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إعداد ايًجٓ ١ايعًُ١ٝ
ايطبع ١ايجاْ١ٝ

تٜٛرت:

3

4

5
2


احلُد هلل اير ٟجعٌ ايكسإٓ ايععَ ِٝفتاح آال،٘٥
َٚصباح قًٛب أٚيٝا ٘٥أمحد ٙعً ٢تٛايْ ٞعُا٘٥
ٚأغهس ٙعً ٢تتابع نسّ ال أَد الْتٗاٚ ،٘٥أغٗد إٔ ال
إي٘ إال اهلل ٚحد ٙال غسٜو ي٘ ٚ ،أغٗد إٔ ضٝدْا حمُدا
عبدٚ ٙزضٛي٘ صً ٢اهلل عًٚ ٘ٝعً ٢آي٘ ٚصحب٘ أمجعني،
بعد
أَا :
فكد أخرب اهلل عٔ ايػا َٔ ١ٜإْصاٍ ايكسإٓ بكٛي٘:
و َُبَازَىْ ئَٝدٖبٖسُٚا آَٜاتٔ٘ٔ َٚئ َٝتَرَنٖسَ أُ ِٚيُٛا
نتَابْ أَْ َصيَِٓأ ُٙإيَ َِ ٝ
ٔ
ا َأليِبَابٔ

6

فتحكٝكا هلر ٙايػا ١ٜحسص إخٛاْهِ يف زابط ١عًُا٤
املطًُني عً ٢إبساش تدبس عًُا ٤األَٚ ١غٛٝخٗا عرب
زضا ٌ٥خمتصس٠؛ تعني ايكازئ عً ٢فِٗ ٚتدبس نالّ
ضبحاْ٘
اهلل . .
ايعٌُ ْ .طأٍ اهلل ايطداد يف
ٖٚر ٙأٚىل بٛانري ٖرا .
ٚايعٌُ
ايك. . ٍٛ

األَني ايعاّ يسابط ١عًُا ٤املطًُني
 .د حمُد بٔ عبد ايهس ِٜايػٝذ
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َٚ يَِٝعِفُٛا َٚيَِٝصِفَحُٛا
أبادٚ( ٟايصفح أبًؼ َٔ ايعفٚ ،ٛقد ٜعفٛ
قاٍ ايفريٚش :
اإلْطإ ٚال ٜصفح) فايصفح دباٚش عٔ ايرْب بايهً١ٝ
انبروفيسىر /األييٍ انحاج


َعسنتٓا َع ايػس بٛضٛض ١ايػٝطإ أ ٚعِ ال  ٘٥يطٓا
َػًٛبني فٗٝا َت ٢اع تعرْا-صدقا-بايك ٠ٛاييت ال
تػًب ُ قٌِ أَعُُ ٛذ بٔسَبِّ ايٖٓاعٔ
د .يحًد عبدانكريى انشيخ
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ايطعاد ٠عُاز ٠ايكًب بايكسإٓ ،فٗ ٛحٝاْٛٚ ٠ز ٚغفا ٤ملا
يف ايصدٚزٚ ،صاحب٘ التطس ٙفتَٓ ١اداَت ايطُاٚات
ػكَ٢
طٌٗ َٚال َِ ٜ
ٚاألزض َ فَُ ِٔ اتٖ َبعَ ُٖدَا َٟفَال ٔ َٜ
:
أ.دَ .اصر انعًر


