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ءيشلكلبقّهللا-١

لاؤسلابكيتآْنأيلِتلقُتجوزتامليتمعاي:ىنم
يفًاماعنيرشعةربخكلنأل،ةلكشمينْتَفداصاملك
ةنئمطمةحرفًامئادكارأاذهعمو،لافطألاةيبرتوجاوزلا

يلوانأامأ.لعزوأٌّمهكلخاديالهنأيلودبيلىتح
ةرثكنمًامئادباصعألارّتوتبرعشأفناريغصنادلو
نيلظتكلاغشأةرثكمغركنأيفرسلابينيربخأ.لغشلا
.ةئداهةنئمطم

امبرو،َّـيلإكروضحلًادجةرورسمانأىنماي:ةمعلا
هبُتررم،نآلاهيلعتنأامنألينمرثكأكنومهفينوليلق
نيلوألايدالوأُتقزرامل.ةيجوزلايتايحةيادبيفًاضيأانأ

نأناكو.اوضرمينأنمًافوختبرطضاوّمهلاتيناع
.مومهلاوبارطضالاةدشنممونلاينافجفضرممهباصأ

.ًاضيأيتلاحهذهًاقح:ىنم

تناكيتلا،يمعةأرماتءاجوانأتضرممث:ةمعلا
ةيلزنملالامعألالكبتماقوكاذنآةايحلاديقىلعلازتام
يفءيشلكبركفأنأتقويلناكف،ةبعتمزوجعاهنأمغر
هللايفركفأنكأمليننأةأجفتظحالوةايحلا

ّ
.

؟كجاوزتاونسنعنيملكتتأ:ىنم

ريكفتلاًايلمعتيسنتاونسلاهذهلكيفمعن:ةمعلا
هللايف

ّ
ينباصأف،يسفنبتيبلاتابلطلكبمايقلاتدرأو،

هللا
ّ

.هيفريكفتللًاتقويلحيتيلديدشضرمبةايحلابهاو

خبطلابةدهجمانأوهيفركفأنأًايرورضنوكيَمل:ىنم
؟دالوألامامحوتيبلافيظنتوليسغلاو

ٰهلِإَّـبَّـرلٱُّبُِحت«سدقملاباتكلايفأرقن:ةمعلا
َ

ْنِمَك
لَقِّـلُك

ْ
.)٦:٥ةينثت(»َكِتَّـوُقِّـلُكْنِمَوَكِسْفَنِّـلُكْنِمَوَكِب

هللاابيمامتهانأتظحالو،اذهبتركفتضرماملف
ّ

ناك
.ةيضاملاتاونسلايف،ًاليلق

لوألاةثالثلاكدالوأبتيتأثيححضاواذه:ىنم
هللايفريكفتلليفاكلاتقولاكيدلنكيملفًاعابت

ّ
.

نمةيآيلترطخف،ًاضيأانأتركفاذكهو:ةمعلا
طٱ«)٦:٣٣(ىتمليجنإنم،فيرشلاليجنإلا

ْ
ًالَّـوَأاوُبُل

.»ْمُكَلُداَزُتاَهُّلُكِهِذٰهَو،ُهَّـرِبَوِهللاٱَتوُكَلَم

؟اذهبنينعتاذامًاديجمهفأمل:ىنم

دقل،يتصقتلمكأنإةعرسبهنيفرعتسنكل:ةمعلا
هللاعمتملكت

ّ
تنكمك،مامتلابيتلاحهيلعتضرعو

تقويدنعنكيملويبلقلكنمهبحأملثيحةنيزح
نأهيلإتبلطو،حيسملالجأليلرفغينأهتلأسو،هلجأل
.لوألاناكملايتايحيفهلزجحأليندعاسي

.كجوزوكدالوألكلالبقصخيلوألاناكملا:ىنم

ًابَأَّـبَحَأْنَم«)١٠:٣٧(ىتمليجنإيفأرقن:ةمعلا
هللانأاذهنمتمهفف»يِنُّقِحَتْسَيَالَفيِّـنِمَرَثْكَأًاّمُأْوَأ

ّ

.يتايحيفلوألاناكملابلطيورويغ

؟اذهمتيفيك:ىنم

ًالوأبرجأًاحابصظقيتسأامدنع،كربخأانأ:ةمعلا
ءاكبىلعضهنأتنكتارمةدع.هيلإيلصأوهيفريكفتلا
.هتجاحهيطعأوهئاكبببسىرألقلطنأف،يدالوأدحأ
هللاعمملكتأنأدعبو

ّ
يندعاسيف،يمويلكهعمثحبأو

دنعءاسملايفو.اذهانمويىتحلعفأاذكه،ينكرابيو
.ىرخأةرمهليلصأمونلا

هللانأنيدقتعتله:ىنم
ّ

انتيبلكاشمبوانبمتهي
؟اندالوأو

يفأرقنو،ًايصخشكبمتهيوانبمتهيوهمعن:ةمعلا
.»ٌةاَصُْحماَهُعيَِمجًاضْيَأْمُكِسوُؤُرُروُعُش«)١٢:٧(اقولليجنإ

