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ةمألا اياضق ( ثدحلا ىدتنم > ::: ةماعلا تايدتنملا ::: > ةيمالسإلا ةجولفلا تايدتنم
)ةيمالسإلا

دادمب قلعتي ئش يا نع ثدحتلاو فقوتلا اوجرا : يناوخا 
فويسلا

؟تانايبلا ظفحوضعلا مسا

رورملا ةملك

ميوقتلاتاـــميلعتلا

 عوضوملا ضرع عاونا عوضوملا تاودأ 

ةقيقد 31 ذنم 

 نيسحلا ديفح
قلأتم وضع

 
2,239 :تاكراشملا

فويسلا دادمب قلعتي ئش يا نع ثدحتلاو فقوتلا اوجرا : يناوخا 

هتاكربو هللا همحرو مكيلع مالسلا
ىدتنمل يئاعد ربنم خومشو هجولفلا ىدتنم حبصا دقل ، فويسلا دادم هديري ام اذھ

مھنا وھ فويسلا دادم يفرشمو راضحملا هديري امو .. داھجلا راصنا هنم أربت
تايدتنملا ىلا مھمالك لقني نم دجوي هنا نوملعي مھنال هيزازفتسا عيضاوم نوبتكي
.. مھلوح رودي ام اوعي نا هوخالا نم ىنمتا .. كلذ ريغ وا هين نسحب ، هيداھجلا
يا وا ثيبخ وا حلاط ناك ءاوس دادم نع يش يا لقنو لاودتلا متي ال نا اوجراو
. دصقلا ءارو نم هللاو ... هادتنمل هياعد ديري راضحملا نال .. متش هيف عوضوم

ءاضعالا هيلع علطي نا دعب عوضوملا اذھ قلغ هميركلا ةرادالا نم اوجراو

نيسحلا ديفح

ةقيقد 28 ذنم 

 .ليصألا دھاجملا
دھتجم وضع

 
641 :تاكراشملا
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هتاكربو هللا ةمحرو مالسلا مكيلعو
تانودملا نم ديدعلا اؤشنأ ايلاح مھو، مھتاءارتفا ىلع درن نأ بجي انيلع نورتفي مھنإ لعفن نأ اناسع اذام ميركلا يخأ
..مھھجو يف فقن نأ بجي يسدقملا خيشلا حضفتس اھنأ امعز
يرورم لبقت

ةقيقد 24 ذنم 

 ةيمالسالا ةلودلا بحم
قلأتم وضع

 
هللاءاش نا ةيمالسالا ةلودلا تايالو ىدحا :ةلودلا
1,049 :تاكراشملا

نيسحلا ديفح اي كيف هللا كراب
ةجولفلا ىدتنم ىوتسم نم تلزن عيضاوم

ةقيقد 14 ذنم 

 ةبسحلا صانق
قلأتم وضع

 
1,788 :تاكراشملا

راضحملا نأشب يزيرقملا زكرم نايب

ميحرلا نمحرلا هللا مسب

راضحملا نأشب يزيرقملا زكرم نايب
يعابسلا يناه .د

hanisibu@hotmail.com

ةيخيراتلا تاساردلل يزيرقملا زكرمريدم

.ًاريثك ًاميلست ملسو هباحصأ ىلعو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىلع مالسلاو ةالصلاو هللا دمحلا
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:دعب امأ
ريدي راضحملاب بقلي خأ يف رمألا مسحأ نأ ضرألا عاقب يف ةقرفتم نكامأ نم لضافأ ةوخإ ينم بلط دقل

فويسلا دادم ىدتنمب فرعي ىدتنم
؟هيكزأ وأ هتيكز لهف خياشملا ضعب ىلع مجهتيو تايدتنم ةدع يف بتكيو

:قيفوتلا هللاابو لوقأ
:ىلاعت هلوقو .282 ةرقبلا )اوعد ام اذإ ءادهشلا بأي الو( ليزنتلا مكحم يف ىلاعت هللا لوق قلطنم نم

:يلاتلا وحنلا ىلع يتداهش زجوأ . .2 قالطلا )هللا ةداهشلا اوميقأو(
.مايألا نم موي يأ يف فويسلا دادم ىدتنم بحاص )راضحملا( كزأ مل يننإ :ًالوأ