ج ٌْ َٜطِعَ ٢قَا ٍَ َٜا
قاٍ تعاىل َٚ جَا َ َِٔٔ ٤أَقِصَ ٢ا ِيَُدَٔ ١ٔ َٜٓز ُ
َق ّٔ ِٛاتٖبٔعُٛا ا ِيُُسِضًَٔنيَ ( زجٌ) خًُٓد عًُ٘ ٚمل ُٜرنس
قدَت
امسُ٘ يٝظ املِٗ َٔ أْت املِٗ َاذا .
د .كايم صالح
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فَإٔ ٖٕ ََعَ ايِ ُعطِ ٔس ُٜطِساّ * إٔ ٖٕ ََعَ ايِ ُعطِ ٔس ُٜطِساّٖ :را يٝظ
زباْٞ
بتهساز  .إمنا تأنْ ٝد . .
.
ٚاالضتبػاز
. .
إهلٜ . ٞػُسْا بايطهٚ ١ٓٝايٝكني
ٚٚعد .
د .عدَاٌ أيايه


حسّ اهلل احملسَات ابتال ٤يًعباد ٚحفاظا هلِ َٚصاحلِٗ
جَ َع ٌَ ايًُٖ٘ ايِهَعِبَ َ١ايِبَِٝتَ ايِحَسَاَّ قَٔٝاَاّ ئًٖٓاعٔ
د .قاسى بٍ عهي انعصيًي
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ضُٔعُٛا يََٗا
ايٓاز  ّٜٛايكٝاَ ١إٔذَا زَأَتُِِٗ َٔ ِٔ ََهَا ٕٕ بَعٕٔ ٝد َ
تَػَٗٝعاّ َٚشَفٔرياّ
تػطب ٚتػتاظ ممٔ ضٝدخًٗا بطبب غسن٘ َٚعصٝت٘
فاألَإ َٓٗا بطاع ١اهلل
د .يحًد بٍ عبدانرحًٍ انعريفي


َٔ َداخٌ ايػٝطإ عً ٢بعض ايصاحلني إٔ ٜطًب َٓ٘
تأج ٌٝايطاعٚ ١يٝظ تسنٗا؛ ثِ بعد ذيو ٜػػً٘ فٓٝط٢
عًُٗا
.
ُٛا ضَازٔعُٛا 
يريو قاٍ تعا :ىل  ضَا ٔبك -
د .عبدانًحسٍ انًطيري
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َا أغب٘ قَٛ ٍٛض٢

نَالٖ إٔ ٖٕ ََعٔ ٞزَبِّ ٞضََِٗٝدٔ ٜٔٔ

بعبازْ ٠بٓٝا ال تَحِصَِٕ إٔ ٖٕ ايًٖ َ٘ ََعََٓا.
ٚاحد
فاألْبٝا ٤عً ِٗٝايطالّ د. ِٜٗٓ
د .يهراٌ ياهر



نًُا جاٖد اإلْطإ ْفط٘ ٖٛٚاٚ ٙغٝطاْ٘ ٚصرب ٚفك٘
اهلل تعاىل يًٗداَٚ ١ٜايٖرٔ َٜٔجَاَٖدُٚا فَٔٓٝا يََِٓٗدِِٔ ُٗ َٖٜٓ
ضُبًََُٓا
د .يحًد انهبداٌ
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أٌٖ احلل نايط ٌٝاير ٟحيٌُ ايصبد ٚاخلبح يٝطسح٘
عٔ طسٜل ايٓاعٚ .ايط ٌٝال ٜرٖب ايصبد إال :إذا
 إذا اجتُع ْٚفع ٚأبصس ٚأمسعح َت َُ ٌَ
طَُا ََٔ ٤اَ ّ٤فطَايَتِ أَِٚدٔٔ ١ْ َٜبكَدَزَٖٔا فَا ِ
أَْصَ ٍَ َٔ ِٔ اي ٖ
ايطٖ ِ ٌُ ٝشَبَدّا زَابٔٝاّ َُٖٔ َٚا ُٜٛقٔدُ َٕ ٚعًََ ِٔ٘ٝفٔ ٞايٖٓا ٔز ا ِبتٔػَا َ٤حًِٔ١ٕ َٝ
طٌَ فَأََٖا
ب ايًُٖ٘ ايِحَلٖ َٚايِبَا ٔ
و َٜطِسٔ ُ
أَ ََِ ٚتَا ٕع شَبَ ْد َٔجًُُِ٘ نَ َر ٔي َ
ايصٖبَدُ فََٝرَِٖبُ جُفَاَٚ ّ٤أََٖا ََا َ َٜٓفعُ ايٖٓاعَ فَ َُِٝهُحُ فٔٞ
ب ايًُٖ٘ األَ َِجَاٍَ
و َٜطِسٔ ُ
األَ ِزضٔ نَ َر ٔي َ
د .شافي انعجًي
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ت
جظَ أَ ٌَِٖ ايِبَٔ ِٝ
ايس ِ
ه ِِ ِّ
ب عَِٓ ُ
إٔ َُْٖا ُٜسُٔ ٜد ايًُٖ٘ ئُٝرِٖٔ َ
ن ِِ تَطِٗٔرياّ يٝهٔ َٔ دعٛاتو ألًٖو
َُٜٚطَِّٗسَ ُ
ايًِٗ أذٖب ايسجظ عٓا أٌٖ ايبٝت ٚطٗسْا تطٗريا
د .يحًد انربيعة