.ةميظعةبيجعنوكيفاذكهرمألاناكنإ:ىنم

ةبيجعلاهذهةطساوبيتايحلكتَّـريغتدقمعن:ةمعلا
هللانأتنمآلب،بارطضابذئدعبمتهأملف

ّ
لكفرعي

ىلوألالوسرلاسرطبةلاسريفامكلكلابهتربخأو،يمومه
لُم«:)٥:٧(

ْ
يفو.»ْمُكِبيِنَتْعَيَوُهُهَّـنَألِهْيَلَعْمُكِّـَمهَّـلُكَنيِق

ءيشلكلبقططخأنأيرورضلانمهنأينارألاكتالا
.خمالبلمعأالويلزنمريبدت

هللا-١
ّ

يتيبوانأءيشلكلبق
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نعفلتخيمويلكذإليحتسمونكممريغاذه:ىنم
.لكاشمينضرتعتامًاريثكو،هريغ

لامعأططخأنأيلةدعاسممظعأفاذهمغر:ةمعلا
،كيبابشلافيظنتءاعبرألا،ليسغلاءاثالثلاًالثم:يلزنم
انأورئازيناتأنإو،تيبلالكتبسلا،خبطملاسيمخلا
ةقباسلانينسلايفامنيب،رخآتقوللمعلاكرتأةلغشنم
ًاعبطتحبصأو،نيمويوأدحاوموييفيلامعأبموقأتنك
دعتباةرسألانمدرفلكوةيبصعوةزفرنملغشلاةرثكنم
.ينع

ىلعلمعلاعيزوتةبرجتديرأ،يلثدحاماذه:ىنم
.كلثممايألا

كتابجاوبمايقلانيعيطتستكلذتعبتانإ:ةمعلا
،دحاوموييفءيشلكلمعننأردقنالنحنف،طاشنب
هللاعمملكتأاملحابصلايفو

ّ
نأهيلإبلطألبقملايموينع

هنمًاصوصخبلطأومويلاكاذيفيتابجاوممتأليندعاسي
ىتحعقوتمريغرئازوأةلكشمينتمهادنإةئداهىقبأنأ
.يتابجاوميمتتيفينقيعيال

سيلكلامعألكنيربدتتنأرثكأتمهفنآلا:ىنم
هللاةدعاسمبلبكدحول

ّ
.

هللادنع«بوتكموهامكًامامت:ةمعلا
ّ

.»كنوعدجت
هنوعىلعتلكتاويندعاسيوهفًاحيحصناكنإهنأتركفف
نإوينلجخيملو.هنوعبستحأنأتقولاعمتملعتو
يفيعماذهثدحوةرمهتيسننإويندعاسهيلعتلكتا
.يناسنيالفتارمةدعةيادبلا

فيكينيربخأنكل.ةطيسبةلاحلانوكتاذكه:ىنم
؟ًابيغسدقملاباتكلانمتايآلاهذهلكتفرع

.مويلكهأرقأيننأل:ةمعلا

؟ًاضيأاذهو:ىنم

هللاعمملكتأتيلصنإيرظنأ:ةمعلا
ّ

تأرقنإو
هللاينملكيسدقملاباتكلا

ّ
ًامئادنيملكتتامدنعًالثم،

،يننيكرتتوذلمريغثيدحلانوكيفكعمتسلانأويعم
هللاهديرياماذه

ّ
اميللوقيوهباتكةطساوبينملكيهنإ.

.ممتأنأيلعاذاموينمديري

ينيريسدقملاباتكلا،هنينعتاذامنآلاتمهف:ىنم
هللايضرأليبجاو

ّ
.

نمرثكألوقيسدقملاباتكلانكلوًالعف:ةمعلا
هللاوهنمينربخيو،اذه

ّ
نيأىلإو،يتآنيأنمو،انأنمو

نإ.توملاقيرطو،ةايحلاقيرط:نيقيرطينيريف،بهذأ
هللاتعطأ

ّ
هتيصعنإوةيدبألاةايحلاىلإيقيرطلصوي

.كالهلاىلإيقيرطيدؤي

ظحالأامنإ.ينبجعيواذهعمسأةرملوأل:ىنم
هللانأنيبيفنيرخآلافالخبنيفرصتتكنأ

ّ
كملكييذلا

دوأفةميظعةوقكيطعيكتالصيفهنيملكتوهباتكب
.ةوقلاهذهيفكارتشإلا

روضحلاتدرأنإو.هبكدعاسأهعيطتسأام:ةمعلا
.هذهتاعوضوملانعثحبلاعباتنىرخأةرم

ّهللاايّيفقلخٱًايقنًابلق-٢

مويلاتيتأو،ًاذلمريخألاانراوحناكيتمعاي:ىنم
.انثيدحعباتنلكيلإىرخأةرم

فيكًاقباسانثحب،َّـيلإكروضحلةرورسميننإ:ةمعلا
هللالعجن

ّ
هنألاذهبقحلاهلنألانتايحيفلوألاناكملا

.انقلخ

لصأتينأرشللحمساذاملف،انقلخهنأامبو:ىنم
نيحلاصًاراربأانقلخيملاذاملفرابلاوهثيحو؟ةيناسنإلايف
؟هلثم

هللانأانربخيسدقملاباتكلا:ةمعلا
ّ

قلاخوهو
نوكننأءاشهنألرايتخاللةرحةدارإمهاطعأ،سانلا

طسويتلاةرجشلانمالكأيالأءاوحومدآللاقو،نيعئاط
هللاايصعوناطيشللاعمسامهنكل.سودرفلا

ّ
دعتباف

هللانعامهبلق
ّ

.

