إعداد ايًذٓ ١ايعًُ١ٝ
ايطبع ١ايجاْ١ٝ

تٜٛرت:


اسبُد هلل اير ٟدعٌ ايكسإٓ ايععَ ِٝفتاح آال،٘٥
َٚصباح قًٛب أٚيٝا ٘٥أظيد ٙعً ٢تٛايْ ٞعُا٘٥
ٚأغهس ٙعً ٢تتابع نسّ ال أَد الْتٗاٚ ،٘٥أغٗد إٔ ال
إي٘ إال اهلل ٚسد ٙال غسٜو ي٘ ٚ ،أغٗد إٔ ضٝدْا ضبُدا
عبدٚ ٙزضٛي٘ صً ٢اهلل عًٚ ٘ٝعً ٢آي٘ ٚصشب٘ أطيعري،
بعد
أَا :
فكد أخرب اهلل عٔ ايػا َٔ ١ٜإْصاٍ ايكسإٓ بكٛي٘:
و َُبَازَىْ ئَٝدٖبٖسُٚا آَٜاتٔ٘ٔ َٚئ َٝتَرَنٖسَ أُ ِٚيُٛا
نتَابْ أَْ َصيَِٓأ ُٙإيَ َِ ٝ
ٔ
ا َأليِبَابٔ
فتشكٝكا هلر ٙايػا ١ٜسسص إخٛاْهِ يف زابط ١عًُا٤
املطًُري عً ٢إبساش تدبس عًُا ٤األَٚ ١غٛٝخٗا عرب

زضا ٌ٥طبتصس٠؛ تعري ايكازئ عً ٢فِٗ ٚتدبس نالّ
ضبشاْ٘
اهلل . .
ايعٌُ ْ .طأٍ اهلل ايطداد يف
ٖٚر ٙأٚزي بٛانري ٖرا .
ٚايعٌُ
ايك. . ٍٛ

األَري ايعاّ يسابط ١عًُا ٤املطًُري
د /ضبُد بٔ عبد ايهس ِٜايػٝذ







َال٥ه ١عراب ٜدفع ٕٛأٌٖ ايٓاز بك٠ٛ
اغتكاقا َٔ ايصبٔ أ ٟايدفع
 َ٘ٓٚايصب ٕٛألْ٘ ٜدفع َٔ با٥ع آلخس
َٚفسد ايصباْ ١ٝشبٓٝت ى عفسٜت أ ٚشبين
د .عبدالىهاب الحميقاوي






ايطالٍ شٜاد ٠يف ايد ،ٜٔأْ ٚكص َٓ٘.
أصٌ :
د .عدوان أمامه



تعازي
قٛي٘ اسبل  :قٛي٘ :





ايفاذب . ١ص نٝف ٜطًب املؤَٓ ٕٛاهلد ٖٛٚ ٣ساصٌ
ط :
هلِ؟
أَسإ
ازبٛاب :املساد :
ايٓبٜ$ ١ٜٛا َكًب
األ:ٍٚطًب ايجبات عًٚ ،٘ٝيف األدع: ١ٝ
دٜٓو#
ايكًٛب ثبت قًيب عً. ٢
َٓ٘،
ايجاْ:ٞطًب االضتصاد: ٠



.
د .مهران ماهر



إزي َٔ ٚيد َٔ ْطب غري زفٝع

:

إزي َٔ ُٜطعٔ بٓطب٘ ،بٌ إزي نٌ َفتدس بٓطب مل
ٜهٔ ي٘ ٜد يف ذبص= ً٘ٝ

أَٓ ٍٚاشٍ اآلخس ٠ضكٛط

ْطب٘)
األْطاب؛  َٔ(ٚبطأ ب٘ عًُ٘ مل ٜطسع ب٘ .
د .عبدالمحسه المطيري


يكد سهِ اهلل بهفس َٔ آَٔ ببعض ايهتاب ٚنفس
ببعض َٔ ايٛٗٝد ٚغريِٖٚ ،ايعرب ٠بعُ ّٛايًفغ ال
فكاٍ 
خبصٛص ايطبب: ،
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ٚضًِ
اَسأ ٠يٛط صً ٢اهلل عً: ٘ٝ
شٚدْ ١يب فايب ١٦ٝطٝبٚ ،١عذٛش فايػٗ ٠ٛاضعف،
ٚاَسأ ٠فال غإٔ هلا يف فعٌ ق ّٛيٛطَٚ ،ع ٖرا تطع٢
َع قَٗٛا يتطٌٗ عً ِٗٝاملعص ،١ٝفًُا ضعُف ايداعٞ
تطاعف ايعكابٚ ،يريو مل ٜرنس؟اهلل