ال تتربّ َٔ َصٝب ١ضعٝت إيٗٝا ٚ ،حسب نٓت َػعٌ
أٚازٖاٚ ،ضٗاّ ٚضعت زٜػٗا ْٚصاهلا
عجبا يو ٜا ابٔ :آدّ

تتعسض يًُسض ٚ ،تػتهَٔ ٞ

األمل
.
هِِ ََٜٚعِفُٛ
نطَبَتِ أَِٜدُٔ ٜ
ه ِِ َٔ ِٔ َُصٔٝبَ ٕ١فَ ٔبَُا َ
َََٚا أَصَابَ ُ
ري 
ن ٔج ٕ
عَِٔ َ
د .يحًد انعىاجي
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ى بٔدَِٝسٕ فَال زَادٖ ئفَطًِٔ٘ٔ
َٚإٔ ِٕ ُٜسٔدِ َ
نٌ ايك ٣ٛاييت عًٚ ٢ج٘ األزض
ال تطتطٝع إٔ متٓع عٓو خريّا أزاد ٙاهلل يو .
د .عدَاٌ أيايه


َ أ َي ِِ تَسَ ٔإيَ ٢ايٖرٔ َٔ ٜبَ ٖديُٛا ْٔ ِعَُ َ ١ايًٖ٘ٔ نُفِساّ َ َٚأحًَٗٛا َقِِ ُٗ ََِٛ
دَازَ ايِ َبَٛازٔ  فتح أضالفٓا ايبالد ٚحسٓزٚا ايعبادبايكسإٓ
باملٝدإ ٚ.ذمٔ ْفتح ضُٓٝا
.
ٚايطٝف
د .داعي اإلسالو انشهال
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نإ زض ٍٛاهلل صً ٢اهلل عًٚ ٘ٝضًِ ٜتعٛذ َٔ اجلإ
ٚعني اإلْطإ،حتْ ٢صيت املعٛذتإ،فًُا ْصيت أخر بُٗا
ٚتسى َا ضٛاُٖا
ُ قٌِ أَعُُ ٛذ بٔسَبِّ ايِفًََلٔ
د .يحًد عبدانكريى


عباد ٠ايكًب أععِ ايعباداتٚ ،دبًب ايطُأْ١ٓٝ
ٚاالْتصاز ٚايػٓ ٢فَعًَٔ َِ ََا فٔ ٞقًُُٛبٔ ِِٔٗ فَأَِْصَ ٍَ ايطٖهٔ١َ َٓٝ
ن ٔجريَ ِّ َٜ ٠أخُرََُْٗٚا
* َََٚػَا َِْٔ َ
عًَََٚ ِِٗٔ ِٝأَثَابَ ُِِٗ َفتِحاّ قَسٜٔب ّا
أ.دَ .اصر انعًر
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غ ٕ٤ِٞفَ ُٗ َُٜ ٛدًِٔفُُ٘  يٝظ املكصٛد املاٍ
َََٚا أَْ َف ِك ُت ِِ َٔ ِٔ َ
فكط بٌ حت ٢عًُو ٚجاٖو ٚٚقتو ٚخًكو َٚػاعسى
نًٗا ضٝدًفٗا اهلل يو
د .عدَاٌ أيايه


