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إعداد ايًجٓ ١ايعًُ١ٝ
ايطبع ١ا٭ٚىل

تٜٛرت:
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4

5
2


احلُد هلل اير ٟجعٌ ايكسإٓ ايعظَ ِٝفتاح آ،٘٥٫
َٚصباح قًٛب أٚيٝا ٘٥أمحد ٙعً ٢تٛايْ ٞعُا٘٥
ٚأغهس ٙعً ٢تتابع نسّ  ٫أَد ْ٫تٗاٚ ،٘٥أغٗد إٔ ٫
إي٘ إ ٫اهلل ٚحد ٫ ٙغسٜو ي٘ ٚ ،أغٗد إٔ ضٝدْا حمُدا
عبدٚ ٙزضٛي٘ صً ٢اهلل عًٚ ٘ٝعً ٢آي٘ ٚصخب٘ أمجعني،
بعد
أَا :
فكد أخرب اهلل عٔ ايػا َٔ ١ٜإْصاٍ ايكسإٓ بكٛي٘:
و َُبَازَىْ يَِٝدَّبَّسُٚا آَٜاتِِ٘ َٚيِ َٝتَرَنَّسَ أُ ِٚيُٛا
نتَابٌ أَْ َصيَِٓاِ ُٙإيَ َِ ٝ
ِ
ا َ٭يِبَابِ
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فتخكٝكا هلر ٙايػا ١ٜحسص إخٛاْهِ يف زابط ١عًُا٤
املطًُني عً ٢إبساش تدبس عًُا ٤ا٭َٚ ١غٛٝخٗا عرب
زضا ٌ٥خمتصس٠؛ تعني ايكاز ٨عً ٢فِٗ ٚتدبس نّ٬
ضبخاْ٘
اهلل . .
ايعٌُ ْ .طأٍ اهلل ايطداد يف
ٖٚر ٙأٚىل بٛانري ٖرا .
ٚايعٌُ
ايك. . ٍٛ

ا٭َني ايعاّ يسابط ١عًُا ٤املطًُني
 .د حمُد بٔ عبد ايهس ِٜايػٝذ
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َٜا أََُّٜٗا ايَّرِ َٜٔآََُٓٛا َٜ ٫طِدَسِ قََ َِِٔ ٌّ ٛقٍِّٛ
ضتَسَ اهللُ عً ٘ٝذْٛبَ٘ ممٔ
قاٍ ابٔ شٜدٜ ٫ ( :طدس ََِٔ َ
نػف٘ اهلل ) .
البروفيسىر /األميه الحاج


ب
نتَا ٌ
حني متٛج ايفنت جتد ايٓٛز بايكسإُْٓٛ :زٌ ِ َٚ
َُ ِبنيٌٚ بايص{ : ٠٬ايصْٛ ٠٬ز } ففس إيُٗٝاٚ ،اقتبظ
َٔ ْٛزُٖا َا ٜط ٤٢طسٜكوٜٚ ،رٖب حصْوٜٚ ،ػسح
صدزى.
أ.د .واصر العمر
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دٜٓٓا ايٜ ّٛٝعاْ َٔ ٞتهايب ا٭عدا ٤عً ،٘ٝفُٔ
احلهُ ١تسى ايٓصاع يف اخل٬فٝإ ٚايتعا ٕٚيف ايدفاع
جُِٝعاّ  ٫َٚتَفَسَّقُٛا..
صُُٛا بِخَ ِب ٌِ ايًَِّ٘ َ
عٔ َبادٓ٥ا َٚا ِعتَ ِ
أ.د .واصر العمر