ق ّٛيٛط إال

ايعراب
.
خص ذنسٖا باضتشكام
د .عبدالمحسه المطيري


ال ٜأَٔ ايٛقٛع يف ايػسى إال َٔ ٖ ٛداٌٖ ب٘،فٗرا
إبساٖ ِٝعً ٘ٝايطالّ  ٖٛٚخً ٌٝايسظئ ٜك :ٍٛ
ايبػس
 فُا بايو ٕسئ د. َٔ ْ٘ٚ

فال تأَٔ ايػسىٚ،ال تأَٔ ايٓفام،قاٍ ابٔ أبٞ
هَ" ١أدزنت ثالثري َٔ أصشاب ايٓيب صً ٢اهلل
ًََُ: ِٝ
ْفط٘
عًٚ ٘ٝضًِ ،نًِٗ خياف ايٓفام عً" ٢
د .محمد عبدالكريم


صبايظ املػاطات ايٓط ١ٜٛال ٜدعٔ فٗٝا أسدا إال ًْٔٚ
َٓ٘
!
ذيو
َجًٗٔ َجٌ نالب ازبسح ٚايتذسٜض يف .



 دبسٜض يف األسٛاٍ نًٗا
.
د .مهران ماهر



ت ٜطازد ايػسٜدٚ ،ال طاق ١يو إٔ
ايعُس قصريٚ ،املُ ٛ
تفًت ،فإذا أذٕ اهلل ملًو املٛت فال َدفع ي٘ ،
األعساف
:
ط

ص.

ايّٛٝ
ايطؤاٍ َا أعددت هلرا .
:
ٜٚبك٢
د .سلمان الدايت


اسبالٍ بٚ ٔٓٔٝاسبساّ بٔٓٔٝ؛ فُٔ أَظٗس األَسهاّ ايػسع١ٝ
عً ٢أَْٗا ادتٗادات فكٗٚ ،١ٝاضتبعدٖا عٔ َكاصدٖا،
طبايفتٗا 
:
ف ٕٛٗٝعً ٢ايٓاع

.
د .عبداهلل األثري







ملا أزاد ٜٛضف إٔ ٜٗسب َٔ ايفتٓ ١أزادت إٔ شيٓع٘
فػكٓت قُٝص٘ ٚأصبض ٖرا ٚبا ّال عًٗٝا،نريو َٔ أزاد
إٔ ضيٓع خرياّ فُٓع٘ ضٝهٚ ٕٛبا ّال عً.٘ٝ
د .عبدالمحسه المطيري


*

ٜتُٝص اإلْطإ حبس ١ٜاالختٝاز 

ٚ سس ١ٜفٗٝا بعض املٓػصات أفطٌ َٔ
دٜهتاتٛز ١ٜتفطد عً ٘ٝسٝات٘ ٚتػ ٙٛفطست٘
د .محمد العبدة



..

..

أزظيو
.
فهٝف َػفست٘ إذا أسطٓٛا ،ضبشاْو َا
د .عبدالمحسه المطيري


ضعاد ٠ايعبد يف طاع ١ايسب



اسبس ١ٜإ ذبسٓز قًبَو َٔ أض ٔس ايػٗٛات ٚإ تَشسع
و
عكًَو َٔ غص ٚايػُبٗات ٚإ تكٛد ْفطو يطاعٔ ًَ ١
ايطُاٚات .ايًِٗ ادعًٓا يو عابد ٜٔيو غانس ٜٔبو
َطتػٓري يسظيتو طاَعري ٚيكسبو زاغبري ٚيف دٓتو
خايدٜٔ
د .عدوان أمامه



ذنستين ٖر ٙاسبًُ ١يف سسب اسبذاب بكٛي٘ تعازي
يٛط
عٓدَا ْكٌ يٓا ق ٍٛق: ّٛ

ٚايعف١
 .حيازب ٕٛايطٗس !
#سذاب_ٞب٘_ذبً_ٛسٝاتٞ
د .عبدالمحسه المطيري


أخ ٞاملطًِ اسرز ازبدٍ ٚاملساٚ ٤ضباٚي ١دفع ايٓصٛص
ايصشٝش ١ايصسحي ١باألٖٛاٚ ،٤اضتصشب قٛي٘ ضبشاْ٘
ٚتعازي 
:
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نًُا اشدادت تععُٝو يـ _ّٜٛ#ازبُع٘
نإ أدٍ عً ٢صالح قًبو  ،فٗرا اي َٔ ّٛٝغعا٥س اهلل
.