نَُا أَُٔسِتَ.
ض َت ٔكِِ َ
قاٍ تعاىل :فَا ِ
أَست تٓف ٞايتفسٜط ٚاإلزجا٤
نُا :
تطػٛا تٓف ٞاإلفساط ٚايػًٛ
ٚال :
بصري تػسع دٚاّ املساقبٚ ١اإلحطإ.
إْ٘ مبا تعًُ: ٕٛ
د .شافي انعجًي
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ح ِٔ ٛيوَ
ب الِْفَطٗٛا َِٔٔ َ
َ َٚ ي ِٛنُِٓتَ فَعٓ ّا غًَٔٝغَ ا ِيكًَِ ٔ

،

ٖرا يطٝد ايبػس ،فهٝف بػريٙ؟
ٚملا نإ عً ٢ايطد َٔ ذيو نإ قسبِٗ َٓ٘ نجريا،
فالبد إٔ ٜه َِٗٓ ٕٛغٜ ٤ٞصعج٘؛ يهجس ٠خمايطتِٗ
ضتَػِفٔسِ يَ ُِِٗ.
ف عَِٓ ُِِٗ َٚا ِ
ي٘ ،فجا٤ت بعدٖا فَا ِع ُ
د .يهراٌ ياهر


إِّْٔ ٞجَصَ ِٜتُ ُِِٗ ايِ َٔ َّ ِٛٝبَُا صَبَسُٚا
تعاىل مباصًٛا  ،أ ٚمبا صاَٛا  ،أ ٚمبا
مل ٜكٌ اهلل :
تصدقٛا؛ بٌ ٔ بَُا صَبَسُٚا
فإٕ ايصرب عباد ٠تؤدٜٗا ٚأْت تٓصف ٚجعا
د .عدَاٌ أيايه
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ايٓعِ تكتط َٔ ٞايعبد فعٌ اخلريات ٚتسى املٓهسات
ت عًََ ٖٞفًََِٔ أَنُ َٕ ٛظَٗٔرياّ ئ ًُُِجِسٔ َٔنيَ
َب ٔبَُا أَِْ َعُِ َ
قَا ٍَ ز ِّ
د .يحًد انهبداٌ


فَأًََِٖهَِٓا ُٖ ِِ بٔرُُْٛبٔ ِِٔٗ
ذْٛب ايدٚيًٜٗ ١و اهلل بٗا ايسعٚ ١ٝذْٛب ايسعًٜٗ ١ٝو
اهلل بٗاايدٚي ١اذا نجساخلبح ٚظٗس ٚضهت ايٓاع عٔ
املٓهسَع ٚجٛد ايصاحلني
أ.د .طارق انطىاري
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ال ٜبك ٢يو إال َا أخًصت ف٘ٝ؛
غَٖ ٕ٤ِٞا ٔيوْ إٔالٖ َٚجِ . َُ٘ٗ.
ن ٌٗ َ
ُ
قاٍ عصٚجٌ. : .
عباع أ ٟإال َا أزٜد ب٘ ٚج٘ اهلل تعاىل .
:
قاٍ ابٔ
.د .عبدانًحسٍ انًطيري


