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اذوهيةلاسرلديهمت

يتلاو،ديدجلادهعلايفةريصقلالئاسرلانماذوهيةلاسر
لئاسرلانأشكلذيفاهنأش.طقفدحاوحاحصأنمنوكتت
اذوهيةلاسرو.ةثلاثلاوةيناثلاانحوييتلاسرو،نومليفىلإ
عدبلاحوريشفتوتاقطرهلارطختجلاعيتلالئاسرلانم
انحويلئاسروةيناثلاسرطبةلاسرك،حيسملاةسينكلخاد
نيقطرهملاوتاقطرهلارطخنمنينمؤملارذنتيهف.ةثالثلا
.تيمملامهمسنمرذحىلعاونوكييك

راكفألابةينغاهنأالإةياغللةريصقةلاسرلانأعمو
اهنأوةصاخ،لمأتلاوسردلابةريدجيهفاذل،ميلعتلاو
.ةسينكلانايكددهيلازيالوناك،ًاريطخًاعوضومجلاعت
ًاعمطنوللستيرصمورصعلكيفةبذكلانوملعملاو
اهيلعىوقتنليتلاوةرهاطلاةسينكلاحورداسفإوطابحإب
.ميحجلاباوبأ

:ةلاسرلابتاك

مث،اهبتاكنعثحبلابًالوأأدبنةلاسرةيأمالتسادنع
.اهاوتحموةلاسرلانومضمنعًاريخأو،ىتموتبتُكنيأنم

َعوُسَيُدْبَع،اَذوَُهي«:ةرابعلابهذهاذوهيةلاسرأدبت
ملٱ
ةلاسرلابتاكهمدقياملكاذه.»َبوُقْعَيوُخَأَوِ،حيِسَْ
همسالهو؟اذهاذوهينوكينمف.هصخشنعفيرعتلل
ريغولوهجماذإصخشلافكلذكناكنإو؟راعتسماذه
.بوقعياخأهنوكبرثكأهصخشفّرعيهنأالإ.فورعم

طاسوألايفجرادوعئاشمسااذوهيمسانأفرعن
نولمحيصاخشأةسمخدجنديدجلادهعلايفف.ةيدوهيلا
:مسالااذه

يفلواشلزن)٩:١١لسرلالامعأ(:يقشمدلااذوهي.١
.كانهيلصيلواشناكثيح،هئادتهاةيادبيفهتيب
لمح)٣٢و٢٧و١٥:٢٢لسرلالامعأ(:اباسرباذوهي.٢

تحتفامدنعميلشروأعمجمرارقاليسعماذه
.ممأللاهباوبأةسينكلا
هتنايخف،فيرعتلانعينغاذهو:يطويرخسالااذوهي.٣

.ةنايخلايفلثمبرضمهتلعجعوسيل

ًاريدجربتعينمةثالثلاصاخشألاءالؤهنيبسيلو
انمامأًاحوتفمًاذإلاجملاىقبيف.هيلإةلاسرلاباستناب
:امهونييقابلانيصخشلايفثحبلايف

هزّيمدقو:ًاذيملترشعينثالانيبنمدحاو،اذوهي.٤
:١٤انحوي(يطويرخسالاسيلاذوهيبانحويلوسرلا
يفو)٦:١٦اقولليجنإ(يفًاضيأهدجنامك،)٢٢
بوقعييخأاذوهيبفرعُي)١:١٣لسرلالامعأ(
بسحخأةملكنأالإ.ةيبرعلاكيادنافةمجرتبسح
اذوهيوأبوقعياذوهي:لكشلااذهبيتأتينانويلالصألا
نأينعياذهو.بوقعيليذلااذوهيوأبوقعينب
وهرشعينثالالسرلاةمئاقيفهركذءاجيذلااذوهي
همساصخشدجويالاذهبو،هاخأسيلوبوقعينبا
.ةلاسرلاهذهبحاصريغبوقعيهمساخأهلواذوهي
اذهفلؤمنأاربتعادقفسناجيورأوسونايلوترتامأ
.ًاذيملترشعينثالادحأاذوهيوهرفسلا
)عوسي(اَذٰهَسْيَلَأ«)١٣:٥٥ىتم(:برلاوخأاذوهي.٥

َبوُقْعَيُهُتَوْخِإَو،َمَيْرَمىَعْدُتُهُّمُأْتَسْيَلَأ؟ِراَّـجَّـنلٱَنْبٱ
ريخألااذهنأنظلابلغأو»؟اَذوَُهيَوَناَعْمِسَوِيسوُيَو
؟عوسيوخأهنأبركذيملاذاملنكل.ةلاسرلابحاصوه

عساشلاقرفلاربتخاحيسملاةوعدبهناميإوهئادتهادعب·
هنأوةصاخ،عوسيوهنمًاقحفرعو،عوسينيبوهنيب
،هبناميإلاضفروهلحيسملاةوعدلبقيملةيادبلاذنم
:٧انحوي(»ِهِبَنوُنِمْؤُياوُنوُكَيَْملًاضْيَأُهَتَوْخِإ«:أرقنذإ
٥(.
هلناكبوقعيفيلاتلابو،دسجلابعوسيدوجومدع·

ًايفاكاذهناكو.حيسملاةسينكيفقومرمزكرم
ىفتكابوقعينمرغصأهنوكامبرمث.هبفيرعتلاب
.بوقعيلهباستناىلإةراشإلاب
بقللااذهبهسفنىلإريشينأأشيملعضاوتلاعفادب·
اذهو،عوسيلًامداخوًادبعنوكينألضفف.ميظعلا
وخأاذوهيوهةلاسرلابتاكًاذإ.هربتعافرشمظعأ
ءاملعدنعدئاسلايأرلاوهاذهو.دسجلايفعوسي
.سدقملاباتكلا

:ةلاسرلاةباتكنمز

.رخأتمنمزيفتبتكاذوهيةلاسرنأضعبلادقتعي
هذهنم١٧ددعلايفءاجامىلعينبميأرلااذهو
َهلاَقيِتَّـلٱَلاَوْقَألٱاوُرُكْذٱَفُءاَّـبِحَألٱاَُّهيَأْمُتْنَأاَّـمَأَو«:ةلاسرلا

َ
ا

ملٱَعوُسَياَنِّـبَرُلُسُرًاقِباَس
ةلاسرلانأىلعريشيانهو.ِ»حيِسَْ

حاحصألايفدجناننأالإ.لسرلاهيفدقرنمزيفتبتك
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دكؤياممامهنيبًاقيثوًاطابتراةيناثلاسرطبةلاسرنميناثلا
هقيفرةلاسرهتزوحيفتناكنينثالانمًادحاونأىلع
اذوهيةلاسرّنأبسدقملاباتكلاوثحابدكؤيو.اهنعلقنو
داقتعالااذهناكاذإو،لوسرلاسرطبةزوحيفتناك
٦٧و٦٥ةنسنيبتبتكدقنوكتنأحجرملانمفًاحيحص
نأعم(سرطبنعذخأيذلاوهاذوهيناكاذإامأ.م
ةلاسرلاف)جاتنتسالااذهنوضفريسدقملاباتكلاءاملع
يهرومألاهذهعيمجّنأ،ملعلاعم.رخأتمتقويفتبتك
.ةدكؤمريغتاجاتنتسادرجم

باتكلايثحابطاسوأنيبدئاسلاداقتعالانأامك
هيفتبتكيذلاهتاذناكملايفتبتكةلاسرلانأوهسدقملا
ايسآيفنينمؤملاىلإةيمورنميأ،ةيناثلاسرطبةلاسر
اهنأىنعمب،ةماعلالئاسرلانمربتعتةلاسرلاهذه.ىرغصلا
.ةدحاوةسينكىلإسيلوسئانكلالكىلإةهجوم

:ةلاسرلاةباتكبابسأ

،اهتاذةلاسرلالالخنمةلاسرلاةباتكببسانلحضتي
برستبحيسملاةسينكدّدهيناكيذلارطخلاببسبكلذو
كولسلاطاطحناو،ليجنإلاةداجنعفرحنملاميلعتلا
اننأةقيقحلاو.نالمحلكشيفبائذلوخدببسبيحيسملا
ةمسةيأمهيفنكيملهنألنييحيسممهيّمسننأعيطتسنال
مهف.ليلجلابقللااذهلمحلنيقحتسممهلعجتةيحيسم
لٱُذْنُماوُبِتُكْدَقٌساَنُأ«:هلوقباذوهيمهفصواملثم

ْ
ِهِذِٰهلِميِدَق

َنوُرِكْنُيَو،ِةَراَعَّـدلٱَىلِإاَنِٰهلِإَةَمْعِنَنوُلِوَّـُحي،ٌراَّـجُف،ِةَنوُنْيَّـدلٱ
لٱَدِّـيَّـسلٱ

ْ
ملٱَعوُسَياَنَّـبَرَوَهللاٱ:َديِحَو

.)٤ددع(»َحيِسَْ

ىلعالونيفرحنملاءالؤهىلعًادرةلاسرلايفدجنال
،عذالعداربولسأببتكيهدجنلب،ةقدانزلانيلضملا
مهمومساوثفنيلةسلخاوللستنيذلاكئلوأنيدتةجهلبو
نيفيزملافيزباوعدخنانيذلارذحيف،حيسملاعيطقنيب
.نيباذكلابيذاكأو

