداء لوم تكتمو  النموو بعود توزين وجهوهن  بس المرة دى كان بيصلى
 حو  مرة يشوف دد بيصلى عبد الردمنوكأن  يالدظها المرة السابقة لما حثاره من نور وجهه

 دس حن الراج  ده بيركع بجد بيسجد بجد
 

 ألخ ده مقيم على طو  فى المسجدوقا  : هو ا مدمدوالتفع ل المهم دخلوا
 

 حنا هقوم حصلى : أل حص  النهاردة سمعع حن فى درس بعد صالة الضدى فى المسجد مدمد
 

وطبعوا صوادبنا نقورهم نقور الوديك وخلوص بودرى قبو   للصوالة مدمودو عبود الوردمنقام ك  مون 
 بيبصله معاذولما خلص وجد  مدمد

ثوانى مورة يشوعر بواألدرا  ن  نوا بصولى وال إيوه؟!هو كان مراقبنى وح: )فى نفسه(  عبد الردمن
 فى وشه بسلم عليه معاذوهو لسه بيفكر وجد ن  النهاردة

 
 : السالم عليكم وردمة هللا وبركاته معاذ
 

 : وعليكم السالم عبد الردمن
 

 : ودشتنى وهللا حنع فاكرنى وال نسيع معاذ
 

 الكهربا"قا  فى باله " حنا حقدر حنسى مش حنتى بتام  عبد الردمن
 

 : حيوه فاكر حنع األخ اللى كنع بتصلى جنبى إمبارح ص ؟ عبد الردمن
 

 : حيوه حنا ص  إيه رحيك فى الكلية؟ معاذ
 

 : شماله       يعنى       عبد الردمن
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 : معندكش مداضراع دلوقتى معاذ
 
 

 : حتلمع عبد الردمن
 

 رحيك تدضره معانا؟ : طيب خير فى درس هنا فى المسجد بعد صالة الضدى إيه معاذ
 

 : مش عارف هشوف عبد الردمن
 

وبعود ن  قام وادد وقا  إن شواء هللا ياجماعوة فوى درس هيبودح األن بعنووان : التوبوه وبعد شوية
جودا وقوا  فوى  عبد الردمنحستمرب ن  قام من جنبه معاذ عبد الردمنخلص األخ كالمه وجد ام

 نفسه "هو مش قا  حنه هيدضر الدرس هو قام ليه"
 

 
 
 
 

 هيدضر الدرس وال إيه اللى هيدص ؟ معاذياترى 
 
 

 تابعونا فى الدلقة القادمة بمشيئة اللــه
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 رادـع عليـه " الدلقـة الرابـعـة"
 

 هو مش قا  حنه هيدضور الودرس لماذا قام عبد الردمنفتعجب  عبد الردمنمن جنب  معاذقام 
ويلتف الشوباب دولوه وبودحوا  يجلس فى ركن من حركان المسجد ذمعااذا ب وفجأة    طب قام ليه
 هو حكيد اللى هيدى الدرس معاذحن  عبد الردمنفعلم  بالجلوس

 
 طويالً  معاذحنه جلس ينظر فى وجه  فى األو  وك  ماظهر عليه عبد الردمنإستمرب 

 
يما عبوووده " بسوووم هللا وكفوووى والصوووالة والسوووالم علوووى الوووذين اصوووطفى السووو بوووالكالم معووواذوبووودح 

حما بعد " قب  ما حبدح الدرس عايز حقو  شئ مهم ممكون كتيور مننوا ميدسوش بيوه      المصطفى
حقووو  لكووم حن كوو  النوواس اللووى موجووودة فووى المسووجد اآلن هللا عووز وجوو  اختووارهم عشووان  عووايز

فى ناس كتير برة لم يرد هللا لهوم المجوىء إلوى المسوجد وكوذلك فوى نواس مون ن  يسمعوا الدرس
 فسوبدان هللا عشان يهديهم بالكالم وناس تانية هتسمع وخالصن معانا ربنا هيختارهم الجلوس

كوو  ده مووش عشووان تووروح ن  عووايزك تستشووعر إن هللا اختووارك حنووع وجابووك بيتووه وسوومعك كالمووه
 وتنام أل نعشان تشكره على حبسط نعمة من نعمه عليك        "

  
عبوود موون حيوون يووأتى فووإذا بووه هوواتف  دمدموونظوور ن  رنووين هوواتف موبايوو  قطووع صوومع المسووجد ثووم

 وطبعا عال صوته بصوع حغنية على حنمام الموسيقى الردمن
 

ألن هوذا يومذى المالئكوة بصووع  إقفو  صووع الموبايو  لموا تخوش المسوجد عبد الوردمن: مدمد
 األغانى وبيملوش على اللى بيصلى

 
اللووى داخوو  وقووام إزددووم المسووجد اللووى طووالع ون  صوووع الوورنين وجلووس يتووابع عبوود الووردمنقفوو  
فيبوودو حن  عوون الوورنين عبوود الووردمنلووم يكووف هوواتف ن  لوويجلس فووى األمووام عشووان يسوومع مدموود

 وقام يرد برة المسجد عبد الردمنالمتص  يريده حن يرد ن إتدر  
 

 :حلو عبد الردمن
 

 المتص :حزيك يا عبده حنا دوده فاكرنى وال إيه؟
 

 :حهالااااااااااااا دوده ازيكعبد الردمن
 

 ة: تمام ودشنى وهللا حنع فين ؟؟؟؟؟دود
 

 :حنا فى الكليةعبد الردمن
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حيووة فوين علوى القهووة     دودة: ماحنا عارف حنك فى الكلية دد قا  لوك حنوك قاعود علوى القهووة
 حقصد فين فى الكلية عشان حنا هناك وعايز حشوفك  

 
 : قابلنى عند باب الكليةعبد الردمن

 
 دوده: ماشى

 
 ادبه القديم وبعد السالماع والتدياعقاب  صادبنا ص

 
 وهتبقى سهرة جامدة إيه رحيك تخر  معانا الليلة دى الشلة كلها جاية دودة:

 
 : أل معلش مش هينفع النهاردهعبد الردمن

 
 دودة : ليه يابنى دا إنع هتتبسط قوى وحهو نعيش شوية

 
 : معلش ملياش مزا  عبد الردمن

 
 ومدسش إال والظهر بيأدن ع حيام ثانوى مع صادبهووقف صادبنا يهزر ويضدك ويسترج

 
 " مفزوم " :ايه دا هى الساعة كام دلوقتى؟ عبد الردمن

 
 كده 05: 24حو  24دودة: مش عارف تالقيها 

 
 : ياااااااااااااه الوقع بيعدى بسرعة قوى عبد الردمن

 
 ا جعان قوىندوده: خالص ما تيجى نجيب داجة ناكلها؟؟ح

 
حبقوى خلينوا نشووفك     موع ن  جعان إيه انا حص  عندى مداضرة وال زم حمشوى: أل عبد الردمن

 السالمة
 

ولمووا ن  والوودرس حللووى مدضوورهوش وراح بسورعة عشووان يلدقهووم مدمودو معوواذحفتكور صووادبنا 
وخور   عبود الوردمنصولى      وص  وجدهم بيكبروا تكبيرة اإلدرام فودخ  فوى صوالة الجماعوة

 مدمودنز  صادبنا مربوك ومش عوارف هيقوو  لن  ستنيه برةم مدمدمن المسجد وإذا به يرى 
 إيه؟
 

المسوجد كوان زدموة قووى ومعورفتش حقعود  عبود الوردمنمعلوش يا بيقوو  لوه: مدمدوفجأة وجد 
 جنبك إنع كنع قاعد ورا
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 باندهاش : هه حه عبد الردمن
 

 ويدوبك سامعه حنع كنع سامع داجة ورا ؟؟؟ معاذ: دحنا كنع قاعد جنب مدمد
 
 : هه حه     يعنى مش قوى    يال بسرعة عشان نلدق المداضرة د الردمنعب
 

 من الموقف بأعجوبه خلص صادبنا مداضراته ورجع البيع عبد الردمنوخر  
وطبعا مين هيسوتقبله غيور ن  وكالعادة تبدو عليه ظاهرة التتني  التى تالزمه منذ حن دخ  الكلية

 عائشةاألخع 
 

 مها بكلمة من كلماتها المردبة لكن قطع عليها جرس التليفون: ولسة كانع هتفت  فعائشه
 

 : حوعى حنا اللى هرد عبد الردمن
 

 : إتفض  يا دضرة المدافظعائشة
 

 رفع صادبنا السماعة : حلو
 

 المتص :إزيك ياعبده حنا ميدو مش فاكرنى وال إيه ؟؟؟
 

 ؟؟: حيوة هلّو هلّو حنتم مستقصدنى النهارده وال إيه ؟ عبد الردمن
 

 ميدو: حنع بتكلمنى ؟؟
 

 : ال ال مفيش داجة إزيك إنع عام  إيه ؟؟؟ عبد الردمن
 

 ميدو : شما 
 

 : حنا لسه يادوبك داخ  وراجع من الكلية عبد الردمن
 

فوى خروجوة جامودة ن  ميدو: إصطادتك طازة يعنى بقو  لك إيوه إنوع الزم تيجوى معانوا النهوارده
 كوإنع وادش الشلة كلها وكلهم عايزين

 
 : ما دوده قالى الصب  وقلع له إنى مش هقدر عبد الردمن

 
 ميدو: أل دوده مين يا عم دى غير بتاعع دوده خالص بجد هتعيش
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 : معلش حص  ورايا كلية الصب  وحنع عارف عبد الردمن
 
 

وبعودين معانوا عربيوة وهنلوف ن  ميدو: يا عم حك  ونووم يوديك دبلووم كليوة إيوه اللوى بودور عليهوا
 وية ومش هتتأخرش بيها 

 
 : أل مادام فيها عربية حنا جاىعبد الردمن

 
حنوع تخوش  إوعوى تتوأخر 8ميدو:حنع عارف طبعا المكاناللى بنتقابو  فيوه نتقابو  هنواك السواعة 

 تنام من دلوقتى عشان تيجى فايق
 

 : آه عارف مش هتأخر مع السالمة عبد الردمن
 

 ة ك  تدركاتهمتابع عائشةخلص صادبنا المكالمة ولم يالدظ حن 
 

 : ماما حعملى دسابك حنا هخر  باللي  عبد الردمن
 

حنع يابنى مش دخلوع الكليوة بقوى المفورول تبقوى     األم: هنرجع أليام الخرو  تانى والتأخير
 راج  وتتدم  المسملية

 
 : وفيها إيه لما حخر  بالش حفك عن نفسى عبد الردمن

 
 ودضرتك بأه راي  فين المرة دىن  ربط حدسن: تفك و ال تجمد وال إيه رحيك فك واعائشة

 
وبعودين إنتوى مون إمتوى بتسوألى ن  عنى ة: يارب ردمتك هو حنِع دد عينك مسمول عبد الردمن

 راي  فين إن شاء هللا ؟؟
 

 : أل حص  حنا كمان خارجة فقلع حسألك    عائشة
 

 : وخارجة فين يا دضرة الُكونتيسة عبد الردمن
 

 اكر مع بعل عندك مانع ؟؟؟ذدبتى هناة ص: رايدة عند واددعائشة
 

مع السالمة بقى إتفضولى ن  : هتذاكروا     آه     طيب حبقى سلميلى على المذاكرة عبد الردمن
 رودى وامشى من قدامي

 
 عبد الردمنوهنا جاء كالعادة صوع من الخلف وهو صوع حبو 

 
تسوم  ألختوك حنهوا توروح حو  عشوان عبود الوردمناألب : إنع من حمتى بتعطى األوامر يا حستاذ 

 مترودش
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 : حنا             حنا              عبد الردمن
 

 ومعاهم عربية 8عايز يخر  مع صدابه الساعة  عبد الردمن: بابا عائشة
 

 حتفضلى           إتفضلى حدخلى األوضة ورودى ذاكرى عائشةاألب : 
 

 شية حهو: داضر       دااااااااضر          حنا ما عائشة
 

 فى ذهنه " ماشى حما وريتك مبقاش حنا " عبد الردمنوقا  
 

 األب : إنع إن شاء هللا بقى راي  فين ؟
 

 : ال حبداً دا إدنا هنتمشى على البدر بس هنشم هوا عبد الردمن
 

 األب : وهللا حنا خايف عليك تشم داجة تانية
 

 معاكسة بع على الناصيةخرى آ: عيب هو حنا بتام كده برضو! دا حنا  عبد الردمن
 

 األب : إيه بتقو  إيه
 

 : أل بك  حص  الهوا وقف فى زورى عبد الردمن
 

سامعنى حنع وراك كليوة بكورة موش ن  األب : عارف إن حتأخرع مش هبيتك فى البيع الليلة دى
 فى حجازة فاهمنى

 
 : آه طبعا مش هتأخر عبد الردمن

 
 األب : حما نشوف

 
 إتمدى صادبنا وعم  بنصيدة ميدو ودخ  ينام                          

 
 

 ياترى ماذا سيدـدث عندما يخرجـون ؟ 
 وه  سيذهـب معهم دقـاً ؟

 
 انتظرونـا في الدلقة القادمة بمشيئة هللا

 



 22 

 
 
 
 

 دماغه هتنفجر من األسئلة " " الدلقــة الخـامســة 
 

بين األصدقاء وبعد العديد من تم اللقاء ن  نام صادبنا وقام على الموعد ولبس وخر  للقاء
 ركبوا السيارة وحنطلقوا لكافيتيريا حتعودوا حنهم يسهروا فيها السالماع والقبالع

 
 إشمعنه الوقع ده بالذاع    معاذركب صادبنا وقعد جنب الشباك وفجأة مرع بخاطره صورة 

بووالى  هووو آخوور داجووة سوومعتها إيووه   حنا شوواغ     وقووا  لنفسووه: صوودي  حنووا مدضوورتش الوودرس
ن كو  اللوى هيدضوروا الودرس ربنوا إ آه حفتكرع    بالموضوم       بس بجد هو كان بيقو  إيه

در مونهم حاللوى هيتهودوا بوس حنوا عوا ربنا هيّقوللى هيسم  اوبرضوا     حختارهم وقدرلهم الدضور
طووب إشوومعنى حنووا     ال ال ال ال ال يوواترى ربنووا مكوونش عووايزنى حدضوور ؟؟؟؟؟ مدضوورتش       

 وفجأة  طب مش هيعزنى ليه يعنى ؟؟؟؟؟؟ ؟؟؟؟؟؟
 

: إيه ياعم الموضوم حدنوا جيبينوك عشوان نشووفك وال عشوان تتفور  ( ميدو)قا  حدد األصدقاء 
 من الشباك

 
 : معلش حص  سردع حدنا لسه موصلناشعبد الردمن

 
 دبوصلنا من بدرى وكلهم دخلوا وحنع لسه مبلم فى الشباك حسيبك تكم  تبليم لو ت: ميدو 

 
حنوا  كأنوك بايوع فوى دضونى مون حمبوارح حوى كوده امتخشوش فيوو ا: طب برادة عليعبد الردمن
 دخ  صادبنا على غير عادته وقعد ولسه األفكار فى دماغه عايز يالقى لها إجابهن  داخ  حهو

 وهو لسه بيفكر عبد الردمنإرتفع دخان السجائر من دو  
 

 ميدو: هَى دلوة للدرجة دى ؟؟؟؟؟
 

 وقا  : هَى مين ؟؟؟؟ بد الردمنعإنتبه 
 

 ميدو: اللى شاغلة بالك من حو  ما ركبع وقعدع وال كأنك معانا
 

 : طب وليه هَى يعنى مينفعش هو ؟؟عبد الردمن
 

ده مون إيوه ده     ميدو: ليه هتدب وادد صادبك ومن كتر دبه هتفض  مبدلق فى السوقف كوده
متخليووك معانووا شوووية بصوولنا دتووى  بووأه ؟؟؟؟ جووى إمتووىيإن شوواء هللا فيوورس جديوود ده وال إيووه وبي

      
 

 : حنتم مش كنتم عايزين تشوفونى وحدينى جيع عايز إيه حكتر من كدهعبد الردمن
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 ميدو: شفنا القمر يعنى
 

 : بقلك إيه حنا هقوم حروحعبد الردمن
 

 ميدو: حستنى بس هتروح فين دا لسة بدرى
 

 مستنيلى غلطة ومستدلفلى المرة دى ا: أل كفاية كده عشان كمان حبويعبد الردمن
 

 ميدو: برادتك بس خلى بالك المرة دى متتدسبش
 

ليوه  ليوه مبقواش زى معواذ ؟؟؟؟؟؟    داسس حن فى داجة غلط مش عارف إيوهمشى صادبنا و
ويتورى حنوا  يا ترى ربنا موش عوايزنى ؟؟؟؟؟؟ ك  ما حدخ  فى الصالة حدس حنى مخنوق ؟؟؟؟؟؟

 هتنفجر من كثرة األسئلة لكن يبدو حنه بدح يفكر ص  عبد الردمناغ دم  ؟؟؟؟؟حقدر حرجعله 
 

 نظر األب إلى ساعته وقا  فى سخريةو رجع صادبنا البيع وفت  الباب ووجد حباه فى إنتظاره
 22:05األب: ما لسه بدرى الساعة لسة 

 
 وهو مطأطأ الرحس: حصلى مرضتش حزعلك لو حتأخرع فسبتهم وجيع عبد الردمن

 
عبود ن حبوه كوان لسوه هيزعوق علوى التوأخير لكون دوس حن فيوه نبورة غريبوة فوى صووع ورغم ح
: ربنوا يهوديك ه قولوب ده مش حسلوبه حللى بيتكلم بيه لكن معلقش على كالمه وحكتفى    الردمن

 يابنى و ينورلك طريقك
 

ة لدرجوة حنوه دخو  الدجور ا  يفكور ويفكور ويفكورزموافهوو  إلى دعوة حبواه عبد الردمنلم يلتفع 
 ونام بمالبسة كما هىَ 

 
 إال حنه فجأة قطع هذا السكون رنين صوع الهاتف نام ك  من فى البيع وساد الصمع والهدوء

 
وكووان حو  موون رفووع  وكأنووه سوومع صوووع طلقوواع مسوودس موون علووى السوورير عبوود الووردمنقفووز 

 السماعة وتبعه ك  من استيقظ على الصوع
 

       طيووب طيووب        ن    إيووه إزاى ده دصوو : حلووو      حيوووه حنووا    إيووه بتقوووعبوود الووردمن
 مستشفى إيه لو تسم     طيب حنا ربع ساعة وهكون عندك

 
 األب: فى إيه يا بنى

 
 دا وادد صادبى عم  دادثة بالعربية ونقلوه المستشفى: أل     حبدا      عبد الردمن
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 للى كنع لسه معاه وال إيه ؟؟؟؟؟؟؟؟؟ااألب: دا 
 

فاتصلوا     أل    حص     هو عم  دادثة ولقوا إسمى ورقم تليفونى فى داجته: حه عبد الردمن
    حص  هو فاقد الوعى ومدتا  ومدتا  نق  دم   حنا الزم حروح دلوقتى ابيّ 
 

 األب: طب يابنى آجى معاك
 

 : أل متتعبش نفسك حنا مش هتأخرعبد الردمن
 

 هى األخرى على صوع التليفونالتى استيقظع  عائشةفت  صادبنا الباب واستوقفه صوع 
 : حنع هتنز  بهدومك المكرمشة دى حللى نايم بيها من حمبارحله  تقو 

 
 ن  فعال حنه نام فعالً بهدومه عبد الردمنإنتبه 

 
 لكنه قا : تعرفى تبعدى عن وشى بد  ما حصور فيكى قتي 

 
إال حن  لة حماموهوركب صادبنا حو  مواص ثم عاد إلى دجرته مرة حخرى وغير مالبسه ثم خر 

دا حنوا لسوه سوايبهم  هّما عملوا الدادثوة حزاى دا حنوا لسوه كنوع معواهم؟؟؟؟؟ دماغه مازالع تفكر
  ؟؟؟؟؟؟

 
 

 

 

 يا ترى إيه إللى دص  ؟؟؟؟؟
 

 يا ترى إيه حللى فعال دص  لصداب عبد الردمن ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
       األدداث تزداد سخونه من ساعاع فقط كان معاه كان بيسمع صوته

 لكن فجأة        
 
 
 
 
 

 إنتظرونا فى الدلقة القادمة بمشيئة هللا 
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 بدون مقدماع " " الدلقة السادسة  
 

وذهب إلى رقم الدجرة التى /  وص  صادبنا المستشفى ودماغه كالعادة تنفجر من األسئلة
 فوجد الطبيب يخر  منها حخبره بها الطبيب فى التليفون

 
 ى دص  يا دكتور ؟؟؟؟؟: إيه حللعبد الردمن

 
 عبد الردمنالطبيب: حنع 

 
 : حيوه حنا إيه إلى دص  ؟؟؟؟؟عبد الردمن

 
 الطبيب: تعالى معايا لو سمدع

 
 دخ  ك  منهم دجرة الطبيب

 
ثالثووة موون حصوودابك اللووى كووانوا راكبووين  الطبيووب: حنووا آسووف جوودا لكوون حنووع الزم هتعوورف لألسووف

لألسووف كووانوا سووايقين بسوورعة جنونيووة ن  ن رامووى العربيووة حعتقوود حن اسوومائهم مدمووود ن طووارق
 نفجارها لكن العربية حتقلبع بيهم وحدى إل وحعتقد حنهم داولوا يتفادوا حدد بيعدى الشارم

 
لكن دصله نزيف داخلوى دواد ن  ولدسن الدظ مدمود قدر حنه يخر  من العربية قب  ما تتدرق

ن  ننا لوم نجود معهوم موا يود  علوى حهلهوموفقد دم كثير عشان كده كلمتك ألن  واضطررنا لبتر يده
لكن لألسف رامى لوم نسوتطع إنقواذه إنوا هلل وإنوا إليوه  وطارق فى العناية المركزة ودالته خطرة

 راجعون
 

…   ال يعورف مواذا يقوو  ومواذا يجيوب فهوو  كوالم الودكتور طووا  دديثوه عبد الردمنلم يقاطع 
يمووع وال يعلوم  يمووع لكن فجأة ويضدكمنذ ساعاع فقط كان معاه كان بيسمع صوته بيهزر ف

 بدون مقدماع    بدون كالم    يموع بهدوء    عنه شىء
 

لووو كنووع معوواهم كووان إيووه إللووى يوواترى     ثانيووة  عبوود الووردمنعوواودع التسووامالع إلووى ذهوون 
ليوه  اللوى مواع ؟؟؟؟؟الوذاع ليوه راموى ب ليه سوبتهم ؟؟؟؟؟؟ ربنوا نجوانى ؟؟؟؟؟ هيدص ؟؟؟؟؟؟؟؟

 يده تتقطع حشمعنا مكنتش حنا ؟؟؟؟؟؟؟مدمود إللى 
 

لكون حدنوا مدتواجين لوك ن  قوو  الطبيوب: حنوا آسوف لكون هوذا قضواء هللا عبود الوردمنقطع حفكار 
 ضرورى ألنقاذ مدمود ممكن تيجى معايا لتتبرم بالدم

 
 : آه طبعاً عبد الردمن
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شوانى       هوو إللوى قودر هوو اللوى م    قدر هللا       يعنى هو اللى مخطط لك  ده    وعاد يفكر
 طب إشمعنى حنا إللى حنجو من بينهم    لرامى حنه يموع

 
 وبعدهان  وحعطى الدكتور حرقام تليفوناع ك  وادد منهم ذهب صادبنا للتبرم بالدم

 
 : طب يادكتور إدنا ممكن نزورهم حمتىعبد الردمن

 
 الطبيب: مدمود ممكن بكره حو بعده لكن طارق على دسب دالته

 
 : طيب حنا ممكن حرّوح البيع دلوقتى وآجى حزوره بكره إن شاء هللاالردمن عبد
 

 الطبيب: قصدك تيجى النهارده الفجر ناقص عليه خمس دقائق
 

 فى ساعته فهو ال يعرف متى يمذن الفجر عبد الردمننظر 
 

طالمووا تجاهوو  صوووع كثيوورا    و وإذا بصوووع لطالمووا غفوو  عنووه    نووز  صووادبنا موون المستشووفى
 ذان األ
 

 هللا حكبر          هللا حكبر
 هللا حكبر            هللا حكبر

 حشهد حن ال إله إال هللا            حشهُد حن ال إله إال هللا
 حشهُد حن مدمداً رسو  هللا            حشهُد حن مدمداً رسو  هللا

 دّى على الصاله           دّى على الصاله
 على الفالح دى على الفالح            دىّ 

 الصالة خير من النوم           الصالة خير من النوم
 هللا حكبر             هللا حكبر

 ال إله إال هللا
 
 

 ه  سيدخ  عبد الردمن المسجد حم سيعود لينام كما نام من قب  ؟ 
 حم كانع اليقظه هذه المرة حكبر من ذى قب ؟

 
 

 تابعونا في الدلقة القادمة بمشيئة هللا 
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 " دموم عين" " الخطوة الثانية "  الدلقة السابعة 
 

وكلموا دواو  األبتعواد كلموا حرتفوع  سوائرا وكلموا سوار كلموا ارتفوع صووع األذان عبد الردمنظ  
كوم نوام  تذكر كم حضوام مون الوقوع تذكر صادبنا ذنوبه الكثيرةن  حكثر وكأن قلبه هو الذى يمذن

 كم هجر القرآن عن صالة
 

أل     :يووااااااااااااااااه كوو  ده ممكوون يتصوول  صووعب صووعب حووووووووووووى لكوون قالووع نفسووه
      مستدي       

 
كيوف ُحخوذ بمتوه  تذكر صوادبنا مووع صوديقه لكن فجأه سار صادبنا مداوال األبتعاد عن المسجد

وشعر وألو  مرة انوه خوائف ن خوائف ليمووع علوى  عبد الردمنإرتعد جسم     على غير موعد
وبوأى وش حقوف     طب هقو  لوه إيوه    لكن برضو مقدرش حصلى ن ال يزا  يقو  :لك    داله
 يارب تعبع بقى       تعبع    ياترى تقبلنى وال أل    قدامه

 
ألقورب مسوجد يقودم  عبود الوردمنتوجوه ن  مفور غيور حنوه يوروح المسوجد عبود الوردمنلم يجود و

حقيمع الصالة ووقف فى الصوف وحخيرا دخ  ون   خر خطوة ويتلكك ألى شئ يرجعهمخطوة وي
 قف حمام هللاواوألو  مرة يشعر حنه 

 
لكون ن  القرآن وكأنه حو  مورة يسومع عبد الردمنبدح األمام بالصالة وكان عذب الصوع وسمع 

 بدح يسمع وإذا باألمام يتلو:ن  ا  جسمه يرتعد خوفاً من الموعزما
َطاِرَهوا ُثووم   وون  حَق  ِهم مأ ُثووا بَِهووا إاِل َيِسويراً) )َولَوو  ُدِخلَووع  َعلَوي  َهوا َوَمووا َتلَب  َنووَة آلَتو  َولََقوود   (22ُسوئِلُوا ال فِت 

َ ِمن َقب  ُ َكاُنوا 
وُموالً ) َعاَهُدوا هللا  ِ َمس  وُد هللا  قُو  ل ون َيونَفَعُكُم ال فِوَراُر  (20ال ُيَولُّوَن األدَباَر َوَكاَن َعه 

ِع حَِو ال َقت   َن ال َمو  ُتم مأ ُعوَن إاِل َقلِيالً )إِن َفَرر  ِ إِن   َمن َذا ال ِذي( قُ   21ِ  َوإِذاً ال ُتَمت  َن هللا  ِصُمُكم مأ َيع 
َموووةً  ِ َولِّيووواً َوال َنِصووويراً ") حََراَد بُِكوووم  ُسووووءاً حَو  حََراَد بُِكوووم  َرد  ووون ُدوِن هللا  ( 21َوال َيِجوووُدوَن لَُهوووم مأ

 األدزاب _
 

كوم عاهود هللا مون قبو  ثوم ولوى     وقع السيف ن وكأن هللا يخاطبهسمع وكان وقع اآلياع عليه ك
 وإن فوررع لون حتمتوع إال قلويالً وسوأعود إليوه ه  يستطيع الفورار مون المووع ؟؟؟؟؟ دبره ؟؟؟؟؟

 ووقتها من سيعصمنى منه ؟؟؟؟؟
 

بكوى علوى     يريود الفورار لكون إلوى حيون ؟؟ ننبكى بدرقوه     سوى البكاء عبد الردمنلم يملك 
 سنين ضاعع فى غير طاعة

 
ظ      ازداد وازداد دتى بل  األرل وشعر من دوله به    ثم جاء موعد السجود فازداد بكامه

 يبكى ويبكى
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َهوا ال وِذيَن  وإذا باألموام يتلوو: وقام للركعوة الثانيوة وسومع فيهوا موا هوو حشود مون األولوى )قُو   َيوا حَيُّ
ُكووم  حَ  ووُتم  حَن  َع إِن ُكنووُتم  َهوواُدوا إِن َزَعم  ووُوا ال َمووو  وواِس َفَتَمن  ِ ِموون ُدوِن الن  لَِيوواُء هلِل  َوال  (1َصوواِدقِيَن ) و 

وِديِهم   َمع  حَي  َنُه حََبداً بَِموا َقود  و  والِِميَن ) َيَتَمن  ُ َعلِويم  بِالظ  وُه ( 1َوهللا  وُه َفإِن  وَن ِمن  َع ال وِذي َتفِورُّ قُو   إِن  ال َموو 
ونَ  ُثم   ُمالقِيُكم   َملُوَن ") ُتَردُّ ُئُكم بَِما ُكنُتم  َتع  َهاَدِة َفُيَنبأ ِب َوالش   (_ الجمعة 8إِلَى َعالِِم ال َمي 

 
 ظ  يقو :    ثم سجد وظ  يددث ربه بعفويه لإلرتعاد وتدشر  صوته عبد الردمنعاد جسد 

ابلوك ومعايوا مقودرش حق    آه عاهدتك من زمان لكنى كاذب والودلي  حنوى مقودرش حتمنوى المووع
 مقدرش    مقدرش حقابلك وقلبى لسه حسود    سنين معاصى

 
 كأنه يستدى حن يرى حدد دموعه غير ربه من مكانه بسرعه عبد الردمنوانتهع الصالة وقام 

ياترى بجود حنوا هبودح مون     النجاح يبتدى من المسجدله إن  مدمدقو   عبد الردمنوهنا تذكر 
وعواد إلوى البيوع  سوب  ويهلو  قلويالً ثوم غوادر المسوجد فوى صومعظو  ي    هنا       من المسوجد
 بوجه مشرق دزين

 
 لكنه لم يخبره عن شئ وإذا به يقاب  حبيه على السلم وكان هو اآلخر عائدا من صالة الفجر

 
 األب: إيه يابنى إيه إللى دص  وصادبك عام  إيه

 
معلوش     تدووا الزيواره بكوره: صادبى    آه     حص  هو كان مدتا  دم وممكن يفعبد الردمن

 يا بابا حنا داخ  حنام حصلى تعبان قوى
 

وألو  مورة يشوعر بارتيواح لوم ن ضبط المنبوه ليسوتيقظ فوى العاشورة صوباداً ودخ  صادبنا لينام 
ب  نام مباشرة  لكنه ال يعلم ه  نام هذه المرة من تعوب  يتقلب على السرير من المل  حو التفكير

 بهجسمه حم من ارتياح قل
 

لكون حو  مواخر  مون  عشوان يوروح يوزور صوادبه فوى المستشوفى عبد الردمنرن المنبه وقام 
 المرفة سمع 

 
 الموضوم شكله كبير قوى : ال إله إال هللا    ال دو  وال قوة إال باهللتقو  عائشة

 
 : موضوم إيه يا غلبويةعبد الردمن

 
 ال ضرب نار: الموضوم اللى يخليك تصدى لوددك من غير معارك وعائشة

 
 حبتسامة خفيفة وقا  : إبعدى عنى يابنتى هو فى دد مسلطك علّيه عبد الردمنحبتسم 

 
 : حنا قدرك متدولش تهربعائشة
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واتجه صادبنا للبواب عشوان     : ومين قا  لك حن حنا ههرب حنا راي  للقدر برجلىعبد الردمن
 دىيخر  لكن حستوقفه مرة حخرى صوع لكن كان صوع حمه المرة 

 
 األم: هتروح الكلية كده من غير فطار

 
 : الكلية     أل     حص      بصى ما تقلقيش هاك  حى داجة وحنا ماشىعبد الردمن

 
 فت  الباب وخر  عبد الردمنوقب  حن تكم  األم كالمها كان 

 
حصوواتهم  للمستشفى وموا إن وصو  دتوى وجود حهو  راموى هنواك وقود إرتفوع عبد الردمنتوجه 
 والنديب ووجد حمه منهارة ثم حغمى عليها وتم دجزها بالمستشفىبالبكاء 

 
لوم يسوتطع     يراقب ما يددث ويتخي  نفسه مكان رامى وحهلوه يبكوون عليوه عبد الردمنوقف 

هورب منهوا         ال يسوتطيع تخيو      إكما  تفكيره تلك المرة فخر  من تخيالتوه عبد الردمن
حخور  صوادبنا التليفوون فعلوم حن المتصو  ن  ن هاتف الموباي إال حنه فى حثناء ذهوله هذا ر ذلك

 مدمد
 

 : حلوعبد الردمن
 

 : السالم عليكممدمد
 

 : وعليكم السالمعبد الردمن
 

 فينك مجيتش الكلية النهاردة ليه فى داجة عبد الردمن: إيه يا مدمد
 

      حنا      حنا        مش عارف مدمد: عبد الردمن
 

 ده وال إيه يا حستاذ مش عارف عبد الردمندا حناديك بيه بد   : حنع مش عارفمدمد
 

حنوا     من حصودابى عواملين دادثوة ووادود مونهم مواع 0حنا فى المستشفى  مدمد: عبد الردمن
 مش عارف حعم  إيه حنا مدتاجك جنبى

 
 هلل بخيرطب حنع مش الدمد      : ال دو  وال قوة إال باهلل        إنا هلل وإنا إليه راجعونمدمد

 
 : ماهى دى المشكلة        حقصد حيوة حنا بخيرعبد الردمن
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     : بص إستنانى ثوانى وهكون عندكمدمد
 

     معاه معاذاسم المستشفى ورقم المرفة وحو  داجة فكر فيها حنه يجيب  مدمدحخذ 
 

 ثنان للمستشفىوفعالً كلمه ووافق حنه يجى معاه وذهب اإلن  حكيد هينفعه كتير فى المواقف دى
 
 
 
 
 

 ياترى ماذا سيفع  معاذ لعبد الردمن ه  سيقسو عليه على غير عادته؟؟؟؟؟؟ 
 

 ه  سيتقدم صادبنا خطوة حخرى نادية اإللتزام حم سيعود ؟؟؟؟؟ 
 

 ماذا سيددث لمدمود الذى بترع يده كيف سيتقب  الموقف ؟؟؟؟؟؟ 
 
 
 
 
 
 

 تابعونا في الدلقة القادمة بمشيئة هللا 
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 ندــو القبــر" " الدلقــة الثامنــة 
 

وحو  موا ن  وبالفعو  توم اللقواء عبود الوردمنإلوى المستشوفى لمقابلوة  مدمودو معواذتوجه ك  من 
إذا ن و مدمودوإذا به دين اقترب منه وسلم علوى ن  ابتسم وفرح لمجيئه معاذ عبد الردمنرحى 

    حراد حن يشعر بالرادة بوين حدضوان ذاك الفتوى    معاذيلقى بنفسه بين حدضان  عبد الردمنب
 وإذا به يبكى وال يعرف حيبكى على نفسه حم على صديقه لكنه يبكى

 
 نفسه عبد الردمندتى آلمع  يضمه بشده وإذا بضمته تشتد حكثر فأكثر معاذوإذا ب

 
 كان ممكن تبقى مكانه مش كده : ثم اقترب من حذنيه وقا  هامساً 

 
 ومس  دمعه وال يعرف ماذا يقو  نعبد الردمإنتبه 

 

حو بمعنووى تووانى      كووان ممكون تبقووى مكانووه    بووس ربنووا نجواك مووش كووده قووائال : معوواذواسوتكم  
 إداك فرصة    خلى بالك   إغتنمها كويس   عشان ممكن متتكررش تانى

 
 شعور الخوف من الموع مرة حخرى عبد الردمنراود 

 
حنا داسس حنوه موش عوايزنى     مكن ربنا يقبلنى وال أل ؟؟؟حنا    حنا مش عارف م معاذثم قا : 

 ن داسس حنى مقدرش حرجع
 

 حنا عايزك تسمعنى كويس عبد الردمن: معاذ
 

حوال : بووالش تقووو  ربنووا عووايز حو مووش عووايز ألن فعوو  عوواز ده معنوواه حنووه مدتووا  والعوووز يعنووى 
   كمووان مووا  يشوواء حفضوو  وإدنووا ميوونفعش ننسووب لربنووا اإلدتيووا  ممكوون تقووو  يريوود حو اإلدتيووا 

 اّطلعنا على الميب علشان نقو  ربنا عاز    ما ادراك انه عاز ؟
 

وإذا كوان جواب عمور ن  من يدجب توبة هللا عنك إذا كان غفور لقاتو  المائوة نفوسثانيا : يا حخى 
لوو دموار  من الكفر لإليمان بعد ما كان المسلمين نفسوهم بيقولووا -رضى هللا عنه -بن الخطاب 

 لكن حسلم وربنا تاب عليه يبقى مش هيمفرلك إنعَ  هيسلمام همر عمرطاب هيسلم عُ الخ
 

إال حنه قطوع عليوه تلوك الفردوة صوراخ     ببعل األم  وحنه ممكن فعال يتوب عبد الردمنشعر 
يتجه إليهم مسرعاً ليهدئهم ويعزيهم فى مصابهم ويذكرهم حن  معاذوإذا بن  حه  رامى وعويلهم

 نواح والصراخ عليهالميع ُيعذب بال
 

 ورادوا للدكتور مدمدوحخذ  معاذ عبد الردمنترك 
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 يا دكتور حنا كنع عايز حسالك بخصوص مدمود ممكن نزوره :عبد الردمن
 
 

علوى بكورة كوده إن شواء هللا  هو الدمد هلل بقى كويس لكن لسه مفقش من البنج ممكون الطبيب:
وهيتنق  مون المستشوفى  خلصوا تصاري  الدفن حما بالنسبة لرامى حعتقد حن حهلهن  تقدر تزوره

 هللا يكون فى عونهم للتمسي  والتكفين
 

حن صووادبه هيتمسوو  وسوويكفن  موون عنوود الوودكتور وهووو لسووه مووش مسووتوعب عبوود الووردمنخور  
 مرة حخرى معاذثم عاد إلى     وسيدفن فى قبره عما قريب

 
 صوعبة حوى ومدتواجين دود يقوف  :حدنا الزم نقف مع حهله فوى التمسوي  والتكفوين ن دوالتهممعاذ

 جنبهم
 

ورغوم كوده واقوف جنوب  اللوى ميعورفش راموى وال عموره شوافه معواذمون  عبد الوردمنإستمرب 
 حهله وكأنه حخوه

 
 اضوطر للوذهاب  معواذصادبنا ماكنش عايز يروح معواهم فوى بدايوة األمور لكون لموا وجود إصورار 

 معاهم
 

 كانع صالة العصر ووقتها تم تمسي  الميع ودان موعد الصالة عليه
 

كان منبهوه علوى  مدمدودمد صادبنا ربنا حن  للوضوء عبد الردمنو مدمدو معاذدخ  ك  من 
 وذهب الجميع لصالة العصر معاذخطأه فى الوضوء قب  ذلك عشان ميتدرجش حمام 

 
 حسوأ  هللا    فقام األمام عقب الصالة ليقو : " إن شاء هللا معانا صالة جنازة على حخونوا راموى

وحهوال خيور مون حهلوه ويعافيوه مون فتنوة     حن يردمه ردمة واسعة ويبدلوه دارا خيورا مون داره
  بوه مووازينهم وحال يدورمهم ويجع  لوالديه سلفاً وذخوراً وفرطواً وثّقو    القبر ومن عذاب جهنم
 حجره وال يفتنهم بعده

 
ى تقوورح الفاتدووة ن األولوون  حربووع تكبيووراع بوودون ركوووم حو سووجود وصووالة الجنووازة إن شوواء هللا

والثالثووة الوودعاء للميووع والرابعووة للمسوولمين ن  والثانيووة الصووالة علووى النبووى الصووالة اإلبراهيميووة
 عامة "

 
: كفايوة كوده حوى ممكون حروح دلووقتى بوأه معواذوقوا  ل  بعودها  عبد الردمنوقام  وتمع الصالة

 عشان حنا تعبع
 

 ا  اللى جاى هو المهم: أل تعبع إيه دا ك  اللى فاع ده كان لعب عيمعاذ
 

 : ما خالص كده هيدفنوه والموضوم هينتهىعبد الردمن
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ولوو إنوا إذا موا ِمتنوا ُتركنوا لكوان المووُع ن  : ينتهى         ينتهوى إيوه        قصودك هيبتودىمعاذ
نع عوارف حجور السوير فوى ن إ سأ  بعدها عن ك  شيئلكننا إذا ما ِمتنا ُبعثنا نُ ن  رادةً  لك ِ  دىّ 

 الجنازة إيه؟
 

رد من البيع بجد المرة دى       قوو  طّ تشكلى كده هن  : ليلتك طويلة وليها العجبعبد الردمن
      قو        إشجينى

 

واللوى ن  بص ياسيدى اللوى يصولى علوى الجنوازة بوس ياخود حجوره دسوناع مثو  جبو  ُحدود :معاذ
ألن النبوى صولى هللا عليوه ن  ينيصلى عليها ويتبعها دتى الدفن يأخد دسناع مث  جب  حدد مورت

 لى عليهوا ويفورغـــــــــمعها دتى يص وسلم قا  " من اتبع جنازة مسلم إيماناً وادتساباً ن وكان
قيوراط مثو  ُحدود ن ومون صولى عليهوا ثوم  ن دفنها فإنوه يرجوع مون األجور بقيراطوان ن كو ــــمن و

 رجع قب  حن تدفن فإنه يرجع بقيراط "

 
 ى صالة جنازة كمان وحكفر عن ك  الذنوب إللى عملتهادلو حو :عبد الردمن

 
 نع ونيتك بقى    إ :معاذ
 

 وخر  صادبنا وباقى الرجا  للسير فى الجنازة معاه للقبر عبد الردمنحن ياخذ  معاذتعمد 
 

 بالمل  عبد الردمنوساد الصمع حثناء السير فشعر 
 

  بنسجد فى صالة الجنازة ؟؟؟هو إدنا ليه مابنركعش وال مدمد :مدمد  عبد الردمنفسأ  
 

 هو حدرى منى بالمواضيع دى معاذحسأ   :مدمد
 

 طب وحنَع مش عارف ليه ؟؟؟ :عبد الردمن
 

وبعودين إيوه دكايوة  مش عارف عشان نفس السبب إللى خالك حنع كمان مش عارف !! :مدمد
 مش عارف معاك إنع مش مالدظ إنك بتكررها كتير اليومين دو  !!!

 
 : حيوه حيوه غير الموضوم عشان تهرب من السما  عبد الردمن

 
 إدنا الزم ندط جسم الميوع تجواه القبلوة عبد الردمنحنا هقولك يا  إليهم وقا : معاذوهنا التفع 

وبكده جسم الميع يبأى قودامنا  وكمان الزم وإدنا بنصلى نتجه تجاه القبلة زى حى صالة عادية
 وهللا حعلم ركع حو بنسجد للميعنعشان منبآش ب جدفربنا خالنا ال نركع وال نس وحدنا بنصلى

 
 آه فهمع       طب ممكن طلب بأه غالسة يعنى :عبد الردمن
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 حتفض  غلس برادتك :معاذ
 

حنا     : حنا عايزك تيجى معايا بكرة عشان نزور مدمود كان مع رامى فى الدادثة عبد الردمن
 سألع الدكتور وقالى حن ممكن نزوره بكره

 
 : طبعا هاجى معاك من غير ماتقو  دى زيارة المريل واجبه يا حخى معاذ
 

 كفاياكم كالم بقى وحدعو للميع شوية :مدمد
 داضر يا فضيلة الشي  :عبد الردمن

 
ال     موودشوبو   كان الجو هادئ بعل الشىء نن  وبعد سير طوي  وصلوا حخيرا لمكان القبر

من حج  التخفيف  بعل فروم النباتاع التى ُزرععتدرك  ُ تسمع إال لدفيف الري  يمنةً  وَيسرة
يبيوع  صومع رهيوب    تتناثر دباته مع تماي  األغصوان تراب  هنا وهناك    عن حصداب القبور

مممنواً ن  عملوه حيواً كوان ليسو وددهم ب  يمنس ك  منهم ال    ئك الموتى وددهم ك  يومولفيه ح
 حو كافراً نطائعاً حو عاصياً 

 
 حم من هو  المنظر وال يدرى حمن ضيق المكان لردمنعبد اإنقبل قلب 

 
لكنووه فجووأة رحى مووا جعلووه يتسوومر فووى  تقوودم صووادبنا بخطووواع بطيئووة مووع المتقوودمين تجوواه القبوور

 فزم فزعاً شديداً  تصلب فى األرل ن    مكانه
 
 
 
 
 

 ماذا رحى ياترى ؟؟؟؟؟؟؟؟ 
 وماذا سيددث لعبد الردمن عند القبر ؟؟؟؟ 

 ابلة بين معاذ ومدمود ؟؟؟؟؟؟وكيف ستكون المق 
 
 
 
 
 

 تابعونا في الدلقة القادمة بمشيئة هللا 
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 " لمث  هذا اليوم فأعّدوا " الدلقـة التاسعــة
 

ذلوك يورى موا لفوع  وإذا بوه حثنواء دخ  صادبنا المقابر وتقودم موع المتقودمين لودفن جثوة صوديقه
 فصواء عندحدود القبوور تبكوى وتنووحتجلوس القر عجووز إذا به يلمو  امورحة    بصره وثبع قدمه

 ثم تعود لتبكى ثانية ً حخرى تضع يديها على القبر ديناً وتمس  دمعها تارةو
عليووه التووراب والطووين دتووى اسووتوى  وبوودا لووه موون منظوور القبوور حنووه لوويس دووديُث دفوون بوو  تووراكم

 باألرل
 

وموا  ؟؟؟؟ مورحةَمون تلوك ال    وبدح يتسوائ  فوى نفسوه عنهوا من شكلها المريب عبد الردمنفزم 
وكواد ينسوى دفون  ولمن هوذا القبور؟؟؟؟؟ ولماذا تبكى؟؟؟؟؟ ُيبقيها فى ذاك المكان المرعب ؟؟؟؟؟

 صديقه
 

حنوز  معايووا القبور عشووان تسواعدنى فووى دفون الميووع ن  عبود الووردمن ينبهووه :  معواذوإذا بصووع 
بناعلى صووع إنتبوه صوادن     يوال إنوز  هحهلُه حعصابهم منهوارة ومدتاجينو هيفض  فوق مدمد
 وإذا به يقف على شفير القبر معاذ
 

خلّيه ينز  وحنا  ينز  معاك إشمعنه حنا يعنى ن مدمدثم حجابه: ما تخلى  معاذفكر قليالً فيما قاله 
 هساعدكم من فوق

 
جسوومه كبيوور والمكووان تدووع ضوويق ومفوويش  مدموود : إدنووا هنتعووازم علووى بعوول ن إخلووصن معوواذ

 غيرك ينفع ينز 
 

نظوور صووادبنا إلووى    و القبوور عبوود الووردمننووز   وبالفعوو  ا حن يجوواد  حكثوورلووم يسووتطع صووادبن
 القبرنظرة سريعة كى ال تعلق صورته بذاكرته

 
 عشان نعورف ندفنوه       ن  ساعدنى بقى باهلل عليك فى شي  العظم اللى فى ك  مكان ده :معاذ

 مالك متّن  كده ليه ؟؟؟
 

 ة حوى مش قادر حستدملهاأل مفيش     بس حص  الريدة فظيع عبدالردمن:
 

 قليالً ثم قا  : معلش شوية وهتطلع متقلقش معاذابتسم 
 

يريد الخورو  لكون  عبد الردمنثم قام  بدح ك  منهم يساعد اآلخر دتى وضعوا الجثة فى مكانها
 التى حمسكع به معاذمنعته يد 

 
 ؟؟؟؟؟ : على فين له معاذ ثم قا 
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 كدة وال إيه ؟؟؟؟ ناإيه    هخر  إدنا مش خلص :عبد الردمن
 
 

 أل لسة      هنسيبه كده مش الزم نهيأه للدساب :معاذ
 

 لم ُيجيبه  معاذإال حن ن  معاذمن قو   عبد الردمنتعجب     وهنهيأه إزاى؟؟؟؟ :عبد الردمن
 

    عبود الوردمنوكلموا فعو  شويئا زاد تعجوب ن  وقام يفع  ما فعله الرسو  صلى هللا عليه وسولم
 من جهة رحس الميع ثالث دثياع من التراب ويرمى بها فى القبر يأخذ معاذبدح 
 

هتفض  بصصلى كده كتير تعالى يوابنى سواعدنى عشوان حقلبوه علوى جنبوه اليموين  : معاذ ثم قا 
     ووّجهه للقبلة

 
 ثم قا  : طيب وبعد كدة نعم  إيه؟؟؟؟ عبد الردمنوبالفع  ساعده 

 
 ساعدنى بقى فى فك رباط الكفن :معاذ
 
 وهتفكه ليه؟؟؟؟ :بد الردمنع
 

 وقام ك  منهم بفك األربطة وفى ذلك كله    عشان النبى صلى هللا عليه وسلم حمر بكده :معاذ
 بسم هللا وعلى ملّة رسو  هللا    بسم هللا وعلى ملّة رسو  هللا يردد: معاذ   
 

 الدمد هلل كده خالص نخر  بقى :عبد الردمن
 

 على إيه كأنك مش هتيجى هنا تانى نفسى حعرف إنَع مستعج  :معاذ
 

موش هنوز       هفضو   وهاجى ليه     دا لو دد ماع تانى      لكن المرة الجايوة :عبد الردمن
 فوق !!!

 
 الزم تِنز  دلوقتى بمزاجك بد  ما يجى عليك يوم وتنز  غصب عنكحعتقد إنك  :معاذ
 

 من يده بد الردمنعإلى جثة الميع وحزاح الكفن عن وجهه ثم شد  معاذثم توجه 
 

لُه فى رحسه عبد الردمن وقا :  قبأ
 

    القوب لوم يكون بوذاك     من وجه الميوع وجود وجهوه غيور وجهوه فوى الودنيا عبد الردمنفزم 
لوم       ؟؟؟؟ حهوى سووء خاتموة    ومازالع رائدة القبور كريهوه واسودع بشرته تبدلع مالمده

دتوى  حو لعله لم يسوتوعبها سمعها من قب يكن يصدق صادبنا قصص سوء الخاتمة التى كان ي
 وكلما طالع الُمدة كلما زاد قب  وجههن  رحى بعينه
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تتسوارم ضورباع قلبوه وتتتوابع  بو  خور  هلُوعواً إلوى الخوار  معاذولم ينتظر  عبد الردمنفزم 
 خائفا من البقاء فى ذلك المكان حنفاسه

 
خر  بوجه ليس بالوجه  فخر  حيضا لكنه عبد الردمنطويالً بعد خرو   معاذلم ينتظر  وحخيرا

شويئا  ىعلم حنه رح معاذومالم  وجه  عبد الردمنخرو   طريقة مدمدالذى دخ  به ولّما رحى 
 ن  داخ  القبر

 
وجهووه فجووأة وهووو مقطووب  معوواذحدار  وعنوودما فووت  فمووه يريوود حن يسووأله معوواذفوواقترب موون ظهوور 

 الجبين
 

 وبالفعو  بودحوا    عدونى فوى تمطيوة القبور بوالترابسوا عبود الوردمنحنوع و مدموديال يوا  ثم قا :
 دتى اختفى تماما عن األنظار يهيلوا عليه التراب

 
 
 
 
 
 

 
 

 تابعونا في الدلقة القادمة بمشيئة هللا 
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 " مـن ودــي القبــور" الدلقــة العاشـرة 
 

هو  راموى مسوتمرين ف البكواء  ال كوان ح بدح الجميع بنفل إيديهم بعد اإلنتهواء مون ردم القبور  
تلوك الوفواة  تنقطع دموعهم على فراق ذلك الشاب الذى كوان فوى ريعوان شوبابه ومقتبو  دياتوه  

 كانع حبواب الدياة مفتودوة حموام راموي فكميره من الشباب   المفاجئه كانع صدمة بالنسبة لهم
 فوى حدود كليواع القموة   وينتظره مسوتقب  يظنوه الجميوع مشورقاً ديوث كوان موع عودم التزاموه    

ولون ينفوع اليووم الموا   ولكن انتهى ك  شئ   انتهوى كو  شوئ  !! ومن بيع من بيوع األثرياء  
 وال الكلياع وال المناصب   لن ينفع رامى اال ما قدمه من عم  صال  فى دنياه  

 
 والدمود )) بسوم هللا وبينما الجميع فى بكائهم  اذا بصوع يشق اصواع البكواء ويرتفوع عاليواً   

 وسولم   ثوم اموا بعود  (( هلل والصالة والسالم على رسو  هلل صلى هللا عليه وعلى آله وصودبه 
عون البوراء بون     إخووانى الكرام  آبوائي األفاضو  فى خطابوه   معاذإستطرد     معاذإنه صوع 

ر فبكوى كنا مع رسو  هللا صلى هللا عليه وسلم في جنازة فجلس على شفير القبو عازب قا  : "
لمث  هذا القبور فأعودوا   لمثو   إخوانى       "لمث  هذا فأعدوادتى ب  الثرى ثم قا  يا إخواني 

وهللا ان العوين لتودمع وان القلوب ليدوزن وانوا فوراق  هذا القبر فأعدوا   لمث  هذا القبر فأعدوا  
اللهوم اجرنوا فوى  ون  وال نقو  اال ما يرضى ربنا  انا هلل وانا اليه راجع اخينا رامي لمدزنون  

كوان     وك  شئ عنده بأجو  مسومى وهلل ما اعطى    هلل ما اخذ   مصيبتنا واخلفنا خيراً منها  
هدي النبى صلى هللا عليه وسلم إذا فرغ من دفن الميع حن يقو  استمفروا ألخويكم وحسوألوا لوه 

يردمووه هللا ويعفووو عنووه  بوواذن هللا كوو  وادوود هيوودعى للميووع سووراً بووأن التثبيووع فانووه االن ُيسووأ   
 ويثبته فى قبره  

 
  بدح الجميع فى الدعاء سراً وتعالع اصواع البكاء حكثر وحكثر  

 
ولكون عقلوه     لسوانه بنطوق بالودعاء للميوع ال يوزا  واقفوا   عبد الوردمنوفى هذه االثناء كان 
بعود  الوردمن عبودكانع هناك العديود مون االسوئله التوى تراكموع فوى رحس  كان فى عالم اخر  !!