د .عبدالمحسه المطيري


صدقٝين ٜا ابٓيتَ :فطد ٠االْطٝام ٚزا ٤االبتصاش ٚاملبتص
ايفطٝش١
.
أنرب بهجٝٝري َٔ َفطد٠
اقطع ٞصًتو بو ٚ ،أنجس َٔ ٟايدعا٤


.

ٖؤال ٤األظباع أددي َٔ إٔ ٜكبًٛا باملٛادٗ.١
د .مهران ماهر



اإلْصاف ايعصٜصٚ،نطس ٖ ٣ٛايٓفظ حيتاز ازي تٛفٝل
باهلل ٚهلر بايدعا،٤
ٚتعًل غدٜد ؟
ٚأَا َٔ مل ٜبأٍ بتٗرٜب ْفط٘ فال ٜصاٍ ٜتبع ٖٛا ٙست٢
زب٘ فالٜطُع ٚال ٜبصس إال َا ضيً٘ٝ
ٜتدر ٙإهلا َٔ د ٕٚ؟
ٖٛا،ٙ

د .عبدالمحسه المطيري




ٚ يٝظ عً ٢أصابع٘ٚ ،ال عً٢

ٜدَ ،ٙهسزا ايعضْ ،اضٝا األمل َٔ ،فسط اسبطس٠
ٚغد ٠ايٓداَ١
د .عدوان أمامه







يف اآل ١ٜبٝإ قبض ايهرب ٚظٗٛز ،فٗٚ ٛإٕ نإ أَسا
. ..

َعٜٓٛا إال إٔ ايع ٕٛٝتًشع٘ 

د .عبدالمحسه المطيري


ايكٝاَ١
!
َا أقسب ّٜٛ
فُا بٓٓٝا ٚب ٘ٓٝإال املٛت،
بعدٙ
ٚئ ٜػعس املٝت بطَ ٍٛهج٘ يف قرب. .ٙ
.



د .مهران ماهر



ال تجل بٓفطو نجريا أَاّ ايفذي َٔ ايػٗٛات
ٚايػبٗات؛ فٗرا ْيب نسَٚ ِٜع ذيو ملا تعسضت ي٘ فتٓ١
قاٍ ..



ايهس.ِٜ
؟
فُٔ ٜأَٔ بعد خٛف ٖرا ايٓيب
ايًِٗ اسفعٓا حبفعو  ٚاصسف عٓا ايفذي.
د .عبدالمحسه المطيري






َرَٚ٤ا أَ ٟعٝبا ٚ ..ايرأّ أبًؼ يف ايعٝب َٔ ايرّٓ
ٚاملدسٛز ا ٟا ُملكِصَ َٔ .. ٢دسس ٙأ ٟأقصاٚ ٙأخسد٘
د .عبدالىهاب الحميقاوي



..


سصاز اشبطاٜا ًَٗو؛
اسبصاز
.
ٚيف ايتٛب ١نطس

.د .عبدالمحسه المطيري






:أ ٟيعٓ ١ال تٓكطع ،ألٕ ظًُِٗ صاز ٚصفا هلِ
ايتدفٝف
.
َالشَا ،ال ٜكبٌ
د .كامل صالح



نًُا فسغت َٔ طاع ١فاغهس اهلل تعازي؛ يتٝطس يو
َٓٗا
بك ١ٝعُسى فال ذبسّ .
ٚايرنس
.
فال َعٓ ٢سبٝا ٠خًت َٔ ايعباد٠



د .مهران ماهر


ملعسف ١نٝف تٓتصس األَٚ ١تعٛد َٔ ددٜد جملدٖا
ايتًٝد ٚعصٖا ايػابس= اقسأ ضٛز( ٠األْفاٍ)؛
ايكط١ٝ
فهٌ ضبٛزٖا ٜدٚز سٖ ٍٛر. . ٙ
د .عبدالمحسه المطيري