ةدسافلاميلاعتلارطخوهةسينكلاهتهجاورطخربكأّنإ
،ةبذكلانيملعملاضعبلالخنمبرستتتناكيتلا
ةراشإلانمانهيلّدبالو.ءاطسبلاضعبعادخناببسبو
:امهونيرطخاهروهظذنمتهجاوةيحيسملاّنأىلإ

:ةيدوهيلاةنايدلارطخ-١
دوعت،قدأةملكبوأ.يدوهيطسويفةيحيسملاترهظ

الامك.ميدقلادهعلارافسأيفءاجامىلإةيحيسملاروذج

ناكهتاذحيسملاو،دوهيلانماوناكحيسملاذيمالتنأىسنن
اذهقحمةلواحمبدوهيلاماقاذإةبارغالف.أشنملايدوهي
يفرطخلااذهّىلجتدقو.مهطسونمجرخيذلامعربلا
:نيرهظم

ةلصهلنملكليدوهيلانيدلالاجرةبراحم:امهلوأ
.نييحيسملاوةيحيسملاب

لاخدإمهتلواحمو،ةيحيسملاىلإدوهيلاضعبلوخد:امهيناث
ةيحيسملللوخدلانأاوربتعاو.اهيلإةيدوهيلاميلاعتلاضعب
ضعبباوكسمتف.ةيدوهيلاىلعروبعلاًالوأبجوتسي
ظفحك،اهنعةعجرالاهبملسمرومأكةيدوهيلاسوقطلا
يفةمرحملاةمعطألاضعبنععانتمالاو،ناتخلاوتبسلا
.ةاروتلا

:ةينانويلاةفسلفلارطخ-٢
،ةددعتمقطانميفةيحيسملاةوعدلاراشتناببسب
ةينانويلاةفسلفلاتناكثيح،ينامورلاوينانويلاملاعلاةصاخ
ةيفسلفلابهاذملابةيحيسملاتمدطصاف.اهجوأتغلبدق
ةيلاطوطسرألاوةيقاورلاوةينوطالفألا:يهوكاذنآىربكلا
.اذوهيةلاسريفاهيلإراشملايهةريخألاهذهو،ةيروقيبألاو

نمناسنإلاريرحتساسأنمةيروقيبألاةفسلفلاتقلطنا
،هلامعأىلعباقعلانموهللانمفوخلا:ةددعتملاهفواخم
.توملادعبةايحلانعهلليقامببسلتوملانمفوخلاو
لمعينأهيلعناكو،هتداعسهيلعفواخملاهذهتعيضو
الاوناكمهنأامك.هتداعسقوعيقئاعربكأاهنألاهتلازإل
،تارذنمنّوكمءيشلكف.ةداملاىوسدوجولايفنوري
.توملادنعقرفتتتارذةعومجمالإتسيلاهتاذسفنلاو
ناسنإلانأل،ةرخآلايفركفيالنأوتوملافاخيالأهيلعو
شيعيفيكثحبينأهيلعفاذل.توملادعبلحمضي
،ةذللاىلعاوددشف،نآلاوانهاهشيعييتلاهمايأيفًاديعس
اذهيفنوفرسياوقلطناف،هناسنإلاةياغاهدحواهولعجو
راتهتسالاوداحلإللًاناونع»يروقيبأ«ظفلراصىتحبلطلا
ركفلااذهباحصأبرستف.اهلاكشألكبةراعدلاوقسفلاو
مهرذحيلةباتكلاباذوهيعفدامم،ةيحيسملاطاسوألاضعبيف
.لالضلاوعدبلالهأنم

:ةلئسأ
؟ةلاسرلاهذهبتاكاذوهيوهنم.١
؟ةلاسرلاةباتكلعفادلاوهام.٢
؟نويروقيبألامهنم.٣
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اذوهيةلاسرصخلم

٢-١ددعةيحاتتفالا.١
٢ددعةيحيسملاةيحتلا.٢
٣ددعناميإلاليبسيفداهجلا.٣
٤ددعةلاسرلاةباتكىلإعفادلا.٤
٧-٥ددعنيلاضلاةازاجم.٥
١٠-٨ددعةبذكلانوملعملا.٦
١٦-١١ددعةبذكلالالض.٧
١٩-١٧ددعنينمؤمللةظع.٨
٢٣-٢٠ددعسوفنلاءانب.٩
٢٥-٢٤ددعةلاسرلاةمتاخ.١٠

ةيحاتتفالا-١

َىلِإ،َبوُقْعَيوُخَأَو،ِحيِسَْملٱَعوُسَيُدْبَع،اَذوَُهي١
يفَنيِسَّـدَقُْملٱَنيِوُّعْدَْملٱ َعوُسَيِلَنيِظوُفْحَْملٱَو،ِبآلٱِهللاٱِ
.ُةَّـبَحَْملٱَوُمالَّـسلٱَوَُةْمحَّـرلٱُمُكَلْرُثْكَتِل٢.ِحيِسَْملٱ

عوسيلخأكسيلهسفننعفيرعتلابهتلاسراذوهيحتتفي
ىلإاذهبريشيف.هديسةمدخوهدبعلارودو.دبعكامنإو
هتمدخو،هلمداخىنعمبدبعوهف.هيلععوسيةدايس
اذوهيف.اهبةزاركلاوحيسملاةلاسرهلمحيفىلجتتعوسيل
ملف،حيسمللمداخنمؤميأكهتاواسموهعضاوتاذهبرهظأ
ةيناسنإلاةيحانلانمعوسيىلإهبسنفرشلغتسي
ًابقلًالماححيسملاةعامجىلإمدقتينأرسجيملو،ةيدسجلا
كئلوأبطاخحيسمللدبعومداخكلب،مهيلعهبطلستي
هسفنىلإةراشإلابىفتكاوحيسملايفنيسدقملاونيوعدملا
الامك.عوسيبهتبارقىلعةلالدللبوقعيوخأهنأبطقف
حيسملاةسينكيفبوقعياهبىظحيناكيتلاةناكملاىسنن
ناكاذهو،ميلشروأيفةسينكلاةدايقيفقومرملاهرودو
فيرعتلانمةقيرطلاهذهنأامك.اذوهينعفيرعتلليفكي
فورعملاخألامساذختُيثيح،قرشلايفةعئاشوةفورعم
.نيرخآلاةوخإلابفيرعتللقومرملاو

عئارفصوىلإهسفنبفيرعتلانماذوهيلوحتيمث
وهمهيلعهقلطيبقللوأف.هتلاسرمهيلإتهجونملقيقدو
،ةينانويلاةغللايفةدعيناعملمحتةملكيهو.»نيوعدملا«
:اهنم

ةعامجهيلإتيعُداماذهو،بجاولابمايقللةوعدىنعم.١
حيسملانماهيلإتلكويتلاةيلوؤسملالمحلحيسملا
هعابتألحيسملاةيصوبسحليجنإلابةزاركلايهو
لٱَىلِإاوُبَهْذٱ«:ةلئاقلا

ْ
ِليِجْنِإلٱِباوُزِرْكٱَوَعَْمجَأَِملاَع

لِل
ْ

لُكِةَقيِلَخ
ِّـ
.)١٦:١٥سقرم(»اَه

نمؤملكفاذهبو.ةميلولوألفحلةوعدًاضيأينعتو.٢
ثيح.ةيلزألاةداعسلازكرمةيدبألاةايحللوعدم
نمهلايو،مئادلاحرفلابهؤايقتأمعنيكانه،هللارضحم
يفروضحلابناسنإلاىظحينأةميلونماهلايولفح
.هللانكسم
لجأنمءاضقلامامألوثمللةوعدًاضيأينعتامك.٣

مدقيلةيهلإلاةلادعلامامأفقيسناسنإلكف.ةنونيدلا
يفهلهللاةوعدلهضفروأهلوبقنعوهلعفامعًاباسح
.ءانثتسانودرشبلاينبعيمجلهّدعأيذلاصالخلا

.ةثالثلاعاونألاهذهلكلوعدميحيسملانمؤملافاذهلو
يتلاةيهلإلاةميلوللوعدم،هيدافوهديسةمدخلوعدموهف
ًاباسحمدقيلوعدموهو،هللالمحعوسيبوبحملايفاهدعأ
هتمدخلهلملسيذلالقحلانعو،هلةمدقملاتانزولانع
ّدعملاليلكإلالاونلةوعدةقيقحلابيهو،هديسلرمثبنايتإلاو
ةنونيدو،ءايقتألانينمؤملاميركتوهتاضرمنيلماعلاوهيفئاخل
.هللاىلعنيربكتسملاةاصعلل

وهنينمؤملاىلعهقلطييذلايناثلابقللامث »نيسدقملا« .
اهانعميفةسادقلاو،سدقمصخشحيسملابنمؤملاف
.ةفعلاوةراهطلاقوفتيلصألا