 خروجه من القبر  جعلع ذهنه يشرد قليالً  
 

إنوع لسوه موش  هوو خوالص راموي مواع  ؟؟ مخاطبوا نفسوه: عبود الوردمن فبدح يخاطب نفسوه   
إنووع عووارف يووا عبوودالردمن يعنووي إيووه  يووابنى ده انووع اللووى دافنووه بايوودك  !!   ؟؟  مصوودق يووابنى

      مفيش دور تانى  !!يعنى خالص  مفيش رجوم  ماع يعنى ماع  !! ماع  ؟؟
موش هتيجوى  موش هواجى هنوا توانى  !!    حنا مش هاجى هنا تانى    ع تخاف ليه يابنىحإنع بد
طيووب هقدرحسووتدم     !هتيجووى غصووب عنووك مووش بمزاجووكلسووه قايلووك انووع  معوواذده     ازاى

 مه؟؟!!ط فى القبر ده ليوم القيابخاف حنام فى الضلمه لوددى كام ساعه  هتدَ ده حنا  إزاى  ؟؟
وال التووراب والدشووراع  والجووو دوور نوواااااااااااار  !! وبعوودين ده الريدووه جوووه كانووع ال تطوواق  !!

 بقى هى دى آاخرة الوادد  ؟؟؟!! إيه ده  ؟؟؟!!   !!
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ربنووا غفووور ردوويم وبوواذن هللا هيمفوور لنووا ولرامووي  إنووع هتقعوود تعقوود نفسووك ليووه بووس يووا بنووى  ؟؟
قبور ده مون دماغوك خوااااااااااااالص وركوز فوى الودعاء شوي  بقوى موضووم ال    حجمعين وللناس
    دلوقتى

 
 

صوديقه  هوبجانبو   معواذانوه  وبينما هو بين افكاره وتسامالته  اذا بشخص يضرب على كتفيه  
   مدمد

 
علشان كده عايزك تدعيله علوى طوو   : انا عارف انه كان صادبك وانع اكيد كنع بتدبه  معاذ

 وماتنسهاوش فى الدعاء  
 

 : باذن هللا  عبد الردمن
 

 : يال بينا بقى علشان اتاخرنا كتييييييييييييير  معاذ
 

 
 
 
 

 إستعد الجميع للردي   
 على مشهد عبد الردمنولكن وقعع عين 

 )استنوا يا جماعة    ( جعله يقو 
 
 

 ترى ما الذى استوقف عبد الردمن   ؟؟ 
 وه  سيمير ما ددث لصادبه فيه شيئا   ؟؟ 

 
 
 
 
 
 
 

  هذا ما ستعرفونه فى الدلقاع القادمه باذن هللا    
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 " معانــاة حم " الدلقــة الداديــة عشـر
 

فقد وقع نظره على تلك المورحه العجوز  موا زالوع     إستنوا يا جماعة وقا : عبد الردمنوقف 
 جالسة عند حدد القبور فى دالة صعبة  

 
 دى يمكن تكون مدتاجه مساعه وال داجه  ؟ : ما تيجوا نشوف السععبد الردمنقا  
 

 للمرحة للتددث إليها عبد الردمنو معاذتوجه ك  من 
 

ن  وانتظور قلويال ن فلوم تردالمورحة موع اسوتمرارها فوى البكواء    فقا  : السوالم علويكم معاذوتقدم 
 ارها بودح فلموا رحى إصور     لكنهوا لوم تورد بو  لوم تلتفوع إليوه فأعاد عليها السالم: السالم علويكم

وَها " يتلو بصوٍع عذب َها حَو  ُردُّ َسَن ِمن  ٍة َفَديُّوا  بِأَد  ُتم بَِتِدي  ي  ٍء  َوإَِذا ُديأ إِن  هللّاَ َكاَن َعلَوى ُكو أ َشوي 
 81َدِسيباً" النساء

وقالوع : وعلويكم السوالم وردموة ن  وإذا بها دين سمعع صوته ينتفل جسدها ثم التفتوع إليوه
 داجة يابنىهللا وبركاته فى 

 
 إزيك يا حمى كنع بس بسألك إن كنِع مدتاجة حى مساعدة عشان شكلك تعبان : معاذ
 

 الُمساعد ربنا هَو الُمعين شكراًيابنى ممكن تسبنى لوددى : المرحة
 

 بس يا حمى إنتى مينفعش تقعدى هنا :معاذ
 

 ليه حنا باجى هنا ك  حسبوم فيها إيه ؟؟؟؟ : المرحة
 

فقوا  "  الرسو  صلى هللا عليه وسولم نهوى عون الجلووس علوى المقوابر كودهمينفعش ألن  :معاذ
 ألن يجلَس حددكم على جمرة فتدرق ثيابه فتخلص إلى جلده خير  من حن يجلَس على قبر "

 
 الدديث دتى ارتعد جسد المرحة والتفتع إليه معاذوما حن قا  

 
 وقالع : هَو قا  كده

 
 القبور ن وال تصلّواإليها" آه وقا  كمان " ال تجلسوا على :معاذ
 

وتقوو : معلوش يوابنى مدودش قواللى الكوالم ده قبو  كووده  فوإذا بهوا تونهل مون علوى القبور فجوأة 
 حصلى متعلقة بالقبر ده حوى
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فمون يوورى بكامهووا علووى القبوور لقووا  إنهووم لووو  موون اسووتجابة الموورحة بسووهولة عبوود الووردمنتعجوب 

 قتلوها لن تقوم
 
 

وكأن كالمه وقع عليها كالصواعقة فلوم تجود     دد عزيز عليكى قوىولذلك إذا به يقو : شكله ل
 االبكاء رداً إ 

 
 قا  : إهدى بس كده يا حمى وقولى لى إيه إللى دص  ولمين القبر ده جزعها معاذولما رحى 

 
  عبد الردمنو معاذوتبعها  ذهبع المرحة لتجلس فى مكان آخر لكنه ليس ببعيد عن القبر

 
 المواجع اليك يابنى متقلبش عليّ ثم قالع : باهلل ع

 
 بس حنتى فضفضلنا مين عالم يمكن نساعدك :عبد الردمن

 
 ؟ى من يستطيع دبس دمع ؟ من ُيداوى الجراح وفكرع المرحة قليالً من يستطيع مساعدتى ؟

فووإذا بهووا  زادع عليهووا األدووزان وتكالبووع فوجوودع فووى الدووديث معهووم بعوول التسوورى والمواسوواة
  ستقو : لِما ا واعتد  معها الفتيان ُينصتان تعتد ُ فى ِجلسته

 
كوان شواب زى القمور كوان  إبنوى عبود هللاالقبور دا ل    القبر دا يابنى ألعز وادد عنودى فوى الودنيا

لماية موا دخو  الكليوة وحتعورف علوى بنوع  ربيته حدسن تربية طو  عمره بيسمع كالمى ويطعنى
راي  جاى معاهوا لمايوة موا قلبوع كيانوه والليو  وبقى ن  من بناع اليومين دو  ربنا يصل  دالهم

ن  داولع حنصده وحكلمه لكن مفيش فايودة    بقى بيدبها دب جنونىن  والنهار بقى عنده وادد
وكانوع دى نهايوة  البنع حتقدم لها عريس وسابته    وكانع النهاية وكنع عارفة إن دا هيدص 

 ن  العالقة اللى بينهم
وإللوى ن  مبقاش طوايق يكلوم دود وال دود يكلموه    ى حنا فيها دلوقتىلكن كانع بداية المصيبة الل

ومبقوتش  صودابه برادتوهاوبعدها بقى يدخ  ويخور  موع ن  زاد همى موع حبوه فى نفس السنة
 اال بيسوأ  وال بويطمن علّيو عارفة عنه داجوة وبقوى يعواملنى زى حّى كرسوى مدطووط فوى البيوع

ورغوم كو  دا بقيوع ن  لموه يزعوق فوى وشوى ويتنرفوزبعد ما كان بيبوس إيدى وحما حك زى زمان
 ن  يهديه حدعيله فى ك  ليلة إن ربنا

 
لماية ما فى يوم من األيام كنع بصلى قب  الفجرسمعع خبط علوى البواب جامود اتفزعوع وردوع 

ثوم عوادع  وانهمور الودمُع مون عينهوا لم تتمالوك األم نفسوها فتدشور  صووتهان  حفت  الباب لقيته
رمووه علوى حقورب ا    سألتهم فى إيه مددش رد علّيو وصدابه شايلينه مممى عليه لقيته  لُتكِم 

جبع له الودكتور قوا  ن  جنبه وحنا مش عارفه ماله الدرجة إنى كان هيممى عليّ ن  سرير ومشوا
 معندوش داجه وكتبله على شوية حدوية جبتهاله
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كوان بيصورخ مون ن  إيوه وموش عوارفين عنوده فض  يتألم شهر وحنا بألف بيه على المستشوفياع
إنوه يعاهود ربنوا لوو شوفاه لمايوة موا جواء فوى يووم وقوا  لوى  األلم كو  يووم وحنوا جنبوه بتوألم أللموه

 بس يشفيه     وهينسى ك  إللى فاع وهيبدح صفدة  هيتوب ومش هيرجع لصداب السوء تانى
حسوبوم وفعوال ممورش ن  يشوفيه وساعتها كنع هموع من الفرح وقعودع ادعيلوه حن ربنوا جديدة

 إال وهو كويس وبيقدر يمشى زى األو 
 
 

رجوع حشود مون األو  وإبتودى ن  نسى فعوالً إللوى فواع ونسوى عهوده موع ربنوا ومعايوا لكن لألسف
دذرتووه ن  وعرفووع بعوودها حنووه دخوو  لطريووق المخوودراع    ياخوود فلوووس منووى موون غيوور مووا حعوورف

 موا تعورفش حد إيوه كوان قلبوىوهللا يوابنى ن  وفكرته بالعهود لكون بودح صووته يعلوى ويقو  فوى حدبوه
 ك  يوم قدامى بالدالة دى لكن                 بيتقطع لّما بشوفه

 
فى نفوس ن  يموع على نفس الدالة إللى عاهده عليها حنه هيتوبلكن شاء ربنا إنه          إنه 

ولّما دصو  كوده حفتكورع إللوى دصو  فوى ن  الوقع وهللا يابنى قب  الفجر سمعع خبط على الباب
لكون اسوتعنع بواهلل وفتدوع     ومن كتر خوفى مكنتش قادرة حقوم حفت  البابن  المرة إللى فاتع

 دص                   ولقيع إللى كنع خايفة منه
 

وهوى تستعرضوه حموام  توقفوع وكأنهوا ال تريود حن توذكر مادودث وهنا توقفوع المورحة عون الدكوى
 عينها وكأنه ددث باألمس القريب

 
لعلهوا تسوتمد مون هوذان الشوابان  وكأنها عزمع على اإلكموا  فتدتها ثانيةً  ن حغمضع عينها ثم

 بعد حن نظرع إليهما وقد اغرورقع عيناهما بالدمومن  قوة تصبرها على مصيبتها
 

 
 

 

 

 

 

 تابعــونا في الدلقة القادمــة بمشيئة هللا 
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 " مش قادر    عارف قصدك بس " الدلقة الثانية عشر 
 

ردوع يوابنى وحنوا برتجوف مون الخووف وفتدوع البواب     وبالفع  بدحع المورحه اسوتكما  الدوديث
رمووه علوى ن  ممموى عليوه لكون دالتوه كانوع حسووء مون المورة إللوى فاتوع لقيع صدابه شوايلينه

لكنوى مسوكع  داولوع حسوأ  وادود مونهم ن دواو  يهوربن  األرل وهربوا كأنهم هّما إللى قتلووه
 يهإيده وشديع عل

 يابنى باهلل عليك قو  لى ماله        كنع ممكن انَع إللى تبقى مكانه دلوقتى وقلع:
 

خودش جرعوه ا    قلنوا لوه مت وياريته ما رد قا  : حبقى مكانه      ليه هو حنا غبى زّيه افرد عليّ 
وزق إيودى ومشوى   وسواعتها كوان     عايز ينسى كأنه حو  وادد يدب  زياده مفيش فايده فيه

 ش اللدظة دىيعا حموع وما اون عليّ حه
 

وبودحع  قّربوع       خايفوه عليوهن ن خايفوه ليمووع خايفوة مون منظورهن ن كنع خايفة ن قربع منه
حتفوزم فزعوة خلعوع  وفعال بدح يفت  عينوه وحو  موا شوافنىن  قه بإيدى وحهزه يمكن يسمعنىحفوّ 

قعد يرددها وبدح صوته ن  مقدرش ن مقدرش         مقدرش ويقو  : يصي  ويصرخقلبى وبدح 
 ميتسمعش

 
 سألته : متقدرش إيه يابنى

 
 مقدرش            مقدرش حقابلهقا  لى : 

 
 هومين ؟سألته: 

 
 ر      ب         ن         ا    هللاقا  : 

 
 داولع حفوقه تانى لكن المرة دى كان خالص              

 
لوصوف ن  سه   عليها منع صووتها مون الخورو رغم انه كان ن  راودها البكاء فلم تستطع منعه

 لم تستطع التددث    حصعب لدظاع دياتها
 

 مااااااااااااع بسما  فقا  : خالص إيه ؟؟؟؟؟؟؟؟؟ عبد الردمن فاجأها لكن
 

 إال حنها فاجأته بإجابتها ورغم شدة السما  على قلبها
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 ف يابنى داولع            لكن لألسا ن ياريته ماع على كده كانع حهون عليه وعليّ  فقالع:

 ثم سكتع لتلتقط حنفاسها بعد حن حنهكها التعب
 

 : داولتى إيه ؟؟؟؟؟؟؟؟؟ إيه إللى دص ؟؟؟؟؟؟؟عبد الردمنفقا  
 
 

 صامع ال يتدرك لسانه من حثِر ما يسمع معاذك  هذا و
 

ربوع ق داولوع حفوقوه توانى      ن  مورة هشووفه فيهوا فقالع: فى اللدظة دى دسيع إن دى آخر
كررتهووا ن  دسوويع إن دى آخور داجووة ممكوون حعملهووا لووه     قووو  ال إلووه إال هللامون حذنووه وقلووع : 
لكون مقودرش            حناعوارف قصودك : فزم وارتجوف وقوا  لوى سمعها لّماعليه كتير إال إنه 

 مقدرش         مق     در       ش
 

حن ابنهوا فوارق  معواذعلوم     موما حن حغمضع عيناها وحخفع وجههوا بوين كفيهوا والتفتوع عونه
لم يستطع الوتكلم حراد حن يتلوو شوئ مون ن  ما حشد خاتمته عليه وعليها    الدياة فى تلك اللدظة

  فما كان منه إال حن نّكس رحسه ذاك الذى طالما داوى به جراح قلبه القرآن
 

وِه ُثوم  " َوإَِذا َمس  اإلِنَساَن ُضرٌّ َدَعا رَ  بسم هللا الردمن الرديم:  وتال ُه ُمنِيبواً إِلَي  َموةً ب  لَوُه نِع   إَِذا َخو 
ِه ِمن ُعو إِلَي  ُه َنِسَي َماَكاَن َيد  ن  ِ حَنَداداً لأُيِض   َعن  َقب  ُ  مأ وَك  َسبِيلِهِ َوَجَع َ هلِل  وِرَك َقلِويالً إِن  وع  بُِكف  قُو   َتَمت 

ارِ  َداِب الن  ن  ُهَو َقانِع  آَناء {8}ِمن  حَص  وهِ  حَم  َموَة َربأ ُجوو َرد  وَذُر اآلِخوَرَة َوَير  ِ  َسواِجداً َوَقائِمواً َيد   الل ي 
لُوا األَل َبواِب} ُرحُو  َموا َيَتوَذك  لَُمووَن إِن  لَُموَن َوال ِذيَن ال َيع  َتِوي ال ِذيَن َيع  قُو   َيوا ِعَبواِد ال وِذيَن  {9قُ   َه   َيس 

ُكم  لِل ِذيَن حَ  قُوا َرب  َيا َدَسوَنة  آَمُنوا ات  ن  َسُنوا فِي َهوِذِه الودُّ وابُِروَن  د  َموا ُيوَوف ى الص  ِ َواِسوَعة  إِن  ُل هللا  َوحَر 
ِر ِدَساٍب} َرُهم بَِمي   { "الزمر25حَج 

 
ميتوة ابنهوا إال حنهوا حنتبهوع فوى  شردع المرحة فى بداية اآلياع ولو سمعتها لزادتها دزنوا علوى 

الونفس وإن  اترتواح لهوالتوى مون حعوذب األصوواع  معواذوع فقد كان ص آخرها فاستبشرع خيراً 
عبود وإذا بوالمرحة تنظور إلوى ن  يرتجف جسوده وتودمُع عينوه عبد الردمنوإذا بن  تال آياع العذاب

كوان نفسوى حشووفه زيوك كوده  واقتربع منه كثيورا ثوم قالوع:    دينها بدمِع العين ترمقه الردمن
 سبقنى    سبقنى له الموع كان نفسى           لكن    يابنى

 
 قطراُع دمع ٍتسقط لتمس َ يداً لطختها المعاصى وإذا بدمع عينها يسقط على يد عبدالردمن

 
حم الخووتالِط ن  حم خوفووا علووى نفسووه حموون هووو  قصووة ابنهووا ن موون مكانووه عبوود الووردمنلووم يتدوورك 

 دموِم دزنها بدموِم ندمه    الدموم 
 

ن  ؟؟؟؟؟ لكن هو  سويدوم شوعوره هوذان  عبر به عما يشعرال يجد ما ي    لم يجد ما يقوله كعادته
 التائب دائما ؟؟؟؟؟ عبد الردمنه  سيبقى 

 
 يالااااااا حنتم مش سمعتوا الدكاية حبتعدع المرحة عن عبدالردمن وإذا بها تقو  بصوع زائغ:
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 من هنا كفاية اللى حنا فيه هيالاااااا قوموا بأ
 

 لكنه استجمع منها ما استطام الدروف من على لسانه مفر من الكالم رغم تفلع معاذلم يجد 
 
 
 
 
 

لكون كو  اللوى حقودر حقولوه إنوى حسوأ  هللا  حنا مش هقدر حقولك متزعليش حو دواولى تنسوى فقا :
ال بلسوان وال بقلوب وحن يكتوب لوِك  حن يردمه وحن ُيلهمك صبراً ال جزم وال سخط فيوه عز وج 

 وَشَكَر هللاحجراً لك  من فقد ولده  عنده بيع الدمد
 

قود شوعر بصوادبه  عبود الوردمنويبودو حن  على تلك الكلماع ب  لم يسوتطع حن يزيود معاذلم يزد 
 الدنيا خالص هتضلم حدنا مش هينفع نسيبك كده الزم نوصلك يقو : فانطلق

 
 شعرع المرحة فعال بالتعب من كثرة البكاء وحنها بداجة إلى الردي 

 
 تى وهجيله األسبوم الجاىطيب يابنى حنا هروح دلوق فقالع:

 
قوا  " لعوَن هللاُ زّواراع  أل مش هينفع يا حمى ألن الرسوو  صولى هللا عليوه وسولم قا : معاذلكن 

ور " يعنوى عوايزة ن  واللعون يعنوى الطورد مون ردموة هللا القبور والُمتخوذاِع عليهوا المساجدوالسُّ
ء اجوازوا زيوارة النسواء هوو بعول العلموا    تتطردى من ردمة هللا عشان تزورى شووية توراب

 وتذكر الماضى والسخط على قضاء هللا   للقبور ولكن للعبره والعظه فقط مش للبكاء والنديب
 

 ليه كده بس يابنى دا حنا متعودة دايما إنى آجى هنا وحقرح على روده قرآن المرحة:
 

ثوواب القورآن إنوك بتهبوى  ودى كمان فيها اقوا  كتير   إنوك تقعودى تقورحى قورآن وتقوولى :معاذ
 اللى قرحتيه للميع ه  فعال بيص  للميع او ال   العلماء اختلفوا فى كده   حو تأجرى وادد يجى

وزيهووا تمووام إللووى بيقوورحوا الفاتدووة علووى روح ن  يقوورح علووى القبوور دى بوودم لووم يووأِع بهووا اإلسووالم
 كلها بدم وحخطاء بناخد عليها سيئاع مش دسناعن  الموتى

 
 ما  هعمله إيه بعد موتهوظلم ح هدا كدا يبأ    هنا وال حقرح له قرآن كمان يعنى ال آجى المرحة:

 
لكوون لووو عووايزة تقوورحى قوورآن ن  داشووا لربووى حن يظلووم حدداحبوودا حسووتمفُر هللا حسووتمفرى هللا :معوواذ

وده مون  كده سبقِع الدعاء بعم  صال  هحدعي له يبأ حقرحيه لكن كأنه عم  صال  وبعد متقرحيه
حهوى دى  إعملوى لوه صودقة جاريوة ممكون كموان لوعوايزة تنفعيوه بجودن  الودعاء حسباب حستجابة

 يصله ثوابها إن شاءهللا
 

 طب يابنى كويس إنك قلع لى ربنا يباركلك ويخليك ألمك وحبوك يارب المرحة:
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دتى تعابير وجهوه بودا عليهوا التميور ن حطورق  كوقع باقى الكلماع معاذلم تقع الكلمة على سمع 
 يال حال حدنا كدة بجد اتأخرنا وقا : ثم حعاد نظره إلى المرحة سماءقليال إلى ال

 
 من المفرول حن يكون فى البيع من صالة الظهور وتذكر حنه الكلمة من هنا عبد الردمنسمع 

 إال حن الجنازة ودفن صديقه وتلك المرحة حخروه
 
 

 حنا مش هسلم من التهزيئ والزعيق لماحروح معاذ فإذا به يقو  :
 

وكنووع  أل خيوور إن شوواء هللا حكيوود كنووع بتتووأخر قبوو  كوودة مووع صوودابك حو بسووبب حّى داجووة :معوواذ
 المرة دى هلل هبأ حفى ك  مرة حتهز حبتتهز

 
 اللى مقعدنى جنبك ك  ده وتسبنى كده َحنا مش بهزر يعنى حنع :عبد الردمن

 
ما تبقى خايف خد الدعاء ده قوله ل    أل يا سيدى مش هسيبك وعشان حثبتلك دسن نيتى :معاذ

 من حّى داجة وإن شاء هللا ربنا يعديها من غيرمشاك 
 

 وساكع من الصب  يا راج  قو  بسرعة :عبد الردمن
 

ولو لقيوع الموضووم كبور ن  قو  " اللهم إنا نجعلَك فى ندورهم ونعوذ بَك من شرورهم" :معاذ
فِينِوي  ن  دط الدعاء دا عليه تبقى الجرعة كبيرة شوية او قوو  " ن  هم بموا ِشوئع"قو  " اللهوم اك 

وهينفعووك جامود حوى ن  بَك حصو ُ وبَك حجو ُ وبوَك حقاتو " اللهم حنع عضدى ن وحنع نصيرى ن
 قولهم هتالقى نفسك بتجاوب لبلبن  ة فى المداضراعئفى األمتداناع المفاج

 
 يارب وينجدك ويدللك ك  مشاكلك معاذربنا يكرمك يا  :عبد الردمن

 
 عشان شكلك هتباع عندى الليلة دىطب إلدق بأى  :معاذ
 

 لتوصي  المرحة العجوز معاذواتجه  إلى بيته عبد الردمنفاتجه  وبالفع  وّدم ك  منهم اآلخر
 

 وافترق االصديقان على موعٍد فى المد للقاِء فى الكلية لزيارة مدمود
 
 

 
 ؟؟؟؟ كيف سيتقب  ذاك الفتى قطع يده

 وكيف سيعالج معاذ هذااألمر ؟؟؟؟؟؟؟؟؟
 ماذا سيددُث ياترى وكيَف ستسير األدداث ؟؟؟؟

 األدداث تزداداتساعاً 
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 كونوا معنا في الدلقة القادمة ان شاء هللا 
 
 
 
 

 الدلقة الثالثة عشر 
 " َوَما ُيلَق اَها إاِل ال ِذيَن َصَبُروا" 

 
جد مكتوب بعد حن نظر إلى الموباي  فو إلى البيع مسرعاً  عبد الردمنوتوجه  افترق الصديقان

وجميعها من والده وعندما وجد نفسه قد إقترب من البيع حخر   مكالمة لم يرد عليها " 25" 
  لُيطمئِنهم       وانتظر رفع السماعة التليفون

 
 حلو األب:

 
 حيوه يا بابا حزيك         :عبد الردمن

 
 الموباي وليه مبتردش على  وكمان بتقولى حزيك إنَع فين يا حستاذ من الصب  األب:

 
 يلنعامعلش وهللا حص  كنع عامله س :عبد الردمن

 
 اصووتك الكوروان وتورد علّيو وإن شاء هللا حنوا جايبهولوك عشوان تسوكتو وال عشوان حسومع األب:

 ومقلقش
 

 خالص حنا عشر دقائق وحبقى فى البيع متقلقش :عبد الردمن
 

 طيب حتفض  حنا قاعد حهو ُمنتظر سيادتك األب:
 

 إذا به يسمع آذان الممرب قد حقترب من بيته وما إن بقى القلي  منعبد الردوإذا ب
 

 هللا اكبر    هللا حكبر    هللا حكبر     هللا حكبر    
 له        اشهد اال اله اال ا  اشهد االاله اال هللا
 له    اشهد ان مدمدا رسو  ا      اشهد ان مدمدا رسو  هللا
    دى على الصالة      دى على الصالة

 
ولسه مكلمهم وقايلهم  بس حنا متأخر    وما حن سمع األذان إال وراودته قدمه للذهاب للمسجد

دا غير  بس حص  حنا لو رودع هكس  وهنام؟؟؟؟ حدخ  وال حصليه فى البيع ؟؟؟؟    إنى جاى
 يال حدخ  حقوله فعاد ليقو  فى نفسه:ن  معاذثم تذكر صادبنا دعاء ن  الزعيق إللى هيتقا  لى
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وبالفع  صلى     إن شاء هللا هيستجيب      واللى يدص  يدص  وحنا متأكد إن فى الصالة 
 صادبنا الممرب وتوجه ُمهروالً إلى بيته

 
وما حن رحع وجهه دتى جرع تجاه حدد الدجراع  الباب عائشهوإذا به يضرب الجرس فتفت  

 لمتوه وص بابا بابا بابا بابا بابابابا بابا         بس :عائشة وتقو 
 
 
 

خور   عائشوهولموا سومع األب ن  خووف يردد األدعيوة ودخو  علوى غيور عبد الردمنمازا  قلب 
 عينيه والمضب يمأل

 
ممكن تقولى كنع فوين ن عّدع نصف ساعة      وقلتلى عشر دقايق انَع متص  بيّ إياعنى  األب:

 دضرتك
 

 طب السالم عليكم األو   بصوع هادئ: عبد الردمنفأجاب 
 

 عاد ليقو ن وألنها ليسع من عادته     األب منذ متى وابنه ُيلقى السالمتعجب 
بكو   االقلق عليك وداخ  علّيو ى سايب حمك من الصب  هتموع منينيا برودك يا حخى ياع األب:

 برود وتقو  لى السالم عليكم
 

 وهللا يا بابا لو تعرف إللى دص  لى لكنع عذرتنى :عبد الردمن
 

حن إللوى هيتوأخر يتصو   علّيه      حناميهمنيش إللى دصو  حنوا إللوى يهمنوىأل بجد صعبع  األب:
 بأهله يقو  لهم مش يسبهم كده بيدوروا عليه

 
من المستشفى وقوالوا لوى إن ا طب بس اسمعنى        فاكر حمبارح لما اتصلوا بيّ  :عبد الردمن

عبود وبودح           صودابى عواملوا دادثوة   0دو  بصرادة كانوا     صادبى هناك ومدتا  دم
لوالده واألب يسمع وجائع حموه  يدكى ك  ما ددث من البداية دتى خروجه من المقابر الردمن

 ولما حنتهى لتعلم ذاك السبب فى تأخيره
 
القصوة  هوإن شاء هللا كوده حلفتهوا حمتون  تصدق حتأثرع حوى وهعيط من كتر التأثر أل األب: قا  

 يك مستقب  فى الكذبأل بجد لن  دى؟؟؟؟ فى المواصالع
 

 طب وهكذب ليه بس وحنا من حمتى بكذب ؟؟؟؟ :عبد الردمن
 

إيوه إللوى  اتقدر تقو  لى بعود موا حتصولع بّيون  إذا كان حنَع حصال دياتك كلها كذب فى كذب األب:
 حخرك؟؟؟

 
 حصليه بالمرة وحنا جنب البيع قلع االممرب حذن عليّ  :عبد الردمن
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 ى      وصليته بأه داضر وال غائب ؟؟حهو رجعنا للكذب تان األب:
 

فوإذا بوه يهوب فجوأة واقفوا مون  عائشوةحسوتهزاء والوده منوه وضودك  عبود الوردمنوما حن سومع 
لويكن فوى علمكوم حنوا مون هنوا ورايو  بصولى  ويقوو  فوى جود: مكانه ويخوبط بيوده علوى المنضودة

 مفهووووووووووووم ومفيش كذب بعد كده
 
 
 

 ربـــــعلى المنضدة مثلما ض وضربع بيدها تقلده فقطبع جبينهاهكذا قامع  عائشةولّما رحته 
 

حنوا كموان هصولى وورينوى إيوه إللوى  حنَع بتهوددنا      يعنوى إيوه هتصولى يعنوى      طوب وقالع:
 هيدص 

 
إيوه قلوة األدب إللوى حنوتم ن  كده مينفعش إديله قلمين حدسن أل فإذا بأبوهم يعلو صوته ويقو  : 

 فيها دى قّدامى
 

ثم حلتفع األب إلى ابنه ورغوم غضوبه ن  من حبيها ليضربها فدخلع دجرتها تجرى عائشةع خاف
حم حن ابنه صادق  دقوا  حهو شعور األبّوه ؟؟؟؟ن  يرى فى صوع ابنه نبرة صادقة الظاهر إال حنه

فوإذا بوه ن  ال يريود حن يسوبق األدوداثن  لكنوه ال يريود حن يسوألهن  دار بذهنه حسئلة كثيرةن  ؟؟؟؟
 وال أل المّية تكدب المطاس وحنَع        بكره نشوف هتصلى و :يق
 

 طب حنا هثبتلك صدقى وهدخ  آخذ دش    عندك دق المشكلة فى المّية يعنى :عبد الردمن
 

 وألو  مرة تضدك العائلة على طرفة من القلبن  ضدك األب وضدك األبن من قلبهما
 

 فى ووجهه تقو  عائشهه يجد وإذا ب دخ  صادبنا وطلع واألذان يمذن للعشاء 
 

 مبروك          هتتكتب فى التاري  :عائشة
 

 هَى إيه           إنى هصلى !!! :عبد الردمن
 

 حنا قصدى إنك حستدميع    تصلى إيه يابنى حنَع بتصدق الكالم ده :عائشة
 

 حنتى مش مالدظه إنك بتستخفى دمك كتير :عبد الردمن
 

 دا بيدجزوه للتبرعاع بس ُيبام وال ُيشترىاللى زى ال  ىيابنى د :عائشة
 

 حنا هقعد حضيع وقتى معاكى حنا ناز  حصلى فى المسجد :عبد الردمن
 

 هَى فيها مسجد طيب ربنا يستر      بكرة تخشلى مربى دقنك :عائشة
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 وإذا بصوع األب يأتى من الخلف ليقطع مشاجراتهم كالعادة

 
  عبد الردمنثم التفع لن  تتربى مش دقنهوهللا شكلك كده إنِع إللى عايزة  األب:
 تعالى حنا ناز  معاك عبد الردمنيال يا :  ليقو 

 
 
 

وعوادا وكو  مونهم يرتسوُم علوى وجهوه ابتسوامة فورح  ووالوده للصوالة عبد الوردمنوبالفع  نز  
 وما حن وصلوا إلى البيعن  باآلخر

 
يوا بابوا تصودينى معواك للفجور  ياريوع حنا تعبع حوى النهارده هودخ  انوام بوس :عبد الردمنقا  

 هنز  معاك حصليه مااااشى عشان
 

 بالتأكيود هوى نشووة حوتوأثر فقوط بموا دودث ألصودقائهن  لم يورد عليوه والوده موازا  الشوك يوراوده
فوى سوذاجته مون  عبود الوردمنال ال لويس مون ك    وسيعود كموا كوان وسيزو  ك  هذا عّما قريب

 يستمر
 

مازالوع متأكوده حن دعائهوا لوه لون يضويع هبائواً  ا عليها الفورحلكن تبدو حمه مستبشره خيرا وبد
 داضر يابنى حنا إللى هصديك بنفسى فاندفع لسانها ليقو : حبدا
 

 حبتسوامه عبود الوردمناألم وَعلَوع وجوه  حبتسومعن  ماشى بس مون غيور ضورب نوار فرد عليها:
 فلم تستطع حن تكتم دمعاع تنهمر على خدهان  ئيرحع فيها حمه وجهه مض

 
 
 

تأخر لكنه قام مسرعا يلملوم مالبسوه ن  سيقاظتوجاء الفجر وجائع معركة األ  عبد الردمنونام 
 دين فقد األم  فى ايقاظه ويلدق الجماعة وقد سبقه إليها والده ليسرم إلى المسجد

 
لكنوه لوم  دخ  غرفته وحغلق عليه واضوجع علوى سوريره حنتهع الصاله وعاد صادبنا إلى البيع

 طمئنووووان !!!!إ فوووورح !!!! سووووعادة !!! حىُّ شووووعور ٍ هووووذا ؟؟؟؟؟؟؟        جلووووس يفكووووريوووونم       
 داسس إن حنا كده ادسن من األو  المهم إنى مرتاح كده مش عارف سكينة!!!!!

 
 
 

 ربنا يستر
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 تابعونا في الدلقة القادمة بمشيئة هللا 

 
 
 
 
 
 

 " زيــارة فى اللـه "  الدلقة الرابعة عشر
 

 يقظ فى اليوم التالى ليذهب إلى الكليةتواسن  بالتقلب على السرير دتى غلبه النوم بدح صادبنا
للووذهاب إلووى  معوواذوتووم اللقوواء بينووه وبووين ن  وبالفعوو  ذهووب وحنهووى مووا عليووه موون مداضووراع

لعوودم قدرتووه علووى  مدموودر اواعتووذ بعوود حن صوولوا الظهوور جماعووة فووى مسووجد الكليووةن  المستشووفى
 الذهاب معهم

 
ن  وجلوس عبودالردمن بجانبوه معواذركب ن  ن لركوب المشروم وسيلتهم للوصو ذهب الصديقا

 و لذلكــــيبتسم دون سبب يدع معاذان  عبد الردمنوبعد حن حستقر ك  منهم على مقعده الدظ 
 

 بتضدك على إيه؟؟؟؟ فسأله:
 

 حنا مش بضدك حنا بأبتسم :معاذ
 

يمكون  قوى بتبتسوم علوى إيوه ؟؟؟؟قولى بن  طب معلش حخطأع فى تشخيص دالتك :عبد الردمن
 حبتسم معاك

 
 حنا بأبتسم عشان الرسو  إبتسم :معاذ
 

 الرسو  !!!!!      وال حنا فاهم داجة !!!! :عبد الردمن
 

لما بيركوب علوى الدابوة يعنوى وسويلة المواصوالع  حص  الرسو  صلى هللا عليه وسلم كان :معاذ
كان حو  ما يضع رجلوه عليهوا يقوو   ا دلوقتىإللى هى المشاريع والدجاع إللى بنركبه بتاعتهم
 بسم هللا

 
 جميييييييييي  ن بس دى داجة متضدكش :عبد الردمن

 
َر لََنوا َهوَذا  ن وكان بعد مايركب ويستقر على الدابوة احصبر عليّ  :معاذ داَن ال وِذي َسوخ  يقوو  " ُسوب 

ِرنِيَن * ا لَُه ُمق  َنوا لَُمنقَ  َوَما ُكن  ا إِلَى َربأ  0وبعود كوده يقوو  الدمود هلل ن  22-20لُِبووَن" الزخورفَوإِن 
 وبعد كده يقو            مراع 0وهللا حكبر ن  مراع
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إيه الدجاع  حنا ك  إللى حعرفه اآلية إللى حنَع قلتها إيه يابنى ك  ده براده براده :عبد الردمن
 التانية دى

 
انية إيه رحيك حسمع الدديث ده هوَو فى دجاع ت ما هو ده إللى كتير من الناس يعرفه لكن :معاذ

 اللى فيها لدلي 
 

 قو  انا سامعك      :عبد الردمن
 
 

رضوى هللا عنوه حتوى بدابوة ليركبهوا ن  قا  علّى بن حبى ربيعة : شهدع علّى بن حبى طالوب :معاذ
ثوم قوا  :  قا  : بسم هللان فلما اسوتوى علوى ظهرهوا قوا  : الدموُدهلل فلما وضع رجله فى الركاب

ِرنِيَن *"سُ  ا لَُه ُمق  َرلََنا َهَذا َوَما ُكن  داَن ال ِذي َسخ  َنالَُمنَقلُِبوَن" الزخرف ب  ا إِلَى َربأ  22-20َوإِن 
ثوم قووا  : سوبدانك إنوى ظلمووُع  ثوم قوا  : الدمووُدهلل ثوالث موراعن ثووم قوا  : هللا حكبور ثووالث موراعن

   فقيو  : يوا حميور الموممنين مون حّى  ثوم ضودك      نفسى فاغفر لى إنه ال يمفر الذنوب إالحنع 
فقلوع : يارسوو  هللا ن مون حّى شوئ  فع  كما فعلوع ثوم ضودك  رحيع النبى فقا  : شئ ضدكع ؟

الوذنوب  فقا  "إن ربك يعجب من عبده إذا قا  : اغفر لوى ذنووبى ن يعلوم حنوه ال يمفور ضدكع؟؟
 زى ماضدكفعلّى حتبع الرسو  وقا  زى ما قا  الرسو  وكمان ضدك ن  غيرى"

 
بوس حنوَع متأكود إن الدوديث ده صودي   شفع حهى طلعع ضدك حهوو موش إبتسوام :عبد الردمن

 حص  حو  مرة اسمعه
 

 طبعا صدي  وصدده حبو داود والترمذى وابن دبان وحدمد :معاذ
 

 ك  دو  أل دا الموضوم كبير بقى :عبد الردمن
 

حنوك ن  تيور مون النواس ميعرفوهواشاللوى ك كبير حه عشان دى تعتبر من السنن المهجوورة :معاذ
 حنا ضدكع ليه هفهمع بأن  تقو  الدعاء وبعد كده تضدك لضدك الرسو 

 
 حه      فهمع :عبد الردمن

 
وبوودح يدنوودن    لينظوور منهووا  بنظووره إلووى النافووذة معوواذومووا حن حنتهووى الدووديث بيوونهم دتووى توجووه 

 حنه يتلوا القرآن عبد الردمنويترنم بصوته فعلم 
 

 دضرتك مقلتليش إزاى حتعتق بقى من النار صدي  كنع هانسى ع عليه ذلك بقوله:ولكنه قط
 

وعواد ليتلوو ن  عشان مش هينفع فى المشروم حه صدي  طب خليها بعد ما نزور صادبك :معاذ
قبو   معواذوإذا بن  سألوا على رقم الدجرة وتوجهوا إليهوان  القرآن ثانيًة دتى وصلواالمستشفى

هوادى وحوعوى تقوو  داجوة  هعايزك كودة تبوأ عبد الردمنويقو  له: دمنعبد الرالدخو  يوقف 
 تزعله
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حنووا داخوو  حزور صووادبى    يووال بقووى حال هووو ن  حنووَع فوواكرنى داخوو  حتعووارك والإيووه :عبوود الووردمن
 ودشنى قوى

 
  فى الدخو  معاذليطرق على الباب وتبعه  عبد الردمنوبالفع  تقدم 

 
 عليكم وردمة هللا وبركاتهالسالم  دتى قا : معاذوما حن دخ  

 
 
 

 وفرح لزيارته  دتى تهل  وجهه عبد الردمنوما حن رحى مدمود صادبه 
 

ومووا زاد فووى ن  ه؟؟؟؟؟ ؟؟؟؟؟حنووا ال حعوورف موون هووذا الووذى معووه     إال انووه الدووظ حنووه لوويس ودووده
 إيه ك  ده ؟؟؟؟؟؟     مصدف فى يده    بنطا  قصير    لدية    معاذعجبه منظر 

 
 

لكون كوان المريوب حن يوأتى ن  الكثير فى الكلية فى شكله هو المريب فهم يرون مثله معاذلم يكن 
 وادد منهم لزيارته

 
 
 
 
 
 ؟؟؟؟ لماذا حتى

 ومن إمتى عبد الردمن بيعرف الناس اللى زّيه ؟؟؟؟
 
 
 
 
 
 

 تابعونا في الدلقة القادمة بمشيئة هللا 
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 " ؟؟؟  ناإشمعنى ح "  الدلقة الخامسة عشر

 
وتوجوه بنظوره  معواذوكوان رد فعلوه حنوه لوم يلتفوع إلوى  دارع تلك األفكار بورحس مدموود سوريعاً 

فينك يا عبده من الصوب  دا حنوا كنوع فواكرك ن  عبد الردمااااااااااااان قائالً: عبد الردمنيخاطب 
 حو  وادد هتيجى تزورنى

 
فقووام  معوواذ عبوود الووردمنم تووذكر ثوون  معلووش وهللا     يووا دوب خلصووع مداضووراع :عبوود الووردمن
 يا مدمود صادبى جاى معايا عشان يطمن عليك معاذدا     يقدمه لمدمود

 
عنود  ما قالوه رسوو  هللا صولى هللا عليوه وسولم معاذقا      " ال بأس طهور  إن شاء هللا" :معاذ

كتفى فوا إال حن مدموود لوم يعتود علوى تلوك اللهجوه ولوم يعورف بمواذا يوردن  دخوله على الموريل
 بتدريك رحسه

 
قلقووع عليووك ن  المهووم حنووَع عاموو  إيووه دلوووقتى وإزى صوودتك فقووا : الكووالم عبوود الووردمنوعوواود 

 حوووووووى وهللا
 

 هاعم  إيه يعنى !!!!!!ن  حهو زى ما حنع شايفنى بقيع بأيد واددة مدمود:
 

 الدمد هلل حنك بخير :معاذ
 

 عشان حدمده ؟؟ الدمُد هلل على إيه ؟؟ هوعملى إيه :-غاضبا-مدمود 
 

 عم  لك إيه بس     دا عم  لك كتييييييييرن  حهدى بس كده وحستمفر ربنا :معاذ
 

هوو حنوا عملوع ن  تقدر تقو  لوى بيقطعلوى حيودى ليوه ؟؟؟؟ن  يعنى عاجبك إللى حنا فيه دا مدمود:
 واليمين كمان !!!!!!!!ن  إيه عشان يقطعلى إيدى؟؟؟؟

 
وحنوَع الزم تعمو  داجوة ن  إيوه الكوالم إللوى حنوَع بتقولوه ده: يعنوى  -بصوع عالى - عبد الردمن

ن  يبقوى تسوتاه  قطوع رقبتوك وبعدين يا حخى لو على اللى كنع حنوع بتعملوهن  عشان يقطعلك إيد
 بس حهو ربنا ردمك شوية وقطع إيدك بس
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 ال زنيوع     وإيوه يعنوى إللوى كنوع بعملوه !!!!!!! اللوى كنوع بعملوه !!!!! مدمود بصوع حعلى :
 وحنَع خالص بقيع شي  وحدنا بقينا كفرة !!!!!!!! والسرقع    

 
إيوه قبو  موا نودخ  مالوك هواجم عليوه وال كأنوه  قايو  لوك موا  حنواوح عبد الردمنفى إيه يا  : معاذ

 وحنَع اللى داخ  الجنة داخ  النار
 
 
 
 

 فاكر نفسه هيشترينا بالزيارة بتاعته   قو  له والنبى  مدمود:
 

د هللا :معاذ  ال إله إال هللا كدا واهدى دى قو  والنبى" وبالش كلمة " كدة ودأ
 

 هللا ال إله إال مدمود:
 

َن األََموَوا ِ  هللا عز وج  قا  : يا مدمود :معاذ َن ال َخوف  َوال ُجوِم َوَنق ٍص مأ ٍء مأ ُكم  بَِشي  لَُون   " َولََنب 
ابِِريَن *  ِر الص  َمَراِع َوَبشأ اَواألنفُِس َوالث  ِصيَبة  َقالُوا  إِن  ُهم مُّ ِه َراِجعوَن  ال ِذيَن إَِذا حََصاَبت  ـا إِلَي  ِ َوإِن  هلِلّ

ن ِهم  َصلََواع  مأ َتُدوَن" * حُولَـئَِك َعلَي  َمة  َوحُولَـئَِك ُهُم ال ُمه  ِهم  َوَرد  بأ   201-200البقرة  ر 
 

َيا َدَسوَنة   " قُ   َيا ِعَباِدي ال ِذيَن آَمُنووا:  وبص اآلية دى ن  َسوُنوا فِوي َهوِذِه الودُّ ُكوم  لِل وِذيَن حَد  قُووا َرب   ات 
ِر ِدَساٍب" الزمر َرُهم بَِمي  ابُِروَن حَج  َما ُيَوف ى الص  ِ َواِسَعة  إِن  ُل هللا    25َوحَر 

 
أل ربنوا بوأى بيعطوى الصوابر مون غيور  عارف لما تشتم  عند دود ويداسوبك علوى شوملك بوالمليم

 يعنى بيعطيك شيك على بيال واكتب إللى حنَع عايزهن  دساب
 

 حنوا ممكون حكوون بعمو  معاصوى     ن  بس حنا عايز حعرف بوس قطعلوى إيودى ليوه ؟؟؟؟ مدمود:
مووا إللووى بيعصوووا كتيوور ن  لكوون يعنووى سوواب الُكفووار وإللووى بيزنووى وإللووى بيسوورق وجووع علّيووه حنووا

 إشمعنى حنا ؟؟؟
 

 قطعهالك ردمه بيكو اللى حنع بقى مش عارفه إن ه :معاذ
 

 ؟؟؟؟؟؟؟ا مدمود:إزاى ياعنى ردمة بيّ 
 

ال يصويب الموممن مون شووكة فمافوقهوا إال "  ردمة ألن النبى صولى هللا عليوه وسولم قوا  :معاذ
يعنى لما تشكك شوكه تاخد حجر مابالك قطوع إيودك ن  "رفعه هللا بها درجة ودط عنه بها خطيئة

 ربنا بيدبكوبعدين دا حنع 
 

 يدبنى !!!!! على إيه؟؟؟؟مدمود: ب
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لكوون ن  وسوواعتها تلقووى هللا بكوو  ذنوبووك حكيوود حنووع عنوودك ذنوووب وكووان ممكوون تموووعألن  :معوواذ
 ألن هللا عز وج  قا :ن  والبالء مبينزلش إال بذنب له      هو ردمك وحعطاك البالء سبدان ا 

ِصيَبٍة َ"  ن مُّ ِديُكم  َما حََصاَبُكم مأ فُو َعن َكثِيٍر" الشورى َويَ  َفبَِما َكَسَبع  حَي   05ع 
دود طايو  يتكفور عنوه  يبقوى بيدبوك وال أل ؟؟؟؟ن  ومعنى إنه حبتالك يبقى عايز يكفر عنك ذنوبوك

 ذنوبة فى األيام دى
 

 على رحيك مدمود:
 
 
 

 طب خد الدديث ده عشان حثبتلك إنه بيدبك :معاذ
 

 هاع      حنع َ قلع لى اسمك إيه مدمود:
 

"  قووا  النبووى صوولى هللا عليووه وسوولم الدووديث هخوود بووأ        حوعووى تنسوواه   معوواذ: اسوومى معوواذ
هللا عووز وجوو  ن  "  الرضووا وموون سووخط فلووه السووخط ن فموون رضووى فلووهإذاحدووب هللا قومووا إبووتالهم 

 إبتالك ببتالء وقطعلك إيدك ص  وال غلط
 

 ص  مدمود:
 

 : طيب ينفع ترجعها تانى؟؟؟؟؟؟ معاذ
 

 أل طبعا        مدمود:
 

 تصبر وتنا  حجرك الجنة إن شاء هللا فسبدان هللان  يعنى البالء وقع وإللى دص  دص  :معاذ
َواِجِهم   ُخلُوَنَها َوَمن  َصلََ  ِمن  آَبائِِهم  َوحَز  ٍن َيد  اُع َعد  واتِِهم  َوالَمالَئَِكوُة  زى ما ربنا قا  : " َجن  ي  َوُذرأ

ن ُك أ َباٍب * ِهم مأ ُخلُوَن َعلَي  اِر" الرعد  َسالَم   َيد  َبى الد  َم ُعق  ُتم  َفنِع  ُكم بَِما َصَبر     42 - 40 َعلَي 
 ؟؟؟؟؟؟؟؟؟ وال تسخط وكده كده البالء واقعن 
 

 أل إذا كان كدة      نصبر حدسن مدمود:
 

تكوون إموام مون حئموة الودعوة إلوى هللا  ممكون بصوبرك ده وبعدين يا حخوى حنوَع عوارف إنوك :معاذ
 عزوج 

 
إموام إيوه بوس ن  معواذحنَع هتسرح بّيه وال إيوه يوا عوم  ااااااام               للدعوةإمااااا مدمود:
!!!!! 

