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ىرخأ تاحفص ةریخألا تاعونم تایلود ةیضایرلا ةیداصتقألا تایلحم ىلوألا ةیسیئرلا

4تاقیلعتلا

دیج حارتقإ 1

ا"ي تقد"ص د"قو ك"ل اركش. هللا ةمحرو مكيلع مالسلا
ءار"جإ ن"م د"ب الو ا"بزلا لي"سلا غ"لب دقف فسوي خيش
ع""طقو ص""حفلل نيفر""طلا عا""ضخإو مزال""لا ق""يقحتلا
ةلي""ضفلا باح""صأ ن""م و""جرأ ن""كلو فال""تخإلا اذ""ھ
فا""""صنإلاب ي""""لحتلا مھو""""حنو ءا""""بطخلاو ةاعد""""لا
ن""""ييكلفلا د""""ض ح""""ضاولا زا""""يحنإلا ن""""م در""""جتلاو
نو"""بغري م"""هنأ ك"""لذ ن"""م م"""هيف س"""يل ا"""مب مهما"""هتإو
م"هنأ عقاولا"ف حيح"ص ري"غ اذ"ھو ةيؤرلا نع يلختلا
اذإ ا"صوصخ ط"قف ةيؤرلا ةحص نم تبثتلا نوبلطي
ة"يملعلا تامل"سملا ع"يمج ضراعت ةيؤرلا هذھ تناك
. هللا مكقفو..ةمذلا ءاربإو لمعلا لامكإ يف ةبغر ،

دمحم وبأ   2011/09/06 11:06 

اھلحم يف تالؤاست 2

تالؤاستلا هذھ العفو مكيعس هللاركشو مكيلع مالسلا
ة"ثالث يف ةيؤرلا رصحنت نأ زوجي فيكف اهلحم يف
نين"سلا هذ"ھ ل"ك د"حاو نا"كم يف ةعبرأ وأ صاخشأ
ن"م نا"كملا س"فن ي"ف م"هعم ف"قي ن"م نكمتي ال نأو
يفو؟؟بوك"""سلتلاب الو ليبرد"""لاب الو لال"""هلا ة"""يؤر
ق"ئاقد )4( ة"كم يف لالهلا يقب ريخألا لاوش لالھ
ي""ف ىر""يال ف""يكف قئا""قد )6( ة""كلمملا بو""نج ي""فو
ب"يغي و"ھو ة"كلمملا ط"سو ي"ف ىر"يو قطا"نملا هذھ
؟؟ سمشلا عم

سنوي نبإ   2011/09/06 11:15 

. ةباجإلا يدنعو لؤاست 3

ن"""يزاوم ي"""ف اذ"""ھ هللا ل"""عج مير"""كلا ب"""تاكلل ارك"""ش
دوأ دوه"شلا ن"ع هتالؤا"ست ض"عبل ة"باجإو . هتانسح
ن""م ة""عومجم ة""يكزتب ط""قف نو""عتمتي م""هنإ لو""قأ نأ
ةيي"ضاملا نين"سلا رم ىلع مهب اوعدخ نيذلا ةاضقلا
لو"قي ةا"ضقلا د"حأ نأ ة"جردل ةقلطملا مهتقث اوبسكو
فو"""""ج ي"""""ف ا"""""م ىر"""""ي ه"""""نأ دوه"""""شلا د"""""حأ ن"""""ع
.. اذھ قدصي نأ لقاع لبقي الو.. ناسنإلا

يوجلا بقارملا   2011/09/06 12:33 

يكلفلا باسحلا يف ءاطخا ال 4

فال"تخا الو ءا"طخا يا كا"نھ سيل.مكيلع مالسلا ..
ن""يب فال""خلا ج""تني ن""كلو . ة""يكلفلا تابا""سحلا ي""ف
نا""ك نا لال""هلا ة""يؤرل هريا""عم ب""سح ل""ك ن""ييكلفلا
د"لقي ه"نا وا روهمجلا وا فانحالا داهتجا وا هقف دلقي
نو""لوقي رو""همجلاو فا""نحالا..يعفا""شلا ما""مالا يار
ةيعفا""شلا ..لال""هلل علا""طملا فالتخا""ب ةرب""عال نا""ب
أ""شن ا""نھ ن""م ..لال""هلل علا""طملا فالتخا""ب نو""لوقي
ي"""هقف يبھذ"""م سا"""سا ى"""لع ن"""ييكلفلا ن"""يب فال"""خلا
ةطل""سلا نا م""ث ..ي""كلف با""سح سا""سا ى""لع س""يلو
ن"مم لال"هلا ة"يؤرب يملع لكشب متهت ال يھ ةينيدلا
ة""يكلفلا ة""يملعلا اهطباو""ض ي""ھ ا""مو ةداه""شلا ذ""خؤت
اولأساف(

