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اٌّخٍٛع ٘ٛ ٚٔغ١ٍٗ فٟ لفض االرٙبَ عذ٠ش ثبٌزؤًِ ٌّب ٠ضخش ِشٙذ اٌشئ١ظ اٌّظشٞ 

سعً . ثٗ ِٓ ػجش ع١بع١خ ٚلب١ٔٛٔخ ٚفٍغف١خ، ٚسٚؽ١خ أ٠ؼب إرا ر٘جٕب ثؼ١ذا فٟ اٌزؤًِ

ِظش ا٤ٚي ٚلبئذ٘ب اٌمٛٞ ٌّذح صالص١ٓ عٕخ ٠مجغ ِش٠ؼب ١ِٙؼب ِزٙبٌىب فٟ اٌمفض ث١ّٕب 

سط ِغط١خ فٟ طخجٙب ػٍٝ إٌذاءاد دػبٚٞ اٌّؾبوّخ ٚاٌمظبص اٌؼبدي رشرفغ فٟ اٌخب

 .اٌّؾزشّخ ٌذػبح اٌّظبٌؾخ

 

 

 

 

 

 

 

 

ٌُ ٠ٕزخجٗ اٌشؼت ثشىً د٠ّمشاؽٟ ٚإّٔب ٌغؤ ٌزض٠ٚش االعزفزبءاد صُ االٔزخبثبد ؽزٝ  

صُ إْ . أٞ أْ اٌشؼت ٌُ ٠طٍت ِٕٗ االعزّشاس فٟ اٌؾىُ. ٠غزّش فٟ اٌؾىُ ؽزٝ ٘زا اٌؼّش

اؽزشاَ ل١ُ اٌزغبِؼ أٚ اٌؼفٛ ػٕذ اٌّمذسح، ٚؽزٝ  ِجبسن ٌُ ٠ؼشف ػٕٗ ٠ِٛب االػزذاد أٚ

ا٢ْ فإْ ِجبسن ٌُ ٠جذ أٞ لذس ِٓ إٌذَ أٚ اٌشغجخ فٟ االػززاس ثً ٠ٕىش وً عشائّٗ، 

" !!رزّٙٗ ٚأعشرٗ ثبٌغشلخ ٚٔٙت ِظش!! ٠ٚظٛس ٔفغٗ وؼؾ١خ ؽٍّخ رش٠ٛٗ إػالِٟ

 .(١ٔ1199غبْ  91عش٠ذح اٌؼشثٟ )

ٚاؽذح ِٓ أُ٘ آ١ٌبد اٌّظبٌؾخ ٟٚ٘ االػزشاف  ٠ؼغ اٌذوزٛس ِؾّذ شِٛبْ ٠ذٖ ػٍٝ

ٕفظ، ٚ٘ٛ ِب ٌُ ٠جذ ٍثبٌزٔت ٚاٌزٛثخ ٚاٌزٟ رزطٍت لذسا وج١شا ِٓ اٌشغبػخ ِٚشاعؼخ ٌ

وّب ٠ؼغ ٠ذٖ ػٍٝ ارغبع ٚإشىب١ٌخ . اٌشئ١ظ اٌّخٍٛع أٞ اعزؼذاد ٤خز اٌّجبدسح فٟ ارغب٘ٗ

ؾشٚة اٌزٟ ١ّٕ٘ذ ػٍٝ ِفَٙٛ اٌّظبٌؾخ فٟ ع١بق اٌذٚي ٚاٌضٛساد ٚدٚساد اٌؼٕف ٚاٌ

 .اٌمشْ اٌؼشش٠ٓ ٚاٌؼشش٠بد ا٤ٌٚٝ ٌمشٕٔب اٌؾبٌٟ

  

 

 اٌّض٠ذ فٟ اٌظفؾخ اٌزب١ٌخ
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 المصالحة بٌن السٌاسً والروحًالمصالحة بٌن السٌاسً والروحً

 

أهم آليات المصالحة هي االعتراف بالذنب والتوبة والتي تتطلب أهم آليات المصالحة هي االعتراف بالذنب والتوبة والتي تتطلب 

 ..لنفسلنفسللقدرا كبيرا من الشجاعة ومراجعة قدرا كبيرا من الشجاعة ومراجعة 

 :َكاية ايعدد  

 

فٟ ٘زا اٌظذد ثبٌزاد ٠مٛي اٌذوزٛس ِؾّذ شِٛبْ فٟ 

ِٓ ": "ِؾبوّخ ِجبسن ٚأٚ٘بَ اٌّظبٌؾخ"ِمبي ثؼٕٛاْ 

اٌخطش االعزّبع إٌٟ دػٛح اٌجؼغ اٌخطؤ رّبِب ثً ِٚٓ 

ٌؼذَ اعزىّبي ِؾبوّخ ِجبسن ِٓ ثبة اٌزغبِؼ ٚاٌؼفٛ ػٕذ 

اٌّمذسح ٔظشاً ٌزمذِٗ فٟ اٌغٓ ِٚشػٗ، ٚػشٚساد رمذ٠ش 

ِٚغ اٌزغ١ٍُ ثؾغٓ . ػٍّٗ ٌغٕٛاد ؽ٠ٍٛخ فٟ خذِخ ِظش

ٔٛا٠ب أطؾبة ٘زٖ اٌذػٛح ـ إٌج١ٍخ ـ ٚ٘ٛ أِش طؼت ـ إال أْ 

 فّجبسن  .ٙٛ والَ ؽك ٠شاد ثٗ ثبؽًؽذ٠ضُٙ ِشدٚد ػ١ٍٗ، ف
 

 



 
 

 

  

ِٚفَٙٛ اٌّظبٌؾخ ٌٗ ِٕشؤ ٚأعبط وزبثٟ ٚاػؼ، فبٌغ١ذ اٌّغ١ؼ أوذ ػٍٝ ػشٚسح 

فَإَِرا ِعْئَذ : "ِظبٌؾخ اإلٔغبْ ِغ أخ١ٗ، ٌٚٛ ػٍٝ ؽغبة رؤع١ً رمذِخ اٌمشثبْ إر لبي

َّْ ٤َِخ١َه َش١ْئبً َػ١ٍََْه،  ْشَد أَ َُٕ٘بَن رََزوَّ َٚ ْزثَِؼ،  َّ ٌْ زَِه إٌَِٝ ا َِ ْزثَِؼ، 13ثِزَْمِذ َّ ٌْ ََ ا ب َِ زََه أَ َِ فَبْرُشْن رَْمِذ

َطبٌِْؼ أََخبَن، صُ  َٚ الً  َّٚ اْرَْ٘ت أَ زَهَ َٚ َِ َْ رَْمِذ لَذِّ َٚ َْٔذ . َُّ اْسِعْغ  أَ َٚ َه  ِّ َعبِسْع إٌَِٝ اْعزِْشَػبِء َخْظ

ٌْمَبِػٟ إٌَِٝ  َه ا َّ ٌْمَبِػٟ، ف١ََُغٍِّ ُُ إٌَِٝ ا ٌَْخْظ َه ا َّ ْْ ٠َُغٍِّ ًَ أَ ِخ، لَْج َّ ْؾَى َّ ٌْ َؼُٗ فِٟ اٌطَِّش٠ِك إٌَِٝ ا َِ

 ِٓ ْغ ٍْم١ََِه فِٟ اٌغِّ ، ف١َُ ِّٟ َشِؽ اٌَْؾكَّ . اٌشُّ ٌْفٍََْظ  َٚ َٟ ا فِ ْٛ ِٓ َؽزَّٝ رُ ْغ َٓ اٌغِّ ِِ ْٓ رَْخُشَط  أَلُُٛي ٌََه إََِّٔه ٌَ

وّب أوذ ػٍٝ اٌّظبٌؾخ ا٤خ٠ٛخ ػٕذِب دػب إٌٝ ثغؾ اٌخّذ ( 15-12: 4ِزٝ ) "ا٤َِخ١شَ 

َن : "ا٢خش ٌّٓ ٌطّه، ٚإٌٝ رشن اٌشداء ٌّٓ أخز ِٕه اٌم١ّض َه َػٍَٝ َخذِّ َّ ْٓ ٌَطَ َِ

، فَؤَدِ  ِٓ َّ ثََه، فَبْرُشْن ٌَُٗ ِسَداَءَن أ٠َْؼبً ا٠َْ٤ ْٛ زََه ١ٌَِؤُْخَز صَ َّ َؾبَو ُِ ْٓ أََساَد  َِ َٚ ٌَْخذَّ ا٢َخَش؛  " ْس ٌَُٗ ا

ًَ ": أٚ ػٕذِب ػٍُّ ؽ١بح اٌّغفشح صُ أِش ثّٕؾٙب ا٤ػذاء ،(31-21: 4ِزٝ ) ُ ل١ِ ُْ أََّٔٗ ْؼزُ ِّ : َع

نَ  َّٚ رُْجِغُغ َػُذ َٚ ب أََٔب . رُِؾتُّ لَِش٠جََه  َِّ ُْ أَ ، : فَؤَلُُٛي ٌَُى ُْ ثَبِسُوٛا الَِػ١ُِٕى َٚ  ، ُْ ا أَْػَذاَءُو أَِؽجُّٛ

 ُْ َٓ ٠ُْجِغُؼَُٛٔى ٍَخَ اٌَِّز٠ َِ َؼب ُِ أَْؽِغُٕٛا  ٚاٌم١بَ ثزٌه عجؼ١ٓ ِشح عجغ ِشاد  (33-32: 4ِزٝ ")َٚ

َعؤٌََُٗ : "أٞ فٟ اٌٛالغ ػذد ِٓ اٌّشاد ال ؽّذ ٌٗ  َٚ ِٗ ثُْطُشُط  ََ إ١ٌَِْ َْٕذئٍِز رَمَذَّ ُْ »: ِػ ، َو ٠َبَسةُّ

اٍد؟ شَّ َِ ًْ إٌَِٝ َعْجِغ  َّٟ أَِخٟ فَؤَْغفَِش ٌَُٗ؟ َ٘ حً ٠ُْخِطُٟء إٌَِ شَّ الَ إٌَِٝ َعْجِغ »: فَؤََعبثَُٗ ٠َُغٛعُ « َِ

ادٍ  شَّ َِ َٓ َعْجَغ  ًْ إٌَِٝ َعْجِؼ١ اٍد، ثَ شَّ َِ!" . 