 
وًة ن  حنا مش بجيب داجة من عندى ربنا هوو إللوى قوا  كودا :معاذ ُهم  حَئِم  قوا  تعوالى " َوَجَعل َنوا ِمون 

ِرَنووا ووُدوَن بِأَم  ووا َصووَبُروا َوَكوواُنوا بِآَياتَِنووا ُيوقُِنوووَن" َيه  يبقووى حنووَع الزم تصووبر         42لسووجدة ا لَم 
 عارف لّما العبد بيمرل ربنا بيعم  إيه؟؟؟؟؟؟؟؟؟ن  عشان تاخد األجر كام 
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مدموود الوذى لوم ن  وكلموا حنودمج كلموا حزداد تعجوب عبودالردمن بوالكالم معواذإندمج مدمود موع 

ن  لخروجوواعمدمووود زعوويم الشوولة ُمخطووط الفُسوو  وان وال حهلووه  يكوون يطيووق سوومام سوويرة الوودين
يجلوس حماموه وينصوع لتيواع  مدمود اللى مفيش حغنيوة جديودة إال والزم ينشورها بوين صودابه

 وكأنه طالب للعلم واألداديث
 

 هااااااا لّما بيمرل حّى دد ربنا بيعم  إيه؟؟؟؟؟ مدمود وهو يقو : ثم انتبه على صوع
 
 
 

قوا  رسوو  هللا ن  هو اللى يقو  دبيبك النبى مش حنا إللى هقو  لك !!!! حنا هسيب دديث :معاذ
 إليه ملكين ن فقا  : إنظوروا مواذا يقوو  لعوواده ؟؟ن صلى هللا عليه وسلم " إذا مرل العبد ُبعث

علوّى إن وهو حعلوم ن فيقوو  إن لعبودى  فإن هو إذ جاموه دمد هللا وحثنى عليه رفعا ذلك إلى هللا
ودموا خيورا مون دموه ن  خيورا مون لدموه نوإن حنوا شوفيته حن حبدلوه لدموا  توفيته حن حدخله الجنة

 نوحن حكفر عنه سيئاته" 
"َوَموا ُيلَق اَهواإاِل ال وِذيَن  يعنى من اآلخر دط فوى بالوك اآليوة دى دايمواً  شفع بقى الصبر مهم إزاى

 00َصَبُروا َوَما ُيلَق اَها إاِل ُذو َدظٍّ َعِظيٍم" فصلع
 

 فهمع بقى؟؟؟؟؟؟ رك ما هتدخلها إال بيهيعنى عم حشترط لدخو  الجنة الصبرهللا عز وج  

 
مش األخ إللى عوايز  وقا  عبد الردمنثم حشار إلى  عندك دق      حنَع واد بتفهم      مدمود:

 يقطع لى رقبتى
 

 معلش     عديها المرة دى :معاذ
 

 ماشى عشان خاطرك بس يا        مدمود:
 

 وبعدين إنَع لدقع تنسى معاذ      اسمى  معاذ :معاذ
 

 ميزو ؟؟؟؟؟ هما بيدلعوك يقولولك إيه معلش حصله تقي  على لسانى مدمود:
 

ودينهوا ن  فسرعان موا حصوبدا صوديقين يقف مذهو  عبد الردمنوضدك مدمود و معاذضدك 
 جائع الممرضة تعلمهم بانتهاء الزيارة

 
 يالاااااا نسيبك بقى عشان منتقلش عليك :عبد الردمن

 
 شويةليه ما حنتم قاعدين  مدمود:

 
 أل كفاية كدة عشان منتعبكش :معاذ
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 بس ياريع تبقوا تيجو تانى مدمود:
 

 ُمر بس        محنَع ت :معاذ
 

موا شواء هللا عليوك  يقوو : عبود الوردمنوإذا ب وبالفع  ودم كالهموا مدموود وخرجوا مون الدجورة
 دا حنا كنع شاي  هم دخولك عليه معاذيا
 

 ؟؟؟إيه  ليه شايفنى باك  الناس وال :معاذ
 
 

 ملوش فى المواضيع دى أل مش قصدى بس حص  مدمود :عبد الردمن
 

 مواضيع إيه؟؟؟؟ :معاذ
 

ياريوع تبقوى تكلموه ن  علوى كالموى المهوم إنوك صوادبته خوالص خوالص متاخودش :عبد الوردمن
 على موضوم الصالة وكدة يعنى

 
 إن شاءهللا :معاذ
 

بود  موا حنوَع  بوأى إزاى حتعتوق مون النوارقوو  لوى  يال يوا عوم حدينوا زرنواه وحنتهينوا :عبد الردمن
 معلقنى من حمبارح كده

 
 هَى الساعة كام األو ؟؟ :معاذ
 

      ليه؟؟؟ 0: عبد الردمن
 

عشوان  دا حنوا كنوع نواوى حصوليه جنوب البيوع ى العصرهيأذن دلووقتىببببببببببياااااااااا رب :معاذ
 متأخرش

 
 حهلك هيزعقوالك :عبد الردمن

 
معلوش يوا ن  يال وقا  بوال مبوااله: حهلوى     وال    زمالوك        موش فارقوةبرحسه قل معاذحطرق 

 وإن شاء هللا حقو  لك ك  داجة حجلها لبكرة عبد الردمن
 

 عند المسجد مش كده؟؟؟؟؟ هنتقاب  فى الكلية ماشى المرة دى سماح بس بكرة :عبد الردمن
 

 عبد الردمن ُيسرم ويترك معاذوإذا بن  إن شاءهللا إن شاء هللا :معاذ
 

 طب استنى بس هقو         :عبد الردمن
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 قد حختفى معاذاوقد وجد  إ  حن يلتفع عبد الردمنمنه شيئا إذ حنه ما كاد  معاذلم يسمع 
 

 ُترى ماذا سيددث لمعاذ دين يعود ؟؟؟؟؟
 ُترى ما هو العتق من النار ؟؟؟؟

 وكيف يددث ذلك ؟؟؟؟؟
 

 هللاتابعونا في الدلقة القادمة بمشيئة  
 
 
 

 وفى مسجدالكلية "    بداية الطريق " الدلقة السادسة عشر 

 
الصوالة بودح يبدوث  وبعودن   المسوجد بعود حن حنهوى مداضوراته ليصولى الظهور عبد الوردمندخ  

 المبتسم دائما وحو  ما رحى وجهه معاذبعين زائمة عن 
لوو سومدع ن  تونفل لوى وك  ما حجيبلك سيرة العتق مون النوار النهاردة تالع يوم هبص بأ قا :

 حو  داجة تقولها العتق من النار
 

 طب قو  السالم عليكم األو   :معاذ
 

 ال سالم وال كالم قو  وبعد كدا نتفاهم :عبد الردمن
 

هكلمك فيه هنجيب آية من القورآن حو  داضر بس بشرط    عايزك تعرف إن حى موضوم :معاذ
 سمع كدااا وركز عشان تفهمفا؟  ماااااشى    دديث ونتكلم عليه من خاللها

 
 بس هو في فى القرآن آية عن العتق من النار!!!!!!!! امن عيني :عبد الردمن

 
عووايزك تتأكوود تمامووا حن     طبعووا فيووه !!!! عووايز حى داجووة الزم هتالقيهووا حكيوود فووى القوورآن :معوواذ

 عالجك الوديد هو القرآن
 

 طب قو  اآلية خلينى معاك      :عبد الردمن
 

 يعنى إيه عتق حصالً الزم تعرف  ب  ما حقولها     بما حنك عايز تتعتقق :معاذ
 

 وال هو الزم تستأذن طب ما تقو  يابنى هَو حنا هجر الكالم من بقك :عبد الردمن
 

 دا معناه إنه كان عبد ص  وال أل ؟؟ ماشى     يعنى مثال لما آجى وقو  حعتقع دد :معاذ
 

 ص  :عبد الردمن
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حو موولى يوأمره وينهواه  نا العبد دا قبو  موا يتعتوق كوان الزم يكوون لوه سويد: طيب لو تصورمعاذ
 وهو ِملك ليه الزم ينفذ حوامره     ص ؟؟؟

 
 ص  :عبد الردمن

 
من النار     دا يعنى حنك عبود  تتعتقحنك عايز     : جميييي  حوى لما نرجع بأى لموضوعنامعاذ

ن  توديووك وتجيبووك زى مووا هووَى عووايزة كتك وسوويدتوووملووك لهووا وهووى موال  -عنوود النووار  - عنوودها
 الموضوم كبيرن  عبد عند النارفاااااااهم يعنى إيه 

 
 
 

شوكله كودا بواين  الموضووم  بوسن  عبد عنود النوار !!!!!!      موش للدرجوة يعنوى :عبد الردمن
 عليه من حوله كّم 

 
َم َتورَ  قا  تعالى : بسم هللا الوردمن الورديم :  تعالى ناخداآليةمعاذ ِمَنواِع " َيوو  ِمنِيَن َوال ُمم  ى ال ُموم 
َعى َمانِِهم َيس  ِديِهم  َوبِأَي  َن حَي  َهاُرَخالِوِديَن فِيَهوا ُنوُرُهم َبي  تَِهوا األَن  وِري ِمون َتد  واع  َتج  َم َجن  وَراُكُم ال َيوو   ُبش 

ُز ال َعِظويُم) َم َيقُوو ُ ال ُمَنوافِقُوَن َوال ُمَنافَِقواُع  (24َذلَِك ُهَو ال َفو  َتوبِس  ِمون آَمُنووا  لِل وِذينَ َيوو  انُظُروَنوا َنق 
وووِرُكم   ِجُعوووا َوَراءُكووم  َفال َتِمُسوووا ُنوووراً  نُّ ووَنُهم بُِسووور قِيوو َ ار  َمووُة ل ووُه  ٍَفُضووِرَب َبي  د  َبوواب  َباِطُنووُه فِيووِه الر 

َعُكم  َقالُو20} ال َعَذابُ  َوَظاِهُرهُ ِمن قَِبلِهِ  ُكم  { ُيَناُدوَنُهم  حَلَم  َنُكن م  ُتم   ا َبلَى َولَِكن  َفَتنُتم  حَنفَُسُكم  َوَتَرب ص 
 ِ ُر هللا  ُكُم األََمانِيُّ َدت ى َجاء حَم  ت  ُتم  َوَغر  َتب  ِ ال َمُروُر} َوار  ُكم بِاهلل  َيوة   {22َوَغر  َخُذ ِمونُكم  فِد  َم ال ُيم  َفال َيو 

اُرهِ  َوال ِمَن ال ِذيَن َكَفُروا الُكم  َمأ َواُكُم الن  َس ال َمِصيُر} َي َمو  َشَع  {20َوبِئ  حَلَم  َيأ ِن لِل ِذيَن آَمُنوا حَن َتخ 
 ِ ِر هللا  ِهُم األََمودُ  قُلُوُبُهم  لِِذك  و ُ َفَطوا َ َعلَوي   َوَما َنَز َ ِمَن ال َدقأ َوال َيُكوُنوا َكال ِذيَن حُوُتوا ال ِكَتواَب ِمون َقب 

ُهم  َفاِسقُونَ َفَقَسع  قُلُوُبُهم  َوَكثِير   ن   {الدديد21}مأ
 

الُكم  " : عايزك تستشعر بأى الفرق بين ناس ربنا قوا  لهوممعاذ واُر ِهوَي َموو  ونواس  " َموأ َواُكُم الن 
اِصووِريَن" آلعمووران تانيووة قوواللهم ُر الن  الَُكم  َوُهووَوَخي  لَى ن  205"َبووِ  هللّاُ َمووو  ووَم ال َمووو  الَُكم  نِع  " هللّاَ َمووو 

َم ا ِصيُر" األنفا َونِع  ووادود هللا موواله      مواله يعنى هو ِمل ك لها الفرق بين وادد النارن  25لن 
 فاهمنى

 
موش  يعنى حبقوى وادود بتوام ربنوا؟  حه      كدا حنا فهمع يعنى إيه حتعتق من النار :عبد الردمن
 إزاى حتعتق ؟؟ هقولى بأ     بتام النار

 
 ربنووا عووز وجوو  جوواب صووفاع النوواس اللووى النووارن  تووانى دلووو قوووى    تعووالى نرجووع لتيووة :معوواذ

نشوف الصفاع لو فيك تعالى ن  يعنى إللى لسة متعتقوشن  عندها يعنى اللى هم عبيدن  موالهم
 ؟دلو    منهم     ولو مش فيك يبقى حنَع كدا فى السليم يبقى لسة متعتقتش والزم تتوب

 
 اعلي جميييييييييييي      يالااااااا خش :عبد الردمن

 
وَعىن  تعالى ناخد األياع بالترتيب :معاذ ِمَنواِع َيس  ِمنِيَن َوال ُمم  َم َتَرى ال ُمم  ُنووُرُهم  حو  األياع " َيو 

َمانِِهم " هللا عز وج  ِديِهم  َوبِأَي  َن حَي  وخلى بالوك ن  هيعطى المممنين نوريوم القيامة يمشوا بيه َبي 
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"فمنهم مون  ألن الرسو  صلى هللا عليه وسلم قا  :ن ا النور فى اآلخرة على قد العم  فى الدني
ومونهم مون نووره  ومونهم مون نووره كالكوكوب الودرين نوره كالشمس ومنهم من نووره كالجبو ن
والمنافقين واقفين  فالمممنين هنا واقفين فى النورن  على قدر ابهامه يضيئ مرة ويطفئ مرة"

" يهم ويقولوافى اللدظة دى المنافقين ينادوا علن  فى الظالم ُنوِرُكم  َتبِس  ِمن  ُظُروَنا َنق  يعنوى ن  "ان 
 استنوا ناخد شوية نور منكم

 
 طب دا إيه عالقته بالعتق؟؟؟ :عبد الردمن

 
 
 
 

 حفهووم القوورآن لمووا حقووو  لووك آيووة تركووز ودوواو  تتطلووعن  يووابنى حصووبر متبووآش ملهوووف كوودا :معوواذ
 الداجاع المستخبية فيها

 
 ة المستخبى هنا؟؟؟طب إيه الداج :عبد الردمن

 
يعنوى عوارفين حنهوم داخلوين النوار ن  : حنَع مش مالدظ إن دو  منافقين وواقفين فى الظوالممعاذ

 يطلبوا من المممنين نور      ؟؟؟ إيه إللى يخليهم
 

 صدي  هما طلبوا النور ليه طيب؟؟ :عبد الردمن
 

 غيرهم بنا زى ما بيخدعواتخدم ر فاكرة حنها ممكن عبد الردمنهفهمك     فى ناس يا  :معاذ
وشووايف تفاصووي   وخووواطرهم ن سووامع صوووتهم بيسوومع ضووميرهم وبينسوووا حن ربنووا زى مووا هووو

 بهموقل
 

 إزاى :عبد الردمن
 

تالقوى الشواب بعود موا ن  إللى طالعة اليومين دو  هقولك إزاى     يعنى مثال موضة الدين :معاذ
وفجأة لقوى موضوة ديون  جرب ك  داجةوسمع حغانى لماية ما صدم و مشى مع بناع لما حتهلك

يعنى هوو هيخودم ربنوا؟!!   موا ربنوا عوارف  وحهو نجرب بردوا           قالك يالاا ندخ  ونلتزم
 إللى جواه

 
 حنع هتقرفنى ليه    يعنى يسمع حغانى مش عاجبك ويلتزم مش عاجبك :عبد الردمن

 

هوو داخو  عشوان متعتوه  دا ألن  حهدى بس     حص  هو مدخلش الدين عشان يرضى ربنا :معاذ

 شوويةن  يصولى ن ويبطو  ن يتووب ويرجوععشان كدا تالقيوه ن  هيشوف هيرتاح وال أل
فواكر حنوه ن و المهوم حنوه فواكر حنوه كودا كوويسن  إلتزام وشوية حغانى وحفوالم

 دنيا وآخرة ومش عارف إنه ممكن يبقى من المنافقين بيضدك على ربنا
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 ؟ إزاى بقى ةوفهمناها منافق فى األخر طب منافق فى الدنيا :عبد الردمن
 

وزى مامشوع موع علوى نفوس النظوام  هقولك إزاى     الناس دى بقى هتيجوى فوى اآلخورة :معاذ
فواكرة حنهوا ممكون     تمشوى معواهم فوى اآلخورة وفواكرة إنهوا كويسوة المممنين فى الودنيا عوايزة

ُ َجمِ  ربنا قا  كدان  تخدم ربنا َعثُهُم هللا  َم َيب  لِفُوَن لَهُ يعاً " َيو  لِفُوَن لَُكوم   َفَيد  َسوُبونَ  َكَما َيد  ُهوم   َوَيد  حَن 
َطاُن َفأَنَسوواُهم   ووي  ِهم  الش  َوَذ َعلَووي  ووَتد  ُهووم  ُهووُم ال َكوواِذُبوَن * اس  ٍء حاَل إِن  بُ  َعلَووى َشووي  لَئِووَك ِدووز  ِ حُو  ووَر هللا   ِذك 

َطاِن ُهم  ال خَ  ي  َب الش  َطاِن حاَل حن ِدز  ي  حهو بيدسبوا حنهم صو      ن  29-28اِسُروَن" المجادلة الش 
 أل      وبيدلفوا لربنا كمان

 
 
 

يعنى ولسة مظبطش نفسه ممكون  طب يعنى الوادد ممكن يكون فى بداية التزامه :عبد الردمن
 يملط يعنى

 
مصطفى كام  وماشى على البدر فى  ينفع حنا حبقى ماشى فى شارم عبد الردمنبص يا  :معاذ
 وادد وقع
 

 أل مستدي  طبعا !!!!  :عبد الردمن
 

ميونفعش تمشوى فوى اإلثنوين فوى وقوع ن  حهو طريق الدين كدا يوا تمشوى فيوه يوا فوى غيوره :معاذ
 وادد

 
 بس يعنى ما ك  إنسان بيملط :عبد الردمن

 
لكون متقنعنويش حنوك ن  آه حمشى فى طريق وادد واغلط وتوب تانى   واغلوط وتووب توانى :معاذ

 وال إللوى النوار ددد نفسك حنع مع مين مع اللوى هللا مووالهن  فى دا وشوية فى دا هتمشى شوية
 زى ما هموا خودعوا الموممنين فوى الودنيان  ألن النوعياع دى الزم هتنافق فى اآلخرة مواله ؟؟؟

َرُموووا َكوواُنوا  ِمووَن ال ووِذينَ  ربنووا قووا  كوودا :ن  المووممنين هيخوودعوهم فووي اآلخوورة آَمُنوووا  "إِن  ال ووِذيَن حَج 
َدُكوَن" المطففين َم ال ِذيَن آَمُنوان  49َيض  َدُكوَن" المطففين  " َفال َيو   02ِمَن ال ُكف اِر َيض 

 
 إزاى بقى :عبد الردمن

 
" حهووو زى مووا قلنووا     لمووا المنووافقين يقولوووا:  معوواذ َتووبِس  ِموون  ُنوووِرُكم  ُظُروَنووا َنق  المووممنين  " ان 

ِجعُ  هيردواعليهم يعنى عايز نور إرجع للدنيا وهواع منهوا ن  وا َوَراَءُكم  َفال َتِمُسوا ُنوراً"" قِي َ ار 
وَنُهم  بُِسووٍر لَوُه  ساعتها فيلتفع المنافقين خلفهم زى ما المممنين شاوروا لهمن  نور "َفُضوِرَب َبي 

َمُة" د   ن  نادية المنافقين ُب""َوَظاِهُرهُ ِمن  قَِبلِِه ال َعَذا نادية المممنين َباب  َباِطُنُه فِيِه الر 
 

 ويقولوووا مووا بوودحوا يدسوووا حن فووى داجووة غلووط فيصوورخ المنووافقين هنووا موون خلووف السووور بعوود
" َقووالُوا َبلَووى  " دا إدنووا كنووا بنصوولى ونصوووم ودووافظين قوورآن معوواكمن  "ُيَنوواُدوَنُهم  حَلَووم  َنُكوون  َمَعُكووم 
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ُكم           " ُكم   لهووومخموووس صوووفاع ن  ركوووززززززززززز بقوووىن  َولَِكووون  فَُسوووُكم   " َولَِكووون  وووُتم  حَن    َفَتن 
ُتم   ُتم   َوَتَرب ص  َتب  ُكم  األََمانِيُّ  َوار  ت  ُر هللا   َوَغر  ِ ال َمُروُر" َدت ى َجاَء حَم  ُكم  بِاهلل   َوَغر 

 
 يالاااااااا فيك إيه منهم عشان تعرف إنك اتعتقع والأل؟؟:   معاذ
 

 عشان حفهم وبرادة هللا يكرمك طب عيدهم تانى كدا :عبد الردمن
 

وتخيو  كيوف ن  عبودالردمن صوورة الموممنين والمنوافقين وفاصو  بيونهم بسووريوا تخيو  :  معاذ
  المنافقين من وراء ذلك السور سيكون صراخ همالء

 
 
 
 
 

 فى الدديث وبدح يفكر معاذبدح يندمج مع 
 ه  يا ترى حنا منهم ؟؟؟؟
 إيه الصفاع دى ؟؟؟؟

 يه ؟؟؟؟يا ترى معناها إ
 ن أل حكيييييييد حنا مش منهم

 دى حنا بعصى حه لكن يعنى مش للدرجة
 
 
 
 

 لديه ثقة زائدة فى نفسه عبد الردمنويبدو حن 
 

 فكيف سيواجه كالم معاذ دين يشرح له؟؟؟؟؟؟
 
 
 
 
 
 
 
  

 تابعونا في الدلقة القادمة بمشيئة هللا 
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 " عبــد اللـه" الدلقة السابعة عشر 

 
قطوع ذلوك الدوديث  مندمجين فى دديثهما عون العتوق مون النوار   عبد الردمنو معاذوبينما كان 

فواخر  المدموو  مون  بهوزاز الهواتف فوى جيبوه ينبهوه بوجوود اتصوا    معاذشعر ن  معاذهاتف 
 هخر  بره المسجد ارد على التليفون    عبد الردمنبعد اذنك يا  جيبه ونظر فيه ثم قا :

 
 اتفض :عبد الردمن

 
 وهو متلهف للرد على ذلك االتصا     معاذخر  

 
 : السالم عليكم وردمة هللا وبركاتهمعاذ
 

 : وعليكم السالم وردمة هللا وبركاته عبد هللا
 

 وادشنى بصدق   ؟؟عبد هللا: كيف دالك يا معاذ
 

 ادنا مش كنا لسه من يومين مع بعل عند الشي  ابراهيم   : يا بكاش  عبد هللا
 

 انى بدبك فى هللا   وبجد بشتاق انى اشوفك واقعد معاك دايماً   عبد هللا: انع عارف يا معاذ
 

وانوع عوارف ان النواس كلهوا ليهوا  ببتنوى مون اجلوه يوا دبيوب قلوب  د: ادبوك هللا الوذى اعبد هللا
 وانع ليك معزه وبقره وخروف  ههههههه معزه وادده فى قلبى  !!

 
 انع فين دلوقتى؟؟   ربنا يديم االخوه والموده  عبد هللااضدك هللا سنك يا  : معاذ
 

لووو تعوورف  انووا لسووه خووار  موون مكتبووة االيمان  وجيبتلووك الكتووب اللووى طلبتهووا منووى   :  عبوود هللا
الصووراده الكتووب تقييييلوه جووداااااا   مووش عووارف انووع عووايز  تقوابلنى دلوووقتى علشووان تاخوودهم   

 م وادد وادد وخالصما كنع تجيبه الكتب دى كلها دلوقتى ليه  ؟؟
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 المهم  مش انع راجع الكليه تانى؟؟؟ن  : هبقى اقولك بعدينمعاذ
 

 : باذن هللا  عبد هللا
 

 خالص  انا جايلك انا واخ معايا   ان شاء هللا مسافة السكه وهتالقينا عندك   :معاذ
 : فى انتظارك بمشيئة هللا  عبد هللا

 
 : السالم عليكم وردمة هللا وبركاته  معاذ
 
 
 

 فى دفظ الردمن      وعليكم السالم وردمة هللا وبركاته :عبد هللا
 

   عبد الردمنالى باب المسجد ونادى  معاذعاد 
 

   عبد الردمن  عبد الردمن: معاذ
 

 : نعم   عبد الردمن
 

 : تعالى علشان عاوزك هنروح مشوار  معاذ
 

 مشوار ايه بس دلوقتى  ؟؟ :عبد الردمن
 

   كالمك معايا ونروح بعدين  : تعالى بس كممعاذ
 

 هو انا معرفش اقعد معاك شوية على بعل   :عبد الردمن
 

 : معلش   استدملنى   بس اص  فيه اخ جايبلى داجه والزم اروح اخدها منه  معاذ
 

 واالخ ده بعيد  انا مش قادر اتدرك  متقوليش نمشى  !! : طيب  امرى هلل  عبد الردمن
 
 

 
 

 ميكروباص  بس يال علشان منتاخرش   : متخافش  هناخدمعاذ
 

   عبد هللاوذهبا للقاء  عبد الردمنو معاذخر  االثنان 
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 ترى ماذا سيددث  ؟؟
 
 
 
 

 تابعونا بمشيئة هللا في الدلقة القادمة 
 
 
 
 
 
 

 نصائ  غاليــة " " الدلقة الثامنة عشر 
 

 ن ذلوك اليووم شوديد الزدوام  وكا    عبد هللامن الكليه متوجهين للقاء  عبد الردمنو معاذخر  
عبود ثوم اتوى الفر   اشوار  الركوب   عبد الردمنو معاذمضى قرابة نصف الساعه ولم يستطع 

لم يكن هناك اال مكانا وادد  على الفور    عبد الردمندخ   الدد السائقين فتوقف له   الردمن
لكووى  معوواذلوويال لوتندووى ق عبوود الووردمنجلووس  بالكرسووى االخيوور موون السووياره بجانووب فتوواتين  

 يجلس  
 

 :خش يا شي  يال  الكرسى واسع   المفرول انه بياخد اربعه مش تالتة  معاذالسائق ل
 

  معلش يووا اسووطى مووش هنعوورف عبوود الووردمنانووز  يووا  الووى داخوو  السووياره ثووم قووا : معوواذنظوور 
 نركب  

 
ره )انجوزوا ولوم يجود موع نوداءاع السوائق المتكور    معواذكثيراً من تصورف  عبد الردمناستاء 

دا ًمن النزو  بناءا على طلب  ُُ    معاذ  هتركبوا وال مش هتركبوا خلونا نمشى( ُب
 

بقالنا نص ساعه واقفين لما رجلينا ورمع   وبعد ده كله لموا الراجو   : ينفع كده؟؟عبد الردمن
 عووايز بقووى اعوورف سووعادتك مرضوويتش تركووب ليووه ؟؟ يوقووف لنووا تقووولى انووز  مووش هنركووب  !!

 لمكان كان ضيق ومكنش هينفع نركب!!ومتقوليش ا
 

زى ما انوع شوايف  انا وانوع اصوالً    عبد الردمن: الدكاية مش دكاية مكان وال داجه يا معاذ
الدكاية ان كوان فيوه بنتوين فوى الكرسوى  رفيعين   لو لزقونا فى بعل مش هناخد مكان وادد  

 ومكنش ينفع نقعد جنبهم  
 

وبعوودين دو  زى اخواتنووا  ؟؟؟ مووا كووانوا هيعضووونا وال ايووهه ؟؟معوواذليووه بقووى يووا  :عبوود الووردمن
 بالظبط!!!

 
 ه  ضما انا عارف ان هما اخواتنا   بس مكنش ينفع نركب جنبهم بر :معاذ
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 طيب يال يا ناص  ورينا بقى هنركب ازاى  ؟؟ :عبد الردمن

 
مون م بيقوو  ) النبى صلى هللا عليه وسول     : متخفش   ان شاء هللا هنالقى عربيه دلوقتىمعاذ

 (ترك شيئا هلل عوضه هللا خيراً منه
 

 :) مستهزءا ( طيب  اما نشوف   عبد الردمن
 

    وكانوع شوبه خاليوه مون معاذكالموه اال واذا بسويارة تقوف امامهموا هوو و عبود الوردمنولم يوتم 
  فى غاية االندهاش والتعجب مما ددث   عبد الردمنوكان  ركب االثنان السيارة    الركاب   

 
 

 قليالً  الشديد فى كالم النبى صلى هللا عليه وسلم   جعله ذلك يسرح  معاذكان متعجبا من يقين 
 

 قولع اذكار الركوب وال لسه ؟؟ ينبهه ويقو : معاذواذا ب
 

بوس قوولى  وهبتسوم كموان زى موا النبوى كوان بيعمو       اه  ان شواء هللا هقوولهم :عبد الردمن
 وبعدين لما انع خوايف تركوب جنوب البنواع    نا ركبنا جنب البناع؟االو   هى ايه المشكله لو ك

 اما  انا اعم  ايه بقى؟؟
 

  مفيهاش وادود ايمانوه قووى فتنوة النسواء مفيهواش كبيور وصومير   عبود الوردمنبص يا  :معاذ
واكيد عوارف قصوه برصيصوه العابود اللوى قعود يعبود ربنوا سونييييييييييييييييين  وايمانه ضعيف  

 كله برده وقع في فتنة النساء  انع بتصدق النبى صلى هللا عليه وسلم؟وبعد ده 
 

 اه طبعا   : عبد الردمن
 

قوا   : اهو النبى صلى هللا عليه وسلم قالنا فى اكتر مون دوديث عون خطوورة فتنوة النسواء  معاذ
وفوى دوديث ن  (ما تركع بعدي فتنة حضر على الرجوا  مون النسواء النبى صلى هللا عليه وسلم )

إن الوودنيا خضوورة دلوووة وإن هللا عووز وجوو  مسووتخلفكم فيهووا لينظوور كيووف تعملووون فوواتقوا  ) تووانى
يعنووى اخطوور فتنووه علووى ن  الوودنيا واتقوووا النسوواء فووإن حو  فتنووة بنووي اسوورائي  كانووع فووي النسوواء(

 رانــــوـواسمع ربنا بيقو  ايه فوى سوورة آ  عم    الرجا  هى فتنة النساء زى ما النبى اخبرنا
ِة َوال  ُزيأ  ) َهِب َوال فِض  َطَرِة ِمَن الذ  َساِء َوال َبنِيَن َوال َقَناِطيِر ال ُمَقن  َهَواِع ِمَن النأ اِس ُدبُّ الش  وِ  َن لِلن  َخي 

ووُن ال َمووآِب( ووَدهُ ُدس  ُ ِعن  َيا َوهللا  ن  ِث َذلِووَك َمَتوواُم ال َدَيوواِة الوودُّ َعوواِم َوال َدوور  َن  َمِة َواأل  سووبدانه  ربنووان  ال ُمَسووو 
فووتن بيهووا تالوودنيا والنوواس كلهووا بتدبهووا وبت اوتعووالى ذكوور او  شووهوه فووى الشووهواع اللووى ماليوو

   شهوة النساء  
 

ادنووا كنوا مجوورد هنركووب  بووس ادنوا كنووا هنعمو  ايووه بوس  ؟؟ : ربنوا يكفينووا شورهم  عبود الووردمن
 جنبهم  !!
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قوى الزق لجسومها طوو  انك تقعد جنب وادده وجسمك يب انع بتستهين بداجه زى دى؟؟ :معاذ
ربنوا سوبدانه وتعوالى اللوى خلقنوا وادرى بينوا    عبود الوردمنبوص يوا  الطريق ده شئ بسيط   !

ال   امرنوا اننوا اصوال منقربلهواش  زى  امرنا مش اننا مونعملش المعصويه وبوس   من انفسنا   
خليوك  المعصية  علشان الشيطان ليه خطواع فى ايقام العبد فى  قوله تعالى )وال تقربوا الزنا(

ال   موثال   مون او  مورة    الشيطان عمره ما هيقو  لدد اكفور او ازنوى فاكر الكالم ده كويس  
وبعودين عيواذا بواهلل يوقعوه فوى  دبة سوء االو    وبعودين موثال يشورب خموره  يمشيه مع صُ    

مجورد  تصوير(وفى موضوم فتنة النساء بالذاع   زى ما بنقو  )ممنوم االقتراب او ال الزنا  !
)العوين  ده غيور ان النبوى صولى هللا عليوه وسولم بيقوو     نظره انع بتستق  بيها ممكن تضويعك

واليوود تزنووي وزناهووا الووبطش والرجوو  تزنووي  تزنووي وزناهووا النظوور واللسووان يزنووي وزنوواه الكووالم
 وفى دديث اخرن  ويصدق ذلك الفر  حو يكذبه( وزناها المشي والسمع يزني وزناه االستمام 

 طعن في رحس حددكم بمخيط من دديد خير له من حن يمس امرحة ال تد  له(ألن يُ  )
 
 

عيده تانى كده بالرادوه وفهمنى  انوا او  موره  ايه الدديث االخير ده  ؟؟ ايه ؟؟!! :عبد الردمن
 اسمع الكالم ده  

 
ن  لوه(ألن يطعن في رحس حددكم بمخيط من دديود خيور لوه مون حن يموس امورحة ال تدو   : )معاذ

 يعنى ادسنلك انوك تنضورب بدديوده فوى دماغوك وال انوك تلموس وادوده مويدلش ليوك انوك تلموس 
 جسمها  

 
ربنووا  ده الوادوود الزم لمووا يقابوو  اى وادوودة بيسوولم عليهووا  !! يووادى المصوويبة   !! :عبوود الووردمن

 باذن هللا من هنا وجاى مش هسلم تانى ابداااااااااا   يمفر لنا  
 

يوال بقوى     بس انع فعال خد بالوك ومتسولمش علوى دود توانى  ربنا هيمفرلك  : ان شاء هللامعاذ
 ر لدد ما نوص   ذكُ ا  عايزك متبطلش استمفار و

 
دتوى وصو  الجميووع  مصوودفا مون جيبوه وبودح يرتوو  بعول االيواع بصووته العووذب معواذثوم اخور  
 فى انتظارهم   عبد هللاوكان     بسالمة هللا
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 الدلقة القادمة بمشيئة هللا تابعونا  في 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 إنها االُخّوه " " الدلقة التاسعة عشر 
 

 معوواذصووديق هووو    عبوود هللا واقفووا فووى انتظووارهم   عبوود هللاوكووان  وصوو  الجميووع بسووالمة هللا   
 وتعورف عليوه    التقوى بوه فوى ادودى الودروس الدينيوه       الوفى ورفيوق دربوه فوى طاعوة هللا

 جمعهما رباط االخوة والمدبه فى هللا  ومن يومها وي
 

لديتوه توزين وجهوه الوى تشوعر بوالنور يشوع    معاذال يختلف فى مظهره كثيرا عن  عبد هللاكان 
وابتسوامته  يبدو عليه الوقوار والسوكينه  غير ان موا يميوزه هوو رودوه المردوه الجميلوه   منه  

 التى ال تفارق وجهه  
 

ان يقوف بعيودا  ولكنوه آثور   معواذ  فهو صوديق  عبد هللامظهر كثيرا من  عبد الردمنلم يتعجب 
 من دديثه   معاذدتى ينتهى 

 
 : السالم عليكم وردمة هللا وبركاته  معاذ
 

انتووو  هووى دى مسووافة السووكه؟؟ ينفووع كووده   ؟؟ : وعلوويكم السووالم وردمووة هللا وبركاتووه  عبوود هللا
 كنتوا راكبين ايه ؟؟ سلدفه؟؟

 
  اخ عبد الوردمنصودي    له  المواصالع كانع زدمه جداااا انهارده    : معلش يا عبد ا معاذ

 معايا فى الكليه  
 

   عام  ايه؟؟عبد الردمن: تشرفنا يا اخ عبد هللا
 

 : الدمد هلل  كويس  عبد الردمن
 

 فرصه سعيده انى شوفتك   : شكلك اخ مدترم وطيب    عبد هللا
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 : ده بس من ذوقك  عبد الردمن
 

   ؟؟عبد هللاالكتب يا  : جبعمعاذ
 

 : اه  اتفض    عبد هللا
 

 ويجعله فى ميزان دسناتك   عبد هللا: جزاكم هللا خيرااااا   ربنا يكرمك يا معاذ
 

 ادد الكتب الظاهره من الدقيبه مكتوبا عليه )مدار  السالكين( عبد الردمنالدظ 
 

 : هو كتاب مدار  السالكين ده بتام الشي  يعقوب؟؟عبد الردمن
 
 

 : ال  ده بتام االمام ابن القيم  معاذ
 

 اص  انا كنع سمعع الشي  يعقوب بيشرده فى مره   :عبد الردمن
 

 بس الكتاب مش بتاعه  الكتاب ده راااااااائع جداااااااااا   : اه هو بيشرده   معاذ
 

 : ما شاء هللا   انع بتسمع الشي  يعقوب؟؟عبد هللا
 

    وفه فى التليفزيونساعاع بش    : يعنىعبد الردمن
 

 : وبتسمع مين تانى من الشيوخ؟؟عبد هللا
 

بس انا     بس ساعاع بيصادف انى بكون قاعد قدام التليفزيون : مش بسمع دد  عبد الردمن
 وغيرهم   والشي  مدمود دسان    عارف شيوخ كتيييير  زى الشي  مصطفى الدوينى   

 
 ضدك  نفسيهما من ال معاذو عبد هللالم يتمالك 

 
 هو انا قولع داجه بتضدك اوى كده؟؟ ؟؟ : بتضدكوا على ايهعبد الردمن

 
 دسان   مدمدوالشي      : قصدك الشي  ابو اسداق الدوينىعبد هللا

 
 همووا  مووش فيووه شووي  اسووموا : اه  معلش  اصوولى بنسووى بسوورعه اليووومين دو   عبوود الووردمن
 مصطفى   ؟؟

 
 دوى  : ايوه  اسمه الشي  مصطفى الععبد هللا

 
 : تمام  انا كده افتكرع   عبد الردمن
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 وشكلنا هنبقى اصداب باذن هللا   انا دبيتك فى هللا   عبد الردمن: وهللا يا عبد هللا

 
 : انا ليا الشرف  عبد الردمن

 
 ما انا مبقاش ليا الزمه   !      امشى انا بقى : خالصمعاذ
 

   معاذيا ده انع دبيب الك   : مين قا  كده بس؟؟عبد هللا
 

 هو صدي  الشي  ابراهيم هيدى درس انهارده؟؟ : معاذ
 
 
 

 والدرس هيبقى بعد صالة الممرب فى مسجد عمر ابن الخطاب   ان شاء هللا   : عبد هللا
 

هنمشووى بقووى علشووان انووا اتوواخرع  بوواذن هللا اشوووفك عنوود الشووي  انهووارده        خووالص :معوواذ
   لردمنعبد ايال يا  !!! 0جامد  الساعة بقع 

 
   عبد الردمنبس متدرمناش من اننا نشوف االخ  : ماشى   عبد هللا

 
 السالم عليكم وردمة هللا وبركاته   له   : باذن ا معاذ
 

 فى دفظ الردمن   : وعليكم السالم وردمة هللا وبركاته  عبد هللا
 

 مسرعين فى طريق العوده   عبد الردمنو معاذوانطلق 
 

 
 ذ دين عودته؟؟ترى ماذا سيددث لمعا
 
 
 
 
 
 
 
 

 تابعونا في الدلقة القادمة بمشيئة هللا 
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 " لك هللا يا معاذ "  الدلقة العشرون
 

وهو مازا  لم َيُعد إلى بيته دتى  والعصر حوشك على األذان 0حن الساعة  معاذما حن علم 
  عائدين عبد الردمنوحسرم هو و حصابه الهلع

 
ثم هرو  ن  بدث عن حقرب مسجد وصلى الفريضة    بيع دتى حذن العصروما حن اقترب من ال

" اللهم ن  "اللهم إنى حجعلك فى ندره وحعوذ بك من شره " عائداً إلى البيع وهو يتمتم بدعاء
 اوقب  وصوله حشترى طعاماً للمداء واتجه فورن  وكأنه ُمقب  على األهوا ن  اكفنيه بما شئع "

 وفت  البابن  2:  05اعة بعد حن حصبدع الس للبيع
 

إال وقود     لم يدرك دقيقة الموقف  !!!    لم ينتبه  !!! ماذا جرى؟؟؟ ماذا ددث؟؟ معاذلم يدرِ  
نتيجة ً لِما تلقاه مون ن  بعد حن ترن  جسده وكاد يقع هو حيضاً  تبعثر الطعام من يده على األرل

 كادع تفقده صوابه صفعٍة على وجهه
 

هتفضوو  تتصوورم  علووى  دتووى حنتبووه علووى صوووع حبيووه يقووو : المفاجووأة فووى غموورة معوواذمووازا  
هتفض  تتسكع مون الشوي  دا للشوي  دا لدود حمتوى      موا  هاااااااا؟؟؟؟؟؟ الجوامع لدد امتى؟؟؟

 وال هَى الجنة حتخلقع لكم حنتو وبس؟؟؟ عاملى فيها شي       ! ترد ؟؟؟
 

 بابا حنا           :معاذفأجاب 
 

لموا  طوو  النهوار قورآن قورآن ولوف ودوران علوى الجواموع    يه وزفع إيه يا حخىنَع إإالوالد: 
 بكرة نشوف هينفعك بإيه القرآن؟؟ن  قرفتنى

 
وموا  تلوك اللطموة علوى خوده األيسور بكوف والوده ثاَر الدم بعروق الشاب بعود حن فواق مون صودمة

بعود حن ضومط  حمسك يد حباه يرفع يده ثم فجأةلم يدرِ  ماذا يفع  وإذا به     عقبها من استهزاءح
ثم يلطم نفسه بهوا  فإذا به يرفعها ثم دنا منها وإذا به ُيقبِلها      لكنه لم يكتفى بذلك عليها بقوة

 حنا آسف حنا آسف إنى حتأخرع وهللا مكان قصدى معلش وقا  : على خده األيمن
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وراح يلملوم الطعوام  ثوم حندورف عون حبيوه ُيخفوى دمعوه وما كان منه بعد ذلوك إال حن طأطوأ رحسوه

 المبعثر على األرل
 

 مش هتاك  وقا :
 

 مش متني     هو إللى يشوفك يجيله نفس ياك  الوالد:
 

 طب مش عايز حى داجة        حنا هدخ  جوة : معاذ
 

 فى ستين داهية بصوٍع عا  ٍ: -الوالد 
 
 

ن  لفوه بشودةوحغلق على نفسه فى صمع وخر  والده مون الشوقة بعود حغلوق البواب خ معاذدخ  
لكنهوا لوم  تراقوب دوديثهما مون خلوف بواب دجرتهوا -سارة  - معاذوفى نفس اللدظة كانع حخع 

 تخر  خوفا من والدها
 

 معاذدتى خرجع وطرقع الباب على  وما حن سمعع صوع غلق الباب
 

        معاذ     معاذ سارة:
 

 فى إيييييه ؟؟؟؟ عايزة داجة ؟؟؟ :معاذ
 

 ممكن حدخ  ؟؟؟؟ سارة:
 

 أل مش ممكن        ممكن حنتى بقى تسبينى فى دالى :معاذ
 

 طب           سارة:
 

 ال طب وال مطبش سبينى دلوقتى :معاذ
 

 وفعال تركته سارة ودده كما حراد
 

لسوُع ضوعيفا  ألنوى ال حسوتطيع الورد عليوه !!!!هو   لماذا يضوربنى ؟؟؟ ُيددث نفسه معاذوجلس 
 حستمفُر هللا       استمفر هللا ِرى به !!!!ال حستدق هذا !!! حهذا جزاء بِ  ؟؟؟؟

 
 

 وما وجد ما يخفف عنه سوى القرآن حنيس عمره وظ  يبكى
 دتى مر اليوم        ود ّ اليوم التالى فظ  يقرح ويبكى 
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 تابعونا  في الدلقة القادمة بمشيئة هللا 
 
 
 
 
 

 " ؟؟؟ " يا ترى انع منهم الدلقة الداديه والعشرون 
 

اذا بهاتفووه  وبعوود ان انهووى مداضووراته   الووى الكليووه    معوواذذهووب  صووباح اليوووم التووالى   وفووى
   عبد هللاانه  المدمو  يرن   

 
 : السالم عليكم وردمة هللا وبركاته  معاذ
 

 ؟ عام  ايه؟معاذازيك يا  : وعليكم السالم وردمة هللا وبركاته  عبد هللا
 

 : الدمد هلل   معاذ
 

انوع موش كنوع قايو  انوك هتيجوى   وانوا  تقوولى مجيوتش الودرس امبوارح ليوه؟؟؟: تقودر عبد هللا
 قايلك المعاد  ؟!

 
   كان عندى شوية ظروف  عبد هللا: معلش يا معاذ
 

دى خامس موره تميوب  فيه ايه بالظبط؟؟   ؟؟معاذ: نفسى اعرف ظروف ايه دى بس يا عبد هللا
 ؟؟؟!!معاذانع مخبى داجه عليا يا  عن السلسة الجديده اللى بداها الشي  ابراهيم  !!

 
عندى شوية ظروف وان شاء هللا ك   زى ما بقولك      عبد هللاانا كويس والدمد هلل يا  : معاذ

 متشلش همى   ركز انع بس فى دراستك وتابع مع الشي  ابراهيم  شئ هيبقى كويس   
 واعتذرله على ما اقابله ان شاء هللا  

 
 فى داجه اسمها خليك فى نفسك؟؟!! ق االخوه يا شي ؟؟!!: بقى هى دى دقوعبد هللا

 
انوووع عوووارف ان معنوووديش  لوووو مكنوووتش هقلقوووك عليوووك واشوووي  هموووك   هشوووي  هوووم موووين؟؟!!

 هموم  ههههههه
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 : ربنا يديم عليك نعمه  ويرزقك شكرها  معاذ
 

 اذن هللا  هسوتناك بو عاده يوم الخميس   يان شاء هللا الدرس الجاى فى م : اللهم امين  عبد هللا
 ربنا يفر  همك وييسر لك   

 
   عبد هللااهم داجه متنسيش من دعائك فى قيام اللي  يا  : اللهم امين   باذن هللا  معاذ
 

 يابنى ده انا الكسبان لما ادعيلك  ههههههه : انسى ازاى بس؟؟عبد هللا
 

 شكلك لسه شادن  ههههر: يال بقى علشان مطولش عليك  معاذ
 
 

هوو ادنوا هونكلم موين يعنوى  يوب عليك  انوع عوارف انوى موبوايلى مليوان علوى طوو   : ععبد هللا
 ؟؟ ههههههه girl friendا   علشان الرصيد يخلص  ؟؟!

 
 ربنا يبارك فيك ويجازيك ك  خير على سمالك   ن  : برده عايز تخلص الرصيد  هههههمعاذ
 

 : ربنا يديم الموده  مش عاوز اى داجه؟؟عبد هللا
 

 كم هللا خيرااا  : جزامعاذ
 

 : السالم عليكم وردمة هللا وبركاته  عبد هللا
 

 : وعليكم السالم وردمة هللا وبركاته  معاذ
 

 يلقى عليه السالم   عبد الردمنمن المكالمه والتفع  دتى وجد  معاذوما ان انتهى 
 

 كنع ناوى تزوغ وال ايه؟؟ : السالم عليكم وردمة هللا وبركاته   عبد الردمن
 
 : ازوغ من ايه بس؟؟اذمع
 

 ضوم العتق من النار   فاكر؟؟و: مّني   انع مكملتليش م عبد الردمن
 

 طيب تعالى نكم  فى المسجد   : ياااااااه   ده ادنا بجد مكملناش  !!معاذ
 

 : ماشى  عبد الردمن
 

 حن يعيد عليه صفاع الذين هم عبيد للنار معاذمن  عبد الردمنطلب 
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 ؟ ماشى    صفة على نفسك موجودة فيك وال أل نعيدهم عايزك تقيس ك : طيب قب  ما  معاذ
 

 ه: ماشى    حتفض  قو  بأ عبد الردمن
 

فَُسووُكم  "ومعلووش معوواذ ووُتم  حَن  خلووى حو  صووفة دى معانووا لتخوور عشووان مدتاجووة  : حو  صووفة " َفَتن 
 شم  جامد

 
ى بعضوها يوا اقووم امشوى البيعوة علو : حنوَع هتكروتنوى مون حولهوا موا هوو يوا تودينى عبد الوردمن

 حدسن
 

 ركزززز معايا    : بيعة إيه يا بنى حدنا فى وكالة البل  معاذ
 
 

 : يا عم معاك بس حمشى بالترتيب عبد الردمن
 

"  نوودخ  علووى الصووفة التانيووة والتالتووة    : معلووش خلينووا ننقووذ مووا يمكوون إنقوواذه دلوووقتى معوواذ
ُتم   َتب  ُتم  َوار   م يتشردوا مع بعلودو  بأى الز " َوَتَرب ص 

 
 قو       قو  حمرى هلل    : حيوة كروتلى األوالنية وهتدينى الباقى بالجملة عبد الردمن

 
يعنى ك  وادد بيشك فى وعود هللا  : عارف يعنى إيه وادد متربص مرتاب ؟؟ -مبتسما  - معاذ

 معندوش يقين فى ربنا    ورسوله صلى هللا عليه وسلم
 

 احهو إن شاء هللا دى مش فيّ ن   مين يقدر يشك فى ربنا: الدمد هلل عبد الردمن
 

 وخد مثا  وبعد كدا حدكم    ربعة حصبر كداص: حدنا قلنا إيه      بالش  معاذ
 

 قو  حما نشوف حخرتها    : ماشى     خليك كدا مقفلها فى وشى على طو  عبد الردمن
 

تقولوك دسون المظهور الزم ن  ضويق: يعنى مثال تقو  للبنع بالش مكيوا  وبوالش اللوبس ال معاذ
سويب الشوم  دا  تقو  لهوا حو تقوو  ألى دود بيشوتم  شومله دورام حو فيهوا شوبهه    فى حى شم 

 أل    حالقى شمالنة غيرها األو  وبعد كدا حسيبها يقو  لكوربنا هيرزقك شم  حدسن منه   
 

 تسيب حشمالهاعلى كالمك دا البلد كلها ه    : طب ما هَو طبعا معاه دق عبد الردمن
 

ربنوا بيقوو  "     زى إللى بيقلب اآلية    دا عام  زّى إيه ؟؟ عبد الردمن: حنَع عارف يا  معاذ
َرجاً " الطالق َع  ل ُه َمخ  َ َيج 

بيقوو  لوه حجعو  لوى مخور  األو   هأل هَو بأ            4َوَمن َيت ِق هللا 
حدينوى األو  وبعود      هَو بيشترط على ربناربنا بيشترط التقوى عشان ينجيه و      وحنا حتقيك
 معندوش ثقة فى وعود هللا ورسوله     كدا حعم 
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 قوا  رسوو  هللا صولى هللا عليوه وسولم       طب خد مّنى الدديث دا كدا على موضوم الوعود دا
عليهوا إال زاده  وال ظلوم عبود مظلموة فصوبرن  ما نقص ما  عبود مون صودقة حقسم عليها" ثالثة 

 وال فت  عبد  باب مسألة إال فت  هللا عليه باب فقر "ن  بها عزاً  هللا
 

ن  نشووف قودامنا األو  عشوان نصودقالزم     الرسو  هنا بيدلف لكن المشوكلة إننوا مبنصودقش
 وخد القصة دى دلي  على إللى حنا بقوله

 
 : هاااااااااع عبد الردمن

 
دينوار كو   20المسولمين  مون بيوع موا  " كان فى وادد اسمه عثمان النهدى كان بياخود : معاذ
 ويخلى ك  يوم وهو راجع البيع يتصدق بخمسة دنانير المهم حنه كان -مرتب يعنى -يوم 
 
 
فكوان حو  ن  العشرة الباقين تدوع المخودة     وينوام العشرة معاه     وحو  ما يّروح البيع يدط 

 حخووه : يوا ابون حخوى لَِموا ال تصونعوفى يوم قا  البون ن  زى ما هّما 20ما يقوم الصب  يالقيهم 
إن فقووا  لووه : ن  وال يوونقص مثوو  مووا حصوونع فتتصوودق بووبعل مالووك وتجووده فووى الصووباح كمووا هووو

الراجو  دا  هشووف بوأ    يعنى حضمن لى األو  وحنا حعمو  زيوكن  ضمنع لى حال ينقص فعلع !!!
    حدنوا متورددين      فهموع بقوى هوي  دىن  إنوى ال حشوترُط علوى ربوىقوا  : يوا ُبنوّى ن  قاله إيوه

 بنرتاب فى وعود هللا
 

إيوه يوا  20تبقوى  25تدتها الفلوس  : بس هى  فين المخدة الُمباركة دى إللى ندط عبد الردمن
 داجة تتعق      ما تقو  معاذ
 

الموا  حسوأ  حى وادود تصودق بموا  ن     : حنا مش بقوو  لوك الكوالم دا عشوان تتريوق عليوه معاذ
 دا الرسو  حقسم     ن  وال أل رجعله حضعاف حضعاف

 
كنووا سووبنا األغووانى  لووو كنووا واثقووين فووى وعووود هللان  مووش بقولووك حدنووا مووش بنصوودق وعووود ربنووا

هواااااااا حنوَع مون إللوى      مكنواش نضويع وقوعن  مكناش نقطع فى الصالة حو نأخرهان  واألفالم
 حرتابوا وال إيه

 
خوش علوى الصوفة  منوى إجابوة وال إيوه ؟؟ حنوَع مسوتنى بعل الوقع ثم قوا : عبد الردمنسكع 

 التانية شك  العملية خربانة من األو   !!!
 
 
 
 
 
 

 تابعونا في الدلقة القادمة بمشيئة هللا 
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 وغرتكم األمانّي  " "  الدلقة الثانيه والعشرون
 

 .. مستمرين فى دديثهما عن العتق من النار عبد الردمنو معاذمازا  
 

ه دـبقى فى الصفة إللى بعود كو       ركزززززز معايااااااا     هسيبك تداسب نفسك : طيب معاذ
ُكم  األََمانِيُّ " ت  "  قوا   الدسن البصرى قوا  إيوه؟ن  ودى بقى مأساة المسلمين حنهارده    " َوَغر 

جوا مون ن وإن  قوماً خر فى القلِب وصدقه العم  ما وقرَ ليس اإليماُن بالتمنى وال بالتدلى ولكن 
لووو حدسوونوا الظوون  وكووذبوا ندسوون الظوون بوواهللوال دسوونة لهووم وغوورتهم األمووانّى وقووالوا  الوودنيا

 " ألدسنوا العم 
 

 : طب إزاى يعنى الوادد تمره األمانى دى عبد الردمن
 

    دى ردموة ربنوا واسوعة     يوا عوم دا ربنوا غفوور ردويم    : زّى إللوى بنسومعه كو  يووم معاذ
 ك  دى حمانىّ ن  وك  ابن آدم خّطاء    وال تعسروا يسروا    الدين يسر

 
 والدين بردو يسر حنَع هتعقدها ليه بس ربنا غفور رديم فعالً  معاذ: بس ياعم  عبد الردمن

 
حدنوا لكون ن  لو حدنا مممنين بيوه بجود كنوا عملنوا بيوه : ما هَى المشكلة حن الكالم دا ص  ن معاذ

 امنبنقوله عشان نركن جنبه ون
 

 : الدمد هلل حنا مبسبش صالة دلوقتى ردمنعبد ال
 

موا تقيسوها علوى الجانوب التوانى  : مااااشى بس حنَع بتشوفها دايما من جانب وادد ليوه ؟؟ معاذ
 هتالقى نفسك مدتا  كتير عشان تعولن  لذنوبك ومعاصيك

 
حدنوا متعملتش قب  كدا    فيه إيه يا عم  : يا عم حنَع مدسيسنى حنى بعم  معاصى عبد الردمن

 بنعم  إيه يعنى ؟؟
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إن ن  حصو  دى فوى دود ذاتهوا مصويبهن  : يعنى حنَع مش عارف حنَع بتعم  إيه -مبتسما  - معاذ

 حو بتعملها وفاكر حنك بيها بتطيع ربنان  حنَع ممكن تكون بتعم  ذنوب وحنَع مش داسس
 

ة يعنوى    بعمو  آه لكون موش للدرجو    : حنا مقدرش حقولوك حنوى موبعملش معاصوى عبد الردمن
 حنَع مكبرها قوى

 
تسووتدقر الووذنب وتفتكووره حنووك     حو  سووبب يخليووك تعموو  الووذنب عبوود الووردمن: عووارف يووا  معوواذ
ن  ال حطعمتهوا وال تركتهوا    يعنى حنوع موش عوارف المورحة إللوى دخلوع النوار فوى قطوة    صمير

هوو ربنوا ممكون موا  عبود الوردمنوبعودين يوا ن  ووادد تانى دخ  الجنة فى كلوب سوقاه مون البيور
 ويا سالم علينا وقتها هندخ  النار ,,  استهتاره بالذنوب فيداسبه بقى بالعد من العبد  يشوف

 
 

متكفيش لشكر نعمة العين  قضيع عمرك كله فى عبادة وصالة وصومألنك لو  من غير عزومه
 فما بالك بالنعم التانية   بس 
 

 اسعة: بس بردو حنا ُمِصر حن ردمة ربنا و عبد الردمن
 

ُتوب  لََنوا  ما تكم  اآلية قا  هللا عوز وجو  : لسه بردو بتاخد الموضوم من جنب وادد معاذ " َواك 
ووكَ  َنووـا إِلَي  ووا ُهد  َيا َدَسووَنًة َوفِووي اآلِخووَرِة إِن  ن  َمتِووي  فِووي َهووـِذِه الوودُّ َقووا َ َعووَذابِي حُِصوويُب بِووِه َموون  حََشوواء َوَرد 

ءٍ  ُتُبهَ  َوِسووَعع  ُكوو   َشووي  َكووـاَة َوال ووِذيَن ُهووم بِآَياتَِنووا َفَسووأَك  ُتوووَن الز  قُوووَن َوُيم  ا لِل ووِذيَن َيت 
ِمُنونَ  طيوب حنوَع مون  ردمته وسعع ك  شوئ لكون هيكتبهوا للوذين يتقوونن  201األعراف " ُيم 

 هاااااااا حنَع من إللى غرتهم األمانّى وال إيه    المتقين عشان يكتبهالك

 
حنوا هقورف نفسوى ليوه موا كنوع     هوَى العمليوة خربانوة خربانوة : بقوو  لوك إيوه موا عبد الوردمن

ولوو صولى موش ن  ما الوادد لو مصالش داخ  النوارالدماغ بتاعك دا       كويس من غير وجع
 ضامن يدخ  الجنة طب هوجع دماغى ليه بقى؟!

 
شومك ما حنا ممكن حقولك حنك هتدخ  الجنة واعن  : أل خلى بالك حنا مش قصدى حنى حيأسك معاذ
حنووا بفتدلووك حبووواب الردمووة لكوون لكوون ن  بسوويطة واألداديووث فووى المواضوويع دى كتييييوور    قوووى

 تالقى آية  مبضدكش عليك بكلمتين يمروك وفى اآلخرن  بفتده ص 
 

َتِسُبونَ "  ِ َما لَم  َيُكوُنوا َيد  َن هللا   21" الزمر    َوَبَدا لَُهم مأ

 
 حوعى تتمر عشان دى من صفاع عباد النار

 
 : طب يا سيدى مش هتمر خلصنى بقى عبد الردمن

 
 خلص نفسك بنفسكن  : حخلّصك من إيه ؟هو حنا ماسك النار فى إيدى! معاذ
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 : هتستظرف خش على الصفة إللى وراها عبد الردمن

 
 

 

 

 

 

 
 تابعونا في الدلقة القادمة بمشيئة هللا 

 
 
 
 

 " ؟؟ ماذا ينتظرك يا معاذ " الدلقة الثالثه والعشرون 
 

حم ألن  شديد بعل الشئ ؟؟؟ معاذن كالم ن إل معاذيصيبه مل  من الدديث مع  عبد الردمنبدح 
َمن  ؟؟؟؟ معاذلماذا ذاك األمر هّين فى عينه وكبير فى عين  التزامه لم يكتم  بعد ؟؟؟؟

 وَمن الخطأ ؟؟؟؟؟ ؟  الصواب
 

عبد يكم  دديثه مع  حن معاذحراد ن  عبد الردمنوفى وسط األفكار العارمة داخ  رحس 
 يخبط على كتفه معاذجاء حدد األخوة خلف  لكن         فجأةن  الردمن

 
 فى واددة واقفة على باب المسجد عايزاك ضرورى معاذقائال : شي  

 
 وااااااااااددة عايزاااااااااااااااانى حناااااااا ؟؟؟؟؟؟؟؟ : معاذ
 

 األخ :حه حنَع           حما  حنا
 

 حنَع مصادب بناع من ورايا وال إيه؟؟؟ معاذإيه يا  : عبد الردمن
 

 دا حنا بصادب الصبيان بالعافية تقو  لى بناع بناع إيه حنَع كمان!! : معاذ
 

 ما  ميييين دى إللى عيزاك ؟؟؟وح : عبد الردمن
 

 حدينى راي  حهو حشوف ميين : معاذ
 

ودوين وصو  كالهموا إلوى بواب ن  ليرى مون تلوك الفتواة عبد الردمنوطبعاً من ورائه  معاذخر  
حو فووق ذلوك بقليو  ترتودى  فتاه شقراء فى السابعة عشر من عمرها عبد الردمنرحى  المسجد

ورغووم ن  تقووُف علووى اسووتدياء بعيوودا عوون بوواب المسووجد بقليوو  إسوودا  بنووّى اللووون مشوورقة الوجووه
 مالمدها الطفولّية البريئة إال حنه كان يبدو عليها القلق
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 على باب المسجد واقفاً  عبد الردمندتى حسرم إليها تاركاً  ذمعاوما حن رآها 

 
حنتوى معنودكيش مداضوراع     قا  : سارة       إيه إللى جايبك هنا ؟؟ وما ان اقترب منها دتى

 فى داجة دصلع !!!!!! النهاردة !!!!
 

