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 ناجيم سيح فى األمان  

 ٔطجبػبد ػبِخئ

رأ٠ًٚ ِٚىضفخ  ال٘ٛر١خ وزبث١خ دساعبد ب ٌذ٠ٕب ِِٓغ وً ِ ٌٍّىزٛةأْ ٔغفً إٌظشح اٌؾبٍِخ اٌى١ٍخ  ِٓ اٌغًٙ جذا  

غبَ فٟ ٔمأدذ أعجبة اإلْ ئ. ؽجبس وجضءلجً أْ ٠ذسعٛا األ - دساعخ ؽبٍِخ -وىً  ػٍٝ اٌذاسع١ٓ دساعخ اٌغبثخ .اٌّمذعخ ٌٍٛفب٠ب

٘زا ٘ٛ ٔفظ فٟ اٌٛالغ ، . اٌجضئ١بد ٚؽ١ٌّٛبد اٌّٛمٛػبد اد ث١ٓ غبثخفش١بع األم: ٘ٛر١خ ا١ٌَٛ ٘ٛ ِب ٠ٍٟ اٌذٚائش اٌال

ٔذٛ ٘زا اٌج١ٍٍٟ  خبفخئٌٝ ٔظشح  فزمبس، أٞ اإلٌٗ اٌّجذ ٠غٛع فٝ صِٓ اٌشةاٌفش٠غ١ْٛ ٚاٌىزجخ  أ٠نب   اٌن١بع اٌزٜ ػبٔٝ ِٕٗ 

فٝ ٔفظ " ساعبد اٌؼ١ٍبداسعٝ اٌذ" ْ ٚخبفخ ٚلغ اٌذاسع١ٓ اٌّؼبفشٚ. ٌٍؼٙذ اٌمذ٠ُ وىً ؾبٍِخشح اٌْ اٌفش٠غ١١ٓ فمذٚا إٌظأل

دلخ ِٓ غ١شُ٘، ثال رؾ٠ٛؼ وضش وبْ أِٓ إٌبط ٌٍّغ١خ  (اٌغ١ش ِضمف١ٓ)  جّٛع اٌؼب١١ِٓٚرقٛس دسان ٚفُٙ ئْ ئ. اٌّؾىٍخ 

دسوٛا دػٛرٗ ٚٔظشٚا ئ١ٌٗ ٚرؼشفٛا ػ١ٍٗ ػٓ لشة ٚأغبهخ لزشة ٘إالء اٌجغطبء ٌٍّغ١خ ثجئ. ٚد١شح ٚئسرجبن ثٕقٛؿ وزبث١خ

 .اٌؼ١ٍب

 

فىبس ٚاألاٌّفب١ُ٘  ػزجبسئ ٌٚىٓ ِغ اٌق١بد٠ٓ٘ب ِجّٛػخ سآج١ً وّب بٔاأل ِغ١خ فٛسٚأ ػشكأعأدبٚي أْ  اٌّمبي افٟ ٘ز

 .٠بَاٌغبئذح فٝ أر٘بْ اٌجؾش ٘زٖ األ اٌخبهئخ 

 

 

ٔجذٖ فٝ . ػٓ ِىبٔزٗ ِّٚٙزٗ ِغ أٔٗ ئثٓ هللا األصٌٟذ فٟ رقش٠ذبرٗ اٌذزس اٌؾذ٠ عّٗاٌشة ٠غٛع رجبسن ئ عزخذَئ   

 ّجذ دائّب  جذا  دزٝ ٠   ٔٗ فؼً رٌه ثطش٠مخ ِزٛامؼخأٔفغٗ ،  فش  ٚػٕذِب ػ   . ٠زٕٗٛثج ِشخبفخ  ئرا رؼٍك األ فبِزب   ٚلبدألِؼظُ ا

ً اٌغّبح ن  ، ٌىٕٗ ف  ٚاٌغٍطبْ ّٕجش ٌٍغٍطخ وٚ ِٕقجٗ  اٌشة ِىبٔزٗ أ عزخذَ ئِب  ٔبدسا   .(ثٓاإل) ٔفغٗ ة اٌغّبٜٚ ١ٌٚظا٢

