
مـيحرلا نـمحرلا هـللا مـسب 

: زجعملا جاتنإلاو لهذملا ماظنلا نيب لحنلا
تاسدسم لكش ىلع اهسفنب اهينبت تويب يف شيعت ، اهسفنب هجتنت يذلا لسعلا انل مدقت ، ةلحنلا اهنإ ، ةعيبطلا يف تانئاكلا برغأ نم ةدحاو  

. لسعلا نيزختل ، هلالج لج قلاخلا ةمكح نم اذهو ، ةجرفنم هاياوز سدسملا نكل ، ةينيبلا تاغارفلا يغليً اضيأ عبرملا : لوقت دقو ، ةينيبلا تاغارفلا يغلي سدسملا لكشلاو 
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، ةرهز نييالم ةينامث ىلع فقت نأ ىلإ جاتحيو ، ضرألا لوح تارود ةرشع يلاوح ، رتم وليك فلأ ةئمعبرأ ناريط ىلإ جاتحي لسعلا نم دحاو وليك عنص نأ قدصي انم نَم   

: ىلاعت لاق  

﴾ ٍءْيَش َّلُك ََنْقَتأ يِذَّلا َِّ� َعْنُص ﴿

]

]�� : لمنلا ةروس 

﴾ ِلْحَّنلا َىِلإ َكُّبَر ىَحَْوأَو ﴿

]

]�� : لحنلا ةروس 

هذه نأ اهتاليمز رعشت ةصاخ ةحئار كرتت ةرهز ىلع ةلحنلا تعقو اذإ ، ينيوكت رمأب لب ، ناسنإلاك يفيلكت رمأب ال ،ً ادج ةدقعم لامعأب موقت ، ةزيرغ يحو لحنلا يحو  
.دهجلاو تقوللً اريفوت اهقيحر صتما ةرهزلا

؟ راهزألا لوقح ىلإ ةلحنلا يدتهت فيك

؟ راهزألا لوقح ىلإ ةلحنلا يدتهت فيك : قيقدلا لاؤسلا نكل 
تارتم وليك ةرشع ةفاسم ىلإ ايالخلا نع ةديعب نكامأ يف نثحبي تاعلطتسم تاربخم تالحن كانه

ذخأت ، تافاشك تاعلطتسم تالحن كانه ؟ هيلإ ريطن نأ قحتسي لقحلا اذه له ، تاريبخلا ىلع اهنضرعو ، ةيلخلا ىلإ اهب ندعو ، ةنيع نذخأ راهزأ لقح ىلع نرثع اذإف  
. ةيلخلا ىلإ دوعتو ، تانيع
؟ لقحلا نيأ اهتاوخأ ملعت نأ جذامنب تداعو ، لوهسلا تباج نأ دعب ةربخملا ةلحنلا هذه عيطتست فيك نآلا  
، صقري لحنلا نأ ةقيقحلا
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وحن طخلا اذه ، سمشلا هاجتاب ةفاسملا تناك اذإطخلا اذهب صقرت ةلحنلا هذه ، ةفاثكلاو دعبلاو ةهجلا ، اهتفاثكبو ، اهدعبو ، راهزألا ناكمب تالحنلا ةيقب ملعي لحنلا صقرو  
هاجتاب صقرت ةلحنلا هذه ، سمشلا هاجتاب هذه ، سمشلا راسي وأ ، سمشلا نيمي ةثلاث ةلحن ، سمشلا سكع هاجتا وحن سكاعم هاجتاب صقرت ىرخأ ةلحن ، سمشلا هاجتا ىلعألا
ةجرد نوعست كلذل يفً امامت ةروصلاك سمشلا هاجتا عم دماعتم طخب صقرت ةثلاث ةلحن كانه ، مهسلا هاجتاب اهسأرً اعبط ، سمشلل سكاعم هاجتاب صقرت ىرخأ ةلحنو ، سمشلا
راهزألا ناكم ددحي صقرلا هاجتاً اذإ ، سمشلا راسي نيعبرأو سمخ ةيوازب ةعبارلا ، سمشلا ةعشأ عم