تٝكََّٔ َٔ ضَٗٓ ١َ٬جو ٚإخ٬ص قًبو ،قبٌ إٔ تفاجأ
غداّ بإٔ َا نٓت حتطب٘ حطٓاّ ٚصٛابا ،يٝظ إ٫
خ َتطِبُ.َٕٛ
ضَٚ :٫٬بَدَا يَ ُٗ ِِ َِ ِٔ ايًَّ ِ٘ ََا َي ِِ َٜهُُْٛٛا ِ َٜ
أ.د .واصر العمر
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أصخاب ايبدع ٚاحملدثات حكٝك ١ابتداعِٗ ت ٍٚ٪يٓطب١
ايتكصري إىل زض ٍٛاهلل صً ٢اهلل عًٚ ٘ٝضًِ
نجِريّا
ٚحاغا،ٙفػسعٛا َا مل ٜأذٕ ب٘ اهلل َٚأَضًَُّٛا َ
ضَٛا ِ ٤ايطَّبٌِِٝ
َٚضًَُّٛا عَ ِٔ َ
أ.د .واصر العمر



ا٫ضتٗصا ٤بأ ٟأَس َٔ أَٛز ايد ٜٔنُفِسٌ ،ضٛا ٤قاي٘
املطتٗص ٨جاداّ نإ أ٫ ٚعباّ ُ قٌِ أَبِايًَِّ٘ َٚآَٜاتِِ٘ َٚزَضُٛيِ ِ٘
طتَِٗصِ ٫ * َٕ ُٛ٥تَ ِعتَرِزُٚا قَدِ نَفَسِ ُتِِ
نُٓ ُت ِِ َت ِ
البروفيسىر /األميه الحاج
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نساٖ ١ٝايهفاز ٚبػطِٗ يٝظ تػٗٝا ٚ،٣ٖٛ ٫ٚإمنا
ٖ ٛدٚ ٜٔإميإٚ ،حهِ بايكسإٓ  ٚإتباع يٓبٓٝا :
ُفَّازِ .
َُخََُّ ٌد زَضُ ٍُ ٛايًَِّ٘ َٚايَّرََِ َٔ ٜعَُ٘ أَغِدَّا ُ ٤عًََ ٢ايِه .
د .عبد العسيس العبد اللطيف


طَٛزَ  ٍ٠تػب٘ٝ
ت َِِٔ َق ِ
طتَِٓفِسَ ْ * ٠فَسَّ ِ
حُُ ٌس َُ ِ
نَأََّْ ُِِٗ ُ
بدٜع يف صف ١ايفساز ،يهٔ احلُري أفطٌ َِٓٗ؛ إذ
فست مما ًٜٗهٗاٜ ِٖٚ ،فس ٕٚمما ٜٓج ،ِٗٝفػتإ
بُٗٓٝا!
أ.د .واصر العمر
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عٓدَا تعترب ايبدعَٗٓ ١جاّ ٚضطاّٚ ،ا٫حنساف عٔ
احلٓٝف ١ٝاعتدا ،٫فاعًِ إٔ املفاٖ ِٝقد اْتهطت،
ٚايفطس ٠قد شاغت :فًَََُّا شَاغُٛا أَشَا َغ ايًَُّ٘ قًُُٛبَ ُٗ ِِ .
أ.د .واصر العمر



املصًح حكا َٔ ٜدفع٘ ٜأع ايٓاع ٚقًكِٗ إىل بح
ايتفا ٍ٩بعٌُ إجيابَ ٞتُٝص،حيكل ايطهٚ ١ٓٝايسمح١
حَُ ّ١يًِِعَا َي ُِنيَ
َِ ٫ز ِ
يتًو ايٓفٛع احلا٥سَََٚ ٠ا أَزِضًََِٓاىَ إ َّ
أ.د .واصر العمر
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غها زجٌ إىل بعض ايصاحلني ٚحػ ١جيدٖا ف٢
ْفط٘  ،فكاٍ ي٘  :إذا نٓت قد أٚحػتو ايرْٛب
ظ صدم جٌ ج٬ي٘:
فدعٗا إذا غ٦ت ٚاضتأْ ِ،

ََ ِٔ

َع ُِ ٌَ صَايِخ ّا َِ ِٔ ذَنَسٍ أَ ِٚأُْجَ ٌَِِٔ٪َُ َٛ ُٖ َٚ ٢فًََُٓخِ ََُِّ٘ٓٝٝحََٝا ّ٠
حطَ ِٔ ََا نَاُْٛا ِ َٜعًََُُٕٛ
طَِّٝبََٚ ّ١يََٓجِصَِ ُِِٗ ََّٜٓأجِسَ ُٖ ِِ بِ َأ ِ
د .عبدالمحسه المطيري