أٔٗ  ذصجزأ، ٚرقشفبرٗ  لذَ ٠غٛع ٔفغٗ وخبدَ ْ ٠مَٛ ثاػالْ ػّٓ ٠ىْٛ ٘ٛ؟ٕبدٜ ثٗ ثأٚاٌذك اٌزٜ ٠ؼٍٕٗ ٠ٚ   زقشفبرٗ اٌؾخق١خٌ

فشاد اٌغ١ش ِشغٛة ف١ُٙ ثبألأثذا  فٝ اإلسرجبه  ٌُ ٠زٛاْ. ِٓ د١برٗ جضءا   دائّب   اٌجغ١طخِٛس اٌذ٠ٛ١ٔخ وبٔذ األ. ٌمٍتفٟ ا وبْ خبدِب  

 (اٌمٍت ِٝزٛامؼ) ِىبٔزٗ هٍت فذالخ وً ٚج١ّغ اٌّزنؼ١١ٓ فٝ اٌمٍت خفٝ اٌّجزّغ ٌٚىٕٗ ِٓ ٔجٍٗ ٚػظّ

ِ  اثذا  ث٠جبٌغ أ٠غٛع ٌُ  ع١فؼً  اٌشٚح اٌمذط"، أٚ " ٚػظ١ُ جزّبع وج١شئٔذٓ را٘جْٛ ٌؼمذ : "ف١ٙب ِضً  جبٌغ  دػبءاد 

 إٌبط ( ْ جبص اٌزؼج١ش ئ) ٠خذع اٌشة ٠غٛع ٚ ٌُ  . ، ٚغ١ش٘ب" جزّبعفٟ ٘زا اإل٠ٚمذط وض١ش٠ٓ ع١ؾفٝ هللا "، أٚ " أؽ١بء ػظ١ّخ

بْ ، عٛاء وٗزدبجٚادذ فمو  ٠غزط١غ رٍج١خ فشد  سر١بدٗ ٌٍؼضٛس ػٍٝئػٓ اٌشة ٚأػشة . رٛلؼبر٠ُٙض١ش ٌُٚ . ٔفغ١خ ذ١ًث

 . ١ّبٖاٌرذش٠ه ٔزظبس ئفٟ  ثجٛاس ثشوخٛي ػٍٝ لبسػخ اٌطش٠ك ، أٚ زغِ  ٚأؽجشح ،  ػٍٝسجال  

  

 

ٌُ ٠غبػذ اٌشة . هلل أْ ٠ىٛٔٛا ج١ّؼب   فمو ؽجؼُٙ، اٌز٠ٓ عبػذُ٘ٞ ؽٟء ِٓ إٌبط أ عّٗاٌشة ٠غٛع رجبسن ئ ٌُ ٠طٍت  

 ال  و أػبْٚ . فؾفبُ٘ ج١ّؼب. ْ رىْٛ خذِزٗ ؽ١ئب  ِشثذب  ٌُ ٠جذش ػٍٝ أ. ٠غٛع أٜ ؽخـ دزٝ ٠ض٠ذ ػذد اٌّجّٛػخ اٌّذ ػّخ ٌٗ

 ػذاداإلفزخبس ثبإلدقبئ١بد ٚاأل ٔٗ ٌُ ٠فؼً أٞ ؽٟء ٌّجشد ئ. ؽٟء فٟ اٌّمبثً عزمجبيإل ؽٟء ػطٝأْ أ أثذا   غجك ٌٌُٗ ٠. ُِٕٙ

 .ػٍٝاٌّزضا٠ذح أٚ ١ٌإصش فٝ اٌشؤعبء أٚ ِٓ ُ٘  فٝ ِٕقت أ

ثذا  ِشح ٚاٌز٠ٓ لذ ٌٓ ٠شاُ٘ أ -ٌُ ٠ؼزجش ثزي وً هبلزٗ ٌٍغشثبء ػٕٗ . ٔٗ وبْ ٠ذتاٌشة ٚأػبْ ٚفٕغ خ١شا  أل ؽفٝ

