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   مخلصىن باإليمان ؟ بالىعمة وحه رالما  

 خبسط ، ئِبخبسط اٌغ١بق  إٌـ اٌىزبثٟظ فٟ ثؼض األؽ١بْ باٌٛػ  ٠فغش      

  .اٌزٜ ٠ؼٍٕٗ هللا ِٓ خالي ٘زا إٌـ اٌغ١بق اٌّجبؽش أٚ خبسط اٌغ١بق اٌىٍٟ

ِٓ ٘زا إٌٛع  رٕزظ١خ ، ِٚؼظُ اٌطٛائف ٚاٌّزا٘ت ٔمغبِبد اٌّز٘جِؼظُ اإل

فمذ ٠غذ . بظ٘إالء اٌٛػ   ِٓ  ػزٕبءٚئ اٌزفغ١شاد اٌزٝ رزُ ثذْٚ ؽشؿ ِٓ

ض١ف ػ١ٍٗ ثؼض إٌقٛؿ خز إٌـ ٠٠ٚأ، ِٚٓ صُ ٔقب  ٠زؾّظ ٌٗٛاػع اٌ

 أٞ) زى٠ٛٓ اٌّجذأخبسط اٌغ١بق ٌ ِٓاٌىزبة اٌّمذط   خشٜ ِٓاٌىزبث١خ األ

ٌٟ  ٚاعّؾٛا  .ؽزٝ ِٛرٗ ٗع١ذافغ ػٕ اٌزٜ  ( ٜ اٌخبؿ ثٗذَ ػٍٝ اٌشأخ  ١ٌ  

٠زُ  ِب اٌزٟ غبٌجب  ؽ١ٙشح ٚ ِٓ صالس ٔقٛؿ وزبث١خلبئّخ  ِبِىُ أ فأف   أْ

 . ُِٕٙ حخبسط اٌغ١بق ، ِٚٓ صُ عٕشوض ػٍٝ ٚاؽذ رٕبٌٚٙب 

ْٓ ٠ ِذٞ. "1 ِِ ذ   ال  ٠ ْخط فُٙ ب أ ؽ   ٚ ٍِْٙه  ئٌِ ٝ األ ث ِذ  ْٓ ر   ٌ  ٚ ١ بح  أ ث ِذ٠َّخ   أٔ  ب أُْػِط١ٙ ب ؽ  أ ثِٟ . ٚ 

ْٓ ٠ ِذ أ ثِٟاٌَِّزٞ أ ْػط   ِِ ْْ ٠ ْخط ف   ذ  أ  ال  ٠ ْمِذُس أ ؽ   ٚ  ًِّ ٌُْى ٓ  ا ِِ  ُُ ٛ  أ ْػظ  . بِٟٔ ئ٠َِّب٘ ب ُ٘

اِؽذ    ٚ ا٢ُة   ٚ  ٠01:12ٛ  ."أٔ  ب 

ِٓ  فجؾٕب ِٓ خشاف اٌشة، عٕىْٛ دائّب  طبٌّب خٍقٕب ٚطبٌّب أ: اٌزؾ٠ٛٗ

اٌغبثمخ  ِٚٓ  ٌٚىٓ األ٠خ. خشاف اٌشة ٚعٕىْٛ فٝ ضّبْ ٚأِبْ أثذٞ

  :اآلية هذه تنطبق عليهم الذين المؤمنون همٌغ١بق ٔفُٙ ِٓ ا

أٔ  ب أ ْػِشفُٙ ب ف ز ْزج ُؼِٕٟ"  ٚ رِٟ  ْٛ ُغ ف   ّ افِٟ ر ْغ ْٓ " .ِخش   ٌ  ٚ ١ بح  أ ث ِذ٠َّخ   أٔ  ب أُْػِط١ٙ ب ؽ   ٚ