 ده ايّ درام عليكم وهللا إللى بتعملوه ف    كم مرة قلتلك متنساش تاخد موبايلك معاك ساره:
 

 فيه إيه قلقتينى دص  دااااااااااجة ؟؟؟ : معاذ
 
 
 
 

شوفلك دو   معواذباهلل عليك يا ن  حنا خالص تعبع وفال ما بّيه هلقيها منك وال من حبوك ساره:
 بقى معااااه حنا بجد مش قادرة حستدم  حكثر من كدا

 
 فيه إيه بس فهمينى     إيه إللى دص  ؟؟؟ : معاذ
 

 تدتك فى البيعحبوك بيقرا ف ساره:
 

حسووومها     كوووام مووورة قلتلوووك متقووووليش قرايوووة الفاتدوووة دى مسووومهاش قرايوووة فاتدوووة : معووواذ
 رة دى بدعةمّ  ذاقلتلك ك    خطوووووووووبة حّى داجة تانية غير قراية فاتدة

 
بقولوك حبووك عوايز يجووزك بنوع عموك ن  بدعة وال ُسونة بقوى دى موش مشوكلتى دلووقتى  ساره:

وباعع لعمى وقاعد معاه دلوقتى فوى البيوع وقوروا ن  يف حنه يجوزهالكشيرين وراسه وحلف س
لبسولك بدلوة دلووة كودا ن ي دا غير حنه بعتنى عشان حقولك تعدي على خالود ابون خالتوكن  الفاتدة

تقوو  لوى بدعوة وسونة شووفلنا ن  تشوف عروسوتك وتقعود معاهوا من عنده وبعد كدا تيجى البيع
 !المصيبة إللى ادنا فيها األو !!

 
شوويرين مووين دى إللووي هيجوزهووالى   علووى آخوور صووبرى  :حنتووى هتهووزرى معايووا وال إيووه؟؟ معوواذ

طوب ن  حستمفر هللا هتخلونا نمتاب البنع من غير سوبب حتجوز واددة متبرجة ببنطلون و        
 هَى صدي  رحيها إيه ؟؟؟

 
هتوافق تاخد وادود بوذقن باهلل عليك ن  رحيها ؟؟؟؟!!!! ما حنَع لسة قايلها واددة ببنطلون ساره:

يواعينى جاتلهوا ن  دى البنع ياعينى قاعدة تعيط وكأنهم دكموا عليها باألعدامن  وبنطلون قصير
 مش عيزااااااااااااااااه هستيريا حسمها

 
ما هو حكيد فوى ذنوب حنوا ن  حستمفر هللا العظيم    لما هَى بتعيط حنا حعم  إيه حشق هدومى : معاذ

 شان دا كله يدصلى!!عن  بعمله متبتش منه
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بعوريس كودا زيوك عشوان حسويب بيتنوا دا  طيب توب بقى مع نفسك وحدعيلى ربنا يرزقنوى ساره:
 وارتاح

 
 يطردنى من البيع النهاردة قب  بكره تسيبينى لمين بس !!!!!!! ألبوكى إللى لو عليه : معاذ
 

ن  معواد كتوب الكتواببيدوددوا  على موا حعتقود حنوه طوردك خوالص حنوا سومعتهم وحنوا نازلوة ساره:
 ووصلك لبيتك بنفسى فش مش هسيب البيع قب  حنَع متتجوزاوبعدين متخ

 
طوب وبعودييييين هنعمو   دا العذوبيوة حردوم    حنتى ما صدقتى وال إيه !!!!!! شمتانة فّيه : معاذ

 إيه؟؟؟
 
 
 

َع عوارف حبوك بالذاع ملياش معاه كوالم وحنو    قصدك هتعم  إيه        حنا ملياش دعوة ساره:
 كدا كويس

 
ن  ربنا يردمها بقى ويجمعنا معاها فى الجنةن  حمى ودشتنى حوى يا سارة بجد ودشتنى : معاذ

 حمام حخته سويرة حموه دتوى بودحع تترقورق مون عيناهوا الودموم وحدارع رحسوها  معاذوما حن ذكر 
 عنه لتخفى وجهها

 
 حن     وموا معواذنوذ حن اتجوه إليهوا م التوى لوم ترتفوع عنهوا عبد الوردمنفإذا بعيناها تلتقى بعين 

حنوا  معواذ وعوادع لتقوو  :ن  داعبها الخجو  فأزادوع ببصورها عنوه شعرع به يدملق فى وجهها
 الزم حمشى وشوف بقى حنَع هتعم  إيه ؟؟؟

 
 طيب رودى حنتى وحنا هتصرف ربنا يستر !!!! : معاذ
 

 
 

 عبد الردمنكالاااااامه مع حخته ساره وعاد إلى  معاذحنهى 
 
 

 ياااااترى معاذ هيتصرف إزااااااى مع حبوه ؟؟؟؟
 
 

 ياااااترى إيه إللى هيدص  ؟؟؟؟
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 تابعونا في الدلقة القادمة بمشيئة هللا 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
ِ  " الدلقة الرابعه والعشرون  ِني إِلَى هللا  ُكو َبثأي َوُدز  َما حَش   " إِن 

 
وألو  موره يورى  عالماع القلوق واالضوطراب   وقد بدع على وجهه عبد الردمنالى  معاذعاد 

 بهذه الصوره   معاذ عبد الردمن
 

 ومين دى؟؟ ؟؟معاذفيه ايه يا  فبادره قائال:
 

 انا مضطر امشى دلوقتى ضرورى   : فيه ك  خير باذن هللا  معاذ
 

 :طيب   هتص  بيك باللي  ان شاء هللا   عبد الردمن
 

 مة هللا وبركاته  :ان شاء هللا  السالم عليكم وردمعاذ
 

 وعليكم السالم وردمة هللا وبركاته   : عبد الردمن
 

ه  هوذا ابوتالء مون هللا  والو  مره يشعر بهذا الشعور المريب  ! هائما على وجهه   معاذخر  
 كانه غريوق فوى بدور   معاذحدس  لو تم هذا الزوا  فستكون كارثه !!   حم عقوبه ؟؟ ام ماذا؟؟
هووداه تفكيووره الووى ان يتصوو  بشوويخه ومعلمووه   الشووي   د لووه يوود العووون  وال ادوود دولووه كووى يموو

 كى يسأله كيف يتصرف فى هذا الموقف ؟؟ ابراهيم  
 

قورر ان  اخر  هاتفه واتص     ولكن هاتف الشي  كان مملقا  حعاد االتصا   الهاتف مملق   !!
 اتص  بهاتف المنز     ا  ولكن  كان هاتفه مملقا ايض يستشيره فى هذا االمر   عبد هللايتص  ب
 اليزا  فى الكليه ولم يعد الى االن   عبد هللاان  معاذواخبر  عبد هللارد والد 

 



 84 

 ان خاله هو الوديد الذى يسمع والده لكالمه فقرر الوذهاب اليوه واخبواره بواالمر   معاذثم تذكر 
  فتدع زوجة خاله   طرق الباب   استق  سيارة اجره وذهب الى منز  خاله  

 
 عن خاله  ؟؟ معاذسألها 

 فأجابته بأنه فى مأمورية خاصة بعمله وسيعود بعد يومين  !!
 

لموون سوويذهب   ؟؟ لموون  بووأن كوو  االبووواب توصوود فووى وجهووه وادوودا تلووو االخوور   ؟؟ معوواذشووعر 
ليالقوى  واستسلم لألمر  وقرر ان يعود للمنز     ادس بضيق شديد فى صدره      سيشتكى ؟؟

   !!مصيره المدتوم 
 

لوم يشوعر بنفسوه اال وهوو داخو   قادته قدماه الى المسجد المجواور للمنوز    وفى اثناء عودته  
 يدب الخلوة كثيراا   معاذكان  وفاضع عيناه بالدموم   جلس فى ادد اركانه   المسجد  

فقود نقشوع دوروف هوذه االيوه فوى قلبوه منوذ    ال يدب ان يشوكوا الدود اال لربوه وخالقوه وموواله
ِ زامه   )الت نِي إِلَى هللا  ُكو َبثأي َوُدز  َما حَش   فهو يعلم علم اليقين ان هللا ودده على ك  شئن  (إِن 
 
 
 واللجووووء اليوووه    ولكووون هوووذه المره  حسوووتطام الشووويطان ان ينسووويه االسوووتعانة بووواهلل   قووودير    

 !  فلم يجد له ُمعينا  !واوهمه ان همالء البشر هم القادرون على د  مشكلته
  

بأنه وفقه الى االستعانة به فوى كو  امووره والوى  ن هللا يريد ان يعرفه نعمته عليه سبدانه  أوك
فأراد هللا ان يظهر لوه فقور البشور وعجوزهم عنود  فكان الفر  والتيسير   االستمناء عن البشر  

بهووا اال فكيووف للعبوود ان يسووتعين بعبوود مثلووه علووى امووور  ال يقوودر علووى القيووام  االعتموواد علوويهم   
 السيد  ؟؟!!

 
ثوم صولى  قوام وتوضوأ   استعاذ بواهلل مون الشويطان   داو  ان يستجمع قواه     معاذازداد بكاء 

 انهى صالته   ركعتين وسأ  هللا ان ييسر له الخير ديث كان  
 

 
 

 حدس ببرد اللجوء الى هللا فى صدره   
 ثم انطلق الى منزله   زاد قلبه طمأنينه  

 
 

 
 دث ؟ُترى ما سيد
 

 

 

 

 تابعونا في الدلقة القادمة بمشيئة هللا 
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 " صمود "  الدلقة الخامسه والعشرون
 

 فألقى عليه السالم   وجد والده ودده فى المنز     فت  الباب   الى منزله   معاذعاد 
 

 : السالم عليكم وردمة هللا وبركاته  معاذ
 

رد  نووا مووش بعتلووك اختووك علشووان تيجووى بسووالمتك  ؟؟؟ا الوالوود : كنووع فووين لدوود دلوووقتى ؟؟؟
 عليا  ؟؟؟؟

 
 : انا مجرد ما ساره قالتلى انك عايزنى وانا جيع على طو   معاذ
 

وانوا  عموك وبنوع عموك كوانوا هنوا مون شوويه   الوالد : عموما  مش فارقه وجودك من عدمه  
 قريع فاتدتك على بنع عمك شيرين  

 
 : بابا بس        معاذ
 

 عندك اعترال وال ايه؟؟؟ لد : بس ايه؟؟؟الوا
 

ام يرضيه ويوافوق علوى ان يتوزو   ه  يعصى والده ؟؟ن  فى ديرة عظيمة من امره  معاذوقع 
 فكيف بشاب ملتزم؟؟ فتاه ال يقب  بها شاب عادى   !!

 
 انا مش هتجوز شيرين   ! : ايوه  عندى اعترال  !!معاذ سكع برهه   ثم قا 
 انها المره االولى التى يتجرح فيها عليه بهذا الشك   !   معاذمن رد ابنه وقف الوالد مذهوال 
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 الوالد : انع اتجننع وال ايه ؟؟
 

ممكون بوس تهودى اعصوابك  : هوو اللوى يورفل انوه يتجووز غصوب عنوه يبقوى اتجونن   ؟؟؟معاذ
 واتكلم مع دضرتك وافهمك      

 
عووا    عا   عشوونا  ضووه هيفهمنووى  !!دتووة عيوو  لسووه مطلعووش موون البي الوالوود : تفهمنووى   ؟؟؟؟

 انع بقى شكلك عايز تكسفنى قدام عمك والرجاله فى البلد بعد ما قرينا الفاتده  ؟؟ وشوفنا  !!
بص بقى  هتتجوز ينع عمك شيرين والجزمه فووق  وطبعا ده مش هيدص  ولو على جثتى  !!

 رقبتك  انع فاهم؟؟
 

 : آسف   مش هتجوز شيرين !معاذ
 
 
 
 
 

فانهوا  ضوربا  لم يتمالك نفسه مون المضوب   مله كالصاعقه على الوالد للمرة الثانيه  نزلع الج
ولكنوه اسوتطام ان يفلوع مون  اى مقاوموه    معواذلم يبد  بك  ما اوتى من قوه  ! معاذعلى ابنه 

 رى سريعا الى غرفته واغلق بابها عليه     جبين يدى حبيه 
 

هللا  تتربى من جديد علشان تسومع الكوالم بعود كوده  الوالد : انع شكلك متربيتش كويس وعايز 
وهللا الدبسووك فووى  يجازيهووا امووك  هى اللووى فضوولع توودلع فيكوووا لدوود مووا بقيتوووا بووالمنظر ده  !!

 اوضتك زى الكلب علشان تتعلم االدب  !
 

اموا نشووف هتسومع الكوالم وال نواوى    ثم قوا :معواذحدضر الوالود مفتواح المرفوه واغلقهوا علوى 
 م لنفسك يا شي  ؟؟تجيب الم

 

 
 
 

 

 

 هللا تابعونا في الدلقة القادمة بمشيئة 
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 " ؟؟؟ " وماذا بعد الدلقة السادسه والعشرون 
 

والدماء تنزف من اكثور مون موضووم  وديدا فى غرفته والدموم تنهمر من عينيه   معاذجلس 
 اه من والده  من جسده جراء ذلك الضرب العنيف الذى تلق

 
 ب برحسوه قلويالً  عوانتهزها الشيطان ليل فى لدظة من اشد لدظاع الضعف فى دياته   معاذكان 

انوا كو  مووره  موش معقوو  يوصوو  للدرجوه دى   أل بقووى   كفايوه   !! فاخوذ يخاطوب نفسوه قوائالً  
    انوا موش عيو  صومير علشوان كو  شوويه يضوربنى  انما الزم اوقفوه عنود دوده  !! بسكع   !!

 كفاية بقى    كفايه  كفايه   كفايه  !!! وتوص  الدرجه انه يدبسنى كمان؟؟!!
 

اخووذ  اذا بصوووع الهوواتف المدمووو  ينقووذه    وبينمووا هووو فووى ذلووك الصوورام الرهيووب مووع نفسووه  
   عبد الردمنالمدمو  ونظر فيه  انه 

 
 : السالم عليكم وردمة هللا وبركاته   معاذ
 

موا  صووتك او عامو  ايوه؟؟ ؟؟معاذازيك يا  الم وردمة هللا وبركاته  : وعليكم الس عبد الردمن
 متمير كده ليه؟؟

 
 : ال ابداً   انا الدمد هلل كويس  انع اخبارك ايه   ؟؟ معاذ
 

 سيبتنى ومشيع فجأه ؟؟ : الدمد هلل  هو كان فيه داجة وال ايه ؟؟؟ عبد الردمن
 

 : مفيش داجه  ك  خير باذن هللا   معاذ
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 : ومين البنع اللى كانع واقفه معاك دى؟؟ ردمنعبد ال

 
 : دى اختى ساره   معاذ
 

 ما شاء هللا   ربنا يبارك فيها   : اختك؟؟؟ عبد الردمن
 

 : مالها؟؟ معاذ
 

ان شواء هللا اشووفك يووم  عموما  انا كنوع قلقوان ودبيوع اطمون عليوك   : مفيش   عبد الردمن
 السبع فى الكليه  

 
ويمكوون االسووبوم الجوواى  مووش هقوودر اجووى الكليووه يوووم السووبع    الووردمن عبوود: معلووش يووا  معوواذ

 كله  اعذرنى  
 
 

 : خير   فيه ايه بس؟؟ عبد الردمن
 

 اللى كنع خدتك ورودنا نقابله؟؟ عبد هللابص   فاكر  : عندى شوية ظروف كده   معاذ
 

 : ايوه فاكره  ليه؟؟ عبد الردمن
 

 عن اى داجه اتص  بيه   ولما تدب تسأ  : انا هديلك رقمه   معاذ
 

 مش عاوز داجه منى؟ : ان شاء هللا ابقى اتص  بيه   عبد الردمن
 
 

 جزاكم هللا خيرااا   : شكرا   معاذ
 

 : السالم عليكم عبد الردمن
 

 : وعليكم السالم وردمة هللا وبركاته معاذ
 

دوودث فووى يت معوواذووجوود  ففووت  البوواب   يدوودث ادووداً فووى المرفووة   معوواذسوومع الوالوود صوووع 
الزم اخليك تشوف النجووم فوى عوز  هاع الزفع ده   بقوه قائالً : معاذفنزعه من يد  المدمو   
 ثم رد الباب بقوه واغلقه ثانية بالمفتاح   الظهر   !

 
   ثم اتص  به  عبد هللارقم الهاتف الخاص ب عبد الردمناخذ 
 

 : السالم عليكم   عبد الردمن
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 مين دضرتك؟؟ ردمة هللا وبركاته  : وعليكم السالم و عبد هللا

 
 فاكرنى؟؟   معاذ  زمي  عبد الردمن: انا  عبد الردمن

 
 فرصه طيبه ان الوادد سمع صوتك تانى     عبد الردمن: طبعا فاكرك  ازيك يا  عبد هللا

 
 : متخفش  من هنا وجاى هتسمعه كتييييييير   عبد الردمن

 
 ؟؟: ههههههه  ليه بقى ان شاء هللا عبد هللا

 
 قالى ان اسالك عن اى داجه انا اعوزها   معاذ: اص   عبد الردمن

 
 قالك كده ليه ؟؟ فيه داجه وال ايه؟؟ معاذ: و عبد هللا

 
 

 : اتصوولع بيووه وقووا  ان عنووده ظووروف ومووش هيقوودر يجووي الكليووه االسووبوم الجوواى  عبوود الووردمن
 وادانى رقمك وقالى اكلمك  

 
على العموم   انا موجود فوى اى  دى؟؟؟ معاذروف بتام : مش عارف ايه موضوم الظ عبد هللا

 وقع   لو ادتجع اى داجه كلمنى  
 

 : وعليكم السالم وردمة هللا وبركاته   عبد هللا: ان شاء هللا   السالم عليكم   عبد الردمن
 

اعواد  فلوم يورد عليوه ادود   ليطمئن عليوه    معاذثم اتص  ب    عبد الردمناتصا   عبد هللاانهى 
 عبود هللاقلوق  االتصا  اكثر من مره   فلم يورد عليوه ادود   عبد هللاعاود  االتصا   لم يرد ادد  

   فقرر ان يذهب لمنزله ليرى ماذا ددث  ؟؟ معاذعلى 
 

   معاذطرق الباب  فت  له والد    معاذالى منز   عبد هللاوص  
 

 : السالم عليكم وردمة هللا وبركاته   عبد هللا
 

 عايز ايه ؟؟ : وعليكو   معاذوالد 
 

 ؟؟ هو موجود؟؟معاذ: كنع بسأ  عن  عبد هللا
 

 سافر البلد يزور عمه ومش هيرجع غير بعد شهر   معاذ : أل   مش موجود   معاذوالد 
 

 ؟؟  أل: طيب دضرتك متعرفش هو واخد موبايله معاه وال عبد هللا
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 : معرفش  هعرف منين يعنى؟؟ معاذوالد 
 

 السالم عليكم   شكرا  : طيب  عبد هللا
 

 : وعليكو   معاذوالد 
 

السوويئه  فهذا مووا اعتوواده  معوواذلوويس بسووبب لهجووة والوود  بشووئ غريووب فووى االموور   عبوود هللاادووس 
 منه   

 
 قب  ذلك انه ال يدوب ان يوذهب كثيورا لعموه النوه لويس لديوه اال بنوع وادوده  معاذولكن قد اخبره 

فكيوف لوه ان يوذهب اليوه ويمكوث  المنوز  بمفورده  !! وكثيرا ما يتركه عمه معها فوىن  متبرجه 
كو  هوذه التسوامالع دارع فوى  ماذا ددث؟؟؟؟ ولماذا فى هذا التوقيع؟؟؟؟؟؟؟ شهرا  ؟؟؟؟؟؟!!!!

   عبد هللاذهن 
 
 
 
 

 دتى يذهب اليه   معاذلن يخبره بمكان عم  معاذوان والد  ولكنه يعلم جيدا انه ما باليد ديلة  
ُ لََنا( )   وقا    ففول امره الى هللا  هللا المستعان      قُ   لَن  ُيِصيَبَنا إاِل  َما َكَتَب هللا 

 
 
 
 

 ترى ماذا سيددث لمعاذ؟؟
 

 وه  سيتزو  شيرين؟؟
 
 

 وماذا عن عبد الردمن؟؟
 

 ه  سيتوب ويثبع على طريق االستقامه؟؟
 

 ؟؟ام انها فتره ممقته وسيرجع الى ما كان عليه كما يفع  معظم الشباب
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 تابعونا في الدلقة القادمة بمشيئة هللا 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

   !!"ه المعاناة مستمر " الدلقة السابعة والعشرون
 

راجيوا مون هللا عوز وجو  ان يكوون دبيوب  الى منزلوه بعود حن فوول اموره الوى هللا   عبد هللاعاد 
حيون  فوجدته خاليواً   ى المنز   وفى تلك االثناء   عادع سارة ال بخير   معاذقلبه ورفيق دربه 
 ذهبوع الوى غرفوة حخيهوا     !!معواذكان من المفترل ان تكوون قوراءة فاتدوة  ذهب الجميع  ؟؟

 طرقع الباب   وجدع الباب مملقاً  
 

 ؟؟معاذساره: انع هنا يا 
 

 : ايوه   عايزه داجه يا ساره؟؟معاذ
 

 ساره:ممكن ادخ ؟؟
 

 بالمفتاح  !!: لألسف أل   بابا قف  الباب معاذ
 

 شكلك فركشع الجوازة  ؟؟ يادى المصيبة  !! ساره:
 

 : هو انتى كنتى منتظره داجه غير كده  ؟؟؟!!معاذ
 

ونوواوى  عووه ان رد بابووا ممكوون يوصوو  النووه يدبسووك  !!قبووس مكنوووتش متو ساره:الصووراده أل  
 تعم  ايه دلوقتى ان شاء هللا  ؟؟

 
 : فصبر جمي   معاذ
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 لخالوحخليه يجي يكلم بابا  ؟؟ساره:انا ممكن اروح 

 
 : أل  متروديش لدد يا ساره  معاذ
 

 ليه بس؟؟ ساره:
 

وانا مش عايز المشوكلة تكبور  : المره دى الموضوم كبير وبابا شكله شاي  منى م اآلآآخرمعاذ
 عن كده  

 
 مش معقو  هتفض  مدبوس كده؟؟ طيب قولى اساعدك ازاى؟؟ ساره:

 
 ادعيلى يا ساره   لى هيقدر يد  المشكله دى   وك  المشاك   : انا عارف كويس مين المعاذ
 
 
 
 

 ربنا يهدينى ويهديك ويهدى بابا   ساره:
 

رودى انتى نامى بقى   ادسن بابا لوو جوه والقواكى بتكلمينوى ممكون يتنرفوز  : اللهم امين  معاذ
 مني؟؟!! ده دتى اخد المدمو  شكله عايز يعملى دبس انفرادى تاااااااااام  !! عليكى  

 
 ربنا يستر   ده شكله فعال شايط منك المره دى   دتى المدمو !! ساره:

 
 يال رودى نامي ومتنسيش اذكار النوم   ر   ا: ربنا ستّ معاذ
 

 ماشى  تصب  على خير   ساره:
 

وال تصوب  ن  : يابنتى قولتلك الف مره مفيش داجوه اسومها صوباح الخيور وال مسواء الخيورمعاذ
عنوودنا تديووة االسووالم اللووى المفوورول الوادوود يعتووز يها  السووالم  الكووالم ده كلووه  علوى الخيوور وال 

 عليكم  
 

 طيب يا سيدي      دتى وانع مدبوس مش سايب الناس فى دالها  ههههه ساره:
 

 السالم عليكم وردمة هللا وبركاته  
 

 : وعليكم السالم وردمة هللا وبركاته  معاذ
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اتجوه الوى غرفوة  وفى منتصف الليو    عواد الوالود الوى البيوع   ذهبع ساره الى دجرتها لتنام  
فوجود  حضواء االنووار   كانع المرفه مظلموة   فت  الباب   كان الشرر يتطاير من عينيه     معاذ
 ازداد غضب الوالد  وكأنه رحى ابنه يفع  جريمة   ساجداااااا    معاذ
 

 عليا  !َخلص اللى بتعمله ده يا زفع ورد  فرفع صوته قائالً:
 

 الى ان يقطع الصالة وينهيها ليرد على والده    معاذاضطر 
 

 فيه داجة؟؟ : ايوه يا بابا   معاذ
 

غيورع رحيوك وال لسوه  ياريتوك يوا خويوا بتسومع كالموى حموا   ؟؟ الوالد: ايه الدنيه دى كلهوا  ؟؟
 شويه؟؟

 
 : طيب ممكن بس اتكلم مع دضرتك   ؟؟معاذ
 

 يا آه يا أل  ؟؟ وز بنع عمك  ؟؟؟هتتج الوالد: مفيش كالم  
 
 
 

كالمه دتى رد الوالود البواب بقووة واعواد اغالقوه  معاذلم يكم   : طيب بس إدينى فرصة    معاذ
 ثانية بالمفتاح  

 
هتفضو  مدبووس فوى اوضوتك شوهر  ثم قا  الوالد: يظهر ان دماغك ناشفه ومدتاجوه تكسور  !!

 مورة  !ك ان عموك خود بنتوه ورادووا يعملووا عُ دظو يمكن دماغك تلوين بود  موا اكسورهالك  !!   
 لكن بعد ما يرجعوا ان شاء هللا هيكون ليا تصرف تاني!!

 
 
 

 حسير غرفته   معاذوهكذا  حصب  
 ال يسم  له اال بتناو  وجبة وادده وقضاء داجته  
 ومع ذلك  فلسانه ال تفارقه كلمة )الدمد هلل(   

 
 
 
 
 

 ة هللاتابعونا في الدلقة القادمة بمشيئ  
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   " " ياااااااا رب  الدلقة الثامنة والعشرون 
 

 وبعود ان انهوى مداضوراته   الوى الكليوة   عبود الوردمنذهب صادبنا  وفى صباح اليوم التالى  
الوذى اصوب   معواذفوى غيواب  بدح يشعر فعال باهمية الصدبة الصوالدة حدس بأنه يفقد شيئا ما  

 صديق فى وقع قصير جداااا  بمثابة االخ وال
 

 فاخر  هاتفه المدمو  واتص  به      عبد هللاتذكر 
 

 : السالم عليكم وردمة هللا وبركاته  عبد الردمن
 

 : وعليكم السالم وردمة هللا وبركاته  عبد هللا
 

   عام  ايه؟؟عبد هللا: ازيك يا عبد الردمن
 

 : بخير من هللا  انع ايه اخبارك؟عبد هللا
 

 كنع بسأ  لو هعرف اقابلك انهارده علشان عايز اتكلم معاك شويه   : الدمد هلل  الردمنعبد 
 

بكوره  بوص   انا راي  مشوار مع والودتى بعود الكليوه انهوارده   عبد الردمن: لالسف يا عبد هللا
دتى فيه درس للشوي  ابوراهيم   نوروح انوا وانوع  الجمعه باذن هللا  وهكون فاضى طو  اليوم  

 ايه رحيك؟؟   ندضره
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 هقابلك فين ؟؟ : خالص   ماشى  عبد الردمن

 
 ان شاء هللا   0هستناك م الساعه  قب  كده   معاذن ما قابلتنى انع وا: مكعبد هللا

 
 السالم عليكم   اشوفك على خير   : ان شاء هللا  عبد الردمن

 
 : وعليكم السالم وردمة هللا وبركاته  عبد هللا

 
    عائشةفتدع له اخته  التصا  ثم عاد الى بيته  ا عبد الردمنانهى 

 
 يدك يعنى؟؟ا: ايه اللى جايبك بدرى   مش عوعائشه

 
 جيع بدرى برده مش عاجبكوا  !! : هو انا جيع متاخر مش عاجبكوا   عبد الردمن

 
   عائشهو عبد الردمنتدخلع االم كالعاده لتفل النزام بين 

 
 
 

مالوك  دمد هلل على سوالمتك يوابنى   نفسه دتى يا بنتي  ؟؟!!األم: مش تستنى لما اخوكي ياخد 
 كده شكلك مش عاجبنى   فيه داجه؟؟

 
 : مفيش داجه وهللا ياماما  عبد الردمن

 
 : شكله بيدب  عائشة

 
 هو الدب عيب وال درام  ؟؟ األم: وماله يابنتي  

 
 انا داخ  انام   : شكلكوا انتوا االننين فاضيين وهتقعدوا تتسلوا عليا  عبد الردمن

 
فعال انه يفكر  عبد الردمنكان يبدو على  استلقى على سريره   الى غرفته   عبد الردمندخ  

َعى)  عن العتق من النار  معاذاخذ يتذكر كالم  فى شئ ما   ِمَناِع َيس  ِمنِيَن َوال ُمم  َم َتَرى ال ُمم   َيو 
َمووانِِهم ووِديِهم  َوبِأَي  َن حَي  ُكم  يُ ( ) ُنوووُرُهم َبووي  َعُكووم  َقووالُوا َبلَووى َولَِكوون   َفَتنووُتم  حَنفَُسووُكم  ()  َنوواُدوَنُهم  حَلَووم  َنُكوون م 

ووُتم   َتب  ووُتم  َوار  ُكُم األََمووانِيُّ  َوَتَرب ص  ت  ِ  َوَغوور  ووُر هللا  ووى َجوواء حَم  ِ ال َمووُروُر} َدت  ُكم بِوواهلل  عووايزك ( ن {22َوَغوور 
الُكم  "" مَ  تستشعر الفرق بين ناس ربنا قا  لهم اُر ِهَي َمو  "َبوِ  هللّاُ  وناس تانية قاللهم أ َواُكُم الن 

اِصِريَن" ُر الن  الَُكم  َوُهَوَخي  ِصيُر" َمو  َم الن  لَى َونِع  َم ال َمو  الَُكم  نِع   " هللّاَ َمو 
 

ليوه انوا لسوه زى موا    ؟؟هوو انوا ايوه اللوى مخلينوى متووبتش لمايوة دلووقتى ثم بدح يسوأ  نفسوه  
 ؟؟؟انا
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  ادسن منى فى ايه؟؟ عبد هللاوال  معاذهو 

 مش كفاية ربنا ادانى عمر جديد  
   الزم ابدا اخد خطوة جد علشان اتميرانا 

 يارب قويني    يارب ساعدنى    يارب خد بايدي  
 
 ياااااارب   يااااااااااارب  

 
 
 
 

 تابعونا في الدلقة القادمة بمشيئة هللا 
 
 
 
 
 
 

 

 !!" 4.900.000.000 " ه والعشرونالدلقة التاسع 
 

تنوواو   مبكووراً علووى غيوور عادتووه   عبوود الووردمناسووتيقظ صووادبنا  وفووى صووباح اليوووم التووالى   
 دتوى بلموع السواعه العاشورة   وجلس يقرح سوورة الكهوف   ثم اغتس  غس  الجمعه   افطاره  

 د الصالة  ومكث يذكر هللا دتى دان موع وجلس فى الصف االو    فذهب الى المسجد  
 

انوه لويس خطيوب المسوجد  ولكون كوان هنواك شويئا غريبوا هوذه المورة   صعدالخطيب الى المنبر  
والمصلين ليسوتمعوا  عبد الردمنزاد ذلك من شوق  انه خطيب جديد   الذى يخطب ك  جمعة  

 انصع الجميع اليه   وبدح الخطيب فى القاء الخطبة  الى ما يقوله  
 تخذ ولداً ولم يكن له شريك في الملك وما كان معه من إله   الذي ال إله ] الدمد هلل الذي لم ي

 ولذا قضي حال نعبد  إال هو    فال خالق غيره وال رب سواه    المستدق لجميع حنوام العبادة   
 إال إيوواه ذلووك حن هللا هووو الدووق    وحن مووا يوودعون موون دونووه الباطوو  وحن هللا هووو العلووي الكبيوور ن 

 ن وحسووتعينك ن وحسووتمفرك وحسووتهديك ن ال حدصووي ثنوواءاً عليووك ن حنووع كمووا حثنيووع  حدموودك يووارب
وحشوهد حن ال إلوه إال هللا ودوده ال  علي نفسك    جو  ثنوامك    وعظوم جاهوك    وال إلوه غيورك  
منازم له    وهو المنوي الوذي ال  شريك له    هو الوادد الذي ال ضد له    وهو الصمد الذي ال 

وهووو جبووار  فووي السووماء    و القوووي الووذي ال يعجووزه شوويء فووي األرل وال داجووة لووه    وهوو
ا رسوو  مدمودوحشوهد حن سويدنا ن  السمواع واألرل فال راد لدكمه وال معقوب لقضوائه وحموره

وحدبابه وحتباعوه وعلوي كو  مون  هللا    اللهم صلي وسلم وزد وبارك عليه وعلي آله وحصدابه 
 حما بعد    حدبتي في هللا  ن  حثره إلي يوم الدينسار علي نهجه واستن بسنته واقتفي 

ُكم  إاِل  َواِرُدَها)  قا  هللا تعالي : ِضوّياً ) َوإِن  ِمن  ماً َمق  َك َدت  ا 12َكاَن َعلَى َربأ َقوو  وي ال وِذيَن ات  ( ُثوم  ُنَنجأ
الِِميَن فِيَها ِجثِّياً( )مريم:  (14َوَنَذُر الظ 
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امة هوله علي الناس شديد ن فمنهم في يومهوا شوقي ن ومونهم يومهوا حيها األدبة    إن يوم القي
سعيد ن حما السعيد فإلي جناع هللا العزيوز الدميود ن وحموا الشوقي فوإلي نوار درهوا شوديد وقعرهوا 

شوعاً    يووم يطووي ايوم يقف الوجوود كلوه خاضوعاً    والبشور كلهوم خ   ومقامعها دديد  بعيد   
ج  للكتب   !!الملك ج  وعال السمواع واأل  رل كطي الس 

 
)) يطووي هللا عوز  قوا  رسوو  هللا : بون عمور قوا  : عبود هللاكما جاء في الصديدين من دديث 

وج  السمواع يوم القيامة ن ثم يأخذهن بيده اليمني ثم يقوو  : )) حنوا الملوك ن حيون الجبوارون ؟ 
لووك ن حيوون الجبووارون ؟ حيوون ثووم يقووو  : حنووا الم حيوون المتكبوورون ؟ ثووم يطوووي األرضووين بشووماله   

 مختصر صدي  مسلم المتكبرون ؟ ((
 

سوبدانه وتعوالي    حيون الجبوارون ؟ حيون المتكبورون ؟ مواع الجبوارون    مواع المتوألهون يقو  
انتهي ك  شويء    ومواع كو  دوي    كو  شويء هالوك إال وجهوه   ) ُكو ُّ َمون  ن الظالمون  وماع 

َها َفاٍن ) َقى َوج  ( 41َعلَي  َرامِ َوَيب  ِك  َك ُذو ال َجالِ  َواأل   (41( )الردمن: ُه َربأ
 

وواِهُر  ِخووُر َوالظ  َو  ُ َواآل   كووان حوالً كمووا كووان آخووراً ن حو   بووال ابتووداء    وآخوور  بووال انتهوواء    ) ُهووَو األ 
ٍء َعلِيم  (   ُيفني الخلق جميعاً فينوادى قوائال : لمون الملوك ا ليووم ؟ فيجيوب َوال َباِطُن َوُهَو بُِك أ َشي 

 ن نفسه المقدسة بقوله : )) هلل الوادد القهار ((
 
 
وِر َفَصِعَق َمن   ويأمر هللا ج  وعال إسرافي  حن ينف  في الصور نفخة البعث     ) َوُنفَِ  فِي الصُّ

ووَرى َفووإِذَ  ُ ُثووم  ُنفِووَ  فِيووِه حُخ  ِل إاِل  َموون  َشوواَء هللا  َر  ووَماَواِع َوَموون  فِووي األ  ُظووُروَن ( فِووي الس  ا ُهووم  قَِيووام  َين 
 (18)الزمر:

 
مووا بووين السووماء واألرل ثووم يقووو  ربنووا جوو  وعووال :  فتخوور  األرواح لهووا َدِوي كوودوّي الندوو 

وعزتي وجاللي ليرجعن ك  روح إلي جسده فتسوري األرواح إلوي األجسواد ويخور  النواس مون 
وَمُع ويقف الناس في حرل الدشر ) َوَخَشعَ  القبور دفاة عراة غرالً  َمِن َفوال َتس  د  َواُع لِلور  َص  ِع األ 

ساً (  (258)طـه:  إاِل  َهم 
 

يقوف الكو  فوي خشووم    يقوف الجميوع فوي ن  ال يتكلمون إال من حذن له الردمن وقا  صووابا   
مون دوديث     ذ  وخضوم وُتدني الشمس يوم القيامة من رموس العباد كما في صدي  مسولم 

قا  رسو  هللا )) ُتدني الشمس يوم القيامة من الخلوق   عنه قا  : المقداد بن األسود رضي هللا
قوا  سوليم بون عوامر : فوو هللا موا ن حو اثنوين  –زاد الترموذى  – كمقودار ميو ن دتى تكون منهم 

 قووا  فتصووهرهم -حدري مووا يعنووي بالميوو  : حمسووافة األرل ن حو الميوو  الووذي ُتكدوو ُ بووه العووين ؟ 
كقدر حعمالهم ن فمنهم من يكون إلي كعبيه ؟ ومنهم من يكون إلوي الشمس فيكونون في الَعَرق 

ن وحشوار رسوو  هللا  ومونهم مون ُيلجموُه العورق إلجامواً ركبتيه ن ومنهم مون يكوون إلوي دقويوه ن 
 بيده إلي فيه ((

 
 بوون  عبود هللاثوم يوأمر هللا حن يومتي بجهونم كمووا ورد فوي الدوديث الوذي حخرجوه مسوولم مون دوديث 

)) يمتي بجهنم يوم القياموة لهوا سوبعون حلوف زموام قا  رسو  هللا  قا  : عنه مسعود رضي هللا
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يومتي بجهونم لهوا سوبعون حلوف زموام موع كو  زموام ن  (( ك يجرونهامع ك  زمام سبعون حلف ملً 
  سبعون حلف ملك يجرونها ديث حراد هللا    وديث شاء هللا    وديث قدر   

 
َُ  وقد قا  النبي صلى هللا عليه ةوسلم فوى َُ ك مون وصوف المالئكوه )حذن لوي حن حدودث عون مو َ

وبووين شوودمة حذنيووه وعاتقووه  العوورش, وعلووى قرنووه  رجوواله فووي األرل السووفلى,دملووة العوورش 
 (   يا هللا   سلم سلم يارب  خفقان الطير سبعمائة عام

 
قا  النبى صلى هللا عليه وسلم )إن لجهنم يوم القيامة لزفرة ما من ملك مقورب وال نبوي مرسو  

دتووى لووو كووان لووك عموو   ن  دتووى إن إبووراهيم خليوو  هللا ليقووو  رب نفسووي نفسووي إال خوور لركبتيووه
 (إلى عملك لظننع حن ال تنجو سبعين نبياً 

 
تأتي  يمتي بها تتميظ ن يمتي بها تتلظي   يمتي بها تتقطع من الميظ علي العصاة والمشركين ن

 ِمن  َمِزيٍد   وهي تنطق بمنطق األكو  الشره تقو  لربنا ج  وعال َه   
 

َتأل ِع َوَتقُو ُ َه   ِمن  َمِزيٍد ( )ّق: قا  تعالي : َم َهِ  ام  َم َنقُو ُ لَِجَهن   (05) َيو 
 
 
 
 
 

إن نوار اآلخورة درهوا شوديد ن وقعرهوا بعيود ن ومقامعهوا دديود فنوار الودنيا هوذه  حدبتي فوي هللا :
جوه البخواري ومسولم مون دوديث ففوي الدوديث الوذي حخرن  جزء من سبعين جزءاً من نار جهونم

)) ناركم هذه التي توقدون جوزء مون سوبعين  قا  رسو  هللا : حبي هريرة رضي هللا عنه قا  : 
قوا  : فإنهوا فضولع عليهوا بتسوعة  جزءاً من نار جهنم ن قي  : يا رسوو  هللا إن كانوع لكافيوة ؟ 

وم ن ون  وستين جزءاً كلُّهن مث ُ درها (( ر ن والتوي ال يجورم حدود نارنا هوذه التوي ُتَدطأ التوي تودمأ
فما بالكم بدريق هائ  مدمر ن بدريق  علي حن يقترب منها وإن كانع ممثلة في شعلة صميرة ن

  ب  ك  نار الدنيا مجتمعة إنما هي جزءاً كلهن مث  درها   مروم ن هذا الدريق وهذه النار ن
 

يها حلف عام دتى ادمرع ن وحوقود عليهوا حوقد عل    هللا حكبر    اللهم إنا نستجير بك من النار  
وكوان ابون عمور يقوو  : ن  سووداء مظلموةفهوي  حلف عام دتى ابيضع وحلف عوام دتوى اسوودع

 حكثروا ذكر النار ن حكثروا ذكر النوار ن فوإن قعرهوا بعيود وحن درهوا شوديد وإن مقامعهوا دديود   
 ن انممسوتم فوي معصوية هللا عوز يوا مون اشوتملتم بالمسلسوالع واألفوالم    يوا موحكثروا ذكر النوار 

   يا من ظلمتم خلق هللا    يا مون جعلوتم مناصوبكم وقووتكم لظلوم العبواد حكثروا ذكر النار    وج 
 ن  يا من تدديتم هللا ج  وعال    يا من بارزتم هللا بالمعاصي !!
 

  استمعوا إلي قو  الدبيب كما جاء في صودي  مسولم مون دوديث حنوس بون مالوك رضوي هللا عنوه
قا  رسو  هللا : )) يمتي بأنعم رج  في الدنيا من حه  النار فيصبغ في نار جهنم ثم يقوا   قا  :
ن  يووا ابوون آدم ن هوو  رحيووع خيووراً قووط ؟ هوو  موور بووك موون نعوويم قووط ؟ فيقووو  : ال وهللا يووارب  لووه :

  هون  ويمتي بأشد الناس بمساً من حه  الجنة فُيصبغ صبمًة في الجنة ن فيقوا  لوه : يوا ابون آدم
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فيقو  : ال وهللا يارب ما مر بي من بمس قوط ن وال  رحيع بمساً قط ؟ ه  مر بك من شدة قط ؟ 
 رحيع شدة قط ((

 هذا رج  من حه  النعيم والرفاهية والما  والسلطان في الدنيا وهو من حه  النوار فوي اآلخورة و
وورد في الدوديث        يممس في النار غمسة واددة ويقا  له ه  رحيع نعيما قط ؟ فيقو  : ال

قوا  :  الصدي  الذي حخرجه مسلم من دديث النعمان ابن بشير حن النبوي صولى هللا عليوه وسولم
إن حهون حه  النار عذابا يوم القيامة : رج  يوضع في حخمص قدميه دجران ن يملي منهموا )) 

لوذلك ن  هم عوذاباً ((ن موا يوري حن حدوداً حشودُّ منوه عوذاباً وإنوه ألهوون كما يملي المرجو  –دماغه 
قوا  : قوا   كان النبي يقو  كما في البخاري ومسولم مون دوديث عودّي بون دواتم رضوي هللا عنوه 

ثم حعورل وحشواح ثالثوا دتوي  رسو  هللا : )) اتقوا النار (( وحشاح ن ثم قا  : )) اتقوا النار ((
 ((   يجد ن فبكلمة طيبة اتقوا النار ولو بشق تمرة ن فمن لمثم قا  : ))  ظننا حنه ينظر إليها 

 
حخر  األمام مسلم مون دوديث حبوي هريورة رضوي ن  حيها المسلمون : اتقوا النار فإن قعرها بعيد

َبوًة )حى صووع ارتطوام( ن هللا عنه قا  : فقوا  : )) حتودرون موا  كنا مع رسو  هللا    إذ سومع َوج 
فهوو يهووي فوي  سوبعين خريفوا ندجر ُرموي فوي النوار منوذ هذا ؟ قلنا : هللا ورسوله حعلم ن قا  

 ن  (( زاد في رواية )) فسمعتم وجبتها (( النار اآلن ديث انتهي إلي قعرها
 

َس لَُهوم  َطَعوام  إاِل   طعام حه  النار نار   شراب حه  النار نار   والثياب في النار نار قا  تعالي  لَوي 
نِي ِمن  ُجوٍم ( )1ِمن  َضِريٍع ) ِمُن َوال ُيم   والضريع نوم من حنووام الشووكن  ( 1الماشية:( ال ُيس 

 ال تأكله الدواب لسوء طعمه 
 
 

َكاالً َوَجِديماً ) َنا حَن  ٍة َوَعَذاباً حَلِيماً ( )المزم :24وقا  هللا تعالي : ) إِن  لََدي   ( 20( َوَطَعاماً َذا ُغص 
وٍة (عن ابن عباس رضي هللا عنهما في   قوا  : شووك يأخوذ بوالدلق  قوله تعوالي ) َطَعامواً َذا ُغص 

 ال يدخ  وال يخر 
 

ُبوَن ) ووالُّوَن ال ُمَكووذأ َهووا الض  ُكووم  حَيُّ  (04( آَلِكلُوووَن ِموون  َشووَجٍر ِموون  َزقُّوووٍم )02وقووا  تعووالي : ) ُثووم  إِن 
َها ال ُبُطوَن ) ِه ِمَن ال َدِميِم )00َفَمالُِئوَن ِمن  بَ 02( َفَشاِرُبوَن َعلَي  ( َهوَذا 00ال ِهويِم ) ( َفَشاِرُبوَن ُشر 

يِن ( )الواقعة: َم الدأ  ( 01ُنُزلُُهم  َيو 
 

ِ  ال َجِديِم ) ُرُ  فِي حَص  َها َشَجَرة  َتخ  َطل ُعَها  (12وقد وصف هللا عز وج  شجرة الزقوم فقا  :) إِن 
ووَياِطيِن ( ) ووُه ُرُموُس الش  َهووا َفَمووالُِئوَن ِمن  10َكأَن  ُهم  آَلِكلُوووَن ِمن  ( ُثووم  إِن  لَُهووم  11َهووا ال ُبُطوووَن )( َفووإِن 
باً ِموون  َدِموويٍم ) َهووا لََشووو  ِجَعُهم  إَلِلَووى ال َجِدوويِم ( )الصووافاع:11َعلَي  والشوووب هووو ن ( 18( ُثووم  إِن  َموور 

لَووُط الزقووم المتنوواهي فووي القوذارة والموورارة والدموويم المتنواهي فووي اللهووب  الخلوط والمووز  حي ُيخ 
 والدرارة  

 
َ  عباس رضي هللا عنهموا حن النبوي صولى هللا عليوه وسولم قورح هوذه اآليوة :وعن ابن 

قُووا هللا  ) ات 
ولُِمون( )آ  عموران:  ُتم  ُمس  قوا  رسوو  هللا )) لوو حن قطورًة ن  (254َدق  ُتَقاتِِه َوال َتُموُتن  إاِل  َوحَن 

ن  ف بمن يكوون طعاموه ((من الزقوم قُطَرع في دار الدنيا ألفسدع علي حه  الدنيا معايشهم فكي
   المسلين الدم والماء والصديد الذي يسي  من لدومهموقا  ابن عباس : 
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)) إن الدموويم ليصووب علووي رموسووهم فينفووذ الدموويم دتووى  وعوون حبووي هريوورة رضووي هللا عنووه :
فيسلع ما في جوفه دتى يمرق من قدميه وهو الصوهر ن ثوم يعواد كموا كوان  يخلص إلي جوفه ن

)) 
 

واٍر َعنِيوٍد ) قوا  تعوالي :ن  النوار    نوار وشراب حه  َتُدوا َوَخواَب ُكو ُّ َجب  وَتف  ( ِمون  َوَرائِوِه 20) َواس 
ُم  َقى ِمن  َماٍء َصِديدٍ َجَهن  ُع ِمن  ُك أ َمَكاٍن َوَما ُهَو ( 21) َوُيس  ُعُه َوال َيَكاُد ُيِسيُمُه َوَيأ تِيِه ال َمو  َيَتَجر 

ٍع َوِمن  َوَرائِهِ  ُيسقي من ماء صديد شديد النتانة حي ن ( 21)ابوراهيم: ( َعَذاب  َغلِيظ   بَِميأ
   والكثافة فيتجرعه وال يكاد يبتلعه من شدة نتانته وكثافته

 
َعوواَءُهم  ( ) ووَع حَم   والدموويم هووو الموواء الدووار (20: مدموودقووا  تعووالي : ) َوُسووقُوا َموواًء َدِميموواً َفَقط 

م موا فوي بطوونهم وتسوي  حمعوائهم وتتنواثر جلوودهم كموا قوا  يذاب بهذا الدموي المملي بنار جهنم
َهُر بِِه َما فِي ُبُطونِِهم  َوال ُجلُوُد ) تعالي : ) ُكل َموا حََراُدوا حَن   ( 42( َولَُهم  َمَقاِمُع ِمن  َدِديٍد )45ُيص 

َها ِمن  َغمٍّ حُِعيُدوا فِيَها َوُذوقُوا َعَذاَب ال َدِريِق ( )ا ُرُجوا ِمن   (44-45لدج:َيخ 
 

ووَتِميُثوا  وو ِ وقووا  تعووالي : ) َوإِن  َيس  ووَراُب َوَسوواَءع   ُيَموواُثوا بَِموواٍء َكال ُمه  َس الش  ووِوي ال ُوُجوووَه بِووئ  َيش 
َتَفقاً( )الكهف:   (49ُمر 

 
ووفَ ن  وثيواب حهوو  النوار    نووار َص  نِيَن فِووي األ  َمئِووٍذ ُمَقور  وِرِميَن َيو  اِد قوا  هللا عووز وجو  : ) َوَتووَرى ال ُمج 

اُر( )ابراهيم:29) َشى ُوُجوَهُهُم الن   (05( َسَرابِيلُُهم  ِمن  َقِطَراٍن َوَتم 
 
 

 دتوى يكوون ذلوك  قمصوانهم مون قطوران تطلوي بوه جلوودهمفقولة : )َسَرابِيلُُهم  ِمون  َقِطوَراٍن ( حي 
 الطالء كالسرابي  ن وخص القطران لسرعة االشتعا  فيه مع نتن رائدته وودشة لونه  

 
قِِهم  َغوَواٍش ()ألعوراف:وفُ  َم ِمَهواد  َوِمون  َفوو  ن  (22رش حه  النار نارقا  تعالي : ) لَُهم  ِمون  َجَهون 

 حي فرش من النار ويلتدفون بألدفة من النار عياذا باهلل من دالهم
 

تِِهم  ُظلَ   ()الزمر: اِر َوِمن  َتد  قِِهم  ُظلَ   ِمَن الن  حي حطبواق وفوراش  (21 وقا  تعالي :) لَُهم  ِمن  َفو 
ومهاد وسرادقاع ن وإطالق الظل  عليها تهكما ن فهي مددقة مديطة بهم من ك  جانب والعيواذ 

َطلِقُوووا إِلَووى ِظوو ٍّ ِذي َثووالِث ُشووَعٍب ) قووا  تعووالي :ن  بوواهلل نِووي ِمووَن الل َهووِب ( 05) ان  ( ال َظلِيووٍ  َوال ُيم 
 (02-05)المرسالع:

 
أله  النار خمس دعواع يجيبهم هللا عز وجو  فوي  بن كعب : دمدموعن عذاب حه  النار يقو  

 : حربعة فإذا كانع الخامسة لم يتكلموا بعدها حبداً 
 

 يقولون : 
َنوووا بِوووُذُنوبَِنا َفَهووو   إِلَوووى ُخوووُروٍ  ِمووون  َسووو َتَرف  ِن َفاع  َنَتوووي  َتَنوووا اث  َيي  ِن َوحَد  َنَتوووي  َنوووا اث  َنوووا حََمت  بِيٍ ( ) َقوووالُوا َرب 

َرك  بِوِه  فيقو  هللا تعالي مجيبا لهم :ن  (22)غافر: ُتم  َوإِن  ُيش  َدهُ َكَفر  ُ َود 
ُه إَِذا ُدِعَي هللا  ) َذلُِكم  بِأَن 

ِ ال َعلِيأ ال َكبِيِر ( )غافر: ُم هلِل  ِمُنوا َفال ُدك   (24ُتم 
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َم   َصالِ  َنا َنع  ِجع  َنا َفار  َنا َوَسِمع  َصر  َنا حَب  فيجيوبهم هللا تعوالي ن  (24داً ()السجدة: ثم يقولون : ) َرب 
ُتم  ِمن  َقب  ُ َما لَُكم  ِمن  َزَواٍ  ()ابراهيم:  َسم   (22:) حََولَم  َتُكوُنوا حَق 

 
َم  ()فاطر:  ا َنع  َر ال ِذي ُكن  َم   َصالِداً َغي  َنا َنع  ِرج  َنا حَخ   فيجبهم هللا تعالي :ن  ( 01فيقولون : ) َرب 

ووالِِميَن ِموون  َنِصوويٍر( ) حََولَووم  نُ  ووِذيُر َفووُذوقُوا َفَمووا لِلظ  َر َوَجوواَءُكُم الن  ُر فِيووِه َموون  َتووَذك  ُكم  َمووا َيَتووَذك  وور  َعمأ
 (01)فاطر:

 
ماً َضالأيَن ( ) ا َقو  َوُتَنا َوُكن  َنا ِشق  َنا َغلََبع  َعلَي  َها َفإِن  ُعد  251ثم يقولون : ) َرب  َنا ِمن  ِرج  َنا حَخ  َنا ( َرب 

وووا  َسوووأُوا فِيَهوووا َوال ُتَكلأُموووووِن (  فيجيوووبهم هللا تعوووالي :ن  (251َظوووالُِموَن ( )المممنوووون: َفإِن  ) اخ 
 فال يتكلمون فيها بعدها حبداً وذلك غاية شدة العذابن  (258)المممنون: 