ّؼشفخ ٌ ٠ذػٛ إٌبط ، ٚ ٟؾف٠، ٚ ٠ذتثجغبهخ وبْ . ِٕظّخأٚ  ْٛ ِإعغخى  ٠جٕٝ أٚ ٠  ٌُٚ . ِن١ؼخ ٌٍٛلذ ٙبػٍٝ أٔ -خشٜ أ

٠ىْٛ ٌٙب ْ أ٠بِٕب ٘زٖ فٝ أ إٌّظّبد اٌذ١ٕ٠خػٍٝ ٠جت . ١ٌٙخٍؼٕب٠خ اإلٌ ٌٍزذث١ش ٚ لش٠خ ئٌٝ لش٠خ ، ٚرشن اٌجبلٟ اٌذم١مخ ٚر٘ت ِٓ



ْ ال ٠ن١غ اٌخبدَ ٚلزٗ ِغ ِٓ ال ٠ظٙش ٚػٛد ثبٌشثخ ائُ اٌّغزّش فٝ أِبَ ٘زا اٌىالَ ثغجت رٛلؼُٙ اٌذاٌخجً أاٌٛجٗ اٌّذّش ِٓ 

 (١خأٞ ٚػذ ِٓ اٌشثذ ْٚظٙش٠ِغ إٌبط اٌز٠ٓ ال ) ٚاٌفبئذح

 
 

ُ ػٕذِب ؼٍ  وبْ ٠   .خطو فٝ دؾذ اٌجّٛع ٔٗ ٌُ ٠ئفٟ اٌٛالغ ، . ٌٍشة رجبسن اعّٗ ٌُ ٠ىٓ إٌجبح ثبٌٕغجخ اٌزجّؼبد اٌىج١شحدؾذ 

ٚاٌذت  اٌشجبء ف١ٗ ء إٌبط ثب٢الف ألُٔٙ سأٚاجب .ِجٙٛد ثؾشٜ ٌجّغ اٌجّٛع دٌٛٗىٕٗ ٌُ ٠فؼً أٞ ٌ .٠ٗ١ٌأرٝ اٌجّٛع ئ

  ٔٗ فشف٠مٛي اٌىزبة أفٟ اٌٛالغ ، ِشح ٚادذح ػٍٝ األلً ،   .ْ ٠ىٛٔٛا ٕ٘بنلذ رُ ئخجبسُ٘ ثأْ ػ١ٍُٙ أُٔٙ ١ٌٚظ أل ،ٚاٌذىّخ 

  (36:45ِزٝ ) ِٓ اٌٛػع ٚاٌىشاصحأوضش أ١ّ٘خ  فٝ رٌه اٌٛلذ  اٌقالح ؽؼش أْ ٌجّٛع ألٔٗا

ػذد  ثذا  ، ٌُٚ ٠ذقٝ أٚوُ رُ ؽفبئٙب ،ٔفظ رُ خالفٙب وُ ٠ذغت أثذا   ٌُ .فٟ األسلبَ ٠غٛع ثبٌٕغجخ ٌٍشة إٌجبح ٌُ ٠ىٓ

ؽخبؿ ؼذد األاٌّمذط ٌ اٌىزبة بئًال ٠ّىٕه اٌؼضٛس ػٍٝ أٞ عجً فٟ أٞ سع) دقبء ١ٌٚظ اٌشةلبَ آخشْٚ ثبإل .اٌذبمش٠ٓ

 ٌُ ٠ىٓ إٌجبح ثبٌٕغجخٍٕجبح ، ٌ سلبَ ِم١بطاأل جؼً ِٓٔسفل ٠غٛع ٌؼجخ األسلبَ ٌئال  (أدذ اٌىٕبئظِٓ  اٌز٠ٓ وبٔٛا فٟ أٞ