نمؤملاو.صاخلمعلزرفم،صصخمينعتسدقم-١
.هلًاكلم،هدحوهللاةصاخنمىنعملااذهبحبصأحيسملاب
ىلعكلاملالبقنمفسعتلاوطلستلاينعتالانهةيكلملاو
هبرلًادبعحبصيناسنإلاو.ةبحملاةيكلملب،كولمملا
.هنمًاعوطوهتدارإضحمب

دبعلاناكو.قوسلايفهدبععيبيديسةرمفقو
رخآديسهيرتشينأنمعلهلاوفوخلاةدشنمفجتري
ءايرثألادحأمدقتف.لوألاهديسلعفيناكامكهبشطبي
يرثلااذهنمدبعلابعردادزاانهو.دبعلانمثعفدو
نكلو.فرعيالرشنملضفأهفرعييذلارشلانأًادقتعم
يفو.ديبعلاريرحتلنوعسينيذلانمناكيرثلالجرلا
بعترملانيكسملادبعلاىلإيرثلاديسلارظنءانثألاهذه
نمتنأف،كدابعتسالالكتيرحلًانمثتعفددقل«:هللاقو
قدصيملدبعلانكل.»ءاشتثيحبهذاف،قيلطرحنآلا

هللاةبحميفمكسفنأاوظفحااذوهيةلاسرصخلم

٥
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نأعطتسيملوبجعلانمهانيعتعستاوهانذأهتعمسام
نإفرعيملوهناسلمثعلتف،حرفلاةدشنمهلاعفنامتكي
ةعطقتمتاملكبديسلللاقو،ةظقيمأًاملحهعمسامناك
نوكأنأبديساييلحمستله«:هيقآمنمليسيعمدلاو
لهف.كمدخأنأديرأيتدارإضحمبانأاهف؟كلًادبع
.»؟كلذلبقت

،هتيرحنمثعفُددبعوهف،نمؤملاعملاحلاوهاذكهو
لٱُهللاٱَّـبَحَأاَذَكٰهُهَّـنَأل«،هتدارإضحمبًادبعحبصأف

ْ
ََملاَع

لٱُهَنْبٱَلَذَبىَّـتَح
ْ
ْلَبِهِبُنِمْؤُيْنَمُّلُكَكِلَْهيالْيَكِل،َديِحَو

حلٱُهَلُنوُكَت
ْ
.)٣:١٦انحوي(»ُةَّـيِدَبَألٱُةاََي

ةراهطلابكلذو،هريغنعًافلتخمًاضيأينعتسدقم-٢
نمةوعدلاو.ملاعلاةساجنيفكولسلامدعو،حورلاءافصو
ْنَعاُوَّـريَغَتْلَب،َرْهَّـدلٱاَذٰهاوُلِكاَشُتال«:يهنمؤمللهللا
ِحلاَّـصلٱِهللاٱُةَداَرِإَيِهاَماُوِربَتْخَتِل،ْمُكِناَهْذَأِديِدْجَتِبْمُكِلْكَش

َ
ُة

ملٱ
لٱُةَّـيِضْرَْ

ْ
.)١٢:٢ةيمور(»ُةَلِماَك

تاريمبزّيممهنأىنعمب،هريغنعفلتخمنمؤملافاذهبو
ٌةَّـمُأ،ٌّيِكوُلُمٌتوُنَهَكَو،ٌراَتُْخمٌسْنِجَفْمُتْنَأاَّـمَأَو«:ةصاخ
ُختْيَكِل،ٍءاَنِتْقٱُبْعَش،ٌةَسَّـدَقُم

ْ
َنِمْمُكاَعَديِذَّـلٱِلِئاَضَفِباُوِرب

لُّظلٱ
ْ
لٱِهِروُنَىلِإِةَم

ْ
اَّـمَأَو،ًابْعَشاوُنوُكَتَْملًالْبَقَنيِذَّـلٱ.ِبيِجَع

.)١٠و٢:٩سرطب١(»ِهللاٱُبْعَشْمُتْنَأَفَنآلٱ

زورفمو،هنكسموهللالكيهنوكيلسدقمنمؤملاو
النيمثنمثبهارتشايذلاهديسوهبرةمدخوهوزّيمملمعل
.ةيرحلللبةيدوبعلل

وعدمنمؤملاّنأنمدحلااذهدنعاذوهيفقوتيملو
رسوهاذهو.حيسملاعوسيلًاضيأظوفحملب،سدقمو
ذنموهف.عوسيحيسملايفظوفحمهنأ،هتسادقونمؤملاةوعد
حبصأحيسمللهتايحةفداهيفمّلسيتلاىلوألاةلهولا
ّدحىلإهبشياذهو.رهامدئاقنمهلايو.دئاقلاوهحيسملا
تناكيتلا،ةميدقلارخاوبلاىدحإعمثدحيناكامديعب
رئاسخةثدحمرخآبوأءيشبمدطصتءانيملالخدتاملك
حاصف،رسيوةقدلكبءانيملاتلخدةرمتاذو.ةحداف
اذام«:ًاللهتموًاجهتبمفيصرلاىلعنيفقاولاةراحبلادحأ
دقل«:ًالئاقرخآهيلعّدرف»؟زوجعلاةرخابلااهتيأكلثدح
اذهو.ةنمآاهلوخدرسوهاذهمعن.»ديدجناطبقاهءاج
دئاقاهملتساهتايحةفدنألًاظوفحمهنوكيفنمؤملارسهنيع
ةدحويفوهف.نينمؤملايفنكاسلاسدقلاحورلاوهرهام
وهوالفيك.مهيفعفشيونينمؤملاظفحييذلاحيسملاعم

لٱُبآلٱاَُّهيَأ«:ًالئاقيوامسلاهيبأىلإّىلصيذلا
ْ
،ُسوُّدُق

يفْمُهْظَفْحٱ اَمَكًادِحاَواوُنوُكَيِل،يِنَتْيَطْعَأَنيِذَّـلٱ.َكِمْسٱِ
عمةدحويفوهنمؤملايحيسملاف.)١٧:١١انحوي(»ُنْحَن
هفارخبحلاصلايعارلاينتعيامكو.نامأيفهنإ.هديس
هتيعربعوسيينتعياذكهىذألاورشلانماهظفحيو
اَُّهيَأ«:ةيوامسلاداجمألايفهعمنوكتلريرشلانماهظفحيو
ُثْيَحيِعَمَنوُنوُكَييِنَتْيَطْعَأَنيِذَّـلٱِءالُؤٰهَّـنَأُديِرُأُبآلٱ
.)١٧:٢٤انحوي(»يِنَتْيَطْعَأيِذَّـلٱيِدَْجماوُرُظْنَيِل،اَنَأُنوُكَأ
ًامودنوكيلوعوسيداجمألوةيدبألاةايحللظوفحمنمؤملاف
.هنكسموهللارضحميفًادبأو

:ةالص
مالسلاونامألاىلإيندوقتكنألكركشأ،يوامسلايبأ
ثيحنوكأنأينديرتكنأل،كالهلاورطخلانمينظفحتو
.نيمآ.نانئمطالاومالسلاكدحوكعمنأل،تنأنوكت

:لاؤس
؟ةوعدةملكاهلمحتيتلايناعملايهام-٤

ةيحيسملاةيحتلا-٢

.ُةَّـبَحَْملٱَوُمالَّـسلٱَوَُةْمحَّـرلٱُمُكَلْرُثْكَتِل٢

دقفاذوهيامأ،ةمعنلاىلعرارمتسابددشيسلوبناك
رثكأمهةبحملاومالسلاوةمحرلاو.ةمحرلاىلعهتلاسريفزكر
بلقنمعبانةلاسرلاءارقلءاعدمهنإ،ةرباعةيحتدرجمنم
.ةبحملابضبنيقداصفاص

دبالذإ،فيعضصخشنمةمحرلاردصتنأنكميال
تاغللايفهللامساو.يوقصخشنمةرداصنوكتنأ
وههللااف.توربجلاوةوقلاينعي،»ليإ«ةيناربعلاك،ةيماسلا
شيعييحيسملانمؤملاو،محرينأردقييذلارابجلايوقلا
.ةبوتلاىلإناسنإلادوقتيتلايههتمحرف.هلهللاةمحرنم
يذلا،يلزألاةملكلا،عوسيحيسملايفهللاةمحرتلجتدقو
.رشلاومالظلاناطلسلنيدبعتسملاررحيلدبعةروصذخأ

ناسنإلالانينأدعبف.ةمحرللةجيتنوهفمالسلاامأ
.برطضملاهبلقنئمطيومالسلاهقورعيفيرسيةمحرلا
ردصموههللااف.هبنينمؤمللهللانمةبهوهمالسلاو
تامظنملامويلادجنو.مالسلايطعموهويقيقحلامالسلا
رارقتسالابابتتساةبلاطخرصتيتلاةددعتملاتاكرحلاو
ذيفنتبنوهرمملاعلامالسنأكو،سوفنلانانئمطاو

هللاةبحميفمكسفنأاوظفحاةيحيسملاةيحتلا-٢

٦
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مهمالسنعنوربعيمهو.مهتاراعشظفحومهتايجولويدأ
فنعلابىرخأًانايحأو،تاراعشلاعفروتارهاظتلاب
.نوناقلاقحبراتهتسالاو