حارج ريشب   2011/09/06 12:36 

رظن تاھجو

 !ةلاحم ال ئطخم امھدحأ نوؤارلا وأ نویكلفلا

 )*(يرجاھلا نامیلس نب فسوی

 اد"ج ل"يلقو ,ن"ييكلفلا تابا"سحو ثيد"حو ،ا"جورخو الو"خد كرا"بملا نا"ضمر ره"ش لالھ ةيؤر ويرانيس انل رركتي ماع لك يفو ،انلز ام
 ض"عب حر"طأ ي"لعلو ،حوضولاو ةفشاكملا نم ديزمب ةيضقلا هذھ ةشقانمو اعيمج امهيف رظنلا ةداعإ انيلع مزلتسي امم ؛مهنيب قافتالا دجن
 :هنم برتقي امو عوضوملا اذھ لوح طاقنلا

 تاولصلا تاقوأ عيمجل لوخد نم هيلع بترتي امو ىرقلا مأ ميوقتك ةنسلا ميوقت دامتعا يف باسحلاو كلفلا ملع لوبق نم بجعت :ىلوألا
 ت"بقاعتو كلذ"ب ك"شلا ع"طقت يت"لا ة"صتخملا تا"هجلا ن"م ىوا"تفلا ن"م د"يدعلا انعمس لب سمشلا قورشو رهش لك نم ضيبلا مايأ مايصو
 .!هجورخو ناضمر رهش لوخد يف ملعلا اذهب مامتھا يأ دجن ال كلذ لباقم يفو ,هب لمعلاو هلوبق ىلع ةمألا

 ةو"سكو ايق"سلا ثراو"تك مه"ضعب ا"هثراوت ل"ب لال"هلا ة"يؤرب ىر"خألا وأ ة"قطنملا ك"لت ل"ھأ ن"م ا"نالفو ا"نالف نأ سا"نلا نيب فرع :يناثلا
 :لءاستأ صيمحتلا دنعو ,ةبعكلا

 ؟دمتعم ملع ىلع اھوذخأ ءالؤھ لھ

 ؟مهتيؤر نع يملع لكشب مھرابتخا مت لھ

 ؟نيأو مهتيؤر متت فيك

 ؟رظنلا ىلع )ايبط( مهتردق ىدم ام

 ؟ءالؤھ ديري اذام

 ؟مهتفرعمو مهتنامأو مهقدصب اعرش مهيكزي نم

 .مهقيدصتو مهمارتحا يف قافآلا نم اديزم حتفتس اھريغو ةلئسألا هذھ

 د"يعن ا"نلعجي ا"ھريغو م"ساوملاو مو"جنلا لو"خد ي"ف ل"ب ب"سحف لال"هلا ةدالو يف سيل مهتاباسح يف رمتسملا كلفلا ءاملع فالتخا :ثلاثلا
 تا"هجلا ى"لع مز"لي ا"نھو ,مهتاوطخو مهتاودأ ةمالسو مهتامولعم ةحصو ةيقيبطتلا مهتردقو يملعلا مھاوتسم ثيح نم اعيمج مهيف رظنلا
 دد""حت م""هل تارا""بتخا ءار""جإو ي""ملعلا مهليھأ""ت ى""لع فر""عتلا م""ث اهتح""ص ىد""مو ة""يمالعإلا مهتاحير""صت ة""عباتمو ءالؤ""ھ ميو""قت ة""صتخملا
 .ةداهش ىلع مهلوصح وأ ةعماج ىلإ هؤامتنا يفكي الف مهتياردو مهتردق

