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جهللك ريللث مللن العللاتك يععلل ليلل ا
هلمك جهك ريلث ملن العلات يععل يبلو ي هم
ختلق إشل ات ريلث ة جلداد جلدادك ل
األخلل إجم دللإل ار،للإلارك الللا ت ي وا للق
معللا العمللكك تت ي وا للق معللا ح ل اتي قللا
 ....أن أيلللم بللعند يعللدما أ،للوبد أنللد يبللد
ك تأ،لللإل بلللعن ا ربللليك أن ا ت ي لللي
ملللد بهلللااك ت بلللد أن ب لللعدك ت بلللد أن
يب للليدل لي للبني م للداد مللا أ ييللاك تي للبني
اس قاميت تثبا ي يل ما أ ييا.
دللالنيد يمللا
تبللالعبت للع ي اتبلل جما
حنللم مللن العاحيللة ا ا يللةك تابلل جما يمللا
ي عللارم مللت معامععللا مللن العاحيللة ا ععويللةك
تملللت شلللعورنا تحلللم اتسل ل ع جم للللديعا ملللن
العاحية ا ععوية.
لللو ريللان ال ،للإليتك لللو ريللان اتبل جم ارهلللي ت
ي عاتب هاه اجمللات الليت هلي حلي حقيقليك
ت ليك حقيقي يلل ال لدد ملن ال لاكك ل لان
ريك العلات يلدويون اربلان تيلديون العبو يلة
 .ل ن ت {مَا ريَلانَ اللهلال لَيَلاَرَ الؤملل ِمَعَنيَ يَلَل
م
مَا أَنِ لمِ يَلَيِلاَ حَول يَمَيلزَ ا ؤلَِبَيلَِ مَلنَ العهيل َ
تَمَا ريَانَ اللهلال لَليلعؤلَعَ ْمِ يَلَل الؤَْيِلمَ} (آب يملإلاند
م
مللن اةيللة )971ت بللد مللن اتب ل جم {اََل ل ِم أَحَ َس ل َ
ت َأ ِن يل ِإلَريْلللوا َأ ِن َيقْولْلللوا آمَعولللا تَهلل لمِ ت
العولللا ل
لي ؤَعلونَ تََلقَدِ ََعولا الهلاَينَ مَلنِ َ،لبِلَهفمِ َلَليَعِلَمَ ون
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اللهل لال الهل لاَي َن صَل ل َدْ،وا تَلَل ليَعِلَمَنو الؤ َلللاَبَنيَ}
(العع بو د.)3-2
[اب نلللا ا سلللب انا ت علللاجم يملللا ي عللللق
باجلانللم ا للالي بللاب جما ريللث ة] مللا أتسللت
إطللار ال ،للإليت اجلانللم ا للالي بللدجم مللن
الزريللاة تان هللاجم بارن للاد سللبيك ا ك تريللم
ار للبب با للاب مللن ،للإليعا تريللم ا للا إجم
،ضللية ا للاب مللن آيللا إلللِ يللل ارن للادك
ت عد بلاألجإل ا ضلاي يلل ارن لاد ت لد
يللن ارن للاد بعنللا ليللك م للدا،ية ا لل منك
د ين بلاب ا لاب بعنلا تسليلة ملن تسلا ك
زرييللة الللإلتو تاوهللا {أمل َلَلليَ الؤ ََللاكل ت
م َيلل َا هللللدت لَلؤملللوقَنيَ الهللاَي َن يل ِمَعللللو َن
َريِلل َ
م َت ليقَيمللللونَ ال ول ل َة تَمَمولللا رََ،ؤعَلللاهل ِم
بَالؤَْيِل ل َ
يل ِع َ ْقللونَ} (البقللإلةد )3- 9تممللا ر ،عللاهم يع قللونك
جم تَالضوللإلواجمَ} (آب
{الهللاَي َن يل ِع َقْللو َن َللي السوللإلوا َ
يمإلاند من اةية.)931
ته اا يس القإلآن ي لد يلن ،ضلية ا لابك
ألنا ملن ا م لن أن يب ليلي ا بال ل ة ملث دك
تإن ريانللا ال لل ة هلللا مقللام سللامي يعللد ا
سلللب انا ت علللاجم يملللا إ ا ْأ يَلللا بال،للل ك
ا علوكك تبال وجلا ال املك لأث أثلإلاد ريلب ادك
ل ن للو نلع ي إجم يملك اسل بيان لعلا ريمسللمني
ريم نسبة ا لنيك تريلم نسلبة ا لع قني ملن بلني
ا لللنيس سللعملد ا لللني بعسللبة ريللا %77ك
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ا لللع قني ريلللا ت ي ونلللون بعسلللبة %97ل ألن
ال ل ة ت ل عللا مالعللا شلليالادك ال ل ة سللا
،ا قك تأنا أ يلا أربلت رريعلا ريامللة بلدتن أن
أخسللإل شلليالادك ل للن ا للابل ألنللد أحبللا حبللدا
شللديددا ب للن أن أ ل للعك ب للن أن أ ع للإلك
ريللث مللن العللات ح ل الزريللاة ا إلت للة يلل
تيلللدتر تي لللوب تىلللوب ح للل يل همهلللا
تم ار ها موجو ة بني يديا.
إليضللة مللن أيلللم ال للإلا ك إليضللة هللي
ررين ملن أرريلان ارسل م ا هلا حنلو ا لاب هلي
الزريللاةك تاجللم مللن أهللم الواجبللا هللو ن للإل
يللن ا مللإل بب با للاب أيضلادك تاجللم مللن أهللم
الواجبللا هللو العمللك يللل ن،للإل يللن ا
تاللللديوة إجم إصلل و يبلللا ه ملللإل بب با لللاب
أيضاد لدرجلة أن ا سلب انا ت علاجم ،لاب يلن
صلل ا ا لل معني يمللا ي علللق باجلانللم ا للالي
ت يمللا ي عللللق باجلانلللم الع سللليد {فإنو اللهلل َا
ني أَ ِن ْسَللهل ِم تَأَمِللوَالَهل ِم بَللَع ون
اشِللَإلَت مَللنَ الؤمللل ِمَعَ َ
لَ له لمل الؤملَوع لةَ} بللعن هلللم اجلعللة { لي َقللا َلْو َن َللي
َس لبَيكف الهل لاَ}(ال وبللةد مللن اةيللة )999يقا للك بع سللا
تمالا.
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