،  ١ِٓزذبٍِ ١ّٓ١ى  أفجذٕب ، د  : ئسادح هللا  عٕفمذاألسلبَ ،  ٚساءرا ر٘جٕب ئ. ( ةئسادح ا٢) ً اإلسادح اإل١ٌٙخ ؼ  ٌٍشة ؽ١ٝء غ١ش ف  

 ١بد رأسجخ اإلدقبئ وزئبة ِغثبإل عٕقبة، ٚ ٠ٓشِزفبخٚ ٠ٓ، ِٓ اٌقؼت اٌم١بدح ، ِطبٌج١ٓ ، ِغشٚس ٠ٓ، غ١ٛس ٠ٓدغٛد

 . اٌطش٠ك ػٍٝ لبسػخ ْٛزغ٠ٌٛٓ أٌٚئه اٌز٠ خغش ِمبثٍخ، ٚٔ ٚ٘جٛهب  فؼٛدا  

 ٟصٕإلا، صُ اٌغجؼ١ٓ ، صُ  اٌجّٛعخغش ع١  أٚال  . بةوزئ٠ذػٛ ٌٍؾؼٛس ثبإلِزٍه وً ِب جغ اٌشة ٠غٛع األسلبَ ٚاألػذاد إلر  ئْ ئ

فٟ وً صب١ٔخ سادح هللا ئرّبَ ٌىٓ اٌؾٝء اٌٛد١ذ اٌّزجمٝ ٘ٛ ئؽٟء  ٔغبْ اٌىبًِ ٌُ ٠زشنٌٚىٓ ٔجذ ئْ اٌشة ػٕذِب ِبد وبإل ،ػؾش

 .ىّٓ ٔجبد٠ٕٗٚ٘ب . ِٓ د١برٗ

 

 

ػٍٝ عج١ً اٌّضبي ، ٔشٜ أْ ٠غٛع . ِجبالحاٌالٕب ١ٌظ ثزؼبد ٘ٛلفٗ رجبٖ ثؼل األِٛس ، ٚاإلِفٝ  ثزؼبدوبْ ٌٍشة ١ًِ ٌإل

أٔب ال . ػطٝ ٘زا إٌّقت ٌٍـ ٚاٌخبئٓرٌه أ ِٓ ٌٚىٓ ثذال  .  ٚاٌذغبثبد وّزٝ اٌؼؾبس ٌزٌٛٝ اٌؾئْٛ اٌّب١ٌخِذبعت  ٌُ ٠ؼ١ٓ

ِٓ ٘ٛعٕب  بٌزذشسث ٚأٚفٝ لزشحأل، ٌٚىٓ  ؽشاف ػ١ٍٗأِبٔخ اٌقٕذٚق ِٚٓ ٠م١ّْٛ ثبإلرؼض٠ض إٌضا٘خ فٟ ؼذَ ألٛي ٘زا ٌ

٠ٛجٗ ٠ٚمٛد ٘ٛ اٌؾٟء اٌزٞ ٠جت أْ ٚ، رىبي ػٍٝ اٌّبي اإلِٓ  ثذال   ٠ّبْ ثبهلل اإل ػٍٝ ِجذأثبٌزأو١ذ  رٌه ٠ؾجغٚ. ْٛ اٌّب١ٌخئؾبٌث

 .  د١برٕب

١ٌغٛع ِٓ  ألً لٍمب    ثذْٚ أِبٔخ ٔفبقاإل ٚأ، ١ِٓ غ١ش أا٠ٌقبالد اإلأٚ فبدت ،  ١ِٓغ١ش أاٌأ١ِٓ اٌقٕذٚق  ٘زّبَ اٌشة رجبٖئْ ئ

ِ ٕقجخ ػٍٝ اٌؼطبء وبٔذ رمش٠جب  .  ١ش أِبٔخاٌؼطبء ثغ ٚأْ ٠ؼطٝ . ؼطْٝ ٠  وشص اٌشة أْ اإلٔغبْ ٠جت أ. وً ئ٘زّبِبد اٌشة 

