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ةدعاقلا سوساج 

نميلا ضرا  ىلع 

لضافلا هبتك   

ينام ـ يلا باطخ  وبأ 
هيدل ًايلاح  محالملاو  ًاقباس  راتبلا  ءاضعأ  دحأ  يدلاخلا  ماسح  نوفرعت  له 

سراف مسإب  باسح   [@f___are___s ]  لتق يذلا  سوساجلا  وه  اذه 
ميظنتلا ةداق 

نم لوأو  يمالسإب  رختفأو  ينمي  يخأو  انأ  ينيف  نعط  املاطل  ثيبخلا  اذه 
سوساجلا عبط  هللا  ناحبسف  سيساوج  اننأب  انمهتي  ناك  انيلع  ةيرارهلا  ضرح 

ثيبخلا وه 

لبق ةدعاقلا  يف  ةوخالاب  مدتصن  نأ  لجأ  نم  انيلع  ضرحي  نأ  لواحي  ناك 
نع ثيدحلا  رثكي  ناك  مكو  اهيدهاجمو  ةلودلل  ًاودع  ناك  ةلودلل ،  ةعيبلا 

وهو ءادهشلا 

انيف تنعط  سراف  اي  املاطل  مهريبك  وهو  سيساوجلا  نع  بتكي  ناكو  مهلتاق 
نايدلا كلملا  يدي  نيب  فقن  موي  كنيبو  اننيبو  ادبا  كحماسن  نل  هللاوف   ،

ىلع سوساجلا  ةمهت  يمري  ناك  تلسناو  اهئادب  ينتمر  كلدعأ  ام  يبر  كناحبس 
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ًادحاو مهلتق  ىتح  هدنع  نمب  ركمي  ثيبخلاو  ميظنتل  ضراعمو  ةلودلل  رصانم  يأ 
دحاو

ةثداح دعب  نكلو  هوملظي  نأ  اوبحي  مل  مهنأ  الإ  هرمأب  نوكشي  ميظنتلا  يف  ناك 
هللا هازخأ  مهيدل  نييمالعإلا  نم  وهو  هوفشك  ةداقلا  تلاط  يتلا  تالايتغالا 

قرحلا ثيبخلا  اذه  لاثمأ  نأ  الإ  ميظنتلاو  اننيب  يتلا  تافالخلا  نع  رظنلا  ضغب 
هببسب نيترسأ  متيو  هللا  همحر  متاح  نومأم  خيشلا  لتق  هببسب  ليلق  هقح  يف 

نجس يف  ناك  ثيبخلا  اذه  مهيلإ  لصو  نيذلا  ميظنتلا  ةداق  نع  كيهان 
نم جرخ  املو  هللا  هحبق  هيقت  هتبوت  نلعأف  فرغلا  نم  درطي  ناكو  ةيفرطلا 

نجسلا

 ، ًاعيمج هللا  مهازخأ  هلمع  هيلع  لولس  لآ  ىلمأ  نأ  دعب  نميلا  ىلإ  رفن 
هنكلو لصح !!  ام  بيرغ  نكلو  مهل  هلوصو  لوأ  نم  هربخ  مهدنع  ميظنتلاو 

زاهجلا فعض 

اذه لاثمأ  ةداقلا  ىلإ  لصي  نأ ال  مهب  يرح  ناك  الاو  ميظنتلا  ىدل  ينمألا 
معنو هللا  انبسح  نكلو  ميظنتل  يمالعإلا  بتكملا  يف  ناك  نإو  ىتح  ثيبخلا 

ليكولا

ىلع ضبقلاب  حرفن  نأ  انل  قحي  هنأ  الإ  ميظنتلاو  اننيب  ثدح  ءيش  لك  مغرو 
اهلمكأب رسأ  متي  املاطلو  هيلع  ضبقلاب  نيحرف  ربكن  نأ  انل  قحو  اذه  لاثمأ 

مكو هببسب  اهجوز  تدقف  ةأرمإ  نم  مكف  اهيف  ًادلاخ  منهج  هيدري  نأ  هللا  لأسن 
نئاعل هيلع  هببسب  اهنبإ  تدقف  مأ  نم  مكو  هببسب  مهئابآ  اودقف  لافطأ  نم 

هللا

رش نيدهاجملا  يفكي  نأ  هللا  لأسن  دمحلا  هللو  هيلع  ضبقلا  مت  سوساجلا 
ىهتنإ ميظنتلا ] سوساج   ] هللا مهحبق  ايندلا  ماطحب  مهنيد  اوعاب  نيذلا  ءالؤه 

..

 

 

ميمصتو عمج 

هلل  ريفلا  دبعلا  مكوخأ   

يراصنألا ممصملا  ™
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