
مـيحرلا نـمحرلا هـللا مـسب 

:رويطلا ةرجه

﴾ َنُونِمُْؤي ٍمَْوقِل ٍتَايَآل َكِلَذ ِيف َّنِإُ َّ� َّالِإ َّنُهُكِسُْمي اَم ِءاَمَّسلا ِّوَج ِيف ٍتاَرَّخَسُم ِرْيَّطلا َىِلإ اْوََري َْمَلأ ﴿

)

 لحنلا ةروس 

(

﴾ ٌريَِصب ٍءْيَش ِّلُِكبُ هَِّنإ ُنَمْحَّرلا َّالِإ َّنُهُكِسُْمي اَم َنِْضبَْقيَو ٍتاَّفاَص ْمَُهقَْوف ِرْيَّطلا َىِلإ اْوََري َْملََوأ ﴿

)

 كلملا ةروس 

(

. رويطلا ةرجه نع ثدحتن امنيح قدصي داكي ال ءيش اهنأ ةقيقحلاو ، رويطلا ةرجهب قلعتم مليفلا نآلا 

؟ناريطلا تاينقت رويطلا ملع نم
ةينامث مقر لكش ىلع قلحت وجلا يف قلحت تارئاط بارسأ انيأر اذإ اننأ عوضوملا يف ءيش مهأ 
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لكش ىلع ريطت نأ وه ةرئاطلا ناريط يف كيتكت ثدحأ نآلاف، دهجلا لذب لقلو ، ءاوهلا ةماقم تلقل رئاطلا فلخ رئاطلا راس ولف ،ً ايئاوهً اذفنم اهءارو فلخت ةرئاطلا نأل كلذ
%�� ـب دهج لقيو ، ءاوهلا ةمواقم فخت ، ةيئاوهلا ةلخلخلا وه ، يئاوهلا ذفنملا نم ديفتسي هدعب يذلاو ، ةمدقملا يف رئاط ، �

 ةينامث لكش ىلع ريطي ْنأ ةرجهلا ءانثأ يف هنأ رئاطلا ملع نَمف ، نآلا ناريطلا يف ام ثدحأ اذه  

: ىسوم انديس لاق ، هل هللا ليلحت نم اذه ؟ً امامت ثيدحلا ناريطلاك

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

) هط ةروس (

اذه نكل ؟ ناريطلا يف ماظنلا اذه رويطلا هذه ملع نم : لوقن ،ً امامت ثيدحلا ناريطلا وه امك ، ةينامث لكش ىلع ريطت رويطلا نأ نعً الضف ، قدصي داكي ال ءيش ةمث ةقيقحلا  
. دئاق لوألا نأكو ، نوبوانتي كلذل ، هيلي يذلا نم رثكأ ،ً ادج ريبك دهج لذبي لوألا

. <<ً المح مكلقثأ انأ >> : رمع انديس لقي ملأ 
هتفاثكب ءاوهلا هجاوي ، رخآ ىلإ نيح نم لدبتي ةمدقملا يف اذه ، ناريطلا ماظن ، دئاق هنأك اذهف  

. ناريطلا ثداوح نم ةثداح هذهف ، لقأ دهجلاو % ��ـب لقأ ةمواقملا ، يئاوهلا ذفنملا ءاملعلا هامس ، الخلخم ءاوهلا مهيتأيف هءارو نيذلا امأ
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يئاوه ذفنم قلخت حانجلا ةفرً اضيأ ، اهنيب اميف رويطلا عم مغانتت حانجلا ةفر نأ قدصي ال يذلا نكل  

ريطلا نأل ، ناريطلا ءانثأ يف رويطلا ةحنجأ ةكرح مظني ماظنلا اذهف ، ةمغانتم ، ةقسانتم اهنكل ، ةيواستم ةكرحلا نإ : لوقأ ال ، رئاطلا فلخ يذلااهنم ديفتسي ءاوهلاب ةلخلخلا 
. فقوت الب ةعاس �� ، مك فلأ �� عطقي دق
: لجو زع هللا لوقي ، رئاطلا ىوتسم ىلإ ىقرت ال ناسنإلا اهعنص ةرئاط ربكأ نإ : اهتمدقم يف بتُك رويطلل ةعوسوم ربكأ نإ : ةقباسلا ةقلحلا يف تلق  

﴾ ٌريَِصب ٍءْيَش ِّلُِكبُ هَِّنإ ُناَمْحَّرلا َّالِإ َّنُهُكِسُْمي اَم َنِْضبَْقيَو ٍتاَّفاَص ْمَُهقَْوف ِرْيَّطلا َىِلإ اْوََري َْملََوأ ﴿