إذا نٓت ضايها طسٜل زبو ٚ ،زأٜت املداطس حمٝط١
بو؛ فًٝطُ ٔ٦قًبو؛ فإٕ َعو زبو ضٗٝدٜو
قَاٍَ نَالٖ إٔ ٖٕ ََعٔ ٞزَبِّ ٞضََِٗٝدٜٔٔٔ
.د .يحًد انربيعة
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ال ٜطتكس ايباطٌ يف قًب زجٌ أ ٚبًد إال يتأخس احلل أٚ
غٝبت٘.
 َٔٚغػٌ ْفط٘ باحلل غػًت٘ عٔ ايباطٌ
 َٔٚأقبٌ عً ٢املطتحبات أعسض عٔ املهسٖٚات
طٌَ نَا َٕ شَُٖٛقاّ
طٌُ إٕٖٔ ايِبَا ٔ
ُ َٚقٌِ جَا َ٤ايِحَلٗ َٚشََٖلَ ايِبَا ٔ
د .شافي انعجًي


َٔ أضباب ايطالَ َٔ ١ايعكٛبات ؛ اإلميإ باهلل تعاىل
ه ِِ
ٚغهس ٙضبحاْ٘ حل ايػهس ََا َٜفِ َع ٌُ ايًٖ ُ٘ بٔعَرَابٔ ُ
إٔ ِٕ غَهَسِ ُتِِ َٚآََ ِٓ ُتِِ
د .يحًد انهبداٌ
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نٌ َٔ آَٔ بايٓيب صً ٢اهلل عًٚ ٘ٝضًِ ٚاتبع٘؛فً٘ يف
هِٛثَسَ ْ صٝب  َٔٚأبػط٘ أٚغسٜعت٘
 إْٖٔا أَعِطََِٓٝاىَ ايِ َ
ْصٝب
فٗ ٛأقطع؛ ي٘ َٔإٔ ٖٕ غَا ْٔ َ٦وَ ُٖ َٛاألَ ِبتَسُ. 
د .يحًد عبدانكريى


اإلخالص يٝظ نًُ ١تكاٍ؛ ٚإمنا ٖ ٛدبسٜد يًٓ١ٝ
األحٛاٍ
:
بتحكٝل ايعبٛد ١ٜهلل يف نٌ

ُ قٌِ إٔ ٖٕ صَالتٔٞ

و
ني * ال غَسَٔ ٜ
ُْ َٚطُهَََٔٚ ٞحَِٝاَََُ َٚ ٟاتٔ ٞئًٖ ٔ٘ زَبِّ ايِعَا َي ُٔ َ
يَُ٘
أ.دَ .اصر انعًر



22
15

إحالٍ ايسابط ١ايٛطٓ ١ٝحمٌ ايسابط ١اإلمياْ ١ٝإذمساف
عكدٟ
!
خٚ  ْ٠َٛقاٍ َٚا ِيُُؤََُِٕٔٓ ٛ
قاٍ اهلل تعاىل إٔ َُْٖا ا ِيُُؤَُِٔٓٔ َٕٛإ ِ
ت بَعِطُ ُِِٗ أَ ِٚئَٝا ُ ٤بَعِضٕ
َٚا ِيُُؤََِٔٓا ُ
.د .يحًد يسري


هلل تعاىل زضٛيَ ُ٘ ايهس ِٜصً ٢اهلل عًٚ ٘ٝضًِ
مل ٜأَس ا ُ
َب شٔدِْٔٞ
باالضتصاد َٔ ٠غ ٤ٞض ٣ٛايعًِ فكاٍ ُ َٚ :ق ٌِ ز ِّ
عًُِٔاّ.
انبروفيسىر /األييٍ انحاج
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عباد ٠ايكًب أععِ ايعباداتٚ ،دبًب ايطُأْ١ٓٝ
ٚاالْتصاز ٚايػٓ ٢فَعًَٔ َِ ََا فٔ ٞقًُُٛبٔ ِِٔٗ فَأَِْصَ ٍَ ايطٖهٔ١َ َٓٝ
ن ٔجريَ ِّ َٜ ٠أخُرََُْٗٚا
* َََٚػَا َِْٔ َ
عًَََٚ ِِٗٔ ِٝأَثَابَ ُِِٗ َفتِحاّ قَسٜٔب ّا
أ.دَ .اصر انعًر


