
♡ يسفن يسفن ينتثدح   ينتثدح                             ♡

عالطتسإلا بحي  نم  لك  يلإ  ءادهإ 
 

ةمدقم ةمدقم

ةريبكلا ةريبكلا ءايشألل   ءايشألل تفتلن   تفتلن لبلب   هطيسبلا   هطيسبلا ءايشألا   ءايشألا انم   انم ريثكلا   ريثكلا ردقي   ردقي هيلاحلا  الال   هيلاحلا انتايح   انتايح يفيف  

اهنع انلفغ  املاط  يتلا  رومألا  نم  ديدعلا  مهلتسنس  اهنع  ثدحتلا  دنع  ةريغصلا  ءايشألا 

نامألا رب  يف  وهف  ةريغص  ًابونذ  لعفي  املاط  صخشلا  نأ  سانلا  نظي  بونذلا  الثمف 

رانلا لخدي  دقو  بونذلا  نم  فالألا  نوكتتس  بنذ  فلخ  اًبنذ  بونذلا  هذه  مكارت  دعبف 

هيباجيإ تناكأ  ءاوس  صاخشألا  دحأ  اهلوقي  هدحاو  هملكب  اًلثمف  ريغص  ءيشب  هتايح  ريغتت  نأ  صخشلل  نكمي  انتايح  لك  يف  اذكهف 
هيبلس مأ 

ةصاخو  ةريغصلا  ءايشألا  راطخأ  نع  ثدحتن  فوس  باتكلا  اذه  يفو  هتايح  ريغت  دق  نيتلاحلا  كلت  يف 

.اهيلع بلغتلا  قرطو  تالكشم  ةدعو  تاملكلا  يف 

 

 

 

… ليلحتلاو ريكفتلا  (1

لاوقألا هذه  امبرف  اًطيسب  اًئيش  سيل  اذه  نكل  ثدحتن ، نأ  لبق  اهب  ركفن  مل  ًالاوقأ  لوقن  اننأ  دجن  صاخشألا  عم  ثدحتلا  ءانثأ 
لاعفأ نأ  بتكلا  يدحإ  يف  اًقباس  تأرق  دقف  لعفن  وأ  ثدحتن  نأ  لبق  ركفن  نأ  انيلع  اذل  مهتايح  راسم  ريغت  وأ  صاخشألا  يلإ  ءيست 

قبط اذل  طيسب  رمألاف  ريكفتلل  يعاد  هنأ ال  لوقيو  كلذ  يف  نواهتي  انم  ريثكلا  … لعفت مث  ركفت  تنأف  راكفأ  نع  ةرابع  هلاوقأو  ناسنإلا 
دقو تالاعفنإلاب  اًئيلم  اًلماك  كموي  نوكيس  اًنسح  اهعمست  امدنع  اًمئاد  كجعزت  تناك  هملك  كل  لاقو  دحأ  ءاج  نإ  كسفن  يلع  كلذ 

اًمالك ال لوقن  نأ  يعاد  هنأو ال  اًقح  ٌجعزم  رمألا  نأ  دجت  رمألا  يف  ركفت  امدنع  اًريثك ! اذه  ثدحي  معن  … بائتكإلاو هلزعلا  نم  هلاحب  باصت 
�" هلوقل يعاد 

… تايبلسلاو تايباجيإلا  (2

يكل ةديدع  تاونس  ذخأيف  يبلسلا  ناسنإلا  امأ  عمتجملل  ةعفرلا  ققحت  يتلا  ةميظعلا  تازاجنإلا  نم  ريثكلا  ققحي  يباجيإلا  ناسنإلا 
نقوي نأ  نود  اهوطخي  نأ  عيطتسي  وه ال  كلذل  هتايح ! يف  ةوطخ  يأ  قيقحت  عيطتسي  هنأ ال  نظي  هنأل  هدحاو  ةوطخ  مامألل  ريسي 

� ريثكلا قيقحت  عيطتست  كنأ  اًمئاد  هقث  يلع  نك  كلذل  ؛ كلذ عيطتسي  هنأ 

اهعم لماعتلا  ةقيرطو  تابوعصلا  (3

ناسنإلا لباقي  امدنع  بجيف  حيحصلا  لكشلاب  اهعم  لماعتي  انم ال  ريثكلا  نكل  هتايح  يف  ٍٍتابوعص  لباقي  نأ  يساسألا  نم  انم  ٌلك 
… رثكأف رثكأ  ةلكشملا  دقعي  مالستسإلا  نأل  ازيجو  الح  اهل  دجي  نأ  لواحي  نأو  ملستسي  الأو  اهل  يدصتي  نأ  تابوعص  وأ  بقاوع  يأ 

