
 

 إٌجبزشٍخ جٌْثً الْالٌبد الوتحدح األهسٌكٍخ

 السسبلخ الشِسٌخ للسُجبى ّالساُجبد ّالوكسسٍي ّالوكسسبد

 8ٕٔٓ هبزس

 

فؼً سثٕب ٠غٛع  فٟ اٌصَٛ ٚاٌصالح، وّب ، ٌالشزشاناٌغشثخ ٖعٕخ أخشٜ ِجبسوخ فٟ ٘ز ألٔه ِٕذزٕبأشىشن ٠ب أثٟ اٌغّبٚٞ      

 ..ػٍٝ األسض. جذأ خذِز٠ٗاٌّغ١خ لجً أْ 

ٌّٕزٍئ ِٓ ٚ... . ثبسوٕب ٚإِٔذٕب عالِهأٔذ، ١ٌٚظ إسادرٕب ٔذٓ رهإسادثطٍجٕب ػًّ أ٠ٙب ا٢ة، أْ ٔجذأ وً شٟء  أؼُ ٌٕب     

 ٍّٗ.ٔؼ فٟ وً شٟء، ٚػٍٝ وً شخص ٍٔزمٟ ثٗدجه غ١ش اٌّذذٚد  ىٝ ٔؼىظٌ، ٔٛسن

 

لٌٌسى اللزشاة إ١ٌه. ٌثذا٠خ سدٍخ جذ٠ذح  أْ ٠ىْٛ ٌٕب ٘زا اٌصَٛ ٘جٕب ، ٌٚىٓػجثب   اٌٛلذ )ٚلذ اٌصَٛ( أع١غ ٘ز ال ٘جٕب اْ     

 حٍِّٛءثذا٠خ جذ٠ذح  ٌٕجذأ ف١ٗ ،ٚي صَٛ ٌٕبأ ٘ٛ ٌٕٚجذأ ِٓ جذ٠ذ، وّب ٌٛ وبْ ٘زا ،(31:3)فٟ  هب ُْ ّزاء ًّوتد إلى هب ُْ قدام

غ١ش  َأ ِزٛلؼب   ...َ سد٠ئب  أ ػ١ٍٕب، عٛاء وبْ ج١ذا   اٌجغذ، ِغ االعزؼذاد ٌمجٛي وً شٟء ٠أرٟ ظذ أ٘ٛاءِذبسثزٕب غ١شح فٝ ثبٌ

 اٌذت ٚاٌشىش. غب٠خٚٔذٓ فٟ  غ١ش ػبدال ... َأ ػبدال  ِزٛلؼب ... 

 

أظ١غ  رذػٕٟٚال  ،اٌىّبي. وٍّٕٟ، ٌىٕٕٟ أسغت أْ أػ١ش د١بح سٚر١ٕ١خ ساوذحأٔب ال أس٠ذ أْ أػ١ش د١بح  أثٟ اٌغّبٚٞ...     

ن ِٚجذ اعّه فٟ وً ِب عؼ١ب  ٌشظب ،ثذّبط٘زا اٌغجبق فٟ  أسوط أْ، ثً أْ أِشٟال  ،عبػذٟٔ ٌذظخ ٚادذح فٟ اإلّ٘بي...

 أفؼٍٗ. 

      

 .(133 5)٠ٛ "ألًًَِّ الَ أَْطلُُت َهِشٍئَتًِ ثَْل َهِشٍئَخَ اَِة الَِّري أَْزَسلًٌَِ"لبي سثٕب ٠غٛع اٌّغ١خ1      

ػٕذِب ٠ٕزمذٟٔ أدذ،  عزبءٚأإلسظبء رارٟ، ٚرٍج١خ سغجبرٟ اٌخبصخ،  دائّب   ٝاٌزٞ اعؼ أٔب ،رْ ٠ّىٓ أْ ألٛي ػٓ ٔفغٟإ ّبراف     