 
َنا وقا  مالك بن حنس : قا  زيد بن حسلم في قوله تعالي : َنا حََجِزع  َنا َموا لََنوا  ) َسَواء  َعلَي  حَم  َصَبر 

صبروا مائة سنة ن ثم جزعوا مائة سنة ن ثم صبروا مائوة  قا  :ن  (42ِمن  َمِديٍص ( )ابراهيم:
َنا َما لََنا ِمن  َمِديٍص ( َنا حَم  َصَبر  َنا حََجِزع   سنة ثم قالوا : )َسَواء  َعلَي 

 
بالموع يوم القيامة كأنوه كوبش  قا  رسو  هللا : )) يمتى وعن ابن عمر رضي هللا عنهما قا  :

ويقا  يأه  الجنة خلود بال موع ن ويا حه  النار خلود بال مووع  حمل  فيذب  بين الجنة والنار ن
)) 
 
 
 

) إن حهوو  النووار يوودعون مالكووا ن فووال يجيووبهم  ابوون عموورو رضووي هللا عنهمووا قووا  : عبوود هللاوعوون 
َهوا َفوإِن   بهوم فيقولوون :ثوم يودعون رن  حربعين عاماً نثم يقو  : إنكم مواكثون  َنوا ِمن  ِرج  َنوا حَخ  ) َرب 

ا َظالُِموَن (  َنا َفإِن  َسأُوا فِيَها َوال ُتَكلأُمووِن (ن  ُعد  ثوم ييوأس ن  فال يجيبهم مث  الدنيا ثم يقو  : )اخ 
القووم ن فموا هووو إال الزفيور والشوهيق ن تشووبه حصوواتهم حصوواع الدميوور ن حولهوا زفيور وآخرهووا 

 شهيق (
 
بن قيس رضي هللا عنه :حن رسو  هللا قا  :إن حه  النار ليبكون دتى لو حجريوع  عبد هللاعن و

 لجرع ن وإنهم ليبكون الدم) يعني : مكان الدموم ( السفن في دموعهم ن
 

 (42وقا  تعالي : ) َولَُهم  َمَقاِمُع ِمن  َدِديٍد ( )الدج:
 

َنوواقِهِ وقووا  تعووالي : ) إِِذ  ووال ُ فِووي حَع  َغ  ووَدُبونَ األ  الِسوو ُ ُيس  وواِر 12) م  َوالس   ( فِووي ال َدِموويِم ُثووم  فِووي الن 
َجُروَن ( )غافر:  (14-12ُيس 

 
َكاالً َوَجِديماً ( )المزم : َنا حَن   (24وقا  تعالي : ) إِن  لََدي 

 
ُعَها ِسل ِسلَةٍ ُثم  ال َجِديَم َصلُّوهُ ُثم  فِي  َفُملُّوهُ وقا  تعالي : ) ُخُذوهُ  ُعوَن ِذَراعاً  َذر  لُُكوهُ ( َسب   ن  َفاس 
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 إن حه  النار إذا حلقوا فيها يكادون يبلمون قعرها ن يلقاهم لهبها فيردهم إلي حعالها ن دتى إذا 
 قوا  هللا عوز وجو  : ) ُكل َموا  ن  فيضربونهم بهوا بمقامع من دديدكادوا يخرجون تلقتهم المالئكة 

َها حُ  ُرُجوا ِمن   (45ِعيُدوا فِيَها ( )السجدة: حََراُدوا حَن  َيخ 
 

لَى َناراً َداِمَيًة (  فهم كما قا  هللا تعالي :) َعاِملَة  َناِصَبة  َتص 
 

اٍر َعنِيٍد ) َتُدوا َوَخاَب ُك ُّ َجب  َتف  ُم 20قا  تعالي : ) َواس  وَقى ِمون  َمواٍء َصوِديدٍ ( ِمن  َوَرائِوِه َجَهون   َوُيس 
ُعُه َوال َيَكادُ 21) وعٍ ُيِسيُمُه  ( َيَتَجر  ُع ِمون  ُكو أ َمَكواٍن َوَموا ُهوَو بَِميأ َوِمون  َوَرائِوِه َعوَذاب   َوَيأ تِيوِه ال َموو 

 (21َغلِيظ  ( )ابراهيم:
 

يعطيه هللا كتابه بشماله حو من وراء ظهره ن ويسوود وجهوه ن وُيكَسوى سورابي  القطوران ويقوا  
بهذا المصير     فاخبر من هم علي شاكلتك  إلي جهنم والعياذ باهلل له انطلق إلي حمك الهاوية  

َتنِوي لَوم  حُوَع  فينطلق وقد اسوود وجهوه فوي حرل المدشور وهوو يبكوي ويصورخ ويقوو  : ) َيوا لَي 
ِر َمووا ِدَسووابَِيه  )40ِكَتابَِيووه  ) َتَهووا َكاَنووِع ال َقاِضووَيَة )41( َولَووم  حَد  ووي َمالَِيووه   ( 41( َيووا لَي  َنووى َعنأ َمووا حَغ 

 (49-40َك َعنأي ُسل َطانَِيه  ( )الداقة:( َهلَ 48)
 

 يقف ذليالً حمام رب العالمين جزاًء وفاقاً لكبره واستعالئه وإعراضه عن منهج هللا عز وج 
 

فكما حن الجنة تشتاق ألهلها من المممنين الصادقين فإن النار تشتاق ب  تطلوب  حدبتي في هللا  
ففي صدي  مسلم من دوديث حنوس ن  لكافرين   !!!المزيد من حهلها من المجرمين والظالمين وا

 دتى يضع )) ال تزا  جهنم يلقي فيها وتقو  ه  من مزيد ؟  رضي هللا عنه ن عن النبي قا  :
 
 
وال يزا  فوي  رب العزة قدمه فيها فينزوي بعضها إلي بعل وتقو  : قط قط وعزتك وكرمك ن 

 لجنة ((الجنة فض  دتى ينشئ هللا لها خلقاً فيسكنهم فض  ا
 

 اللهم حجرنا من النار    اللهم حجرنا من النار وحدخلنا الجنة يا غفار  
 

)) ما استجار عبد مون النوار سوبع موراع  قا  رسو  هللا :  عن حبي هريرة رضي هللا عنه قا  :
إال  إال قالع النار : يارب إن عبدك فالناً استجار مني فأجره ن وال سأ  عبود الجنوة سوبع موراع 

 الجنة : يارب إن عبدك فالناً سألني فأدخله الجنة ((قالع 
 

  فيا حيها الالهي    ويا حيها الساهي    يوا مون غرتوك المعاصوي وشوملك الشويطان عون طاعوة هللا
لوم ن  اذكور ذنوبوك وابكهوا يوا موذنبدم عنك ما قد فاع في زمون الصوبا و ادذر فإنها نار تلظى :

والوروح منوك وديعوة حودعتهوا سوتردها ن  حنوع اله تلعوبالملكان دوين نسويته بو  حثبتواه و اهاينس
الليوو  فوواعلم  وغوورور دنيوواك التووي تسووعي لهووا دار  دقيقتهووا متووام يووذهبن  بووالرغم منووك وتسوولب

 والنهار كالهما حنفاسنا فيهما تعد وتدسب
 

ثوم  آك  من ثمارها وحعانق حبكارها الجنةفي  مثلع نفسي قا  ابن عيينه : قا  ابراهيم التيمى :
فقلوع ن  آك  من زقومها وحشرب من صوديدها وحعوالج سالسولها وحغاللهوا النارثلع نفسي في م
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فأنوع فووي قووا  : ن  قالوع حريوود حن ارجوع إلووي الودنيا فأعموو  صوالداً  لنفسوي : حي شويء تريوودين ؟
 األمنية فاعملي  

 
في طاعوة هللا فيا من قصرع      والزا  لدينا فرصة في األمنيةالزلنا ادياء فالزلنا وندن وهللا 

فكو  مون قصور فوي طاعوة هللا عوز  ن قب  حن تطلوب العوودة ولون تسوتطيععز وج  اعم  لتخرة 
 كلما عاين حمور اآلخرة وترك دار العم  إلي دار الدساب  ن  وج  في الدنيا يطلب العودة إليها

 
ِجُعونِ  ُع َقا َ َربأ ار   ( 99( )المممنون: قا  تعالي : ) َدت ى إَِذا َجاَء حََدَدُهُم ال َمو 

َنا  َنا َوَسووِمع  َصوور  َنووا حَب  ِهووم  َرب  ووَد َربأ ِرُموووَن َناِكُسووو ُرُموِسووِهم  ِعن  وقووا  تعووالي : ) َولَووو  َتووَرى إِِذ ال ُمج 
ا ُموقُِنوَن ( )السجدة: َم   َصالِداً إِن  َنا َنع  ِجع   (24َفار 

 
َنووا حَخ   ووَطِرُخوَن فِيَهووا َرب  َموو ُ وقووا  تعووالي :) َوُهووم  َيص  ووا َنع  ووَر ال ووِذي ُكن  َموو   َصووالِداً َغي  َنووا َنع  حََولَووم   ِرج 

ُر فِيِه َمن   ُكم  َما َيَتَذك  ر  ِذيرُنَعمأ َر َوَجاَءُكُم الن   (01( )فاطر: َتَذك 
 

 حسأ  هللا العظيم حن يختم لنا باإليمان وحن يبعدنا عون النيوران وحن يودخلنا جنوة الورديم الوردمن 
 القادر عليه   [[إنه ولي ذلك و

 
 واغلووق البوواب   دخوو  سووريعاً الووى غرفتووه   ثووم عوواد الووى بيتووه   الصووالة    عبوود الووردمنحنهووى 

مازالع كلمواع الخطيوب تتورد  ولم يشعر اال ودموعه تنساب على خديه   وارتمى على سريره  
موع     سبعون الف زموام مازا  غير قادر على تصور مشهد وادد من مشاهد النار   فى اذنه  

     ملك  !!! 2955555555يبقى  15555فى  15555ك  زمام سبعون الف ملك   
 
 

والملك رجله فى االرل وراسوه فوى السوماء وموا بوين كتفيوه مليااااااااار          0يعنى دوالى 
 عام!!!!!!!! 155مسيرة 

 
ذ يسووأ  واخوو ازداد بكووامه   يمشووى عليووه موون هووو  الوورقم وتصووور المشووهد  ! عبوود الووردمنكوواد 

 ازاى كنووع بعصووى ربنووا وانووا عووارف ومتاكوود انووه شووديد ازاى انووا كنووع فووى المفلووه دى؟؟ نفسووه  
ازاى ممكوون اسووتدم  دقيقووه وادووده فووى نووار  ده انووا مووش بقوودر اسووتدم  نووار شوومعة  ؟؟ العقوواب

 ازاد بكامه اكثر واكثر    االخره؟؟؟؟؟؟؟؟
 

مون  عبود الوردمنالذى تراكم علوى قلوب ولكن   يبدو ان خطبه وادده ليسع كافيه الزالة الصدح 
 حثار الذنوب و المعاصى   

 
 

 
 فخلد الى النوم   دون ان ينوى ان يمير شيئا فى واقع دياته  
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 في الدلقة القادمة بمشيئة هللا تابعونا

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ("2" ُمنايا حوصلك يارب ) الدلقة الثالثون 
 

ثوم عواد الوى  فتوضأ ثوم نوز  وصولى العصور فوى المسوجد   لصالة العصر   عبد الردمناستيقظ 
ثوم ذهوب الوى  فاخبرتوه اال يتواخر كثيوراً   واخبر والدتوه بانوه ذاهوب الوى ادود اصودقائه   البيع  

   عبد هللاموقف السياراع ليستق  اددها ليذهب للقاء 
 

 وفجووأة     وانطلقووع السوويارة كووان صوووع المنوواء ُيوودوى فووى ارجائهووا   ركووب صووادبنا السوويارة  
يبوودو انووا السووائق قوود غيوور    منايووا اوصوولك يووا رب   ثووم انطلووق صوووع يقووو  توقووف المنوواء  

 طو  الطريق منصتا لما يقوله ذلك الشي    عبد الردمنجلس  الشريط  !
 

اللهوم لوك الدمود كلوه ولوك الملوك كلوه ن  الدمدهلل وكفي وصاله وسالم علي عباده الذين اصطفي
اللهم صلي علي عبدك ونبيك ووليك ودبيبك وصفيك ن  ك يرجع األمر كلهوبيدك الخير كله وإلي

 ثم حما بعد    صلي هللا عليه وسلم مدمدوخليلك ورسولك 
 

حدد الشعراء وقع في غرام فتاه من الفتياع فبدح يكتب فيها شعر من ضمن األبياع اللوي كتبلهوا 
واقوف علوي بابوك حخوبط علوي البواب حنوا فضولع بيقولهوا ن  طرقع الباب دتي ك   متنوي:  بيقولها

ياجماعه ده مخلووق وقوف علوي بواب مخلووق كو  الموده ن  عشان تفتديلي لمايه ما إيدي وقفع!
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إنتي مستعده تقفي علوي بواب ربنوا لمايوه موا  إنع مستعد تقف علي باب الخالق حد إيه؟؟   دهيه 
خطيوب بيقوف ن    لوهتخيلوا وادد بيقوف علوي بواب وادوده قود إيوه عشوان تفوت يفت  لك قد إيه؟؟

وادود بيقوف علوي بواب وادود عشوان يتوسوطله  علي باب خطيبته حو باب حبوو خطيبتوه قود إيوه؟؟
إدنا مستعدين نقف علي بواب ربنوا حد إيوه عشوان  عشان يجيبله شمالنه بيقف علي بابه قد إيه؟

  ؟؟ ربنا يفتدلنا
 

لوو معرفنواش ربنوا ،  القلووب ألن الكالم عن ربنا هو حخطر داجه بتميرن  عايزين نتكلم عن ربنا
إدنوا عرفنوا إيوه لوو  إدنا عايشين لييه؟؟   إيه هدف دياتنا؟؟   إيوه قيمتنوا   إيه معني دياتنا؟؟؟
لو عرفنا ربنا ن  لو عرفنا ربنا هنثبع ص  هنثبع لتخر هنصبر لتخرولكن  معرفناش ربنا؟؟؟

 ن حنا بتكلم عن ربنا ليييه؟؟ن  هنوص  لربنا سبدانه وتعالي
 
تزلوز  لموا تسومع تحنوا بوتكلم عون ربنوا عشوان قلوبنوا     مش عشان كلمتين دلووين وخوالص!! 

عشوان اللوي فوي قلبوه ن  عشان قلب العاصوي يتزلوز  وينسوف حي معصوية فوي دياتوهن  كلمه هللا
عشووان حي إنسووان ياجماعووه يعوورف إيووه هدفووه فووي ن  موورل ينووزم حي موورل موون قلبووه بووإذن هللا

عشان الملتوزم يعورف إن الوركل إلوي هللا هوو الداجوه الوديوده  لدياه؟؟الدياه وإيه طريقه في ا
 ن  فك  شئ تاني سرااب اللي ليها قيمه في الدياه وإال 

 
دسوبي  حنا بتكلم عن اللي لما سيدنا إبراهيم عرفوه دخو  النوار وهوو بيقوو  حنا بتكلم عن ميين؟؟

 هللا ونعم الوكي 
 
 
 
 

تقوف     برحنا سوايبها وكفايوه عليوا إنوع يوااايا كلها وتقو  تسيب الدن    كفايه عليا إنع يااارب
حنوا حخور  تنطلق إلي هللا وتقوو  كفايوه إن     كفايه إنك معايا ياااربفي وش الدنيا كلها وتقو  

حنوا ن  من معرفتوه عحنا بتكلم عن اللي لما عرفه الدجر جب  الطور إتفتن  ؟من الدنيا بيك يااارب
يووم القياموه  المالئكوه آالف السونين سواجده فوي ملكووع السومواع    بتكلم عن اللوي لموا عرفتوه

 ترفع رحسها تقو  سبدانك ماعبدناك دق عبادتك
 

ولموا جيوه شوعام مون  ك  نفس جدار مظلم دوالين قلبه نفس 255حنا بتكلم عن اللي وادد قت  
جدار ودخ   255ــ لما جيه شعام من دب هللا وجال  هللا شق ال    جدار 255ـ نور هللا شق ال

وهوو بيزدوف وبيقوو  ن  بقي ملك الموع بينزم روده من عرق عرق وعصوب وعصوب    قلبه
 بقووي ملووك الموووع متخيلووين المنظوور ياجماعووه وهووو لودووده فووي الصوودراءن  حنووا نفسووي حوصوولك

وهوو بيزدوف ويزدوف ويزدوف  والصدراء دواليه والسماء فوقيه وملك الموع بينوزم رودوه 
منوواكي توصوولي لربنا؟؟   منوواك      منايووا حوصوولك يوواااااااارب   صوولك  وقلبووه بيصوورخ منايووا حو

 توص  لربنا سبدانه وتعالي؟؟؟  
 

 ياجماعه ياجماعه لو شوفنا جال  ربنا بقلوبنا هيدص  إيه ؟؟
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مش نفسك تتفت  حبوواب  مش نفسك يقبلك؟؟ يرضي عنك؟؟ربنا ك ك مش نفسَ هنعم  إيه؟؟ نفسِ 
موش  س إنوك ماشوي فوي الودنيا وربنوا سوبدانه وتعوالي معواك؟؟مش نفسك تد السماء لدعائك؟؟

مووش نفسوونا ياجماعووه لووو متنووا دلوووقتي نقابوو  ربنووا  نفسووك تتصووال  مووع ربنووا سووبدانه وتعووالي؟؟
 سبدانه وتعالي وهو راضي عننا؟؟

 
هوأقف علوي     يبقي شعار دياتنا منايا حوصلك يواااااااااربن  عايزين نقوله منانا نوصلك ياارب

 ياارب هأعم  ك  داجه توصلني ليك بس إقبلني    حوصلك بس إقبلني إقبلني يااارببابك بس 
منايوا     هأقف علي بابك طو  عمري بس إقبلنوي    سيب ك  داجه تعطلني عنك بس إقبلنياه

إنتووا عوارفين إدنوا عواملين زي ن  منايوا حوصولك هوو ده الشوعار بتاعنوا    حوصلك منايا حوصولك
 إييه؟؟

نصوفها بقوي فجوأه دوودع  العربيوهن طريوق علوي جبو  ن ماشيه علي طرف جب   عارفين عربيه
ن  ونصفها ثابع علي األرل حق  زقه وال داجه هتوقعها تهوين  علي المنددر بقي في الهواء

 إدنا قلوبنا عامله كده ومالناش إنقاذ غير معرفه ربنا
 

ياجماعه عايزين نقف علوي ن  يمفتاح تميير دياتك وتميير دياتِك هو معرفه ربنا سبدانه وتعال
آآآآآآه لو عرفنا هو ردويم     آآآه لو عرفناه    سبدان الملك الجلي     باب ربنا حكثر مانستطيع

آآآه لو عرفنا هو فردوان بينوا دلووقتي وإدنوا بنسومع  آآآآآآآه لو عرفنا بيدبنا حد إيه؟؟؟ حد إيه؟؟
آآآآه لوو عرفنوا قدرتوه وعظمتوه  لينوا حد إإيوه؟؟آآآآآه لو عرفنا نعمه ع عنه وبنتكلم عنه حد إيه؟؟

  ودكمته؟؟
 

جهلنووا بدكمتووه هووو اللووي خالنووا نسووخط فووي ن  جهلنووا بوواهلل هووو سووبب كوو  مشوواك  دياتنوواإدنووا 
 جهلنا بردمته هو اللي خالنا مش قادرين ندبه سبدانه وتعالي حو كتير ن  اإلبتالءاع لما يبتلينا

 
 

زي إبون ن  لتوبه عندنا توبه بارده   إلتزام بوااردابقي ياجماعه ن  مننا مش قادر يدبه

فوأبوه مشوتاق وفردوان بيوه وبيجوري عليوه ن ساب حبوه من عشورين سونه وحخيورا راجوع ألبووه 
     إلتزام باارد   إلتزام بااارد اإلبن قام مادد إيده كده وسلم سالم وخالص!!

 
جهلنا بقدرته هوو اللوي بيخلوي  ن مفيش لقاء دب دار صادق في قلبك تجاه هللا وإنع راجع إليه

هو معقوو  حتجووز بعود مواكبرع   هو    سنين تقو  هو معقو  حخلف  0وادده مخلفتش بقالها 
جهلنووا بعقابووه هووو اللووي خالنووا نتجوورح عليووه فووي ن  جهلنووا بقدرتووه معقووو  تفوور  بعوود ماقفلووع   

 ن  المعصيه
 

عهم لموووا اتربووونسوووتكتر ركعتوووين سوووردانين فوووي تالخالنوووا جهلنووا بعظمتوووه هوووو اللوووي 
 جوف اللي  نصليهم لربنا في 

 
منانوا نوصو  لربنوا    منانوا نوصوله ن  عشوااان كوده الليلوه    معرفه هللا هي اللي هتقلب دياااتنوا
آآه لو عرفع حد إيه هنكلم عون عظموه  النهارده ياجماعهن  بقلوبنا للملك الجلي  سبدانه وتعالي

 حد إيوه ربنوا غنوي؟؟ حد إيوه ربنوا كوريم؟؟ ربنوا ردويم؟؟ حد إيوه حد إيه ربنا عظويم؟؟ ؟؟ ربنا حد إيه
  آآآه لو عرفتي حد إيه ردمه ربنا بالطائع؟؟ آآآآه لو عرفتي حد إيه عقوبه ربنا بالعاصي؟؟
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إنوع عوارف فورح ربنوا  آآآآآآآه لوو عرفنوا ياجماعوه ؟؟ آآآه لو عرفتي حد إيه فرح ربنا بالتائب؟؟

)) إهتوز العورش  ه دوديث يزلوز  القلوب يزلوز  حي قلوب دويد حنوا؟؟ افورح ربنوا بيو بيك قد إيوه؟؟
يقووو  النبووي صوولي هللا عليووه  لقيووع زيوواده صووديده فووي صوودي  الجووامع ((معوواذلموووع سووعد بوون 

ربنوا فردان   ربنوا ممكون ن  ((من فرح الرب عز وج  معاذوسلم))إهتز العرش لموع سعد بن 
اللوي يفورح بلقائوك ن  ه للدرجوه ديربنا ممكون يفورح بيوك يووم لقائوك بيون  يدب عبد للدرجه دي

اللوي بيفورح بتوبتوك لدرجوه إن الرسوو      لدرجه إن حضخم مخلوق في الكون يهتز مون الفورح
)) هللا حفرح بتوبه حددكم من رج  كان معاه بعير ومعاه الوزاد وفوي  صلي هللا عليه وسلم يقو :

وبيفوت   دوع شوجره شوويه نوام تن الزاد كله راح والبعير ض  وخالص هلك ن الصدراء لودده 
 ن  عينيه لقي الزاد حدامه والبعير حدامه الرج  مقدرش((

 
عبور  العلماء بيقولوا لو كان فيه فرده في الدنيا حكتر مون دي كوان النبوي صولي هللا عليوه وسولم

 ن  بيها عن فرح ربنا لو رجعتله   عن فرح ربنا بيكي لو رجعتيله
 

 إدنا مييييييين؟؟؟؟؟؟ يك كده؟؟؟؟؟إنتي مين وإنع مين عشان ربنا يفرح ب
     ده إدنا عبيد منسواش داجه

 
لدرجة انك لما تعبده ص  وال تسجدله وتبكوي يجموع المالئكوه  ولكن شوف اللي بيفرح بعبادتك 

اللي يفرح بنجاتك في األخوره لدرجوة إن سويدنا علوي لموا فهوم هوذا األمور ن  ويباهي بك المالئكه
 حمووي و حبووي يوووم القيامووه وبووين حن يداسووبني هللا الختوورع هللا(())لووو خيوورع حن يداسووبني  قووا 

 ليييييييييييييييه؟؟
 
 

  ن  يعني إنع ياللي في ثانويه عاموه ربنوا اللوي يصوددلك ورقتوك وال حموك وحبوك  حموك وحبووك أل
  ربنا حردم بيك من حمك وحبوك ربنا    ليييييييه؟؟؟

 
بوال  بون ربواح وهوو بيمووع  ردوان بيوه؟؟إنوع ف طوب إنوع فردوان بيوه إنع عوارف فورح ربنوا؟؟

إنووع لووو جالووك ملووك الموووع دلوووقتي هتقووو   مراتووه بتقووو  وااادزنوواه قالهووا قووولي وااااافردتووااه
بتبكوي   كلوه  عائشهوهو بيموع حبوبكر بيبكي    رسو  هللا صلي هللا عليه وسلم ن  وااافردتااه

إنوي  األعلوي بو  الرفيوق األعلوي((الرفيوق  بو  )) بيبكي والرسو  صولي هللا عليوه وسولم بيقوو :
فرداااااان وهوو رايو  ن  خيرع بين لقاء ربي وبين الدنيا والخلد فيها فاخترع لقاء ربي والجنه

 لربنا سبدانه وتعالي
 

 ؟؟  إنع مشتاااااق ليه؟؟  مشتااق لربنا نفسك تشوفهطب ربنا فرداان بيك  
 

  الصودابه طبعوا (( إنكوم سوترون ربكوم)) شوف الرسو  عليه الصاله والسالم بيقو  للصدابه:
فإن إستطعتم حال تملبوا علوي صواله قبو  طلووم الشومس  فردوا    الرسو  قالهم إستنوا  إييه؟؟

 وصاله قب  غروبها اللي هي العصر فإفعلوا      (( اللي هي الفجر
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ألن  ييوه؟؟  لييييييييييي ربط النظر لوجه هللا بصاله العصر والفجرالرسو  صلي هللا عليه وسلم 
اللي سهران موع  اللي  ده وقع الشهوااع     الفجر اللي هو بييجي في اللي  الناس نايمه باللي 

فواللي وقوع الشوهوااع  مراته واللي سهران مع دبيبه واللي نوايم واللوي سوهران قودام مسلسو  
 بيعط  عن صاله الفجر الشهوواع

 
وده فوي  شمله وده في تجارته وده فوي مدلوه إنما النهار اللي فيه العصر وقع الشبهااع ده في

 كوأن الرسوو  صولي هللا عليوه وسولم بيقوو  ن  فاللي بيعط  عن صاله العصر االسوبااابدرااسته 
إوعي االسباب والشوهواع تدجبكووا     دجبيش عن ربنا تدجبش عن ربنا   عايزه متتعايز مت

 عن ربنا إوعوا داجه تدجبكوا عن ربنا
 

ردمته بيوك وإنوع لسوه متخلقوتش قورحع فوي كتواااب إسومه  بيك حد إيه؟؟ إنع عارف ردمه ربنا
   بيقووو  تخيلوووا لووو كانووع الجاذبيووه االرضوويه اكتوور ممووا هووي عليووه األن  الكووون مملووف حجنبووي

بيقووو  كووان االنسوواان بقووي مووش طويوو  كووده ورفيووع بقووي عووريل وقصووير مووبطط يعنووي  فبيتخيوو 
ر وكوان طلووم السولم بقوي عمليوه مسوتديييييله وكوان بقوي دجوم االنسوان حد الفوان  بالعرل كده

وكان كوبايه ماء لو حدامك وحنا هاموع من العطش عشان حمد إيدي موش ن  مددش يقدر عليها
ألن الجاذبيوه  وكان الوادد لو وقع وقعوه يمووع فيهوا ليوه؟؟؟ن  الجاذبيه قاعده تشد إيدين قادر 

مواتقع األرل تشودك تقووم الودماغ تتقسوم دلوقتي ضعيفه فبتقع بالراده لو الجاذبيه شديده حو  
 حو العظم يتكسر      

 
مليووووووووووون مون    ده دي داجوه  كو  داجوه قبو  موانيجي هاالنسان يوا إخوانوا ربنوا رتبلو
 زي ما األم بتلبس حوالدها خفيوف فوي الصويف حدسون يدورروا    ن  داجه وداجه ربنا رتبهالنا

 رتبلك ك  دااااااااجة ربنا لبس تقي  في الشتاء حدسن يبردوا  
 
 
     بيأمر ملك الدسناع إنه يكتب الدسنه فوور عملهوا       ربنا ردمته بيك من قب  ماتتوبده 

لعلووك تتوووب لعلووك ترجووع هلل سووبدانه  ؟؟؟ كتبهوواااااش ليييييووهايسوواعاع م 1إنمووا ملووك السوويئاع 
 وزك يااربردمته باللي جايله بيقوله عا ردمته بيك سبدانه وتعالي    وتعالي   

 
ده مووش قتوو   دووديث قاتوو  المئووه نفووس   مئووه نفووس   ده مووش سوورق   ده مووش زنووي   ده قتوو    

ده بالتأكيد قعد طوو  ن نفس ده مقتلهمش في يوم  255واللي قت  ن  نفس 255نفس   ده قت  
بوس لموا جالوه وقالوه عواوزك ن  يعنوي الرجو  ده صوديفته متخيلوين شوكلها إيوه؟؟ن  عمره يقتو  

بس ده حنا مفيش عضوو فيوه معصويتش بيوه   ربنا فتدله األبواااب كلها   ن  جاله بقلبهيااارب و
بووس ده حنووا مفوويش مكووان معصوويتش فيووه ربنووا   االبووواب كلهووا  ربنووا   األبووواب كلهووا مفتودووة   

  بس ده حنا مفيش معصيه معملتهاش في دق ربنا  االبواب كلها مفتودة   مفتودة  
 

 إرتكب نفس الجريموه اللوي راح يتووب منهوا   نقتله قله ملكش توبه راح لراهب من الرهبان قا
راح لعالم من العلماء قالوه ومون يدوو  بينوك وبوين التوبوه   إنطلوق لوألرل الفالنيوه اللوي فيهوا 

الرجوو  انطلووق      الصوودبه الصووالده وسوويب االرل بتاعووه المعاصووي اللووي إنووع عووايش فيهووا
نزلووع مالئكووه الردمووه ومالئكووه العووذاب ن  موواااااعياجماعووه وهووو فووي الطريووق ملووك الموووع نووز  

فأودي هللا لهذه االرل اللي بينوه وبوين حرل المعاصوي حن تباعودي        ميين اللي هيأخذه؟؟
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 فربنوا عملوه المعجوزه دي لييوه ؟؟؟ ولهذه األرل اللي بينوه وبوين حرل الطاعوه حن تقوااربي   
ألنوه وهوو بيمووع بود  ن  جاله سبدانه وتعاليالنه جاله ألنه ساب بلده ووطنه وحهله وحدبابه و
ن  فضو  مكمو  ألنوه عواااااااااوز يوصو  لربنوان  مايدود ظهره ويرجع تاني يدور علي دد ينقوذه

 اله المعجزه دي سبدانه وتعاليى فربنا حجر
 

النواس دي لموا بتتووب زي الفنوانين حموا ن  الناس دي لما بتتووب بتبقوي درقوه قلوب ألهو  الباطو 
حموا بيسويب كو  ده عشوان ن وفتنتهوا  الممنيين لما بيتوبوا ألنه قدامه الدنيا وشهواتها بيتوبوا و
الدنيا كلها متستاهلش سجده وادده بين إيودين ربنوا فوي الثلوث إن  فضييييييده للدنيا ربنا       

اقبلنووي يااااااااااااارب    عووااااااوزك  االخيوور موون الليوو  تنووز  موون عينيووك الوودموم وانووع بتقولووه
       الرجوو  ده ياااجماعووه لمووا قاسوووا المسووافه مووابين حرل المعصوويه وحرل الطاعووه يااااارب

ن  مووابين جثتووه واألرضووين وجوودوه حقوورب إلووي حرل الطاعووه بشووبر فقبضووته مالئكووه الردمووه   
خطوه   كانع فرق بين ان قبره ن  كانع فرق بين ان تقبضه مالئكه العذاب حو الردمه خطوه   

كانع الفرق بين انوه يودخ  نواار ن  ريااال الجنه او دفره من دفر النار       يبقي روضه من 
وبوين انوه يودخ  جنواااع فيهوا فااكهوه مموا يتخيورون ولدوم طيور  تلظي طعامه الزقوم واليدموم 

وبين إنه يسوكن فوي  صب من فوق رحسه الدميم كانع بينه وبين انه يُ  خطوووه   مما يشتهون
    !خطووووووووووووه      ر عرش هللا سبدانه وتعاليالفردوس األعلي في جوا

 

خودها     خطوووووووووووووه ممكن يكون بينك وبين عطااااااااء ربنا وفت  ربنوا وقبوو  ربنوا
ممكون يكوون بينوك وبوين النجواه فوي اآلخوره      خديها عشاان تقربوي منوه    عشاان تقرب منه

 تزامك تاخدها جديدة        خطوه   في ال من ك  المعااصي اللي عملتها   

 
 
 
 

حعظوم        إنتووا عوارفين ردمتوه حد إيوه ياااااجماعوة ردمتوه انع عارف ردموة ربنوا حد إيوه؟؟؟
 الجنووة لمووا دخلووع فووي قلوووب الصوودابه عملووووووووووا إييووه؟؟؟ ردمووة لربنووا هووى الجنووة      

لو كوان يقووم مون  عبد هللاابن عمر لما النبي قاله نعم العبد حبا  مقالووش ده فرل وال سنه؟؟؟
ألنووه  أل طبوق علووى طوو    هوو قيووام الليو  فوورل وال إيوه؟؟؟؟ الليو  مقوالوش ليووه يارسوو  هللا؟؟

 عايز الجنه   عايز الجنه ياااجماعة
 

 بن عفراء رضي هللا عنه كان ك  ما يجيله فلوس يتصودق   موا  يتصودق   حكو  يتصودق   معاذ
ن   يكلموه يترك داجه ألوالده فقوالهم قوالهم إييييييوه؟؟؟ فزوجته خلفع فكلمع اخواتها يكلموه  

حبوع نفسوي موش قوادر دي  هللا  هللا  هللا   ))حبع نفسي إال حن حستتر بكو  شوئ حجوده مون النوار((
 عاطفه قهريه مش قااادر

 
 معواذإنموا ن  ))حعووذ بواهلل(( الشاب دلوقتي بيقو  حبع نفسي إال حن حفع  ك  شوئ يووديني جهونم

حنوا موش قوادر   حي  ا مش قادر   حنا حي داجوه هاألقيهوا هأقفو  بيهوا بواب االنوار عنوي  بيقو  حن
شوااااايفين يوا إخوانوا     ربنوا ينجينوي بسوببها  داجه هاألقيها هأعملها سوتار بينوي وبوين جهونم

  الناس دي فكرع إزاااااااي؟؟؟؟؟
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صولي هللا عليوه وسولم وقالوه لما صودابي راح للنبوي  شايقين حدالم اليقظه بتاعتهم بقع إييه؟؟؟
حدوالم  بيتعمو  وال بيطلوع بييجوي منوين ياارسوو  هللا؟؟ لبس الجنوه بييجوي منوين ياارسوو  هللا؟؟

هتبقوي فوي  إنتي مره قعودتي تدلموي؟؟ إنع مره قعدع تدلم؟؟ اليقظه بتاعتهم نفسها اتميررع  
الجنوه هتشووووووف  مره قعدع تدلم لما تبص من بلكونه القصر بتاعك في الجنه شكلك إيه؟؟

 إييه؟؟؟
 

عشوان ن  الناس دي عاشع ياجماعه دين   عاشع ديون فعوالً فوي عالقتهوا بواهلل سوبدانه وتعوالي
حي الصودقه حفضو  عوايز ادسون  كده الصودابي كوان يوروح للنبوي صولي هللا عليوه وسولم يقولوه:

دجواب حمهواع  إنتي ترودي للنبي صلي هللا عليه وسلم تقوليله حي الدجاب حفض ؟؟    داجه؟؟
مهموا كنتوي هتتدواربي فوي دجابوك  مهما كانوع النواس بتبصولك   المممنين مهما كنتي جميلة   

 لو لبستيه   
 

انك تلتوزم وانوع شواب صومير لسوه بصودتك ولسوه  وانع تقو  يارسو  هللا اي االلتزام افض ؟؟
تقبوو  علووي ربنووا المهووم إنووك     تقوودر تعبوود ربنووا وتخوودم ديوون ربنووا سووبدانه وتعووالي طبعووا حو كبيوور

 صدق في االقبا  علي هللا سبدانه وتعالي   بصدق بصدق 
 
 

 إنع عارف؟؟
 إنع عارف ردمته بيك قد إيه؟؟؟

 
 

 تابعونا في الدلقة القادمة بمشيئة هللا 
 
 

 ("4" ُمنايا حوصلك يارب ) والثالثون الدلقة الدادية  

 
إنوع عوارف دوب ربنوا ليوك حد  ؟؟إنع عارف فرده بيك سوبدانه وتعوالي لوو حقبلوع عليوه حد إيوه؟

 ؟؟ ؟؟؟ حنا حنا ربنا بيدبني حنا ؟؟ إيه؟؟
 ياجماعه الرسو  عليه الصاله والسالم شواف إمورحه لقوع إبنهوا بعود ماتواه منهوا فخدتوه وضومته 

يوتم حهوذه طاردوه ولودها فوي حيوتم حرحالرسو  صلي هللا عليه وسلم قا  للصودابه حر ودضنته    
يعنوي ربنوا  ((هللا حردوم بعبواده مون هوذه األم بولودهاقالهم ))ن  ارسو  هللاالنار    ال يمكن طبعا ي

اكتر حد إيوه يعنوي   حكتور بكتيور وال قليو   بيدبني انا اكتر من حمي وحبويا    آآآآآآآه طبعا اكتر   
جووزء حنووز  فووي األرل جووزءا وادوودا  255قسووم هللا الردمووه  ))    إسوومع بقووي الدووديث الثوواني

ب حمك وحبوك ليك يعني دُ  يعني إيه؟؟؟ ء فمن هذا الجزء تترادم الخالئق((جز 99وجع  عنده 
  من دب ربنا ليك %2يعني دب مراتك ووالدك ليك ذره من ن  من دب ربنا ليك %2ذره من 

 
لموا َدوب سويدنا إبوراهيم رزقوه الذريوه علوي كبور وكوان  لما َدوب سويدنا إبوراهيم إتخوذه خلويالً  ن 

يدنا إبوراهيم حفوال عليوه مون الموا  لدرجوه لموا جالوه وفود المالئكوه لما َدب س مستدي  يخلف  
وهووو بيدسووبهم ضوويوف دبدلهووم عجوو  فوووراً يعنووي بيقوودم بالعج    سوويدنا إبووراهيم شوواف الكوورم 

نجوواه موون ملووك مصوور  نجوواه موون النموورود   لمووا َدووب سوويدنا إبووراهيم نجوواه موون النووار   والمنووي  
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لموا َدوب سويدنا موسوي ن  قه    لما َدب سويدنا إبوراهيمالظالم   نجاه من ك  اللي وقفوا في طري
لمووا َدوب سوويدنا موسوي قالووه إنووي  لمووا َدوب سوويدنا موسوي شووقله البدور     كلموه بوودون واسوطة 

قالوه))لعمرك  مدمودلموا دوب سويدنا     اصطفيتك علوي النواس وحنوا اخترتوك واصوطنعتك لنفسوي
بيقسم بدياه النبي صلي هللا عليه وسولم لعمرك دي حذهلع العلماء   ربنا ن  إنهم لفي سكرتهم((

 ألنه عمر غالي كله طاعه
 

 قضيع عُمرك في غفله؟؟ وال حعما  ال فيهوا طاعوه وال معصويه ؟؟ إنع قضيع عُمرك في إيه؟؟
 يسوي عمرك عند ربنا إيه؟؟ قضينا عمرنا في إيه ياجمااعه؟؟؟ في معصيه؟؟ وال
 

 (( فإنك بأعيننا قاله)) ضاها((قاله ))فلنولينك قبله تر مدمدلما َدب سيدنا 
 

وّص  قلوبنا      مناااااااانا نوصلك ياااااااااااارب لو وصلناله     ؟؟ لو ربنا َدَبك هيعملك إيه ؟؟
يووارب افووت  قلوبنووا علووي رميووه جاللووك وكمالووك  ليووك يووااارب  خلي قلوبنووا تسووجد تدووع عرشووك  

منانوا        نوا وافوت  لنوا البواب يواااربيارب خلينا من حه  معرفتك يوارب وصولنا واقبل ياارب   
 نوصلك كلنا يااااااااارب

 
قابلووع حدوود الفضووالء وكووان لووه قريووب مووريل يعنووي كووان  عووم ربنووا عليووك قوود إيووه؟؟إنووع عووارف نِ 

فبيكلمني بأسف بيقوللي المرل ده االعصاب اللوي موابين المو  وبوين كو   مريل مرل شديد
بيقو  في األو  في حو  مردلوه جالوه  م يضمر   اعضاء الجسم تضمر فجأه وتموع فيبدح الجس

قوا  بعود كوده معودش بيقودر ينطوق ن  إيديه ورجليه  ليه ألن األعصاب بتواعتهم ضومرعفى شل  
 ن رعــقا  بعد كده معدش بيقدر يبلع لييه؟؟عضالع البلع ضمن  ليييه؟؟عضالع السان ضمرع

 
 

 كوبايوه المواء ويبلوع وموش داسوس بنعموه ده الوادد بيشورب  قلع يانهاااااااار حبيل إيه ده    
الرج  ده ربنا يبتليه عشان ربنا يردمه بالجنوه ويردمنوا إنوه يعرفنوا عاطينوا نعوم حد إيوه ن  البلع

بالدنا ك  مريل نايم بيوذّكرك وبيوذّكِرك  اممسساع المستشفياع اللي مالي مش داسييين بيها؟؟
قعوود يفتكوور ياجماعووه كووام موورل درسووه الوادوود بينن  إنتووي كمووان بنعمووه ادنووا مووش داسووين بيهووا

وكوام  و كام مرل درسناه بيصويب القلوب ربنوا معافينوا منوه؟؟ بيصيب الكلي ربنا معافينا منه؟؟
وكوام مورل درسوناه بيصويب المو  واالعصواب  مرل درسناه بيصيب الكبد ربنا معافينا منه؟؟

 إدنا ربنا معافينا من إيه وال إيه ياجمااعه؟؟ ربنا معافينا منه؟؟
 

 الملك الجلي  ةياااااااااااه    دي وقفه بقي وقفه مع قدر قد إيه؟؟؟ إنع عارف قدره ربنا العظيم
 سنه المذنب ده هيرجع لألرل تاني 11لما مذنب هالي جه فالعلماء قالوا بعد  2925سنه 
فوي نفوس اللدظوه   ظهر     في نفس الساعه    في نفس اليوم في نفس الشهر    2981سنه 

يا إخوانا ده ملكوووع ياإخوانوا ملكووع ربنوا موتدكم فيوه بالثانيوه  لي تااني   إيه ده؟؟؟مذنب ها
مصويبه علوي الشومس وعلوي المجموعوه  ملكوع الشمس لوخرجوع مون مودارها هيدصو  إيوه؟؟

 الشمسيه  
 

إنتوي لوو خرجتوي  إنع لو خرجع من مدارك؟؟  وإنع لو خرجتي عون دكوم ربنوا هيدصو  إيوه؟؟
بيجوبوووا الكووون  مليوواااار مووذنب555 255منقوودرش   هيدصوو  إيييووه؟؟؟ موون دكووم ربنووا الملووك
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وقوادر انوه يورجم حي  إنوه يورجم كو  شويطان بويهم   المرئي عشان ربنوا يفكرنوا جميعوا إنوه قوادر
 عاصي بيهم لو عصاه سبدانه وتعالي    

 
نتوووا إ قوودره الملووك الجليوو  العظوويم سووبدانه وتعووالي قوود إيووه؟؟؟ إنووع عووارف قوودرة ربنووا حد إيووه؟؟

اللووي بيتدوودوا ربنووا  اللي بتعصووي ربنووا    اللووي بيعصووي ربنووا  اللي  عووارفين القوودره ياجماعووة  
اللي بيدب صادبه اكتر من ربنا   اللوي بتدوب  اللي بيخواف مون مودير الشوم   م عِرل عن ربنا

  بتاعه اكتر من ربنا   
 

ش مووره مفوويش القلووب اللووي بيفضوو  ينووبل طووو  عمووره موويقطع ملفووتش نظوورهم  ملفتش نظوورهم
بينبضوها كو  سونه  مليوون نبضوه قلبوك25ملفوتش نظورهم    ماكينه في العالم بتعمو  كوده؟؟!!   

ملفوتش  نبضوه تانيوه بودون توقوف نمليوو 25بدون توقف ولما تيجي السنه اللي بعودها ينوبل 
تقووف ن علشووان فووي العووين عشووان تلقووط الصوووره حدسوون مووا تكووون  مليووون كوواميرا 225نظوورهم 

ملفوووووووتش نظووووووورهم ملفوووووووتش  ني حلووووووووان زي ماانوووووووع شوووووووايف كوووووووده  تشووووووووفولووووووووقتي د
 متركبه في األذن خاليوا سومعيه عشوان تسومع الصووع بوالظبط جهاز ساوند555 05نظرهم؟؟؟

ترشي  لدمك من السموم في الكلي عشان دموك يفضو  نقوي  بليون فلتر 0 4؟؟؟ ملفتش نظرهم
جهواز  مليوون 20ش نظورهم؟؟إزاي ملفوت ملفتش نظورهم إزاااااااي؟؟؟ ملفتش نظرهم؟؟ وطاهر

إزاااااي  تكييف رباني  غدد عرقيه متركبه في جلدك عشان تكيوف درجوه دوراره الجسوم بتاعوك
 ملفتش نظرنا ك  ده؟؟؟

 
 وإذا كان ك  ده ربنا عمله عشانك إنع عملع عشان ربنا إييييييييييييييييييه؟؟؟

 ي إيييييييه؟؟؟ك  ده ربنا عمله ليك إنع   إنع عملع عشان ربنا سبدانه وتعال
 
 
 

فووي  لووو ربنووا داسوبك علووي وادوود موون دو  بربوع جنيووه يبقووي عليووك كواااااااام مليوواار لربنوواكو  ده 
لتوور دم  45قلبووك ضوو   اللووي كنووا بنقووو  فيهووا المعلومووه اللووي فاتووع دي الدقيقووه دي بووس الدقيقووه

جسوم مخوك بعوع آالف الرسوائ  لل لتر هوا حكسوجين    40رئتك اخدع نفس وخرجع  للجسم   
مليوون كوره  055ع جسومك ضو  وصونّ  الجسم يبعتله يقولوه تموام   عشان تنبه إن الجسم تمام 

ن  حي ميكووروب حو حي جسووم دخيوو     عشووان توودافع عوون جسوومك ضوود حي ميكووروب  دم بيضوواااء
وإنوع  اده في الدقيقة بس اللي فاتع دهي ده إيه؟؟؟    تك رشدع لتر ونصف دم من السموميكل

ن حسوبغ علويكم مون نعموه ن  مش داسس بنعمه سبدانه وتعالي !!!داجة قاعد مش داسس بأي
 حسبغ عليكم نعمه ظاهره وباطنه والباطنه حعظم كمان من الظاهره    نعمممرقك 

 
آآآآآآآه لوووووو تعووووورف قووووودره ربنوووووا حد      ياسوووووالالالالالالالالالالالم يوووووااارب ياسوووووالالالم يوووووااارب

لما سيدنا إبراهيم دخ  النار دخ  في قلبه اإلدسواس بقودره ن  قدره ربنا الجلي  إييييييييييييه؟؟؟
ربنوا  نوااااااار موقودة   ىده مش عوود كبريوع د ربنا قا  يانار  ن  دخ  النار مش خايف    ربنا

شووفوا ربنوا عمو   آآآآآآه عبود هلل   كووني بوردا   بيقو  يانار كووني   هي النوار عبود وبتتوأمر؟؟
ونوار     ونار مشاك  ياللي دياااااتك نار إبتالءاع   ن  ياجماعه قلب النار جنه في لدظه إيه؟؟؟

يانار كوني بردا وسوالما)إيه المعجوزه      بس إنع حيقن بقدرة هللا    هموم   يقلبهالك ربنا جنه
بالفعو  دودث معاهوا كوده دودث  فوي نواس    معجزه بوس ربنوا عملهوا لنواس مننا)إدنوا( ىد دي(
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يوأتي )) االلتزام اللي الرسو  صلي هللا عليه وسولم قوا : عالنار بتاع ؟؟؟بالفع  إزااااااااااااااااي
 اإللتوزام زي النوارمن كتور الفوتنن  زمان علي حمتي القابل علوي دينوه كالقوابل علوي جموره((

 لييييييييييييه؟؟ جعلها لألخواع بردا وسالما  يو جعلها للشباب بردا وسالما    يربنا 
 

الفتن والتاني بيقوله فتن إيوه من وادد قاعد يصرخ  ي اتنين شباب  الملك قدير عشان كده تالق
 ربنا جعلهاله بردا وسالماً  يابني حنا مش شايف داجه لييييييييه؟؟؟

 
خذوا إيمان إبراهيم ينبوع لكوم فوي     خذوا إيمان إبراهيم ينبع لكم في عصر الفتن جناع النعيم

كيلوو  94وا إيموان إبوراهيم ينبوع لكوم فوي فوي ا خذ    الجامعه والكورنيش وباللي  جناع النعيم
متر بعرل الساد  الشمالي اللي كلهم معاصي وقري بتنتهك فيها معاصي هللا سبدانه وتعوالي 

 خذوا إيمان إبراهيم وانتوا ربنا يدولكوا الفتن دي كلها جنه    ينبع لكم جناع النعيم
 

الواقوع يفسودك   إصولده  ىإوعون  ا إنوعإوعي الفتن تدرق قلبوك إدرقهو اليقين في قدرة هللا    
 إوعي!! إنع  

 

لوو لسوه نوار  صعب والسوه  ؟؟ االلتزام بالنسبه لك جنه وال نار؟؟    يادبيب قلبي إنع دلوقتي 
 ن  إنع لسه مفهمتش لسهيبقه 

 
ك ألمور بيعودّ  يعني لما تالقي ربنا بيشدك واإلبتالء بيشتد عليكي ده ربنا بيصونعك ألمور عوالي   

 عالي حوي عن ك  اللي دواليك عند ربنا سبدانه وتعالييكون ومقامك   عالي  

 
 
 
 

حدوود النوواس وجووع فووي التليفزيووون المصووري موون سوونتين تالتووه فووي رمضووان حصوويب بموورل فووي 
   لوو بواظ خوالص ده العصوب ن  عصب العين إسمه ضمور في العصب البصري يعنوي مسوتدي 

 25وبيتابع مع دكتوور     حصيب بالعمي  الرج    العصب لو ضمر ماع خالص مبيجيش تاني 
 جووه فووي رمضووان إشووتاق إنووه يشوووف   نفسووه يشوووف   نفسووه يشوووف  ن  مفيييوويش حموو  وسوونين

بودح  40ماجوه فوي ليلوه  نفسه يفت  عينيه   جه قعد يدعي يدعي يدعي ربنا في رمضوان لمايوه 
 فجأه لقي نفسه مفت واقف في التهجد بيصلي وبيعبد ربنا  41ليله      يدعي ويشد في الدعاء

 إزااااااااي؟؟    وجع في التليفزيون المصري وجواء هوذا الرجو  وجواء الطبيب   سوبدان الملوك
 نا في قدره هللا اللي فوق األسبابنعشان يرجعلنا يقي طب ربنا بيعم  كده لييه؟؟     هللا قادر

 
ووادووده عنوودها  صووره  حنووا باجيووب قصووه وادوود حعمووي وربنووا ب حنووا بوواقو  الكووالم ده ليييييووه؟؟   

نوواس عنوودها بعوود كوو  ده بييجووي ن  عشووااااان نووووقن فووي قوودره ربنووا سوورطان وربنووا شووفاها   ؟؟
بعود كو  ده فووي  مشواك  حبسوط مون كوده ومستصوعبه إنهوا تقوو  يوااارب وإن ربنوا يدلهالهوا   !!!

 خايفيييين  ؟؟!! نااس خايفه من ربنا!!
يعنووي لموا الولود دووب  ن سوقطوا فوي كليواتهم  !يقولوك حنوا لوو إلتزمووع ممكون فوي بعول الملتووزمي

الناس مخافتش من الدوب وال    البنع وكان األو  علي الدفعه سقط في تاني سنه بعد ما دبها 
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قالولوك ده بسوبب  %0 80إلتوزم جواب  %82ولما وادد كوان بيجيوب الشباب خاف من الدب؟؟
  وادد   2555إيه ياإخوانا ده وادد وسط  اإللتزام    !!!!!!!!