: ىلاعت لاق ، صقرلا قيرط نع هلك ةيمكلا :ً اثلاث ، ةفاسملا :ً ايناث ، هاجتالا :ً الوأ ، ةيمكلا ددحت صقرلا رتاوت بسح ةغباس ةقيرطب ، ةفاسملا ددحتً امامت اهملعن ال ةقيرطب نآلا 

﴾ ِلْحَّنلا َىِلإ َكُّبَر ىَحَْوأَو ﴿

]

]�� : لحنلا ةروس 

. يزيرغ يحو يحولاو ، هل هللا يحو نم اذه ، لحنلا ىلإ كبر ىحوأ ، صقرلا قيرط نع هلك 
رس ةملك ةيلخ لكل ، لتقت رسلا ةملك ركذت مل ام اهنأل ، اهتيلخ يف الإ ةلحن تيبت نأ نكمي ال ، رخآ ءيش 

قيضل لحنلا نع ةقيقد تامولعم نم نويلملاب ادحاو نآلا تركذ ام انأ هللاو ، لقعلا هقدصي ال لحنلا يف ايعامتجا اماظن كانه نأ ةقيقحلا ، لدبت رخآل نيح نم رسلا ةملك و  

.ً اعبط تقولا
ةعاسلا يف ارتم وليك نوتس قيحر نود نم اهناريط ، ةعاسلا يف اوليك نوثالث قيحرلاب ةلمحم يهو اهناريط  

. راهزألا ىلإ لصيل تارتموليك ةرشع ةفاسم ىلإ لقتني لحنلا مظعم و  
: ءالع ذاتسألا
.ً اناطب دوعت و ،ً اصامخ ودغت يأ  
: بتار روتكدلا

: لحنلا ماسقأ
ةورسنوك يف اهتعضو كنأكو ، عمشب ىطغت ، لح اهل سيل ةيلخلا ىلإ ةرأفتلخد ول ، ةيوهتلل تالحنو ، فيظنتلل تالحنو ، تالماع تالحن دجوي  
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عيملت دجويو ، لقص دجوي ، ةيلخلا عيملت اهتمهم تالحن كانهو ،ً الماكً اطينحت اهوطنحي  
تداعف ، ادئاز ةلحنو ، اطخ ةلحنو ، ةطقن اهوطعأ ةلحن دجوي ، ةراشإ ةلحنلل اوطعأ ناكم لكف ، ةددعتم نكامأ نم اهيلإ لحنلا ءاجو ، ركس اهيف ةيعوأ اورضحأ ةلحنلا هذه نآلا  
ّمأ دق لحنلا نمً اريبكً اددع نأ اودجوف عقوملا ىلإ اوبهذ نيح دعبف ،ً انيعمً اصقر تصقرف ، ردصم نم دئازلاو ، ردصم نم ةطقنلاو ، ردصم نم طخ اهيلع يتلا تالحنلا هذه
ددحيً اصقر تصقرو ، ةيلخلا ناكم ىلإ تالحنلا هذه تءاجف ، دئاز ةثلاثلا و ، طخ ةيناثلا و ، نيعم ردصم نم ةلحن ىلع ةطقن تعضو ، ةقدلا ىهتنمب براجت ، عقوملا اذه
. نكامألا هذه داتراو ، نكامألا هذه ىلإ لصو دق لحنلا نأ اودجوف ةثالثلا نكامألا هذه ىلإ اوبهذ نيح دعبف ، ةفاثكلاو ةفاسملاو ناكملا
: ميركلا نآرقلا يف لحنلا ركذ لجو زع هللا نأ ةقيقحلا  

﴾ يِذِخَّتا َِنأ ِلْحَّنلا َىِلإ َكُّبَر ىَحَْوأَو ﴿

]