ايػٝطإ ٚازبٔ ٜسْٚهِ ٜا بين آدّ ٚأْتِ ال تسِْٗٚ
ٚقب ً٘ٝأ ٟدٓط٘ اير ِٖٚ َ٘ٓ ٖٛ ٟازبٔ
ٜكاٍ يهٌ طيع َٔ غٚ ٤ٞاسد قب ٌٝطيع٘ قُبٌُ
د .عبدالىهاب الحميقاوي


ايتُطو بايكسإٓ ٚاسبسص عً ٢ايصال٠
ٖ ٞأععِ صفات َٔ ٜسٜد اإلصالح يف اَٝ ٟدإ؛

.
.د .عبدالمحسه المطيري



#سهُ_١ايبال٤
ايبال ٤زض َٔ ٍٛزب ايعاملري ٜرنسى بسبو يرتدع إي٘ٝ
ٚرباف٘
.
فتشب٘ ٚتسدٙٛ
ٚايبال ٤جيسى َٔ سكٜٛو ي٦ال تطكط يف اهلاٚ ،١ٜٚيٛ
مسعت ايبال ٤يكاٍ :يو
أْت فكري إزي زبو ايػين فتدفف َٔ أثكاٍ اشبطاٜا
يرتتك ٞيف ايعًٛ
د .شافي العجمي



ايفاذب١
"
"
َكصدٖا ذبكٝل ايعبٛد١ٜ
:

األٚزي ايتعسٜف باملعبٛد
ايجالخ آٜات :
ايسابع ١االعرتاف بإخالص ايعبٛد ١ٜهلل َ ٖٞٚستهص
:
ايطٛز٠
ايباق ١ٝضؤاٍ اهلل ضًٛى طسٜل ايعبٛد١ٜ
:
ايجالخ
ايصشٝض ٚايطالَ َٔ ١طسٜل املدايفري ف.٘ٝ
د .عبدالمحسه المطيري


َٔ أسب زب٘ فسح يفسس٘ ٚغطب يػطب٘ ٚال دبد قَٛا
بايباطٌ
.
ٜفسس ٕٛباسبل إال ٚتطٝل قًٛبِٗ عٔ ايفسح
 َٔٚضست٘ سطٓت٘ ٚضا٤ت٘ ض٦ٝت٘ فَٗ ٛؤَٔ

 َٔٚضٌ ضع ِٗٝيف اسبٝا ٠ايدْٝا ٜفسس ٕٛبايباطٌ
ٚتٓػسح صدٚزِٖ بأعٝاد .ٙ

د .شافي العجمي






أباب : ٌٝأ ٟطياعات َتفسقَ ١تتابعْٛ َٔ ١ا ٕح غت٢
د .عبدالىهاب الحميقاوي




 ألضتٛيري عً ِٗٝفٝشتَٓهِٗ نُا تكاد

ايداب ١حببٌ حبٓهٗا
د .عبدالىهاب الحميقاوي



 ي ٛقاٍ خريّا


نجري
يهف ،٢فهٝف  ٖٛٚخري !

بعدٙ
تفاَُٗ ٍ٤ا نإ ايكَدز َؤملاَّ ،فال تدزَ ٟا .
د .عدوان أمامه



..
أنٌ أَٛاٍ ايٓاع بايباطٌ َٔ أععِ أضباب ايصد عٔ
ضب ٌٝاهللَٚ ،فٗ َ٘ٛإٔ َٔ أععِ ابٛاب ايدع ٠ٛاالبتعاد
عٔ أَٛاٍ ايٓاع 
..
د .عبدالمحسه المطيري





 أ ٟاملػسنري ق ّٛبٛز ٚ ،ايبا٥س ايرٟ

يٝظ ف َٔ ٘ٝاشبري غٜٚ ، ٤ٞكاٍ أزض بٛاز ال تٓبت
ٚبازت ايطًع ١نطدت
د .عبدالىهاب الحميقاوي