ءانبيفرخآًاجهناوجهندقفيلودلاعمتجملاةقلامعامأ
.ةلصبمالسللتميالةقيقحلابوهيذلا،مالسلاحرص
رثكأثادحتسالجأنمقابسلايفنوعرسياوحارف
رودصيفبعرلاعرزلًارامداهاوقأوناسنإلابًاكتفةحلسألا
مالسوضرألامالسنيبقرفلادعبأامنكلو.مهئادعأ
ءامسلامالسامأ،فعضنععبانضرألامالسف.ءامسلا
بلقيفاهعضبيتلاةبحملاةوقيهوةوقىوقأنمعبانوهف
.هيعيطم

،ءامسلابانطبرييذلاطابرلايهةيحيسملايفةبحملاو
ةيطعىمسأةبحملاف.)ناسنإلايأ(ضرألابو)هللاابيأ(
لٱُهللاٱَّـبَحَأاَذَكٰهُهَّـنَأل«:ناسنإللهللانم

ْ
ُهَنْبٱَلَذَبىَّـتَحََملاَع

لٱ
ْ
حلٱُهَلُنوُكَتْلَبِهِبُنِمْؤُيْنَمُّلُكَكِلَْهيالْيَكِل،َديِحَو

ْ
ُةاََي

بحنلانوعديةبحملاهللانأمث.)٣:١٦انحوي(»ُةَّـيِدَبَألٱ
.هللاقلخسرشأةبحمنودبناسنإلاف.نيرخآلا

لوبقلنآلاكوعديبحملاهللانإ،ئراقلايزيزع
دعستيكل،كلجأنمبيلصلاىلعهدعأيذلاهصالخ
هتصاخنوكتلكسدقينأديريوه.ةيدبألايفهعمةايحلاب
يفايحتلرهاطلاهحوربكيفلحيف،رشلاةيدوبعنمررحتتل
هدعباميذلامالسلالانتو،ةقحلاةسادقلاوةفعلاوةراهطلا
قلاخلاهللاخرصتالاملف.كلةيهلإلاةبحملاربتختو،مالس
.»؟ئطاخلاانأينمحرامهللا«:هلًالئاقمويلا

:ةالص
ينععفرا.يتاعرضتويتالصعفرأكدحوكيلإبراي
ركشلابيناسلويبلقئلتميفكرونىرألمالظلابجح
صخشيفصالخونارفغنميلهتمدقامعكلءانثلاو
.نيمآ.كديحوعوسي

:لاؤس
؟ءامسلامالسوضرألامالسنيبقرفلاوهام-٥

ناميإلاليبسيفداهجلا-٣

ْمُكْيَلِإَبُتْكَألِدْهَْجلٱَّـلُكُعَنْصَأُتْنُكْذِإ،ُءاَّـبِحَألٱاَُّهيَأ٣
ًاظِعاَوْمُكْيَلِإَبُتْكَأْنَأُتْرِرُطْضٱ،ِكََرتْشُْملٱِصالَْخلٱِنَع
َجتْنَأ

ْ
دِقْلِلًةَّـرَمِمَّـلَسُْملٱِناَميِإلٱِلْجَألاوُدِهَت

.َنيِسيِّـ

.ةبحملابمهاصوأدقو»ءابحأ«هعابتأىلعحيسملاقلطأ
دحاونازيميفمهعضيونينمؤملاعمجييذلاوهبحلاف
،حيسملايفهلءابحأانهملكياذوهيو.ةدحاوةفكىلعو
بتكينأًاعمزمناكدقل.مهلهمالكهجويةبحملاعفادبو
عمجييذلادحاولاناميإلايأ،كرتشملاصالخلانعمهل
الوًايدوهييدوهيلادعباميفىقبيالف،ًاعيمجنينمؤملا
يفنورهصنيعيمجلالب،ًايربربيربربلاالوًاينانويينانويلا
تاقورفلالكلحمضتو.ناميإلاةقتوبيهةدحاوةقتوب
.عوسيحيسملايفيذلاميوقلاقحلاناميإلامامألوزتو
ءايشألانأللوزييقرعوأيفاقثوأيراضحفالتخالكف
.ًاديدجعوسيحيسملايفحبصألكلاوتضمدقةقيتعلا

هنعمهلبتكينأرطضاعوضومىلإلوحتاذوهينكل
داهتجالاببلاطمنمؤملكف.داهتجالاعضوموه،هيفو
لكددهييذلارطخلاامنإ.ناميإلاةايحيفومملليعسلاو
نمؤملارتفيامًاريثكف.ةيحيسملاهتايحيفنواهتلاوهنمؤم
رورمعموثرتكمريغتقولاعمحبصيفهريغلوأببسل
نمؤملاىلعف.زييمتلاحوردقفيوةيطخلاعملهاستينمزلا
عايضللةضرععقيالىتححورلايفدهاجيودهتجينأ
لجأنمدهتجينأهيلع.ليجنإلاباوصنعداعتبالاو
عوسيحيسملايفًالماكنلعملا،نيسيدقللةرمملسملاناميإلا
سيلبإماهسلهريغنمرثكأضّرعمنمؤملانأل.مهل
:هنأبسدقملايحولاهفصيامك،سوفنلاودعتامجهو
لُمُلوَُجي،ٍرِئاَزٍدَسَأَك«

ْ
:٥سرطب١(»َوُهُهُعِلَتْبَيْنَمًاسِمَت

ةرباثملاوداهتجالاىلعًامودّربنيسدقملايحولاو.)٨
بجييذلا،نمؤملارشلاةكلممسيئرتغابياليكوحصلاو
حورلاناطلسبهتمواقملًارفنتسموًابهأتمرارمتسابنوكينأ
يفاوُوَّـقَت«:سدقملاباتكلايفءاجامك،سدقلا يفَوِّـبَّـرلٱِ ِ
لٱ.ِهِتَوُّقِةَّـدِش

ْ
لٱِهللاٱَحالِساوُسَب

ْ
اوُتُبْثَتْنَأاوُرِدْقَتْيَكِلَلِماَك

لٱِهللاٱَحالِساوُلِْمحٱ.َسيِلْبِإِدِياَكَمَّـدِض
ْ
اوُرِدْقَتْيَكِلَلِماَك

يفاوُمِواَقُتْنَأ لٱِ
ْ
.)٦:١٠،١١،١٣سسفأ(»ِريِّـِّـرشلٱِمْوَي

:ةالص
حدملاقحتستكدحوكنأل،هللاايكلركشلاودمحلا
كالول،ينمجاهتيتلافصاوعلاةديدشيهمك.ءانثلاو
تبثأيكنوعلاوةوقلامهللاينحنما.نيكلاهلانمتنكل
.نيمآ.كقحيفوكيف

:لاؤس
؟دهتجينأنمؤملاىلعبجياذامل-٦

هللاةبحميفمكسفنأاوظفحاناميإلاليبسيفداهجلا-٣

٧
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ةلاسرلاةباتكىلإعفادلا-٤

ِهلِميِدَقْلٱُذْنُماوُبِتُكْدَقٌساَنُأًةَسْلُخَلَخَدُهَّـنَأل٤
ٰ

ِهِذ
َنوُرِكْنُيَو،ِةَراَعَّـدلٱَىلِإاَنِٰهلِإَةَمْعِنَنوُلِوَّـُحي،ٌراَّـجُف،ِةَنوُنْيَّـدلٱ
.َحيِسَْملٱَعوُسَياَنَّـبَرَوَهللاٱ:َديِحَوْلٱَدِّـيَّـسلٱ

ةسلخلوخدلاف،ةحلاصريغاياونىلعةرامإللستلا
،ةينءوسوركموثبخنعنهربيحيسملاعيطقنيب
ناميإاوخدشيواوقحمينأنوديريةسلخاولخدنيذلاف
ركمباذوهيسحأامدعبف.داسفلااهيفاورثنيوةسينكلا
ىلعمهضحيناميإلالهألبتكيًاروفقلطنانيئارملانيركاملا
اننوركذييذلانيللستملاكئلوأةمواقموحورلايفداهجلا
لٱِءاَيِبْنَألٱَنِماوُِزَرتْحِا«:حيسملالوقب

ْ
ْمُكَنوُتْأَيَنيِذَّـلٱِةَبَذَك

حلٱِباَيِثِب
ْ
ىتم(»!ٌةَفِطاَخٌباَئِذٍلِخاَدْنِمْمُهَّـنِكٰلَو،ِنالُْم

كالهلامهسفنألاوراتخادقصوصللاءالؤهو.)٧:١٥
ىلعلتختلاوقسفلاوروجفلاةايحىلعمهرارصإومهناعداب
ةطخونيئارملاءايرحضفنمدبالناكف،ءاطسبلا
حيسملابءادفلالمعطابحإءالؤهةياغنأل،نيدسافلا
ىلعمهفسعتو،مهلًايدافوًابرحيسملامهراكنإبكلذو،عوسي
ةيرحلااولوحدقل.دودحلادعبأىلإةصيخراهلعجيفةمعنلا
ةمعنلااوعاباذكهو،روجفلاوةراعدلاىلإاوعدو،ةيحابإىلإ
هللامداخاهنعربعامكةصيخرلاةمعنلاو.نامثألاسخبأب
اذكهو.»ئطاخلاريربتنودبةيطخلاريربت«:ينعت»رفوهنوب«
.اهتسراممرمأاولهسوةيطخلااوررب

