
 السببع و العشرونالموضوع 

 السند:

ج ، ٚجؼً اٌؼٍُ لثغح ِٓ ٔٛس هللا    ّٛ ، ٚلذ خٍك هللا إٌٛس )ٌىشف اٌثصش( ، ٌٌّٚٛذ اٌحشاسج ٚاٌم

ّٚضاحا ٌٍخٍش ، فّضاحا ٌٍشّش ، ٌٌّٛذ فً إٌّفٛط حشاسج ٚشٙاِح. ِا أػظُ اٌؼٍُ! ٌٍد اٌؼٍُ ِصٍٗ 

ًّ ِرؼٍُّ حرى ٌّٛخ اٌجًٙ ٌٕٚرًٙ.  اٌى

االعرثذاد ٌٍظ ٘ٛ اٌؼٍُ ، تً ّ٘ا ضذّاْ ِرغاٌثاْ .فاالعرثذاد ظٍُ ٚشّش وٍّٗ ، ٚاٌؼٍُ ٘ٛ ٔٛس     

 ٗ خٍش ػٍُّ.ٍوٍّٗ ف

ًّ إسادج ِغرثذّج ذغؼ    ّْ و ى جٙذ٘ا فً إطفاء ٔٛس اٌؼٍُ ، ٚحصش اٌشػٍّح فً حاٌه اٌجًٙ. إ

ّْ اٌحشٌّح أفضً( ِٓ اٌحٍاج ، ٚأْ  اٌّغرثذْٚٚأخٛف ِا ٌخافٗ  ِٓ اٌؼٍُ أْ ٌؼشف إٌّاط )أ

ٌؼشفٛا إٌّفظ ٚػّض٘ا ، ٚاٌّششف ٚػظّرٗ ، ٚاٌحمٛق ٚوٍف ذُحفع ، ٚاٌظٍُ ٚوٍف ٌُثؼذ ، 

 ِٚا ً٘ ٌزّاذٙا. ٚاإلٔغأٍح ِٚا ً٘ ٚظائفٙا،ٚاٌّشحّح

ضذّ  عالحظٍّاخ اٌجًٙ ٚاٌرّخٍّف ، ِٚا اٌؼٍُ إالّ  ًإرْ ٌٛال اٌؼٍُ ٌغشلد اإلٔغأٍّح  ف   

 االعرثذاد.
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س ػٓ ػًّ ٚ٘ٛ ٌُ ٌرجاٚص ٌشغة صذٌك ٌه فً ذشن ِماػذ اٌذساعح ، ٌٚٛدّ اٌثح : الوضعيـــــة
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 .اعرؼـــــــــــاسج. /جٍّح فؼٍٍح ِشوثح. /أدٚاخ اٌرٛوٍذ 
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