 

 

 

غفشاْ إٌٝ ٌىٓ ٠غت دائّب اٌزؤو١ذ ػٍٝ ِفَٙٛ اٌزٛثخ وطشف أعبعٟ ٌٍّشٚس ِٓ ِغشد اٌ

اٌّظبٌؾخ ثّؼٕب٘ب اٌىبًِ ث١ٓ اٌطشف١ٓ، ِغ اٌؼٍُ أْ اٌزٛثخ رؼٕٟ ؽشف١بً أمالة إٌفظ 

 ٛثزٙب إٌٝ هللا، ِضٍّب ٠غغذ رٌه ِضً االثٓ اٌؼبئغ فٟ ػٛدرٗ إٌٝ رارٗ ِٚٓ صُرٚػٛدرٙب أٚ 

 .لشاس اٌشعٛع إٌٝ أث١ٗ، فال ِغبي ٌٍّظبٌؾخ ِب ٌُ ٠زٛفّش أٚالً ٘زا االعزؼذاد

اٌّٛد اٌزؼؾٛٞ ٌٍّغ١ؼ ػٍٝ اٌظ١ٍت رىف١شا ػٓ خطب٠بٔب ٌٙٛ أعّٝ ّٔٛرط ٌٍغفشاْ إْ 

ٚإػالْ اٌّظبٌؾخ، إر اٌجبدسح عبءد ِٓ هللا اٌزٞ أخٍٝ ٔفغٗ ٚطبس عغذا ٚلذَ ٔفغٗ ٤عً 

 .أْ ٔزظبٌؼ ِؼٗ فٟ رٌه اٌغغذ اٌزٞ ٘ٛ عغذ اٌغ١ذ اٌّغ١ؼ

 المزٌد فً الصفحة التالٌة

 

 

ُه قِيلَ "" ُه قِيلَ َسِمْعُتْم أَنَّ كَ : : َسِمْعُتْم أَنَّ كَ ُتِحبُّ َقِريَبَك َوُتْبِغُض َعُدوَّ ا أََنا َفأَقُولُ َلُكمْ . . ُتِحبُّ َقِريَبَك َوُتْبِغُض َعُدوَّ ا أََنا َفأَقُولُ َلُكمْ أَمَّ أَِحبُّوا أَِحبُّوا : : أَمَّ

  " " أَْعَداَءُكْم، َوَباِرُكوا الَِعنِيُكْم، َوأَْحِسُنوا ُمَعاَملََة الَِّذيَن ُيْبِغُضوَنُكمْ أَْعَداَءُكْم، َوَباِرُكوا الَِعنِيُكْم، َوأَْحِسُنوا ُمَعاَملََة الَِّذيَن ُيْبِغُضوَنُكمْ 

  عيسى المسيحعيسى المسيح
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ِٗ، : "٠مٛي ثٌٛظ اٌشعٛيفٟ رٌه  ِد اْثِٕ ْٛ َّ َغ هللاِ ثِ َِ ُٓ أَْػَذاٌء، لَْذ رََظبٌَْؾَٕب  َْٔؾ َٚ ْْ ُوَّٕب،  ِ فَإ

 َْ َظبٌَُؾٛ ُِ  ُٓ َْٔؾ َٚ  ِٗ ُْ ثِب٤َْؽَشٜ َْٔخٍُُض ثَِؾ١َبرِ َب َْٔفزَِخُش أ٠َْؼبً ثِبهللِ، ! فََى ًْ إَِّٕٔ ١ٌََْظ ََ٘زا فَمَْؾ، ثَ َٚ

 ًِ َب ٠َُغَٛع اثِفَْؼ َْ َسثِّٕ َظبٌََؾخَ ا٢ ُّ ٌْ ٍَْٕب ا ِٔ ِٗ ِغ١ِؼ اٌَِّزٞ ثِ َّ ٚؽذَّس  ،(99-91: 4س١ِٚخ )" ٌْ

ُُ ٚ: "أً٘ وٌّٛٛعٟ لبئال بٌُِى َّ ٌْفِْىِش، ثِؤَْػ أَْػَذاًء فِٟ ا َٚ بِػٟ أََعبَِٔت  َّ ٌْ ُْ فِٟ ا ْٕزُ ْٓ ُو َِ ، ٠َب ُْ ْٔزُ أَ

٠َشِح،  شِّ َْ فِٟ َعَغِذ ثََشِش٠َِّخ 11اٌشِّ ُُ ا٢ ِٗ )لَْذ َطبٌََؾُى دِ ( اْثِٕ ْٛ َّ ٌْ ُْ . ثِب ْٟ ٠ُْؾِؼَشُو َرٌَِه ٌَِى َٚ

َ ْٛ الَ ٌَ َٚ ٍْٔت  َْ ثاِلَ َر ٠ُغٛ ُْ لِذِّ ْٔزُ أَ َٚ  ُٗ َِ ب َِ ضٍُُٛا أَ ّْ  .(11-19: 9وٌٛٛعٟ )" فَزَ

َّّذ، ٚثذَّي هللا ٚػغ اٌجشش٠َّخ ثبٌٕغجخ إ١ٌٗ فظبسد خ١ٍمخ  فبٌّظبٌؾخ ِجذئ١ب لذ ر

وّب أْ .  ٚإٌبط ثؼذ أْ أمطؼذ ثفؼً اٌخط١ئخٌمذ رغذَّدد اٌؼاللبد ث١ٓ هللا. عذ٠ذح

اٌغش فٟ رث١ؾخ اٌظ١ٍت ٘ٛ أْ ػًّ اٌفذاء ٠زُ ثشىً ٠ِٟٛ، ٤ٕٔب ثزّضٍٕب رٌه اٌؼًّ 

ٔشبسن فٟ عشِّ اٌّظبٌؾخ، فٕظجؼ لش٠ج١ٓ ِٓ هللا ثؼذ أْ وّٕب ػٕٗ ثؼ١ذ٠ٓ، ٠ٚٙذَ عذاس 

 .اٌؼذاٚح اٌفبطً ث١ٓ هللا ٚاٌجشش، ٚأ٠ؼب ث١ٓ اٌجشش ٚاٌجشش

ٌىٓ فٟ ٔظشٞ ٠جمٝ اٌذ١ًٌ اٌمٛٞ ػٍٝ إٔٔب لجٍٕب رٍه اٌّظبٌؾخ ِغ هللا ٘ٛ ِؾجزٕب 

٣ٌخش، ٚاعزؼذادٔب ٌٍغفشاْ إْ أعبء أؽذ إ١ٌٕب ٚأ٠ؼب ثبٌّمبثً اعزؼذادٔب ٌٍّشاعؼخ 

: ٠مٛي ٠ٛؽّٕب فٟ سعبٌزٗ ا٤ٌٚٝ. ٚإٌذَ ٚؽٍت اٌظفؼ إرا ثذسد ِٕب اإلعبءح إٌٝ أؽذ

ُه إِْن َكاَن الَ    «!أََنا أُِحبُّ للاَ »: َفإِْن َقاَل أََحد  " ، ألَنَّ ٌُْبِغُض أَخاً لَُه، َفُهَو َكاِذب  ُه  َولِكنَّ

ُة َجاَءتْ  ٌَّ ؟ َفَهِذِه اْلَوِص َرهُ َقطُّ ٌَ ٌُِحبَّ للاَ الَِّذي لَْم  ْقِدُر أَْن  ٌَ َف  ٌْ َراهُ، َفَك ٌَ َنا ٌُِحبُّ أََخاهُ الَِّذي 

ٌُِحبَّ أََخاهُ  َمنْ : ِمَن اْلَمِسٌِح َنْفِسهِ  فإْ وّٕب  (21: 1رسالة ٌوحنا األولى " )ٌُِحبَّ للاَ ، 

ٚإرا . ِخبط١ّٓ ثؼؼٕب ِغ اٌجؼغ، ٔىْٛ لذ أخٍٍٕب ثّجذأ أعبعٟ ٌٍّظبٌؾخ ِغ هللا

وبْ ث١ٕٕب خالف ٚأمغبَ ؽ١ضّب وٕب فٟ اٌج١ذ أٚ اٌؾٟ أٚ اٌغّبػخ أٚ ػٍٝ أٞ ِغزٜٛ 

ب ٌُ ٔ غزٛػت أٞ شٟء ِّب ػٍّٗ اٌغ١ذ اٌّغ١ؼ ِٓ أعٍٕب ِٓ اٌّغز٠ٛبد، فزٌه ٠ؼٕٟ إَّٔٔ

 . اٌظ١ٍت ٝػٍ
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ُه ُيْبِغُض أَخاً لَُه، َفُهَو     ««!!أََنا أُِحبُّ للاَ أََنا أُِحبُّ للاَ »»: : َفإِْن َقالَ أََحد  َفإِْن َقالَ أََحد  "" ُه ُيْبِغُض أَخاً لَُه، َفُهَو َولِكنَّ َولِكنَّ