هللاحمساذاملنكلو:ىنم
ّ

ناكنإو؟ناطيشلادوجوب
؟نامزنمهدبيَْملاذاملهنمىوقأ

لكوًاقباسًاضيأانأاهتلأسةلئسألاهذهلك:ةمعلا
هللا،ًايعطقًاباوجاولانيملاهولأسنيذلا

ّ
هحامسببسملعي

هللاايّيفقلخٱًايقنًابلق-٢
ّ

يتيبوانأ
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انبولقيفزكرمتيرشلانأنحنرعشنذإنكلو.كلذب
هللانأفرعننأانيلع

ّ
.ًاصالخوًانوعلسرأ

ةدكأتمتنكو،ًارشيبلقيفنأًاقباسركفأمل:ىنم
مهنأترعشدالوأيلراصاملنكل.ةحلاصةناسنإيننأ
هنعمهتعنمًائيشنوذخأيوقيليالامًانايحأنولمعي
.ًاضيأءيشلاسفنتلعفيننأتركذتف،نوبذكيو

رفسيفأرقنو.ريرشبلقانلوانتدالوذنممعن:ةمعلا
لَق«نيوكتلا

ْ
،)٨:٢١نيوكت(»ِهِتَثاَدَحُذْنُمٌريِّـِرشِناَسْنِإلٱِب

لٱ«١٤:٣رومزملايفو
ْ

ْنَمَسْيَل.اوُدَسَف،ًاعَماوُغاَزْدَقُّلُك
.»ٌدِحاَوَالَوَسْيَل،ًاحَالَصُلَمْعَي

نأردقنالًاذإ؟ًارارشأاندلُواننأنيركفتله:ىنم
.نحنامكنحناننألانسفنأبانسفنأريغن

،انسفنأبانسفنأريغننأردقنال.كعمقحلا:ةمعلا
هللانأًاقباسكلتلقنكل

ّ
ببسبنحن.ًانوعانللسرأ

هللااننايصعوةدسافلاانبولق
ّ

كلذل،يدبألاتوملاقحتسن
هللافرصني

ّ
رادقمبانبحيهنكلو،ةثيبخلااناياطخلجألانع

هللامامأنوبنذمنحن.انيجنيلًاقيرطدجوأهنأ
ّ

قحتسنو
هللاامأ،صاصقلا

ّ
هنبالسرأوهسفنبباقعلالمتحاف

ىلعتاموبُرضاملانتنونيدلمتحاودسجتيذلاديحولا
.بيلصلا

وللضفأتنك.همهفبعصوَّـيلعبيرغاذه:ىنم
هللايحضينأيرورضلانمنوكيالف،ناطيشلاىهتنا

ّ

.هنباب

هللادنعليحتسمءيشال:ةمعلا
ّ

الفسلفتلكامنإ،
كتيبيفكنأيروصت.يهامكرومألالبقننأانيلع،عفني
ملسهمامأودحاوكابشديحولاذفنملاو،قيرحَّـبشو
بهتلملاتيبلايفةيبغنيقبتله.هيلعلوزنلانكمي
هللاحمساذامل:نيلأستونيفسلفتت

ّ
الأهناكمإبوقيرحلاب

ىلإ،ديحولاذفنملاىلإنيعرستلهوأ؟لعتشتاهعدي
وهحيسملاعوسيف.انتايحاذكه؟ةعرسبنيجرختوكابشلا
ضبرتيتلااناياطخوانبونذنمصالخللديحولاقيرطلا

.توملاوقيرحلاةبلاجانيلع

،ةقيمعلاةرظنلاهذهبلبقنمةايحلاىلإرظنأمل:ىنم
.اهبتركفنإبرطضأو

تحتاوملأت،حيسملاءيجملبقسانلانمريثك:ةمعلا
هللانمًاصالخاوبلطومهبونذلقث

ّ
:٥١(رومزملايفأرقن.

لَق«)١٠
ْ

يفْقُلْخٱًاّيِقَنًاب ناكامملهسأانلصالخلاف»ُهللاَااَيَّـِ
.حيسملاىلإانبونذبمدقتننأردقناننأل،ءامدقلل

الأ،يلرفغويبونذلكبهمامأتفرتعانإنكلو:ىنم
؟ةديدجةناسنإحبصألهوأ؟ةيطخلاسفنلًادغدوعأ

نكميو،ةيطخللضرعتنضرألاىلعانمدام:ةمعلا
نممويلكانلحومسمنكلو.ًادغومويلائطخننأ

هنأل،انئاطخأنعنيبئاتعوسيىلإانبونذبيتأننأديدج
خستتمويلك،انتويبهبشياذهو.ًاضيأانلرفغينأديري
.ءاحصأىقبنلاهفظننواهسنكنو

تيبلامويلكفظنناننإكلوقبنينعتاذام:ىنم
؟ًاحيرمًاليمجنوكيل

حئاورلاوخاسوألارثكتتيبلاًايمويفظننملنإ:ةمعلا
لبةدرجملانيعلاباهارناليتلاتابوركيملادادزتوةهيركلا
انتيبيفاهلًابصخًاناكمدجتو،بوكسوركيملاةطساوب
.ًاضارمأببستو

؟ًاذإةحصلللب،رظنمللسيلتيبلافيظنتف:ىنم

نأل،مهسبالمولافطألاةشمقأيلغناذهلمعن:ةمعلا
رثأتلاعيرسريغصلالفطلاو،تابوركيملالتقيكلذ
.ةريبكةفاظنىلإجاتحيوضارمألاب