ْ ئ  .ٌُ ٠ىٓ أٔٙب أػطذ ٌّإعغخ ١ِزخ ٌٚىٓ ئٔٙب أػطذ وً ِب ٌٙب( 65:34ِش)فٝ  ئْ ِٛمٛع لقخ األسٍِخ. ثغخبء ٚثزي

. غ١ٕبء اٌنئ١ًٌزٌه ٔشٜ عجت ئٔؾغبي اٌشة ثؼطبء األ .جٍٗزٜ رؼطٝ ألاٌٌغجت أُ٘ ثىض١ش ِٓ ا ٘ٛ  زه فٝ اٌؼطبء ٚاٌزمذِخهبػ

، "ألْ اٌٝ اٌؼطبء  ٕٔب فٝ دبجخرىٍُ اٌشة فٝ رؼ١ٍّٗ أ  ْ ب  ّ ٠ ٓ  اإل  ٍُّٛا ػ  َ  م   ٛ بٖ  ل  ٚس ، اٌَّز ٞ ئ ر  اث ز غ  ش  ًِّ اٌؾُّ ً  ٌ ى  ف 
ّ بي  أ   ٌ جَّخ  ا ذ   ِ  َّْ أل 

ا أ    ٕٛ ه ؼ  حٍ ٚ  ض ١ش  بعٍ و  ج   ٚ
ُ  ث أ   ٙ ئرا ٌُ رزّىٓ ِٓ . ٔغبْ ثبٌؼبٌُئسرجبه اٌفشد ثبٌّبي ٠ٛمخ ٠ٚج١ٓ ئسرجبه رٌه اإل(  8::3ر١ّٛ 3) "ٔ ف غ 

، عٛف دزٝ ٔىْٛ سٚدب١١ٔٓال ٠ّىٕٕب اٌؼ١ؼ ِٓ دْٚ اٌؼطبء . ش١فمزغٛي ِ   ػٍٝ را  ئثذش ئػطبئه ، إلجذ٠شح  خذِخاٌؼضٛس ػٍٝ 

ْ ٌُ رذقً اٌخذِخ ػٍٝ اٌّبي عزٕٙبس ػٍٝ أٔٗ ئ هاللب  ٚأثذا  ُ ٠ٍّخ اٌشة ئٌ ٚػالٚح ػٍٝ رٌه ،. خبسطٌٝ اٌئّٔٛد ِٓ اٌذاخً 

 .ٌٓ ٠غٍمٙب ٖئٌٝ د١ض اٌٛجٛد ، ٚػذَ ٚجٛد  خشط اٌخذِخ اٌشٚد١خاٌّبي ٌُ ٠  . ٚرغمو

 

ْ  ػ  ٘ ت  ر  ٱ "اٌّخزبس٠ٓ  اٌشة ٠غٛع رجبسن ئعّٗ ألدذ رال١ِزٖ لبي ١ ط ب َّ   ذ  ٔ  أ  . ِّٕٟ ٠ ب ؽ  ب هلل   ّ ُُّ ث  ٙ ز  َّه  ال  ر  ح  ٌٟ  ألٔ  ض ش  ؼ   ِ   ٓ  ٌ ى 

َّٕبط   ب ٌٍ   ّ ٚلبي  (6:38ِزٝ )٠ّبْ ٚأُٔٙ وبٔٛا ل١ٍٍٟ اإل لبع١خ جخلٍٛثُٙ وبٔذ فٍ رال١ِزٖ أْ ىً ٌٚلبي  (45:38 ِذ" ) ث 

ج ض  ٌ  " وٕؼب١ٔخ سائؼخ ِشأحٚلبي إل (42:45ِزٝ )خ اٌّج١نوبٌمجٛس وبٔٛا أُٔٙ ٍفش٠غ١١ٓ ٌ ز  خ  خ  ْ  ٠ إ  ٕب  أ  غ  ٌ   ١ ظ  د  ٓ  جٕ   ا ح   ١ ٠ ط ش   ٚ

