
مـيحرلا نـمحرلا هـللا مـسب 

:ءامسلا ءانب
:ىلاعت هللا لوقي ةوخألا اهيأ ،ميحرلا نمحرلا هللا مسب  

﴾ )��( َنوَُملَْعت ُْمتَْنأَوً اداَدَْنأ َِِّ� اُوَلعَْجت ََالف ْمَُكلً اقْزِر ِتاَرَمَّثلا َنِم ِهِب َجَرَْخَأف ًءاَم ِءاَمَّسلا َنِم َلَزَْنأَو ًءَاِنب َءاَمَّسلاَوً اشاَرِف َضَْرْألا ُمَُكل ََلعَج يِذَّلا ﴿

بكاوكلا نيب اميف ةيبذاجللً اماظن كانه نأل ءانب ءامسلا 

ةدحاوً ةلتُك نوكلا حبصألٍةقلغم ٍتاراسم يف بكاوكلا ةكرح الول
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ةبذاجلا ىوِقلا ئفاكت ةذبان ىوق اهنع أشني بكاوكلا ةكرحف ،رغصألا بذجي ربكألا مسجلا نأل

:لجو َّزع هللا لاق امك ءامسلا نأو ،ةكرحلا تبرطضال ةقلْغُملا تاراسملا هذه الول ،ءانب ءامسلاف

﴾ )��(ِ عْجَّرلا ِتاَذ ِءاَمَّسلاَو ﴿

) قراطلا ةروس (

:رفانتلاو بذاجتلا أدبم
يكرح نزاوتكيناكيملا يف ىمُسي ام أشنيً اذإ ،هل رخآلا مجنلا بذج ةوق عم اهتعرسو اهعاستاب ةرودلا هذه بسانتت ،قلغم ٍراسم يف رودي ٍبكوك لك 

تيتأوً امامت امهضعب مجحب نيتيسيطانغم نيتلتكب تئجوً امامت ٍوتسم يوسٍ حطسب تيتأ ول ،ةقيقحلا هذه حيضوت نم َّدب الف ،مخض ءانب اذه ،نزاوتم ءيش لكو كِّرحتم ءيش لك

طسولا يف فقتف ةركلا هذهل نيتلتُكلا بذج أفاكتي ثيحب ،نيتلتُكلا نيب طسوتملا يف ةركلا هذه ِتّبثت نأ يلايخ دهجب تعطتسال ،امهنيب ٍةركب
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يف رقتست يكً ادج ريبك دهج ىلإ جاتحت يه ،ةيناثلا ةلتكلا ىلإ تبذجنال ةيناثلا ةلتكلا ةهجب يليملا رشُع تحاز ول ،ىلوألا ةلتكلا ىلإ تبذجنال رتميليملا رْشُع تحاز ول امأ
ًادج ةريثك ةيضاير تاباسح ىلإ جاتحت ،نيتيواستم ريغ ناتلتكلا تناك اذإ امأ ,طسولا

.ةقيقد تاباسحل جاتحتسو ،ىرغصلا بذج عم بسانتت ٍةفاسمو ىربكلا بذج عم بسانتت ٍةفاسم يف اهعضت نأ نم َّدب الفً اثلثو نيثلث ناتلتكلا تناك اذإو

،ةفلتخم ماجحأبو ةكِّرحتم تناكو غارف يف لتكلا هذه تناك اذإ امأ ،ٍوتسم حطس ىلع ليلق لبق ثيدحلا !! بذج ةوق اهلو ،مجح اهل ةلتك لكو ،لتك عبرأ وأ لتك ثالث تناك نإ امأ 
ةفلتخم تاعرُسو ،ةفلتخم تافاسمو

.زجعملا يكرحلا نزاوتلا وه اذه ،نزاوت ةلصحملاو ،ةكرحتمو غارف يف يهو ةفاسملاو ةعرسلاو مجحلا يف ةتوافتملا لتكلا هذه نزاوتت نأ زاجعإلاف

﴾ )��( ِهِنيَِمِيب ٌتاَّيِوْطَم ُتاَوامَّسلاَو ﴿
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) " �� " ةيآ :رمزلا ةروس (

:لجو َّزع هللا لوق ىنعم اذه ،ضرألاو تاوامسلا توكلم هديب 

﴾ )��( ًءَاِنب َءاَمَّسلاَوً اشاَرِف َضَْرْألا ُمَُكل ََلعَج يِذَّلا ﴿

:نوكلا يف تارجملا
يتلا ةعضاوتملا تامولعملا امأ ً،الوهجم نوكلا لازي ال ؟ نوكلا يف ةرجم مك :مكدحأ لأسي دق ،تاَّرجملا هذه ىنبو ماظنلا اذه ىنب يذلا وه ىلاعتو هناحبس هللاو ،ءانب ءامسلا 
ةرجم نويْلم نويلم ءاملعلا اهيلإ لصو

ًءانب ٌينبم نوكلا اذه نإ ثيح ةقلغم ٍتاراسمب ةكِّرحتمو ،بذاجتلا ىوقب ضعبلا اهضعب عم ةطبارتُم تارجملا هذه لكو ،مجنو بكوك نويْلم نويلم تارجملا هذه رثكأ يفو
.يكرحلا نزاوتلا هساسأً اعئار

﴾ )��(ً اظُوفْحَمً افْقَس َءاَمَّسلا َانَْلعَجَو ﴿

) " �� " ةيآ :ءايبنألا ةروس (

؟ هباذع ىشخي الأ !؟ هتمحر ىجرت الأ ؟هلإلا اذه ىصعيأ
،نآرقلا اذه لزنأ هسفن وه ءيش لك توكلم هديب !؟ هباذع ىشخي الأ !؟ هتمحر ىجرت الأ !؟ هديعو نع دحأ لفغيو هدعو يف دَهُْزيأ !؟ هنع ضرعيأ !!؟ هلإلا اذه ىصُعيأ دعبو 
هديب يذلا مالك ،هلك رمألا عجري هيلإ يذلا مالك ،ءيش ِّلك توكلم هديب يذلا مالك ،نوكلا قلاخ مالك وه يذلا مالكلا اذه أرقت امنيح تنأ ،همالك هنإ ،ناندعلا يبنلا ىلع هلزنأ
دجت امك نيدلا ةحصو نيقيلا درب كبلق يف دجت ،ريصملا هيلإ يذلا مالك ،نولأسي مهو لعفي امع لأُسي ال يذلا مالك ،رمألاو قلخلا هديب يذلا مالك ،ضرألاو تاوامسلا ديلاقم

سالمة إلیمان.

والحمد � رب العالمین

ردصملا

ءامسلا ءانب ، �� ةيآلاريسفت - ةرقبلا ةروس - �� : سردلا\ لوطملا ريسفتلا
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