ردقأف،ًاديدجىنعمتيبلايفيلمعيطعياذه:ىنم
.يتلئاعةحصبينتعأنأ

،ةيدسجلاانتحصبةلاحلانوكتاملثموًاعبط:ةمعلا
انرهطيانبونذبحيسملامامأانفرتعانإ.ًاضيأانسوفنباذكه
،ًايمويهيلإعوجرلابانلحمسيةيطخلاانعباتنإو،اناياطخنم
مكارتتةيطخلاخاسوأانكرتنإنكلو.ديدجنمانرهطيف
حبصتو،ةريثكتابوركيمبيحورلاانناسنإباصُي،انيف
.ةئيسًالامعأوةئيدرتافصببست،ةريرشانراكفأ

.ينمزاليةيطخلاسوباكنكلو،قحريونتاذه:ىنم

ةايحلاةياهنىلإلظتةيطخلاةيناكمإحيحص:ةمعلا
.هصالخيفحيسملاهاطعأاماذه،ىهتناةيطخلاموزلنكل

هللاايّيفقلخٱًايقنًابلق-٢
ّ

يتيبوانأ

٥
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املكو،رثكأةعيطمحبصأهتملكيفهيلإتيغصأاملك
نيظفحتامك.ئطخأالأيندعاسييسفنلهريهطتتلبق
اماذهو،ششعتتابوركيملايعدتالاذكهكتيبةفاظن

يفًالئاقكدعاسيحيسملاو.ًاضيأةيحورلاةايحلايفثدحي
ملٱَعيَِمجاَيَّـَيلِإاْوَلاَعَت«)١١:٢٨(ىتم

،ِلاَْمحَألٱِيليِقَّـثلٱَوَنيِبَعْتُْ
.»ْمُكُحيِرُأاَنَأَو

انعاهعفريلببونذلابنينوحشمنوكننأديريال
لقثبرعشننأوهءيشمهأنكلةيطخلادضانيوقيوًايموي
.ديحولاانصالخحيسملاىلإعرسنو،اهانلمعاملكةيطخلا

نارفغلا-٣

قابطألاونوحصلالسغنمنآلاتيهتنا:ىنم
.ةمّوكتملا

يلجلامّوكتلهانيلجامانتايحلالخبسحنول:ةمعلا
.هانيأرنإقدصناللاعلبجكانمامأ

كلذمغروةريثكيناوألمعتسأاليكلهبتنأيننإ:ىنم
.بعتأف،يلجلامّوكتي

ناسنإلاهجاتحيرخآريهطتىلعكلدياذه:ةمعلا
.ًايموي

؟مسجلاةفاظننيدصقتأ:ىنم

.بلقلاريهطتلبال:ةمعلا

؟ريهطتىلإبلقلاجاتحياذامل:ىنم

يتلااياطخلاوبونذلانمريهطتلاىلإجاتحي:ةمعلا
.هخطلتانبونذنكلوضيبأانبلقنوكينأبجياهبكترن

ءيشبرعشأانايحأنكلو،يبلقىرأنأردقأال:ىنم
يبلقيفرعشأفةئيدرةملكبًاناسنإتمتشنإو.نيلوقتامم
.كلذلملأتأف،تأطخأيننإيللوقيتوص

هللامعن:ةمعلا
ّ

النكلو.ريمضلاوهانبولقيفتوص
تلمعتساوليروصت.انماثآواناياطخيفرمتسنوهلعمسن
؟لصحياذاماهيفظنتنأنودبىرخألادعبةرمنوحصلا

يلصألااهنولىرنالىتحخستتاهنأل،ليحتسم:ىنم
.ةهيركةحئاراهنمحوفتو

ةخاسوعمسانلارثكأاذكهو،فيخمءيش:ةمعلا
ىلعًاخسومهبولقيفنوموكيوةيطخلايفنورمتسيمهبولق
.خسو

؟يسفنبيسفنرهطأفيكنكلوعيظف:ىنم

كسفنيلجأنوحصلليلوقتنأنيردقتله:ةمعلا
؟كسفنب

.اهيلجأنأانأَّـيلعبجي،ال:ىنم

اذكه،اهسفنيلجتنأردقتالنوحصلانأامك:ةمعلا
.اناياطخنمانبولقرهطننأنحنردقنال

؟انبونذنمانرهطيًادحأنأيرورضلانمًاذإف:ىنم

ىلوألاانحويةلاسريفأرقن،صالخلارساذه:ةمعلا
هللانبإحيسملامدريهطتلااذهلمعييذلانأ١:٧

ّ
يذلا

.ةيطخلكنمانرهطي

؟ياياطخنمينرهطينأهمدردقيفيك:ىنم

هقحتسأيذلاصاصقلالمتحاهنإتنمآنإ:ةمعلا
ايكلجألحيسملالبقدقل.يبونذنمررحتأ،ياياطخلجأل
ناكهنأمغرانتنونيدلمحناسنإلكلجألويلجألوىنم
.انتبوقعًاعوطلمحوًائيرب

ياياطخويبونذلكيلرفغيحيسملانأنينظتأ:ىنم
؟هبتنمآنإ

َّـنَأ«١٠:٤٣لسرلالامعأيفأرقناننألمعن:ةمعلا
خلٱَناَرْفُغِهِمْسٱِبُلاَنَيِهِبُنِمْؤُيْنَمَّـلُك

ْ
.»اَياََط

ةرمينرهطيفيكديدجنمتأطخأنإنكلو:ىنم
؟ىرخأ

فرتعانإ،نارفغلاًايمويلانيهبنمؤينم:ةمعلا
ِنِإ«١:٩انحوي١يفبوتكموهامكاهيلعمدنو،هئاطخأب
اَناَياَطَخاَنَلَرِفْغَيىَّـتَح،ٌلِداَعَوٌنيِمَأَوُهَفاَناَياَطَخِباَنَْفَرتْعٱ