ُه إِْن َكاَن الَ ُيِحبُّ أََخاُه  ، ألَنَّ ُه إِْن َكاَن الَ ُيِحبُّ أََخاُه َكاِذب  ، ألَنَّ الَِّذي َيَراهُ، َفَكْيَف َيْقِدُر أَْن الَِّذي َيَراهُ، َفَكْيَف َيْقِدُر أَْن َكاِذب 

؟ ؟ُيِحبَّ للاَ الَِّذي لَْم َيَرهُ َقطُّ   ُيِحبَّ للاَ الَِّذي لَْم َيَرهُ َقطُّ

  رسالة يوحنا األوليرسالة يوحنا األولي  --اإلنجيل الشريف اإلنجيل الشريف 



  

ٚػٛدا إٌٝ لؼ١خ اٌشئ١ظ ؽغٕٟ ِجبسن ٚاٌذػٛاد اٌّؾزشّخ ٌّظبٌؾخ اٌشؼت ِؼٗ 

ٔمٛي أْ اٌزبس٠خ اٌؾذ٠ش ٠ؼطٟ أِضٍخ ٔبعؾخ ػٓ ِظبٌؾبد ث١ٓ اٌشؼٛة ٚؽىبُِٙ 

اٌظب١ٌّٓ فٟ أصِٕخ ؽغ١بُٔٙ، فٕٙبن ّٔٛرط عٕٛة أفش٠م١ب ٌٍُ شًّ اٌّغزّغ ثؼذ اٌؾٛاعض 

ٟٚ٘ (. اٌؾم١مخ ٚاٌّظبٌؾخ)ع١ّذ ثبعُ  اٌزٟ خٍفٙب اٌفظً اٌؼٕظشٞ ٚأجضبق ٌغٕخ

اٌٍغٕخ اٌزٟ ؽممذ خطٛاد أ١ٌٚخ ٚطٍذ إٌٝ ِشؽٍخ ِٕؼ اٌؼفٛ ػٓ اٌّغش١ِٓ، شش٠طخ 

ُِشػ١ب ػٛػب ػٓ ػ١ٍّبد االٔزمبَ  اػزشافُٙ ثزٔٛثُٙ ٚرغبٚصارُٙ، ٚلذ اػزجش رٌه ؽال 

 .اٌزٟ ١ّٕ٘ذ ػٍٝ ِؾبوّبد ٔٛسِجشؽ ثؼذ ا١ٙٔبس إٌبص٠خ

ٌشئ١ظ ٚؽبش١زٗ ثبٌشغبػخ اٌىبف١خ ٌٍغٍٛط ػٍٝ وشعٟ االػزشاف فًٙ ٠ب رشٜ ٠زؾٍٝ ا

ٚاٌّشاعؼخ ٚسد اٌؾك ٚؽٍت اٌظفؼ اٌغ١ًّ، ًٚ٘ ٠ب رشٜ ٠زؾٍٝ اٌشؼت ثم١ّخ اٌغفشاْ؟ 

صُ ِبرا ٔغزٕزظ ِٓ وً رٌه ػٍٝ ِغزٜٛ ّٔٛٔب اٌشٚؽٟ ٚػاللزٕب ِغ ا٢خش؟ رٍه ٟ٘ 

 !اٌّغؤٌخ

صادا سٚؽ١ب ِٚؼشف١ب ٠شافمىُ فٟ سؽٍخ رؤًِ أسعٛ أْ رغذٚا فٟ ٘زا اٌؼذد ِٓ ا١ٌٕجٛع 

 .فمشاءح ِّزؼخ. سِؼب١ٔخ ش١مخ ػجش ِفَٙٛ اٌّظبٌؾخ ٚرغ١ٍبرٗ اٌّخزٍفخ

 

 :ثمٍُ       

 ٔبدس ػجذ ا١ِ٤ش  
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 فً بالسالم فتشعر النفس كل على فاض القلب مؤل متى الحقٌقً السالم

 .ومتاعبهم مضاٌقاتهم كانت مهما حولها هم من كل ومع داخلها

  أغسطييوس

ٍت   ٌْ ر  ِمْن َب ٌْ ، َخ ابَِسة  َوَمَعَها َسالََمة  ٌَ   .َمآلٍن َذَباِئَح َمَع ِخَصامٍ لُْقَمة  

 سليناٌ احلكيه 

 

 

 

 .النفوس الكبٌرة وحدها تعرف كٌف تسامح

 جواٍر الل ىَرو      

 

 الشافعي
الَِم، لَِصاِنِعً ُطوَبى   .ٌُْدَعْونَ  للاِ  أَْبَناءَ  ألَنَُّهمْ  السَّ

 عيسى املسيح

الصلح خٌر -   

الصلح سٌد األحكام  -   

 مً األمثال العربية 

  سم مستعارإتعٌش ب ،محبة ال تغفر

  ميخائيل ىعينة 

 :ات َٔ ذٖبنًُ 

 

 ألن أندم على العفو، خٌر من أن أندم على العقوبة 

 اإلماو جعفر الصادق
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  تكسٌر الدائرةتكسٌر الدائرة

ٔؼ١ش فٟ ِغزّغ رىضش ف١ٗ أعجبة االططذاَ ٚاٌخظبَ ٔظشا ٌزؼبسة اٌّظبٌؼ 

ٚاٌّٛال١ذ، ِّب ٠غؼً إٌفظ ٚا٤٘ٛاء ٚاخزالف اٌفىش ٚاٌٍغبد ٚاٌؼبداد ثً ٚاٌظشٚف 

فٟ ػاللخ رٛرش دائّخ ِغ ا٢خش ػٍٝ وبفخ ِغز٠ٛبد اٌزؼبًِ االعزّبػٟ ِٓ أعشح 

ٌزٌه رّزٍئ لٍٛة . ٚع١شاْ ٚػًّ ٚشبسع إٌٝ غ١ش رٌه ِٓ اٌّغبالد االعزّبػ١خ

إٌبط ػبِخ ثبٌغفبء ٚاٌؼغ١ٕخ ٚاٌؼذاء ٚاٌٛلبؽخ ٚاٌؾغذ ٚاٌمغٛح، ف١ظجؼ اٌٙذٚء 

 .َ ِطبٌت غب٠خ فٟ اٌظؼٛثخٚاٌغى١ٕخ ٚاٌغال

١ٌٚظ ِٓ عج١ً ٌٍخشٚط أٚ اٌفىبن ِٓ دائشح اٌزٛرش ٚاالفطذاَ ٚاٌمٍك عٜٛ عج١ً 

. اٌّقبٌذخ: ٚادذ ٠زٍخـ فٟ وٍّخ ثغ١طخ ٕٔطمٙب أد١بٔب ٚال ٔغجش أغٛاس٘ب اٌغ١ٕخ

ٌىٟ ٔؼ١ؼ فٟ هّؤ١ٕٔخ ٚعالَ داخً أعشرٕب ِٚغ : ٚاٌٛففخ غب٠خ فٟ اٌجغبهخ

فخ ػاللبرٕب ِغ ا٢خش ػ١ٍٕب أْ ٔمجً ا٢خش ثبخزالفبرٗ ٚرٕبلنبرٗ ج١شإٔب ٚفٟ وب

ٚ٘ٛ أِش ال ٔمذس ػ١ٍٗ اال ارا اِزٍىٕب عش اٌّقبٌذخ، أٞ االعزؼذاد ٌٍّقبٌذخ . ٚػ١ٛثٗ

ٚ٘ٛ عٍٛن ٔىزغجٗ فمو ػٕذِب ٔزؼٍُ اٌّقبٌذخ ِغ . فٟ وً ٌذظخ ٚد١ٓ ِغ ٘زا ا٢خش

اٌٍّّٛط ثٕمبئقٕب، ثضالرٕب، ثآ١ٌبد  أٔفغٕب أٞ لجٌٕٛب ٌنؼفٕب اٌؾخقٟ ٚاػزشافٕب

بسح ِّ  . ادأزٕب ٣ٌخش٠ٓ ٚدفبػبرٕب اٌّبوشح، ثطج١ؼزٕب اٌخبهئخ ا٤

 

 : َٔ ايكًب

ح أثبِشإٌٝ اٌغ١ذ اٌّغ١ؼ  سعبي اٌذ٠ٓ ا١ٌٙٛد اٌّزشذدْٚعبء : وٍٕب ٔؼشف اٌمظخ

ِغَىْذ فِٟ ِصٔبً  ِْ َعِؾ لبئ١ٍٓ ٌٗ .أُ َٛ ٌْ َٛ٘ب فِٟ ا ُِ أَلَب َٚ: " َٟ ِ٘ َٚ ِغَىْذ  ِْ ْشأَحُ أُ َّ ٌْ ِٖ ا ُُ َِ٘ز َؼٍِّ ُِ رَْضِٟٔ ٠َب 

ًَ َِ٘زِٖ  فِٟ َرادِ  ْض ِِ  َّْ َطبَٔب أَ ْٚ ِٛط أَ ُِ َُِٛعٝ فِٟ إٌَّب َٚ  ، ًِ ٌْفِْؼ ُُ  ا َْٔذ؟ .رُْشَع بَرا رَمُُٛي أَ َّ فّب  "فَ

َْٔؾَٕٝ إٌَِٝ ِٗ َػٍَٝ ا٤َْسعِ  وبْ ِٓ اٌغ١ذ اٌّغ١ؼ إال ا َْ ٠َْىزُُت ثِإِْطجِِؼ َوب َٚ  ًُ ب  .أَْعفَ َّّ ٌَ َٚ

