
مـيحرلا نـمحرلا هـللا مـسب 

:نوملسلا كمس
ماركلا ةوخألا اهيأ ،ميحرلا نمحرلا هللا مسب  

نوملسلا كمس هنإ ، ملاعلا يف نيلاحرلا برغأ نم دحاو اهبرغ يفو ، ةيلامشلا اكيرمأ قرش يف راهنألا ئطاوش ىلع شيعي 

راهنألا يلاعأ يف هضويب عضي كمسلا اذه ، قلاخلا ىلع لدي قلخلاو ، عناصلا ىلع لدت ةعنصلاف ، هتمظع ىلع ةلادلا هللا تايآ نم ةيآ هنأكو ، فورظلا ىسقأ هجاوي كمسلا اذه 
ةيبرغلاو ةيقرشلا اكيرمأ يف لابجلا يف
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ىرت امك اهئاذغ ةظفحم اهعمو ، ةكمسلا جرخت سقفت امنيح ضويبلا هذه 

. ءيش لك نقتأ يذلا هللا عنص اذه 
ةلحرلا هذه رمتستو ، تارتم وليكلا فالآ ىلإ راهنألا لوطت دقو ، يداهلا طيحملا هاجتابً ابرغو ، يسلطألا طيحملا هاجتابً اقرش تاطيحملا هاجتاب راهنألا يلاعأ نم اهتلحر أدبت 
رحبلا لحاس ىلإ لصت يك ةديدعً ارهشأ

: ىلاعت هلوقلً اذيفنتو هتمحرو هتمكحو لجو زع هللا لضف نم كمسلا اذه نكل ، رهنلا يف ومنت تأدبو ، اهئاذغ ةظفحم اهعمو ةريغص ةكمس تناك ، ةيراجلا هايملا يف رمتو 

﴾ ىَدَه َُّمثُ َهقْلَخ ٍءْيَش َّلُك ىَطَْعأ يِذَّلا َانُّبَر َلَاق * ىَسوُم َاي اَمُكُّبَر ْنََمف َلَاق ﴿

]هط ةروس [

ةيوق ةرودب ةدوزمً ادج ةبعصً افورظ هجاوتًادج ةيساق ةلحر اهل كامسألا هذه نأل 
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لحاوس نم ريستو ، ئداهلا طيحملا مليفلا اذه يف نكيلو ، حيسف ناكم ىلإ ةليوط ةدم دعب لصتو ، عيبرلا لصف لوأ يف رهنلا لوط ىلع ةرجهلاب نوملسلا كامسأ فالآ أدبت  
تارتم وليكلا فالآب تالحر ، نابايلا لحاوس ىلإ لصت نأ ىلإ لزنتو ، مهسلا يتأي امك ، اكسالأ هاجتاب ةيلامشلا اكيرمأ

. رحبلا هايمب فيكتت نأ لجأ نم ةيثارولا اهتينب يف ةيوينب تارييغت اهيف ثدحتةحلاملا رحبلا هايم ىلإ اهلوصو درجمبو ، ءالع ذاتسأ  
اهتلحر قرغتست دقو ، ةحلاملا رحبلا هايم عم فيكتت يك ةيوينب تاريوطت اهيلع يرجي ، ةحلاملا هايملا يف شيعت نأ نكمي ال ةبذعلا هايملا يف شيعت يتلا كامسألا ، ةبسانملاب 
. لايمألا فولأ تارشع عطقتو ، تاونس عبرأ
نابايلا ئطاوش ىلإ تلصو نآلا 

؟اهسأر طقسم ىلإ نوملسلا كامسأ يدتهت فيك

نم اذهو ، يسيطانغملا لامشلا ةهجب اهئبني يسيطانغم زاهجب ةدوزم يه ؟ رهنلا فرعت فيك قدصي داكي ال يذلا ءيشلا ، تدلو ثيح ، اهتدالو ناكم ىلإ دوعت نأ تدارأو 
مش ةساح اهل يتلا ةديحولا كامسألا يه ، رتم وليك فلأ دعب تءاجل ةدحاو ةجرد اهتيواز تفلتخا ول رهنلا بصم فرعت فيك : رخآلا لاؤسلا نكل ،هتمظع ىلع ةلادلا هللا تايآ
، بالكلا مش ةساح هبشت