ُ قٌِ ُٖ َ ٛايًُٖ٘ َأحَدْ  صف ١زب ٢عص ٚجٌ؛ تعدٍ ثًح
ايكسإٓ؛ ٚتطُٔ (اإلخالص) هلل عص ٚجٌ ملٔ قسأٖا ٚآَٔ
اجلٓ. ١
بٗا ؛ٚحبٗا ٜدخٌ .
د .يحًد عبدانكريى



24

عاغٛزا ٤اْتصاز عً ٢ايٓفظ قبٌ االْتصاز عً ٢ايعد،ٚ
فُٛض ٢عً ٘ٝايطالّ ٚاج٘ ٖصمي ١ق َ٘ٛايٓفط ١ٝبإمياْ٘
ٚتفاؤي٘ إٔ ٖٕ ََعٔ ٞزَبِّ ٞضََِٗٝدٜٔٔٔ
:
أ.دَ .اصر انعًر


نإ ايهفاز ٜطتٗص ٕٛ٥بػجس ٠ايصقٜٚ ّٛكٛي ٕٛنٝف
ذبرتم
ته ٕٛغجس ٠يف ايٓاز ٚال .
ٚنريو أٌٖ ايٓفام ٜٓهس َٔ ٕٚاألخباز َا ال ٜٛافل
ع
ط بٔايٖٓا ٔ
أٖٛاٚ ِٖ٤عكٛهلَِٚ  .إٔذِ قًَُِٓا َيوَ إٔ ٖٕ زَ ٖبوَ َأحَا َ
َََٚا جَعًََِٓا اي ٗسؤَِٜا ا ٖيتٔ ٞأَزََِٜٓاىَ إٔالٖ ٔفتَِٓ ّ١ئًٖٓاعٔ َٚايػٖجَسَ َ٠
ا ِيًَُِعُ َ١َْٛفٔ ٞا ِيكُسِإٓٔ َُْٚدَِّٛفُ ُِِٗ َفَُا َٜصٜٔدُ ُِِٖ إٔ ٖال طُػَِٝاْ ّا
نَبٔرياّ
د .شافي انعجًي
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َٚقَايَتِ ايَُِٛٗٝدُ َٚايٖٓصَازََْ ٣حُِٔ أَبَِٓا ُ ٤ايًٖ٘ٔ َ َٚأحٔبٖا ُؤُ ُٙقٌِ فًَٔ َِ
فا٥دتإ
:
هِِ .فٗٝا
ه ِِ بٔرُُْٛبٔ ُ
ُٜعَرِّبُ ُ
 1احلبٝب ال ٜعرب حبٝب٘ ،فُٔ عٌُ مبا حيب٘ اهلل
/
عراب٘
أَٔ .
 2ايٛايد ال ٜػكٚ ٞيد ،ٙبٌ ٜطع ٢يساحت٘ٚ ،ضعادت٘ يف
/
بري٘ ٚعطا.٘٥
د .يهراٌ ياهر


عاغٛزا .. ٤اْفًل ايبحس ٚغسم فسع ٕٛأَاّ أعني بين
إضساٚ ،ٌٝ٥مل ٜهٔ ذيو َع غري َٔ ٙاآلٜات نافٝا
و ال تَِٗدَٔ ََِٔ ٟأحِبَبِتَ.
هلدا ١ٜنجري َِٓٗ! إٔ ْٖ َ
د .يهراٌ ياهر
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قٛي٘ تعاىل َٚتَصَدٖ ِم عًَََِٓٝاٜ دٍ عً ٢ضعف َٔ قاٍ إٔ
إخٜٛ ٠ٛضف عً ٘ٝايطالّ أْبٝا،٤
فايصدق ١ال ذبٌ يألْبٝا.٤
د .عبدانًحسٍ انًطيري