ٚا ٠َْغؤٌََُُٛٔٗ  شُّ َّ ُْ اْعزَ لَبَي ٌَُٙ َٚ ْٔزََظَت  ُْ ثاِلَ " :ا ُْٕى ِِ  َْ ْٓ َوب الً ثَِؾَغشٍ  َِ َّٚ َٙب أَ ِِ ١ٍَْْش َُّ " !َخِط١ٍَّخ فَ صُ

َْٔؾَٕٝ أ٠َْؼبً إٌَِٝ َْ ٠َْىزُُت َػٍَٝ ا٤َْسعِ  ا َوب َٚ  ًُ ُؼٛا. أَْعفَ ِّ ب َع َّّ ُْ فٍََ ب ُ٘ َِّ أَ َوبَْٔذ  َٚ َٚ

اِؽذاً  َٚ ُْ َخَشُعٛا  زُُٙ ُْ رُجَىِّ بئُِشُ٘ َّ اِؽذاَػ َٛ َعؾِ  .فَ َٛ ٌْ الِفَخٌ فِٟ ا َٚ ْشأَحُ  َّ ٌْ ا َٚ ْؽَذُٖ  َٚ  ٛ٘ َٟ ثَمِ  فٍّب. َٚ

ْشأَِح لَبَي ٌََٙب َّ ٌْ ٜ ا َٛ ْٕظُْش أََؽذاً ِع َ٠ ُْ ٌَ َٚ ْٔزََظَت  َْ َػ١ٍَِْه؟ ": ا ْشزَُىٛ ُّ ٌْ ُْ أٌَُٚئَِه ا ُ٘ َٓ َشأَحُ أ٠َْ ِْ ٠َب ا

ب َدأَِه أََؽٌذ؟ َِ الَ رُْخِطئِٟ  .ٚالَ أََٔب أَِد٠ُٕهِ  ":فمبي ٌٙب ".ذالَ أََؽَذ٠َب َع١ِّ  ": لَبٌَذ" َأَ َٚ اْرَ٘جِٟ 

  .(8أظش ٠ٛؽٕب " )أ٠َْؼبً 

 . 

  المزٌد فً الصفحة التالٌة
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 لمراسلة  " نادر عبد األمٌر "  أضغط هنا

 : َٔ ايكًب

ػٕذِب عؤي اٌّغ١خ ا١ٌٙٛد اٌّزؾذد٠ٓ رٌه اٌغئاي وبْ ٠شِٟ اٌٝ ِٛاجزُٙ  

اٌمجٛي ثبٌنؼف اٌجؾشٞ، ٚاٌزٛثخ اٌٝ ِٚٓ رُ . ِغ أٔفغُٙ اٌخّطبءح ا٤ِبسح

ال ٔؼشف اْ وبْ أٌٚئه ا١ٌٙٛد اٌّزؾذدْٚ ٌّب . هللا ثطٍت اٌشدّخ ٚاٌّغفشح ِٕٗ

أقشفٛا ِٓ ػٕذ اٌّغ١خ أزذٛا ِىبٔب ٌٍقالح ٚاٌجىبء ػٍٝ أٔفغُٙ ٚلغبٚح 

وً ِب ٔؼشفٗ أْ اٌغ١ذ اٌّغ١خ عبس ػٍٝ دسة . لٍٛثُٙ ٚهٍت اٌّغفشح اٌٝ هللا

خ داػ١ب إٌبط اٌٝ اٌّقبٌذخ ِغ أٔفغُٙ ثٛاعطخ اٌّقبٌذخ ِغ ٔفظ اٌّمبسث

 وبؽفب ٌٍٕبط،ػفٖٛ اٌّزىشس هللا اٌزٞ ٌُ ٠زٛاْ ٠ِٛب ػٓ اظٙبس غفشأٗ ٚ. هللا

ٚاٌزٞ اعزّش دزٝ فٟ اٌؼٙذ . (6::4خشٚط " )ٌٗ اٌشدّخ ٚاٌشأفخا"ثزٌه أٗ 

ٚؽشائغ اٌؼجبدح  همٛط اٌطٙبسح،ؽؼجٗ ِٓ خالي  اٌٝاٌّقبٌذخ ٠ّذ ٠ذ  اٌمذ٠ُ

ٚع ٔفغٗ ِٚغ أخ١ٗ  ِقبٌذخ االٔغبْ ِغ هللا فٟ إٌٙب٠خ وبْ ٘ذفٙباٌزٟ 

ِٛػٛد٠ٓ ثّجٟء وبٔٛا  إٌبط ٤ْ اٌىبٍِخ،رزُ اٌّغفشح  ٌُِٚغ رٌه . اإلٔغبْ

دزٝ جبء ِجغذا فٟ اٌغ١ذ اٌّغ١خ ١ٌزُ  ا٤فنً اٌزٞ ظٍٛا ٠ٕزظشٚٔٗ

اإلٔغبْ ٚٔفغٗ، ٚث١ٓ اإلٔغبْ  اٌّقبٌذخ إٌٙبئ١خ ث١ٓ اإلٔغبْ ٚخبٌمٗ، ٚث١ٓ

ِغز٠ٛبد رشارج١خ ِٓ اٌّقبٌذخ رّذ فٟ ٌذظخ ٚادذح ػٍٝ . ٚأخ١ٗ اإلٔغبْ

 :ف١ٍت اٌّجذ ٌخقٙب اٌشعٛي ثٌٛظ ثمٌٛٗ

ٌَْذبِجِض " ََ َدبئِوَ ا ََ٘ذ َٚ اِدذاً  َٚ  ِٓ ٌْفَِش٠م١َْ ًَ ا َٕب، َراَن اٌَِّزٞ َجَؼ ُِ َٛ َعالَ ُ٘  ُ فَبَِّٔٗ

ب، أَ  َّ ُٙ ًَ ث١ََْٕ ٌْفَبِف ٌِْؼَذاءَ ا اِدذاً َجِذ٠ذاً، اِْر )...( ِٞ ا َٚ َْٔغبٔبً  ِٓ اِ ٌْفَِش٠م١َْ َٓ ا ِِ  َْ ِّٛ ْٟ ٠َُى ٌَِى

١ٍِِت اٌَِّزٞ  َغ هللاِ ثِبٌقَّ َِ اِدٍذ  َٚ ؼبً فِٟ َجَغٍذ  َِ ب  َّ ُٙ ْٟ ٠َُقبٌَِذ ٌَِى َٚ ب،  َّ ُٙ ََ ث١ََْٕ ًَّ اٌغَّالَ أََد

ٌِْؼَذاءَ  ًَ ا ِٗ لَزَ  (41-46: 2أفغظ ." )ثِ

زؼذْٚ الِزالن عش اٌّقبٌذخ؟ ٌٕزؤًِ اراً أٔفغٕب فٟ مٛء فًٙ ٔذٓ ِغ

 !لشاءح ؽ١مخ. ِٛاد ٘زا اٌؼذد اٌجذ٠ذ اٌخبؿ ثّٛمٛع اٌّقبٌذخ

 بقلم نادر عبد األمٌر
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  إمام المصالحة فً التارٌخ اإلسالمًإمام المصالحة فً التارٌخ اإلسالمً: : الحسن بن علًالحسن بن علً

ِٓ  ٛ ِذّذ اٌذغٓ ثٓ ػٍٟ ثٓ أثٟ هبٌت جذٖ سعٛي اإلعالَ ِذّذ ثٓ ػجذ هللا٘

ٌٍٙجشح  05ٚرٛفٟ عٕخ  ٌٍٙجشح :عٕخ  ٌٚذ فٟ إٌقف ِٓ ؽٙش سِنبْ اثٕزٗ فبهّخ

 .ثبٌّذ٠ٕخ إٌج٠ٛخ ٚدفٓ فٟ اٌجم١غ

 ٚفف١ٓ ٚهجشعزبْ، ٚٚلف ِغ أث١ٗ فٟ ِٛلؼخ اٌجًّ ؽبسن فٟ فزخ ؽّبي أفش٠م١ب

 .ٚدشٚثٗ مذ اٌخٛاسط

 .أؽٙش 8ؽٙٛس فمو ٚل١ً  4داَ فٟ اٌخالفخ اعزٍُ اٌذىُ ثؼذ ٚاٌذٖ، ٚ

  ::مصالحته مع معاوٌةمصالحته مع معاوٌة

ِؼب٠ٚخ ثؼغبوش اٌؾبَ دزٝ ٔضي ِغىٓ ٚعبس  ثؼذ اعزؾٙبد ػٍٟ سمٟ هللا ػٕٗ عبس

ِٓ أسك  ىبْاٌذغٓ سمٟ هللا ػٕٗ ثؼغبوش اٌؼشاق دزٝ ٔضي اٌّذائٓ فبٌزم١ب ثّ

إٌخ١ٍخ فٍّب ٔظش اٌذغٓ اٌٝ وضشح ِب ِؼٗ ِٓ اٌجٕذ سغت فٟ دمٓ دِبء  ٛاٌىٛفخ ٚ٘

 .فجبدس اٌٝ هٍت اٌقٍخ ،ٚثّب ػٕذ هللا رؼبٌٝ ،اٌّغ١ٍّٓ

اٌذغٓ سمٟ هللا ػٕٗ فٟ فذ١خ اٌجخبسٞ ػٓ اٌذغٓ ٚلذ جبء ٚفف لٛح ج١ؼ 

ٚ٘زا ٠ذدل  (ياعزمجً ٚهللا اٌذغٓ ثٓ ػٍٟ ِؼب٠ٚخ ثىزبئت أِضبي اٌججب)اٌجقشٞ لبي 

 .ِضاػُ اٌز٠ٓ لبٌٛا أْ اٌذغٓ سمٟ هللا ػٕٗ وبْ مؼ١فبً ِٚىش٘بً ػٍٝ اٌقٍخ

 ٘ـ64رذمك اٌقٍخ ثبٌفؼً ٚرٕبصي اٌذغٓ سمٟ هللا ػٕٗ ثبٌخالفخ ٌّؼب٠ٚخ عٕخ ٚ

ٚثؼذ  .ٚعّٟ رٌه اٌؼبَ ػبَ اٌجّبػخ ار رٛدذد سا٠خ اٌّغ١ٍّٓ ثؼذ هٛي لزبي ٚخالف

: االرفبق ػٍٝ اٌقٍخ فؼذ اٌذغٓ سمٟ هللا ػٕٗ إٌّجش ٚدّذ هللا ٚأصٕٝ ػ١ٍٗ ٚلبي

ٚاْ ٘زا ا٤ِش اٌزٞ اخزٍف ف١ٗ , ٚاْ أدّك اٌذّك اٌفجٛس, فبْ أو١ظ اٌى١ظ اٌزمٟ))