يتيبوانأنارفغلا-٣

٦
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الكنإ،يلجلاىرخأةرميركذت.»ٍمْثِإِّـلُكْنِماَنَرِّـهَطُيَو
لكرارمتسابمويلكاهنيفظنتلبةخسومنوحصلانيكرتت

هللالمعياذكه،نيح
ّ

.انب

!ميظع:ىنم

حيسملاملعدق،انمبولطمدحاوءيشنكلو:ةمعلا
امكاناياطخانلرفغا،لوقللمهدشرأواولصينأهذيمالت
انلرفغيهنأينعياذهو.انيلإنيبنذمللًاضيأنحنرفغن
.انيلإاوءاسأنيذللنحنرفغنامرادقمب

قلطأاذإف،ةحماسملاعيطتسنالتارملاضعب:ىنم
.ليحتسماذه؟هحماسأفيكفيخأىلعصاصرلامهدحأ

ىتمحيسملاةرمذيمالتلاميعزسرطبلأس:ةمعلا
َىلِإْلَه؟ُهَلُرِفْغَأاَنَأَويِخَأَّـَيلِإُئِطُْخيًةَّـرَمْمَك«٢٢و١٨:٢١
،ٍتاَّـرَمِعْبَسَىلِإَكَلُلوُقَأَال«:ُعوُسَيُهَلَلاَق»؟ٍتاَّـرَمِعْبَس
هذههيلعَّـصقذئدعبو.»تاَّـرَمَعْبَسًةَّـرَمَنيِعْبَسَىلِإْلَب
.)٢٧-١٨:٢٣ىتمنماهيأرقايلضفت(،ةصقلا

نأدارأًاكلمًاناسنإتاومسلاتوكلمهبشي«:ىنم
نويدمدحاوهيلإمدق،ةبساحملاأدتبااملف.هديبعبساحي
عابُينأهديسرمأيفويامهلنكيملذإو،ةنزوفالآةرشعب
دبعلاَّـرخف.نيدلايفويوهلاملكوهدالوأوهتأرمأووه
»عيمجلاكيفوأفَّـيلعلَّـهمت،ديساي«ًالئاقهلدجسو
.نيدلاهلكرتوهقلطأودبعلاكلذديسننحتف

دبعلاكلذجرخاملو«ةصقلاةلمكتيعمسإ:ةمعلا
هكسمأفرانيدةئمبهلًانويدمناكهقافرنمًادحاودجو
هقيفردبعلاَّـرخف.كيلعيلامينفوأ:ًالئاقهقنعبذخأو
.عيمجلاكيفوأفَّـيلعلهمت:ًالئاقهيلإبلطوهيمدقىلع
.نيدلايفويىتحنجسلايفهاقلأوىضملب،درُيملف
ىلعاوّصقواوتأو،ًادجاونزحناكامهؤاقفرديبعلاىأراملف

اهيأ:هللاقوهديسذئنيحهاعدف.ىرجيذلالكمهديس
.َّـيلإتبلطكنألكلهتكرتنيدلاكلذلك،ريرشلادبعلا
امككقيفردبعلامحرتًاضيأتنأكنأيغبنيناكامفأ
يفويىتحنيبذعملاىلإهمّلسوهديسبضغف؟انأكتمحر
ملنإمكبلعفييوامسلايبأاذكهف.هيلعناكاملك
.»هتالزهيخألدحاولكمكبولقنماوكرتت

،رادقملااذهبيلرفغيبرلانأاذهنمتمهف:ىنم
.ناسنإلكلرفغأامكطقف

انلناسنإلاانيخأبونذف،تملكتباوصلاب:ةمعلا
هللامامأاهانلمعيتلاانبونذلةبسنلاب،ةريغص

ّ
.

.كلذقيبطتبعصلانم:ىنم

مكانكردأنإنكلو.انبولقلاذهقيبطتبعص:ةمعلا
هللامامأةميظعانبونذتناك

ّ
نيرخآللانحامسريصي

نوحصلانمًالبجيلجناننأةيادبلايفانملكتدقل.لهسأ
اذكهو،ديدجنممويلكاذهلعفناننإو.انتايحيف
حيسملانمتبلطنإو.ًايمويهانموَّـكًالبجانبونذتحبصأ

ًالهسحبصي،يريهطتنمتدكأتو،بونذلاهذهلكنارفغ
لمعامىسنأنأردقأملاذإو.ناسنإلايخألرفغأنأَّـيلع
١٧اقولليجنإيفأرقنامكيندعاسيهسفنبرلاف،يل
.»لكلاءافشلبرلاةوقتناكو«

هللانمبلطأنأديرأ:ىنم
ّ

ياياطخلكيلرفغينأ
.َّـيلإاوأطخأنيذللرفغألًاضيأيندعاسيو

حلاصلابيصنلايراتخا-٤

ايكعمًاليوطثدحتأليدلتقوالمويلا:ىنم
ديعلاو،سانلاضعبانترايزليتأيسنأل،ةزيزعلايتمع
خبطوفيظنت،تيبلاةديسلاذهىنعمامنيفرعتو،بيرق
.ةريثكىرخأءايشأوىولحريضحتو

،ىنميتبيبحاياذهينعياذامةفراعانأمعن:ةمعلا
.ءانتعاللنوجاتحيًاضيأدالوألاو

.ديازلغش،يدايتعالالغشلاقوف،وهاذه:ىنم
.يسأرعضأنيأفرعأالف

ةالصللرثكأتقوىلإجاتحأ،هذهكمايأيف:ةمعلا
هللامامأءودهلاو

ّ
.