سح اهلل عً ٢ايعٌُ ايصاحل يف نتاب٘ ٚصسف اآلٜات
يف ذيو :فتازٜ ٠بري إٔ صاسب ايعٌُ ايصاحل ي٘ اسبٝا٠
ايطٝب ١ايطعٝد ٠املطُٚ ، ١ٓ٦تازٜ ٠رنس دفاع اهلل عٓ٘
َٓٚع ايطسز عًٚ ٘ٝي ٛبكتٌ ٚيد ٙايعام ٚتازٜٓ ٠ص عً٢
سفغ أَٛاٍ ذز ١ٜايسدٌ ايصاحل يف ايدْٝا ٚإسبام ذزٜت٘
ب٘ يف ازبٓ .١
 ...................
د .شافي العجمي


االسطإ ي٘ َعٓٝإ يف ْصٛص ايٛس ٞأسدُٖا االتكإ
ٚاالخس االْعاّ ٚي٘ صٛز َتعدد ٙفُٔ ات ٢باالسطإ
اضتشل االسطإ قاٍ ضبشاْ٘:



!!
أ.د .حسه شباله


أَٛاٍ ايٓاع ضِ شعاف ٚ ،طٝب ْفٛضِٗ بٗا تسٜاق٘،
فاسرز إٔ تأخر َاٍ أسد بد ٕٚزضا ، ٙفإصيا تطتذًب
ايعطب يٓفطو؛ 
..
د .عبدالمحسه المطيري



أنجسٚا َٔ قٍٛ




فإْٗا دبُع ،
بري ( ثالخ عبادات )
ايدعا ٚ ، ٤ايربٓٚ ،االضتػفــاز .
د .عدوان أمامه


ايٛقت ايرٜ ٟه ٕٛايٛص ٍٛيًشساّ ف ٘ٝأضٌٗ
ٜه ٕٛأدس اشبٛف َٔ اهلل ف ٘ٝأععِ،
. ..



د .عبدالمحسه المطيري







خنس ٠أ ٟبايَُ ١ٝتَ َفتٔٓت١
ٞ
ٜكاٍ َْدٔسَ ايععِ إذا بًَٔ َ
د .عبدالىهاب الحميقاوي






أٜ ٟدفع٘ بعٓف دفعا سطٝا أَ ٚعٜٓٛا
إَا عٔ سك٘ ٚإَا عٔ اإلسطإ إي٘ٝ
د .عبدالىهاب الحميقاوي



#سهُ_١ايبال٤
 قاٍ تعازي :.
ايفذي ْاز ذبسم صدأ ايرٖب يٝعٗس يٜٚ ْ٘ٛطكط شٜف٘،
ٚنًُا اشدادت ايٓاز ذٖب ايصدأٚ ،يريو شاد بال٤
األْبٝا ٤يٝتدًصٛا َٔ عال٥ل ايدْٝا ٜٚععِ اإلخالص يف
ايٓفظ
ايكًٛبٚ،تٗ ٕٛايدْٝا عً. ٢
د .شافي العجمي


قسآْ٘ٝ
فَٔ ايتعاٌََُ َع اآلخس ، ٜٔيف ثآلخ عبازات : -
.



د .عدوان أمامه



ايسظي ١إٜصاٍ املطاز ٚدفع املطاز  ،فُٔ األ :ٍٚ
:
عُسإ
 طآٍ :

ص.

 َٔٚايجاْ :ٞ
( )



األْعاّص
ط .
د .مهران ماهر


قاٍ ضبشاْ٘ :

.

ايبال ٤ض ٌٝعسّ جيتح ايهآ٥ات ايطاف ١ٝعً ٢ايططض
مما ال درٚز هلا ،يٝبكَ ٢ا ٜٓفع ايٓاع

ٚ ،أ ٍٚغًب١

يًهفاز ناْت يف أسد ٚنإ َٔ أبسش أضبابٗا زدٛع
 ٞزأع املٓافكري بجًح ازبٝؼ ٚ،ايبالٜ ٤كتًع
ابٔ أب ٞأب ٓ
املٓافكري
.