اإلحساّ باحلج ايتصاّ با٭دب َع احللٚ ،ايتصاّ حبطٔ
اخلًل فَ ٬زَفَحَ ُ ٫َٚفطُٛمَ  ٫َٚجِدَاٍَ فِٞ
:
ايعػسَ ٠ع
ايِخَجِّ. 
العالمة /محمد أحمد زحل
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ى ََِِٓٗا
و َِِٔ ا٭َ ِزضِ يُِٝدِ ِسجَُ ٛ
طتَفِصَُّ َْ ٚ
َٚإِِٕ نَادُٚا يَ َِ ٝ
َٚإِذّا َ ًَِٜ ٫بجُ َٕٛخَِ ٬فوَ إِ َّ٫قًَِّ٬ٝ
ضٓ ١اهلل عص ٚجٌ ف ُٔٝآذ ٣ايدعاٚ ٠املصًخني.
د .عبدالمحسه المطيري


ب ضًَِْ ٧ٖٝ  ٍِٝفطو إٔ تًك ٢اهلل
ِ ََِٔ ٫أَتَ ٢ايًَّ َ٘ ِبكًَِ ٍ
إ َّ
ٚيٝظ يف قًبو إ ٫حمبت٘ٚ ،خػٝت٘ٚ ،ايػٛم إي،٘ٝ
ٚايسغب ١فُٝا عٓدٙ
ٚتكد ِٜغَسع٘ عً ٢غٗٛات ْفطو
د .محمد العريفي
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َا أمجً٘ َٔ ٚصف ٚأصدق٘ َٔ تعبري :
هِِ َٚأَْ ُتِِ يِبَاعٌ يََََُّّٗٔ
 ََُّٖٔيِبَاعٌ يََّ ُ
فٌٗ ٜطتطٝع أحدٌ ايعٝؼ بد ٕٚيباع ؟
د .عبدالعسيس عرب


ايرٚ ٜٔقفٛا َٛقف احلٝاد يف ايصساع بني ايتٛحٝد
ٚايػسى ِٖ َٔ قاٍ اهلل عِٓٗ:
ِ ٫إيَِ ٫َٚ ِ٤٫ُ٪َٖ ٢إيَ.ِ٤٫ُ٪َٖ ٢
د .مهران ماهر عثمان
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ن َُ َج ٌِ
ن َُ َجٌِ ايِهًَِبِ َ  
َٔ أغد ا٭َجاٍ يف ايكسإٓ َ 
خَُازِٚ نُٖ٬ا يف أٌٖ ايعًِ ،ا٭ :ٍٚاْطًذ ٚاتبع
ايِ ِ
ٖٛاٚ ،ٙايجاْ :ٞمل ٜٓتفع بعًُ٘ .فاحلرز احلرز.
د .عدوان أمامه


نًُا جاٖد اإلْطإ ْفط٘ ٖٛٚاٚ ٙغٝطاْ٘ ٚصرب ٚفك٘
اهلل تعاىل يًٗداَٚ ١ٜايَّرِ َٜٔجَاَٖدُٚا فَِٓٝا يََِٓٗدِِِ ُٗ ََّٜٓ
ضُبًََُٓا.
د .محمد الهبدان
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َن ٌِ
قاٍ اهلل تعاىل َٚغَاِٚزِ ُِِٖ فِ ٞا٭ََِسِ فَإِذَا عَصََِتَ َف َتَّ ٛ
عًََ ٢ايًَِّ٘
أَس اهلل زضٛي٘