أٚ , ٌٟ رشوزٗ ٌّؼب٠ٚخ اسادح فالح ٘زٖ ا٤ِخ ٚدمٓ دِبئُٙ اِب وبْ دمبً ، أٔب ِٚؼب٠ٚخ

٠ىْٛ دمبً وبْ الِشٜء أدك ثٗ ِٕٟ ففؼٍذ رٌه ٚاْ أدسٞ ٌؼٍٗ فزٕخ ٌىُ ِٚزبع اٌٝ 

 .سٚاٖ اٌجخبسٞ ػٓ اٌؾؼجٟ ((د١ٓ

 

 

  اٌّض٠ذ فٟ اٌظفؾخ اٌزب١ٌخ

 

 

 :زحًة حياة 

 

 وإن أحمق الحمق الفجور  ،فإن أكٌس الكٌس التقً
 الحسن بن علً
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 :زحًة حياة 

 

اْ ِب لذَ ػ١ٍٗ اٌذغٓ سمٟ هللا ػٕٗ ِٓ رٕبصي ٌٍخالفخ اثزغبء اإلفالح   

 .ٚدمٓ اٌذِبء ٠ذي ػٍٝ عّٛ أخالق ٚسدّخ ثبٌّئ١ِٕٓ لٍّّب رٛجذ فٟ ؽخـ

بْ اٌذغٓ سمٟ هللا ػٕٗ را ؽخق١خ ١ِٙجخ رزقف ثبٌم١بدح اٌؼغىش٠خ و

هللا ػٕٗ وبٔذ ججٙزٗ ل٠ٛخ دزٝ  ٚاٌغ١بع١خ ٚا٤خالل١خ فؼٕذِب رٌٛٝ اٌخالفخ سمٟ

ٚلبي اثٓ ( وبٔذ جّبجُ اٌؼشة ث١ذٞ رذبسة ِٓ دبسثذ ٚرغبٌُ ِٓ عبٌّذ)لبي 

فمذ وبْ ثّمذٚس اٌذغٓ سمٟ هللا ػٕٗ أْ ٠مبرً ِؼب٠ٚخ سمٟ هللا )ر١ّ١خ فٟ رٌه 

( ٌٚىٓ اٌذغٓ سمٟ هللا ػٕٗ وبْ را خٍك ٠جٕخ اٌٝ اٌغٍُ ... ػٕٗ ثّٓ وبْ ِؼٗ

٠ب أثذ، دع ٘زا فبْ )٠ٚمٛي ٌٗ : ػ١ٍبً سمٟ هللا ػٕٗ أثب٠ٖخبهت  ٌٚٙزا ٔجذٖ وبْ

فزٕبصي اٌذغٓ سمٟ هللا ػٕٗ ( ف١ٗ عفه دِبء اٌّغ١ٍّٓ ٚٚلٛع االخزالف ث١ُٕٙ

 .ٚٚدذرُٙ ٌُ ٠ىٓ ػٓ مؼف ثً ػٓ لٛح ِذفٛفخ ثبٌذشؿ ػٍٝ دِبء اٌّغ١ٍّٓ

َٟ ػبَ اٌّقبٌذخ رٌه ثؼبَ اٌجّبػخٚلذ  ّّ  .ع

 

 

  ::ههاغتٌالاغتٌال  محاولةمحاولة

ثؼذ ٔجبح اٌّفبٚمبد ث١ٓ اٌذغٓ ِٚؼب٠ٚخ ؽشع اٌذغٓ ثزٛم١خ ا٤ِش 

ٔجب ُِٕٙ فؤخزٚا ٌىٕٗ  ،ٌّؼغىشٖ ٚأصٕبء خطجزٗ ٌُٙ ٘جُ ػ١ٍٗ ثؼل ِؼغىشٖ

٠زّٙٛٔٗ ثبٌنؼف ٚاٌخٛس ٚثذإٚا ثٕضع ِب ٠غزط١ؼْٛ ٔضػٗ ِٓ ِزبػٗ أوضش ِٓ 

هللا  ْ اٌجشاح ثٓ عٕبْ اٌخبسجٟ رشفذ ٌٗ فٍّب ِش اٌذغٓ سمٟارٞ لجً ثً 

 .ػٕٗ ٘جُ ػ١ٍٗ ثبٌّؼٛي فؾك فخزٖ

ِؼبٔبح ػبٔب٘ب اٌذغٓ سمٟ هللا ػٕٗ ِٓ اجً ٚدذح ا٤ِخ ٚدمٓ  خٚ٘ىزا ٔشٜ أ٠

دِبء ا٤ِخ ٚسأ٠ٕب و١ف وبٔذ اػزشامبد ِؼغىشٖ اٌزٟ ٚفٍذ دذ اغز١بٌٗ أوضش 

ِٓ ِشح فنذٝ سمٟ هللا ػٕٗ ثذ١برٗ ٚثّٕقجٗ ِٓ اجً اْ ٠ٛدذ فف ا٤ِخ 

  .اٌذِبءِٚٓ اجً اْ ٠ذمٓ 

 

فتنازل الحسن رضً هللا عنه لم ٌكن عن ضعف بل عن قوة محفوفة 

ووحدتهم بالحرص على دماء المسلمٌن  

اٌظفؾخ اٌزب١ٌخاٌّض٠ذ فٟ   
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 :زحًة حياة 

 

 
  ::من أقواله وحكمهمن أقواله وحكمه

 .ال رؼبجً اٌزٔت ثبٌؼمٛثخ ٚاجؼً ث١ّٕٙب ٌالػززاس هش٠مبً   -

 .اٌّضاح ٠ؤوً ا١ٌٙجخ، ٚلذ أوضش ِٓ ا١ٌٙجخ اٌقبِذ -

 .اٌفشفخ عش٠ؼخ اٌفٛد، ثط١ئخ اٌؼٛد -

 .رُجًٙ إٌؼُ ِب ألبِذ، فبرا ٌٚذ ػشفذ -

 .ِب رؾبٚس لَٛ اال ٘ذٚا اٌٝ سؽذُ٘ -

 .اٌٍئَ أْ ال رؾىش إٌؼّخ -

 .اٌؾىش ِغ إٌؼّخ، ٚاٌقجش ػٍٝ إٌبصٌخ: اٌخ١ش اٌزٞ ال ؽش ف١ٗ -

فٟ صالس، اٌىجش ٚاٌذشؿ ٚاٌذغذ، فبٌىجش ٘الن اٌذ٠ٓ، ٚثٗ ٌؼٓ  ٘الن اٌّشء -

اث١ٍظ، ٚاٌذشؿ ػذٚ إٌفظ، ثٗ أخشط آدَ ِٓ اٌجٕخ، ٚاٌذغذ سائذ اٌغٛء، 

 .ِٕٚٗ لزً لبث١ً ٘بث١ً

ال أدة ٌّٓ ال ػمً ٌٗ، ٚال ِشٚءح ٌّٓ ال ّ٘خ ٌٗ، ٚال د١بء ٌّٓ ال د٠ٓ ٌٗ،  -

ؼمً رذسن اٌذاساْ ج١ّؼبً، ِٚٓ دشَ ٚسأط اٌؼمً ِؼبؽشح إٌبط ثبٌج١ًّ، ٚثبٌ

 .اٌؼمً دشِّٙب ج١ّؼبً 

فذق اٌٍغبْ، ٚفذق اٌجؤط، ٚاػطبء اٌغبئً، ٚدغٓ : ِىبسَ ا٤خالق ػؾش

اٌخٍك، ٚاٌّىبفؤح ثبٌقٕبئغ، ٚفٍخ اٌشدُ، ٚاٌزشدُ ػٍٝ اٌجبس، ِٚؼشفخ اٌذك 

 .ٌٍقبدت، ٚلشٞ اٌن١ف، ٚسأعٙٓ اٌذ١بء

 اٌّض٠ذ فٟ اٌظفؾخ اٌزب١ٌخ
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 :زحًة حياة 

 