ةرملابتقودجويالمايألاهذهلثميفنكلو:ىنم
.ةالصلل

ِعوُجُّرلٱِب«:٣٠:١٥ءايعشإيفأرقأيننكل:ةمعلا
َختِنوُكُّسلٱَو

ْ
هلٱِب.َنوُصُل

ُْ
.»ْمُكُتَّـوُقُنوُكَتِةَنيِنْأَمُّطلٱَوِءوُد

يتيبوانأحلاصلابيصنلايراتخا-٤
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تاديسًاضيأصختهذهلثمةملكنأنينظتأ:ىنم
؟انلكاشميفًانوعلاننىتحتيبلا

تقوعرسأبيلمعيهنأينإ،انأهتربتخااماذه:ةمعلا
هللاعمهتثحبنإ،ةلوهسرثكأو

ّ
.ًالبق

هنيجاتحتيذلاتقولانأل،نكممريغاذهنكلو:ىنم
.كلمعتقونمذخأي،ءودهلاوةالصلل

دنعنكلو،رشبلاقرطبِتركتفانإقحكعم:ةمعلا
هللا
ّ

هللاةكربانلامعأيفربتخنو،فلتخترومألا
ّ

لكلًاساسأ
.ءيش

.ًايلمعاذهمهفأالانأ:ىنم

يعمثدحدقل.هتبرجاذإالإهيمهفتنلو:ةمعلا
يدنعمويلا:لاقروهشملجرنعتأرق.ءيشلاسفن
،يسفنلتلقاذكهو.رثكأةعاسيلصأنأَّـيلعف،ريثكلغش
هربتخأالاذاملف،رسلااذهربتخادقريهشلالجرلاناكنإ
هللامامأءودهلليسفنبتيتأف؟انأ

ّ
ينيطعيو،ينكرابيل

تنكولاممرثكأ،ةلوهسونانئمطإبيلمعسرامأيكل
.ةبرطضم

لكيفةئداهكنأًاقحىرأوَّـيلعديدجاذه:ىنم
.كنمبجعأتنكو،كلاغشأ

ُمِرْكُأِّـينِإَف«أرقن٢:٣٠لوألاليئومصرفسيف:ةمعلا
تمدقنإرسلالكدجنأدبملااذهيفف.»يِنَنوُمِرْكُيَنيِذَّـلٱ
هللا
ّ

نأهقحاذهواذهبهمركأ،مهملانيمثلايتقونمًامسق
.اندعاسيوًاضيأانمركيهانمركأنإو،انقلاخهنأل،همركن

.ًاضيأانأهبرجأسف،ًاقحاذهناكنإ:ىنم

:١٠اقولليجنإنمةريغصةصقكلأرقأس:ةمعلا
ٌةَأَرْمٱُهْتَلِبَقَف،ًةَيْرَقَلَخَدَنوُرِئاَسْمُهاَميِفَو«:٤٢-٣٨

يفاَثْرَماَهُمْسٱ يِتَّـلٱ،َمَيْرَمىَعْدُتٌتْخُأِهِذِٰهلْتَناَكَو.اَهِتْيَبِ
اَثْرَماَّـمَأَو.ُهَمَالَكُعَمْسَتْتَناَكَوَعوُسَيْيَمَدَقَدْنِعْتَسَلَج
يفًةَكِبَتْرُمْتَناَكَف ،ُّبَراَي«:ْتَلاَقَوْتَفَقَوَف،ٍَةريِثَكٍةَمْدِخِ
َهلْلُقَف؟يِدْحَوُمِدْخَأيِنْتَكَرَتْدَقيِتْخُأَّـنَأِبِيلاَبُتاَمَأ

َ
ْنَأا

ـَنيِّـمـَتَْهتِتـْنَأ،ـاَثـْرَمـاَثـْرَم«:ُعـوُسـَيَبـاَجـَأَف»!ـيـِنـَنـيـِعُت
حلٱَّـنِكٰلَو،ٍَةريِثَكٍروُمُأِلْجَألَنيِبِرَطْضَتَو

ْ
.ٍدِحاَوَىلِإَةَجَا

.»اَهْنِمَعَزْنُيْنَليِذَّـلٱَحِلاَّـصلٱَبيِصَّـنلٱُمَيْرَمْتَراَتْخٱَف

ضعباهدنعناكدقفاثرمعمرعشأانأ:ىنم
نأًانسحتسمسيلوريثكلغشلانأكلذىنعمو،نيرئازلا

نأبجيذإ.اهدحولءيشلكلمعتاهكرتتواهتخأسلجت
.لغشلاىلعانواعتت

عمقحلاتيبلاتاديساننأةهجنممعن:ةمعلا
ةرايزيفامأ،بتعتنأاهيلعنيرخآنورئازلاناكولف.اثرم
.الفبرلا

؟الاذامل:ىنم

.ةيداعتسيلةرايزلاهذهنأل:ةمعلا

ىلإةجاحيفوًاعئاجناك،ًاضيأوهنكلو:ىنم
.ءاذغ

تدارأاثرمو.تاذلاببرلاناكنكلو،ديكأ:ةمعلا
النأترعشفميرمامأ،تيبلايفءيشنسحأهلمدقتنأ

جاتحتتناكسكعلابلب،هلهمدقتنألحلصياهدنعءيش
.مهأوهاماهلديسلامدقينأىلإ

؟نيلوقتاذام:ىنم

هللاءاضرإلجأنمانلمعامهميرظنا:ةمعلا
ّ

ال،
ًاحلاصًالمعلمعينمانمسيلوةاطخانلكاننأليفكي
هللايضرنالانبعتامهمو.ًالماك

ّ
.

