
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 151ػذد        رعيّتي            
 

   ٔششح سػ٠ّٛخ رظذس ػٓ سػ١ّخ ِبس ضِٛط صٚق ِىب٠ً
 

 2010 أ٠ّبس 9األحذ  –اٌم١بِخ  صِٓ                                   

 

ٚاٌّحجّخ ألٜٛ ِٓ اٌّٛد ، أٌم١بِخ حش٠ّخ 

 
٘بدح ثشبسح ٌىٍّخ اٌح١بح اٌزٟ ال رمبط ثبٌشؼبئش أٌم١بِخ ػ      

ًّ فشاؽ ٚرمٛلغ ٚظٍّخ . ٚاٌّمب١٠ظ األوبد١ِّخ ثً ٟ٘ ِٕظِٛخ رحذٍّ ٌى

 

ػٕذوُ  ً٘ ٚثؼذ اٌم١بِخ ٠غإٌٔب ... لجً اٌم١بِخ لبي ٌٕب ٠غٛع خزٚا وٍٛا 

ٔحٓ ثحبجخ ئٌٝ جغذٖ ٌٕأوٍٗ ، ٚ٘ٛ ثحبجخ ئٌٝ جغذٔب  . ٕ٘ب طؼبَ ؟ 

ًّ ِؼٛص  ١ٌأوٍٗ ِٓ خالي ا١ٌغذ . خذِزٕب اٌشٚح١ّخ ٚاإلٔغب١ّٔخ رجبٖ و

زٕب اٌجشش٠ّخ أْ ٔخٍك اإلٔغبْ ِٓ  .اٌّحجّخ سغجخ فٟ اٌخٍٛد ؟ ّّ فّٙ

سحُ ِحجّزٕب ، أٞ أْ ٔؼًّ ػٍٝ أْ ٠ىْٛ اإلٔغبْ ، فبٌّغ١ح ٠إٌّٗ 

١ٌغذ ٚاٌى١ٕغخ رىشف ٌٍٕبط أْ ح١برُٙ  .ٔشبطٕب اٌجششٞ اٌّإِّٔظ 

 ّْ اٌم١بِخ حش٠ّخ ، فبٌّغ١ح حبضش حزّٝ فٟ ح١بح ثشش٠ّخ فمط أل

اٌمشاساد اٌّإِّٔغخ اٌزٟ ٠زخز٘ب اٌز٠ٓ ال٠ؼشفٛٔٗ ، اٌزغؼّبئخ ١ٍِْٛ 

ٕٔب را٘جْٛ أئْ ر١ّغش ٌٕب اٌز٘بة ئٌٝ اٌظ١ٓ لٍٕب . ِٓ اٌظ١١ٕ١ٓ ِثال 

، ثً ٌٕىشف ٌُٙ ( طبٌّب عجمٕب اٌّغ١ح)ئ١ٌٙب ال ٌٕخٍّض اٌظ١١ٕ١ٓ 

ّٞ ٠إيِّ  . فى١ف ثؼذ ِٓ ُ٘ ثبٌمشة ِّٕب ؟. ُ٘ٙ ران اٌزٞ ٠خٍّظُٙ ، أ

" آ١ِٓ . ئفزح أٌٍُّٙ أر٘بٕٔب ٌٕفُٙ اٌىزت فٕىْٛ ٌه اٌشٙٛد األٚف١بء  " 

 
اٌخٛسٞ ثٌٛظ اٌش٠فٟٛٔ خبدَ اٌشػ١ّخ 

ادـــٚطٟـــد  
أ٠ّبس  16ٚ  15ٚ  9فٟ سػ١زٕب ٠زمّذِْٛ ِٓ عّش اٌمشثبْ  58أٚالد اٌمشثبٔخ  +