ْٓ ٠ ِذٞ ِِ ذ   ال  ٠ ْخط فُٙ ب أ ؽ   ٚ ٍِْٙه  ئٌِٝ  األ ث ِذ   ٠01:12ٛ" ر 

ِ  ه؟ اإلٌزٜ ٌٓ ٠ٍِٙش ٕ٘ب ٚاٌغإاي ِٓ ااأل  ويتبع الرب يسمعٓ عبثخ ٘ٝ 

 .مانالضمان واأل ب ولهه أحد من يد اآلال يخطف  يسوع

2" . ُ زٗ   ّ ْؽ َّْ ئٌِٝ  األ ث ِذ س  بٌِؼ  أل  ُ ف  َّٗ ةَّ ألٔ  ُذٚا اٌشَّ  ّ د ِشح لبي را 1:1:1ِض" اِْؽ

 وجشئٔٙب أ سؽّخ هللا ،ٚٔذ ال رؼشف ِمذاس ػظّخ ٌٝ ؽخـ ٠ؼ١ؼ فٝ اٌضٔب أ

فٝ ِٛضٛع  ًٌِٚىٓ رًّٙ فذ٠مٝ ٚرأ. أرقٛس أٚ رزقٛس أٔذ ثىض١ش ِّب

عزغذ ٘زا  ،وٍّخ سؽّخ ٕ٘باٌزٜ ٚسدد ف١ٗ ( اٌغ١بق اٌّٛضٛػٟ) إٌـ 



ْذٌُُٗ :"٠خ اٌزب١ٌخإٌـ فٟ ا٢ ػ   ٚ  ِٗ بئِف١ِ ٍٝ  خ  األ ث ِذ ػ   ٚ ِْ٘ش  ةِّ ف اٌِٝ  اٌذَّ خُ اٌشَّ  ّ ْؽ ب س  َِّ أ 

ب ٓ  ٌِؾ  ١ِ ٌْجٕ  ِٟ ا ٍٝ  ثٕ  ٍُٛ٘ بػ   ّ ب٠ بُٖ ١ٌِ ْؼ ف   ٚ اِوِشٞ  ر   ٚ  ِٖ ِْٙذ  – :11:12ِض" فِِظٟ ػ 

ٍمذ٠غ١١ٓ ٌٚىٓ هللا ٠ّٕؾٙب ٌٍخبطٟ ثذ ٌٕٚ٘ب ٔخزُ أْ سؽّخ هللا ئٌٟ األ 11

ٚ لطشح ٚاؽذح ِٓ سؽّخ هللا ػٍٝ ثؾذٚد ِؼ١ٕخ ، ٌٚٓ ٠زٚق اٌخبطٟ ٔمطخ أ

 01:11ٌٛ( اٌغؾ١ُ) ٌغبٔٗ اٌّؼزة فٝ ا١ٌٍٙت 

ُْ أل  ". : ُْ َُّٔى ُْٕى ِِ ٌِه  ٌ ١ْظ   ر   ٚ  ، ِْ ب  ّ ، ثِبإِل٠  ْ ٍَُّقٛ خ  ُِ ِخ   ّ ِط١َّخُ هللاِ . ثِبٌِّْٕؼ ٛ  ػ  ١ْظ  ٌ  . ُ٘

ذ   ١ْال  ٠ ْفز ِخش  أ ؽ  بٍي و   ّ ْٓ أ ْػ ٘زا إٌـ ٠ٛضؼ ٠ٚج١ٓ أْ  9 – 1:0افظ "ِِ