]�� : لحنلا ةروس 

: قيحرلا ينج لحنلا ثانإ ةمهم

 یاء المؤنثة المخاطبة ، و النحلة المؤنثة ھي التي تجني الرحیق

. ةبطاخملا ةثنؤملا ءاي ، يذختا نأ كل يِحُوأ يأ ، كلذ ىلإ ميركلا نآرقلا تاراشإ نم ةراشإ هذه و  
قدصي ال ءيش هيف و ، ليوط ثيدح لحنلا نع ثيدحلا نأ ةقيقحلا 

: ةيعفن 
: لاقف لالهلا ىلإ رظن مالسلاو ةالصلا هيلع يبنلا و ، ناتفيظو هل و الإ هللا هقلخ ءيش نم ام  

)) دشر و ريخ لاله ((
]

 ةداتق نع دواد وبأ 

[

. ةيعفن ةفيظو و ، هللا ىلإ ةيداشرإ ةفيظو ، ناتفيظو هل هقلخ هللا ءيش لكف ، انبر ىلإ اندشريو ، ايندلا يف هب عفتنن ريخ يأ 
. لجو زع هللا ميظعتلً اغيلبً اسرد لحنلا ناكف ، ةيداشرإلا ةفيظولا ةيعفنلا ةفيظولا ىلإ اوفاضأ نونمؤملاو ، ةيعفنلا ةفيظولاب ىفتكا يبرغلا ملاعلا 

لطع قلاخلا ةمظعب ركفي ملو ، ألتما ىتح ًالسع لكأ يذلاو ، لسعلا قلخ نم ربكألا فدهلا ققح دقفً اعوشخ ىكبو لسعلا نعً اباتك أرق هنكل ، هتايح يف لسعلا لكأي مل يذلا
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. لسعلا دوجو نم ربكألا فدهلا
: ةقيقحلا  

﴾ َنِيِنقوُمْلِل ٌتَايآ ِضَْرْألا ِيفَو ﴿

]�� : تايراذلا ةروس [

: هللا ىلإ قيرط رصقأ نوكلا يف ركفتلا
. لجو زع هللا ةمظع مامأ انعضي هنأل ، هللا ىلع هنم لخدن باب عسوأ و ، هللا ىلإ هب لصن قيرط رصقأ ضرألاو تاوامسلا قلخ يف ركفتلا :ً امئاد لوقأ امكو 
: ءالع ذاتسألا
ناقتإلا اذه ، ةقدلا هذه ، اهارن يتلا ءايشألا لك  

قيرط نع تأي ملو ، روطتلاب تأي ملو ، ةفداصم تأي ملو ، عنصلا اذه عدبأ نوكلا اذه ءارو نمً اسدنهم نأو ، قلاخلا ةمظع ىلع لدي امنإ روتف هيف دجوي ال يذلا ملاعلا اذه   
. ةقباس تاقلح يف انعم ّرم امك ماظتنالا اذهب اذكه قلخلا أشن و ، امهيف ةايح ال نيتدام عامتجا
: بتار روتكدلا
. هللا قلخ لالخ نم اهيلإ لصت لوقعلا نكل ، راصبألا اهكردت ال ةيهلإلا تاذلا تناك اذإ 

ردصملا

لحنلا – فيلكتلاو عبطلا - عبطلا : فيلكتلا تاموقم - �� : ةودنلا - قلخلا وه ناميإلا - ةيئاضفلا ايروس ةانق / ةينويزفلت تاودن

5

https://nabulsi.com/web/article/3395
https://nabulsi.com/web/article/3395
https://nabulsicdn.fra1.digitaloceanspaces.com/text/09elem/alrawayie/100-all/100-011.pdf
https://nabulsicdn.fra1.digitaloceanspaces.com/text/09elem/alrawayie/100-all/100-011.pdf
https://nabulsicdn.fra1.digitaloceanspaces.com/text/09elem/alrawayie/100-all/100-011.doc
https://nabulsicdn.fra1.digitaloceanspaces.com/text/09elem/alrawayie/100-all/100-011.doc



