
مـيحرلا نـمحرلا هـللا مـسب 

:ةيبسنلا ةيرظنلاو ءوضلا ةعرس

ميحرلانمحرلا هللا مسب

ىلاعت لاق ماركلا ةوخألا اهيأ 

﴾َنوُُّدَعت اَّمِم ٍَةنَس ِفَْلأَك َِكّبَر َدْنِعً امَْوي َّنِإَو﴿

يف رتم وليكفلأ ةئمثالث ءوضلا ةعرس هذه ،نوكلا يف ةقلطملا ةعرسلا تفشتكا ةيرظنلا هذه ،نياتشنإ اهب ءاج يتلا ةيبسنلا ةيرظنلا نيرشعلا نرقلا يف تايرظنلا رهشأ نم 
ةيناثلا
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يفتخت ءوضلا ةعرسب ءاضفلا يف يشمت نأ كل حيتأ ًـ ايملعً اضرف ـ ول ،اوليك نوعبس كنزو مدو محل نم ناسنإل نكمم له ً،اءوض حبصي ةعرسلا هذهب راس مسجيأ نأو  

نمزلا عجارت ءوضلا قبس مسج يأو ،ءوضلا اذهك اًءوض حبصت  

ىخارت ءوضلا نع رصق اذإف ،ةيسداقلاو ،ةفرشم اهلك كراعم هذه ،كومريلاو قدنخلاو دحأو ردب ةكرعم اننيعأ مأب انيأرل ءوضلا نم عرسأ ةبكرم انبكر ول ،ضارتفاً اضيأ  
نمزلا فقوت ءوضلا عم راس اذإف ،نمزلا

اذه يف ىري ال نم لك :ةرم لاق ،هعمً افصنم نوكأ نأ ىنمتأ نكل ،نياتشنإ همسا ضرألا ءاملع ملعأ نم اهبحاص ،ضرألا يف ءايزيفلا ميهافم تبلق ةقالمعلا ةيرظنلا هذه  
.تيم هنكلو ،يح ناسنإ وه ،نوكت ام مكحأ يه ةميكح ،نوكت ام محرأ يه ةميحر ،نوكت ام ملعأ يه ةميلع ،نوكت ام ىوقأ يه ةوق نوكلا

:ميركلا نآرقلا يف تءاج امك ءوضلا ةعرس
نآرقلا يف يملعلا زاجعإلا نم اذهو ،هللا باتك يف ةجردم نوكت نأ ،ةعرسلاو ةكرحلا ميهافم ،ءايزيفلا ميهافم تّريغ يتلا ةقالمعلا ةيرظنلا هذه نأ لقعي له ،�ابً انمؤم ناك
:ىلاعت لاق ،ميركلا

﴾َنوُُّدَعت اَّمِم ٍَةنَس ِفَْلأَك َِكّبَر َدْنِعً امَْوي َّنِإَو﴿

) جحلا ةروس (

ةيرمقلا ةنسلا نوّدعي ،ةيآلا هذهب نوبطاخم برعلا 
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فصن ،طخلا اذه لوط بسحي نأ عيطتسي يدادعإلا يف بلاطو ،ضرألا زكرم ىلإ هانددمً اطخ هنم انذخأو ،رمقلا زكرم انذخأ ول ،رهش لك ةرود ضرألا لوح رودي رمقلاو 

امهنيب ةفاسملا عم ضرألا رطق فصن عم رمقلا رطق

رشع ةعبرأ ةلصاف ،ةثالث برض رطقلا ،نينثا برض ؟ كلذك سيلأ ،ضرألا لوح رمقلا راسم يه يتلا ةرئادلا رطق فصن يواسي ضرألا زكرمو رمقلا زكرم نيب طخلا اذه  
) يب (

انأ ،ةنس فلأب ،فلأب ،ةنسب رشع ينثاب ضرألا لوح هتلحر يف رمقلا اهعطقي يتلا ةرئادلا طيحم فرعأ امنيح انأ ،ةنس فلأ ،فلأ برض ةنسلا ،رشع ينثا برض طيحملا  
رطق فصن عم ضرألا رطق فصن ذخأي ،رمقلا رطقو ضرألا رطق هانيطعأ نإ يدادعإلا يف بلاط عيطتسي ماع فلأ يف ضرألا لوح هتلحر يف رمقلا عطقي مك بسحأ امنيح
ينثا برض طيحملا ،) يب ( رشع ةعبرأ ةلصاف ،ةثالث برض رطقلا ،نينثا برض ضرألا لوح رمقلا راسم يه يتلا ةرئادلا رطق فصن عومجملا ،امهنيب ةفاسملا عم رمقلا
،ةقيقدلا ءوضلا ةعرس تناكل مويلا يناوث ىلع هتمسق ول ،ضرألا لوح هتلحر يف رمقلا اهعطقي يتلا تارتم وليكلا ددع مقرلا اذه ،رهظت مقرلا قئاقد ،فلأ برض ةنسلا ،رشع
دحاو موي يف ءوضلا هعطقيماع فلأ يف ضرألا لوح هتلحر يف رمقلا هعطقي ام امأ ،يناوثلاب هتعرس ءوضلا نأل

﴾َنوُُّدَعت اَّمِم ٍَةنَس ِفَْلأَك َِكّبَر َدْنِعً امَْوي َّنِإَو﴿
) جحلا ةروس (

ةعرس هذه ،) ������ ( نوسمخو نانثاو ةئمعبسو فلأ نوعستو ةعستو ناتئم كلذ نم قدأ ،ةيناثلا يف رتم وليك فلأ ةئمثالث سيلف جتانلا امأ ،ةيرمقلا ةنسلا نودعت متنأ  
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ً.ادج ةقيقدلا ءوضلا
امك يدنع عوضوملا لصأو ،وكسوم يف دقع يذلا سماخلا يلمعلا زاجعإلا رمتؤم يفً الصفم عوضوملا ضرع دقو ،هللا باتك يف ةدحاو ةيآ يف ةجردم ةقالمع ةيرظن ً:اذإ 
قطان نوك نآرقلا :ليق

ميقتسملا طارصلا وهف ،ميركلا هنآرق ةميقب انفرعي نأب ىلاعتو هناحبس هللا وجرأو ،يشمي نآرق ميركلا يبنلاو ،تماص نآرق نوكلاو 

نيملاعلا بر � دمحلاو

ردصملا

سفنلا صئاصخ يف يهلإلا جهنملا قئاقد -�- ةرطفلا : فيلكتلا تاموقم - �� : سردلا - زاجعإلاو ةديقعلا \ ةيمالسإلا ةديقعلا
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