 
البنووع اللووي خايفووه تكلووم خطيبهووا إنهووا تعموو  فوورح إسووالمي ن   يووا جماعووه إدنووا خووايفين موون ربنووا
فينوا نواس لموا بيتعورل عليهوا تختوار ربنوا حو ياجماعوه إدنوا  حدسن يسيبها  إزاااي ياجماعه؟؟

 إدنوووا نفسووونا اللوووي     دي دقيقوووه وبتدصووو  مننوووا إدنوووا كلنوووا   بتختوووار الشوووهواع الشوووهوااع؟؟
 ايزين نختار ربنا ياجماعه  عاايزيين نختاار ربنابنتكلم  ع

 
لوو صولتك بجووزك إتقطعوع مشوكله   بوس     لو صلتك بأصدابك إتقطعع مشكله   بوس هتعودي

لوو     لو خسورع صودتك مشوكله بوس هتعودي    لو خسرع ماَلك مشكله بس هتعدي    هتعدي
إنتهوع  صويييييييييييبه  إنموا لوو صولَتك بواهلل إتقطعوع م    خسرع شهادتك مشوكله بوس هتعودي

ن  عشااااان كده حنا عايز حقولكوا قاااااااعده خطييوره جودااا ((؟ ))من فقد هللا ماذا وجدن   ضعع
عوايز حقولكووا نصويده الزم كو  وادود مننوا يدطهوا فوي ن  نصيده في غااايه الخطووره ياجماعوة

يعنووي ن  ((مووك عنوود هللاعلووي قوودر مقووام هللا عنوودك   علووي قوودر مقا))    قلبووه ويدفرهووا فووي قلبووه
 إيييييييه؟؟

 
حنا مشتاقلك ياارب  حنا سبقع  ))وعجلع إليك ربي لترضي(( يعني سيدنا موسي لما قا  لربنا

))ياموسي إني إصطفيتك علي  ربنا سبدانه وتعالي قاله:    الناس كلها في الشوق إليك ياارب
قام هللا عندك   علي قدر مقامك علي قدر م ))      وحنا اخترتك من دون الناس كلها الناس((
 عليييكيعليك وعلي قد ما هيفت   عند هللا((

 
 
 
 
 

  النصيده الثانيه اللي عايز حنصدكوا بيها

 ((علي حد مايكون همك هو هللا   علي حد ماربنا هيكفيك هم ك  شئ))
 
كو  همهوم      إسوتقاموا يعنوي لوم يلتفتووا ألي هوم    ))إن الذين قالوا ربنوا هللا ثوم إسوتقاموا((ن 

 منايا حوصلك يااارب        إنهم يوصلوا لربنا
 

معدش فيوه همووم هوأكفيكوا كو  ن  تتنز  عليهم المالئكه حال تخافوا وال تدزنوا(( )) ربنا بيقو :
 مييين اللي همه ربنا؟؟    كفاه هللا هم ك  شئ    من جع  همه هو هللان  هم في الدنيا واآلخره

 
ال تمثر علي هللا شيئا ن  (( تمثر علي هللا شئ فيعذبك هللا بهذا الشئال)) حنا عايز حنصدكوا
ربنا قا  للمسلمين لما حخذوا الما  وحطلقوا حسري بدر وكان المفرول  فيعذبك هللا به  
فيما ن  لوال كتاب من هللا سبق لمسكم فيما حخذتم عذاب حليم(( )) يقتلوهم قالهم:

العقوبه لما هتنز  هتنز  علي الداجه اللي إنع  وها  حخذتم   الفلوووس اللي إنتوا حخذت
 حثرتها علي مراد ربنا
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 ثرها علي هللا  لما هتيجي العقوبه البنع هتكرهه آاللي مشي مع بنع ويعنى  يعني إييييييييه؟؟؟
النووه حثرهووا    هتعذبووه  هيتجوزها وهتبقووي دياتووه شووقاء   هتموووع   هيدصوو  حي داجووه ليووه؟؟؟

إوعي تمثري علي ربنا ولد  إوم تومثر  إوعي تمثر علي ربنا بنع      وتعاليعلي هللا سبدانه 
 علي ربنا شهوه حو فلوس حو مركز

 
هوو حغلوي داجوه فوي  هوو حعلوي داجوه فوي دياتنوا       خلوا ربنا هو األو  في ديااتنا ياجماعة

هووو ده  نووا  وطاعتووه ماليووه جوارد هووو اللووي دبووه مووالي قلوبنووا وذكووره مووالي حلسوونتنا    دياتنووا  
 العبد  هو ده العبد   سبدااان الملك الجلي 

 
حد إييوه ربنوا  إنتووا عوارفين قدرتوه سوبدانه وتعوالي حد إيييوه؟؟ يوه؟؟يربنا قود إي ةإنع عارف قدر

إنوع عوارف ردموه ربنوا بيوك حد  إنوع عوارف دوب ربنوا ليوك حد إيييوه؟؟ قدير سبدانه وتعوالي؟؟؟
إنوع عوارف  إنتي عارفوه نعوم ربنوا عليكوي حد إيييوه؟؟ ه؟؟إنع عارف فرح ربنا بيك حد إيي إييه؟؟

 إنتي عارفه دكمه ربنا حد إييه؟؟ قدره ربنا حد إييه؟؟
 

بقالووك  لمووا وادوود يبتلووي يقووو  ليووه يووارب إبتلتنووي    إبووتالك بإيووه موورل    إزااااي؟؟إزاااي؟؟
 05لربنوا  عليوك سنه موريل األو !! 05قعد ا ؟؟؟ قب  ماتنطق وتقو  لييهسنه سليم يبقي 05

وإشوومعني حيووام ماكنووع معووافي لمووا كنووع بتشوووف وادوود مبتلووي  ؟؟سوونه عافيووه عملووع بوويهم إييووه
لموا كانوع عينيوك سووليمه وشوفع وادود حصويب فوي عينيوه مقلوتش لييووه؟؟  مكنوتش بتقوو  لييوه؟؟
لمووا كانووع كليتووك سووليمه وشووفع وادوود عنووده فشوو  كلوي  ماعترضووتش  وماعترضووتش لييووه؟؟

 تك سليمه وشفع وادد عنده سرطان  ماعترضتش ليييه؟؟؟لما كانع رئ ليييه؟؟؟
 
 
 
 
 

بوس موش ظواهر ألنوك كنوع فوي  ألن اإلعتورال ده كوان جووااك إنع عارف ربنوا إبوتالك ليييوه؟؟
بوس     يفر  عنوك كو  اللوي إنوع فييوه ه  صلدُ تِ  ربنا إبتالك عشان يطلعه قدام عينيك   عافيه  

 صل  اللي جواك   صل  اللي جواك
 
  

 اللي جوانا وربنا سبدانه وتعالي ينبع لنا في اإلبتالء جناع النعيم والفر  من عندهنصل  
 

حنوا لوو فتدتلكووا ياجماعوه خزنوه حغنوي  إنع عارف كورم ربنوا حد إيييوه؟؟؟ وغنوي ربنوا حد إييوه؟؟
يانهوووار حبووويل السووونداع والعقووواراع والوووذهب والفلووووس  وادووود فوووي العوووالم هتشووووفوا إييوووه؟؟

 إيه األموا  والكنوز دي كلها   ! الع واليورو  إيييييييييه ده؟؟والدوالراع والريا
 

حومووا  لووو خووزائن الملووك إتفتدووع  حومووا  لووو إتفتدووع خووزائن ربنووا هتشوووف إييييييييييييييييووه؟؟
 سبدااااااااااااان الملك الجلي    هتشوف إييييييه ياجماعه؟؟؟هنشوف إيه في خزائن ربنا؟؟؟
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 القادمة ان شاء هللا تابعونا في الدلقة 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ("0ُمنايا حوصلك يارب ) " لدلقة الثانية والثالثونا 
 

حنوا لوو فتدتلكووا ياجماعوه خزنوه حغنوي  إنع عارف كورم ربنوا حد إيييوه؟؟؟ وغنوي ربنوا حد إييوه؟؟
يانهوووار حبووويل السووونداع والعقووواراع والوووذهب والفلووووس  وادووود فوووي العوووالم هتشووووفوا إييوووه؟؟

 إيه األموا  والكنوز دي كلها   ! الدوالراع والرياالع واليورو  إيييييييييه ده؟؟و
حومووا  لووو خووزائن الملووك إتفتدووع  حومووا  لووو إتفتدووع خووزائن ربنووا هتشوووف إييييييييييييييييووه؟؟
 سبدااااااااااااان الملك الجلي    هتشوف إييييييه ياجماعه؟؟؟هنشوف إيه في خزائن ربنا؟؟؟

 
 فووي العووالم كووان حمريكووي وكووان بيتبوورم بمليووار دوالر 25الم قريتووه لوادوود موون حغنووي حنووا فوواكر كوو

 وهوو بيمضوي بيقوو  حنوا وحنوا بمضوي إيودي بتورتعش ن عشان داجاع في المجتمع بيتبورم بيهوا 
 حغنياء في العالم  25من اكتر  اخر  بيهاألن المليار دوالر اللي هأتبرم بيه ده ه ليييييييييه؟؟؟
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الرجووو  ده ربنوووا حعطالوووه مئووواع الملياراع الرجووو  ده وهوووو بيخووور      ااااااان هللاقلع   سوووبداا
الملياردير وهو بيطلوع ن  إنما ربنا يعطي واليبالي سبدانه وتعالين  الفلوس من خزنته بيرتعش

 ياااجماعوه إدنوا واقفوين علوي بواب كوريم  ن  الجنيه إيديه بتورتعش   إنموا ربنوا بيعطوي واليبوالي
 كلنا وإدنا بنتكلم عن الملك الجلي  وإدنا بنسمع عنه واااااااقفين علي باب كريم إدنا إلوقتي 

    وهللا العظيم
 

  الليلووه موون بعوود عش الفرصووه دي علينامنضوويّ    الليلووه بوواهلل عليكووواا الليلووه ياجماعووةحنووا عووايز 
نووا وإنتوووا كلنووا بوإذن هللا سووبدانه وتعووالي بوإذن الملووك حن  الدلقوه كلنووا نقووف علوي سووجاده الصوواله
نقعوود نقووو  يوواااااارب  بنعمووه  نقف علووي بابووه   الكووريم   وربنووا يكرمنووا بطاعتووه زي مووا حكرمنووا 

يوواااااااااارب  إهوودينا      الوودنيا  يااااارب اآلخره    يوواااااارب الوودين      يااااارب حعنووا   ااارب 
 ياااااااااارب يااااااااااااارب

 
لفجر لمايه الفجر مننامش لمايه الفجر نقف علي بواب الكوريم الليله دي لمايه اعايزين ياجماعه 
 سبدانه وتعالي   

 
هووو اإلنسووان كووان إيييييييووه فووي  حد إييييييووه َكَرَمووك؟؟ حد إيييييووه كوورم ربنووا سووبدانه وتعووالي؟؟؟

ِر لَوم  َيُكون َشوقا  تعالى )  كان إييييه؟؟ األو ؟؟ ه  وَن الود  ِنَسواِن ِدوين  مأ ُكوًراَه   حََتى َعلَى اإل  وذ  ًئا م  ( ي 
  مكانش حي داجه خالص  طيب وبعد كده لما بقه داجه بقه إييييييه؟؟ن   (2سورة اإلنسان)

 
  ده موووش كالموووي ده كوووالم  ولوووه ذيووو  ديووووااان ديووووان منووووي !!!إييييييييييوووه؟؟؟ديوااانبقوووي 

ر َتَطوووور تطوووور خطيووواَتَطور  اطوووب لموووا ن ال العلماء  علمووواء الطوووب مسوووميينه ديووووان منووووي
 جدا  تطور مدصلش   

!!!دشووره إزااااااااااي؟؟؟ العلقووه   الديوان المنوووي بقووه  دشوورهإنتقوو  موون ديوووان إلووي بعوودها 
حصال بتمص الدم فهو بيبقي نفوس الشوك  ومتعلوق فوي  دودهالعلقه دي  علقه   إيه العلقه دي؟؟

بعودين ))فجعلنواه ون  جدار الردم بالظبط كوده بويمص الودم   يعني مون ديووان لدشوره آآآآآآآآآآه
  ياااااااااااااه  يااااااااااااااه ياااااااارب    شوف ربنا نقلنا من إيه إليه؟؟    سميعاً بصيراً ((

 
 

ياكرمك ياارب   ياما إنع كوريم ياارب   ياموا إنوع كوريم ياااااارب   وكرموه سوبدانه وتعوالي فوي 
 اآلخره   

 
   مرعووووب وفجأه تسمع صوع   صوع إنتي واقفه في حرل المدشر والكو خيليتخي  وت

عبوود لده      وحنووا حغفرهووا لووك اليوووم(( ميين؟؟   صوووع الملك  الملووك بيقووو  إييييييييييووه؟؟؟))
 إنه هيهلوك ُعِرل علي هللا ك  صديفته سيئاااااع   ربنا حقره علي ذنب ذنب لمايه ماالعبد دس

ياااااااااموا  تالقوي الرجو  يصورخ))ن  ومربنا قاله سترتها عليك فوي الودنيا وحنوا حغفرهوا لوك اليون 
  إنع كريم ياااااااااارب((

 
    لسوع حكورم بعبودي منوي   (( )) وبعد كده تسمع صوع الملك تااني   الملك بيقوو  إييييييوه؟؟

وادوود كووان واقووف دخولووه الجنووه علووي دسوونه  هيدخ  النووار بسووبب إن هووو  هده فيوو ده إيووه ده؟؟؟
ن  قعود يتوذل  فوي حرل المدشور يودور علوي دود يديلوه دسونه  عن الدسنااع ة عنده سيئه زياد



 118 

خدها إنوع  قاب  وادد مش معاه غير دسنة وادده قاله بص الدسنة دي مش نافعاني في داجة
 ((لسوع حكورم بعبودي منوي ربنا قاله))    تدخ  الجنة وحنا كده كده خالص مش نافع حدخ  حصالً 

 ن  يااااما إنع كريم يااارب    حبيل   اإلثنين بيصرخواإدخلوا إنتوا اإلثنين الجنه   يااااااانهار 
 

((  خوذ بيود حخيوك وإدخوال الجنوة )) وبعد كده تسمع صوع الملك   الملك الجلي  سبدانه وتعوالي
ده جه وادد بعد ماعودي الصوراط علوي القنطوره جواي يودخ   إيييييييه ده؟؟؟ده إييييييه ده؟؟؟   

فيقولوه ن  دقوي إستني    دقي   إنع ظلمتني في الودنيا    ؟؟؟الجنه لقي وادد وااقفله إييييييييه
ده إنع لو حخذع دقك مني هاروح جهنم   هارجع توااني هوارجع توااني حترموي  دقك إييييييه؟؟؟

حنوووا حعمووو  ؟ طوووب حنوووا حترموووي فوووي جهووونم ن  مووواليش دعووووة   وحنوووا مووواالي  كدقووو     فوووي جهووونم
لوم يقولوه إن عفووع عون حخيوك فلوك هوذا القصور ربنا يرفع قصر رهيييب قدام المظ إييييييييه؟؟

ن  خذ بيد حخيك وادخوال الجنوة(( )) فيقوله عفوع يااارب فيقو  له الملك الجلي  سبدانه وتعالي
    يااااااااااااموووا إنوووع كووورييييييييييييم يوووااااارب  لمووواااااا يووودخلوا الجنوووه يصووورخوا هموووا اإلثنوووين

 اااربيااااااااااااما إنع كرييييييييييييم ياا
 

نقف ونقوله يواارب إدنوا  عايزين نقف الليله علي باب الكريم      كرم ربنا سبدااااااانه وتعالي
إنوع هترفوع ن  وهللا العظويم موا هتنوز  فاضوية وموش ممكون هتنوز  خائبوة     رفعنا إيودينا إليوك 

 ليربنا هيديك علي قدر مايعلم سبدااانه وتعا    إيديك لربنا وهتطلب علي قدر ماتفهم

 
إنع عوارف حد إيوه كورم ربنا؟؟؟إنوع عوارف حد إيوه دكموه ربنوا سوبدانه وتعالي؟؟؟الملوك الجليو  

النبي عليه الصوالة والسوالم  إنع عارف حد إيييه عظمة ربنا؟؟عظمة ربنا إزااااااي؟؟؟    العظيم
ملوووك  ))إن موووامن موضوووع حربوووع حصوووابع فوووي السوووموااع السوووبع إال وملوووك راكوووع    -بيقوووو :

 ؟؟؟عبد هللا  مالئكه بتعبد هللاك قائم هلل سبدانه وتعالي بيسااجد  مل
 

ده بيبقووي  رمضووان   آآآآآآآآه  41إنتوووا عووارفين منظوور الدوورم المكووي ليلووه     يعنووي إييييييووه؟؟
يعنوي     داجه موووع ممكون النواس متعورفش تكمو  العموره حصوالً مون كتور الزدموه اللوي فيهوا

 بس نفس المنظر ده
 
 

مليووااااااااار سوونه  01لووي العلموواء اكتشووفووه لمايووه دلوووقتي فووي السوومااء الوودنيا الجووزء ال إسووتني
 01تخي  يعنوي إنوع لوو ركبوع طيوااره بتطيور بسورعه الضووء وفضولع ماااشوي بيهوا ن  ضوئيه

 01فوي مكوه هوو منظور ا  41مليااااار سنه ضوئيه  هتالقي السموااع كلهوا منظور الدورم ليلوه 
يانهووار حبيل  إيووه  ه قاعووده تسووب  وتقووو  سووبدااااااااااااااانك  مالئكوو    مليوواااار سوونه ضوووئيه

وتالقي بعود كو  ده واادود ن  سبداان هللا     ده  إيه الكبريااااااااااااء ده العظمه دي  إيه الجال  
!!! ن  ))العيوااذ بواهلل((   بقره كافر زي غاندي يقو  حنا حمي البقره وإلهي البقوره ))حعووذ بواهلل((

وتالقوي وادود ن  ادد قالوه يواإبن البقوره هيبقوي فردوااان جودا وهوو داسوس بواالعتزازيعني لو و
تااني هندوسي متصور صوره وهو تدع بقره والبقره بتتبوو  علييوه وهوو فردوااااااااااان حوي 

تسوجد بقوي وتقولوه     حوي بالبو  المقدس بتام البقره المقدسه بتاااعته وهي بتتبو  علييوه   
 يااارباللهم لك الدمد 
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ن  حدد األدياان اللي موجوده دلوقتي يقولك عند بالد الصين كوده يقولوك إن ربهوم والعيوااذ بواهلل 
دووااو  تووااني معوورفش جووااب     دشوورااااااااع دوواو  يخلووق اإلنسوواان حو  مووره معوورفش   خلووق
عهم حخيوراااااا الورب بتوا فوي حخور مداولوه     الديواناع   داو  تالع جاب القرود والنسوانيس 

  عرف يجيب اإلنساان ))والعياذ باهلل((
 

إمسووك المصوودف بقووه الليلووة وإنووع واقووف وتمسووكه وتبوسووه  تمسووك المصوودف ده بقووه          
 ))حلف دمد وشكر ليك يااارب علي نعمة اإلسالم(( وتدضنه وتقو 

 
 الدمود    ااربيوااا كتواب نقودر نعرفوك منوهالدمدهلل يااااارب إنك حعطيتنا     الدمدهلل يااااااااارب

    كووالم ربنووا ياجمااعووة    كووالم ربنووا شوايفين  كتوواب يوصوولنا لييكهلل يوااااااااااارب إنووك حعطيتنووا 
لوو فتدوع حي صوفده مون المصودف   نووور نوووور     كالم ربنا ياجمااعه لموا نعييويش معوااه

 لووو فتدووع حي صووفده موون المصوودف  حي صووفده فووي كووالم ربنووا   نوووور نوووووور    نووووور
    ده انيسك فال تتركه تضيعوا الكنز بتام عمركوا لييييييييييه؟؟؟     نوووور

 
يواتري  يااااااتري مقام ربنا في قلبِك حد إييييييييييوه؟؟؟ إنع عارف ربنا عظيم حد إييييييييييييه؟؟
يواتري إنوع داسوس بعظموه ربنوا سوبدانه وتعوالي وكورم  ربنا بيمث  بالنسوبه لوك إييييييييييوه؟؟؟

ياااتري ياجماعه إدنا عايشيين مع عظمه الملوك الجليو   ا سبدانه وتعالي   حد إييييييييييه؟؟ربن
 سبداانه وتعالي حد إيييييييييه؟؟؟؟

 
إدنوا بنوتكلم عون ن  عقووبوه ربنوا إيييييييييوه!!!!!!! إنع عارف عقوبه ربنا حد إيييييييييوه؟؟طب 

وده موون ن  ز  والبووراكين والعواصووفعنوودنا الووزال بووس ربنووا شووديد العقوواب   الردمووه والدووب!!
كو  دي وبعود كو  ده     تهديداع ربنا للناس  ك  دي تدذيراااع وتهديدااع وإنذاراع مون الملوك

 ن  ياجرحتهم عليك يا ملك ياجلي     ياجرحه العصااااااااه  علي هللا    لسه بنتجرح علي ربنا
 

إيوه يوابنتي اللوي إنتوي عواماله  ه ده؟؟؟جرحه   إيو البنع ماشيه جريئه علي ربنا في لبسهاتالقي 
والناس اللي واقفه فوي الشوارم واقفوه  إيه الجرحه اللي إنتي فيها علي هللا دي؟؟ىفي نفسك ده؟؟

 لمايه ماتيجي وادده حجرح منها علي هللا ن    عن جرحتها علي هللاتبصلها بجرحه ال تقِ 
 
 

ن   مستنقع عفن   مستنقع والعيواذ بواهلل عف     يسيبوا دي ويقعدوا يبصوا للثانية في لبسها   
 ياجماعه إيه الجرحه علي هللا دي؟؟؟    إيييييه ده ؟؟؟إيه ده ياإخواااااانا؟؟؟

 
 الموا غوالم ليو )) -دديث للرسو  صلي هللا عليوه وسولم   قا  رسوو  هللا صولي هللا عليوه وسولم:

الرسوو  صولي     ا هنيئوا لوهسرق دته من المنايم وبعد كده مااع في الموزوه فالصودابه بيقولوو
لتستعر عليوه نوار  سرقها(( هللا عليه وسلم قا  ال    إن الشمله التي إشتملها))دته المنايم اللي 

 في قبره   
 

لوو فضولتي بوالبنطلون  خوافي    شعرك يستعر عليكي نوار فوي قبورك لو فضلتي بشعرك   خاافي
فضوولع تصوورف اللووي جبتهووا موون مووا  خوواف لووو     يسووتعر عليكووي نووار فووي قبوورك اللوي بتلبسوويه  

خواف لوو فضولع تمسوك إيود فالنوه اللوي مفويش حي عالقوه     تستعر عليك نار فوي قبورك درام  
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خواف لوو كنوع صوادب موقوع حغواني     شرعيه بيَنك وبينها   إيدك تستعر عليك نواار فوي قبورك
   يجي يوم القيامة ماليين الناس متعلقه فى رقبتك وتتشوي فى جهنموحفالم 

 

نظره درام تنظرها ترجعك في إلتزاموك داسب يادبيب قلبي من حي  خاااااااااااااافوا ياجماعة   
دي والفيسووع خووافي موون الَبووودااسووبي موون حي لووبس ربنووا سووماه تبر       خمووس سوونين ورا

  بتتلعنوي  !    ((إلعنوهن فوإنهن ملعووونواعألن الرسو  صلي هللا عليه وسلم قوا )) نطلونبوال
هيعمو  فيهوا إيوه ربنوا  ادده ملعوونه وقفع بين إيدين ربنا بتتداسب يوم القيامه   ؟!تخيلي ون 

ن  ياااااااااااجرحتنووا علووي هللا  !!!     وهووو لعنهووا فووي الوودنيا سووبدانه وتعووالي ؟؟ سووبدانه وتعووالي
 كفايه جرحه علي ربنا بالمعاصي   

 
جبريو   غضوب علوي فرعوون    لموا ربنوا إنع عارف لما ربنوا بيمضوب بيدصو  إيييييييييييوه؟؟؟

لموا جنوراالع فوي تركيوا ن  بقي بيدط فوي بقوه الطوين وهوو بيمورق مخافوة حن يقوو  ال إلوه إال هللا
ثانيوه مواع فيوه  25ربنوا لموا غضوب زلوزا  فوي     حغضبوا ربنا ورموا المصدف علوي األرل

  حلف وادد 25
 

 مووره 2555دسوون موون كوودهوالطقووس بيتميوور والوودنيا بتبقووي نوواار بعوود ماكووان الطقووس جميوو  وح
 والبطاله مفيش شوم  والمطر بيق  ومعدتش األرل بتطلع الزرم بتام زماان والمرل بينتشر
 لما ربنا بيمضب وك  داجه بتبوظ

 
 مفووتش فووي الشووم  ويالقووي الموظووف مقصوور بيعملووه لفووع نظوور    لووهياجماعووه لمووا وادوود بيرود

 وتوووأخر الوووزوا    طع فووويهم  الموووادتين اللوووي سوووق    مووون عقوبووواااع دياتنوووا لفوووع نظووور 95%
إنمووا لووو ربنووا ن  كوو  ده لفووع نظوور كووويس       والشوومالنه اللووي إنووع مووش عووارف تمشووي فيهووا 

 غضب   حجاااااااارنا هللا  حجارنا هللا سبدانه وتعالي
 

 حد إييييييييييييووه إزاااااااااي؟؟؟ كربنوا عليو ةحد إيييييييييه؟؟؟رقابو ربنوا عليوك ةرقابوإنوع عوارف 
 يعني دي لبي ده إنع حعضامك دي هتشهد عليك يوم القيامه  يعني إييييه؟؟يادبيب ق

 
 
 
ا   يعني رجلي دي كواميرا مراقبوه ليوا   يعني إيدي دي كاميراع مراقبه لي    كاميراااع مراقبه 

 ده إنع متراقب من جوااك  هترووووووووح فيين؟؟؟ ده إنع مترااقب بجسمك   
 

يعنوي تخيو  إنوك رودوع  يعنوي إييييييوه؟؟ كو  داجوه بتعملهوا  ؟!!إنع تعرف في َملكين بيراقبوا 
دي مووظفين إثنوين واقفووين علوي رقبتووه  تشوتم  فوي وظيفووه معينيوين لكو  موظووف فوي المصوولدة

 وده ممكوون يدصوو  ؟؟؟ يانهووااااااااار حبوويل إيووه ده عشووان يسووجلوا عليووه كوو  داجووه بيعملهووا   
 يراقبوك ويبقوا شهود عليك وتعالي ربنا عملها معانا سبدانه   ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟!!!

 
إنوع مراقوب لدرجوة     يبقي المهمه بتاعتك خطيييييره جودا تخي  إنع مراقب قد إيييييييه بقه؟؟

ال تجعو  هللا حهوون النواظرين  إتوق عوين هللا   إتوق عوين هللا   إتوق هللا   إن ربنا نفسه مراقبك   
 ي معصيةإتقوا نظر هللا إليكم ياجماااااعه في ح    إليك
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انوا كلمتكووا لمدواااااع     إدنا يوا إخوانوا عوايزين نعورف ربنا   عوايزين نعرفوه سوبدانه وتعوالي

 ))عايزين نوص  في الطريق لربنا سبدانه وتعالي(( إنما إدنا شعارنا سريعه عن ربنا   
 شعااااااارنا منايا حوصلك يااااارب

 
هلل   خشوويه هللا   دووب هللا   اإلفتقووار إلووي بعوود كووده اإلخووالص  ؟؟ الثقووه فووي ربنوواعووايزين نووتعلم 

إزااااااااي نوصوو  للمعوواني اللووي ن  المعوواني دي تمووال قلوبنووا   هللا  اليقووين فووي هللا  إزااااااااااي 
إزااااي نتعلم إن إدنا نقف علي باب ربنوا لمايوه  دياتهم كلها إتميرع    الصالدين لما وصلولها

 اب يتفتدلنا       ماينز  هذه المعاني في قلوبنا والب
 

حد إيييييييوه  إنوع عوارف دوب ربنوا ليوك حد إيييييييييوه؟؟؟ حنوا كلمتكووا النهوارده عون إيييييييوه؟؟؟
إنوع عوارف نعوم ربنوا  حد إييييييييييه ممكن العرش يهتوز لموتوك مون دوب ربنوا ليوك؟؟ بيدبك؟؟؟

نعمه من نعم ربنوا اللوي بص في المستشفياااااع ك  مرل وادد اُبتلي بيه  عليك حد إييييييييه؟؟
 مش داسس بيها إدهاااالك بس إنع 

 
حد إييييييووه الملووك الجليوو   إنووع عووااااارف ردمووة ربنووا سووبدانه وتعووالي بيووك حد إييييييييييووه؟؟؟

 ردمه عظيييمة سبدانه وتعالي رديم بينا يااااجماعة ؟؟؟  
 

بنووا الجليوو  كرمووه فووي إنووع عووارف كوورم ر إنووع عووارف كوورم ربنووا سووبدانه وتعووالي حد إييييييييووه؟؟
 الدنيا ويوم القيامه؟؟

 
 تسخط في إبتالااااء ىإوع إنع عارف دكمه ربنا حد إيييييييييه؟؟
 إنع عارف عظمه ربنا حد إييييييه؟؟

 
 عايزكوا تفتكوروا وإنتووا بتقولووا سوبدان هللا وبدموده طوو  اليووم حو حذكوار الصوباح والمسواء  

مليوواااااااااااار سوونه ضوووئيه اللووي  01ا  ن ربووي األعلوويعووايزكوا تفتكووروا وإنتوووا بتقولوووا سووبدا
 رمضان 41زي منظر الدرم بالظبط ليله  مليااااااانين مالئكه  

 
 

ملياااار نيزك وشهااب اللوي بيطوفووا بوالكون دو   255ا  ربنا حد إييييييييه؟؟ ةإنع عارف قدر
 مليوان بقودره هللا نعوم    ربنوا قودير ياجماااعوه وجسومك اللوي     جم بيهم حي عاصيوممكن يترِ 

اللي ربنا شفاها من السرطاااان   واللي ربنا شوفاه     وإنع قاعد دلوقتي  ربنا قدير ياجمااااعه
 ربنا قديييييييييير ياجماااااااعة    من العمي

 
إوعووووووووووووا  اللي ضوويع إبلييوويس إنووه         ((فيلتفووع هللا عوونكم    ال تلتفتوووا عوون هللا))

ن  اللي خر  آدم من الجنوه إنوه إلتفوع للشوجرةن  ربنا لنفسه وقاااااا ))حنا خير منه(( إلتفع عن
حقب  علوي ربنوا ن  إستقم  ثم إستقم    تلتفع ألي داجه غير ربنا ىتلتفع للدنيا   إوع ىإووووع

ال تعبودوه ليعطوى بو  اعبودوه ليرضوى فوإن    واعبده من مبدح ) عجلع إليك ربي لترضيقوله و
يصوطفيك  عشاااان يقولك إني إصطفيتك علي الناس  (    اقب  على ربنا كم بعطاءهرضى حدهش

 من العطايا والمن  والهبااع والنفدااع يشااااء بما
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ماسوقي منهوا  لوو حن الودنيا تعود  عنود هللا جنواح بعوضوه    )) النبي صلى هللا عليه وسلم بيقو 

ده كوالم  ا حوصاف الودنيا كلهوا إزااااااي؟؟ده النبي جمع فيه جناح بعوضه  ن  كافر شربه ماء((
حو  داجووووه البعوضووووه دي فووووي  إيييييييييووووه البعوضووووه دي؟؟ن  النبووووي صوووولي هللا عليووووه وسوووولم

توووووااني داجوووووه البعوضوووووه دي بتنقووووو  ن  المسوووووتنقعااع يعنوووووي قوووووذارة ودقووووواااارة   دي الووووودنيا
يووه سووبدانه سوواعة موواتتعرل عل    األمراال  حموورال القلووب اللووي ربنووا هيشوووفها فووي قلبووك

إبعد عنها عشان متتعداش والعيواذ بواهلل عشوان العودوي  الوباءاللي عنود  وتعالي لو موجوده   
جوووداااااا  ابعووود كووده البعوووول ده كوووائن كريووه جووودا عنووود الناس  النوواس بتكرههووون  البعووول ده

البعوضوه دي لموا تودخ  غرفوه والبعوضوه ن  جداا   يبقي الدنيا دي المفورول ننفور منهوا حصوال
والبعوضوه ن  عد تزن تنتبه ليها وتنشوم  عون البواقي  هي بتشوملك عون الداجواع المهموه كودهتق

الووودنيا زائلوووه بسووورعه  بتروح     دي بتمووووع بسووورعه جوووداا  دوره ديااتهوووا قصووويييييره جووودا
 ك  داجه بتنتهي بسرعه      بسرعه  بتضيع بسرعه

 
والبعوضوه دي ن  سوبدااااااانه وتعواليخليك موع البواقي الملوك الجليو   خليييييك في الباقيه بقه  

فالبعوضووه دي دقيووره ن دجمهووا بالنسووبه للمرفووه زي دجووم الكووره األرضوويه بالنسووبه للسووماء 
 البعوضه دي    جدا   الدنيا دي دقيره وال تستاه  وال تسوي وهللا ياجماااااااعه

 
 قعود هوايم تخي  لو وادد واخد كرسي كو  يوووم وطوالع علوي مسوتنقع ويقووم دواطط الكرسوي وي

ساعااع  25بدب بعوضه هنا وك  يوم  قاعد يبص للمستنقع  إييييييه يابني ماالك؟؟    ياعيني
دود يدووب     مجنوون  مجنوووووون تقولووا عليوه إييييييووه؟؟؟ حقعود حبصولها بوس هووي ترضوي؟؟

 الدنيا  دد يدب الدنيا ياجماااااعه؟؟
 نيا؟؟ددد يدب ال إيييييه؟؟ اهوال وادد قاعد يجري عشان يشتري جناح بعوضه هيعم  بي

 
إيوه البعوضوه اللوي فوي ديااتك؟؟إيوه البعوضوه اللوي فوي  !!ك  وادد مننوا فوي ديااااااتوه بعوضوه

إدودي النسوااء  ؟؟إيييييييييه جناح البعوضه اللي معطلك عن ربنا سوبدااااااانه وتعوالي دياتِك؟؟
نين موون الووزوا  اكتشووفع انووه بعوود حربووع سوو    حلموواظ وهووو فالصووو زوجهووا جابلهووا طقووم حلموواظ   

 تنبهر ك  ماتعرضه علي الناس والناس ؟؟ يوم ماجابهولها كان إدساسها إيييييييييه    فالصو
 
 

كو  يوومين تفوت  الودوالب وتطموئن علوي  وهي فردتها شكلها إييييه؟؟ الناس دي بتقو  إيييه؟؟
يواتري كوان  إييييييوه؟؟ يواتري كوان إدساسوها   سااااعه موا اكتشوفع انوه فالصوو    طقم األلماظ

 صدمتها إييييييييه؟؟
 

فوي نواس فضولع مخدوعوه فيهوا طوو   ياجمااعه الدنيا الفالصو اللي إدنا بندسبها حلمواظ دي   
في ناس  السع دي فااقع بعد حربع سنين       ولما نزلع في القبر اكتشفع إنها فالصو عمرها

     فالصو غير يوم القيامةفي ناس مبتفهمش إنها  مبتفوقش غير يوم القياامة  

 
يموع دخ  عليه الدكاتره قالولوه إنوع  لو حدد الملوك قب  ما    عاااااااايزين نعرف دقيقه الدنيا

يقوو  حعويش سواعة وادودة  يقوو  إييييييييوه؟؟ سنين بوس تتنواز  عون ملكوك   25ممكن تعيش 
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يعنوي إنوع   شربة مواء    وملك تانى تاه فى الصدراء قا  خذوا ُملكى كله مقاب وخدوا ملكي   
 يااجماعة اشهر فى عمرك حغلي من ملك ملوك الدنيا كله

 
   عووووايزين نفوووووق  قلبي وقلبك  عووووااااايزين نفوووووق لقلوبنووووا بقووووه   عووووااايزين نسووووتم  عمرنووووا

 الجنه حدلي من الدنيا زي ما ياااااجماعه الطاعه حجم  من المعصيه  
 

ياجماعوه وهللا العظوويم   الطاعوه حقوووي مون المعصوويه   ياوالودي فووي هللا يادبيوب قلبووي   يوابنتي  
عملوك الصوال     عملوك الصوال  هوو اللوي هينفعك    مالينا نجاه في األخرة غير بالعم  الصوال 

هوو اللوي هُيعورل معواك     هو اللي هيقف بينك وبين النار دجاب هو اللي هينوز  معواك قبورك
 هلووه بيجووروا فووي الجنووازه وتصووري  الوودفن  لمووا اإلنسووان بيموووع   ح    عملووك الصووال علووي هللا

 عملك الصال  هو اللي هينفعك    مفيش دد بيعمله عم  صال  خالاااااااص
 

ن  عوايزين نفووق عايزين نفوق في عالقتنا باهلل سوبداانه وتعوالي   ياجمااااعه عايزين نفوق   
الطريوق إلوي هللا  منطلقوين فوين  عشان كده سلسله منايا حوصلك   سلسوله فوي الطريوق إلوي هللا

 سبدانه وتعالي برغبه عارمه في الوصو  إلي هللا سبدااااانه وتعالي  
 

وشوعار  مناكي توصوليله ويقَبلِوك؟؟    مناااااااانا نوصلك    منااانا نوصلك يااارب هيبقي شعارنا
وهنضودي بوأي داجوه بينوك وبينوه  دياتِك إقبلني يااااااارب  وهتعملي حي داجه عشوان يقبلوك؟؟

   قسوما بواهلل موا بمزاِجوك  وهللا العظويم موا بمزاجوك هتطيوع ربنوا شاان يقبلوك ويفتدلوك بابوه؟؟ع
 هتقدري تفوزي    

 
علوي ))    هنصبر وهنشتم  عشاااااااان ربنا يفوت  علينوا وال أل ياجماعه الطاعه فت  من ربنا  

لوبنوا الفتوره دي  ربنووا لوو ربنوا َعُظوم فوي قن  ((قودر مقوام هللا عنودك   علوي قودر مقاموك عنوود هللا
 هيفت  علينا

 
 
 
 
 
 

 اللهووم تووب علينووا  اللهم صوولنا بووك  اللهم وصوولنا إليووك  اللهم حصوول  قلوبنا  إهوودي قلوبنووا  اللهم 
اللهووم إهوودنا وسووددنا ويسوور الهوودي لنووا وإسووتعملنا وال  إجعلنووا مخلِصووين لك  مخلَصووين لووك   

 انتهى    تستبدلنا وحفل علي قلوبنا من حنوارك وردمااتك
 

من السائق وسأله : هو الشوريط ده بتوام  عبد الردمندنا  وبعد ان وص  الجميع بسالمة هللا   
ده وادد بدقن كوان قاعود جنبوى قوالى خود شومله  السائق: وهللا ياباشا معرفش   مين يا اسطى؟؟

 اسوتنى اموا اشووفلك مكتووب عليوه ايوه   على موا انوز  بوس طلوع كوريم وقوالى خوده ليوك هديوة  
 ر  السائق الشريط ثم قا : ده يا سيدى بتام وادد اسمه دازم شوماناخ
 

 : شكرا يا اسطى  عبد الردمن
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 مين الشي  ده  ؟؟ كثيراً    عبد الردمنتعجب 
 وازاى انا مشمعتتش عنه قب  كده؟؟

 اسلوبه جمي  وبسيط وكالمه من القلب للقلب  !!
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 تابعونا في الدلقة القادمة ان شاء هللا 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 صفقة خااااااااسرة!!" " الدلقة الثالثة والثالثون
 

    عبد هللابسالمة هللا للقاء  عبد الردمنوص  
 

 : السالم عليكم وردمة هللا وبركاته  عبد الردمن
 

 دمدا هلل على سالمتك   : وعليكم السالم وردمة هللا وبركاته  عبد هللا
 

 : هللا يسلمك  عبد الردمن
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شووفع رزقوك  الشوي  انهوارده هيوتكلم عون الجنوه بواذن هللا   : عندى ليك بشرى طيبوة  عبد هللا
 دلو ازاى؟؟

 
 : الدمد هلل   ربنا يجعلنا من اهلها  عبد الردمن

 
النبوي  بيقوو   : ربنا يجعلنا من اه  الفردوس االعلى مع النبوي صولى هللا عليوه وسولم  عبد هللا

والفوردوس حعالهوا درجوة  ك  درجتين كما بوين السوماء واألرل  )في الجنة مائة درجة ما بين
 ومنها تفجر حنهار الجنة األربعة ومن فوقها يكون العرش فإذا سألتم هللا فسلوه الفردوس(

 
 : ربنا يجعلنا من اه  الفردوس األعلى  عبد الردمن

 
 يال بقى علشان منتاخرش   :آمين  عبد هللا

 
 الخطاب ديث يلقوى الشوي  ابوراهيم دروس العلوم والمداضوراع ذهب االثنان الى مسجد عمربن 

  صليا الممرب    االيمانية 
 

 ان شاء هللا هنتكلم انهارده عون حقو     حق  حه  الجنة نعيماً ومنزلةثم جلس الشي  يتددث عن 
عود قا  النبوي ) ب وعايزكم يا اخوانى تتخيلوا الدديث ده وتعيشوه بقلوبكم    حه  الجنة نعيماً   

 يقوو  الورب تبوارك وتعوالى ارفعووا رموسووكم    ان يجموع هللا تبوارك وتعوالى الخلوق يووم القيامووه
فمونهم مون يعطوى نووره مثو  الجبو      فيعطيهم نورهم على قودر حعموالهم   فيرفعون رموسهم 

ومنهم من يعطى نوره حصمر مون ذلوك ومونهم مون يعطوى مثو  النخلوة     العظيم يسعى بين يديه
دتوى يكوون آخورهم رجوال يعطوى نووره علوى إبهوام      منهم من يعطوى حصومر مون ذلوكو    بيده

 فإذا حضاء قدم قدمه وإذا حطفىء قام ,     قدميه يضيء مرة ويطفأ مرة
 

منهم من يمر كطرفة العين ومنهم من يمر كوالبرق ومونهم     قدر نورهمالسراط بفيمرون على 
وموونهم موون  وكووب وموونهم موون يموور كووالري وموونهم موون يموور كانقضووال الك موون يموور كالسووداب

دتى يمور الوذي يعطوى نووره علوى ظهور قدميوه  ر كشد الفرس ومنهم من يمر كشد الرج ــــــيم
 وتخر رج  وتعلق رج  وتصيب جوانبه ن وجهه ويديه ورجليه تخر يد وتعلق يد  يدبو على

 
 

موا لوم   الوذي حعطوانيالدمود هللفإذا خلص وقوف عليهوا فقوا  ن  فال يزا  كذلك دتى يخلص النار
قا  فينطلق به إلى غودير عنود بواب الجنوة فيمتسو  فيعوود ن  يعط حددا إذ نجاني منها بعد إرحيتها

ن  فيرى ما فوي الجنوة مون خلو  البواب فيقوو  رب حدخلنوي الجنوةن  إليه ري  حه  الجنة وحلوانهم
وبينهوا دجابوا ال حسومع فيقوو  رب اجعو  بينوي  فيقو  هللا له حتسأ  الجنة وقد نجيتك مون النوار؟

فيقوو  ن  رفع له منز  حمام ذلك كأن ما هو فيه إليه دلمقا  فيدخ  الجنة ويرى حو يُ ن  دسيسها
ال وعزتوك ال حسوألك فيقوو   فيقوو  لوه لعلوك إن حعطيتكوه تسوأ  غيوره؟ رب حعطني ذلك المنز ؟

 ا هوو فيوه إليوه دلومفيعطاه   فينزله ويرى حمام ذلك منزال كأن من  وحي منز  حدسن منه! غيره
 فيقوو  هللا تبوارك وتعوالى لوه فلعلوك إن حعطيتكوه تسوأ  غيوره ؟ قا  رب حعطني ذلك المنوز  ؟ن 

فيقووو  هللا جوو   فيعطوواه فينزلووه ثووم يسووكع   ن  فيقووو  ال وعزتووك يووا رب وحي منووز  حدسوون منووه!
فيقوو      فيقو  رب قد سألتك دتى اسوتدييتك وحقسومع دتوى اسوتدييتك ذكره ما لك ال تسأ ؟؟
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 ؟؟؟حعطيك مث  الدنيا منذ خلقتهوا إلوى يووم حفنيتهوا وعشورة حضوعافههللا ج  ذكره: حلم ترل حن 
قوا  فرحيوع  فيضودك الورب تبوارك وتعوالى مون قولوه       ؟؟!! حتهزح بي وحنع رب العوزةفيقو  
     نعبود الوردمفقا  له رج  يا حبا  بن مسعود إذا بلغ هذا المكان من الدديث ضدك   عبد هللا

فقوا  إنوي سومعع رسوو   كلما بلمع هذا المكان ضدكع ؟ قد سمعتك تددث هذا الدديث مرارا  
كلما بلغ هذا المكان من هذا الدديث ضودك  هللا صلى هللا عليه وسلم يددث هذا الدديث مرارا  

فيقوو  حلدقنوي  ؟ سو  ,,ال ولكني على ذلك قادرقا  فيقو  الرب ج  ذكره  دتى تبدو حضراسه  
فوع لوه دتى إذا دنا من النواس رُ  فينطلق يرم  في الجنة   الناس فيقو  تعالى : الدق بالناس  ب

فيقوو  رحيوع ربوي حو توراءى لوي  قصر مون درة فيخور سواجدا فيقوا  لوه ارفوع رحسوك   موا لوك؟؟
فيقوا  لوه  قوا  ثوم يلقوى رجوال فيتهيوأ للسوجود لوه  ن  فيقا  إنما هوو منوز  مون منازلوك !! ربي  
فيقو  إنما حنا خازن من خزانك وعبود مون عبيودك  فيقو  رحيع حنك ملك من المالئكة   ! مه  ؟؟

قوا  وهوو  قا  فينطلق حماموه دتوى يفوت  لوه القصور  ن  تدع يدي حلف قهرمان على ما حنا عليه
تسوتقبله جووهرة خضوراء مبطنوة  من درة مجوفة سقائفها وحبوابها وحغالقها ومفاتيدها منهوا  

ك  باب يفضي إلى جوهرة خضراء مبطنوة كو  جووهرة تفضوي إلوى  عون بابا   بدمراء فيها سب
حدنوواهن دوووراء  فووي كوو  جوووهرة سوورر وحزوا  ووصووائف   جوووهرة علووى غيوور لووون األخوورى  

إذا  كبودها مرآتوه وكبوده مرآتهوا   رى مو  سواقها مون وراء دللهوا  عيناء عليها سبعون دلوة ُيو
فيقوا  لوه  فيقوا  لوه اشورف   فيشورف   ضوعفاً  حعرل عنها إعراضة زدادع في عينه سوبعين 

قا  فقا  عمر حال تسمع ما يددثنا بن حم عبد يا كعب عون    لكك مسيرة مائة عام ينفذه بصركمُ 
قا  يا حميور الموممنين موا ال عوين رحع  فكيف حعالهم؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ حه  الجنة منزال ؟؟!!!!!حدنى 

 ع  فيها ما شاء من األزوا  والثموراع واألشوربةإن هللا ج  ذكره خلق داراً ج وال حذن سمعع  
ثم قرح كعب) فال تعلم نفس ن   ثم حطبقها فلم يرها حدد من خلقه ال جبري  وال غيره من المالئكة

قا  وخلق دون ذلك جنتين وزينهما بما ن  ما حخفي لهم من قرة حعين جزاء بما كانوا يعملون (
ن كان كتابه في عليوين نوز  فوي تلوك الودار التوي لوم ثم قا  من  شاء وحراهما من شاء من خلقه 

دتى إن الرج  من حه  عليين ليخر  فيسير في ملكه فال تبقى خيموة مون خويم الجنوة  يرها حدد
فيقولون واهوا لهوذا الوري  هوذا ريو  رجو  مون ن  إال دخلها من ضوء وجهه فيستبشرون بريده

 سبدان هللا   حه  عليين قد خر  يسير في ملكه((
 
 
 
 
 

ادنوا بنبيوع الجنوه ياشوباب  ده حقو  اهو  الجنوة منزلوة شوباب      انتو متخيلين المنظر اللوى فواع
ادنووا بعنووا الجنووه ونعيمهووا يووا شووباب     ادنووا بنبيووع النعوويم اللووى مدوودش يتخيلووه ده بايووه    بأيووه

 ن  بعنا الجنه ونعميها بالمخدراع والمسكراع!!! !!!والمسلسالع والرقصباالفالم 
 بعنا الجنوه ونعيمهوا باالغوانى والموسويقى!! لجنه ونعيمها بالشاع والعالقاع المدرمة!!بعنا ا  

صووفقه ن  بعنووا كوو  شووئ بووال شووئ   بعنووا كوو  شووئ مقابوو  لووذة فانيووه ولووو اسووتمرع سوونين  !!!!
 حخسر صفقه عرفها الكون ب    خااااااااااااااسرة  

 
ربه فقا  يا رب ما حدنى حهو  الجنوة  )سأ  موسى قا  رسو  هللا : واسمعوا الدديث ده كمان   

فيقوو  حي رب  بعدما يدخ  حه  الجنة الجنة فيقا  له ادخو  الجنوة    يئقا  هو رج  يج منزلة؟
فيقوا  لوه حترضوى حن يكوون لوك مثو  ملوك ملوك  كيف وقد نز  الناس منازلهم وحخذوا حخوذاتهم ؟
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ثلوه ومثلوه فقوا  فوي الخامسوة فيقو  لك ومثله ومثلوه وم فيقو  رضيع رب   من ملوك الدنيا ؟
فيقوو  رضويع  فيقو  هذا لك وعشرة حمثاله ولك ما اشتهع نفسك ولوذع عينوك  ن  رضيع رب

وختموع عليهوا  حولئك الذين حردع غرسع كورامتهم بيوديقا   قا  رب فما حعالهم منزلة؟ن رب 
 فلم تر عين ولم تسمع حذن ولم يخطر على قلب بشر(

 
عبود حخوذ ن  لرقيوق ان يتمالوك دموعوه  فبكى   وبكوى الداضورون   لم يستطع الشي  ذو القلب ا

شتان بين هذه الوجووه الطواهرة المشورقة  وبين اصوداب  ينظر فى وجوه الداضرين   الردمن
شوتان بوين الصودبة الصوالدة التوى تشوعر باألموان  الوجوة اللى سوودتها الوذنوب والمعاصوى  !!

حنهوى الشوي        ى ال تزيودك اال همواً وغمواً  !!وبوين صودبة السووء التو لمجرد وجودك بينها  
 وبعد االنتهاء من صالة العشاء   دديثه  

 
 : همشى انا بقى علشان اتاخرع جاااامد  عبد الردمن

 
تعوالى نشوورب الشواى علووى االقو    او نتعشووى  انوا بيتووى هنواك اهووو   : تمشوى ازاى بووسعبود هللا

 عشا خفيف على الماشى كده 
 

 مره تانيه ان شاء هللا     عبد هللالش يا : مععبد الردمن
 

 اهم داجه تكون استفدع انهارده وقضيع وقع طيب   : برادتك يا سيدي  عبد هللا
 

انا بجد فردان ومبسوووووط جدا انى دضرع معاك انهوارده الودرس  : الدمد هلل  عبد الردمن
 وان شاء هللا هداو  ادضر معاك على قد ما اقدر بعد كده   ده  
 

 : ان شاء هللا  ده انع تنورنا  عبد هللا
 

 السالم عليكم   : ربنا يكرمك يارب  عبد الردمن
 

 : وعليكم السالم وردمة هللا وبركاته  عبد هللا
 
 
 
 

  ترى بعد ك  هذه الرسائ  والمواعظ
 كأى شاب عادى سيلتزم عبد الردمن حم سيبقىه  
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 تابعونا في الدلقة القادمة بمشيئة هللا 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  " مناجاة"  الدلقة الرابعة والثالثون 
 

جلس على  واغلق الباب   دخ  غرفته    وجد الجميع قد ناموا   الى البيع    عبد الردمنعاد 
إنها رسائ  مون هللا اليوك  ثم بدحع األفكار تتزادم فى رحسه   سريره يستعيد ما ددث له اليوم   

   لقود آن االوان لوو مفهمتهواش يبقوى انوع حغبوى إنسوان علوى هوذه األرل      د الوردمنعبيا 
كفايوة    لقد دان الوقع لكسر قيوود الشوهواع   لقد دان الوقع للتخلص من ذ  المعاصى نعم  

لوو مبودحتش حمشوى  لو متبتش دلوقتى   هتووب امتوى توانى؟؟؟ ذنووووووووووووووووووب   
جنبوى دلووقتى؟؟ هالقوى  عبود هللاو معواذلو منتهزتش وجود  ؟؟إمتىفى طريق ربنا ص  همشى 

 صدبه صالدة فين بعد كده؟؟؟
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ايمانيووة عاليووة فووى ذلووك الوقووع جعلتووه ينووتفل موون علووى  ةمشوودوناً بشوودن عبوود الووردمنكووان 
ذهوب الوى المطوب   موا هوذا ؟؟ ومون هومالء؟؟ وقف فى وسط المرفه وبدح ينظر دوله   سريره  

ثم اخذ ينزم ك  صوور المطوربين والممثلوين الموجووده علوى الدوائط فوى  اً   وادضر كيساً كبير
حدضوور كوو  الشوورائط والسوويديهاع الخاصووة بوواألفالم واألغووانى  غرفتووه ويضووعها فووى الكوويس  

 عواد الوى جهواز الكومبيووتر   ثوم ربطوه ووضوعه فوى سولة القماموة  ووضعها حيضا فى الكيس  
فوت  المتصوف  وقوام بدوذف  انى وقوام بعمو  فورمواع  دخ  على القرص الخاص باالفالم واالغو

 جميع المواقع المير اسالمية من المفضلة  
 

 ؟؟؟ مواذا كوان اسومه    وفى تلك اللدظه   تذكر ذلك الشي  الذى كوان يتدودث فوى الميكروبواص
ظهوورع لووه نتووائج عديووده  فووت  مدوورك البدث  وكتووب دووازم شووومان   انووه   دازم شووومان   

حدوس  قوام بفتدوه واالسوتمام اليوه   ذب انتباهه رابط بعنوان   راجعلك يوارب  ولكن ج للبدث  
 بسعاده غير عاديه وانشراح فى صدره بعد سماعه للمقطع   عبد الردمن

 
ينواجى ربوه ودموعوه  عبود الوردمناخذ  وللمرة االولى يشعر بمعنى السجود هلل   قام وتوضأ   

 تفيل على خديه قائالً  
 

 
    عصيتك كتيير واحمهلتنى؟؟ما حدلمك يا رب

 ما اعظمك يارب  اتجرحع عليك وسترتنى!!
 ما اكرمك يارب  ذنوبى طالعه اليك ونعمك علي ال تعد وال تدصى  !!