 .فٛد اٌذبجخ خ١ش ِٓ هٍجٙب اٌٝ غ١ش أٍ٘ٙب

 .ثّظٍَٛ ِٓ اٌذبعذِب سأ٠ذ ظبٌّبً أؽجٗ 

 .ػٍُّ إٌبط ػٍّه، ٚرؼٍُّ ػٍُ غ١شن، فزىْٛ لذ أرمٕذ ػٍّه، ٚػٍّذ ِب ٌُ رؼٍُ

ًّ ِٓ ػٍخ  .اْ هللا لذ روشن فبروشٖ، ٚألبٌه فبؽىشٖ: ٌشجً أث

 .ارا أمشد إٌٛافً ثبٌفش٠نخ فبسفنٛ٘ب

 .ِٓ رزوش ثؼذ اٌغفش اػزذّ 

 .ث١ٕىُ ٚث١ٓ اٌّٛػظخ دجبة اٌؼضح

 .اٌؼجبدح رضوٝ ٌٙباْ ِٓ هٍت 

 .لطغ اٌؼٍُ ػزس اٌّزؼ١ٍّٓ

 .أدغٓ اٌذغٓ اٌخٍك اٌذغٓ

 

 ":سدٍخ د١بح"الشا أ٠نب 

 ف١ٍغٛف اٌق١ٓ: وٛٔفٛؽ١ٛط

 لذ٠غخ اٌضثب١ٌٓ: ا٤خذ ا٠ّب٠ًٛٔ

 ِٓ اإلِبسح اٌٝ اٌض٘ذ ٚاٌفمش: ػٍٟ ثٓ اٌخ١ٍفخ اٌّبِْٛ

wwwwww..uusshhaaaaqqaallllaahh..ccoomm  
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  األعادياألعادي  اشَتَهْته  اشَتَهْته    ماما  الّصْلح  الّصْلح    َحَسمَ َحَسمَ 

    المتنبيالمتنبي

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                               :قصائد و أغعاز

 

ن   َوأذاَعْته    األعادي اشَتَهْته   ما الّصْلح   َحَسمَ  ّساد   أْلس   الح 

ـ َحالَ  أْنف س   َوأَراَدْته   كَ    َتْدبٌ  َنَها َما ـر  ٌْ َراد   َوَبٌنَ  َب  الم 

تاب   م ن   فٌه   الم خ ّبونَ  أْوَضعَ  ما َصارَ  ٌاَدة   ع  داد   فً ز   الو 

َشاة   َوَكالم   ،  األْحـ على لٌَسَ  الو  لطان ه   ـَباب   األْضداد   على س 

 الف ؤاد   فً َهوى   َواَفَقتْ  إذا ء     الَمرْ  فً الَمَقالَة   ت ْنج ح   إّنَما

ي ْزتَ  لَقد َولََعْمر  ز  تَ  ـلَ    ق ٌـ بَما ه   األْطَواد   أْوَثقَ  فأ ْلفٌ 

تَ  بَما َوأَشاَرتْ  ٌْ َجال   أَب  اإلْرَشاد   إلى منَها أهَدى ك نتَ    ر 

ٌب   قد ْجـ َولم الم شٌر   الَفتى ٌ ص  ي ـهدْ   ٌَ ٌ شو   اجتهاد   بعد الّصَوابَ  َو

ْمـ بالب ٌض   ٌ نال   ال ما ن ْلتَ  ْنتَ  ـر    َوالسُّ  األْجَساد   فً األْرَواحَ  َوص 

ها فً الَخطِّ  َوَقَنا ز  ْرَهَفات   لَكَ    َحوْ  َمراك   األْغماد   فً َوالم 

مْ  ف ؤاَدكَ  َرأْوا إذ َدَرْوا ما نا     فٌه  ه   أنّ  َساك  ٌَ  الّطَراد   فً َرأ

ٌَكَ  َفَفَدى لُّ    ت َفْده   لم الذي َرأ َعلَّم   َرأي   ك  ْسَتَفاد   م   م 

ك نْ  لمْ  الح ْلم   َوإذا باع   عن ٌَ ك نْ  لم   ط  م   َعن ٌَ ٌالد   َتَقاد   الم 

 

 فً الصفحة التالٌة مزٌد ال



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

 دواء الناس قربهمدواء الناس قربهم

  اإلمام الشافعياإلمام الشافعي

 ّّ ٌ ْٛ َ٘    ٌُٚ أدمذ ػٍٝ أدذٍ  دُ ب ػف  اٌؼذاٚادِ  ُّ سدذ ٔفغٟ ِٓ 

 ٤دفغ اٌؾش ػـــٕٟ ثبٌزذ١ـبدِ    ٟ ػذٚٞ ػٕذ سإ٠ز١ّٗ أٟ أدَ 

ِْ  شَ اٌجـِؾْ  ٚأُظٙشُ  َِ ؾَ وّب اْ لذ دَ   ُٗ نُ أْثغِ  ٌإلٔغب  بدِ ـجَّ ذَ ٝ لٍجٟ 

 ـذاٚادِ فى١ف أعٍُ ِٓ أً٘ اٌؼَ   ٠ٟٕخبٌطُ  ً  ٌٚغذ أعٍُ ِٓ خِ 

َٛ   إٌبط داٌء ٚدٚاُء إٌبط لشثُٙ  ادِ دَّ ٚفٟ اػزضاٌُٙ لـطغ اٌّ

فح والح ْلم فح والح ْلمالصَّ   الصَّ
  محمود الوراقمحمود الوراق

 خ ػٓ وً ِزٔتعؤٌضَ ٔفغٟ اٌقفْ  

 ُُ   ٚاْ وضشد ِٕٗ ػٍٟ اٌجشائ

 

ْٛ  فؤِب  لٟ فؤػشف لذسُٖ اٌزٞ ف

َُ  ف١ٗ اٌذكَّ  غُ ٚأرجَ    ٚاٌذك الص

 

 ػٓ  ٕذُ ٚأِب اٌزٞ دٟٚٔ فبْ لبي فُ 

ُُ شْ ػِ  ِٗ اجبثزِ    مٟ ٚاْ الَ الئ

 

َ٘  يَّ ٚأِب اٌزٞ ِضٍٟ فبْ صَ   بفَ أٚ 

ًَ  َّْ اِ  ٍذُ رفنَّ    ُُ دبوِ  ُِ ٍْ ثبٌذِ  اٌفن
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  عشاق هللاع قمزٌد من القصائد واألشعار بموال

                                               :قصائد و أغعاز
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  جسور المصالحةجسور المصالحة

وبٔب ٠ؼ١ؾبْ فٟ ِضسػزّٙب فٟ   .ػبػ أخٛاْ ِذح ه٠ٍٛخ ثبالرفبق ٚاٌّذجخ

 .اٌش٠ف، ٠ؼّالْ ِؼبً ٠ٚغٛد د١برّٙب اٌزفبُ٘ ٚاالٔغجبَ اٌىٍّٟ

 ... ا٠٤بَ ِٓ ٠َٛ ٚفٟ ٚفجؤح

 ثؼذ ث١ّٕٙب ٔؾؤد اٌزٟ ا٤ٌٚٝ اٌّؾىٍخ ٘زٖ ٚوبٔذ ث١ّٕٙب ِؾبجشح ٔؾجذ

ال ػبِب أسثؼ١ٓ ِّ  ٚا٤جٙضح، ا٢الد ِؾبهَش٠ْٓ ا٤سك، فالدخ فٟ ًِؼب ف١ٙب َػ

ٓ١ْ َّ  .ٚاٌخ١شاد اٌّذبف١ً ِزمبع

 ... ٚاصداد ثغ١و رفبُ٘ عٛء ِٓ اٌخالف ٔؾؤ

٘ب ؽجبس ٔؾت دزٝ ّٛ  فّذ أعبث١غ أػمجْزٙب ٚا٘بٔبد، ِّشح ثىٍّبد ثٗ رف

 .ِطجك

 .ِخزٍفز١ٓ جٙز١ٓ فٟ فؤلبِب

  :ٚارا ثٗ أِبَ سجً غش٠ت. راد فجبح لشع لبسع ثبة ٠ٌٛظ ٚ٘ٛ ا٤ر ا٤وجش

  .لبي ٘زا اٌغش٠ت ." أٟٔ أثذش ػٓ ػًّ ٌجنؼخ أ٠بَ"  -

لذ رذزبط اٌٝ ثؼل اٌزش١ِّبد اٌطف١فخ فٟ اٌّضسػخ ٚلذ أوْٛ ٌه ِف١ذا "  -

 ."٘زا اٌؼًّفٟ 

أٔظش اٌٝ ؽبهٟء إٌٙش  .ٌٟ ػًّ أهٍجٗ ِٕه"، لبي ٌٗ ا٤ر ا٤وجش، "ٔؼُ"

دزٝ ا٤عجٛع اٌّبمٟ وبْ . اٌّمبثً، د١ش ٠ؼ١ؼ جبسٞ، أػٕٟ أخٟ ا٤فغش

ي ِجشٜ إٌٙش ١ٌفقً ث١ٕٕب ّٛ ٚلذ لقذ رٌه إلصبسح . ٕ٘بن ِشط سائغ، ٌىّٕٗ د

اٌذجبسح اٌّىّذعخ ٕ٘بن أرشٜ رٍه  .غنجٟ، غ١ش أٟٔ عؤدثّش ٌٗ ِب ٠ٕبعجٗ

 ".لُشة ِخضْ اٌمّخ؟ أعؤٌَه أْ رجٕٟ جذاسا ػٍٖٛ ِزشاْ وٟ ال أػٛد أساٖ أثذا

  ."٠جذٚ ٌٟ إٟٔٔ فُّٙذ اٌٛمغ"  :أجبة اٌغش٠ت
 

 اٌّض٠ذ فٟ اٌظفؾخ اٌزب١ٌخ
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 : حهاية و عربة 
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عبػذ ا٤ر ا٤وجش اٌؼبًِ فٟ جّغ وً ِب ٠ٍضَ ِٚنٝ اٌٝ اٌّذ٠ٕخ ٌجنؼخ 