ثأٞ أػّبي فبٌؾخ  ٠ّىٓ ؽشاؤٖ ال اٌخبطٟ( اٌّشء) بْ ٔغغفشاْ خطب٠ب اإل

ٔز١غخ ٌؼًّ هللا  ٚاٌّقبٌؾخ ِغ هللا ّ٘ب( اٌقفؼ)ٌغفشاْ ا. ٔغب٠ْفؼٍٙب اإل

  .ػٍٝ اٌق١ٍت

ػٓ ٘زا  ْٛص٠ٚزؾذ٘زٖ ا٠٢خ  ٠زٕبٌْْٚٛ وض١شْٚ ٌٚىٓ ٌألعف اٌؾذ٠ذ فا     

ػم١ذح  فمظ رٌه ِغشد ٌٙزا ٠قجؼ   .ثم١خ ؽ١برُٙ ٝاٌّمزٕ  بٌذَ ثاٌخالؿ 

 ٌٚىٓ ، ١بْعىعبْ ٚأٚع١ّال بْاٌّز٘ت ٚاٌؼم١ذح سائؼ.  ٍُِٕٙؼذ٠ذ ٌ ِٚز٘ت

 ٠ٚؾضسٔب ٕب٠ؼبرج  .ػم١ذرٕب فمظ ِغشد ى٠ْٛأْ ٘زا إٌـ  ٌُ ٠ىٓ ٠ؼٕٟ أثذا  

بئً وً سع! ئٌٟ أْ ٕٔطٍك ِٓ ٕ٘ب 1:1سعبٌخ اٌؼجشا١١ٔٓ  فٟ اٌشعٛي ثٌٛظ 

ئْ   !ِبَ ِٓ ٘زا اٌّضبيثٌٛظ اٌخالف١خ فٝ ع١ّغ وزبثبرٗ ٘ٝ أْ ٕٔطٍك ٌأل

اٌّإ١١ِٕٓ اٌّزغذد٠ٓ  ُِؼظ ِٓٚٚعؼٗ  ؽضْ اٌشعٛي ٚآالِٗ اٌؼ١ّمخ

ٚال ٚي األ ٚ خالفُٙ ُٙ ٠شوْٕٛ ػٍٝ ئخزجبس رغذ٠ذُ٘ أؽم١مخ أْ ِؼظّ ٘ٛ

 فٟ ٚاٌؾٙبداد خزجبسادوً اإل ٚغبٌجب  . ثؼذ ِٓ رٌه٠زؾشوْٛ ئٌٟ ِب ٘ٛ أ

 ، 1:0فغظأ ٠بَ ػجبسح ػٓ ٍِخـ عبف ٌّقطٍؼفٝ ٘زٖ األ ع١ّغ اٌىٕبئظ

خِ   ّ ْ   أٔزُ ثِبٌِّْٕؼ ٍَُّقٛ خ   رامقٙب ٚرزغبً٘ ٌّب٠ٕ ٖ اإلخزجبساد اٌغبفخ، ٌىٓ ٘ز ُِ

َّٕٔ ب أل  ":اٌزب١ٌخ  ٚاضؼ فٝ رفغ١ش اٌشعٛي ثٌٛظ فٝ ا٠٢خقٕب ، ٚرٌه ٔؾٓ خٍ  

ب  ّ ِغ١ؼِ ٠ ُغٛع  أل ْػ  ّ
ٌْ ٓ  فِٟ ا ْخٍُٛل١ِ  ِ  ،ٍُُٗ  ّ ُٓ ػ  ج ك  هللاُ ف أ ػ   يٍ ٔ ْؾ ٍخ، ل ْذ ع  بٌِؾ  ذَّ٘ ب ف 