َٔ أضباب تٝطري أَٛزى نًٗا تك ٣ٛاهلل تعاىل
تعاىل
َٚصدام ذيو قٛي٘ :

َٜ ِٔ َََٚتٖ ٔل ايًٖ َ٘ َٜجِ َعٌِ يَ ُ٘ َٔ ِٔ

أََِ ٔس ُٜٔ ٙطِساّ
د .يحًد انهبداٌ
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ايصرب ٚايتطاَح ٚاإلعساض اْتصاز عً ٢ايٓفظ
ٚايػٝطإ ٚاهلٚ ،٣ٛال ٜكدز عً ٢ذيو إال ذ ٚقٚ ٠ٛضالَ١
قًب َٚسَ َٚ  ٠٤ٚيَُ ِٔ صَبَسَ َٚغَفَسَ إٔ ٖٕ َذ ٔيوَ َئُ ِٔ عَصِ ّٔ
األَُُٛزٔ
أ.دَ .اصر انعًر


هِِ ٔإيَْ٘ َٚاحٔدْ فَ ٌَِٗ أَ ِْ ُت ِِ
ُ قٌِ إٔ َُْٖا ُٜٛحَٔ ٢إ َي ٖٞأَ َُْٖا ٔإيَُٗ ُ
َُطًَُُِٕٔٛ
ٖرا خطاب اهلل يسضٛي٘ ٚألَت٘ ٚيًٓاع أمجعني ،فايًِٗ
نُا أحٝٝتٓا َطًُني فتٛفٓا َطًُني!
د .يحًد يسري
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ختِ ايٓيب صً ٢اهلل عًٚ ٘ٝضًِ عُس ٙبأفطٌ ذنس
ٚدعا"٤ضبحاْو ايًِٗ ٚحبُدى ،ايًِٗ اغفس يٞ
ضتَػِفٔ ِس ُٙإُْٖٔ٘ نَا َٕ
حُِ ٔد ز َِّبوَ َٚا ِ
ٜتأ ٍٚايكسإٓ َ فط َِّب ِح بٔ َ
َتٖٛاباّ
د .يحًد عبدانكريى


 إْفام أمثٔ

حتٖ ٢تُِٓ ٔفكُٛا َُٖٔا تُحٔبَٕٗٛ
يَ ِٔ تََٓايُٛا ايِبٔسٖ َ

األٚقات يف خدَ ١ايٓاع تكسبّا إىل اهلل َٔ أععِ ايرب؛
ألٕ ايٛقت َٔ أغًَ ٢ا ميًو املطًِ ٚحيب
أ.دَ .اصر انعًر
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ّ ٕ أخطا ٤زضاٚ ٌ٥ضا ٌ٥ايتٛاصٌ
ايك ٍٛبإٔ ايطعاد٠مل تسد يف ايكسإٓ إالَس٠
ٖٚراجٌٗ فعٝع؛ فكدجا٤ت نجريا ٚيهٔ بأيفاظ
خمتًف ( :١احلٝا ٠ايطٝب ( -) ١ايطُأْ.. ) ١ٓٝ
د .عبدانًحسٍ انًطيري


ملا قاٍ ٜعكٛب عً ٘ٝايطالّ :إٔ َُْٖا أَغِهُ ٛبَجَِّٚ ٞحُصِْٔٞ
ٔإيَ ٢ايًٖ٘ٔ ؛ زَ ٖد إيٜٛ ٘ٝضف ٚأخا.ٙ