ُّ  . أ٠بَ ١ٌٕٟٙ أػّبٌٗ ٚػٕذِب ػبد اٌٝ اٌّضسػخ، ٚجذ أْ اٌؼبًِ وبْ لذ أر

  .ػٍّٗ

 

ب سآٖ ّّ   .فذ٘ؼ وً اٌذ٘ؾخ ِ

ٖ ِزشاْ، ثٕٝ جغشاً سائؼبً فجذ٤ ِٓ أْ  ّٛ   .٠جٕٟ دبئطبً فبفالً ػٍُ

 

 ٚفٟ رٍه اٌٍذظخ سول ا٤ر ا٤فغش ِٓ ث١زٗ ٔذٛ ا٤ر ا٤وجش ِٕذ٘ؾبً 

ًّ ِب فؼٍزٗ ثه؟ أٟ ٤فزخش ثه ": ٚلبئال أّه دمّبً سائغ، رجٕٟ جغشاً ثؼذ و

 .ٚػبٔمٗ ."جّذاً 

 

  .ٌشد١ًٚث١ّٕب ّ٘ب ٠زقبٌذبْ، وبْ اٌغش٠ت ٠جّغ أغشامٗ ٠ُٚٙ ثب

 ".ِب صاي ػٕذٔب ػًّ وض١ش ٌهَ . "ٌٗ لبي" أزظش"

  :فؤجبة

 ."ُوُٕذ أدّت أْ أثمٝ، ٌٛال وضشح اٌجغٛس اٌزٟ رٕزظشٟٔ ٤ث١ٕٙب"
      

 : حهاية و عربة 

 

 

  بيٓو و بني َٔ حتب،بيٓو و بني َٔ حتب،  دع ايعداوة  تبين ضوزًادع ايعداوة  تبين ضوزًاال َتال َت
    يًُصاحلةيًُصاحلة  ، وإفتح طسيكًا، وإفتح طسيكًاجطسًاجطسًا  أْت اييوّأْت اييوّ  ابٔابٔبٌ بٌ   
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  المصالحةالمصالحةقصة قصة 

  فً أطول الحروب العربٌة قبل اإلسالمفً أطول الحروب العربٌة قبل اإلسالم

ٟ٘ ؽشة ِٓ أؽٛي ؽشٚة اٌغب١ٍ٘خ ٚلؼذ فٟ ِٕطمخ ٔغذ ث١ٓ  :دادظ ٚاٌغجشاء

لج١ٍزٟ ثٕٟ ػجظ ٚرث١بْ ٚرؼذ ٟ٘ ٚؽشة اٌجغٛط ِٓ أؽٛي ؽشٚة ػبشٙب 

 .ٚخبػٙب اٌؼشة فٟ اٌغب١ٍ٘خ فمذ داِذ وً ِّٕٙب أسثؼ١ٓ ػبِب

 ؽظبٔب ٌم١ظ ثٓ ص١٘ش، " داؽظ" ٚداؽظ ٚاٌغجشاء ّ٘ب اعّب فشع١ٓ، ٚلذ وبْ 

وبْ عجت اٌؾشة ٘ٛ عٍت لبفٍخ ؽغبط ٌٍّٕبرسح . فشعب ٌؾز٠فخ ثٓ ثذس" اٌغجشاء" ٚ

رؾذ ؽّب٠خ اٌزث١ب١١ٔٓ ِّب عجت غؼت إٌؼّبْ ثٓ إٌّزس ٚأٚػض ثؾّب٠خ اٌمٛافً 

ص١٘ش ٚٚافك إٌؼّبْ ػ١ٍٙب ِّب ٌم١ظ ثٓ ص١٘ش ِمبثً ػطب٠ب ٚششٚؽ إشزشؽٙب اثٓ 

عجت اٌغ١شح ٌذٜ ثٕٝ رث١بْ، فخشط ؽز٠فخ ِغ ِغزشبسٖ ٚأخ١ٗ ؽًّ ثٓ ثذس ٚثؼؼب 

ارفك ل١ظ . ِٓ أرجبػٗ ٌؼجظ ٌّمبثٍخ اثٓ ص١٘ش ٚرظبدف أْ وبْ ٠َٛ عجبق ٌٍفشط

 .ٚؽز٠فخ ػٍٝ س٘بْ ػٍٝ ؽشاعخ لٛافً إٌؼّبْ ٌّٓ ٠غجك ِٓ اٌفشع١ٓ

رغزغشق ػذح أ٠بَ رُمطغ خالٌٙب شؼت طؾشا٠ٚخ ٚغبثبد، ٌّٚب وبٔذ اٌّغبفخ وج١شح 

إرا : فمذ أٚػض ؽًّ ثٓ ثذس ٌٕفش ِٓ أرجبػٗ أْ ٠خزجئٛا فٟ رٍه اٌشؼبة لبئال ٌُٙ

ٚعذرُ داؽظ ِزمذِب ػٍٝ اٌغجشاء فٟ اٌغجبق فشدٚا ٚعٙٗ وٟ رغجمٗ اٌغجشاء فٍّب 

ث١ٓ ػجظ  فؼٍٛا رمذِذ اٌغجشاء، ٚؽ١ّٕب رىشف ا٤ِش ثؼذ رٌه اشزؼٍذ اٌؾشة

 .ٚرث١بْ

 ف١ٙب  داِذ رٍه اٌؾشة أسثؼ١ٓ عٕخ ٚإشزشوذ

 ثٕٝ رث١بْ اٌؼذ٠ذ ِٓ اٌمجبئً اٌؼشث١خ فٟ طف

 ِضً لج١ٍخ ؽ١ئ ٚ٘ٛاصْ اٌزٟ وبْ ٌٙب صؤس 

 إلغبسح ػجظ ػ١ٍُٙ الػزمبد ػجظ ثؤُٔٙ عجت

 لجٍٗ اثٕٗ شؤط ثٓ  ِمزً صػ١ُّٙ ص١٘ش ِٚٓ

 .ص١٘ش

 

 اٌّض٠ذ فٟ اٌظفؾخ اٌزب١ٌخ
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                                                     ٌٖ تعسف؟

ٟٚ٘ اٌؾشة اٌزٟ أظٙشد لذساد ػٕزشح ثٓ شذاد اٌمزب١ٌخ، ِٚبد ف١ٙب ػٓ ػّش  

عبٚص اٌضّب١ٔٓ ػبِب إصش عُٙ ِغَّٛ أؽٍمخ فبسط ٠ذػٝ ا١ٌٍش اٌش١٘ض، وبْ لذ ػّبٖ 

اٌؾشة ٚأزٙذ اٌؾشة ثٙض٠ّخ ػجظ ٚأمؼبء عطٛرُٙ ػٍٝ ٠ذ ع١ش ػٕزشح فٟ رٍه 

ؽز٠فخ ثٓ ثذس اٌزٞ دخً د٠بس ػجظ ثؼذ ٘شٚة ل١ظ ثٓ ص١٘ش صػ١ُّٙ، ٚخشٚط 

ِؼظُ ع١ش ػجظ فٟ ؽشاعخ لبفٍخ ٌٍٕؼّبْ ثٓ إٌّزس ثٓ ِبء اٌغّبء ٍِه اٌؾ١شح ثّئخ 

اٌؾشة ػشٚح  ِبد فٟ ٘زٖ. عٕذٜ ٚرشن ػٍٝ أثٛاثٙب ع١ش لٛاِٗ خّغخ آالف فبسط

ثٓ اٌٛسد ٚػٕزشح ثٓ شذاد ٚؽًّ ثٓ ثذس ٚػّشٚ ثٓ ِبٌه ِٚبٌه ثٓ ص١٘ش، أزٙذ 

اٌؾشة ثؼذ ل١بَ شش٠ف١ٓ ّ٘ب اٌؾبسس ثٓ ػٛف ٚ٘شَ ثٓ عٕبْ اٌّّش٠ّبْ اٌزث١ب١ٔبْ فؤد٠ب 

 .ِٓ ِبٌّٙب د٠بد اٌمزٍٝ اٌز٠ٓ فؼٍٛا ثؼذ إؽظبء لزٍٝ اٌؾ١١ٓ ٚأؽفآ ثزٌه ٔبس اٌؾشة

٘زا اٌفؼً فٕظُ ِؼٍمزٗ ف١ّب آٌذ إ١ٌٗ ؽشة داؽظ  ٓ أثٟ عٍّٝص١٘ش ثٚ لذ ِذػ 

 .ٚاٌغجشاء، ٚفٟ ِذ٠ؼ اٌؾبسس ثٓ ػٛف ٚ٘شَ ثٓ عٕبْ، طبٔؼٟ اٌغالَ

 :فقال عن الحرب 

ـمِ  ِبالَحـِدٌثِ  َعْنَها ُهـوَ  َوَما َوُذْقُتـمُ  َعلِْمُتمْ  َما إاِلَّ  الَحـْربُ  َوَما  الُمَرجَّ
َمـةً  َتْبَعـُثوَها َتْبَعـُثوَها َمَتـى ٌْ ُتُمـوَها إَِذا َوَتْضـرَ   َذِم ٌْ  َفَتْضـَرمِ  َضرَّ

َحى َعْركَ  َفَتْعـُرُكُكمْ   َفُتْتِئـمِ  ُتْنَتجْ  ُثمَّ  ِكَشـافاً  َوَتْلَقـحْ   ِبِثَفالَِهـا الرَّ
 َفَتْفِطـمِ  ُتْرِضـعْ  ُثمَّ  َعادٍ  َكأَْحَمـرِ   ُكلُُّهـمْ  أَْشأَمَ  ِغْلَمانَ  لَُكمْ  َفُتْنِتـجْ 
زٍ  ِمنْ  ِباْلِعـَراقِ  قُـَرىً   ألَْهلَِهـا ُتِغـلُّ  الَ  َما لَُكمْ  َفُتْغـلِلْ  ٌْ  َوِدْرَهـمِ  َقِف