ْٟ ٔ ْغٍُه  ف١ِٙ ب   12:0فغظ  أ" ٌِى 



٠خجشٔب ٕ٘ب  ِخٍقْٛ، ٔؾٓ راّب١ٌمٛي ٌٕب ف اٌشعٛي  ٕ٘ب ثٌٛظ٠خجشٔب 

فٝ اٌغٍٛن ِغ هللا ٚاٌغٍٛن خزجبسٔب ئ: اٌشعٛي ػّب ٠زىْٛ اإلخزجبس ٌٍؾٙبدح

ْ ػ١ٕٙب ٚعجك أ ػذ٘ب ٌٕب ٚ اٌزٝ سرجٙب ٌٕب ِغجمب  فٝ األػّبي اٌزٝ عجك هللا فأ

الخالص  ش إليىظ  ي   نال يجب أفذ٠مٝ  ٖآ 9:0و1ٛك اٌؼبٌُ ٌٕب ؽزٝ لجً خٍْ 

،  للمشء تاسيخ الشخصيال في معزوالً سوحياً  حذثاً  وهلً أم مطلقاً عفه  وال ي  

( هلل) الخط وعلً طىل  دائماً  ش إليه علي أوه عطاء وبزل الحياةىظ  ي  ولكه 

 . راك الزي بزل وفسه ألجلي

 ١ٌظ ٕ٘بن ٌؾظخ. ال ٠ٛعذ ؽزٝ عبػخ ٚاؽذح ِٓ ٠ِٛه ١ٌظ هلل خطخ ف١ٙب 

 .أٞ ؽٟء رفؼٍٗ فٝ أٞ ٌؾظخ ِٓ ا١ٌَٛبالح ٌٍضبٌٛس ٔؾٛ الِج

اإل١ٌٙخ ٘ذافٗ ٌزؾجغ ٚرؾمك أ ِضّشحْ رىْٛ فٝ خذِخ أخطظ هللا ٌؾ١بره 

١ٌظ : ثذا  لبئال  ٌه أ ٌٓ ٠ذ٠شهللا ظٙشٖ .ف١ه ِٚٓ خالٌهٚ ٌه ٚلقذٖ اٌغبِٟ

ٌزىٓ "ْ رىْٛ ٌزا فىً ؽ١بره فٝ اٌّغ١ؼ ٠غت أ. ٍغبػخ اٌمبدِخٌ ٌه خطخٌذٞ 

 .قٕب هللاخٍ   را٘زا ٠ؾشػ ٌّب" ؾ١ئزهِ

 ُِٓ رغ١ٍُ ؽ١برٙ ٠ٕزٙٛا ثّغشد أْ اٌّزغذد٠ٓاٌؾع ، فاْ ِؼظُ  ٌغٛء     

ػ١ٍُٙ رؼضش، ٌٓ  ِبَ إٌّجش وخشاف ٌٍشة ٌِٛٛد٠ٓ اٌٛالدح اٌغذ٠ذحٌٍشة ِٓ أ

اٌز٘بة ٌذٚس  ُٙ ٠غزّشْٚ فٝاٌقالح اٌمبدَ ، ٌىٕعزّبع ئفٟ  ٚ رغذُ٘أ

٠ٚغزّشٚا ِٕذِغ١ٓ فٝ خططُٙ اٌخبفخ غ١ش  فالَاٌغ١ّٕب ِٚؾب٘ذح األ

 .هللا ٌُٙ ٌىٝ ٠غٍىٛا ف١ٗ ً ِب أػذِٖذسو١ٓ و

فٝ ِغ١شرٝ ا٢ْ ، و١ف ٠ّىٕٕٟ ِؼشفخ ِب ٟ٘ خطخ هللا ثبٌٕغجخ ٌٟ ٚأٔب  ئرا  

زغذ ع١ٌٙخ ِٚٚؼٍٓ ِٓ اٌخطظ اإل ِغ ِب ٘ٛ ٚاضؼ ئثذأ ، أٚال   ؽغٕب  ا١ِٛ١ٌخ؟ 

 هللا فٝطبػخ وٍّخ  فٝ ٌٚىٓ ثّغشد أْ رجذأ .اٌىض١ش ِٓ ٘زا ٠أرٟ ِٓ وٍّخ هللا

 فٟ ِغبالدعزغذ اٌشٚػ اٌمذط ٠مٛدن ٠ٚٛعٙه ٛاضؾخ ، اٌاألؽ١بء 

ُْ أل  " أوضش رؾذ٠ذا   ٚعٛأت فٝ ؽ١بره ْ  ثُِشٚػِ هللاِ ف أٌُٚ ئِه  ُ٘ ْٕم بُدٚ  ٠  ٓ ِز٠
ًَّ اٌَّ َّْ ُو