ةيطخلالذبساسحإلادقفييذلاناسنإلالاحبعصأام
قوذلاك،هساوحىدحإدقفنمكوهف.هتايحيفاهترارمو
لكف،سمللاةساحوأ.اهلمعطالتالوكأملالكف،ًالثم
قرحتيهواهبسحيالرانلاىتح،هدنعةدحاوماسجألا
.ةيطخلامسفرعيالنمعملاحلاوهاذه.هدلج

لقثنعسانلانمةعامجىلإثدحتيظعاوةرمفقو
هميلاعتبوظعاولابأزهيباشماقف،ناسنإلاةايحيفةيطخلا
،ةيطخلانزتًامارغوليكمككلضفنمانربخأ«:هلًالئاق
مأةليقثتناكنإررقأىتحاهنزوفرعأملنآلاىتحينإف
اب«:هيلعدرمثةتماصةريصقةالصظعاولاعفرف.»ةفيفخ
نزيًالمحاهقوفانعضووانهتيمناسنإةثجبانيتأولينب
ديكأتلاب؟نئتوأسحتةثجلانأدقتعتله،مارغوليكةئام
سحلادقفدقل،ًايحورتيملاناسنإلاعملاحلااذكه.ال
.»هلهببستيذلاررضلاوهيلعاهريثأتفرعينلوةيطخلاب

:ةالص
.كنارفغلأسأكايإوعرضأكدحوكيلإبراي
ةيربيفحرسأينعدتالوةيطخلالوهبساسحإلاينحنما
شيعأيككتريظحىلإينبذجا.كقحبراتهتسالاونوجملا

.نيمآ.كرونءاهبيف

:لاؤس
نيبةسلخاولخدنيذلاكئلوأةياغيهام-٧
؟نينمؤملا

نيلاضلاةازاجم-٥

َّـبَّـرلٱَّـنَأ،ًةَّـرَماَذٰهْمُتْمِلَعْوَلَو،ْمُكَرِّـكَذُأْنَأُديِرُأَف٥
َنيِذَّـلٱًاضْيَأَكَلْهَأ،َْرصِمِضْرَأْنِمَبْعَّـشلٱَصَّـلَخاَمَدْعَب
اوُكَرَتْلَب،ْمُهَتَساَيِراوُظَفَْحيَْملَنيِذَّـلٱُةَكِئالَْملٱَو٦.اوُنِمْؤُيَْمل
ٍةَّـيِدَبَأٍدوُيُقِبِميِظَعْلٱِمْوَيْلٱِةَنوُنْيَدَىلِإْمُهَظِفَحْمُهَنَكْسَم
َحت
ْ

يِتَّـلٱَنُدُْملٱَوَةَروُمَعَوَموُدَسَّـنَأاَمَك٧.ِمالَّـظلٱَت
َهلْوَح
ُ

ٍدَسَجَءاَرَوْتَضَمَواَمِهِلْثِمٍقيِرَطَىلَعْتَنَزْذِإ،اَم
.ٍةَّـيِدَبَأٍراَنَباَقِعًةَدِباَكُمًةَْربِعْتَلِعُج،َرَخآ

قحلانعحونجلاولالضلانعةلثمأةثالثاذوهيمدقي
داحتاعلكدضمراصلاهللاباقعو،رفكلايفطوقسلاو
.ةياوغلايفطقسوةيادهلانع

:ميدقلابعشلاباقع-١

ىسومةاروتيفرمذتملاميدقلابعشلاباقعةياوردجن
ِملُّبَّـرلٱَلاَقَو«:هصنو،ميدقلادهعلانمددعلارفسيف

ُ
ىَسو

جلٱِهِذِٰهلُرِفْغَأىَتَمىَّـتَح:َنوُراَهَو
ْ
ملٱِةَريِّـِّـرشلٱِةَعاََم

ِةَرِّـمَذَتُْ
.َّـَيلَعُهَنوُرَّـمَذَتَييِذَّـلٱَليِئاَْرسِإيِنَبَرُّمَذَتُتْعِمَسْدَق؟َّـَيلَع
َهلْلُق

ُ
يفْمُتْمَّـلَكَتاَمَكْمُكِبَّـنَلَعْفََأل،ُّبَّـرلٱُلوُقَياَنَأٌّيَح:ْم ِ

يف.َّـَينُذُأ لٱاَذٰهِ
ْ
ملٱُعيَِمج،ْمُكُثَثُجُطُقْسَتِرْفَق

ْمُكْنِمَنيِدوُدْعَْ
اوُرَّـمَذَتَنيِذَّـلٱًادِعاَصَفًةَنَسَنِيْرشِعِنْبٱِنِمْمُكِدَدَعَبَسَح
.)٢٩-١٤:٢٦ددعلا(»َّـَيلَع

تايآبنييرصملاةيدوبعنمليئارسإينببرلاررحنأدعب
نماوماق،مهبهتيانعوهتوقوهللالالجرهظيناطلسوةبيجع
هقلخوىسومهيبنىلعوهللاىلعنورمذتيرخآلتقو
كئلوأىلعظاتغيهللالعجامم.نوننبعوشي
لكىلعديدشلاهباقعطلسيناكهنأةجيتنلاو.نيسرطغتملا
بعشطسويفداسفلاثاعوباوصلانعداحولضنم
ًافوؤرطقفسيلهللانأبنينمؤملارّكذُيانهاذوهيو.هللا

هللاةبحميفمكسفنأاوظفحاةلاسرلاةباتكىلإعفادلا-٤
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كالهلاوباقعلاديدشكلذكولب،ةمحرلاديدشو
.نيرفاكلاب

:ةكئالملاطوقس-٢

مدعومهئايربكنعجتانةكئالملاطوقسنأحجرملانم
هللاةمدخيهو،ةعيفرةناكمنمهيلعمهامبمهئافتكا
لفسأىلإهللامهطبهأمهلواطتومهخومشببسبو.هناحبس
مهنكسمنممهجورخ،ينعياذهو.ةيدبأدويقيفميحجلا
سانلانيبرمتسملاوجتيفمهف.هللانمبرقلاوهولوألا
باكتراىلإمهتلامتساويهلإلاقحلانعمهدصومهتياوغل
.روجفلا

يراقلايزيزعرذحاف.رورشلارثكألبابوهءايربكلانإ
.اياطخلالجعرفتتهنمنأل،ءايربكلاخفيفطوقسلانم
فيدجتوهللادنعةهركميه،اهعونناكامفيكةيطخلاو
.كرابملاهمساىلع

:ةرواجملاندملاوةرومعومودسرامد-٣

ةرومعومودسرامدوهاذوهيهمدقييذلاثلاثلالثملاو
مهلوحف،هبضغلباومهيلعهللالزنأذإ.امهلوحيتلاندملاو
ندملاباقعامأ.ربتعينملةربعمهنمًالعاجدامرىلإ
اهنأللب،ةرومعومودسلةرواجماهنوكلسيل،ةرواجملا
نمًاراناهؤازجناكف،ءاشحفلاوةراعدلايفتكراش
.ءامسلا

ءايبنألاولسرلاةطساوبانملكيالهللانإ،ئراقلايزيزع
ءامسلانمتيربكورانبانبطاخيهنألب،طقفةكئالملاو
هايإنيلئاسيلزألايعارذنيبمترنلف.عجاوفولزالزبو
.هنارفغوهتمحر

:ةالص
يف،لعفلاولوقلاوركفلابكيلإتأطخأدقبراي
ميوقلاكليبسيندهاويتيطخىجدحماف.نلعلاوةريرسلا
.نيمآ.كبحجايسبيلوحجيسو

:لاؤس
لالضلانعاذوهياهركذيتلاةثالثلاةلثمألاركذا-٨
.ةئيطخلايفطوقسلاو

ةبذكلانوملعملا-٦

َنوُسِّـجَنُي،َنوُمِلَتْحُْملٱ،ًاضْيَأِءالُؤٰهَكِلٰذَكْنِكٰلَو٨
.ِداَْجمَألٱيِوَذَىلَعَنوَُرتْفَيَو،ِةَداَيِّـسلٱِبَنوُنَواَهَتَيَو،َدَسَْجلٱ
َسيِلْبِإَمَصاَخاَّـمَلَف،ِةَكِئالَْملٱُسيِئَرُليِئاَخيِماَّـمَأَو٩
ْلَب،ٍءاَِرتْفٱَمْكُحَدِروُيْنَأُْرسَْجيَْمل،ىَسوُمِدَسَجْنَعًاّجاَُحم
الاَمَىلَعَنوَُرتْفَيِءالُؤٰهَّـنِكٰلَو١٠.»ُّبَّـرلٱَكْرِهَتْنَيِل«:َلاَق
ِْريَغِتاَناَوَيَْحلٱَك،ِةَعيِبَّـطلٱِبُهَنوُمَهْفَياَماَّـمَأَو.َنوُمَلْعَي
.َنوُدُسْفَيَكِلٰذيِفَف،ِةَقِطاَّـنلٱ

