
مـيحرلا نـمحرلا هـللا مـسب 

:توبكنعلا طيخ نع قئاقح
ميمصتلا قراوخ نم ةدحاو توبكنعلا ةكبشف ، قدصت ال دق اهنع قئاقح كانه توبكنعلا ةيقيقحلا ، توبكنعلا نع ةيملع ةعوسوم نمً اعطقم دهاشن فوس  

: لوقي لجو زع هللاو ، زيمتم يرامعم ططخم اهلو ، ميمصتلا قراوخ نم ةدحاو دعت ةكبش هل توبكنعلا اذهف ، تيبلا اياوز يف ، توبكنعلا هيف الإ ناكم نم ام ، تيب نم ام  

﴾ َنِيِنقوُمْلِل ٌتَايآ ِضَْرْألا ِيفَو ﴿

) تايراذلا ةروس (

الروائع العلمیة : الرائعة ��� - خیط العنكبوت أقوى من الفوالذ ولماذا بیتھ ضعیفا؟
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. ىلضفلا هتافصو ىنسحلا هللا ءامسأل رهظم هلك نوكلا لب ، هللا لامكبو ، هللا دوجوبو ، هللا ةينادحوب قطني هلك نوكلا  
اًرتم ��� اهعافترا ، ًاقباط نيسمخ نم ةفلؤم باحس ةحطان يواست توبكنعلا ةكبش تناكل ناسنإلا مجح ىلإ توبكنعلا انربك ول ، بئاجعلا ىدحإ توبكنعلا ةكبش ّنأ ةقيقحلا  

ةثافن ةرئاط نم قرتخت نأ نيب ةكبشلا هذه تلاحل اًرتم �� اهضرع ةكبش عنصي نأ توبكنعلا عاطتسا ولو 

. كيرفلتلاو ، ةيئابرهكلا دعاصملا هنم عنصت ، روفضملا ذالوفلا وه ضرألا يف رصنع نتمأ ، فاعضأ ةسمخب ذالوفلا نم نتمأ توبكنعلا طيخ نأ نيبأس ليلق دعب 

، همف نم جرخي باعل وه ، ذالوفلا ةناتم فاعضأ ةسمخ يواسي يذلا اذه ، هباعل وه طيخلا ،ً اطيخ لسري مث ، تيبلا اذه دانتسال ناكم نع ثحبيو ، اًططخم مسري توبكنعلا 
ةنيتم ةهجب طيخلا اذه طبرتو ، ءاوهلا ىلإ اًطيخ لسرت توبكنعلاف ، ءاوهلا يف دمجتيو

ةعاس شعلا ءانب يف قرغتستو ، ةرم نيتس ةعرسم ةروصلا هذه مسرت نآلا ، ةكبشلا هذهل ةديعبلا دودحلا مسرت اهدعبو ، جراخلا ىلإ زكرملا نم طوطخ لسرت ، تيبلا ممصت مث 

. لخادلا وحن جراخلا نم ةيلخادلا طوطخلا مسرت أدب نآلا ، ةديعبلا دودحلا تمسر نأ دعب ، ةرم نيتس ةعرسم يه ،
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: لجو زع هللا لوقي امنيح نكل ةناتملاو عنصلا ةقد ثيح نم ، ةشهدملا ءايشألا نم توبكنعلا ةكبش نأ ةقيقحلا

﴾ ِتُوبَكَْنعْلا ُتَْيَبل ِتُوُيبْلا َنَهَْوأ َّنِإَو ﴿

) �� : ةيآلا توبكنعلا ةروس (

. يعامتجا فعض نع جتان تيبلا فعضف ، اهدالوأو ةتبوكنعلا نيبو ، اهجوزو ةتبوكنعلا نيبً ادج ةئيس تاقالعلا ، يعامتجا نهولا : ءاملعلا لاق

. ططخم يف هنأك ، ةسدنه ىلع ةينبم اهنأ اندجول ةكبشلا هذه عنص ، طيخلا اذه عنص ةدهاشم انعبات ول نآلا 
. ذالوفلا طيخ فاعضأ سمخ دشلا ىوق لمحت ىلع توبكنعلا طيخ ةردقف ، توبكنع طيخو ، يذالوف لبكب انيتأ ، توبكنعلا طيخ ىلإ انلصو نآلا

، ةرايس ��� لمحي نأ نكمأل ارتميلم �� هرطق توبكنع طيخب انئج ول 

:توبكنعلا طيخ دلقت ةيعانص طويخ
، ءيش لك قرخت هذه ، ةيناثلا يف ارتم ��� ةعرسب ةصاصرلا قلطنت سدسملا ةقلط نأ مولعملا ، ةيذالوفلا عوردلا عنصت هنم ، رلفكلا همسا طيخب توبكنعلا طيخ دلق ناسنإلا 
، توبكنعلا طيخل اديلقت طيخ نم عونصملا جيسنلا اذه الإ
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نم ، تارم رشعب نتمأ رلفكلا ، توبكنعلا طيخلً اديلقت ناسنإلا هعنص طيخ نم نتمأ ، فاعضأ ةسمخ ذالوفلا نم نتمأ توبكنعلا ، فاعضأ ةرشع هنم نتمأ توبكنعلا طيخو 

. صاصرلل ةداضملا ةسبلألا عنصت طيخلا اذه
. ذالوفلا نم نتمأو ، نطقلا نم فخأو ، ةرعشلا نم قدأ توبكنعلا طيخ نأ ةقيقحلا  

﴾ ِهِنوُد ْنِم َنيِذَّلا ََقلَخ اَذاَم يِنوَُرَأف َِّ� ُقْلَخ اَذَه ﴿

) �� : ةيآلا نامقل ةروس (

طغضلا ىوق لمحتل رصنع ىسقأ ساملا ، ةواسقو ةناتم اندنع ةيعانصلا انتايح يف نحن 

هللا تايآ نم اذه ، ذالوفلا نم ةعونصم روسجلا ، دشلا ىوق لمحتي رصنع اندنعو ، ساملا اهالعأ ، طغضلا ىوق لمحتي رصنع اندنعو ، دشلا ىوق لمحتل رصنع نتمأ ذالوفلا  

. هللا ىلع هنم لخدن باب عسوأو ، هللا ىلإ قيرط رصقأ وه ضرألاو تاوامسلا قلخ يف ركفتلاو ، هتمظع ىلع ةلادلا

نيملاعلا بر � دمحلاو

ردصملا
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