ٍ ى ال ة   ٚدػب إٌبط (  45-43:33ِزٝ )ُ ذ١جثبٌ وفشٔبدَٛدىُ ػٍٝ ٚ (54:35ٌٛلب )بٌضؼٍت ثٚدػب ١٘شٚدط ( 48:37ِزٝ) "ٌ 

أدذ أِضبي فٟ . ٠ٚشغجْٛ ٚساء ٘إالء اٌز٠ٓ ٠ش٠ذْٚ ٟٚعؼسفنٛا دػٛرٗ رشوُٙ خٍفب  ، ٚئرا  رجبع خطٛارٗئٚ لزذاء ثٗئٌٝ اإل



أِب اٌىً . ئهاللب  خطخ ثٙب ِغبِٚخ ٚرغ٠ٛخٌُ ٠مذَ اٌشة  ( 43:36ٌٛلب  ) ػزاسٚثبٌز١ٍّخ غنجٗ ِٓ رمذ٠ُ األ ش م١ّٕب  ظٙ  اٌشة أ

 ٕبط أٚ ٠ؼضشُ٘ وّب ٔؼٍٓدزٝ ال ٠فمذ اٌ"عّٗ ِٓ اٌّؼب١٠ش ف أٚ ٠خفل اٌشة ٠غٛع رجبسن ئٌُ ٠خف. ا٢ْ أٚ أثذا   ِبأ ،ٚ ال ؽٝءأ

رٙبَ ثبٌٛاػع اٌفبرش الٔٗ فٝ ِٛمغ ئ اٌشة ِطٍمب   ْ ٠ىْٛأ، ٚال ٠ّىٓ ْ ٠مٌٛٗ أ ٠ٕجغٟلٛي ِب  ثذا  ٟ أشج  ٚ ٠  ٌُ ٠ّبهً أ، " د١بٔب  أ

اٌشة ثبٌذذ٠ش  رذذس. ٠ٗ١ٌىشص ثّب ٠ذزبجْٛ اإلعزّبع ئ ٌُ ٠ىشص ثّب ٠ش٠ذ إٌبط عّبػٗ ِٓ وٍّبد ِغبِٚخ ٌٚىٓ وبْ دائّب  

  ّ . ْ ٠ؼٍّٗٚلبَ ثؼًّ ِب هٍت ِٕٗ ا٢ة اٌغّبٜٚ أ.ر٘ت اٌشة ئٌٝ اٌّىبْ اٌزٜ أسعٍٗ ا٢ة ئ١ٌٗ. ٌغّبٜٚ ٝ ٌٗ ِٓ ا٢ة اؼط  اٌ

ٚوشص أْ  ٠غٛع اٌشة ٍُػ   .ثّب ٠فنٍٗ إٌبط ٠نب  ؼج١شاد ٚجٖٛ ِٓ ٠غّؼٗ ٌُٚ ٠ٕمبد أر أٚ ٠ ذجُ فٝ أٜ ؽٝء ثشؤ٠خ زٛا٠ٌُْٚ 

 .طإٌبِٛػظُ ِٓ ِطبٌت اٌذت دبجخ ٍِذخ ٚأْ ِطٍت اٌذت أ

 

 

صٕبء خذِزٗ ٚرز١ُّ ٚئٔغذت أ ٝ ِٛمغ خالءِب ِنٝ ئٌ وض١شا   .ٚرغ١ٍخ ٌٍشة ٠غٛع ٘ٝ  اإلخزالء ٚاٌؼضٌخ وبْ أػظُ رشف١ٗ

ران اٌزٜ ٠ش٠ذ أْ ٌٝ ئ ػض٠ضٜ اٌمبسب ذعزّؼئ ِزٝ  ،خش وبْ ٠غّغ فٝ رأد٠خ اٌّٙبَ وبْ ٠زىٍُ ٌٚىٓ ث١ٓ اٌذ١ٓ ٚا٢. ِٙبِٗ