األسثؼبء ِغبء اٌؼ١ذ  ثطبٌخ وٕغٟأ٠بس ػ١ذ اٌظؼٛد  13اٌخ١ّظ اٌمبدَ  +

طجبحب ٚ  7لذاط اٌخ١ّظ ٠َٛ اٌؼ١ذ لذاط  6ِغبء أخ٠ّٛخ ِبس ٠ٛعف  5،30

. لذاط  6عبٔذ رش٠ض ٚ  أخ٠ّٛخِغبًء  5،30

. أ٠ّبس ػ١ذ ع١ّذح اٌحظبد  15اٌغجذ اٌمبدَ + 

ّٞ ٔٛع وبْ ٠ّىٓ رمذِزٙب ئٌٝ ِىزت اٌشػ١ّخ ٌج١ؼٙب +  ِٓ ٌذ٠ٗ أغشاع ِٓ أ

. فٟ عٛق اٌذثّٛط دػّب ٌٍّخ١ُّ اٌشػبئٟ اٌظ١فٟ ألٚالد سػ١ّزٕب

ا صٚق رزمّذَ اٌشػ١ّخ ثبٌزٙبٟٔ ِٓ اٌّجٍظ اٌجٍذٞ ِٚٓ اٌّخبر١ش فٟ ثٍذرٓ+ 

بي عالَ  ّّ . ٚثمبفخ ٚئ٠ّبْ ِىب٠ً عبئٍخ هللا اْ ٔىْٛ ِغ عبئش أثٕبئٕب فٟ اٌجٍذح ػ

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

عبودية اإلنسان 
ٌْ ئٔغبٔبً آخش ٠ٚىْٛ طبحت اٌحّك ف١ٗ ، جغّبً ٟ٘ أْ ٠ٍّه ئٔظ ا

ًُ ٘زٖ اٌؼبدح ئٌٝ ألذَ  ٚسٚحبً  ٚرظشفبٍد ٚئسادحً ، ٠ٚشجغ أط

ْ ّٚ ب اٌّغ١ح١ّخ فمذ أحذثذ رغ١١شاً جٛ٘ش٠ّبً . أصِٕخ اٌزبس٠خ اٌّذ ِّ أ

ّْ وً اٌجشش ئخٛحٌ فٟ ٔظش هللا. ثٛضؼٙب حّذاً ٌٍؼجٛد٠ّخ   فؼٍّّذ أ

ٌّٟ ، ػجٌذ أٚ حشٌّ " ألُٔٙ أثٕبؤُٖ ،  ٌّٞ أٚ ٠ٛٔبٔ فٍُ ٠جَك ، ِٓ ثؼُذ ، ٠ٙٛد

" روٌش أٚ أٔثٝ ، ألٔىُ ج١ّؼبً ٚاحٌذ فٟ اٌّغ١ح ٠غٛع

( 28\13غالط١خ ) 

 

عبودية الشّر 
ٟ٘ ػجٛد٠ّخُ اإلٔغبْ ٌٍخط١ئخ ٚاٌشّش ، أٞ رىج١ً لٛاٖ ثبٌغشائض 

اٌخالص ِٕٙب ثٛاعطخ ٚلذ ٚػذ هللا اإلٔغبْ ة. ٚا١ٌّٛي اٌفبعذح

فارا حّشسٔب " اٌّغ١ح اٌزٞ رجّغذ ١ٌُحّشس اإلٔغبْ ِٓ اٌخط١ئخ ، 

( 8\٠36ٛحّٕب 1".) اإلثٓ طشٔب أحشاًسا حمّبً 
 

:   أوًّ اٌجًّ اٌزب١ٌخ
 

. .............اٌز...٘ٛ وب٘ٓ ٌُ ٠مّذَ رث١حخ ثً ٘ٛ

 .. ..............اٌط......ث١ٓ ػذح طشق ثً ٘ٛ ٘ٛ ١ٌظ طش٠مبً 

..... ..........اٌحـ......٘ٛ ال ٠حًّ ئ١ٌٕب حم١مخ ِؼ١ّٕخ ثً ٘ٛ

............. .....٘ٛ ١ٌظ ٌٕب ح١بً ث١ٓ األح١بء ثً ٘ٛ

. ...............اٌٛ.....٘ٛ ال ٠حًّ ٌٕب ٚح١بً ِؼ١ٕبً ثً ٘ٛ

.............. ....اٌشـ....٘ٛ ١ٌظ ثّؼٍُّ ٌٍشش٠ؼخ ثً ٘ٛ

. ..................اٌّـ.....٘ٛ ٌُ ٠جّشش ثٍّىٛد هللا ثً ٘ٛ

............. اٌىـ... ٌُ ٠ُشعُ وبٕ٘بّ ِٓ أجٍٕب ثً ٘ٛ طبحت ًِء ٖٚ

..... ..........اٌمـ...٘ٛ ٌُ ٠أر١ٕب ثبٌح١بح األثذ٠ّخ ِٓ ػٕذ أحذ ألٔٗ ٘ٛ

 

 

               

( 27-24: 17، ِزّٝ  30-19: 2ف١ٍجّٟ ) 2010أ٠ّبس  8اٌغجذ 

 

ح ٚاٌّبي وبٔذ ِطشٚحخ ٚال رضاي ِشىٍخ ػاللخ اٌّإِٓ ثبٌغ١بط

ٌزٞ ٠غؼٝ ئٌٝ ػبٌُ اٌخٍٛد أْ ٠ٕخشط فًٙ ٠جذس ثبٌّإِٓ ا

ثؼبٌُ األسع ، ٠ٚطجّك لٛا١ٕٔٗ ٠ٕٚخشط فٟ ِّ٘ٛٗ ِٚشبوٍٗ؟ 

ئٔٗ اٌغإاي اٌزٞ طشحٗ ثطشط ػٍٝ ٠غٛع ٠ٚأرٟ اٌجٛاة 

ّٞ ، ٌىٕٕب حزّٝ ا٢ْ : ٚاضحبً رّبِبً  ٔحٓ أٚالد اٌٍّىٛد اٌغّبٚ

ٔح١ب فٟ ٘زا اٌجغذ ٚفٟ ٘زا اٌؼبٌُ ، ح١ث ػ١ٍٕب أْ ٔىْٛ ِثبي 

ًّ ا ّٟ رحذ اٌمبْٔٛ . شٟءٌّٛاط١ٕٓ اٌظبٌح١ٓ فٟ و  ٠جمٝ اٌّغ١ح

ئّٔٗ األ١ِٓ ػٍٝ اٌّظبٌح اٌؼبِخ ، . ٠ٚطجّمٗ دْٚ أٞ ِٛاسثخ

ّٟ ٘ٛ . َ أّٔٗ ١ٌظ ف١ٙب ئٌٝ األثذٖ اٌذ١ٔب ٚ٘ٛ ٠ؼ٠ًؼًّ ٌٙز اٌّغ١ح

طٛسح هللا ، ئّٔٗ ِشآح اٌحّك ، ٠إدٞ ٚاججٗ ػٍٝ ٘زٖ األسع  

! ػُ ٔحٓ عفشاء اٌّغ١حْ" ! ٠غٛع  ػٓ رارٗ ٚػٓ" 
 

 