د .شافي العجمي




 ،ايطٓري ٖ ٛايبد ، ٌٝفسضٍٛ

اهلل صً ٢اهلل عًٚ ٘ٝضًِ غري خب ٌٝعً ٢ايٓاع بتعًُِٗٝ
َا أْصٍ اهلل إي٘ٝ
د .عبدالىهاب الحميقاوي



 يَ ٛنإ اسبطد َٔ
أدٌ َاد ٠أ ٚغ ٤ٞنطيب يهإ األَس عً ٢بػاعت٘
َطتٛعبا؛ يهٔ إٔ حيطد ْيب عً ٢عٌُ ٖ ٛمل
ٜهطب٘ ٖٛٚ ،اصطفا ٤اهلل ي٘ بايٓب ٠ٛأَس ٜطتشل
ايتطذ ٌٝيف نتاب اشبًٛد يبػاعت٘.
د .عبدالمحسه المطيري


ال تػػٌ ْفطو بايٓتا٥رٚ ،ال تطتعذٌ ايجُاز ،بٌ اعٌُ
ٚالتٝأع
:
ٚاصرب ٚصابس




البروفيسىر /األميه الحاج






َا أطيٌ إسطإ ايعٔ َٚا أطٝب ايعبازات ؛ مل ٜكٌ
(َٓٚا ايفاضك)ٕٛبٌ (َٓا د ٕٚذيو) ،صدم اهلل تعازي :

د .عبدالمحسه المطيري



ٜسٜد ايكسإٓ ايهس َٔ ِٜاملطًِ إٔ ٜبك َٔ ٢ايٓاس١ٝ
ايٓفط ١ٝيف اسباي ١ايط ١ٜٛايطً ١ُٝفُٝتٓع عٔ ايطػٝإ
*

إذا نإ يف ساي ١ايكٚ ٠ٛايػٓ ٢

ٚ ال ٜكع ٖرا املطًِ يف اهلٛإ ٚايطهٛت عً٢
اضتباس ١ايطاغ ١ٝسبسَات٘ إذا نإ يف ساي ١ايطعف
ٚايفكس ٚ ،ساي ١ايطػٝإ أ ٚاهلٛإ ٖ ٞساي١

َس ض١ٝ

ٚإسطاع اإلْطإ باملطؤٚي ١ٝأَاّ اهلل ٜبعد ٙعٔ ٖرٙ
األَساض
.
د .محمد العبدة



َٔ أنجس املفاٖ ِٝاضطساباٜٚ ،طريٖا نٌ َتهًِ يف
ٚاد طبتًف (َفٗ ّٛاسبس:)١ٜفايبعض ٜكدض٘ ست ٢جيعً٘
ٚ ، ..بعطِٗ ٜطتبد ست٢

إهلا ،

ال جيعٌ يًشسَٛ ١ٜضع ابس ،٠أْت سس َا أطعت َٛالى
ٚعصٝت ٖٛاى؛ (َا خُري صً ٢اهلل عًٚ ٘ٝضًِ بري أَسٜٔ
امثا)
إال اختاز اٜطسُٖا َا مل ٜهٔ .
د .عبدالمحسه المطيري


قٛاّ ٖرا ايد ٜٔأَسإُٖ ،ا . :سفغ أص ٍٛايٛسٝري،
بريو 
ٚقد تهفٌ اهلل :



 .اسبفغ ايعًُ ٖٛٚ ٞايجبات عً ٢املبادئ ٚاملطًَُٓات،
ٚاسبرز َٔ أضًٛب ايتٓاشالت ٚاملطاَٚات
البروفيسىر /األميه الحاج


املطػب١
:
غٗس
غعبإ ٜطعف ف ٘ٝايبرٍ ٚايعطاٚ ٤تكٌ ف ٘ٝاشبريات،
حيبظ أغًب ايٓاع ف ٘ٝايصدقات زغب ١يف َطاعف١
اهلل (ذاى غٗس
األدٛز يف زَطإٚ ،صدم زض ٍٛ؟
ٜػفٌ ايٓاع عٓ٘)
ٜٚبك ٢ايفكري يف َطػبٚ ١ضٝل،
ٖٓٚا ٜأتَ ٞعٓ ٢قٛي٘ تعازي 



ايصدق١
.
ٜٚتطعاف أدس
د .عبدالمحسه المطيري







عكٛقا
ال تٓاد عً ٢أبٝو بامس٘؛ فإٕ نس ٙذيو نإ .
عٓ٘
ٚأزغد ٙإزي خري غفٌ .
ٚيف اآلَ ١ٜا ٜدٍ عً ٢بسن ١برٍ ايٓصٝش١؛ فإْٗا
ناْت ضببا يف َهح ايهً ِٝعً ٘ٝايطالّ َعِٗ،
َِٓٗ
ٚشٚاد٘ .
د .مهران ماهر