 ؟٠زؼبسض ِغ سغجبرٟأٞ ػًّ  رٙشة ِٓٚأ

 ..اٌغالَ، ٚاٌفشح.، ٌّغفشحا، اٌشدّخ، اٌزغ١ٍُػط١خ اٌزٛاظغ، ّثً و، اٌغّبٚٞ ٠ب أثٟ زّغه ثّب ٘ٛ ِٓ ٠ذنػٍٝ اٌ عبػذٟٔ     

، اٌشؼٛس ثبالعزذمبق )رزو١خ اٌزاد(، ِثً اٌغعت ،ثغٙبَ اٌشر٠ٍخِّغىخ ٠ذاٞ ٚرظً  ،ثذال  ِٓ اٌزخٍٟ ػٓ ٘زٖ اٌؼطب٠ب اٌذ١ّذح

 اٌزٟ رصٛة ٔذٛٞ ِٓ لجً اٌؼذٚ اٌشش٠ش. ... رٍهاٌىجش٠بءاٌّجذ اٌجبغً،  ،اٌززِش

 

ٍِ "٠ب أثزبٖ، صد إ٠ّبٕٔب، ٚإِذٕب أْ ٔز١مٓ       َّى َحَسَت قَْصِد ُّْ ُُْن َهْدُع َى هللاَ، الَِّرٌَي  ٍِْس ِللَِّرٌَي ٌُِحجُّْ  "أَىَّ ُكلَّ األَْشٍَبِء تَْعَوُل َهعًب ِلْلَخ

 (، دزٝ ٔمذَ ٌه اٌشىش اٌٛاجت فٟ وً أِش ٠أرٟ فٟ غش٠مٕب... 188 8)سٚ

ثّش١ئزٕب... غٙشٔب ٚ٘جٕب أْ ٔزعغ أِبِه... ٚأٔؼُ ٌٕب أْ ٔجٍظ دائّب  ػٕذ ألذاَ إخٛإٔب ٚأخٛارٕب، أضع وجش٠بئٕب ٚرّغىٕب      

ُ َهبذَا "ٔخذُِٙ وّب فؼً سثٕب ٠غٛع اٌّغ١خ... أصي ِٓ لٍٛثٕب ظالي ِذجخ اٌّزىأ األٚي، ٚرظب٘شٔب ثبٌجش فٟ أػ١ٓ ا٢خش٠ٓ.  ألًَََّ

ْْ َزثحَ  ًٌتفع فً الٌِبٌخ َخِسسَ  اْلعَبلَنَ  ٌبلَ َّ  (.186 6:)ِذ "؟ٌبًَْفسَ أ ًبُكلََُّ 

      

... ، وً شٟء ٠ىْٛ ثال أٞ ػّكٌىٓ ثذٚٔه ...٠ّىٕٕب االِزٕبع ػٓ اٌطؼبَ، ٚإػطبء اٌصذلبد، ٚاٌزأًِ فٟ اٌمشاءاد ا١ِٛ١ٌخ     

 (.15 4ِش٠ٙب ا٢ة، ٍٔمٟ ثزاسٔب ػٍٝ أسض صخش٠خ، ٚعٕزؼثش ثغٌٙٛخ ػٕذِب رأرٟ فٟ غش٠مٕب اٌع١مبد. )ثذٚٔه أ

ً  أ٠ٙب ا٢ة...أػٕب       ُّ ٌٕجزس ثزٚسٔب ػٍٝ األسض اٌج١ذح، ٌٕٚزغٍت ػٍٝ وغٍٕب، ٌٕٚمف ثبثز١ٓ، ٌٕٚىْٛ دائّب  ِغزؼذ٠ٓ ٌزذ

 (.13 8رٟ:اٌّصبػت وجٕٛد صبٌذ١ٓ ١ٌغٛع اٌّغ١خ )

 إِٔذٕب أْ ٔثّش ِبئخ ظؼف، ٚٔذغت ِغزذم١ٓ أْ ٔىْٛ ث١ٓ لذ٠غ١ه فٟ ٍِىٛره اٌغّبٚٞ.     

 ٚاٌّجذ ٌه ٠ب سة. آ١ِٓ.      


