
مـيحرلا نـمحرلا هـللا مـسب 

:يوجلا طغضلا
ميحرلا نمحرلا هللا مسب
رحبلا حطس ىلع يقبئز نوعبس و تس ، نيعم يوج طغض ىلإ جاتحي و نيجسكألا ىلإ ةسام ةجاحب ناسنإلا ؛ ماركلا ةوخألا اهيأ

رشع ةتس ىلإ فالآ ةرشع نم امأ ،بسانم طغضلا و ةنمؤم نيجسكألا ىلإ ناسنإلا ةجاح ةفاسملا هذه يف مدق فالآ ةرشع عافترا ىلإ رحبلا حطس ىوتسم نم :ءاملعلا لاق نكل 
نيجسكألا صقن مدق فلأ رشع ةتس ىلإ مدق فالآ ةرشع نم ةفاسملا هذه يف نيجسكألا صقن اذإ ، ةيطايتحا ةزهجأ ،نيجسكألا صقن ئفاكت ةزهجأ ناسنإلا يف هللا قلخ مدق فلأ
ًادج ةدقعم تايلآب ناسنإلا هافالتي يوجلا طغضلا صقن و
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لصحي يذلا ام ةجسنألل ةيفاك ريغ حبصت نيجسكألا ةيمك كلذل ، ماظتناب لمعت نأ نكمي ال يجولويزيفلا ؤفاكتلا ةزهجأ مدق فلأ نيرشع و ةسمخ ىلإ مدق فلأ رشع ةتس نم نكل
ملألا اذه دادزي مث ، ردصلا يف ملأب ناسنإلا رعشي ، بلقلا بيجو دادزي ؟

و هميقتسم يف و هئاعمأ يف ناسنإلا باصي ىتح ددمتت مسجلا يف تازاغلا لماك لكشب نيجسكألا ناسنإلا سفنت ول وً اريثك طغضلا ضفخني مدق فلأ نيرشع و ةسمخ دعب نكل
طغضلا صقن نم لمتحت ال مالآ ، لمتحي ال ثيحب هيتئر يف و هتدعم يف

باكرلا تومي وأ رحبلا حطس ىلع وأ ءارحصلا يف ول وً ايرارطضاً اطوبه طبهت نأ يغبني ةرئاطلا يف ءاوهلا طغض زاهج لطعت ول ؛ ماركلا ةوخألا اهيأ تارئاطلا كلذل

:لجو زع هللا لوقي ةميركلا ةيآلا هذه يف اوققد نآلا

﴾ِءاَمَّسلا ِيف ُدَّعََّصي اَمََّنأَكً اجَرَحً اقِّيَضُ هَرْدَص َْلعَْجيُ هَّلُِضي َْنأ ْدُِري ْنَمَو﴿
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؟ نآرقلا زاجعإ لئالد نم ةيآلا هذه تسيلأ

:قلاخلا ةمظع ىلع لدي ينآرق زاجعإ
نوكيل فاعضأ ةينامث اهؤاوه خضي نآلا ةثيدحلا تارئاطلا يأ ، ترسف نآلا ، دعب رسفت مل ةيآ هذه ؟ يبنلا دهع يف ءامسلا ىلإ سانلا دعص له ؟ تارئاط يبنلا دهع يف ناك له
ضرألا طغضلً ايواسم اهيف طغضلا

هردص لعجي لمتحت ال مالآب رعشي مدق فلأ نيرشع و ةسمخ دعب ، هردص يف قيضب رعشيً الوأ ،ً ادج ةقيقد ةيآلا و ،ً ايرارطضاً اطوبه طبهت نأ يغبني طغضلا زاهج لطعت اذإ
. ءامسلا يف دعصي امنأكً اجرحً اقيض
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

لب يبنلا اهرسفي مل ةغلاب ةمكحل نكل و ، تايآلا هذه لالخ نم هللا فرعن نأ لجأ نم نآرقلا ثلث اهنإ ةيآ ةئمثالث و فلأ نع ديزت نآرقلا يف ةينوكلا تايآلا ؛ ماركلا ةوخألا اهيأ
يملعلا نآرقلا زاجعإ نمً ابناج فشك ملعلا مدقت املك ، رصع لكل اذه كرت
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