ُناَمْحَّرلا َّالِإ َّنُهُكِسُْمي اَم : اهب عوطقم ةقيقح  
تءاج كلذل ، تبثي ملفً ادج قيقدلا ءيشلا امأ ، تاليوأتو ، تانيمخت كانه ،ً اعطق تبثي مل هفده ىلإ رئاطلا دادتما ريسفت يأ نأ ىلع : ةيآلا هذه رسف ءاملعلا ضعب نأ ةقيقحلا
: ةيآلا

﴾ ُناَمْحَّرلا َّالِإ َّنُهُكِسُْمي اَم ﴿

. قلخلا ةيقبل ةيآلاهذه راهظإ هتاذب ىلوت هللا نأك  

: ةليوطلا ةرجهلا ءانثأ يف قالقللا رئاط ةيفارتحا
ةهجلا داجيإ يف ةفرتحملا رويطلا ةمدقم يف يتأت قلاقللا نأ : رثكأ يليصفت عوضوم يف نآلا لخدن ةقيقحلا 

ريغتبو ، تاتبنلا رارضخاو ، رخآ لصفب ، طسوتملا رحبلابً ارورم ابروأ ةراق ىلإ لصت ايقيرفإ ةراق نم ةلحترملا قلاقللا ، تارتم وليكلا فالآبً اقرط ةنس لك قلاقللا عطقت  
طسوتملا رحبلا ةعطاق ابروأ ىلإ ايقيرفإ فصتنم يف اهقيرط قلاقللا دجت فيك ذإ،ً امامت ابروأل يضرألا ءاطغلا رظنملا

سيطانغملا ةيبذاج عبتت يتلا ةيعيبطلا ةلصوبلا هذهل ةيسيطانغملا ضرألا ةيبذاج ماظنلا اذه كردي ، قلاقللا ماسجأ يف صاخ ماظن دوجو ثوحبلا تفشتكا كلذل 
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، اهتلحر متت اذه لضفب ةهجلا ملعتو  
. تارتم وليكلا فالآ غلبت  
، ةزهجأ هعم سيلف رئاطلا اذه امأ ، جاربألاب رمتسم لاصتا هعم ، مئاد هيبنت هعم ، يلآ ناريط هعم ، طئارخ هعم ، يضرأ داشرإ هعم ، يكلسال فتاه هعم رايط ، ءالع ذاتسأ  
. قدصي ال ءيش اذه ، هفده ىلإ يدتهي يجراخ هيجوت الو ، طئارخ الو ، تاهج الو ، ةلصوب الو
نيجسكوألا نوعضي نويبرحلا نورايطلاو ، طغضلا ُّلقيو ، لاثمأ � اهءاوه خضي ةرئاطلا  

يف نيجسكوألا ةلق عم بسانتت ةزهجأ هل ، لاثمأ � ءاوهلا ، حض نود نم ، نيجسكوأ نود نم ، تامامك نود نم ريطي رئاطلا امنيب ، مههوجو مامأ نيجسكوأ تاخضم  
.ً ادج ةيلاعلا تاعفترملا

: رئاطلا يف يسيطانغملا زاهجلا
: نآلا ىتح رهظي ملف دكؤملا ءيشلا امأ ، عقوت هنكل ، % ��� ادكؤم اذه سيلو ، هفده هل فشكي يسيطانغم زاهج هعم رئاطلا نأ : ةقيقد ةطقن لوأً اذإ  

﴾ ُناَمْحَّرلا َّالِإ َّنُهُكِسُْمي اَم ﴿

ىلإ هولقن رئاطب اوؤاج ، هفده ىلإ ىدتهال ةسكاعم ةيسيطانغم ةحاسب هوعضوو ، سيطانغملا ةيرظن انحرط ول ، ليللا يف يشميو ، سيراضتلا يف يدتهيو ، ليللا يف يدتهي  
هناكم ىلإ داعو ، اقرش هوذخأ بونج لامش قيرطلا نأ اوروصت ول ، ايناطيرب نم دنهلا

﴾ ُناَمْحَّرلا َّالِإ َّنُهُكِسُْمي اَم ﴿

. موجنلاب يدتهت رويطلا ضعب نكل ، موجنلاب يدتهت ال دق ، ايلع تاداهش انعمو ، نوفقثمو ، رشب نحن ،ً انايحأ موجنلاب يدتهت ، ليللاب رويطلا يدتهتً انايحأ ، رخآ ءيش  
. هللا ةمظع مامأ انعضي هنأل ، هللا ىلع هنم لخدن باب عسوأو ، هللا ىلإ قيرط رصقأ ضرألاو تاوامسلا قلخ يف ركفتلا : تاءاقللا هذه لثم يفً امامت لوقأ انأ 

ردصملا
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