 :وقال عن الصلح التارٌخً 

ٌْتِ  َفأَْقَسْمتُ  ي ِباْلَب ٌْشٍ  ِمنْ  َبَنْوهُ  ِرَجـال   َحْولَهُ  َطافَ  الذِّ  َوُجْرُهـمِ  قَُر
ِمٌنـاً  َدانِ  لَِنْعمَ  ٌَ ٌِّ ـ لٍ  ِمنْ  َحالٍ  ُكلِّ  َعلَى  ُوِجْدُتَمـا السَّ ٌْ  َوُمْبـَرمِ  َسِح

انَ  َعْبًسا َتَداَرْكُتـَما ٌَ َنُهمْ  َوَدقُّوا َتَفـاَنْوا  َبْعَدَمـا َوُذْب ٌْ  َمْنَشـمِ  ِعْطرَ  َب
ْلمَ  ُنْدِركِ  إِنْ  قُْلُتَما َوَقدْ   َنْسلَـمِ  الَقْولِ  ِمنَ  َوَمْعُروفٍ  ِبَمالٍ  َواِسعـاً  السِّ

رِ  َعلَى ِمْنَها َفأَْصَبْحُتَما ٌْ نِ  َمْوِطـنٍ  َخ ٌْ َها َبِعٌـَد ٌْ  َوَمأَْثـمِ  ُعقُوقٍ  ِمنْ  ِف
ـنِ  ٌْ ا ِفً َعِظٌَم ٌَ ُتَمـا َمَعد   ُعْل ٌْ ْسَتِبحْ  َوَمنْ   ُهِد ْعُظـمِ  الَمْجدِ  ِمنَ  َكْنزاً  ٌَ ٌَ 

 زهار منٌرأبقلم 
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 :يوَيات ايطيب

    !!!!؟؟""أم صالحةأم صالحة..."..."  من هًمن هً

 كل عام وأنتم بخٌر ورمضان كرٌم، ندعو هللا ان ٌعٌده علٌنا 

 .وعلى الجمٌع بالخٌر

كعادة رمضان وخاصة بعد اإلفطار ومالذ وطاب من الطعام والمشروبات أن 

 وقد إشتهرت الحاجة أم محمود بأحلى قطائف عرفتها فً. نختم بالحلوٌات

والحاجة أم محمود هً والدة صدٌقً محمود . حٌاتً، لم أذق فً حٌاتً مثلها

ونعتبرها كلنا أم كل الشباب فً الحً الذي نقطن فٌه ألنها ببساطة أم بالفطرة، 

 .بشوشة ومعطاءة، وال ٌشغل بالها غٌر حب هللا وخدمة من حولها

بالقطائف، لم المهم، عندما دعانً محمود لحلوٌات مابعد اإلفطار ولمح لً 

أتمالك نفسً وذهبت، وقد إستقبلتنً الحاجة بترحابها المعتاد وإعتذرت إن 

 .محمود سٌتأخر ألن هناك مشاجرة بٌن أخوٌن وهو ٌتوسط بٌنهما

دخلت غرفة محمود وبعدها بثوانً دخلت الحاجة بطبق القطائف ووضعته 

هً : وقالت أمامً وهمت بالخروج، ولكن وقفت على باب الغرفة وإلتفتت إلً

 دي؟" أم صالحة"مٌن ٌا بنً 

 !!مٌن أم صالحة؟.. ال أعرف : لم أستوعب السؤال فقلت لها

بٌن األخوة الذٌن " أم صالحة.. أم صالحة"سمعت محمود ٌكرر : فردت قائلة

 .ٌتشاجروا

فأدركت انها تقصد المصالحة، بصراحة نظرا  لبساطة السٌدة لم أعرف كٌف 

 ...أقصد المصالحة..أشرح لها أم صالحة 

  في الصفحة التالية المزيد
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 :يوَيات ايطيب

ٌ قصد بها معنى أكبر من مجر: فقلت لها   العفو أو  دتقصدي المصالحة، 

المسامحة، فلو سامحت من أساء إلٌك فهذا رائع ولكن األروع أن تمد ٌدك له 

وكأن شٌئا لم ٌحدث، وتقبل ان تبدأ صفحة جدٌدة وكأن شٌئا لم ٌحدث وترد 

 .هذه هً المصالحة.. هذا الشخص لنفس المكانة التً كانت له قبل هذا الخطأ

ها غلطته وإعتذر من قلب ملئ فمثال إذا أخطأ ابن فً حق أباه وأدرك بعد  

باإلحساس بالخجل والندم والحزن عما بدر منه، فإن األب ٌصفح عنه بمنتهى 

 .الحب و الٌقلل مكانته أو ٌعامله معاملة العبٌد مثال

 :قالت..فردت الحاجة ام محمود ردا  أذهلنً   
وٌقبل كما هللا سبحانه وتعالى ٌتعامل مع كل مذنب تائب، فإنه ال ٌغفر الذنوب 

التوبة فقط ولكن من باب رحمته الواسعة وقلبه الكبٌر ٌعٌدنا إلٌه وكأن شٌئا 

 .لم ٌحدث

إنسانة بسٌطة صحٌح لكن عندها إٌمان كبٌر . هللا علٌكً ٌاحاجة أم محمود  

 . وتعرف مالها وماعلٌها

 وطبعا أحلى طبق قطائف... وأحلى إٌمان .. بصراحة أحلى رد   

 

 باسم الطٌب/ بقلم 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

علمنً أن أبنً ال أن أهدم ، علمنً أن أصفح وأرحم، علمنً أن . ٌارب

طلبا لطاعتك وحبا فٌك ٌا من .. أمد ٌدي بالسالم والمصالحة لمن حولً 

أمٌن  "... هللا السالم"أنت   
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، و نحن أسعدنا "إغفر لً ٌا للا ..الغفران" وصلتنا رسائل كثٌرة عن العدد السابق 

 . وهنا بعض التعلٌقات. تلقً رسائلكم و نشكر كل من راسلنا

 Mohamed Emara 18 July 
 استغفر اللة العظيم من كل ذنب عظيم

Gamal Kasab18 July 
األنس وشياطين الجنأعوذ باهلل من شياطين   

 Tarek Ben Ammar21 July 
ma chaa allah 

 

 :َٔ ايسضائٌ 

   

 

 فرٌق عمل عشاق للا ، ٌسعدنا تلقى تعلٌقاتكم  تحٌاتتقبلوا : عزاء خوة األاإل

من  سئلة او مشاركاتأقتراحات او إأي إذا كان لدٌكم على هذا العدد ، و

  مجلة عشاق للا  :فضلك إضغط هنا

 

http://www.facebook.com/profile.php?id=100001805272141
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 املؤيف واتػُإ ْي –نتاب ايطًطإ ايسوحي  

 ي٘. وايعُيل ايكوي إمياْ٘ بطبب ايصيٓية ايطحوٕ يف حيات٘ أياّ َعظِ قضى نبري، صيين ناتب ٖو ْي واتػُإ  
 ايطًطإ» نتاب ْػس داز تهسَت وقد. «ايسوحي ايطًطإ» نتاب األخص عًى َٓٗا ايكيُة، ايهتب َٔ ايعديد

 وضًطإ حظوة َٔ هلا وَا ايكدز، ييًة مبٓاضبة حنٔ وٖا. َوقعٓا عًى ايهتاب ٖرا بٓػس يٓا مسخت و «ايسوحي
 ."اهلل عػام" ألعضاء دلاْا َتاحا اهلاّ ايهتاب ٖرا جنعٌ املطًُني، اإلخوة يدى زوحي

 حياة يف يًعصيإ وأَثًة أبًيظ أصٌ ويرنس وأُٖيت٘ ايسوحي ايطًطإ تعسيف عٔ ايهتاب ٖرا يف يتخدث  
 .ايٓيب وداود ايٓيب َوضى حياة يف واخلضوع ايطًطإ بني ايعالقة يٓاقؼ نُا.  أدّ َٔ إبتداء األْطإ

 َكياع وَاٖو اإلْطإ عصيإ َظاٖس وَاٖي اجلطد ضًطإ ٖو َا ضًطإ؟ يًحطد ٌٖ: عٔ ايهاتب جييبٓا  
 ايطاعة؟

 اهلل يفوض ْعِ: اإلجابة ؟ اهلل قبٌ َٔ املفوض األْطإ صفات وَاٖي يًبػس؟ ضًطات اهلل يفوض ٌٖ :ضؤاٍ  
 ْانسا يهوٕ وإٔ اهلل َٔ ٖو ضًطإ نٌ إٔ يعًِ إٔ البد أْ٘ املختاز ايػخص صفات يًبػسؤَ ايطًطات بعض
 يطوء عواقب ٖٓاى بايتأنيد و. غخصية ضًطة يتثبيت ضاعي غري و باهلل قوية عالقة ذو يهوٕ إٔ و يٓفط٘

  .ايطًطة إضتخداّ

 و احلهاّ ضًطة و ، األبٓاء عًى األباء وضًطة ، وبيت٘ شوجت٘ عًى ايصوج ضًطة َعٓى توضح بأَثًة ايهاتب خيتِ و  
 .وَسؤضيِٗ غعوبِٗ عًى ايسؤضاء

 يًدخوٍ يصفخة ايهتاب ايسئيطية إضػط ٖٓا
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