؟ًاذإلمعناذام.فيخمركفلااذه:ىنم

هللا:ةمعلا
ّ

اَذٰه«رشبلللوقيو.هنباانللسرأوانمحر
حلٱيِنْبٱَوُه

ْ
.)٩:٧سقرم(»اوُعَمْسٱُهَل.ُبيَِب

؟هلعمسناذامو:ىنم

اَنَأ«١٤:٦انحويليجنإيفانلهلوقيامعمسن:ةمعلا
حلٱَوُقيِرَّـطلٱَوُه

ْ
حلٱَوَُّق

ْ
.»ِيبَّـالِإِبآلٱَىلِإِيتْأَيٌدَحَأَسْيَل.ُةاََي

هللانأينعياذهو
ّ

لكلانييكلملاعلاىلإديحولاهنبالسرأ
هللاىضرهبنمؤم

ّ
.

يتيبوانأحلاصلابيصنلايراتخا-٤
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رَّـدقُمريغمأوتيبلاةديسكيلمع-٥

ريضحت:لغشلاسفنمويلك،مويلاةبعتمانأ:ىنم
هذهتيهنأنإو.يلجلاوفيظنتلاوةطمقألالسغ،ماعطلا
.هلمتهيويبعترِّـدقيدحأالو،اهيلإًاددجمدوعأةرودلا

.تضرمولوىتحءيشيألمعكنكميال:ةمعلا

نولوجتيونوخرصيدالوألاف،قاطُيالءيشاذه:ىنم
هماعطلصحياليجوزو،لَمهمتيبلاو،ةفيظنريغمهبايثو

يندعاستنأردقتالونسلاةريبكيجوزمأو،هتقويف
.ًاريثك

الف؟تيبلايفهرادقموكلمعةيمهأتيأرله:ةمعلا
نيعيطتستاليتلاةظحللايفنأل،ريدقتلاقحتسيهنأدب
.ةيلئاعلاكتيبةايحفقوتتكتابجاوةسرامماهيف

مويلالامعأتعباتنإنكلو.لاحلااذكهمعن:ىنم
اهبثحابتيلكلايجوزلامعأامأ،اهركذيدحأال
.اهردقيو

تيبلاتاديسهسرامتيذلالمعلاًالعف:ةمعلا
هللاقلخامل.اذهلانقلُخاننأك،ًايعيبطربتعُيتاهمألاو

ّ

هللاهآراملنكلو،ًالوأًالجرناكناسنإلا
ّ

َسْيَل«لاقًاديحو
نيوكت(»َُهريِظَنًانيِعُمُهَلَعَنْصَأَف،ُهَدْحَوُمَدآَنوُكَيْنَأًادِّـيَج
ءابعألاهنعففخنولجرلادعاسنلبرلاانقلخف)٢:١٨
خبطلاودالوألاةيبرتك،ةيمويلاةايحللةيرورضلالامعألاو
.تيبلافيظنتوليسغلاو

هللاهديرياماذهله:نيلوقتاذام:ىنم
ّ

كلذلو،ينم
؟ينقلخ

هللا،لاحلايههذهًامامت:ةمعلا
ّ

نيعتلةأرملاقلخ
.اهلجر

الوىتحءيشينعفنيالفاذكهلاحلاتناكنإ:ىنم
.برهلا

الوىتحنيدعاستالفبرهلابنيركفتول:ةمعلا
نأرادقمبةمهمانتمدخنإهانلقاميركذتنكلو،كسفن

ديدجلاىنعملانيدجتانهواهنودبموقتنأردقتالةلئاعلا
.ةفيرشةيلوؤسملبطقف،ًالعزوًابعتتسيلاهنإ،انتمدخل

نمًاردقمظعأيهةملكلاهذهنأنيدقتعتالأ:ىنم
؟ًاضيأةمداخلكهلمعتنأنكمييذلاانلمع

.هلمعتنأةمداخيأردقتالمألاهلمعتام:ةمعلا
.دالوأللاهبهتنأةمداخللنكميالمألاةبحمًالثم

.الًاعبط:ىنم

اهنودبهنأل،ةيادبلاذنملفطللةمهممألاةبحمو:ةمعلا
ًاليلظقيتستمألا.ةحيحصلاةقيرطلابروطتيالوومنيال
الاهبلقنألظقيتستالةمداخلاامنيب،اهلفطخارصىلع
.عمسي

خارصعمسأنكأمليجاوزلبق.الًاعبط:ىنم
ظقيتسأترصًالافطأتقزُرذنمنكلو.ًاليللافطألا

.ًاعيرس

ةيبرتبموقينأردقيدحأالنأنيرتاذهنم:ةمعلا
.مهنيبحتامككدالوأبحيدحأالو.كلثمكدالوأ

.اذهيفكشالحيحص:ىنم

هللاقلخاملهنأاذهنمنيرتو:ةمعلا
ّ

ةنيعمةأرملا
موقتنأةرداقلاةمومألاةفطاعاهبلقيفعضو،لجرلل
ليجلاىرحألابوأ،دالوألاةيبرتبيأ.ىمظعةيلوؤسمب
.ديدجلا