بهذمبنيرثأتماوناكنيملتحملاءالؤهنأكشنودب
دسجلانوسجنياوحارف،ةصيخرلاةذللانعهميلعتوروقيبأ

اذكهو،ةطقاسلاةوهشللنانعلااوقلطأو،قسفلاوةيحابإلايف
ًالثمانهاذوهيمهلبرضيو.ةمعنلاىلعاوسودينأاولواح
نعامصاختنيذللاسيلبإو،ةكئالملاسيئر،ليئاخيمنع
تناكسيلبإوليئاخيمةياورنأرهاظلاو.ىسومدسج
نمبلطهللانأاهدافمو،يدوهيلاطسولايفةعئاش
هنأًالئاقجتحاسيلبإنكل،ىسومةثجنفدينأليئاخيم
لعجينأسيلبإدارأامبروأ،هنفديفقحلاهلهدحووه
ملليئاخيمنأالإ.ليئارسإةدابعزكرمىسومربقنم
وهو،هماقمبقيليالكلذنألءارتفامكحدروينإرسجي
ىفتكاف،هدحوهللاصخيامهسفنلسلتخينأدريملكلذب
كزاجيليأ،برلاكرهتنيل:هلًالئاقسيلبإىلعدرلابطقف
.هتفرتقاامىلعهللا

دضمهتالايخبنوحبسياوحارفنورتفملاةبذكلاءالؤهامأ
حجرملانمامنإو،انهةدراوريغتاءارتفالاو.داجمألايوذ
اوراشأامبروأ،حورلابقلعتياملكوةكئالملااوركنأمهنأ
امكريرشلاقلاخلاهلإلامادخوأًارارشأقئالخمهنأبمهيلإ
،طقفتايداملايفنوركفياوناكنيذلاةيصونغلاميلعتيفوه
ةذللاتناكاملو.هبنوردزياوناكاهنعجراخءيشلكو
مهزئارغمهتسرامميفباودلالثماوقلطنامهاغتبميه
.مجعلاتاناويحلاكةيميهبلا

يأبةئيطخلاعملهاستلانمًامودرذحينأنمؤملاىلع
ءاضيبةئيطخةيحيسملايفدجوتالهنأل،لاكشألانملكش
فرصتيهاهعاونأواهلاكشألكبةيطخلاف.ءادوسىرخأو
نأرذحاف.هدجمبرفكوةيهلإلاةزعلابءاردزاوهللادض
ًامودكتايحكولسعضلب.هللاىلعًافيدجتككولسنوكي
.رونلايفنوكلسيرونلاءانبأنأل،يهلإلارونلامامأ

هللاةبحميفمكسفنأاوظفحاةبذكلانوملعملا-٦

٩
ةظوفحمقوقحلاعیمج - All Rights Reserved - www.call-of-hope.com



حورلاةايحيفشيعلابلطتيةيحورلارومألابساسحإلاف
.ةيعامجلاوةيدرفلاةالصلاوةملكلاةءارقبكلذو

:ةالص
قيليامكشيعأليهلإلانوعلاوةوقلاينحنمابراي
ًالهأيتافرصتويتايحكولسلعجاو.كرابملاكصخشب
.نيمآ.كديجمتل

:لاؤس
نيباوللستنيذلاةبذكلاكئلوأةريستناكفيك-٩
.؟حيسملاةعامج

نيبذاكلالالض-٧

َهلٌلْيَو١١
ُ

َىلِإاوُّبَصْنٱَو،َنيِياَقَقيِرَطاوُكَلَسْمَُّـهنَألْم
يفاوُكَلَهَو،ٍةَرْجُأِلْجَألَماَعْلَبِةَلالَض ١٢.َحَروُقِةَرَجاَشُمِ
يفٌروُخُصِءالُؤٰه الِبًاعَمَمِئالَوَنيِعِناَص،ِةَّـيِّـبَحَْملٱُمُكِمِئالَوِ
َحتٍءاَمالِبٌموُيُغ.ْمُهَسُفْنَأَنيِعاَر،ٍفْوَخ

ْ
.ُحاَيِّـرلٱاَهُلِم

ُجاَوْمَأ١٣.ٌةَعَلَتْقُم،ًافَعاَضُمٌةَتِّـيَمٍرََمثالِبٌةَّـيِفيِرَخٌراَجْشَأ
َهلٌظوُفَْحمٌةَهِئاَتٌموُجُن.ِْمِهيْزِخِبٌةَدِبْزُمٌةَجِئاَهٍرْحَب

َ
ُماَتَقا

ُعِباَّـسلٱُخوُنْخَأًاضْيَأِءالُؤٰهْنَعَأَّـبَنَتَو١٤.ِدَبَألٱَىلِإِمالَّـظلٱ
يفُّبَّـرلٱَءاَجْدَقاَذَوُه«:ًالِئاَقَمَدآْنِم ١٥ِهيِسيِّـدِقِتاَوَبَرِ
َىلَعْمِهِراَّـجُفَعيَِمجَبِقاَعُيَو،ِعيِمَْجلٱَىلَعًةَنوُنْيَدَعَنْصَيِل
ِعيَِمجَىلَعَو،اَِهباوُرَجَفيِتَّـلٱُمِهِروُجُفِلاَمْعَأِعيَِمج
١٦.»ٌراَّـجُفٌةاَطُخِهْيَلَعاَِهبَمَّـلَكَتيِتَّـلٱِةَبْعَّـصلٱِتاَمِلَكْلٱ
ِبـَسـَحـِبَنوـُكـِلـاَس،َنوـُّكـَشـَتـُمَنوـُمِدـْمَدـُمْمـُهِءالُؤـٰه
ْنِمِهوُجُوْلٱِبَنوُباَُحي،َمِئاَظَعِبُمَّـلَكَتَيْمُهُمَفَو،ِْمِهتاَوَهَش
.ِةَعَفْنَْملٱِلْجَأ

يفباتكلالهأىدلةفورعمةلثمأةثالثاذوهيبرضي
يفيدامتلاوقحلانعحونجلاىلإمالستسالاولالضلا
.لطابلا

نيياققيرط-١

زمروهف.نيياقوهسدقملاباتكلاهركذيلتاقلوأ
دضءايربكلاودسحلاوةريغلاكلذلهتعفد.مارجإلاولتقلا
.ليباههيخأ

نيوكتلارفسيفةاروتلايفاهدجنلتاقلانيياقةصقو
.ُهاَخَأَليِباَهُنيِياَقَمَّـلَكَو«:كانهأرقنثيح)٤:٨(
يفاَناَكْذِإَثَدَحَو حلٱِ

ْ
ِهيِخَأَليِباَهَىلَعَماَقَنيِياَقَّـنَأِلَْق

نيعداخملاكئلوأوهيخألتاقنيياقنيبةقالعلاو.»ُهَلَتَقَو
وهةبذاكميلاعتبنيرخآلالضييذلالضملاعداخملانايه
نيياقلسننمهنوربتعيببسلااذهلو.سانلاسوفنلتاق
.ةيحورلاةيحانلانم

ماعلبةلالض-٢

.ماعلبنعنيتياوردجنددعلارفسيفوةاروتلايف
أرقنثيح٢٤حاحصألاىلإ٢٢حاحصألايفىلوألاةياورلا
نأهنمبلطيذلا»قالاب«ضرعضفرماعلبنأفيك
.ةيخسةأفاكمهيلعضرعنأدعبليئارسإبعشنعلي
ةرملكيفو،اهتقباسنمرثكأةأفاكملاتناكةرملكيفو
انلفشكيةصقلاقايسنكل.مهنعلينأضفريماعلبناك
املهلهللاباقعنمهفوختالولف.لامللماعلببحنع
نيبُيثادحألاىرجمنأالإ.»قالاب«ضرعلوبقنععنتما
ىلإضيغبرشنمهردصهنكياموةسندلاهتبغرانل
.لالضلا

٣١:٨حاحصألاو٢٥حاحصألايفاهدجنةيناثلاةياورلاو
ةدابعىلإليئارسإينبعفدماعلبنأفيكأرقنثيح١٦و
نوهبشيمهنأبنيللستملاكئلوأاذوهيفصياذهبو.نثولا
يفًاعمطكلذو،ةينثولاىلإمهرجوسانلامهعادخيفماعلب
.هاجلاوبسكملا

حروقكاله-٣

اهدافم٣٥-١٦:١ددعلارفسيفًاضيأاهدجنحروقةصق
نوراهراتخاامدنعىسومهللالجرىلعدرمتحروقنأ
اذهبحروقضريملف.تونهكلاةمدخةمهمملستلهءانبأو
ًاريبكًاددعهلوحرجنأدعببعشلامعزتينادارأو،رارقلا
ثيح،هعمنموهكلهأهللانأالإ.ليئارسإينبنم
.مهلناكاملكوهباحصأووههتعلتباوضرألاتقشنأ