 م"ھو( ا"هنم ق"ثوألا را"تختو نيفر"طلا ى"لع قبا"سلا صيحمتلا دعب ماعلا لاوط لمعت )ةكرتشم( ناجل نيوكت ةداعإ يرورضلا نم :عبارلا
 .ةيؤرلا عم اهمدع نم اهقباطت ىدمو نييكلفلا تاباسح ةعجارم متيو ةيؤرلا باحصأ عم روهشلا عيمج دصرب ناجللا هذھ موقتو )ليلق

 هذ"ھ ة"سارد ى"لوألا ل"ب ,جور"خلاو لوخد"لا ن"ع نال"عإلا وأ ايؤرلا بلط نايب طقف هتمهم تسيل ءاضقلا زاهجو ايلعلا ةمكحملا :سماخلا
 .عوضوملا اذهل ةديفملاو ةيلمعلاو ةصصختملا تاعباتملاو ناجللاو لولحلا عضوو ةيضقلا

 ن"ب د"محم ما"مإلا ة"عماجب رد"جيو لئا"سم ن"م ك"لذ ع"بتي ا"مو ر"مقلل ةيعر"شلا ة"يؤرلاب صتخم يثحب يسرك صصخي نأ حرتقأ :سداسلا
 .ةكلمملا تاعماج نم اھريغ وأ اهمامتھاو اهصصخت يف رودت يتلا ةيثحبلا يساركلا هذھ لثمل ةردابملا ةيمالسإلا دوعس

 م"هل س"يل نأل سا"نلا ة"ماع ى"لع سا"بتلالاو ة"نتفلا ري"ثي ام عطقو مھديع وأ سانلا موص يف نيفرطلا نم نيككشتملا ةنسلأ فاقيإ :عباسلا
 .ةوق الو لوح

 ي"لو ن"م ىن"متأ م"كو ,ه"ب هللا عفن اهطبضل ارارقو انايب ردصأف ةيعرشلا ىوتفلا عم فرشم فقوم نيفيرشلا نيمرحلا مداخل ناك :نماثلا
 ن"م ري"ثكلاو ري"ثكلا ا"ننيدو اند"لب ن"عو انع سكعيو ةيمالسإلا ةمألاب ةقالع نم هل امل عوضوملا اذھ طبض ىلإ ةتافتلالا-هللا هقفو- انرمأ
 ة"قرفتلاو تاليو"لا ى"لإ ة"مألا اور"جو ىو"تفلا لا"جم ي"ف اوؤا"سأ ا"مك لا"جملا اذ"ھ ي"ف ة"لهجلا وأ نيملاعتملا ضعب ءيسي امبرو ,يناعملا
 .فرطتلاو ولغلاو لهجلاو

 م"يظنتلا ن"م اد"يزم ه"جاتحن يذ"لا ل"كو ة"قوثوملا ةيعر"شلا ة"يؤرلا ن"يبو ةحيح"صلا ن"ييكلفلا تاباسح نيب ضراعت كانھ نوكي نل ً:اريخأ
 .ريخب متنأو ماع لكو طبضلاو

 .مكاعري هللاو هرمأ ةالوو هنطو ةمدخل عيمجلا قفوي نأ هللا لأسأو

حالفلا يحب دهف نب زيزعلادبع ريمألا ةدلاو عماج بيطخو مامإ )*(
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رئازلاب !الهسو الھأ

مسالا

ينورتكلإلا دیربلا

قیلعتلا ناونع

قیلعتلا صن

 تامد"خلاو ا"يازملا ن"م د"يدعلا ك"حنمي ةيو"ضعلا ى"لع كلو"صحو ةريزجلا عقوم يف كليجست نإ :رئازلا يزیزع
 ق"يلعتلا ة"يناكمإ ع"م ,عو"ضوملا ن"ع ة"يريبعت ةرو"ص قا"فرإ ن"كميو ,ك"عيقوت وأ ةيصخشلا كتروص راهظإ اهنم
.هالعأ عبرملا يف ءاضعألا ريغل اهب حومسملا طقف فرح500 نم الدب فرح1000 ىتح

انب لاصتالل ةريزجلا تامدخ يتديرج فيشرألا ةريزجلا لاوج حوتفملا قوسلا تاكارتشإلا تانالعإلا ةريزجلا ةسسؤم
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