 كنع قادر يارب حنك تاخد منى ك  نعمة عصيتك بيها فى يوم من األيام   
 إيه يارب؟؟؟ انا مش عارف حقولك

 حنا مكسووووووف منك يارب  
    رديم من   ولكنك رد

 جيتلك يارب  
 رجعتلك يارب  
 وقفع على بابك  

 
 

 
 يارب متطردنيش  
 مليش رب غيرك  

 حروح لمين غيرك يا رب  
 إنع ربى وسيدى وموالى وح  ب   ي   ب  ي   

 يا دبيبى    بدبك يارب  
 

 نفسى االماره بالسوء غلبتنى والشيطان وسوس لى وعصيتك  
 يارب  بس جيتلك طمعان فى عفوك 

 
 يارب عذابك شديد   
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 مستدملش نظرة غضب وادده منك يارب  
 

 بس انع غنى عن عذابى  
 يارب متعذبنيش   
 يارب متعذبنيش   
 يارب متعذبنيش   

 
 حنا ضعيف يارب  
 حنا دقير يارب  

 
 بس إنع قولع فى كتابك  

  يمفر الذنوب جميعا()ق  يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم ال تقنطوا من ردمة هللا إن هللا
 

 عمرى   عمرى ما هيأس من ردمتك يارب  
 عارف ومتاكد انك هتقبلنى ومش هتردنى   

 اقبلنى يارب  
 واغفر لى يارب   
 واهديني يارب  
 اهدينى يا رب  
 اهدينى يارب  

 
 
 

 تابعونا في الدلقة القادمة بمشيئة هللا 
 
 
 
 
 
 

 " ـ " حبـدح ص الدلقة الخامسه والثالثون 
 

وهنوواك  ذهووب الووى الكليووه   فووى صووباح اليوووم التووالى وكلووه همووة ونشوواط    عبوود الووردمناسووتيقظ 
    مدمد  قاب  صديقه 

 
 : السالم عليكم وردمة هللا وبركاته   عبد الردمن

 
 : وعليكم السالم وردمة هللا وبركاته  مدمد

 
 : ازيك يابنى   فينك كده؟؟ عبد الردمن
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مختفوى فوين كوده  معواذمتعورفش  ا موجود اهو بوس كنوع مشومو  دبتوين  : الدمد هلل   انمدمد

 بقاله كام يوم  ؟؟؟
 

اخر مره كلمته فيها كان الخميس اللوى فواع  : ده انا اللى لسه كنع هسألك عنه  ! عبد الردمن
 وقالى انه مش هيقدر يجى الكليه االسبوم ده علشان عنده ظروف  

 
 : ان شاء هللا يكون بخير  مدمد

 
 : يارب   بد الردمنع
 

 : مش عاوز مني داجه علشان مستعج ؟؟مدمد
 

   معاذ: شكرا  ابقى طمنا عليك وعلى  عبد الردمن
 

 السالم عليكم   : ان شاء هللا  مدمد
 

 : وعليكم السالم وردمة هللا وبركاته   عبد الردمن
 

   عبد هللاوفى طريق العوده   اتص  به  الى المنز     عبد الردمنعاد 
 

 : السالم عليكم وردمة هللا وبركاته  عبد هللا
 

 كنع لسه هتص  بيك وهللا او  ما اروح   : وعليكم السالم وردمة هللا وبركاته   عبد الردمن
 

 : القلوب عند بعضيها  ايه اخبارك؟؟عبد هللا
 

   عبد هللا: الدمد هلل  انا بجد مدتا  اقعد معاك انهارده ضرورى يا  عبد الردمن
 
 
 خالص   ماشى باذن هللا   هستناك بعد الممرب زى ك  مره   : خير ان شاء هللا  د هللاعب
 

 السالم عليكم : باذن هللا   عبد الردمن
 

 : وعليكم السالم وردمة هللا وبركاتهعبد هللا
 

ثوم جلوس فوى  ثم نز  وصلى العصر فوى جماعوه   تناو  المداء   الى المنز    عبد الردمنعاد 
فخور  مون المسوجد وذهوب للقواء  دتى بلمع السواعه الرابعوه والنصوف   ا القرآن  المسجد يقر

وبعود الصواله دار هوذا  فوذهبا وصوليا الممورب جماعوة    وص  اليه فى اذان الممرب     عبد هللا
 الدوار  
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 زى اخوواتى بوالظبط   معواذانع عارف انى بعتبورك انوع و   عبد هللا: بص بقى يا  عبد الردمن

انا الدمد هلل نويع اتوب لربنا   ونفسى تاخد بايدى علشوان ابودح  هد انا بدبكم قد ايه  وربنا يش
 ص    

 
وهللا انع مش داسس انا فردان بكالموك ده قود ايوه  : الف مبروووووك يا دبيب قلبى  عبد هللا

التزامووك ده الزم تعوورف االو  ان  بووص بقووى يووا سوويدي   ربنووا يدفظووك ويثبتووك يووارب   دلوووقتى  
ووجهك للطريق الوديد اللى فيه سعادة  ده فض  من ربنا انه هداك شطاره منى او منك    مش

لب من ربنا انه يهدينا ليه فى ك  صاله طوده الطريق اللى بن الدنيا واالخره  طريق االستقامه  
   ادنا مش بنقو  فى ك  صاله فى الفاتده )اهدنا الصراط المستقيم(   ؟؟

 
 : تمام   عبد الردمن

 
ان انا وانع عوارفين نواس كتييييييييور  : واللى يأكدلك ان ده فض  من ربنا عليا وعليك عبد هللا

وفويهم نواس كتيور عوارفين ن مسودود فوى طريوق موع انهوم عوارفين انهوم ماشويين  فى الضيام   
ولالسووف نوواس  ومووع ذلووك مسووتمرين فيووه      وعووارفين ان اللووى بيعملوووه غلووط    الصوو  فووين 
 فالدمد هلل على نعمة الهداية    منهم ماتع على معصية ربنا والعياذ باهلل  كتييييييير 

 
 : الدمد هلل   عبد الردمن

 
 وتتق  على نفسك     مش عاوزك تدخ  فى الدين دامى : الداجه التانيه  عبد هللا

 علشان بعد فتره متعملش زى اغلب الناس وتالقى نفسك سبع ك  داجه مره وادده  
 

    صووودى التووودر  فوووى تووورك المدرمووواع  ال طبعا  قصووودى التووودر  فوووى العبووواداع وطبعوووا موووش ق
)إذا نهيووتكم عوون شووئ فوواجتنبوه ن وإذا حموورتكم بووأمر فووأتوا منووه مووا  النبووى  بيقووو  : والطاعوواع  

 استطعتم ( رواه البخاري
 
 
 
 

ُ َورَ  وربنا بيقو : ِمَنٍة إَِذا َقَضى هللا  ِمٍن َواَل ُمم  ًرا ) َوَما َكاَن لُِمم  حَن  َيُكوَن لَُهُم ال ِخَيَرةُ ِمن  ُسولُُه حَم 
ِرِهم   َ َوَرُسولَُه َفَقد  َض   َضاَلاًل ُمبِيًنا( حَم 

ِص هللا           َوَمن  َيع 
 

عرفوع ان الشواع  طالما عرفع ان االغانى درام   يبقى سمعا وطاعوه يوارب  يعنى  يعنى ايه؟؟
انموا موثال لوو فوى االو  صوليع الخموس    وطاعوه يوارب يبقوى سومعا    والكالم مع البناع دورام

شوية بشوية وهتالقى نفسك باذن هللا بتزيود  مفيش مشكله   واع بس ومصليتش النواف    لص
 ماشى يا سيدي؟؟ فى الطاعه  

 
انوا رميوع كو  شورايط وسويديهاع  وده فعال اللى انا عملتوه والدمود هلل   : ماشى   عبد الردمن

 اللى كانع عندى ومسدع ك  داجه من على الجهاز   االفالم واالغانى
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   ربنا بيدبك قد ايه علشان يوفقك لك  دهشوفع بقى  : الدمد هلل  عبد هللا

 
 : الدمد هلل   عبد الردمن

 

الزم يكووون ليووك جوودو  وثابووع وورد مداسووبه  علشووان تبوودح صوو    : الداجووه التالتووه عبوود هللا
لو مشيع مون غيور جودو  مداسوبه  اشيه سبهلله كده  متسبش العمليه م تداسب نفسك عليه  

مووره تنسوووى ورد القوووران   موووره تنسوووى االذكوووار  هتالقووى نفسوووك موووره تفووووع صوووالة الجماعوووه  
 الجودو  هنبتودى فيوه االو  بداجواع اساسويه   وان شواء هللا نوزود داجوه كو  فتوره       وهكذا
 ماشي؟؟

 
 : ماشي   عبد الردمن

 
هوو عبواره عون داجوه بسويطه  البيع   وكلنا مشينا عليه فى االو    : الجدو  عندى فىعبد هللا

حذكووار بعوود  - حذكووار الصووباح و المسوواء - ورد قوورآن ثابووع يوميووا - صووالة الجماعووه -جوودااا  زى 
 كده يعنى       الصالة

 
 : هستناك تجيبهولى ان شاء هللا   عبد الردمن

 
 جداااااااااا الزم نعملها االو   دلوقتى فيه داجه مهمه ال: ان شاء هللا  عبد هللا

 
 : ايه ؟؟ عبد الردمن

 
 : عايزين نشتم  على نظافة  عبد هللا

 
 : ازاى يعنى؟؟ عبد الردمن

 
 
 
 

ننضف القلب مون التوراب فالزم  : ادنا شملنا كله عبادتنا وطاعتنا هلل قائمه على القلب  عبد هللا
بعوود كووده ولموا تعوووز قلبووك  لووذة الطاعوهاللوى الووذنوب والمعاصوى راكمتووه عليووه   علشوان تدووس ب

الجنوه  والنضافه دى بقى هتبقى عن طريق سومام دروس عون الودار االخوره    تالقيه موجود  
 ماشى؟؟ والنار ويوم القيامه والقبر وهكذا  

 
 : ماشى   عبد الردمن

 
ييوره عون واو  ما اروح هبعتلوك رابوط اسوطوانه خطيييي هاع ايميلك   : على بركة هللا  عبد هللا

  هتالقوى موقع كمان اسمه ادلى دياة فوى طاعوة هللاوفيه  الدار االخره لمجموعه من الشيوخ  
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وكمووووان فيووووه سلسووووله رووووووعووووه الزم  هنوووواك ادلووووى صوووودبة تعينووووك علووووى طاعووووة هللا   
 تسمعها  اسمها على فين يا شباب  للدكتور دازم شومان  

 
انوا سومعتله  نى على داجه اسمعها للراجو  ده  كنع لسه هقولك دل : سبدان هللا   عبد الردمن

 لماية دلوقتى درسين واثروا فيا جدااااااااااااا ألبعد ما تتصور  
 

 : ندسبه على خير وال نزكيه على هللا من الدعاه المخلصين  عبد هللا
 

 : ربنا يبارك فيه ويزيده   عبد الردمن
 

 اجه مهمه عايز اقولهالك  فيه د صدي  قب  ما انسى   : اللهم امين  عبد هللا
 

 : قو    عبد الردمن
 

 : بدبك فى هللا  عبد هللا
 

 وربنوا يجمعنوا موع النبوى فوى الجنوه ان شواء  معواذ: وانا كمان بدبك فوى هللا انوع و عبد الردمن
 هللا  
 

 : اللهم امين  عبد هللا
 

 ثم صليا العشاء     عبد هللاو عبد الردمنانتهى الدوار بين 
 هم الى منزله  وعاد ك  من

 يشق طريق االلتزام خطوة بخطوة   عبد الردمنبدح  وهكذا  
 
 

 تابعونا في الدلقة القادمة بمشيئة هللا 
 

 
 
 

ا  ؟؟؟؟ " الدلقة السادسة والثالثون َرُكوا حَن  َيقُولُوا آَمن  اُس حَن  ُيت   " حََدِسَب الن 
 

باالسووتمام لالسووطوانة  عبوود الووردمنام وقوو   عبوود هللاو عبوود الووردمنبوودحع اللقوواءاع تتكوورر بووين 
والتوى كانوع بفضو  هللا سوبباً فوى علوو همتوه واقبالوه علوى  والسلسلة التى نصوده بهوا عبودهللا  

يسووأ  عليووه    عبوود الووردمناليتوورك  فعووالً نعووم الرفيووق واألخ والصووديق   عبوود هللاوكووان  هللا  
وال يبخووو  عليوووه بالنصووو      ويلبوووى لوووه اى طلوووب يطلبوووه ويتابعوووه فوووى حوراده   باسوووتمراره   

وفى حسبوم وادد بفض  هللا كوان قود اتوم دفوظ  فى دفظ كتاب هللا  عبد الردمنوبدح  واالرشاد  
 عبود هللاوبودح يدوافظ علوى دضوور الودروس االيمانيوة موع  سورة البقرة وتعلوم ادكوام التجويود  
   ويتعرف على بعل األخوه الجدد  
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ك  شوئ  مأكله وملبسوه  من اصمر شئ فيها الى اكبر شئ    بالكام   عبد الردمنتميرع دياة 
عبود كوان والديوه فوى قموة السوعادة ان يوروا      ونمط نومه واستيقاظه وتعامله مع والديه  ال 

شديد البر  عبد الردمنفقد اصب   على االق  تجاههم        بهذه االخالق وهذا االلتزام الردمن
وال ينوام قبو      يساعد والدتوه فوى اموور المنوز  ا فى المنز   ال ُيسمع له صوتاً وهم بوالديه  

بو  حصوب      خاصوة صوالة الفجور حصب  من رواد المسوجد فوى كو  الصولواع    تقبي  حيديهما  
فتجوده  هى حمه تدخ  عليه منذ يومين قبيو  الفجور    وها هو الذى يوقظ والديه واخته للصالة 

مضووى ثووالث  تووه   وحن يبعوود عنووه شووياطين الجوون واالنووس  فوودعع هللا حن يثب قائمووا يصوولى هلل  
  بدح يشعر بلذة الطاعة   ودالوة االيمان   من طاعة لطاعة   عبد الردمنو اسابيع   

 
ويطلوب مون  يسوتمفر هللا    جالسوا قبو  الفجور    عبد الوردمنوفى اددى الليالي   كان  ولكن   

وبعودما انتهوى     قوام  وصوو  رسوالة   اذ بصووع الهواتف المدموو  يعلون عون فيل عطايواه  
مون الوذى يرسو   تعجوب كثيوراً   فوجدها رسواله فارغوه مون رقوم غيور مسوج    وفت  الرسالة  

ولكون )عفووا   رصويدك الدوالى ال يكفوى التموام  اتصو  بوالرقم    رساله فارغه فى هوذا الوقوع  
 هذه المكالمة(   

 
وبعوود عودتووه   دخوو   نووز  لصووالة الفجوور     فتجاهوو  األموور رصوويد    عبوود الووردمنلووم يكوون مووع 

انووه نفووس الوورقم الميوور  ولكوون قاطعووه صوووع المدمووو        وحخووذ يقوورح حذكووار الصووباح غرفتووه  
علوى الوزر الخواص بوالرد ولوم يبودح هوو  عبود الوردمنولكنه يتص  هذه المرة  !ضومط  مسج    
 جلس الطرفان برهه فى انتظار من يبدح الدديث   بالسالم  

 
 ص  : حلوالمت

انووه حصووب  انسوواناً  عبوود الووردمنتووذكر ن  ُيمشووى عليووه موون رقووة الصوووع!! ( عبوود الووردمن) كوواد 
 مين دضرتك؟؟ وعليكم السالم وردمة هللا   فقا  بصوع خشن: جديداً  

 
  المتص  : حنا          

 
 تابعونا في الدلقة القادمة بمشيئة هللا 

 
 
 

 ة الفتن "" في مواجه الدلقة السابعة والثالثون 
 

 : مين دضرتِك؟ عبد الردمن
 

 مش معقو  معرفتش صوتى لسه   ؟؟؟ المتص : حنا       
 

 : معلش حصلى اليومين دو  بنسى بسرعة   عبد الردمن
 

 المتص : الف سالمه عليك  
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 : مين دضرتك لو سمدتى؟؟ عبد الردمن

 
 دتى سورع رعشوة فوى جسوده    وما ان سمع صادبنا األسم المتص : انا          حنا نورهان   

حنهوى االتصوا    وقوام بواغالق  وازدادع ضرباع قلبه  وتلعثم لسانه  ولم يعورف مواذا يقوو   ؟؟
 الهاتف  

 
ولكنهوا كانوع تدضور دروس  كانع فوى ادودى مودارس اللمواع   عبد الردمننورهان   زميلة  )

معجبواً بهوا كبواقى زمالئوه  عبود الوردمنوكوان  منوذ الصومر    عبود الوردمناللمة االنجليزية مع 
 موون يراهووا يسووتولى عليووه دسوونها  فاتنووة الجمووا   وبوواقى الشووباب   فهووى فتوواة شووديدة الرقووه  

ومع ذلك فقد كانع ال تدم الفرصة  وكان الجميع يسعى الى كلمة او دتى نظرة منها   ورقتها  
مووا قصووة دووب ونشووأع بينه فووى الوصووو  اليهووا   عبوود الووردمندتووى نجوو   الدوود حن يفعوو  ذلووك  

 لكنها لم تستمر طوويالً  نظرا لوفواة والودتها    كأغلب قصص الدب بين الشباب فى هذا السن  
 األمر الذى جع  الوالد يأخذ نورهان لتكم  تعليمها فى انجلترا   (

 
 ايووه اللووى فكرهووا بيووا دلوووقتى؟؟ مووش معقووو ؟؟!! نورهووان؟؟!! يدوودث نفسووه   عبوود الووردمنحخووذ 

فى سريره يداو  ان ينوام فموا  عبد الردمنجلس      وعايزه منى ايه ؟؟ وجابع رقمى منين؟؟
ظهور لوه  وفوور فتدوه   فوت  الموبايو    وقب  ان يذهب الى الكليوة   استطام دتى طلع الصب   

] حنوا متاكوده انوك مقفلوتش   اكيود الموبايو   قام بفتدهوا   وصو  رساله جديده من نفس الرقم  
 اطمن عليك  ويارب تكون بخير         نورهان [انا كنع عايزه  فص  شدن  

 
وتسوارعع االدوداث فوى رحسووه تعيود لوه شوريطاً موون  ثانيووة   عبود الوردمنازدادع ضورباع قلوب 

ثوم توضوأ  استعاذ باهلل مون الشويطان الورجيم   داو  حن يتملب على تلك الوساوس   الذكرياع  
   عبود الوردمنانسوى بقوى يوا  تانى  وقا  فى نفسه: ان شاء هللا مش هتتص   وصلى ركعتين  

 ثوم ذهوب الوى الكليوة  ن  يوارب   يارب اعوذ بك من شر نفسى وشر الشويطان   انسى   انسى  
لقود  فلوم يجوده   معواذبدوث عون  وذهوب لصوالة الظهور فوى المسوجد   حنهى مداضراته كالعادة  

 ر العودة الى البيع  فقر فلم يجده ايضا   مدمدبدث عن  ترى ماذا ددث له؟؟ طا  غيابه  !!
 
 
 
 

عبوود وعنوود خروجووه موون بوواب الكليووة فوووجئ بشووخص داخوو  سووياره فخمووه جوودااااااااااا ينووادى: 
 إنهوا هوي ليرى مون المنوادى   عبد الردمنذهب  انه ذلك الصوع  !!   عبد الردمن    الردمن

    إنها نورهان  
 

 شكلى متمير وال ايه؟؟ نورهان : ايه   
 

 فيه تمييير  !! : اكيد عبد الردمن
 

 نورهان : طيب اركب يال  اركب  
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هو  يركوب وهوو يعلوم ان ذلوك دورام شورعا وال  مواذا يفعو   ؟؟ فوى مكانوه!! عبد الردمنتخشب 

 حم يرفل وهو يعلم انها سوف تمضب كثيرا ان رفل   ؟؟!! يد  له ذلك   
 

 : دضرتك انا بركب مواصالع  شكراً   عبد الردمن
 

 وبعدين ايه دضرتك دى؟؟ داي  عليك وال ايه؟؟نورهان: هو انا هت
 

 : آسف يا فندم   حنا مضطر حمشى   عبد الردمن
 

 ورد    عبد الردمنثم تركها 
 

 هو فيه ايه؟؟؟؟!! وافندم  !! نورهان: دضرتِك  
 

 مااااااااااااشى         ثم انطلقع بالسيارة 
 

 
 
 
 
 

 تابعونا في الدلقة القادمة بمشيئة هللا 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 " إن  َكيَدُهن  عظيم " الدلقة الثامنة والثالثون 
 

هوو  فعوو  الصووواب ؟؟ امووا  الووى البيووع وهووو يفكوور فيمووا دوودث طوووا  الطريووق   عبوود الووردمنعوواد 
   وذهوب للودرس  عبود الردمننوز   وفوى ذلوك اليوم  كوان هنواك درس للشوي  ابوراهيم   ماذا؟؟

 وبعد انتهاء الدرس 
 

 طو  الدرس سردان ؟؟فيه داجه؟؟ ؟؟عبد الردمننهارده يا : مالك اعبد هللاقا  له 
 

 بما ددث   ؟؟ام ماذا؟؟( عبد هللا   ه  يخبر عبد الردمن)تدير 
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 شوية مشاك  فى الدراسة وان شاء هللا تتد    : حبداً   عبد الردمن

 
 وانا ان شاء هللا مش هنساك فى الدعاء   وعليك بالدعاء   : استعن باهلل   عبد هللا

 
 انا مدتا  الدعاء فى الوقع ده اوووووى     عبد هللا: ياريع يا عبد الردمن

 
اذا بصووع قودوم  يسوتعد للنووم   عبود الوردمنوبينموا  وفى تلك الليلة    ثم انصرف الصديقان  
كوان متأكودا حنهوا هوي  ] علوى  واذ بوه يسورم الوى المدموو  ويفتدهوا      رسالة على المدموو 
لوو عوايز تصوالدنى   اسوتنانى بكوره قودام     منك على الموقف بتوام انهواردهفكره   انا زعالنه 

 [24الكليه الساعه 
 

وبوودح الشويطان ايضووا يلعووب  يفكور فيمووا يفعو    عبود الووردمنبوودح  ؟؟عبوود الوردمنمواذا سووتفع  يوا 
) يوابنى دى فرصوه موش هتتعول  البنوع اللوى انوع بتدبهوا وهوى  فأخذ يددث نفسه   برحسه  

مووا : تشووتريك انووع  جمووا : تقووو  للقموور قوووم وانووا اقعوود مكانووك   لووك لمايووة عنوودك!!بتدبووك جايا
ديوون: هووى آه لبسووها مهبووب بطووين    دسووب ونسووب: موون اكبوور العووائالع فووى مصوور   وعيلتووك   

بووس عادى  بعوود الجووواز ممكوون تخليهووا تلووبس الدجوواب الشوورعى  وشووكلها مبتركعهوواش  !!!!
ألن نيتى خيور وحنوا بجود نواوى  مش هيبقى درام   !!وكالمى معاها  وتصلى وتبقى زى الف !!(
 ص   انا كده مش بعم  داجه غلط   ؟؟عبد الردمنص  وال إيه     حتقدم ليها فى حقرب فرصة

 
كوان واقفواً  وفى المعاد المتفق عليه   الى الكلية    عبد الردمنوفى صباح اليوم التالى   ذهب 

 : ا تقف حمامهواذا بنورهان بسيارته حمام باب الكلية  
 

 إنك مش هتقدر على زعلي  اركب يال   ةنورهان: كنع متأكد
 

دتوى  وانطلقوع نورهوان مسورعة   بدح صادبنا يقودم رجوالً ويومخر حخورى دتوى دخو  السويارة  
 وصلوا الى ادد الكافيترياع الراقيه على الني   

 
 رجع تانى؟؟مكنتش متوقع انى ه ؟؟ مفاجأه  ص    عبد الردمننورهان: إيه يا سى 

 
 

 : الصراده اه  عبد الردمن
 

 نورهان: وكنع هتقدر تعيش من غيرى؟؟
 

   عبد الردمنلم يرد 
 

 إنع متضايق إنك جيع معايا هنا؟؟ ؟؟ نورهان: ايه مالك
 

 : ال ابداً   حصلى بقالى كتير مخرجتش مع دد  عبد الردمن
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متاكووده انووك متعوورفش بنوواع متخافش  انووا  نورهووان: عووايز تعرفنووى انووك مبتخوورجش مووع بنوواع  

 كويس   عبد الردمنانا عارفه  غيري  
 

 : ومالِك واثقة من نفِسك كده ليه؟؟عبد الردمن
 

 )فتدع نورهان دقيبتها وحخرجع منها شيئاً   (
فواكر لموا اديتهوالى وقوولتلى سواعتها انوا عمورى موا    عبد الردمننورهان: فاكر الورده دى يا 

 ف دد بعدك مهمه دص   ووعدتنى بكده  وال عمرى هعر عرفع دد قبلك
 

 : يآآآآآآآآآآآآآآآآه  الوردة دى لسه عايشة  !!عبد الردمن
 

 نورهان: حنا شايالها فى قلبى  
 

 : طيب   سيبيكى من الورود دلوقتى وقولى تشربى ايه ؟؟عبد الردمن
 

 نورهان: تشرب إنع إيه  انا اللى عزماك انهارده  
 

 اخد وادد لمون  ه : برادتك  عبد الردمن
 

 نورهان: وانا كمان  
 

 : وانتى ايه اللى رجعك بعد الميبه دى  عبد الردمن
 

 انع عارف ان بابا مشمو  جداااااااا فى الشم     نورهان: الصراده زهقع من القاعده هناك  
 وسايبنى فى البيع لوددى طو  الوقع   !

 
 هترجعوا تانى  ؟؟؟: طيب وانتوا هتفضلوا هنا فى مصر وال عبد الردمن

 
 
 

وبابوا وعودنى انوه هيصوفى شومله     نورهان: انا راجعه لوددى مصر  ومش ناوية ارجع توانى
 هناك فى غضون سنه وهيرجع  

 
 طيب ودراستك؟؟؟ : يرجع بالسالمه ان شاء هللا  عبد الردمن

 
 نورهان: هكم  هنا فى مصر فى الجامعة المفتودة  

 
 : بالتوفيق  عبد الردمن
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انووا كنووع متوقعووه انووك هتطيوور موون الفردووه لمووا تعوورف انووى  ؟؟؟عبوود الووردمنرهووان: مالووك يووا نو
 هسألك سما  وعايزاك تجاوبنى بصرادة ؟؟ رجعع؟؟

 
 : اتفضلى  عبد الردمن

 
 ؟؟عبد الردمننورهان: انع لسه بتدبنى يا 

 
 : انتى عندك شك فى كده؟؟؟عبد الردمن

 
 قولها دلوقتى   نورهان: طيب قولها  

 
 : اقو  ايه  ؟؟؟بد الردمنع
 

 نورهان: قولى   بدبك   بصوع عالى  
 

 بدبك   استريدتى يا ستى  ؟؟ : انتى هتمنى وال ايه؟؟!!عبد الردمن
 

 نورهان: ومالك بتقولها من غير نفس كده؟؟!!
 

لسوه  : يعنى انتى دخلتى جوى قلبى وعرفتى بقولهوا بونفس وال مون غيور نفوس  !!عبد الردمن
 ما انتى   غالباوية زى

 
   عبد الردمننورهان: انا غالباوية  ماشى   ماشى يا 

 
 : طيب  يال بينا بقى علشان انا اتاخرع جامد  عبد الردمن

 
 نورهان: مش بقولك مش عايز تقعد معايا  !!

 
 : حنا بجد اتأخرع عليهم خصوصاً انى مقولتلهمش إنى هتأخر   عبد الردمن

 
 

 نورهان: طيب  يال  
 

 من الكافيتريا وهو يتددث مع نورهان    الردمنعبد خر  
 

 ولكن وقعع عينيه على شخص يعرفه  !!!! وذهب ليركب السياره معها  
 
 
 

 يا ُترى من هو ؟؟؟
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 تابعونا في الدلقة القادمة بمشيئة هللا 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 إن مع الُعسر ُيسرا" " الدلقة التاسعة والثالثون 
 

 وذهووب ليركووب السووياره معهووا   موون الكافيتريووا وهووو يتدودث مووع نورهووان    ردمنعبوود الووخور  
علوووى تلوووك الفتووواه  عبووود الوووردمنوقعوووع عوووين  ولكووون وقعوووع عينيوووه علوووى شوووخص يعرفوووه  !!!!

السووياره  عبوود الووردمندخوو   توورى هوو  مازالووع تتووذكره  ؟؟ ُ  معوواذإنهووا سووارة  حخع  الشووقراء  
 ثم ودعته وغادرع   الى بيته  وانطلقع نورهان دتى وصلع به  سريعاً  

 
 استقبلته حمه هذه المرة   الى الشقة   عبد الردمنصعد 
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 اتأخرع كده ليه؟؟ ؟؟عبد الردمناألم : كنع فين ك  ده يا 
 

 : معلش يا ماما   الطريق كان زدمة شوية  عبد الردمن
 

مبترضوواش وبفضوو  اصووّدي فيووك  األم : يووابنى انووع بقالووك يووومين مووش بتصوودى تصوولى الفجوور  
 تصدى  !

 
ان شواء هللا هنووام  انتوى عارفووة انوى بواجى مون الكليوه تعبوان    : معلوش يوا ماموا   عبود الوردمن

 بدرى انهارده علشان حصدى اصلى الفجر  
 
 يصولى قيوام الليو  وال دتوى  بدحع آثار المعصويه تظهور علوى عبود الردمن  منوذ يوومين وهوو ال)

 ( وهاهو يكذب على حمه ليبرر تأخره!! لعصر  !!واليوم حضام صالتى الظهر وا الفجر  !
 رى ماذا سيددث إذا استمر فى معصيته تُ 
 

ينتظور بفوارغ الصوبر قودوم حخيوه  معواذووالود  كان قرابة الشهر قد مضى   على الجانب اآلخر  
حسورم  إنوه اتصوا  دولوى     وإذا بهواتف المنوز  يورن     وابنته من المملكة العربيوة السوعودية

 ورفع السماعة الوالد
 

 الوالد : الو   مين معايا؟؟
 

 ؟؟معاذالمتص : ازيك ياابو 
 

 الوالد : ازيك يابو شيرين؟؟عاملين ايه؟
 

 مهما دكيتلك مش هتتخي    الوادد هنا مبسوووووط على اآلخر   العم: الدمد هلل  
 

ن نفورح بالعيوا  عوايزي وهترجعووا امتوى ان شواء هللا؟ الوالد : ربنا يفتدها عليك كمان وكموان  
 بقى  ؟

 
 
 

انووع عووارف كووويس وانووا كووذلك ان ابنووك مووش       ومتزعلش موون كالمووىمعوواذالعووم: بووص يووابو 
 وده  وادنا كنوا هنمصوبهم علوى الجووازه دى   موافق على بنتى وال بنتى موافقه على ابنك  !!

    وملهاش الزموةانا سألع الشيوخ هنا وقالوا ان الفاتدة اللى قريناها دى بدعة حصالً  درام  
له  الدخلوه كانوع  والدمود   وانا وافقع   وفيه وادد مصرى هنا اتعرفع عليه طلب ايد البنع  

والراج  ربنا يجازيوه خيور شوافلى شوم  هنوا فوى  الخميس اللى فاع وك  داجه تمع على خير  
لمكوى خصوصا ان شوملى جنوب الدورم ا وانا الصرادة مش عاوز اسيب البلد هنا   السعودية   
 على طو  
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 سكع برهة  اسوتجمع قوواه    حدس الوالد ان حدداً طعنه بخنجر فى صدره من هو  ما يسمع  
 ثم رد بصوع يائس  

 
 ربنا يزيدك من نعيمه   الجواز قسمة ونصيب   الوالد : مفيش مشكلة يابو شيرين  

 
 العم: مش عاوزين اي داجة ابعتهالكوا من هنا؟؟؟

 
 متك  الوالد : عايزين سال

 
 العم: سلملى على الجماعة عندكوا وك  الناس اللى فى البلد  

 
 الوالد : يوص  باذن هللا  

 
 العم: سالموا عليكو  

 
 الوالد : وعليكوا  

 
وحخوذ  ورموى جسوده علوى حدود الكراسوى فوى الدجورة   حنهى الوالد االتصا  وتمير لون وجهه  

 بقى دى عمله تعملها فيا؟؟؟ واد واه  البلد  ؟؟يددث نفسه  بقى كده يا اخويا تكسفنى قدام ال
 

يقوورح القوورآن بصوووته العووذب  معوواذفووت  الباب  فوجوود    معوواذثووم توجووه الووى غرفووة  مكووث قلوويالً  
 الندي  

 
وتوورك البوواب  ثووم قووا  لووه: ربنووا نجوواك منووى الموورة دى  !! نظوور اليووه نظوورة تدموو  معووانى كثيوورة  

 مفتوداً    ثم غادر البيع  
 

 

 

 

 ا في الدلقة القادمة بمشيئة هللاتابعون
 
 
 

 عودة للدرية " " الدلقة األربعون 
 

 فوجده ما زا  فى غرفته    فتعجب كثيرا !!!!!! عاد الوالد الى البيع    
 

ده حنوا فكورع هواجى حالقيوك طفشوع  الوالد : إنع عجبتك الدبسة فى األوضوة للدرجوة دى ؟؟؟؟؟
 من البيع وريدتنى !!
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شوعر الوالود بوإدرا   ى دضورتك لموا تيجوى علشوان حسوتأذن إنوى حخور  وال أل ؟: حنا مستن معاذ
 شديد جراء هذا الرد   

 
إن كووان عليووا مووش عووايز حشوووف وشووك السووم  ده  ثووم رد قووائالً  : ال حخوور  ياخويووا برادتووك   

  تانى   
 

موون غرفتووه وذهووب الووى دجوورة الصووالون ديووث  معوواذوخوور   ثووم إنصوورف الوالوود الووى غرفتووهنننن
وإذا بأختوه سوارة  وقف فيها وحخذ يستنشق هواء الدريوة     د شرفة تط  على الشارم    توج

 تلدق به وتقف بجانبه   
 

 ســـــارة : مبروك  
 

 هو فى مشروم جوازة تانية وال إيه ؟؟؟ : على إيه   ؟ معاذ
 

 ســـــارة : هههههههههه      إنع خالص اتعقدع من الجوازاع ؟؟!!! 
 

 إلفرا     قصدى مبروك ا
 

 : الدمد هلل   معاذ
 

 ياعالم المرة الجاية ممكن تبقى تأبيدة !!! ســـــارة : المرة دى جع على قد شهر     
 

 : كله خير    معاذ
 

نفسى حعرف الخيور اللوى فوى الدوبس  ســـــارة : هى ك  داجة عندك خير     خير      خير   ؟
 ده ؟؟!!

 
إذا نبوى  بيقوو  ) عجبوا ألمور الموممن فوإن حموره كلوه خيور    : طبعا كو  داجوة خيور      ال معاذ

   وال يكوون هوذا إال  وإن حصابته سراء شكر فكان خيراً لهن  حصابته ضراء صبر فكان خير له 
ًئا َوُهوَو وربنا بيقو  )  للمممن (    ووا َشوي  ر  لَُكم  َوَعَسوى حَن  ُتِدبُّ ًئا َوُهَو َخي  َرُهوا َشي  َوَعَسى حَن  َتك 

لَُمونَ  َشرٌّ لَُكم   ُتم  اَل َتع  لَُم َوحَن  ُ َيع   (    َوهللا 
 
 

 ســـــاره : طيـــــب      !
 

 : مددش سأ  عليا الفترة اللى فاتع ؟؟ معاذ
 

 جالك البيع كذا مرة وحبوك قاله إنك مسافر عند عمك ,,,, عبد هللاســـــارة : صادبك 
 

 مسألش عليا ؟؟  عبد الردمن: و معاذ
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 ده ؟؟؟ عبد الردمنــــارة : مين سـ
 

 : اللى كان واقف معايا فى المسجد آخر مرة جتيلى فيها هناك       معاذ
 

علووى فكوورة     حنووا شوووفته  ســــووـاره : حيوووة    حيوووة     عرفتووه    أل    ده مسووألش عليووك     
 ب معاها العربية     إنما إيه       قمر     ورك إمبارح خار  من كافتريا على الني  مع واددة 

 
 ؟؟؟  عبد الردمن: انتى متأكدة إنه  معاذ
 

    متأكدة ســـــارة : حيوة    
 

 بس اللى حعرفه حنهم معندهمش عربية   ! : يمكن حخته وال داجة     معاذ
 

 لوى   فى دد هياخود حختوه ويوروح يقعود معاهوا فوى كافتريوا ع معاذســـــارة : حنع غلبان حوى يا
    ؟؟الكورنيش 

 
 ئ الظن بيه ننن!!!ي: برده مش هنس معاذ
 

 ســـــاره : طيب ؛؛؛ حروح حنا اجهز المدا بقى !!!
 

 وحنا هروح مشوار صمير وهارجع على طو  بإذن هللا     : ربنا يقويكى    معاذ
 

وانودفع  فوت  لوه عبودهللا البواب     وذهب الى بيع صوديقه عبودهللا ليطموئن عليوه     معاذ)خر  
 يدتضنه فى شوق كبير    ( معاذ تجاه
 

مورة  حيوه الميبوة الطويلوة دى كلهوا ؟     معاذعبدهللا : مش معقو       دمدا هلل على سالمتك يا
 واددة تختفى من غير سالم وال كالم ؟ 

 
) ن  : ربنا يعلم إن غصب عنى     عبدهللا : إتفض     إدنا هنفض  واقفين م البواب كوده ؟ معاذ

 وعبدهللا الى البيع ودار بينهما هذا الدديث     ( معاذ     دخ  
 
 

حنا رودتلك البيع كوام مورة لدود  عبدهللا : بجد إنع متعرفش حنا كنع قلقان عليك قد حيه      !!!
 ما دسيع إن حبوك خالص عايز يضربنى    

 
لقانوة حنا عارف بفضو  هللا إن النواس كلهوا كانوع ق : هههههههههههه      ليه بس كده ؟؟ معاذ

 عليا      بس زى ما قولع لك غصب عنى     
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ومون حولهوا     حنوا متأكود إنوك مواكنتش عنود  عبدهللا : كنع فين بقى المدة اللى فاتع دى كلهوا ؟
 عمك    !

 
حنووا كووان عنوودى شوووية ظووروف  : فعووال حنووا موواكنتش عنوود عمووى    دا دتووى عمووى مسووافر    معوواذ

 والدمد هلل عدع على خير ننن
 

ظروف حيه دى اللى تخليك تختفى من البيع شهر وتقفو   : تانى هتقولى الظروف     ؟! عبدهللا
 موبايلك ومددش يعرف عنك داجة ؟!

 
 : إنع عارف ياعبدهللا إنى مابدبش حخلى دد يشي  همى ومشاكلى     معاذ
 

 ؟؟!! معاذعبدهللا : وهو حنا حى دد برده يا
 

علوى سويرة الموضووم ده بقوى    حنوا الدمود هلل كوويس : أل طبعا      بس بواهلل عليوك قفو   معاذ
 وزى الف      

 
 عبدهللا : الدمد هلل     

 
 : حنا مضطر حمشى دلوقتى علشان مستنينى على المدا فى البيع      معاذ
 

 تبقى فى بيتى وتقولى همشى علشان حروح حتمدى ؟؟! عبدهللا : وده كالم برده ؟؟
 

 وبإذن هللا هاقبلك بكره فى درس الشي  إبراهيم  ارف بابا   !!: معلش بقى     ما حنع ع معاذ
 

 عبدهللا : خالص ماشى  بإذن هللا   
 

 : السالم عليكم وردمة هللا وبركاته     معاذ
 

 عبدهللا : وعليكم السالم وردمة هللا وبركاته     
 

 تابعونا في الدلقة القادمة ان شاء هللا 
 
 
 

 ثمراع الصبر" الدلقة الدادية واألربعون" 
 

 وبعد إنتهاء الدرس    لدضور درس الشي  إبراهيم     معاذذهب  وفي مساء اليوم التالى   
  عبد هللاالتقى ب
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الدمد هلل علوى نعموه  : ياااااااااااااااااااااااه    الشي  كان وادشنى جدا والدرس واألخوة    معاذ
 التى ال تعد وال تدصى    

 
 وعملع حيه بقى ياسيدى فى الفترة اللى فاتع دى ؟   عبدهللا : الدمد هلل 

 
ملزموة  معواذ) ثوم حخور   : ما هيا دي البشرى اللى عايز حبشرك بيها   إتفض  يا سويدي   معاذ

 من األوراق من دقيبة كانع معه      (
 

 عبدهللا : إيه ده !!!؟؟
 

 : كتاب حلفته بفض  هللا    معاذ
 

إيووه     و  : مووا شوواء هللا      ال قوووة إال بوواهلل     اللهووم بووارك يتصووف  الكتوواب ويقوو عبوود هللاحخووذ 
 الدالوة دى    الكتاب شكله رائع   

 
 إن شاء هللا هوديه ألدد الشيوخ الكبار يراجعه ويقدم ليه  : كله بتوفيق ربنا وبفضله    معاذ
 

 عبدهللا : ربنا يتم لك على خير ويرزقنا وإياكم اإلخالص   
 

 دك كمان   !!: وخد عن معاذ
 

 عبدهللا : قو  يا عم ربنا يفت  عليك  
 

وحن شواء هللا هخلوى الشوي   : بفض  هللا     خلصع جزء متقدم جدا من العقيودة والفقوه    معاذ
 إبراهيم يختبرنى فيهم قريب   

 
 ربنا يزيدك      ويبارك فيك    عبدهللا : ما شاء هللا        اللهم بارك   

 
 قنا شكره ودسن عبادته   : ربنا يرز معاذ
 

بفضو  هللا حن يوتم دراسوة جوزء كبيور مون العقيودة  معواذفى خوال  تلوك الفتورة القصويرة إسوتطام 
 صفدة فى الرقائق اإليمانية    وحن يختم القرآن 255والفقه     وحن يملف كتابا يزيد عن 

 
 
 
هووى ثمووراع الصووبر هووذه  باالضووافة الووى قووراءة العديوود موون الكتووب األخوورى    عوودة ختموواع    

 وذلك فض  هللا يمتيه من يشاء     واإلدتساب   
 

 تعرف عنه داجة ؟؟؟؟؟؟؟؟ ؟؟؟؟؟  عبد الردمن: وحيه حخبار  معاذ
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 ده بقى صادبى حكتر منك ياعم    !!! عبدهللا : حعرف عنه داجة !!!
 

 : على كده بقى       شكله بدح دياة جديدة   !! معاذ
 

 وخد خطواع كبيرة جدا فى اإللتزام        عبدهللا : بفض  هللا  
 

 ربنا يجعله فى ميزان دسناتك    : الدمد هلل       معاذ
 

 مش عارف بقاله كام يوم متمير وداسس إن فيه داجة غريبة عبدهللا : بس فيه مشكلة     !!
دتوى حنوا كنوع نواوى حقعود معواه إمبوارح        مجواش  بتدص  وهو مش راضى يقو  عليهوا ؟؟

 و زى ما إنع شايف إنهارده كمان مجاش    !!! لدرس   !!ا
 

 هداو  حتص  بيه وحشوف حيه الموضوم     : لع  المانع خير بإذن هللا       معاذ
 

 عبدهللا : إن شاء هللا      
 

 عبود الوردمندواو  اإلتصوا  بن  للمنوز     معواذوعنودما عواد  حنهى اإلثنوان دوديثهما وانصورفا  
مشموالً        حعاد المداولوة        موا زا  مشوموالً        إنتظور  عبد الردمنولكن كان هاتف 

مضووى قرابووة السوواعتين  مووا زا  مشووموالً      !! قرابووة نصووف سوواعة     ثووم حعوواد اإلتصووا       
 ولكن ال زا  مشموالً    وحعاد اإلتصا    

 
 

 
 ؟؟؟؟؟! عبد الردمنياترى بتكلم مين ك  ده يا

 
 
 
 
 
 

 ا في الدلقة القادمة ان شاء هللاتابعون 
 
 
 
 

 " مواجهة " الدلقة الثانية واألربعون
 

    عبد الردمنالى الكلية ديث قاب   معاذوفى صباح اليوم التالى  ذهب 
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وإيوه الميبوة  ودشوتنا وهللا   ؟ عامو  إيوه ؟؟     ؟؟؟ معاذ( : إزيك يامعاذ)مدتضنا  عبد الردمن
 الطويلة دى ؟؟

 
إنوع اللوى عامو  إيوه ؟؟ سوامع عنوك حخبوار كويسوة  هلل     بخير من هللا ونعموة    : الدمد  معاذ

 بفض  هللا      
 

 : حهو حدينى بداو     وربنا يتقب        عبد الردمن
 

 : إنع كنع بتكلم مين إمبارح طو  اللي  ؟؟؟ معاذ
 

 ليه ؟؟؟ : حنا   ؟؟ عبد الردمن
 

 يدينى مشمو    ؟: إتصلع بيك حكتر من مرة وك  مرة  معاذ
 

ده حنوا دتوى  حنوا هكلوم موين بوس     ؟؟ : ده تالقى الشبكة بس كان فيها مشكلة     عبد الردمن
 مش معايا رصيد   !!!

 
 مش ممكن يكون دد اللى بيكلمك ؟؟    : مش شرط انع اللى بتتص  معاذ
 

 تقصد حيه بالظبط ؟؟ : دد زى مين يعنى ؟؟ عبد الردمن
 

 فى الدرس النهاردة     عبد هللاهستناك حنا و عبد الردمنكلم معاك شوية يا: حنا عايز حت معاذ
 

حنوا ورايوا مشووار ضورورى فوى ميعواد  مش هقدر اجوى الودرس   معاذ: حعذرنى يا عبد الردمن
 الدرس النهاردة  

 
 خالص    هستناك بعد الدرس      : مش مهم الدرس !!! معاذ
 

 شاء هللا فى الميعاد   : طيب     هداو  حجى إن  عبد الردمن
 

 : إن شاء هللا هنستناك    معاذ
 
 
 
 
 

فووى  عبوود هللاو معوواذجلووس الصووديقان  وفووى المسوواء      وبعوود إنتهوواء درس الشووي  إبووراهيم     
وإذا  كانوا علوى وشوك اإلنصوراف      مر نصف ساعة ولوم يوأتى             عبد الردمنإنتظار 

 قد وص      عبد الردمنب
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 : السالم عليكم      منعبد الرد
 

 : وعليكم السالم وردمة هللا وبركاته     عبد هللاو معاذ
 

 : إتأخرع كده ليه ؟؟ عبد هللا
 

 إدتما  كبير إنى حتأخر حو ما جيش حصالً     معاذ: حنا قاي  ل عبد الردمن
 

ضور الودرس بيشتكى منك إنك بقالك كام يوم موش بتد عبد هللا : دمدا هلل على السالمة     معاذ
      إيه حقوالك ؟؟؟

 
 إدنا فى مدضر نيابة وال إيه ؟؟؟!!! : هههههم     حقوالى حيه بس ؟؟ عبد الردمن

 
 !!! عبد الردمن: حنا داسس إنك متمير يا عبد هللا

 
كوان فوى شووية مشواويير كوانوا  الموضووم وموا فيوه      : مفويش داجوة وهللا      عبد الردمن

 وشوية مشاغ  فى الدراسة  عادى يعنى   حعملها لهم طالبينهم منى فى البيع
 

 لو كان ده السبب فعالً يبقى مفيش مشكلة   : جمي       معاذ
 

 إنع مش مصدق وال إيه ؟؟؟!! : يعنى حيه لو كان ده السبب فعالً ؟؟؟؟ عبد الردمن
 

 : وإدنا هنكدبك ليه بس ؟؟؟ عبد هللا
 

لوو حنوا جيوع دلووقتى وقولتلوك عوايز حخور  موع  !!؟؟    عبود الوردمن: عايز حسألك سوما   معاذ
 هتوافق ؟؟؟ حختك لوددنا    

 
 يعوورف القصووة ولكنووه يدوواو  إيصووا  األموور إليووه بطريقووة غيوور  معوواذبووأن  عبوود الووردمن) حدووس 
 مباشرة (

 
 : تقصد حيه يعنى ؟؟؟!! عبد الردمن

 
تووك هتوافووق وال أل لووو جيووع وقولتلووك حنووا عووايز حخوور  مووع حخ : زى مووا بقولووك كووده   !! معوواذ

  ؟؟؟؟؟؟
 
 

 : هو ده سما  مدتا  إجابة        أل طبعا !!! عبد الردمن
 

 : جمي        طيب     لو سألتك كمان سما     !!!! معاذ
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مون سواعة موا قوابلتنى  ؟؟ معواذ      قائالً : إنع مالك انهارده يا معاذصديقه  عبد الردمنقاطع 
موا تقوو  اللوى إنوع عوايز  ة وتقوو  كوالم موش مفهووم   !!حسئلة غريبو الصب  وإنع عما  تسأ 

 تقوله على طو  من غير لف ودوران  ؟
 

 ؟؟ معاذ: هو فى إيه يا عبد هللا
 

وادوود بيدووب  : م األخوور       لووو دوود قالووك  حى داجووة عنووى فهووو ماكوودبش     !!! عبوود الووردمن
 إيه المشكلة بقى ؟؟؟؟؟ واددة وناوى يخطبها ويتجوزوا   

 
 
 
 
 
 
 
 

 تابعونا في الدلقة القادمة ان شاء هللا 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 " راجع نفسك " الدلقة الثالثة واألربعون
 

   عبد الردمنو عبد هللاو معاذوما زا  الدديث مستمراً بين 
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 ؟؟ معاذ: هو فى إيه يا عبد هللا
 

وادد بيدوب وادودة  : م األخر       لو دد قالك حى داجة عنى فهو ماكدبش     !! عبد الردمن
 إيه المشكلة بقى ؟؟؟؟؟ وناوى يخطبها ويتجوزوا   

 
هوو دود فينوا قالوك داجوه  مفويش اى مشوكلة   انع اتنرفزع كوده ليوه؟؟ : هدى نفسك بس  معاذ
   ؟؟
 

عبود هوو سوواء انوا او    عبود الوردمن: بص يا  تماما  ثم قا  عبد الردمندتى هدح  معاذانتظر 
 اى موضوم   بنكلمك ليه؟؟لما نيجى نكلمك فى  هللا
 

 : مش عارف   عبد الردمن
 

واكيود موش فاضويين للدرجوه علشوان  اكيد طبعا ادنا مش بندب وجوع الودماغ    : اعرفك  معاذ
والووذي  ) النبووى  قووا :  والزم نخوواف عليووك   ادنووا بنكمووك علشووان انووع اخونووا   نضوويع الوقووع  

ولوو انوع موش داسوس ن  سوه مون الخيور(نفسي بيده ال يممن عبد دتى يدب ألخيه ما يدوب لنف
 بكده   ادنا هنقوم دلوقتى ومش هنكلم كالم  !

 
 ومتأكد انكم عايزين مصلدتى   : أل داسس   عبد الردمن

 
الودين هوو اللوى  ادنا كو  داجوه فوى دياتنوا قائموه علوى الودين   : يبقى اسمع الكالم لتخر  معاذ

      كذا ومنعملش كذاهو اللى بيقو  نعم بينظم ك  داجه فى دياتنا  
 

دو     !! وملهموش عالقوه بوبعل والدنيا دنيوا   سيبك بقى من الجهله اللى يقولك الدين دين   
عوووايزين يمشووووا ورا هوووواهم  حجهووو  الجووواهلين اللوووى عوووايزين يعيشووووا الووودنيا علوووى موووزاجهم   

وَع : ودو  ربنوا قوا  فويهم  وشهواتهم من غير مادد يقوولهم داجوه   َخوَذ إِلََهوُه َهوَواهُ  َمونِ )حََرحَي   ات 
قِلُونَ  َمُعوَن حَو  َيع  َثَرُهم  َيس  َسُب حَن  حَك  ِه َوِكياًل*حَم  َتد  َع َتُكوُن َعلَي  ُهم  إاِل   حََفأَن  َعاِم َبو   ُهوم  حََضو ُّ  إِن  َن  َكاأل 

 (َسبِياًل 

 
  الديوانواع بو  زى موا ربنوا قوا شوهواتهم هوى اللوى ممشوياهم فوى الودنيا  ! اصبدوا ديوانواع  
 افض  منهم كمان  !

 
 انع دلوقتى مثال بتقو  انك بتدب وادده وناوى تتجوزها  تمام؟ المهم علشان منطولش  

 
 : تمام   عبد الردمن

 
وشوية تخر  معاها وشووية تكلمهوا فوى     طيب   وه  دال  انك تقعد مع واددة غريبة عليك 

 ؟؟التليفون بدجة انك هتخطبها وتتجوزها بعد كده 
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 ع وشايف نيتى ويعلم انها خيور   طلّ اص  ربنا مُ  : انا مش شايف ان فيه مشكلة   عبد الردمن
وربنا يعلم انى مش داخ  اصادب وال اعيش يومين زى ما الشوباب بيعملوا  انوا نواوى اخطبهوا 

 ده غير ان انا وهى متربيين ادسن تربية وكالمنا كله مفيش داجه عيب   ! فعالً  !
 

ه ضـــوـبوس بر وادنوا مصودقين ان نيتوك سوليمة   ربنا طبعا عالم بنيتك      فيه مشكلة : المعاذ
النيوة الصوالدة ال  ) القاعدة الفقهيوة بتقوو        ال يجوز شرعاً انك تقعد معاها او تخر  معاها

عوايز  يعنوى مون االخور  مينفعش    (   وموا بنوي علوى باطو  فهوو باطو  ) (صل  العمو  الفاسودتُ 
وبعد الخطوبوة هيدو  ليوك انوك تقعود معاهوا وتخور  معاهوا بوس طبعوا  روح اخطبها      تخطبها

فودى مهزلوه بكو   ن دو    يانموا بوالمنظر اللوى بنشووفه اليووم   بشروط وبوجود مدورم معواكوا
 المقاييس وحفعا  ربنا ميرضاش عنها بالمرة  

 
 دى مكلمهاش خوااااااالص    هقعد برده المدة : طيب ولو ناوى اخطبها بعد مدة   عبد الردمن

 ولو دتى اطمن عليها وهى تطمن عليا  ؟؟
 

    ايوه مينفعش تكلمها: معاذ
 

انوا موش هخوور  معاهوا   انوا مجوورد هكلوم معاهوا فووى  : اهووو ده بقوى قموة التشوودد   عبود الوردمن
 التليفون  !

 
ا ارادش بكووده موو ربنووا سووبدانه وتعووالى لمووا جعوو  الدوورام والدووال   عبوود الووردمن: وهللا يووا معوواذ

بالعكس تماما  ربنا اراد لينا السعادة  الن هوو اللوى خلقنوا وهوو ادرى  التضييق والخنقه علينا  
واديووك شووايف وكلنووا شووايفيين الووبالوى  وادرى بوواللى هيسووعدنا او يشووقينا      بينووا موون نفسوونا

ربنووا  فووى المواضوويع دى وعوودم التووزامهم بوواوامر السووودا اللووى بتدصوو  موون ورا تسوواه  النوواس
 سبدانه وتعالى   

 

الووواد والبنووع يقولوووا انتووو عايزنووا نتجوووز جووواز تالقووى  : دى داجووه مسووتفزه يووا اخووى   عبوود هللا
انووا الزم اتجوووز وادوود يكووون  انووا الزم جوووازى يكووون مبنووى علووى دووب   تقليوودى وال ايووه  ؟؟!!

 بعل وهيتخطبوا  الوادد يقعد ماشى مع الوادده كام سنه بدجة انهم بيجبوا  بيدبنى وبدبه  
   اما  خلوا ايه لبعد الجواز بقى؟؟!!!حك  وشرب وخروجاع وفس  وتليفوناع 

 
 علشان كده اغلب المواضيع دى دتى لو الجواز تم بتفش  والخطوباع بتتفركش: ما هو معاذ

او االسوح ان ادود الطورفين يدواو  االنتدوار بعود كوده     مكن الموضوم يقلب عياذا باهلل لزنامو
وانوا قولتلوك قبو  كوده يوا عبود الور دمون  ك  ده بسوبب االسوتهانه بشورم ربنوا    وع كافر  !ويم

   !! وكله كوم   وفتنة النساء كوم تانى   اياك وخطواع الشيطان  
 
 
 

ولو ائتمنني علوى ن  )لو ائتمنني رج  على بيع ما  ألديع إليه األمانة ادد السلف كان بيقو  :
 ما ائتمنع نفسي عليها ( واددةزنجية حن حخلو معها ساعة 
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باباهوا قداموه موش  بس هاتصرف ازاى ؟؟ انا دلوقتى اقتنعع بالكالم ده   : طيب   عبد الردمن
 ومش هقدر اسيبها لدد ما يرجع   اق  من سنه على ما يرجع  

 
 هتقدر ونص كمان  مفيش داجة عندنا اسمها مش هقدر  !! : يعنى ايه مش هتقدر   ؟؟معاذ
 

 مش هقدر   على االق  فى الفتره دى   : انا عارف نفسى كويس   ردمنعبد ال
 

فووأراد ان  واسووتيالء الشوويطان علووى قلبووه,  عبوود الووردمنبالضووعف الووذى صووار فيووه  معوواذ)ادووس 
 يوقظه من غفلته بتذكرته بنعم هللا عليه    (

 
 قبو  كوده  خليوك فواكر كوويس ان ربنوا سوبدانه وتعوالى نجواك مون المووع    عبد الوردمن: معاذ

وخوالك تودوق دوالوة  وادالك فورص كتييييييييور   وخوال ك تيجوى وتمشوى فوى طريقوه برجليوك  
ممكوون تيجووى علووى وشووك غصووب عنووك مووش  هللا اعلووم    الموورة الجايووة   االيمووان ولووذة الطاعووة  

 وممكن متلدقش تيجى !! بمزاجك  
 

 ان يفووق قلويالً  عبود الوردمن )كانع تلك الكلماع البسيطه بمثابة اللطموة الشوديدة التوى سواعدع
ر الدب    (  من ُسك 

 
بوووس انوووا عوووارف كوووويس ان ربنوووا امهلنوووى  : انوووا موووش عوووارف اقوووو  ايوووه؟؟ عبووود الوووردمن

بووس داسووس ان فووى  ونفسووى فعووال مبعوودش عوون طريقووه    كتيييييير  وادانووى نعووم كتيييييييييوور  
 الُدب بهدله  !! داجه بتشدنى وتبعدنى  غصب عنى   

 
الدب الدرام بهدله وشدططه وووجع قلب وعذاب وفى االخر غضب مش ك  الدب  :  عبد هللا

انمووا الدووب  ئ اللووى االفووالم والمسلسووالع رسوومته للدووب   يالمفهوووم السووعكووس ده و   موون ربنووا
وندوب  هوو الشوئ اللوى ربنوا غرسوه فينوا علشوان ندبوه  الطاهر   هوو اجمو  شوئ فوى الوجوود  

يووآآآآه لووو نفهووم يعنووى ايووه  عوول كوواخوه   يووآآآآآآآآآآآآآآآآهوندووب ب النبووى صوولى هللا عليووه وسوولم 
 )دــب(   ؟؟!

