
مـيحرلا نـمحرلا هـللا مـسب 

: :لجو زع هللا عنص نم قلخلا ىلع ةردقلاو ةغلابلا ةيانعلا
رئازجلا ءارحص يف يوون ريجفتب تماقً اماع نيثالثو ةسمخ لبق اسنرف نأ اهنومضم ، لبق نم يدي تحت تعقو ةلاقم ةمث 

ةعفترملا ةرارحلا لعفب ةيحلا تانئاكلا لتقي يوونلا ريجفتلا نأ مهوتي ناسنإلا ، قحام طغضو ، قراح بيهل يوونلا ريجفتلا اذهو
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ءيش لك قحسي راجفنالا اذه هدلوي يذلا طغضلا نأ ةحص هنع ّلقي الً امالك نكلو ، حيحص مالكلا اذه  

، ًاناسنإ الو ،ً اناويح الو ،ً اتابن يقبي ال راجفنالا اذهً اعبط ، راجفنالا اذه دعب ناك نمً انئاك يح نئاك ىقبي الأ يغبنيف ،ً ايوونً اراجفنا انلق اذإف ، طغضلاب تام ةرارحلاب تمي مل نمف
ًادج ةريبك ةرفح ثدحأ راجفنالا اذه

 راجفنالا ضرأ يف يشميً ابرقع اودجو ضرألا نوكسو ، راجفنالا ةياهن دعبو ، ةعساش تافاسم ىلإ ولعت رانلا نم ةرك لكّشو

!! برقعلا اذه ةسارد ىلع نرق عبر ناويحلا ءاملع فكع كلذل ، ةيملعلا ثوحبلا يف بّرجم ريغ ءيش ، شهدم ءيش ، ةبيجع ةبيرغ ةأجافم اهنإ

:ةئيبلا فورظل برقعلا ةمواقم
نيلماك نيموي ءاملا تحت هسافنأ متكي نأ عيطتسي برقعلا نأ اودجوو ، تاونس ثالث بارش الو ماعط الب ىقبي نأ عيطتسي برقعلا نأ اودجو ، ىزغملا أدبي نآلا 
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ووجدوا أنھ إذا وضع العقرب في ثالجة ، وكانت البرودة من عشر درجات إلى عشرین درجة تحت الصفر فإنھ ال یتأثر

. ئراطلا يرارحلا لدبتلا اذه عم فيكتي هنإف نيتس ةجرد يف ةقرحملا ءارحصلا لمر ىلإ لقن ولف

 اهلمحتف ناسنإلا هلمحتي ام فعض ةئمثالث ديزت ةيوون ةعشأل هوضرع مهنإ مث ، دراب مامح يف هنأكو ،ً اقالطإ اهب رثأتي مل ةعيظفلا ميثارجلا نم مامح يف عضو اذإ هنإ مث  

.هنم هطبنتسن فوس اميف ةربعلا لب ، برقعلا نع ةشهدملا قئاقحلا هذه يف ةربعلا تسيل : ليلق لبق تلق ؟ اذه انملعي اذام ، رفصأ ٌلصم هيف لب ،ً امد هيف اودجي ملف هوحّرش 

:ةيوبرت ةادأ ناسنإلا ضرم
، تابلقتلا لك لمحتيً ادج ريبك يطايتحاب ناك ، يزارفإلا زاهجلاو ، يمضهلا زاهجلاو ، هتالضعو ، هغامدو ، ناسنإلا بلق نأ ول 
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: ىلاعت لاق ، ةيوبرت ةادأ هنإ ، هتاذل دوصقم ضرملا نكلو ، َيِغُلأ ضرملا هنأ كلذ ىنعم ، تارثؤملا لكو  

ْمِهَْيلَع َِكَئلُوأ * َنُوعِجاَر ِهَْيلِإ اَِّنإَو َِِّ� اَِّنإ اُولَاقٌ َةبيِصُم ْمُْهَتباََصأ اَِذإ َنيِذَّلا * َنيِرِباَّصلا ِرَِّشبَو ِتاَرَمَّثلاَو ُِسفَْنْألاَو ِلاَوَْمْألا َنِم ٍصَْقنَوِ عوُجْلاَو ِفْوَخْلا َنِم ٍءْيَشِب ْمُكَّنَُولَْبَنلَو ﴿
﴾ َنوَُدتْهُمْلا ُمُه َِكَئلُوأَوٌ ةَمْحَرَو ْمِِهّبَر ْنِم ٌتاََولَص

]

]���-��� : ةرقبلا ةروس 

ردصملا

.برقعلا - �� : ةودنلا - يملعلا زاجعإلا تاودن - ةيملع تاعوضوم

4

https://nabulsi.com/web/article/6295
https://nabulsi.com/web/article/6295
https://nabulsicdn.fra1.digitaloceanspaces.com/text/09elem/alrawayie/100-all/100-024.pdf
https://nabulsicdn.fra1.digitaloceanspaces.com/text/09elem/alrawayie/100-all/100-024.pdf
https://nabulsicdn.fra1.digitaloceanspaces.com/text/09elem/alrawayie/100-all/100-024.doc
https://nabulsicdn.fra1.digitaloceanspaces.com/text/09elem/alrawayie/100-all/100-024.doc
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);



