
مـيحرلا نـمحرلا هـللا مـسب 

:زقلا ةدود

ميحرلانمحرلا هللا مسب

 عزانم الب ةجسنألا ةكلم ايجولويبلا ءاملع اهيّمُسي ّزقلا ةدود ،زقلا ةدود نع متعمس مكنأ كش ال ،ماركلا ةوخألا اهيأ

ًا�يريرح اًطيخ َراصف ،دَّمجت ءاوهلا َسمال اذإ اهباعل :لاق ؟ اذامل  

الروائع العلمیة : الرائعة ��� - خیط الحریر أقوى من الفوالذ وخفیف جدا

����-��-��

1

https://nabulsi.com/web
https://nabulsi.com/web
https://nabulsi.com/date/2022-12-29
https://nabulsi.com/date/2022-12-29


ًادج عمال ً،ادج نيتم ً،ادج فيفخ ً،ادج عيفر ،ّرمتسم ،رتم ةئمثالث اهطيخ لوط ،ةدحاولا ةقيقدلا يف تاصوب ّةتس َجسنت نأ عيطتست ةدودلا هذه

ً،ادج فيفخ نزو تاذ ةيريرحلا بايثلا ،يعيبطلا ريرحلا جيسن ضرألا يف جيسن فخأ ً،ادحاوً ايريرحً اصيمق يواست ةقنرش نّيتسو ةئمثالث ّلك ،نيتوربلا نم هيتأت ةعمللا 
ذالوفلا نم نتمأ ريرحلا ناكل ريرحلا طيخ رطقب طيخ لكش ىلع ذالوفلا بحس ول ،ذالوفلا نم ىلعأ ةناتمو

يضف طيخ كانهو ،يبهذ زق ةدود طيخ كانه ،ةضفلا نولو ،بهذلا نول ؟ هناولأ ام ً،ادج ليمج ً،ادج فيفخ ً،ادج نيتم 

ًادج فيفخ ،طقف مارغ ةئم هنزو يعيبط ريرح نم صيمق ،ةماقلا ليوط ،نيبكنملا ضيرع لجر هيدتري صيمق 
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يف هتعضو ول يلصأ نول ،تيبثت ىلإ جاتحي الو ،سمشلاب ّرثأتي ال طيخلا اذه ،رتم ةئمثالث هلوطً اطيخ راص اهنم جرخي باعل ،ةضفلاو بهذلا نولب ً،ادج عمال ً،ادج نيتم 
ريغتي ال نوللا تاعاسلا تائم سمشلا

:ىلاعت لاق كلذل 
﴾ )��( ُءاََمُلعْلا ِهِدَابِع ْنِم ََّ� ىَشَْخي اَمَِّنإ ﴿

)
)رطاف ةروس 

خیط العنكبوت:

فاعضأ ةسمخب ذالوفلا نم نتمأ توبكنعلا طيخ ةبسانملاب 

:ىلاعت لاق كلذل ،فاعضأ ةسمخب ذالوفلا نم نتمأ طيخلا اذه ناكل توبكنعلا طيخ رطق يف طيخ لكش ىلع ذالوفلا انبحس ولف 

ِضَْرألاَو ِتاَواَمَّسلا ِقْلَخ ِيف َنوُرََّكَفَتيَو ْمِهِبُونُج ََىلَعَو اًدُوُعقَو اًمَاِيق َّ� َنوُرُكَْذي َنيِذَّلا ِبَابْلألا يِلُْوِّأل ٍتَايآل ِراَهَّنلاَو ِلْيَّللا َِفالِتْخاَو ِضَْرألاَو ِتاَواَمَّسلا ِقْلَخ ِيف َّنِإ ﴿
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﴾ ِراَّنلا َباَذَع َانَِقف ََكناَحْبُسً الِطَاب اذَه َتَْقلَخ اَم َانَّبَر

) نارمع لآ ةروس (

:ةيعفنو ةيداشرإ :ناتفيظو نوكلل
:اهساسأ ةيعفن ةفيظوو ،ضرألاو تاوامسلا قلخ يف ركفتلا اهتادأ ،لجو زع هللا ىلإ ةيداشرإ ةفيظو ،ناتريبك ناتفيظو هل نوكلا اذه نأً ادج ةقيقدلا ةطقنلا ،ةوخألا اهيأ  

﴾ُ هْنِّم ًاعيِمَج ِضَْرْألا ِيف اَمَو ِتاَواَمَّسلا ِيف اَّم مَُكل َرَّخَسَو ﴿

) �� :ةيآلا ةيثاجلا ةروس (

هلوقب نوكلا قلخ نم نيريبكلا نيفدهلا نيذه ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا عمج دقو ،لجو زع �اب انفرعي ةيداشرإ ةيناث ةفيظوو ،ايندلا يف انتمدخل رخسم ،ةيريخست ةفيظو هل  
:رمقلا لاله ىلإ رظن امنيح

)) ٍدْشُرَو ٍرْيَخ ُلَاله ((

]ةداتق نع دواد وبأ[

ًاناقتإ ةيعفنلا ةفيظولا نقتأ برغلاف ،ةيعفن ةفيظوو ةيداشرإ ةفيظو ،انبر ىلإ اندشري وه كلذ نع ًالضفو ،جحلاو سانلل تيقاوم ،ءامسلا يف ميوقتلاك وهو ،هئايضب عفتنن ريخ 
.ةيعفنلا ةفيظولاً اضيأ نقتي نأ عنمي ال اذه نكل ،ةيداشرإلا ةفيظولا هللا ءاش نإ نقتأ هلعل قرشلاو ً،اغلاب
:ةوخألا اهيأ

دحاو هنأ ىلع لدت  ةيآ ءيش لك يفو
***

.هللا ىلع هنم لخدن باب عسوأو ،هللا ىلإ قيرط رصقأ ضرألاو تاوامسلا قلخ يف ركفتلاو ،ىلضفلا هتافصو ىنسحلا هللا ءامسأل رهظم نوكلا اذهو  

نيملاعلا بر � دمحلاو

ردصملا

زقلا ةدود - موي لك ميركلا نآرقلا ةءارق ةرورض - �� : سردلا - زاجعإلاو ناميإلا قئاقح \ ةيمالسإلا ةديقعلا

4

https://nabulsi.com/web/article/937
https://nabulsi.com/web/article/937