 ػذاد ٚاٌزذن١ش ٌٙزٖ اٌخذِخ؟ اٌخذِخ أال رغزغشق ِٕه عبػبد ٌإل فٝ غزغشق عبػبدر ذٕئرا و سعب١ٌزه؟ ٠شعٍه ٠ٚؼط١ه ئ

١ٌٕٙٝ  خ١شا  ثٗ اٌّطبف أع١ٕزٙٝ ئٌٝ أخشٜ  خذِخاٌزٞ ٠ز٘ت ِٓ  ِب اٌؾخـ أ. خزالءاإلأفنً ِٓ اٌؼضٌخ ٚ ٚػظُ أ١ٌظ ٕ٘بن أ

ْ اٌغ١شح اٌغ١ش ِٕظّخ ئ .دجبءاألػضاء ٚاإلخٛح األٚاٌؾفمخ ِٓ  اٌزؼبهف  زطٍتر رقجخ خذِزٗ ػًّ ٠ئ .ٌذ٠ٗ ذِخخذِزٗ ٚرمف اٌخ

 ٚوْٛ فٝ ٚدذحٚاٌّشمٝ ٚاٌّزش ٚاٌخطبح اٌفمشاء .ػجبةّش فٝ اٌخذِخ وبٌغبل١خ ال ٠غزذك أٜ ئغ١ش ِٛجٙخ ٚاٌذٚساْ اٌّغزاٌٚ

فّنٝ  .١ٌٗزبجْٛ ئئدز١بط ٘إالء اٌّذ أْ هللا ثذبجخ ئ١ٌٗ أوضش ِٓ  عّٗرجبسن ئ ٠غٛعاٌشة ػشف  .ِؼٕب  ُ٘ دائّب  ْ ٚاٌّذزبجٛ

 .ٕبطىْٛ ِغ أٌاٌذك فٟ أْ  ؼط١ٕب٠ِغ هللا خزالء ٚاٌٛجٛد  ٚاإلفمو اٌٛدذح . ة اٌغّبٜٚ د ثب٢ٝ ِٛمغ خالء ١ٌٕفشٚئٔغذت ئٌ

 

 
 

. اٌّبدٞ ٚاٌىغت ٍغٍغٌ ٌُ ٠غغ  ..." ٌٝ أرّٕٝ أْ ٠ىْٛ: "ٙزٖ اٌؼجبسح ث ِب ٠ِٛب   ٠غٛع رٍفع اٌشة ْأْ ٔزقٛس ال ٠ّىٓ أ 

وً ب  ثألٕٛػٚوبْ . ٚ فٝ ث١ذ ١ٌؼبصس وبْ لٕٛػب  ئرا ٔبَ فٝ اٌجشاسٜ أ. اٌغّبٜٚ ٠ٚزُّ ػٍّٗ فؼً ِؾ١ئخ ا٢ة٠أْ  وبْ هؼبِٗ

عبػذُ٘ ، . زٗثنبػ جؾش وبْ اٌ. (ٌٍنشائت جبثٟ)ٌٍؼؾبس   ٘ٛ اٌذبي ِغ ١ٌّٚخ فٟ ِٕضيوّب  ِٓ اٌذمً رّبِب   ٌزمبهٙبرُ ئعٕبثً 

  .جٍُٙػبػ د١برٗ ِٚبد أل. ُّٙ ٚوشص ٌُٙػٍ   .زٗ ١ئّؾُ٘ ٌؽذ   ُٙ ،خٚٚث ؽجؼُٙ ، دجُٙ أٚ

 

  ثاننممممما وبانفامممممم نممممم    ممممما    رسممممملى فامممممم   ا   اآ ى فممممما أى شمممممىق   منممممما   ممممم  أ سمممممم انمممممار  إممممما     نمممممب   هممممم 

 :ذا  انذى نال  عهىاأل ونملذجنا

  (12:12 ل)  " أَنَاَكَما أَْ َسهَنِي اآُر أُْ ِسهُُكْب  "                                             
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