ؼ ثبٌفؼً ، فبهلل ٌٓ هللا فٟ ِب ٘ٛ ٚاضرط١غ  وٕذ ال ئرا (11:1سٚ" أ ْثٕ بُء هللاِ 

خزجبس خشافٝ رغّغ فٛرٝ إلخزجبس ؽ١بح اٌم١بدح ثبٌشٚػ أٞ ئ ٠أخزن



ٛ٠01:12 

  ؟علهوم   ما هى واضح

ِٓ اٌّغٍّبد  ٌٛذ صب١ٔخ  ْ ر  د أشغّث  ا١ِٛ١ٌخ رغ١ٍُ ؽ١بره ئٌٟ اٌقالح 

وٍّخ هللا ٚاٌزغج١ؼ ٚاٌغغٛد  لشاءح ٠ضب  أ. فٝ وٍّخ هللا اٌّؼٍٕخ اٌٛاضؾخ

ؾٙذ رأٔٗ ٠غت أْ  ْا٢ أ٠ضب   خ اٌّؼٍٕخاٌٛاضؾِٛساأل ِٚٓ 11 – 10:0اع

 ٌم١بدح ا٢خش٠ٓ رى١ٍف١خ رىْٛ فٟ ِّٙخْ أٚ( 11:10سؤ٠ب)فؼٍٗ ٌه ّب ٌٍشة ػ

ٔٗ ػ١ٍه ٚاٌّؼٍٓ فٝ وٍّخ هللا أ اٌٛاضؼ ِٚٓ (15:11ِشلظ  ٚعزثُٙ ٌٍّغ١ؼ

 ٚغبٌجب     .1ِض ٚئٔٙبء اٌؾشوخ ِغ غ١ش اٌّإ١١ِٕٓ ِٓ األفذلبء اٌخطبحثفض 

اٌقالح  اع وٍّخ هللا ٚفشؿٓ ٚرزؼٍ  ر  اٌى١ٕغخ ؽ١ش عزّبػبد ئ ِب رز٘ت ئٌٝ

غفش رأٔٗ ٠غت أْ  ٠ضب  ٓ ِٓ وٍّخ هللا أٚاٌج١ اٌٛاضؼ ِٚٓ 05:12 ػجشا١١ٔٓ

ٚاضؼ ِٓ  ٠ضب  ٚأ(  15 – 11:1ِزٝ )ن ٛظٍّ ١ٌه ٚاٌز٠ٓ أعبءٚا ئٌغ١ّغ 

 0:11و1ٛ  :0::0فٝ رمذ٠ُ ػؾٛسن ٌٍشة ِذ وٍّخ هللا أْ ػ١ٍه أْ رجذأ

ثظ سرذاء اٌّالػ١ٍه أْ رٕٟٙ ئ. ثظ رشضٝ اٌّغ١ؼ ال اٌؼبٌُْ رشرذٜ ِالٚأ

 ٔٗ وشص ٌٍفمشاء،اٌشة رجبسن ئعّٗ ٌُ ٠شرِذ ِالثظ سصخ ِغ أ. اٌشصخ ٚاٌٍّّٙخ 

 .ٌُ ٠ٍجظ ِضٍُٙ

ِب ، ١ٌٚظ  ٘ٛ ِمذطسرذاء ِب ئٕب ِمذعبد األخٛاد اٌالرٟ أفجؾ إٌغبء ػٍٝ

 9:0ر1ّٛ١ اٌؼبًٌُ٘ وّب ٠فؼً أٔفغٙب  اٌّشأح رض٠ٓ ٚال،  غزة اٌشعبي عٕغ١ب  ٠

ػ١ٍه اٌجذء . ِذلمب  فٝ ٚلزه ْ رىْٛأ أْ رجذأ فٟ أ٠ضب   خاٌٛاضؾ ِٛساأل ِٚٓ

 . 1:5:ِذ  ِب رمٛي فٝ أْ رمٛي ِب رؼٟ ٚرؼٟ