صاصقيفىناوتينلهللانألوقينأاذوهيديرياذهبو
ءازجو.ًاسفنلتقنمكوهلضملاف.نيلضملاونيلاضلا
درمتملاو،ميخوباقعدسافلابسكملاءارونيعاسلا
.راثدنالاوكالهلاهبيصنهللاةملكليصاعلا

لقتني،نيلاضلانعخيراتلانمًاربعاذوهيمدقيامدعبمث
هيبشتكةعيبطلانمةلثمأمدقيوًاقيقدًافصومهفصوىلإ
حورالبيأ،روخصلاكمهف.نيقراملاةبذكلاءالؤهل
ةعينشلامهلامعأنعمهزخويلمهيفريمضال.ساسحإو

هللاةبحميفمكسفنأاوظفحانيبذاكلالالض-٧
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ميلعتللفصواذهو،ءامالبمويغكمهو.ةدسافلا
يفباذجبولسأوةغمادججحمهلتناكامبرف.بذاكلا
البمويغلاكةيبلسيهةجيتنلانأالإ،مهيلإدارفألابلج
ناكاذكهو.رمثالبةيفيرخلاراجشألاككلذكمهو.ءام
سانلاعفديتيممهميلعت،ةبذكلانولضملانوملعملاءالؤه
يفرحبلاجومكمهو.هيفةايحالميقع،يحورلاتوملاىلإ
مهو.مهسوفنيفنوفدملايزخلابةدبزمةيتاع،هناجيه
سوفنلاكالهنعنوشتفي،ةدراشلاةهئاتلابكاوكلاك
مههيبشتو.دبألاىدمتاملظلابهايغمهريصم،اهرامدو
دحأ(خونخأرفسنماذوهياهسبتقيةهئاتلاموجنلابانه
،دوهيلادنعًافورعمناكرفسلااذهو)ةينوناقلاريغبتكلا
هنماذوهيسبتقيناةبارغالفاذل.مهيدلًابوبحمكشالبو
نمو.مهقالخأةساندومهروجفىلعهللاةغلبمهبطاخييك
:مهنأرارشألاءالؤهصئاصخ

مدعوعشجللفصوةمدمدلاو.نوكتشمنومدمدم.١
مث.ءيشلكىلعرمذتيفرارمتسابمهف.ءافتكالا
مدعف.ءيشلكىلعوءيشلكنمنوكشيمهنأ
.مئادلامهراعشوهءافتكالامدعواضرلا
مهئاوهأديبعنويحابإراجفنويناوهشمهنأمث.٢

.ةيناوهشلا
ًابلطسانلانوقلمتياوناكذإ،نويعفننوينانأًاضيأمهو.٣

ددوتلالجأنممههافشىلعلوسعممالك.ةعفنملل
ددوتلاو.ةيصخشلاةعفنملاىلعاولصحييكبرقتلاو
ءيشلكبلطتيتلاةينانألاامهساسأبرقتلاو
.اهسفنل

:ةالص
يندهالبرفكلاولالضلاءاروداقنأينعدتال،يبر
ّيفقلخا.ميوقلاكليجنإيفهتنلعأيذلاميقتسملاكليبس
ينعدعباو،معننمّيلعهتقدغأامعاضرلاوعاضتالاحور
عيمسكنإ.نيبحملابحأايكبيتلصدسفياملك
.نيمآ.ءاعدلا

:ةلئسأ
كئلوأونيياقنيبعمجتيتلاةقالعلايهام-١٠

؟رارشألانيعداخملا

خيراتلانماذوهياهمدقيتلاثالثلاربعلايهام-١١
؟ميدقلا

.رارشألاكئلوألثالثلاصئاصخلاركذأ-١٢

نينمؤمللةظع-٨

َهلاَقيِتَّـلٱَلاَوْقَألٱاوُرُكْذٱَفُءاَّـبِحَألٱاَُّهيَأْمُتْنَأاَّـمَأَو١٧
َ
ا

يفُهَّـنِإْمُكَلاوُلاَقْمَُّـهنِإَف١٨.ِحيِسَْملٱَعوُسَياَنِّـبَرُلُسُرًاقِباَس ِ
ِبَسَحِبَنيِكِلاَس،َنوُئِزْهَتْسُمٌمْوَقُنوُكَيَسِريِخَألٱِناَمَزّلٱ
،ْمِهِسُفْنَأِبَنوُلِزَتْعُْملٱُمُهِءالُؤٰه١٩.ْمِهِروُجُفِتاَوَهَش
َهلَحوُرالَنوُّيِناَسْفَن

ُ
.ْم

اوقبسلسرلانألًاعقوتمرارشألاءالؤهروهظناك
نمرذحهتاذحيسملانأىسننالو.مهروهظنماورذحو
اورذحدقلسرلانوكينألمتحملانمو.ةبذكلاءايبنألا
ظعولاءانثأرارشألاءالؤهلاثمأروهظنمنينمؤملا
دراوريغوهاذوهيهيلإراشأيذلاسابتقالاامنإ.داشرإلاو
لسرلانعلوقنماذإوهف،انيديأنيبيتلالسرلاتاباتكيف
.نينمؤملانيبًافورعمناكو،ًايوفش

نورخسينوئزهتسممهنأبرارشألاءالؤهزيمتدقو
الءيشلكنوضفري،نييداماوناكمهنأل،ةيحورلارومألاب
ةلاسرتءاج،نويناوهشنوقسافمهنأامبو.مهلوقعهكردت
ةلاسرف.ةدسافلامهئاوهأومهلويمعمضراعتتحيسملا
مدعوكولسلايفقيقدتلاوةراهطلاوةفعلاىلإوعدتحيسملا
ةايحىوتسمعفرو،اهلاكشألكبةيطخلاعملهاستلا
نوعرزياوناكرارشألاءالؤهامنإ.ةجردىقرأىلإناسنإلا
مهلاثمأنمةعامجمهسفنألاونوكو،بزحتلاوتاقاقشنالا
ةسينكيفبزحتلاوقاقشنالاحورف.مهلويمعمقفتت
هيلعو.ةيرزموةميخواهتبقاع.ناطيشلالمعنمحيسملا
دقامحالصإوةوخإلانيبةدحولاىلإىعسينأًاضيأ
.هللابعشنيبسانلاودعهدسفأ

سانلاميسقتىلإمهؤايربكمهتعفدرارشألاءالؤهنأمث
هللاابنيفراعلا،ةيفوصلادنعامك،ةماعلاوةصاخلا:نيتئفىلإ
قوفيىوتسمىلعمهنيذلانويناسفنلاو،مهاوسنمو
نماوغلبنيذلانويناحورلاو.نويداعلارشبلايأتاناويحلا
،هللاكاردإمهناعدايفكلذومهاوساهغلبيملامةفرعملا
اولعفينأمهعسوبو،هقئالخىمسأمهسفنأاوربتعااذكهو
ةيحيسملاةيحورلائدابملاباوبرضف.مهلولحيوبيطياملك
بسحةيطخوهامدجويالهنأل.طئاحلاضرع
.مهداقتعا

نويدسجلامهمهنأمهفصيومهيلعدرياذوهينكل
امببسب،نييداعلارشبلاىوتسمىلعنيذلانويناسفنلا

هللاةبحميفمكسفنأاوظفحانينمؤمللةظع-٨
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ةئفيهفىرخالاةئفلاامأو.يقلخطاطحنانمهيلعمه
.نييقيقحلانييناحورلا

ةعدبلاهذهباحصأنأنممغرلاب،ديدشلافسأللو
سفنمهلنيذلاصاخشألاضعبدجناننأالإ،اوضرقنادق
نممهريغنمىمسأمهسفنأنوربتعينيذلا،حورلا
.مهريغلالمهدحومهلتحتفتاومسلانأكو،نييحيسملا
نوعرزيوةددعتمتائفوفانصأىلإنينمؤملانوفنصيمهنأ
ردصتلاوزوربلاوةماعزلالجأنمتاماسقنالاوتاقاقشنالا
تايحورلاةنراقمنعاودصنيذلانيروهتملاباسحىلع
.يحورلاىمعلامهباصأفتايحورلاب

يفنيللستملاةبذكلانيملعملانمئراقلايزيزعرذحا
بهنلامهفده،ةفطاخبائذلصألايفمهونالمحبايث
بهأتمسوفنلاودعنألحورلايفًاظقيتمنك.بلسلاو
ىتمنمؤملاىلعموجهللةظحللكيفدادعتساىلعو
.هيلعضاضقناللةصرفلاهلتحنس

:ةالص
اليكلكتبحمجايسبيولحجّيستنأكلأسأمهللا
ةيحورلاةظقيلاينحنما.كلهأفءايربكلاخفيفطقسأ
.سودقلاكصخشةفرعميفًاومنيندزويحورلازييمتلاو
.نيمآ