 
   ؟؟؟عبد الردمن: مش انع بتدبها يا معاذ
 

 : آآآآآآآآآه   عبد الردمن
 

 لو عايزها بجد سيبها   لو خايف عليها سيبها   لو بتدبها سيبها   : معاذ
 لو ماتع هتتعذب بسببك ولو انع مع هتتعذب بسببها

 انع بتدبها بجد ترضى انها تتعذب فى نار جهنم ؟ طيب لو

 
 

 : ازاى؟؟؟ عبد الردمن
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 وفى نفس الوقوع موش هقوو  افضو  مون الودكتور دوازم ربنوا  : انا مش عايز اكتر عليك   معاذ
فيوووه درس للووودكتور دوووازم راااااائوووع عووون المشوووكله بتاعتوووك دى   او  موووا اروح  يبوووارك فيوووه   

 هبعتهولك باذن هللا  
 

ربنوا يجعو  هودايتى عليوه ايديوه  : يآآآه   بقالى مده مسمعتش داجه للراج  ده  !! لردمنعبد ا
   يارب  

 
 : يارب  معاذ
 

 : خالص  هستنى منك الدرس باذن هللا   عبد الردمن
 

 وان شاء هللا لينا كالم تانى لو ربنا شاء   : باذن هللا  معاذ
 
 

 تابعونا في الدلقة القادمة ان شاء هللا
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 بتدبها  " " الدلقة الرابعة واألربعون
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ثوم  بتدميلوه   عبود الوردمنقوام  بارسا  الدرس اليوه   معاذوقام  الى المنز    عبد الردمنعاد 
لوو  بتدبهوا بجود ؟؟؟؟؟ بتدبهوا ؟؟ واخوذ يصومي لموا يقولوه الشوي    وضع السماعة فى اذنيوه   

ترضووى تكووون انووع السووبب حن قبرهووا يولووع  يهووا جهوونم!!!بتدبهووا خوواف عليهووا    انووع كووده هتود
ترضوى  ترضوى تكوون انوع السوبب حن رجليهوا تقوع مون علوى الصوراط فوى النوار ؟؟ عليها نوار؟؟

 تكون انع السبب إنها تتعذب فى جهنم؟؟
 

فتالقوي  "ُخوُذوهُ َفُملُّووهُ إن بسبب العالقة دي ربنوا بيقوو  للمالئكوة يووم القياموة عليوك "     ادذر
انووا ده  ياخوودونى فووين يووارب ؟   فتصوورخ      حلووف ملووك ينقضوووا عليووك لينفووذوا دكووم الملووك 15

ده  إزاى يوارب ؟؟؟؟ !!!مكنتش بتدم  عود كبريع مولوع فوى الودنيا    حتدوبس فوى توابوع جمور
حصوب  وحنوام حشورب مون  يتشووى جلودى فوى الودنيا     مكنتش بتدمو  شووية ميوه سوخنين   انا 

يعنوي اربطوووه        فتسومع النووداء األخيور "ُخوُذوهُ َفُملُّووهُ" ى يوارب ؟؟؟؟إزا الدمويم والمهو     
موش إنوع اللوى مشويع معاهووا وإنوع عوارف إنوك كووده  بالسالسو  واالغوال  وارمووه فوى جهوونم  !

قائم على حسواس دورام    هوى دى عاقبتوه  دب دـــرام   ن  " كنع بدبها يارب "ن  ؟؟بتمضبنى
 يوم القيامة   

 
صراخ  بتتنفل من تدع التراب    لدظة البعث    الكفن يتمزق من دو  جسمك  تخي  نفسك 

فتصورخ  من دولك من ك  جهة لكنك مش شايف حى شئ وإذ بايدين على كتفك من الجانبين   
 سائق وشهيد   ستساق للعرل على هللا    بك  فزم   مين؟؟

 
 لرهيب  !!امشى معاها لو هتنجيك يومها من العذاب ا عاوز تمشى معاها؟

 
وانوع رايو  كو      اسوتدعاء للتدقيوق معوك فوالن بون فوالن    تخي  يوم القياموة ينوادى عليوك   

تووبص موون بعيوود  يووا توورى حى مصوويبة موون المصووائب اللووى عملتهووا ؟!! شووعرة فيووك بتتوونفل   
تداو  إنك تهورب منهوا     وهوى تودور عليوك بجنوون فوى حرل  فتشوفها    يادى المصيبة   !!

"َولَون ن  يارب هو اللى ضودك عليوا !! حو  ما تشوفك تتعلق فى رقبتك وتصرخ       المدشر  
ُتم   لَم  َم إِذ ظ  َتِرُكونَ َينَفَعُكُم ال َيو  ُكم  فِي ال َعَذاِب ُمش   " حَن 

 

       فينظور لوك نظورة غضوب  ادذر   حن ربنا ينظرلوك وحنوع بتقوو  لهوا كوالم الدوب الدورام    
وهتفض  غارق  رة غضب فأنع ضعع وضام ك  شئ فى دنيتك وآخرتك    ولو نظر هللا لك نظ

 فى غضب هللا عز وج  لو لم تتب

 
   وهللا يقوو   حنع كده سوبب فتنتهوا فوى دينهوا لو بتدبها سيبها     لسة بتقو  بتدبها ؟؟؟؟؟؟؟؟

ِمَناِع ُثم  لَم  َيُتوُبو" : ِمنِيَن َوال ُمم  َم َولَُهوم  َعوَذاُب ال َدِريوقِ إِن  ال ِذيَن َفَتُنوا ال ُمم  ن  "ا َفلَُهم  َعَذاُب َجَهن 
   من ترك شيئا هلل عوضه هللا خيرا منه خليك فاكر  

 
ولوو موش الخيور ليوك هيوديك ن  هيجبهالك فى الدوال لوسبتها ألج  هللا   لو هى الخير إليك ربنا 

 !ما تسيب ربنا يختار ليكدى اختيارك لنفسك    من هى خيراً منها  
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كور   قبو  موا تمشوى تاف وتقاب  ربنا على الخاتمة دي!! حنع مستعد تموع وحنع معها دلوقتى ؟؟
جهنم   يعنووى شووعرة شووعرة فووى  !! حنووع ماشووي فووى طريووق آخووره جهوونم خطوووة وادوودة معهووا    

 جهنم يعنى عضو عضو فيك هيولع    جسمك هتولع
 

بواهلل ن  وإدنا مبونعملش داجوة دورام "دى مجرد عالقة بريئة     متقولش " إيه اللى يستاه  ؟
وقفتووك  ك يمووين وملووك شووما  بيكتبوووا كوو  شووئ   فيووه ملَوو عليــووـك اقووف مووع نفسووك واسووألها :

هيكتبهووا ملووك اليمووين وال ملووك  كوو  )مسوود(  وك  )مسووج( بعتووه ليهووا     معاها   نظراتووك لهووا   
 الشما  ؟؟؟

 
لوو رسوو  هللا صولى هللا عليوه ن  يك ؟؟األرل اللى انع واقف عليها معاها   هتشهد ليك وال عل

لووو ملووك  صووادبتى ؟؟ دبيبتووى وهجوزهووا؟؟ هتقولووه إيووه ؟؟وسوولم جوواء دلوووقتي وحنووع بتكلمهووا 
  الموع جالك دلوقتي وحنع بتكلمها هتقو  لربنا إيه ؟؟   دبيبتى ؟؟

 

 لو البنع دى انع حو  وادد فى دياتها
 طريق دهألنك حو  وادد عرفتها ال فك  سيئاتها فى ميزانك

 
خانووع حبوهووا وخانووع  سوواعاع    1تووذكر   إنها علشووان تقابلووك دلوووقتى او تكلمووك فووى التليفووون 

تتوقع حنها موش هتخونوك فوى يووم مون االيوام  حخوها وخانع حمها وقب  ده خانع ربها ودينها   
و وحخيراً    دى رسالة ليك من ربنا     ؟؟؟ بِيَن َدت  وا ُمَعوذأ َعوَث َرُسووالً "وربنا بيقو  "َوَموا ُكن   ى َنب 

 وممكن تكون دى آخر رسالة توصلك قب  الموع
 

قو  لها لوو عيطوع علشوان ترجوع  ؟؟ اختار    هى حو هللاخذ قرار حنك تسيبها    دلوقتى داالً   
حنا مستعد حخسر عشوانك حى شوئ    إال     حنا مستعد حضدى عشانك بأى شئ   إال ربنا ليها    

 ربنا
 

 صفقة :
 وتنجو من عذاب القبر ؟؟   تسيبها 

 ومتقعش من الصراط فى جهنم ؟؟ تسيبها  
 وربنا يعوضك حدسن منها ؟؟ تسيبها   
 وميولعش قبرك عليك نارا ؟؟ تسيبها    

 وتفوز بدب هللا ؟ تسيبها   
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 توصياع عملية :
 
حن يرزقووك  اسووتعن بالوودعاء فوواهلل قووادر حن يرزقووك حدسوون زوجووة فووى الوودنيا تدبووك وتدبهووا و2

 السعادة
 
 هوداياها غيور رقوم تليفونوك وتخلوص مون كو   دتى يلتئم الجرح البود حن يملوق عليوه تماموا    4

 ومن رقم تليفونها
 
  ابعد عن حى مكان ممكن تقابلها فيه0
 
  اسمع ك  يوم شريط دينى يذكرك بأعظم دبيب وهو هللا عز وج 2
 
سبتها  ى حسبوم هتدس إنك ندمان إنك  نصيدة مجرب / حو  حسبوم هتدس إنك معذب ن ثان0
 ثالث حسبوم من الدعاء وصدبة الملتزمين ودضور الدروس والدعاء هتدزن لموا تفتكرهوا , ن

 وبالتدريج هتندم على ك  يوم خليتها جدار بينك وبين ربنا سبدانه وتعالى   
 

 
 
 

 يا ترى خدع القرار وال لسه ؟؟؟
 
 
 
 
 

 هللاء تابعونا في الدلقة القادمة ان شا 
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 رضا هللا قب  ك  شئ " " الدلقة الخامسة واألربعون 
 

 فى الكلية عبد الردمن معاذقاب   وفي صباح اليوم التالي  
 

 : السالم عليكم وردمة هللا وبركاته  معاذ
 

 : وعليكم السالم وردمة هللا وبركاته  عبد الردمن
 

  كبرع دماغك؟؟سمعع الشريط وال : إيه األخبار ؟؟معاذ
 

 بس هى دى الدقيقة  والصرادة الكالم كان شديد شوية    : سمعته   عبد الردمن

     فى االخرة مينفعش ياخد الدنيا بالطو  والعرل وفى االخر يرجع يتبهد   والوادد

 
 بس المشكله الكبرى دلوقتى فيها هى   هتصرف معاها ازاى؟؟

 
 : ايه رحيك تديها الدرس تسمعه؟؟معاذ
 

 : درس مين يا عم الدا ؟؟!!عبد الردمن
 

 خ وبتام  !!وواددة جاية من انجلترا وانع تقولى درس وشي صدي   اصلك متعرفهاش  !
 

 يعنى هما بناع مصر خلصوا راي  تتجوز من انجلترا  ؟! : انجلترا  !!معاذ
 

 : حعم  ايه بس  ؟؟!!عبد الردمن
 

يمكون  مفويش داجوه مسوتديله   مدودش عوارف     الهدايوه مون عنود هللا  عبد الردمن: يا معاذ
 يكون الشريط ده سبب هدايتها عموماً  

 
 : يا عم حنا متأكد حصالً انها مش هتقب  إنى حتناقش معاها دتى فى الموضوم ده عبد الردمن

!   
 

 وهى لما تالقيك كده هتبعد هى كمان    : يبقى ابعد انع وانجو بنفسك  معاذ
 

 فيش د  غير كده   !: شكلها معبد الردمن
 

   واولها غير رقم موبايلك : وزى ما انع عارف   الزم تاخد خطواع بسرعة  معاذ
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ده غيور ,,  ده رقمى ده متعرفش انا تعبع قد ايوه علشوان اجيبوه    : أل   كله اال دهعبد الردمن
كوون اقفوو  انووا مم هقعوود حوزعووه تووانى علووى النوواس كلهووا  !!    انووه مووع كوو  النوواس اللووى تعرفنووى

 الموباي  اسبوم وال اتنين مثالً وخالص  
 

هتقفوو  الموبايوو  واو  مووا تفتدووه هتالقووى هجوووم رسوواي  ومووش  : يووابنى اسوومع الكووالم  معوواذ
 مستخسوور تضوودى بوورقم موبايوو وبعوودين  انووع مووش حو  وادوود يقووو  الكووالم ده  ! هتسوويبك  !

 علشان رضا هللا  ؟؟!!
 

 جه   بس   : وهللا مش مستخسر وال داعبد الردمن
 

 : بس ايه  ؟؟معاذ
 

 بتكسير الشريدة( عبد الردمن)ثم قام  وآدى الشريدة    : حهو يا عمعبد الردمن
 

 ربنا يبارك فيك      : ايوه كده يابط معاذ
 

ده مجورد مواهتالقى الورقم غيور متواح  : بس انع فاكر انها كده هتسبنى  معتقدش  عبد الردمن
 ك  شوية   هتالقيها نطالى هنا فى الكلية

 
وانوا هكتوب المداضوراع  ايه رحيك االسبوم ده تري  فى البيوع شوويه   : خالص  بسيطة  معاذ

 وابعتهالك ؟؟
 

 : امرى الى هللا  ماشى  عبد الردمن
 

 المدمو  ونظر فيه   ثم رد قائالً   معاذحخر   الدديث    معاذقاطع صوع المدمو  الخاص ب
 

 : السالم عليكم   معاذ
 

     !!!!معاذ: الدقنى يا المتص  
 

 
 

 ترى من المتص  وماذا ددث؟؟
 

 وكيف سيتصرف عبد الردمن مع نورهان؟؟
 
 

 هذا ما ستعرفونه فى الدلقاع القادمه باذن هللا  تابعونا    
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نَساُن َضِعيفاً "* الدلقة السادسة واألربعون   "َوُخلَِق اإل 
 

 : السالم عليكم  معاذ
 

   !!معاذسارة: الدقنى بسرعة يا 
 

 : فيه إيه يا سارة ؟؟؟!!!معاذ
 

 بابا وقع مرة واددة ومش بيرد عليا ! ساره: الدقنى   
 

االتصوا  سوريعاً ونسوي  معواذانهوى ن  : اتصلى باالسعاف بسرعة على موا اجيلوك   بسورعةمعاذ
مسورعاً وراءه  عبود الوردمنجورى  حنه كان يتددث مع عبدالردمن فخر  من الكلية مسورعاً   

 لدق به  دتى 
 

 ؟؟معاذ: فيه ايه يا عبد الردمن
 

 : مفيش  بابا شكله تعبان شوية   معاذ
 

 : حلف سالمة   طيب آجى معاك يمكن تدتاجنى معاك  عبد الردمن
 

 : جزاكم هللا خيراً  ان شاء هللا خير  معاذ
 

   معاذ: ابقى طمنى يا عبد الردمن
 

 : ان شاء هللا  معاذ
 

 وفى الطريق اتصلع به سارة   عائداً    معاذثم حسرم 
 

 انع فين؟؟؟   معاذسارة: ايوه يا 
 

 : انتى اللى فين؟؟معاذ
 

 سارة: انا اتصلع باالسعاف وجم خدوا بابا   وادنا دلوقتى فى مستشفى الجامعة  
 

 مسافة السكة باذن هللا   : طيب انا جاى فى الطريق  معاذ
 

 قباله  الى المستشفى ديث كانع سارة فى است معاذوص  
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 : السالم عليكم   معاذ
 

 شوفع اللى دص  ؟؟ سارة)وهى تبكى( : وعليكم السالم   
 

 بابا هيبقى كويس ان شاء هللا  ايه بس اللى دص   ؟؟ : هدى نفسك بس  معاذ
 

سووارة: كنووع فووى الكليووة   ورجعووع البيووع   فتدووع البوواب لقيووع بابووا واقووع علووى االرل ومووش 
 بيتدرك وال بيرد عليا  

 
 وبابا فين دلوقتى  ؟؟ : خير   هدى نفسك بقى ومش عايزين توتر   معاذ
 

 ثم انفجرع فى البكاء   سارة: فى االنعاش  
 

ليكوون  عبود هللاالمدموو  واتصو  بصوديقه  معواذحخور      تهدئتها ولكون دون فائودة معاذداو  
 بجانبه فى هذه المدنة  

 
وجلس الجميوع فوى  عما ددث   معاذودكى له  الى المستشفى بعد وقع قصير    عبد هللاوص  

 عبود هللاو معواذحسورم  خر  ادد االطباء من غرفة االنعاش   وبعد مدة انتظار خرو  االطباء  
 تجاهه  

 
 : السالم عليكم  معاذ
 

 الدكتور: وعليكم السالم وردمة هللا وبركاته  
 

 : ايه االخبار يا دكتور  ؟؟؟ طمنا باهلل عليك  ؟؟معاذ
 

 تور: هو دضرتك ابنه  ؟؟الدك
 

 صادبى   عبد هللاابنه وده  معاذ: ايوه انا معاذ
 

وتسوبب فوى شول  فوى الناديوة الشوما  مون  والدك جاله نزيف فى المو     معاذالدكتور: بص يا 
لقينوا  المشوكلة اننوا لموا عملنوا االشوعة المقطعيوة  بس لالسف موش هوى دى المشوكلة   الجسم  

 انى متقدم فى عدة مناطق فى الم   !!فيها مع النزيف ورم سرط
 

 : يعنى ايه يا دكتور  ؟؟؟عبد هللا
 

 الدكتور: يعنى الصرادة الدالة صعبة جدا وفى مردلتها االخيرة  
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 ومش بايدينا حى داجة فى الوقع الدالى  
 

 بكلمة واددة سوى )الدمد هلل(    معاذلم يتفوه 
 

 يا دكتور؟؟ : طيب هو هيخر  امتى من االنعاشعبد هللا
 

 الدكتور: على بكره كده باذن هللا   
 

 : جزاكم هللا خيرا يا دكتور  عبد هللا
 

ذهوب   وفعوالً  حاليخبر حخته دتى ال تجزم وتسخط علوى قضواء هللا    معاذصديقه  عبد هللانص  
 وجلس الجميع فى المستشفى دتى الصباح   وطمأن اخته   معاذ
 

اددى الممرضاع من المرفة وهى تجر سريراً متدركاً عليوه  خرجع وفى صباح اليوم التالى   
بانوه البود مون تواجود ادود بجانوب الوالود  معواذوذهبع به الى اددى المرف   ثم اخبورع  الوالد  

وطلوب مون اختوه العووده الوى المنوز   حن يكوون هوو هوذا الشوخص   معواذفصومم  دائما لخدمته  
   عبد هللاوكذلك  لتستري     

 
وبالكواد تتدورك  شل  كام  فى النصف االيسر مون الجسوم   الوالد غايه فى السوء    كانع دالة

دالوه سويئه  وال يستطيع التدكم فوى افرازاتوه كوالبو  واللعواب   يستطيع الكالم   ال يده اليمنى  
 جدااااااا  

 
 والوده  باسوتيقاظ  معواذشوعر    معواذوبعد حن افاق الوالد من غيبوبته   نظور دولوه  لم يجود اال 

 معواذمكوث  ويدعوا لوه   وقب  يده ورحسه وحخذ يقرح عليه الرقية الشرعية   اليه   معاذفأسرم 
ويطعموه  ويمسو  إفرازاتوه   يميور لوه مالبسوه    اربعة حيام ال يفتر وال يم  من خدموة الوالود   

يبكووى معوواذ بكووى الوالوود   ف وكلمووا وقعووع عووين الوالوود فووى عينووه   ويقوورح القووران بجانبووه   بيووده  
 لبكاءه  

 
وبعود ان  وفوى هوذا اليووم   كانوع دالوة الوالود قود تودهورع بشوك  كبيور   وفى اليوم الخامس   

 عواد الوى دجورة الوالد  فوجوده مسوتيقظاً   من صالة العصر فى مسجد المستشفى   معاذانتهى 
يريود ان يكتوب لوه ثوم عورف انوه  فى بداية األمور   معاذحخذ الوالد يشير اليه اشاراع لم يفهمها 

 ادضر له ورقة وقلماً من دقيبته   شيئاً  
 

نظور  الورقوة   معواذثوم حعطوى  وحخذ الوالد يكتب بيده درفاً درفاً دتى انتهوى بصوعوبة بالموة   
 ولم يشعر بنفسه إال وهو يدتضن والده   ن  فيها ثم انفجر باكياً  معاذ
 

إنهوا  آآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآه   بنا يسامدنى    (سامدنى علشان ر )سامدنى يا بنى   لقد كتب الوالد
 األبوة   ئإنه اإلدساس بدف والده منذ سنييين   معاذالمره االولى التى يدتضن فيه 
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ينوادى ادود  معواذحسورم  اذ به يشوعر بتوقوف دركوة الوالود   يبكى ويدتضن والده   معاذوبينما 
 نبل   ثم قام باغمال عيني الوالد  استشعر ال االطباء الذى حسرم بدوره ندو الوالد  

 
 : البقــــــاء هلل    معاذثم قا  ل

 
 

 تابعونا في الدلقة القادمة اان شاء هللا 
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 ُمصيبة الموع " " الدلقة السابعة واألربعون
 

 ر ممشوياً عليوه  !!ذو القلب الرقيق والعين البكواءة نفسوه عنود سومام الخبور فخو معاذلم يتمالك 
فقد كان ممشيا عليه ولكون  كان الجميع فى غاية العجب وهم يداولون افاقته  !! وسبدان هللا  
 )الدمد هلل    إنا هلل وإنا اليه راجعون    الدمد هلل    إنا هلل وإنا اليه راجعون    ( لسانه يردد
لهوم اجرنوا فوى مصويبتنا واخلفنوا ظو  يرددهوا ويقوو  )ال وبمجورد ان حفواق      !معواذهلل درك يا 
 خيراً منها (

 
إنوه نعوم الصوادب فوى  إليوه    عبود هللافأسرم  واخبره بوفاة الوالد    عبد هللاثم اتص  بصديقه 

وموا اعوده هللا للصوابرين ويعينوه علوى  بثوواب الصوبر   معاذفقد اخذ يذكر  هذا الوقع العصيب  
 الدمد واالدتساب  

 
ثووم عوواد الووى  فووى المستشووفى ينهووى بعول االجووراءاع لخوورو  الجثوة عبود هللاصووديقه  معوواذتورك 

 وكانع المشكلة الكبرى فى كيفية إخبار سارة باالحمر  ؟؟ المنز  ليخبر االه  واالقارب  
 

 فتوجوه الوى اقورب مسوجد   على يقين تام بأنه ال ملجأ إال الوى هللا  فهوو نعوم المعوين   معاذكان 
وعوواد الووى البيووع   وقووام  ان يوورزق حختووه الصووبر واالدتسوواب  وصوولى ركعتووين دعووا هللا فيهمووا 

ولكون  ولووال علمهوا بصودق حخيهوا موا صودقع الخبور   ن باخبار حخته   التى انفجرع فى البكواء 
 بفض  هللا صبرع ولم تجزم من قضاء هللا  

 
قود انهوى  عبود هللافوجود  وبعدها عاد الوى المستشوفى    باالتصا  باأله  واالقارب   معاذثم قام 

اتصو     معاذباإلتصا  باألخوة واألصدقاء واخبرهم بوفاة والد  عبد هللاقام  اجراءاع الخرو   
 تم تدديد صالة الجنازة بعد صالة العشاء     لكن الهاتف كان مملقاً   عبد الردمنب
 

 معواذتقودم  وفي صوالة العشواء   باالستعانة ببعل األخوة فى تمسي  الميع وتكفينه    معاذقام 
موع األخووة  معواذونوز   ثم انطلوق الجميوع الوى المقوابر   وصلى بالناس العشاء ومن ثم الجنازة

دريصاً ك  الدرص على حن يتم كو  شوئ وفقوا لسونة النبوي صولى هللا  معاذكان  ليلددوا الميع  
كثوا فقود م    عبود هللاو معواذغوادر الجميوع   إال  وبعد االنتهواء مون دفون المتووفى   عليه وسلم  

فهم يعرفون تمام المعرفه داجوة الميوع للودعاء ن  يدعوان للميع بالردمة والثباع عند السما  
وصدق النبى اذ يقو  )وولد صال  يدعوا    إنه البر  دتى بعد الموع خصوصاً فى هذا الوقع  

 له (   
 

لمووا ملئووع ُيخووتم بهووا كتاب  كووان نقيوواً طوواهراً   ولكوون لطا   معوواذوهكووذا تملووق صووفدة فووى ديوواة 
وتبودح صوفداع كتواب جديود   علوى حمو  بوأن يسوتمر  صفداته بالوان شتى من اإليذاء والعذاب  

 الصالدة   فى سطرها بأدرف من نور األعما   معاذ
 

 تابعونا في الدلقة القادمة ان شاء هللا 
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 " وشباب مش عادي!    شباب عادي " الدلقة الثامنة واألربعون
 

وبفضو  هللا اجتواز العديود مون  وعاد الى دضور مجالس العلوم   االدزان  ينفل غبار  معاذبدح 
ويالهوا مون سوعادة غوامره دوين تموع مراجعوة الكتواب الوذى قوام  االختباراع عند كبوار العلمواء  
والوذى زكوى الكتواب لودى ادودى دور النشور والتوى لوم تتووانى فوى  بتأليفه على يد حدد الشويوخ 

 طابعته  
 

 ممسكاً باددى نس  الكتاب   اخذ يقلب صوفداتها وهوو ال يصودق موا يورى    جلس معاذوهاهو 
 ترقرع الدمعاع من عينيه  وجد قدماه تسيران به الوى مصواله فوى بيته  وحخوذ يصولى شوكرا هلل 

 فهو يعرف تمام المعرف ان هذا العم  ما تم اال بفض  هللا وتوفيقه سبدانه وتعالى      
 

ودعوا هللا لوه بوالقبو   عبود هللافهنأه  حو  من يعلمه بخبر الكتاب   ليكون عبد هللااتص  بصديقه 
 واإلخالص  

 
 عند الشي  إبراهيم   عبد هللاتقاب  مع  وفى مساء اليوم التالى   

 
 انا لسه مش مصدق لدد دلوقتى  !   داجة تانية  عبد هللا: شوفع الكتاب بعد الطباعه يا معاذ
 

انوا امنيوة ديواتى ان  لصراده انا بمبطك علوى الكتواب ده  ا م بارك  : ما شاء هللا   الله عبد هللا
  من ساعة ما قولتلى علوى معاذعارف يا  يبقى ليا صدقه جارية بعد الموع وخاصة كتب علم  

ال    شواب زيوي وزى اى شواب  معواذوانا قعودع بينوى وبوين نفسوى وقولوع    موضوم الكتاب  
الزم شوية صبر  وفى اآلخور  بينه وبينا اإلخالص والهمة زايد عنا ايد وال رج    ولكن الفرق 

   ذلك فض  هللا يمتيه من يشاء  
 

 ويرزقنا وإياك اإلخالص فى القو  والعم    : ربنا يمجرك بنيتك ويزيدك من فضله معاذ
 

هتشورح  وبعدين انا سومعع كوده كوالم مون ادود األخووه انوك ان شواء هللا  : اللهم امين   عبد هللا
 صدي  الكالم ده؟؟ لفقه الجايه بد  الشي  ابراهيم هنا فى المسجد ؟؟دورة ا

 
انووا كنووع لسووه ن  : بفضوو  هللا  الشووي  لسووه متصوو  بيووا امبووارح وقووايلى علووى الموضوووم دهمعوواذ

 هقولك  
 

 : ما شاء هللا   اللهم بارك   عبد هللا
 

 : وكمان قالى انه هيثبع ليا خطبة جمعة فى ادد المساجد   معاذ
 

 : ربنا يزيدك علم ونور واخالص ويقين   هللاعبد 
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 : مسئولية كبيرة  هللا المستعان  معاذ
 

 : ربنا يوفقك لك  خير   عبد هللا
 

 : اللهم آمين  معاذ
 

وال  ال يوذهب الوى الكليوة   اسوبوعاً كوامالً فوى البيوع    عبود الوردمنمكوث  على الجانب االخور  
نظرا النه اشترى خطا جديدا للموباي  لم يعرف  د شيئاً يعرف شيئا عن ادد   وال يعرف عنه اد

 ادد رقمه بعد  
 

كوان شومله الشواغ , فوإن كوان  هذا االسبوم فى التفكير فى ذلك الموضووم   عبد الردمنقضى 
 فه  سيستطيع ان ينفذ ذلك على ارل الواقع؟؟    قد اخذ القرار بتركها فى قرارة نفسه

 
واديانا اخرى يصمى الوى وسواوس الشويطان  والدكتور دازم   عبد هللاو معاذاديانا يتذكر كالم 

رحتوه  دتوى وصو  بوه االمور الوى ان  عبد الردمناشتد الصرام داخ   والنفس االماره بالسوء  
 ذاع مرة يكلم نفسه فى غرفته!! عائشهاخته 

 
قلووب  ولالسف الشديد   استطام الشيطان ان ينسيه ان له ربنوا قوادراً علوى تصوريف األموور   

 عبود الوردمنفتورك  سوميع بصوير مجيوب الودعاء   امره بين الكاف والنوون   العباد بين يديه   
 فاالنسوان ضوعيف    ولكون هيهواع هيهواع    فدواو     االستعانه باهلل   فوكله هللا الى نفسه   

 والفتن خطافة  
 

فوى غرفتوه دوين رن  جالسواً  عبد الوردمنكان  وفى مساء يوم الجمعه من نهاية ذلك االسبوم  
فوجوودع امامهووا فتوواه فاتنووة الجمووا  فووى ريعووان  لتفووت  البوواب   عائشووهحسوورعع  جوورس البوواب  

 الشباب  
 

 الفتاه : مساء الخير  
 

 : مساء الخير  عائشه
 

 موجود لو سمدتى؟؟ عبد الردمنالفتاه : 
 

 : ثوانى اشوفه لدضرتك  عائشة
 

 ددة بره بتقو  انها عايزاك  ؟؟فيه وا   عبد الردمنالى غرفة  عائشةحسرعع 
 

 لش هو راي  فين  ا: قوليلها خر  ومق( ادرك عد الردمن انها نورهان) عبد الردمن
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 لش هو راي  فين  اخر  وماق عبد الردمن: وقالع لها  الى الفتاه عائشهعادع 
 

فوى الكليوه  اصوله كوان ناسويها معايوا الفتاه : طيب ممكن لما يجي تديله المذكره دى بعود اذنوك  
 وبقاله اسبوم مش بيجي فقولع اوديهاله واطمن عليه  

 
 وان شاء هللا هديله المذكرة او  ما يجي   : ال اطمنى دضرتك هو كويس  عائشة

 
وبمجورد ن  ونورهوان عائشوهواقفا عند باب غرفته يستمع للدديث الدائر بوين  عبد الردمنكان 

 خطف منها المذكرة وعاد الى غرفتهو عبد الردمنالباب   اسرم  عائشهان اغلقع 
 

وموين القمور اللوى  ؟؟عبود الوردمن: ايه الموضوم يا سي  وهى تضدك وتقو  عائشهلدقع به 
 كانع عايزاك دى؟؟

 
دى وادوده معايوا فوى  : وطي صوتك شوية  انع هتعمليلوي دوشوه علوى الفاضوي  !عبد الردمن

 فايقلها  ! دوار وانا مش  الكليه كانع واخده منى المذكرة دى وعايزه تفت  معايا
 

 طيب  !! : بقى هو الموضوم كده يعنى  !!عائشه
 

فهو يعلم ان هناك شيئا  واغلق المرفة واخذ يقلب فى المذكرة عبد الردمنوقام  عائشهخرجع 
] مش عارفه انا قدرع امسك القلم ازاى واكتب  بس ك  اللوى  واذا برسالة من نورهان   بها  

انووا بقووالى  مفكوورتش الفتووره اللووى فاتووع دى انووا دووالى كووان عاموو  ازاى  ! اعرفووه ان قلبووك ميووع
يمكوون اكووون دبيووع انسووان مووش بيقوودر معنووى  اسووبوم مووش بعوورف انووام ودموووعى مووش بتقووف  !

بلييييييييز يا     بس لالسف ارتبطع بيه ومش قادره ابعد عنه وال انساه ولو للدظه!!    الدب
انا دياتى مون  انع مش عارف انا بدبك قد ايه  ! ده    ارجوك متسيبنيش بالشك  عبد الردمن

علشووان كووده  لو قووررع تسوويبنى  مش هيبقووى فيووه دوو  قوودامى غيوور  غيوورك ملهوواش معنووى  !
 االنتدار!!! [

 
وقلقوا علوى قلوق   وديورة علوى  تلك الكلماع وازداد اضوطرابا علوى اضوطراب  عبد الردمنقرح 

نا  يأتى دور الشيطان   فالسادة سادته   وهوو يجيود وه      ديرة  لقد ازداد الموقف تأزماً !!
دى بتقووو  هتنتدر  يووادى  ينتهووز الفوورص   ويضوورب علووى الوووتر الدسوواس      اللعووب فيهووا 
بوس الكوالم  انع عارف كويس كالم الشويوخ      ؟؟!!هتسيبها تنتدر يا عبد الردمن المصيبة!!

 شويه علوى النظوام ده  عوادى يعنوى  وبعدين موا كو  النواس ما ده صعب يطبق على ك  الناس  !
وان شوواء هللا لمووا نتخطووب العمليووة هتتظووبط والوادوود يسووتقر بقووى  هووى جووع عليووا انووا يعنووى؟؟!!
 مون علوى سوريره   وادضور المدموو    عبود الوردمنقام        ن  ويتوب ويبدح يشتم  ص   !!

 ثم اتص  بها   كتب رقم نورهان الذى يدفظه جيداً   
 

 لقة القادمة ان شاء هللاتابعونا في الد 
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 ( قب  األخيرة )  - ؟؟!! " بعــد ايــه " الدلقة التاسعة واألربعون 
 

واعتذر لها بظروف مرضية منعته من الخرو  االسوبوم الماضوى  بنورهان عبد الردمناتص  
 وحن تتيقن بأن دبه لها ال ولن يتمير دتى الموع   وطلب منها ان تسامده هذه المرة      
 

بو   ولكنوه لوم يفعو    والدته انه ذاهب الى الكليوة   عبد الردمناخبر  وفى صباح اليوم التالى  
دينهوا كوان حذان  وعواد متوأخراً الوى البيوع    وقضوى معهوا اليووم كلوه    ذهب للقواء نورهوان   

 الممرب يدوي فى األفق  
 

انع بقالوك  بايلك مقفو  ليه ؟؟ ومو ؟عبد الردمنالوالدة: اتاخرع كده ليه يا  استقبلته والدته  
 قلقتنا عليك يابنى  ! كتييير متاخرتش بالشك  ده  

 
وردوع اذاكور عنود وادود صوادبى والوقوع  : معلش يا ماما الموبايو  فصو  شودن  عبد الردمن

 ادعيلى بقى انج  واجيب تقدير   انتى عارفه بقى االمتداناع قربع   سرقنى خاااااااالص  
 

 فقك يابنى وتجيب حدسن تقدير  اجيبلك تتمدى؟؟الوالدة: ربنا يو
 

 حنا عايزك متشيليش همى خاااااالص  انا مبقيتش صمير    : ال   انا اتمديع بره  عبد الردمن
 

اللووى موون دورك والد وبنوواع اتجوووزوا ومعوواهم عيووا      الوالوودة: يووابنى مدوودش قووا  انووك صوومير
 بس انع عارف قلب األم بقى    دلوقتى  

 
 : ربنا يخليكى ليا ويديكي الصدة وطو  العمر  دمنعبد الر

 

حصب  التفوريط فوى الصوالة حموراً عاديواً جوداً    تدهورع دالة عبد الردمن اإليمانيه بشك  رهيب
 لسووومام االغوووانى واالفوووالم    عبووود الوووردمنوعووواد  وكوووذلك الكوووذب  هجر القوووران  و   و   !!   

ولوم يقوف االمور علوى خروجواع النهوار فقوط موع  والقلب يوزداد سوواداً  معصية تتبعها معصية   
موتعلال بالموذاكرة عنود حدود  ب  حصب  يخر  معهوا لويالً ويعوود قورب منتصوف الليو     نورهان  
 والوالد والوالدة مثلهم مث  معظم األسر فى سباع عميق   األصدقاء  

 
ى بوا  لنوداء )هللا خر  عبدالردمن كعادته فى اذان العشواء دون ان يلقوى ا وفى اددى الليالى  

التقى نورهان  ثم ذهب االثنان لدضور ادد الدفالع  كان الموعد الليلة مختلفاً قليالً   اكبر(   !
قضوا الليلة فى الدفلة بين غناء ورقص وتلذذ بمعصوية  المنائية ألدد المطربين المشهورين   

 هللا   
 

عبود ركب  ى الثانية بعد منتصف اللي   كانع الساعة دوال ولم ينصرفوا اال بعد انتهاء الدفلة  
دتووى ال يووراه حدوود فووى  السوويارة مووع نورهووان وطلووب منهووا ان تنزلووه قبوو  البيووع بمسووافة الووردمن

 حنزلته وانصرفع   المنطقة  
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وجود نفسوه يخور  المدموو   بضويق فوى صودره   عبود الوردمنحدوس  وفى طريقوه الوى البيوع  
قوا  فوى نفسوه بعود ان م انهى المكالموة قبو  ان تتم  ضمط على زر االتصا  ث   معاذويكتب رقم 

  سيبك ( هيقولى ايه غير الكالم اللى قالهولى قب  كده    معاذ)هو 
 

اذ بسوياره بهوا ثالثوه مون الشوباب يسويرون بسورعة جنونيووة  وبينموا كوان يعبور ادود الشووارم   
فصدموه  فاندرفوا يميناً    وهم داولوا ان يفادوه داو  ان يفاديها فاتجه يميناً   قادمة ندوه  

عبود نظوروا الوى  كانع رائدة الخمر تفوح مون افوواههم   نز  الشباب من السيارة    !بالسيارة
 والدماء تسي  من ك  موضع فى جسده   فوجدوه ملقى على االرل الردمن

 
 قا  اددهم : هنعم  ايه فى المصيبه دى   ؟؟

 
 نا نروح فى داهية!!الثاني: اتصرفوا بسرعه قب  ما دد يجي وكل

 
ولوو اتمسوكنا هناخود  ليلتلكوا سودا  الواد مواع   ثم قا : عبد الردمنقام الثالث بتدسس نبل 

 اعدام  
 

وانع هاع داجة مون العربيوة وامسو  الودم  شي  معايا ندخله العربية   الثانى: انا عندى فكرة  
 يال بسرعة   من عليها ومن على االرل  

 
 ؟االو : هنوديه فين؟

 
وكأن القطر هوو اللوى خبطوه وال  هندطه على قضيب السكه الدديد والقطر يجي يفرمه الثاني: 

   !كأن داجه دصلع
 

 يال بينا   الثالث: قشطة  علّى النعمه انع دماغ كبيرة اووووى  
 

واخووذوه الووى حدوود  اليووزا  ديوواً فووى السوويارةينووزف ولكنووه الووذى كووان  عبوود الووردمندموو  الشووباب 
 الدديدية فى حدد المناطق الزراعية ووضعوه وفروا هاربين   قضبان السكك

 
 وجد نفسه مستلقياً على قضيب السكه الدديد   نظر دوله   من الصدمة   عبد الردمنحفاق 

حراد ان يهتوف ويصوي  ليسوتميث بأدود  حراد ان يقوم فما اسوتطام ان يدورك سواكناً فوى جسوده  
 حدس عبد الردمن انها اللدظاع االخيرة فى دياته       ولكنه لم يستطع ان ينطق درفاً وادداً 

 

رجعنووى يووارب وانووا عموورى مووا  يووااااااااااااااااارب   يووارب   يووارب   حخووذ يصوورخ فووى اعماقووه  
رجعنى يارب وانا عمرى ما هبص لواددة وال اسمع اغنية وال اتفر  علوى    هعصيك تانى ابداً 

عمورى موا همفو   رجعنوى يوارب وانوا    وادودة رجعنى يارب وانا عمرى ما هفوع صالة فيلم  
موش  موش عواوز امووع  !    طيب ارجع اصلى ركعتين   ركعتين بس   !!    عنك ثانية واددة

 آآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآه   مش عاوز ادخ  جهنم  !! عاوز امووووووووووع  !
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صووور متالدقووه  تجمعووع فووى رحسووه عوودة صوووع القطووار قادمووا موون بعيوود   عبوود الووردمنسوومع 
صوورته فوى  صورته وهو طف  صمير يلعب موع الطفوا  وهوو يدمو  بوراءة الطفولوة    لدياته  

صورته وهو مع زمالئوه فوى  او  يوم ذهب فيه الى المدرسة وهو يرفل ان يترك يد والدته   
صوورة     معواذصوورة  صوورته فوى الكليوة   صورته وهو يرى نورهان الو  مره   المدرسة  
 واخيوورا    صووورة والديووه     عائشووةصووورة اختووه  صووورة الوودكتور دووازم شووومان     عبوود هللا

 من ضيع آخرته من اجلها      صورة نورهان
 

 موور شووريط دياتووه حمووام عينيووه وكووأن السووبعة عشوور عاموواً التووى قضوواها فووى الوودنيا موورع كدقيقووة 
الهواتف المدموو  الخواص رن  وفوى هوذه االثنواء   اقترب القطوار اكثور واكثور   واددة او حق   !

فسوومعه حدوود المووزارعين الووذى كووان متواجووداً فووى ذلووك الوقووع بووالقرب موون سووكة    عبوود الووردمنب
فأسورم  ممودداً علوى قضويب القطوار   عبد الوردمنفوجد  ذهب ليرى مصدر الصوع    القطار  

 اليه ودمله بعيداً عن سكة القطار  
 

اخوور   دّركووه ولكنووه ال يسووتجيب   ن جسووده    كووان الوودم اليووزا  يسووي  مووعبوود الردمننظوور الووى 
 ثم اتص  باالسعاف   عبد الردمنالهاتف المدمو  من مالبس 

 
جالسواً فوى مصواله  معواذكوان    معواذانوه رقوم  واتص  باخر رقم فى قائمة االرقام المتص  بهوا  

 يستمفر هللا بعد ان انتهى من قيام اللي  دينما رن هاتفه المدمو   
 

ن  جد ادد االشخاص يخبره بان صوادب هوذا الهواتف يبودو انوه قود صودمه شوئ موافو    معاذرد 
وانوه اتصو  بهوذا الورقم النوه كوان اخور رقوم موجوود فوى     وهو فى دالة درجه فى المستشوفى

 مون كوالم الرجو  ان صوادب هوذا المدموو  يعرفوه    معواذادرك  قائمة االشخاص المتص  بهم  
 سه ونز  مسرعاً ليرى ماذا ددث  ؟فاخذ عنوان المستشفى وارتدى مالب

 
اخوذه الموزارم الوى العنايوه  الوى المستشوفى ديوث قابو  الموزارم عنود االسوتعالماع   معاذوص  

 ووجده فى دالة يرثى لها ودوله العديد  عبد الردمنفوجد ذلك الشخص  معاذنظر  المركزة   
النوه فوى داجوه  عبد الوردمن  حسرم اليهم ادد االطباء واخبرهم ان يتصلوا باهو من االطباء  

واتصوو  بووبعل االسووماء الموجوووده علووى  المدمووو  موون المووزارم  معوواذاخووذ  ماسووه لنقوو  دم  
وطلووب موونهم سوورعة  مدموودو عبوود هللاثووم اتصوو  ب الهوواتف ومنهووا نورهووان واخبوورهم بمووا دوودث  

 لم يمل الكثير دتى وص  الجميع الى المستشفى   التواجد   
 

 ة ونورهان ومدمد وعبد هللا  الوالد والوالدة وعائش
 ثم وقف الجميع يبكون   فى انتظار ماذا سيددث لعبد الردمن؟؟!!

 
 
 

 تابعونا في الدلقة القادمة ان شاء هللا 
 
 

 



 172 

 ] األخيـــرة [  -"  هنقو  له ايه " الخمسونالدلقة   
 

   عبد الردمنيبكون ويتضرعون الى هللا ان ينقذ  عبد الردمنوقف الجميع دو  
 كانع نظراتهم وقلوبهم ترقب بدذر ذلك الجهاز الذى يصور ضرباع القلب   

 

 

 
 تنتظم اديانا وتضطرب اديانا اخرى   عبد الردمنكانع ضرباع قلب 
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 وفجاه دّوى صوع الجهاز   
 

 يييييييييييييييييييعتيييييييييييييي 
 

 
 

 لقد ماع عبد الردمن  ! 
 

 ألآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآه  
 

 )وجاءع سكرة الموع بالدق ذلك ما كنع منه تديد( 
 

حصيب الجميوع بدالوة هيسوتيرية  تعالع الصيداع والبكاء والنديب وسقط البعل ممشياً عليه  
 فالفاجعووة كبيوورة   اجتمووع كوو  موون فووى المستشووفى لتهوودئتهم ولكوون دون جوودوى   موون البكوواء  

وقوود ابتلووع   عبوود الووردمنفقوود وقفوووا عنوود رحس  عبوود هللاو معوواذامووا   والمصوويبة كالصوواعقة  
واخذوا يدعون هللا الخ لطالماً جلوس  وقفوا وهم غير مصدقين    االرل من غزارة دموعهم  

   واليوم رد  دون ادنى ودام باالمس  ! كان بينهم معهم وخر  معهم   
 

هوو  دقوواً هووى    عبوود الووردمننظووراع الووودام ل تجمووع الجميووع واخووذوا يلقووون النظووراع االخيوورة  
 وكأنهم فى حبشع كابوس  ! ال يزالون غير مصدقين  ! النظراع االخيرة   ؟؟

 
   عبد الردمنعلى ان يقوموا هم بتمسي   عبد هللاو معاذحصر 

 
 ولكن ليس فقط ألنه اخ ودبيب يصعب فراقه      مه شاقه للمايةكانع المه

 
 لعالماع سوء الخاتمه التى ظهرع تباعا عند تمسيله   

 
 وما ادراك ما سوء الخاتمه؟؟!!

 
 نسأ  هللا العفو والعافية   
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كانووع السوواعه تقتوورب موون الداديووة عشوور  نفسووه ممووا رحى    معوواذلووم يتمالووك  وبعوود االنتهوواء   
الى الكلية وقف على ادد الساللم وحخذ ينادى بوأعلى صووته   يوا شوباب   يوا  معاذذهب    ظهراً 
 تجمع العديود مون الطوالب ليوروا مواذا سويقو     ظن الجميع حنه حصيب بشئ فى عقله    بناع  
 يصرخ وقلبه يتفطر    معاذحخذ 
 

 عبد الوردمناخونا  ماع   ردمنعبد الزميلنا  ماااااااااااااااع   عبد الردمن ياشباب   يا بناع  
المووع موش بعيود  مسوتنيين ايوه؟؟!! فوقوا بقى   فووووووقوووووووووووا   ماااااااااااااااع  

 االغووانى واالفووالمعلووى  شووباب المسوولمين بيموتوووا علووى ايووه دلوووقتى؟؟! !عنووى وعنووك وعنِووك
هتقوو   اب  اللى عايز يموع على طاعه يعيش على طاعه يا شوب   !وقصص الدبوالمخدراع 
هنقولوه يوارب اصولك  هنقولوه ايوه ياشوباب؟؟ ؟؟هنقو  لربنوا ايوه هتقولى لربنا ايه؟؟ لربنا ايه؟؟

  كان الزم تنبهنا االو  علشان نلدق نتوب  ؟!    اخدتنا على غفله

 
َم   َصا هتالقى الجواب فى كتاب هللا بيقولك َنا َنع  ِرج  َنا حَخ  َطِرُخوَن فِيَها َرب  َر ال ِذي )َوُهم  َيص  لًِدا َغي 

الِمِ  ِذيُر َفُذوقُوا َفَما لِلظ  َر َوَجاَءُكُم الن  ُر فِيِه َمن  َتَذك  ُكم  َما َيَتَذك  ر  َم ُ حََولَم  ُنَعمأ ا َنع   يَن ِمن  َنِصيٍر(ُكن 
 

   وبعتلك رساي  كتييييييييييييييييير وسترك كتيييييييييييييير   ربنا امهلك كتييييييييييييير   
 ك  وادد قريبك او زميلك ماع رساله ليك  بس انع اللى قلبك اتعمى ومبقاش يشوف  !!

 ك  مرل جالك  ك  دادثه شوفتها فى يوم على الطريق رسالة ليك من ربنا! من ربنا  !
 ك  شريط او اسطوانه وصلتلك سواء سمعتها  او شوفته عند دد رسالة ليك من ربنا!

 ك  موضوم قريته على النع رسالة ليك من ربنا! وال أل رسالة ليك من ربنا!
 بعد ده كله لو كملع فى الطريق اللى انع ماشى فيه

 يبقى انع اللى اخترع جهنم بايدك  !!

 
اى طريق هتمشى فيه غير طريوق ربنوا موش  يا شباب كلنا عايزين السعاده فى الدنيا واالخرة  
 االخرة! هتالقى فيه غير الهم والمم فى الدنيا والعذاب فى

 
وكلموى كو   وانتوى البسوى كو  اللوى اللوبس تدبيوه   دوب بنواع برادتوك   اسمع اغانى برادتوك  

فووى االخوور مووش هتالقوووا غيوور الهووم والمووم بووس بوورده    عيشوووا الديوواة زى مووا تدبوووا الشووباب  
  والضنك

َرَل َعن  ) زى ما ربنا قا : ِري َفإِن  َمِعيَشًة لَهُ َوَمن  حَع  ًكا ِذك  َم ال قَِياَمِة وَ  َضن  ُشُرهُ َيو  َمى(َند   حَع 
  ك  ده علشان ايه   ؟؟  مفيش غير جهنم   ! وفى االخره  

   ؟!مش عارفين نصبر اليومين اللى عايشنهم فى الدنيا

 
فيقوو  هللا: لوه يوا ابون آدم كيوف وجودع     )ويومتى بالرجو  مون حهو  النوار اسمعوا الدديث ده  

فيقوو  حي رب  األرل ذهبواً ؟ ئلومفيقو  له: حتفتودي منوه بن  حي رب شر منز فيقو   منزلك ؟
 (فيرد إلى النار فيقو  هللا له: كذبع   قد سألتك حق  من ذلك وحيسر فلم تفع ! !نعم 
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علوى  موش المدافظوة مش البعد عن الدب الدرام كوان اسوه ؟! مش غل البصر كان اسه  ؟!
مش ترك األغوانى واألفوالم كوان  اسه ؟!مش لبس الدجاب الشرعى كان  الصالة كانع اسه ؟!

 ساعتها   مش متخي  ندم الوادد هيبقى شكله ايه؟؟!! اسه ؟!
 

لَُه َمَعُه  ِل َجِميًعا َوِمث  َر  َم ال قَِياَموِة  )َولَو  حَن  لِل ِذيَن َظلَُموا َما فِي األ  ا بِِه ِمن  ُسوِء ال َعَذاِب َيوو  َتَدو  اَلف 
 ِ َتِسُبونَ َوَبَدا لَُهم  ِمَن هللا   ( َما لَم  َيُكوُنوا َيد 

 

   نفوق بقىيال يا شباب  كنتوا فاكرينها لعبه؟؟!!
    يقف وقفه مع نفسه دقيقة واددةك  وادد 

   ؟!! انتى موديانى على فينيقولها 
 انا مستدملش نظرة غضب واددة من ربنا؟؟!

 كفاية بقى   كفاية  
 نعيش ادلى دياة    يال نعيش دياتنا ص   

    حدلى دياة فى طاعة هللا

 
   !عبد الردمنواالدزان لم تفارق بيع  مرع االيام والشهور   وهكذا  

 اما نورهان فقد اصيبع بدالة نفسية ودخلع مستشفى االمرال العقلية  !
    معاذمن سارة اخع  عبد هللاوتزو  

 ن فقد تزو  بأدد األخواع التى كانع خير معين له على الدعوة معاذحما 
 واصب  بفض  هللا من كبار العلماء الداعين الى هللا عز وج 

 والتزم على يديه الكثييييير والكثييييييييييير  
 
 
 

 إخوانى وحخواتى فى ا 
 له

 قا  هللا تعالى:
 

ِر هللا)   َشَع قُلُوُبُهم  لِِذك   ( حَلَم  َيأ ِن لِل ِذيَن آَمُنوا حَن َتخ 

 

 قلبك   واآلن  أنت ..  الم  يأن  ل   
 

 أن يخشع هلل وترجع الى هللا !!! 
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 تم  بحمد  هللا  تعالى

 
 يومياع شاب عادى

 دكتور مصطفى زايدالمملف 
 نقلتها لكم فراشة المنتدى

 دكتور عالءبتصرف تنسيق وتجميع كملف وورد 
 

 نرجوا ان يكون هذا العم  لوجه هللا الكريم
 

 على من بنشره لوجه هللاالقائمين عليه والمملف وجزى هللا خيرا 
 

 دقوق النشر لك  مسلم لوجه هللا تعالى
 
 
 

 الكميات لطلب
 والتوزويع دار النعيم للنشر

 01003418784     ت

 

 وفريق نشر الهداية

 01111323838ت : 

 

 جنيهات 5سعر الكتاب : 

 
 كتاب بإذن هللا 45اق  كمية للطلب من دار النشر  ( 

 طريق شركاع الشدن (مدافظة عن  ويتم التوصي  ألي
 
 
 