. يلامشلا سيطانغملا قيرط نع ةيقرشلا اكيرمأ لحاوس ىلإ اسنرف نم يسلطألا نم وأ ، ةيبرغلا اكيرمأ لحاوس ىلإ نابايلا نم هجتت اهنأ نعً الضفف ةصاخ ةحئار رهن لكل  

، تالالشلا زواجتت يك راتمأ ةعبرأ زفقت ، ليلق لبق مليفلا يف أدب امك تالالشلا عراصت نآلا ، هنم تتأ يذلا رهنلا ةحئار اهل فشكتً ادج ةعئار مش ةساح اهدنع نآلا 
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. اهتدالو ناكم ىلإ تداع اذإ الإ ماقملا اهب رقتسي الو 
. اهدعبو هنم تجرخ يذلا رهنلا بصم ىلإ نآلا تلصو 
: ءالع ذاتسألا
. فرعتت 
: بتار روتكدلا
. قدصي ال ءيش هتالالش ربعو ، هتابصم ربعو ، رهنلا عورف ربع يدتهت فيكو ، هيف تدلو يذلا رهنلا سأر ىلإ دوعتو ، هنم تجرخ يذلا رهنلا ىلإ دوعت اهدعبو 
ًامئاد لامشلا ةهج ىلإ اهدشري يسيطانغم زاهجب تدوز كامسألا هذه نأ ةقيقحلا 

اهب هللا اهدوز يتلا ةزهجألا هذه ىلع تاسارد تيرجأو ، ةيبرغلا اكيرمأ ئطاوش ىلإ نابايلا لحاسو نمو ، ةيقرشلا اكيرمأ ئطاوش ىلإ اسنرف لحاوس نم هجتت زاهجلا اذهبف 
: لوقي لجو زع هللا ، هتمظع ىلع ةلادلا هللا تايآ نم ةيآ هذه ، هنم تجرخ يذلا رهنلا ةحئار فشتكت يك مشلا ةزهجأو ، سيطانغملا ةزهجأ

[﴾ َنِيِنقوُمْلِل ٌتَايآ ِضَْرْألا ِيفَو ﴿

]�� : تايراذلا ةروس 

[﴾ ِضَْرْألاَو ِتاَواَمَّسلا ِيف اَذاَم اوُرُظْنا ﴿

]��� : سنوي ةروس 

﴾ اَهاَحَد َكِلَذ َدَْعب َضَْرْألاَو ﴿
]

]�� : تاعزانلا ةروس 

:نآرقلا لزنأ يذلا وه ناوكألا قلخيذلا

بوعشلاو ممألا لكلو ، رشبلا لكل نآرقلا اذه نألو ، هللا مالك نآرقلا اذه هنألو ، لجو زع هللا ةمظع نيبت اهلكو ، ةيآ ةئمثالثو فلأ ىلع ديزت ميركلا نآرقلا يف ةينوكلا تايآلا 
. نآرقلا اذه لزنأ يذلا وه ناوكألا قلخ يذلا نأ دكؤت نآرقلا ثلث ىلع ديزت يتلاو هيف يتلا ةينوكلا تايآلاو ، هللا مالك ليلد هنأ نوكي نأ بجي ةمايقلا موي ىلإ

: ءالع ذاتسألا 
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سكعً اضيأو ، تاعرفت اهيفو ، لايمألا فالآ دعب هيلإ داعو ، راهنألا يلاعأ يف هضيب سقفو دلو نوملسلا نأ فيك هقلخ يف لجو زع � زاجعإ يف مليفلا اذه انعبات ، ةقيقحلا 
. هسكاعي مث ، رهنلا ىرجم
: بتار روتكدلا
. ةيوقوً ادج ةعئار ةينبب دوزم 
: ءالع ذاتسألا
: ىلاعت لاق ، روطف اهيف ام يتلا ةقدلا ىلعو ، قلخلا اذه قلاخ ةمظع ، قلخلا ةمظع ىلع لدي اذه تلضفت امك 

﴾ ٍروُُطف ْنِم ىََرت ْلَه َرََصبْلاِ عِجْرَاف ﴿

]� : كلملا ةروس [

: بتار روتكدلا
!؟ ميظعلا هلإلا اذه ىصُعي فيك 
. هيلإ انيدهي ىلاعتو هناحبس هللا لعل ؟ هنع ضرعنأ ؟ ىصعي ميظعلا هلإلا اذه ؟ هران ىشخت الأ؟ هتنج ىجرت الأ ؟ هدو بطخي الأ هلإلا اذه 

نيملاعلا بر � دمحلاو

ردصملا
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