:لاؤس
؟ةيطخلاعمنولهاستيرارشألاكئلوأناكاذامل-١٣

سوفنلاءانب-٩

ُمُكِناَميِإَىلَعْمُكَسُفْنَأاوُنْبٱَفُءاَّـبِحَألٱاَُّهيَأْمُتْنَأاَّـمَأَو٢٠
يفَنيِّـلَصُم،ِسَدْقَألٱ ْمُكَسُفْنَأاوُظَفْحٱَو٢١،ِسُدُقْلٱِحوُّرلٱِ
يف ِةاَيَحْلِلِحيِسَْملٱَعوُسَياَنِّـبَرََةْمحَرَنيِرِظَتْنُم،ِهللاٱِةَّـبََحمِ
َضْعَبْلٱاوُصِّـلَخَو٢٣،َنيِزِّـيَُممَضْعَبْلٱاُوَمحْرٱَو٢٢.ِةَّـيِدَبَألٱ
َبْوَّـثلٱىَّـتَحَنيِضِغْبُم،ِراَّـنلٱَنِمَنيِفِطَتُْخمِفْوَْخلٱِب
.ِدَسَْجلٱَنِمَسَّـنَدُْملٱ

رارشألاكئلوأهلعفيناكاملًاقيقدًافصواذوهيمدقامدعب
ًاسردهيطعيلنمؤملاىلإنآلالقتني،موتحملامهريصمّنيبو
ناميإلابنمؤملاكسمتبالإّمتيالومنلاو.تابثلاوومنلايف
.سدقألا

اهبملسيدئاقعوراكفأدرجمسيلةيحيسملابناميإلاو
وهقحلاناميإلالب،اهلةفلاخمةايحشيعيمث،ًايلقعءرملا
طخيفنمؤملااهايحيةايحوه.دقتعيامبجومبشيعلا
:٢بوقعي(»ٌتِّـيَمٍلاَمْعَأِنوُدِبَناَميِإلٱ«.هقلاخبهطبري
٢٠(.

عمةميمحوةينتمةقالعميقينابجينمؤملاومنييكلو
نمؤملاعمجتيتلاةلصلايهةالصلانأل،ةالصلاببرلا
يلصينأيهسدقلاحورلايفةالصلاو.هبرعميحيسملا
ملعييذلاوهسدقلاحورلاو.هللاةئيشمبسحنمؤملا
نأهملعيهنإ.هتالصيفلوقياذامويلصيفيكنمؤملا
،ناميإلاحرصولعياذهبو،ةينانألانمةيلاخهتالصنوكت
هاروسأىطختينأسوفنلاودعىلعبعصلانمريصيف
رارمتسابًارهاسنمؤملانوكيامدنعصخألابو،ةعينملا
شيعلابكلذو،هديسليناثلاءيجملاناميإلاجربنمبقرتي
ءاجرةايحيهراظتنالاةايحف.قيلييذلاكولسلاو
عقوتلااذهو،هديسءيجمعقوتوراظتنايفًامودوهف،نمؤملل
.برلااياصوجهنيفريسلاوشيعللهعفدي

نيدماسلاءافعضلانعثيدحلاىلإاذوهيلقتنيمث
قيرطلامهاوهتساوفيزلاقيربمهيلعذوحتسانيذلاةلفغلا
ميلاعتمهتعيضونيركاملانيلتاخملاعادخباوعدخناوجوعملا
راذنإلامهيلإاوهجوينأنينمؤملااذوهييصويو.رارشالا
سيلنمؤملانمبولطملاو.رافكلاسندنممهنأمهوفرعيو
كالهلارطخنمسانلاريذحتوراذنإلالبميلعتلاطقف
لعفيفرارمتسالاىلعئطاخلارصأاذإف.يدبألاتوملاو
.نمؤملاهبنجتينألضفألانمفرفكلايفيدامتلاوةئيطخلا
بجياذكه،ضيرملابحيوضرملاهركيبيبطلانأامكو
ةيطخلايداعيوهف،ئطاخلانمنمؤملافقومنوكينأ
ئطاخلاةيادهلجأنمناطلسنميتوأاملكباهبراحيو
نمعلصفنينأناسنإلارطضيةريثكتالاحيفو.لاضلا
.ةيدعمةودعمهب

:ةالص
تاراذنإلالجأنمسودقلايوامسلايبأايكركشأ
يتلاوسدقملاكباتكيفتءاجيتلاميلاعتلاوتاداشرإلاو
جاهولاكرونيفريسأيكيداشرإويميلعتلجأليه
.نيمآ.ميوقلاناميإلايفومنأيكلو

:لاؤس
؟سدقلاحورلايفةالصلاىنعمام-١٤

هللاةبحميفمكسفنأاوظفحاسوفنلاءانب-٩
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ةلاسرلاةمتاخ-١٠

َماَمَأْمُكَفِقوُيَو،َنيِرِثاَعَْريَغْمُكَظَفَْحيْنَأُرِداَقْلٱَو٢٤
يفٍبْيَعالِبِهِدَْجم ُديِحَوْلٱُميِكَْحلٱُهٰلِإلٱ٢٥،ِجاَهِتْبٱلٱِ
َىلِإَوَنآلٱ،ُناَطْلُّسلٱَوُةَرْدُقْلٱَوُةَمَظَعْلٱَوُدْجَْملٱُهَل،اَنُصِّـلَُخم
.َنيِمآ.ِروُهُّدلٱِّـلُك

هللاحيبستلاودمحلاوةالصلاوءاعدلابهتلاسراذوهيمتخي
هدحورداقلاهللاهتالصعفريوهف.انصلخمديحولاميكحلا
.للزلاوروثعلانممهظفحينأءيشلكىلع

ىعسيالنمؤملاف،ًادمعطوقسلاينعيالانهروثعلاو
كلذوهرثعتنأنكمييتلاعضاوملابنجتيلب،للزلل
رذنملاوهبنملاكوهيذلاو،هيفنكاسلاسدقلاحورلاداشرإب
وهنمؤملاهيلعخسرييذلانيتملاساسألاف.رطخلانم
يذلاوههنأل»صلخملا«مساهللاىلعاذوهيقلطأدقو.هللا
نمانيمحيواننوصييذلاوهو،حيسملاعوسيهنبايفانصلخ
،صالخلااذهناسنإلاربتخيامدنعف.انبقدحمرطخلك
برطيوةجهبلاهمعت،لبقتسملاورضاحلاويضاملاصالخ
دوعياذهبو،بيعالبهمامأهفقوأوهصلخهللانألهبلق
كئلوأللوقيانهاذوهيبينأكو.هللاوهيذلاهبحاصلدجملا
اومتحيواوضكرينارارشألارطخفصاوعتحتنيذلا
.ةيتاعلاحايرلاكلتنممهيمحينأرداقلانيمألانصحلاب

هداطصيلنمؤمللداصرملابًامودلتاخملاسيلبإنإ
هبيصتاليكوحصيورهسينأنمؤملاىلعف،هكابشيفهعقويو
.ودعلالابن

كناميإيفككشتميلاعتكانهتناكنإ،ئراقلايزيزع
أرقاوًاروفمقف،كبرعمريسلايفكتميزعفعضتوحيسملاب
ةبقاثةريصبوةقيمعةيوروًاديدجًافشككيطعيلبرلاةملك
نمةمكحلابلطيفناوتتال.حلاطلانمحلاصلااهبزيمت
.مهفلاوةمكحلابر

:ةالص
ينيمحتوللزلانمينظفحتكنألكركشأيوامسلايبأ

يتايحسرك.يكالهلىعسييذلاسوفنلاودعماهسنم
.نيمآ.كمسادجمتييككلرثكأ

:لاؤس
؟نمؤملادنعجاهتباللعفادلاوهام-١٥

ةقباسملا

،زيزعلائراقلااهيأ

بواجتنأعيطتستاذوهيةلاسرريسفتيفتقمعتنإ
كللسرننأنودعتسمنحنو.ةلوهسبةيلاتلاةلئسألاىلع
ركذتنأسنتال.كداهتجالةزئاجةيحورلاانبتكدحأ
.انيلإكتقباسملاسرإدنعًالماككناونعوكمسا

؟ةلاسرلاهذهبتاكاذوهيوهنم.١
؟ةلاسرلاةباتكلعفادلاوهام.٢
؟نويروقيبألامهنم.٣
؟ةوعدةملكاهلمحتيتلايناعملايهام.٤
؟ءامسلامالسوضرألامالسنيبقرفلاوهام.٥
؟نينمؤملانيبةسلخاولخدنيذلاكئلوأةياغيهام.٦
لالضلانعاذوهياهركذيتلاةثالثلاةلثمألاركذا.٧

.ةئيطخلايفطوقسلاو
نيباوللستنيذلاةبذكلاكئلوأةريستناكفيك.٨

؟حيسملاةعامج
نيعداخملاكئلوأونيياقنيبعمجتيتلاةقالعلايهام.٩

؟رارشألا
خيراتلانماذوهياهمدقيتلاثالثلاربعلايهام.١٠

؟ميدقلا
.رارشألاكئلوألثالثلاصئاصخلاركذأ.١١
؟ةيطخلاعمنولهاستيرارشألاكئلوأناكاذامل.١٢
؟سدقلاحورلايفةالصلاىنعمام.١٣
؟نمؤملادنعجاهتباللعفادلاوهام.١٤

:انناونع
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