ع ٚرمذط ٠َٛ اٌغجذ ْ رؾفطبٌّب خٍ ْقذ ػ١ٍه أ ٠ضب  أاٌٛاضؼ  ِٚٓ     

ٌمشاءح اٌىزبة اٌّمذط  ١ِٛب  ٠ػبئٍزه ِغ ّغ زرغ ْٚأ 11- 51::1اػ

ع١ّغ  ِٓ ِٕضٌه ض٠ًْ ر  خ ػ١ٍه أاٌٛاضؾ ِٛساأل ِٚٓ . ِؼب  ٚاٌقالح 

اٌف١ذ٠ٛ س ٚاٌىزت ٚاألؽشطخ ٚاأللشاؿ اٌّذِغخ ٚأؽشطخ ِغالد اٌفغٛ

ِب رشٜ  ْأ وشرز   .(5:11؛ أفغظ  10::1س١ِٚخ ) 11:5افغظ :10:1سٚ

 ْ رفىش ف٠ٗ١غت أ ٠ؼٍٓ ٌه اٌشعٛي ثٌٛظ ػّب( ٗعزفىش ف١ِب ٘ٛ ٚرمشأ 



ٔٙب عزؼ١مه ئؽفع األؽ١بء اٌذٔغخ اٌزٝ ثال ل١ّخ ثؼ١ذا  ػٓ رٕ٘ه أل 1:1فٝ

 ٠ضب  أ ِٚٓ اٌٛاضؼ. ِٓ ػشػ هللا خ١ّبٖ اٌؾ١اٌرّٕؼه ِٓ اٌؾقٛي ػٍٝ ٚ

ْ أل ٚاٌمبئّخ رطٛي :5:1ثّب ٌذ٠ه ٚثّب رٍّه ػت ٚلبٔؼب   ٔه عزىْٛ ِىزف١ب  أ

 .نئسؽبدعززٛافً ٚرغزّش فٝ وٍّخ هللا 

اٌشائؼخ جذا٠خ اٌ  ئٌٟ عزقً،  فٝ وٍّخ هللا ٛاضؾخاٌاألؽ١بء  رط١غوٕذ  ئرا    

 غّغ فٛدْ رألعززّىٓ فٟ ثؼض األؽ١بْ  ؽ١شِٓ اٌغٍٛن ِغ اٌشة  

مٛي فٟ رِب  ِضال   هطشلوً فٟ رغب٘بد  ٚاٌزؼ١ٍّبد ٠مذَ ٌه األ ٠غٛع  اٌشة

 اٌشة لبي. ٟر قٍٟ ألعٍٗ ٌّٚبرا ر قٍ ٚ رضٚس ِٚٓٓ رزقً ثٗ أِ،  ؽٛاس ِب

ٌٍشة دْٚ  رجؼ١خٕ٘بن ٌٓ ٠ىْٛ  "ٚرزجؼٕٝخشافٟ رغّغ فٛرٟ : "٠غٛع 

وً ػب١ٌّخ ٚؽ١بح  ٌٓ ٠ىْٛ ٕ٘بن ئعزّبع ئْ ٌُ ٔفشؽ أٔفغٕب ِٓ. ٌٗ عزّبعاإل

 .اٌزاد

بأل    ّ ِغ١ؼِ ٠ ُغٛع  أل ْػ  ّ
ٌْ ٓ  فِٟ ا ْخٍُٛل١ِ  ِ  ،ٍُُٗ  ّ ُٓ ػ  ج ك  هللاُ  يٍ َّٕٔ ب ٔ ْؾ ٍخ، ل ْذ ع  بٌِؾ  ف 

ْٟ ٔ ْغٍُه  ف١ِٙ بف أ   ذَّ٘ ب ٌِى  ، ٌٚىٓ  ىْٛ طج١جب  رلذ رشغت فٟ أْ  12:0افغظ  " ػ 