 مبػاٚز٠

أصخاب٘ تطٝٝباّ

يكًٛبِٗٚ..تسضٝدا ملبدأ ايػٛز ٣يف ْفٛضِٗ.
العالمة /محمد أحمد زحل


احتج املػسن ٕٛبايكدز عً ٢غسنَِٗ  ،ي ِ ٛغَا َ ٤ايًَّ ُ٘ ََا
أَغِسَنَِٓا ،أ :ٟف ّ٬ُْ ٬عً ٢أَس َكدَّز..
فًِ عربٛا املَٓ٪ني؟ أيٝظ إمياِْٗ بكدز اهلل؟!!
د .مهران ماهر عثمان



17

حرزت ضٛز ٠ايهٗف َٔ أزبع فنت َ٪ثس:٠
*ايفتٓ ١يف ايد :ٜٔأصخاب ايهٗف
*فتٓ ١املاٍ:صاحب اجلٓتني
*فتٓ ١ايعًَِٛ :ضٚ ٢اخلطس
*فتٓ ١ايطًطإ :ذ ٟايكسْني
د .محمد الهبدان


ٜا َٔ تٛاجٗ ٕٛنٝدا عظُٝا َٚهسا نبَّازا أبطًٛا
َفاع ٌٝنٌ ذيو ٚمتتعٛا با٭َإ ٚا٫طُٓ٦إ ب:
حطِبُُ٘
َن ٌِ عًََ ٢ايًَِّ٘ فَ َُٗ َٛ
ايتٛنٌ عً ٢اهلل َ َٜ ِٔ َََٚتَّ ٛ
د .داعي اإلسالم الشهال
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ضتَطَاعَ ِإيَ ِِ٘ٝضَبًِّٝا
َٚ يًََِِّ٘ عًََ ٢ايََّٓاعِ حِجَُّ ايِبَِٝتِ ََِٔ ا ِ
َعٓ ٢ا٫ضتطاعًَِ: ١و ايصاد ٚايساحً. ١
د .عبدالعسيس عرب



َٔ ضدس ْفط٘ َٚاي٘ َٓٚصب٘ حلسب ايد ٜٔفُصريٙ
صَٚ ِِْٞٛاتَّبَعُٛا ََ ِٔ
اخلطسإ املبني قَا ٍَ ٌُْ ٛح زَبِّ إَِّْ ُٗ ِِ عَ َ
خطَازاّ
َي ِِ َٜصِ ِد ََُ ٙايُُ٘ َٚ َٚيَ ُد ُٙإَِ َّ٫
د .محمد الهبدان
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حطِبُُ٘
نٌَِ عًََ ٢ايًََِّ٘ فَ َُٗ َٛ
َ َٜ َََِٔٚتَّ َٛ
تُ بِ٘ .يــُـا تـٝـكـٓـتُ إٔ ايـًـ٘ ٜـهـفـٝـِ٘.
ٚضس .
محًتُ قًيب عً ٢نف. ٞ

د .عبدالمحسه المطيري



هِِ
نجِسَتُ ُ
هِِ َ
إذا تطًٌ يًكًب أَعِجَ َبتِ ُ
ٚضس ٣بني ايصفٛف َ فػِ ًِ ُتِِ َٚتََٓاشَ ِع ُتِِ
ن ِِ َِ ِٔ
هِِ َفَُ ِٔ ذَا ايَّرَِِٜٓ ٟصُسُ ُ
فاْتظسَٚإِ ِٕ َٜدِ ُريِ ُ
بَعِ ِدِٙ
د .شافي العجمي


إََِّٕ ايِإِ ِْطَإَ يِسَبَِِّ٘ يَهَُٓٛد
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قاٍ ايجٛز :ٟنفٛز؛ ٜعد املصا٥بٜٓٚ ،ط ٢ايٓعِ!
د .عبدالعسيس عرب



َٚ يََٝا ٍٍ َعػِسٍ أقطِ اهلل بٗر ٙا٭ٜاّ تعظُٝا هلاٚ ،يريو
فإٕ َٔ أعظِ ا٭عُاٍ يف ٖر ٙا٭ٜاّ اضتػعاز عظُتٗا
ٚ ،تعظ ِٝاهلل تعاىل ٚغسا٥ع٘ فٗٝا .
د .محمد الربيعة