ةيادبل هعفدت  ةديدع  لماوع  يلإ  جاتحي  امنإو  روصتي  امك  الًهس  سيل  تاحومطلاو  فادهألل  لوصولا  نأ  ناسنإلا  ملعي  نأ  بجي 
رسيي نم  وه  لجو  زع  نأل هللا  مامألا  يلإ  هدحاو  ةوطخ  وطخي  نأ  عيطتسي  نل  هللاب  ناسنإلا  قثي  مل  ولف  هللاب  ةقثلا  اهزربأو  قيرطلا 

� هرومأ لك  ناسنإلل 

ةقيضلا ةوجفلا  (4

تنكف دحأ  هيف  مهاري  راظنألا ال  نع  ٍٍديعب  ناكم  يف  نوسلجي  نيذلا  صاخشألا  ءالؤه  يلع  قفشأو  اًريثك  نزحأ  تنك  اًمئاد 
اهنإ يلاؤس  يلع  ةباجإلا  تدجوف  !… صاخشألاب ئيلم  عمتجم  دجوي  هنأ  نوكردي  مهو  ةقيضلا  ةوجفلا  هذه  يف  نوسلجي  اذامل  ..؟ ركفأ



انثدحت يتلا  تالكشملا  نم  ديدعلا  يف  يسيئرلا  ببسلا  يه  امبرو  تارملا  نم  ديدعلا  يف  اهنع  انثدحت  املاط  يتلا  ةركفلا  سفن 
ولو ، نوكت نأ  بجي  امك  ناسنإلا  ةايح  تراصل  هيباجيإ  راكفأ  تناك  ولف  ناسنإلا  ةايح  ريَّست  يتلا  يه  راكفألا  «… راكفألا » يهو ✖️ اهنع

هذه هعم ، شيعي  دحأ  ديحو ال  هنأ  ناسنإلا  ركفي  امدنع  كلذل  … هحيحصلا ةايحلا  قيرط  نع  فلتخم  ٍٍقيرط  يف  تراصل  هيبلس  تناك 
ام ركذن  تقولا  اذه  يفو  هيبلسلا  يلع  هيباجيألا  راكفألا  بلغتت  نأ  انفده  نحنف  كلذل  ناسنألا  يف  هيسفن  رااطخأ  ببست  دق  راكفألا 

ميركلا ةباتك  يف  لجو  زع  هلاق هللا 

" ميحرلا نمحرلا  مسب هللا 

({ 87  ) َنوُرِفاَكْلا ُمْوَقْلا  ِالإ  ِهَّللا  ِحَْور  ْنِم  ُسَئَْيي  ُهَِّنإ ال  ِهَّللا  ِحَْور  ْنِم  اوُسَأَْيت  الَو  }

ريفولا ريخلاو  ريخألا  ءزجلا  (5

بتكلا نم  ديدعلا  كانهف  ةءارقلاب  مكيلع  : ًالوأ هيلإ  برقتلاو  ةفرعم هللا  يف  ناسنإلا  دعاست  يتلا  ءايشألا  مهأ  نع  ثدحتنس  انه 
بتكلا لمجأ  نم  نيباتك  مكل  حشرأسو  ريسلاو 

.هللا    كنأل  _2 .ةالص     ينتتاف  _1

 

..معنملا دبع  دمحأ.د  دماح ، ءالع.د  ناموش ، مزاح  .د  ظيلغلا ، دمحم  .د  لثم  ءاملعلا  ضعبل  ةريصقلا  عطاقملا  ةدهاشم  اًيناث :
ءالجألا ءاملعلا  نم  ريثكلا  مهريغو 

ةمحرو هللا مكيلع  مالسلاو   � مكدافأو مكباجعإ  لان  دق  نوكي  نأ  لجو  زع  نم هللا  نيينمتم  ريصقلا  بيتكلا  اذه  يهتنإ  دق  نوكي  اذهبو 
♡ هتاكربو