ٚملا قاٍ َؤَٔ آٍ

قاٍ َ فَٛقَا ُ ٙايًُٖ٘. 
َٛضُ أََِسٔٔ ٟإيَ ٢ايًٖ٘ٔ: ،
فسعَٚ :ٕٛأُف ِّ
فُٔ تٛنٌ عً ٢اهلل نفاٚ َٔٚ ،ٙثل باهلل أعطاٙ
أغٓاٙ
 َٔٚاعتُد عً ٢اهلل أدما َٔٚ ،ٙانتف ٢باهلل .
د .يهراٌ ياهر
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قاٍ اهلل يف ٚصف أٌٖ ايٓاز
َٚنَاُْٛا ُٜصٔسٗ َٕ ٚعًََ ٢ايِحٔٓحٔ ايِعَعِٔٔٝ
ٚقاٍ يف ٚصف أٌٖ اجلٓ١
َ َٚ ي ِِ ُٜصٔسٗٚا عًََََ ٢ا فَعًَُٛا
غٓٝس حٝاتو ٚال تُص ٓس عً ٢أخطا٥و .
د .عدَاٌ أيايه


َا اختاز ٙاهلل يو البد إٔ ٜه ٕٛخريا
ألْ٘ زبوٚ ،زبٛبٝت٘ زبٛب ١ٝزمح١
حَُ ٔٔ اي ٖسحٔ.ِٔٝ
ني * اي ٖس ِ
زَبِّ ايِعَا َي ُٔ َ
د .يهراٌ ياهر
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اخلًل ضسب األَجاٍ هلل
ٜٓبٛع ضالٍ . .
فٝكٝط ٕٛبعًُِٗ ايكاصس بني اخلايل ٚاملدًٛمٚ ،يريو
ٜعًِ
جا ٤ايتأنٝد بإٔ اخلًل ال ٜعًُٚ ٕٛاهلل .
فَال تَطِسٔبُٛا ئًٖ٘ٔ األَ َِجَاٍَ إٔ ٖٕ ايًٖ َ٘ َٜعًَُِِ َٚأَ ِْ ُت ِِ ال تَعًََُُِٕٛ
د .شافي انعجًي


قًٜ َٔ ٌٝطازع إىل ايصال ٠عٓدَا ذبٝط اآلالّ ب٘،
ْٚبٓٝا صً ٢اهلل عًٚ ٘ٝضًِ نإ إذا حصب٘ أَس فصع إىل
ايصال٠
.
َٚإَْٖٔٗا يَهَ ٔبريَ ْ٠إٔ ٖال عًََ ٢ايِدَاغٔ ٔعنيَ.
د .يهراٌ ياهر
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تعاىل
يف قٛي٘ :

هِِ 
ض َتػِٗٔدُٚا غَٗٔٝدَٔ ِٔ َٔ ٔٔ ِٜزجَائ ُ
َٚا ِ

حج ١عً ٢قب ٍٛخرب اآلحاد ٚي ٛناْت داليت٘ ظٓ ١ٝألٕ
غٗاد ٠ايػاٖد ٜٔتفٝد ايعٔ ايساجح ٚال تفٝد ايٝكني
الحتُاٍ نرب ايػاٖدٚ ٜٔي ٛنإ االحتُاٍ ضعٝفا،
َٚع ذيو فكد أحاٍ ايكسإٓ ايهس ِٜعًٗٝا فدٍ ذيو عً٢
إٔ ايتعبد بػًب ١ايعٔ صحٝح َٚسض ٞعٓد اهلل تعاىل
ٚأْ٘ ال جيٛش زد خرب صحٝح جملسد أْ٘ خرب آحاد ال ٜفٝد
ايٝكني.
د .عدَاٌ أيايه
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دفٖ َق ََُِ٘ٛفَأَطَاعُُٙٛ
ضتَ َ
فَا ِ
مل ٜعرزٚا خبداع٘ هلِ
مجٝعا
ٚغسقٛا .
فال تسنٓٔ إىل ظامل
ط ٔ٦نيَ
إٕٖٔ فٔسِ َعََٖٚ َِٕٛاََإَ َٚجُُٓٛدَ َُُٖا نَاُْٛا خَا ٔ
د .يهراٌ ياهر