عبصح فٟ اٌغجبي ، ٌٚىٓ ت فٟ ألذ رشغ ىْٛ ِؾب١ِب  اٌشة ٠ش٠ذ ِٕه أْ ر

 ضًاٌّف هاٌز٘بة ئٌٝ ِطؼّ لذ رؾزبط ئٌٟ. ؽبطئ اٌجؾش ػٍٟ اٌشة ٠ش٠ذن

رغذ ف١ٗ ٔفظ  خشِىبْ آ ئٌٟ ٠ٚمٛدن ٛعٙهٌذ٠ه ، ٌٚىٓ اٌشٚػ اٌمذط لذ ٠

 .عب٘ضح ٌمجٛي اٌّغ١ؼ ِخٍقب  ٚفبد٠ب  

 ُٚٚػظى ُف١ٗ فٝ وشاصرى ٍِْٛٛا ِب عززأٍّؼ  بظ ، و١ف ر  ٠ٙب اٌخذاَ ٚاٌٛػ  أ

اٌزشا١ُٔ فٝ اٌؼجبدح؟ ٌٓ ٠غزٜ إٌفٛط عٜٛ ِب ٘ٛ  ْٚٚو١ف رخزبس ُٚرجؾ١شو

فٝ وً ؽٝء ػٍٝ ؼ١ٕٕب ْ ٠ُ ٠شغت سٚػ هللا اٌمذٚط أ. ٚػ اٌمذطِٓ اٌش

 ضسعػٕذِب ٠ ثذا  ٓ أؽذ اٌّضاسػ١ٓ اٌزٞ ال ٠ضسع صسػٗ أػ عّؼذُ . قطالاإل

ْ ٌذ٠ٗ ٚوب ضسعِزٝ ٠ ٌٍشٚػ اٌمذط أْ ٠مٛي ٌٗ أٔٗ ٠ٕزظش دائّب  ، ٚا٢خشْٚ

ٞ   .ؽقبد ٌّؾقٛي ع١ذ ب  دائّ ا ، راد ِشح رؼت ٘ٛ ف١بد ٠ؼًّ فذ٠ك ٌذ

فؼذ  .لجبٌخ عبؽً ٚال٠خ فٍٛس٠ذا ي ا١ٌَٛ ٌُٚ ٠ّغىٛا ؽ١ئب  اخشْٚ غ١شٖ طٛٚأ

ِٛي اٌغف١ٕخفٟ رٌه اٌّغبء اٌغف١ٕخ  ثؼذ رٌه سعً ِٓ سعبي هللا ئٌٝ   ٚلبي ؽ 

 . فطبد رٌه اٌقذ٠ك عّىب  ٚف١شا  ١ّ٠ٕب  ٚثبٌطجغ ئ دسعخ 02



، ٠غٛع ٌُ ٠أد فمظ إلػطبئه غفشاْ اٌخطب٠ب ، ٌٚىٕٗ  ٟ اٌؼض٠ضفذ٠م     

ٔه عؼ١ذ أل أٔب. اٌفضٍٝرىْٛ ٌٗ اٌؾ١بح عً اٌشٚػ اٌمذط اٌزٞ ِٓ خالٌٗ أس

وّب  ٌذد ِٓ عذ٠ذ ٌٚىٓ رزوش أْ ِخٍقٕب ٠ش٠ذ أْ ٠ؼ١ؼ فٟ عغّه رّبِب  ٚ  

فٟ وً ثبٌؼؾشح ِؼه  عزّزبعأٗ ٠ش٠ذ اإل .عٕخ 0222ػبػ فٟ عغذٖ ِٕز 

. أْ رفؼً أٞ ؽٟء ِٓ دٚٔٗ ِٕه أثذا   ٠ش٠ذال ٌٗ غ١ٛس ٚئٔٗ ئ. عبػخ ِٓ ا١ٌَٛ

٠غت أْ رٕظش  صب١ٔخ   وٛٔه ٌِٛٛد. اٌشة ٠ش٠ذ ػاللزه ِؼٗ وؼشٚط ثؼش٠غٗ

 !! ٌزٍه اٌؼاللخ ١ٌٙب ثٛففٙب ثذا٠خ  ئ
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