َٔ أضباب ايفسز بعد ايػد٠



 زصٝدى يف ايطساٜ ، ٤فٝدى يف ايطسا٤
د .عبدالمحسه المطيري



ملًشد
زضاي: ١
دبين
ٌٖ تدزَ ٟا َعٓ ٢إسبادى؟ ٌٖ تعًِ عً! َٔ ٢
يسبو فإصيا تعسض عُٔ حيٛطو
إْو عٓدَا تتٓهس ؟
ٜٓٚصسى ٜٚعٓٝو ٜٚسشقو ،تعسض عُٔ ٜهػف ُٖو
ٜٚص ٌٜنسبو ،عُٔ جيٝب دعٛتو ٚحيكل أَاْٝو؛ 
*

د .عبدالمحسه المطيري




 يًُتفسٓضري  ،أ ٟاملطتديري

بايٛضِ  ٖٛٚايعالَ ١اييت تَعسٔف بٗا ايػ٤ٞ
د .عبدالىهاب الحميقاوي



اتعذب ممٔ حيازب د ٜٔزب٘ ٚيٝظ ي٘ عٌُ إال طعٔ ف٘ٝ

.
د .عبدالمحسه المطيري


يف غٝابت ازبب ٚمل ٜفكد األٌَ(ٜٛضف عً ٘ٝايطالّ)
فكد ابٓا ٙ٤ايجالثٚ ١مل ٜفكد األٌَ (ٜعكٛب عً ٘ٝايطالّ)
يف بطٔ اسبٛت ٚمل ٜفكد األٌَ (ْٜٛظ عً ٘ٝايطالّ)
يف قُ ١ايطس ٚاملسض ٚمل ٜفكد األٌَ (أٜٛب

عً٘ٝ

ايطالّ) أيك ٞيف ايٓاز ٚمل ٜفكد األٌَ (إبساِٖٝ

عً٘ٝ

بًػٛا
ايطالّ ) أفتفكد ٙأْت ٚمل ٜبًؼ ابتالؤى َا !
د .عبدالمحسه المطيري


 إذا نإ ايصدٜل اسبُ ِٝال



ٜطأٍ عٔ ظي ،ُ٘ٝفُا بايو سئ د ٕٚذيو!

ئ ٜطأٍ

بٓفطو
.
عٓو اسد ،اْ ُر
َٛ#اعغ_ايكسإٓ
د .عبدالمحسه المطيري



 َٔ ..مل ٜعًِ َا ٜك ٍٛيف صالت٘ فال شاٍ يف
ضهست٘
.
قاٍ صً ٢اهلل عًٚ ٘ٝضًِ (يٝظ يو َٔ صالتو إال َا
َٓٗا)
عكًت .
د .عبدالمحسه المطيري


*



*
 اهلُاش ايًُاش ،ايطاعٔ يف

*

ايدٚ ٜٔاملطتٗصئ بايصاسبري =دصاؤ َٔ ٙدٓظ عًُ٘
ٚاآلخس٠
.
(يٓٝبرٕ) فطٝهَٓ ٕٛبٛذا ضبتكسا يف ايدْٝا
د .عبدالمحسه المطيري


ايسظي ١باملؤَٓري ٚايػدَ ٠ع

َٔ عالَات اإلضيإ:

ايهفازٚ ،يٝظ ايعهظ! (ضبُد زض ٍٛاهلل ٚايرٜٔ
ب). ِٗٓٝ
َع٘ أغدا ٤عً ٢ايهفاز زظيا. ٤
..
د .عبدالمحسه المطيري


آٜ ١ٜتذاًٖٗا نجري َٔ َػاٖري ٚضا ٌ٥ايتٛاصٌ
االدتُاعٞ
.



د .عبدالمحسه المطيري






يٝظ َٓطٜٛا يف صَٛعٚ ١ال َٓعصال عٔ صبتُع
ٚال َرتفعا عٔ عاٌَ يف ضٛم

،بٌ ٜرٖب ألصعب

األَانٔ يف قب ٍٛايدعٚ ،٠ٛيٝظ ضٛقا بٌ أضٛام ،يعً٘
جيد أذْا صاغْٚ ١ٝفطا قابً ١صً ٢اهلل عًٚ ٘ٝضًِ .
د .عبدالمحسه المطيري