نم ًاباتك هتيدهأ وأ نيترم وأ ةرم يعم ىلص وأ ةعمج ةبطخ يدنع رضح نم لك سيل هنأ ىلع دكؤأ امك :ًايناث
قيثوتو ةيكزت قيرط اذه سيلف ؛يتيكزتو يتقث ىلع لصح دق نوكي يبطخو يسورد ةناوطسا وأ يتافلؤم

.ًاعرش لاجرلا
هنعطو هزملو ًارخؤم راضحملا زمغ ةصاخ رايخألا ةنسلا لهأ خياشم ضعب ىلع لواطتي نم يكزأ فيك :ًاثلاث

.قحلا ىلع هايإو هللا انتبث يسدقملا دمحم يبأ خيشلا ةليضف يف هحيرجتو
انملع امب الإ اندهش امو( ً.ًاريخ الإ مهنع ملعن ال نيذلا خياشملا ضعب يف نعطي نم قثوأ الو يكزأ ال :ًاعبار

.81 فسوي )نيظفاح بيغلل انك امو

:ماتخلا يفو
هللا ىلإ هجوتي نأو ،نامزلا اذه يف ةلق مهنإف ةنسلا لهأ ةاعدو خويش يف هللا قتي نأ راضحملا خألا وعدأ
دوهشملا ةنسلا لهأ خياشم نم هريغو يسدقملا دمحم يبأ خيشلا قح يف هفرتقا امم حوصنلا ةبوتلاب ىلاعت
درلا ىلإ يلمعلا هدهج هجويلف مث .ناكم لك يف ديحوتلا ةيار تحت نيدهاجملا نع بذلاو قحلا لهأ ةرصنب مهل

نيفجرملا ليطابأل نودصتي نيذلا خياشملا ضعب زملو زمغب لغشني نأ لدب مهرثكأ امو مالسإلا ءادعأ ىلع
راذتعا ةلاسرب ردابي نأ قحلا عابتال ًابحم ناك نإ هوعدأو !.رئاودلا قحلا لهأب نيصبرتملا نيكافألا ىواعدو
يدابع اي لق( :ىلاعتو هناحبس هللا لوق ركذتيلو ..ةنسلا لهأ خويش نم هريغو يسدقملا دمحم يبأ خيشلا ىلإ
هل اوملسأو مكبر ىلإ اوبينأو .ًاعيمج بونذلا رفغي هللا نإ هللا ةمحر نم اوطنقت ال مهسفنأ ىلع اوفرسأ نيذلا

.)54 ،53رمزلا( )نورصنت ال مث باذعلا مكيتاـي نأ لبق نم

ديهش لوقأ ام ىلع هللاو

ةيخيراتلا تاساردلل يزيرقملا زكرم
ـه1430 رفص نم 9 يف ندنل
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م2009 رياربف 4 قفاوملا

***********

ةقيقد 13 ذنم 

 رجاھملا باطخ
كراشم وضع

 
هيمالسالا قارعلا ةلود يف تنك :ةلودلا
212 :تاكراشملا

هللاو يا
كيف كرابي هللا
نيدلا اذھ هاجتا انلاوحابو اننيد رماب انيلع هجاتحن ام اذھ
يناوخا هللا مكقفو
همھملا هكراشملا ىلع نسحلا ديفح خالا هللا عرو

ةقيقد 13 ذنم 

 يبيتعلا دمحم
دھتجم وضع

 
نيمرحلا دالب :ةلودلا
367 :تاكراشملا

اب الإ ةوق الو لوح ال

! قحلا موصخ مھ مك
مھروحن يف مھديك هللا در

» يلاتلا عوضوملا | قباسلا عوضوملا «

ةكراشملا تاميلعت

ةديدج عيضاوم ةفاضإ عيطتست ال
عيضاوملا ىلع درلا عيطتست ال
تافلم قافرإ عيطتست ال
كتاكراشم ليدعت عيطتست ال

عيرسلا لاقتنالا
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ةكراشملا تاميلعت
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