يننألبقنمركفأمل.ًاديجاذهتمهفنآلا:ىنم
.يتأتلايجأنعةيلوؤسملايفةكيرش

ًابجاوتسيلدالوألاةيبرتنأًاذإتظحالله:ةمعلا
ريغلامعأوبعتهبقلعتيًاعبط؟ًايئدبمًامهملبًاطيسب
ىلعيتلاةكردمريغلاةيلوؤسملايسنتالنكلو،ةرَّـدقُم
.كقتاع

ةمدخلافطألاةيبرت،ًافلتخميلمعرهظينآلا:ىنم
.لعزوبعتىرخألالاغشألالكنكلو،ةميظع

يتيبوانأرَّـدقُمريغمأوتيبلاةديسكيلمع-٥
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الأ؟فيظنتلاوليسغلاويلجلاوخبطلانينعتأ:ةمعلا
؟كجوزلامريبدتيفلاغشألاهذهبنيكرتشتكنأنيملعت

؟فيك:ىنم

،هتاشورفمبتيبلا،كجوزلامكيدينيب:ةمعلا
يرضحتلةيئاذغلاداوملاو،كيلإةمَّـلسماهريغوبايثلاو
.كترسأماعط

.يجوزلاومأباهللخدالضارغألاهذهنكل:ىنم

ملنإو.ةعرسبلهلهتتاهليمتهتملنإنكلو:ةمعلا
ىلعو.اهنيمرتفدسفتةمكحوهابتنابةيئاذغلاداوملارتشت
.نمثلاعفدينأكجوز

؟َّـيلعرومألاهذهةيلوؤسمعقتلهو:ىنم

نيبوةمهمكتمدخنأكسفنبنيفرتعتنآلا:ةمعلا
.ةلئاعلاةحصماودلتيبلاةفاظنكيدي

قلعتيليسغلاوتيبلاةفاظننأنيركفتله:ىنم
؟ًاريثكةحصلاب

،خسولاورابغلانمانتيبفيظنتبانممتهانإ:ةمعلا
،مامحتسالابانينتعاو،هانيلغورارمتسابليسغلاانلسغو
.هنمبوركيملااهيلعومنييتلاضرألاعزنن

؟يتلئاعةحصينبيتيبلافيظنتله:ىنم

.معنًاعبط:ةمعلا

ًامسقسيلءاسنلانحنانلمعوةريبكانتيلوؤسم:ىنم
عمتجملاوبعشلالكلةمدخلبطقفةلئاعلاظفحلًاماه
.يرشبلا

لمعالبموديبعشالهنأنيملعتالأ:ةمعلا
الوةميظعتاطيطختنوكلمينيذلالاجرلاعفنام؟ءاسنلا
؟ةفاظنلاولكألاةهجنممهبمتهيدحأدجوي

نأركفأتنكنآلاىتحيلمعىنعمرولبتنآلا:ىنم
.بعتلاسفنمويلك،ًاهفاتنوكيهلمعأاملك

لمعلانأل.ايندلاهذهيفهتيمهأهلءيشلك:ةمعلا
.هتيمهأًاعيرسظحالنتأيملنإ،لابزلالمعىتحيرورض

حئاورلاترشتناذإبارضإلالالخكلذانربتخا:ىنم
.ةهيركلا

لمعبموقينمربتعينأدحألقحسيلف:ةمعلا
هللامامأ.ًاهفاتوأًاسندطيسب

ّ
يفانعضيوهوءاوسانلك

.ةنامأبيلحميفيلمعسرامأنأطقفمهملا.مئالملاناكملا

هللانأنينظتله:ىنم
ّ

لبلمعلاةيعونبمتهيال
؟همامتإةيفيكب

بحاصنأليجنإلايفأرقنو،باوصاذه:ةمعلا
دنعو.اهمامتإلةفلتخمتابجاوهديبعلىطعأورفاستيبلا
مهبجاوباوماقنيذلاهديبعبرلاحدمفيكعمسنهعوجر
لٱاَُّهيَأاَّـمِعِن«دحاوللاقو.ةنامأب

ْ
َتْنُك.ُنيِمَألٱَوُحِلاَّـصلٱُدْبَع

يفًانيِمَأ لٱِ
ْ

لٱَىلَعَكُميِقُأَفِليِلَق
ْ

»َكِدِّـيَسِحَرَفَىلِإْلُخْدُاِ.ريِثَك
.)٢٥:٢١ىتم(

فلتخيبرلاةهجنمانلمعىلإانرظننإ:ىنم
.هانعم

هلمعببعتيًالكنأيركذتتنأكلريخو:ةمعلا
ممتننأديرنتاهمأوتويبتاديسكنحنو،لمعامهم
هللااننيعيذلاناكملايفانتابجاو

ّ
انبرمامأموقنيكل،هلجأل

.تانيمأاندجيوةرخآلايف

ّهللامامألجرلابةأرملاةاواسم-٦

نأردقأفرثكأةيرحيلوًالجرتنكينتيل:ىنم
لوقينأردقيدحأالو،ديرأاملمعأوءاشأامثيحبهذأ

.ًائيشيل

تاريثكف،اذكهركفتيتلاىلوألاةأرملاتسل:ةمعلا
.كلذنيَّـنمت

اهنألمارحاولاقو،سانلاءاتسااندلُوامل،حيحص:ىنم
!دلونملانتيل.ًايبصسيلوًاتنبتدلُو

.تاديسوتانبنودبايندلايرَّـوصت:ةمعلا

هللامامألجرلابةأرملاةاواسم-٦
ّ

يتيبوانأ

١٠
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اوخبطينأمهيلعف،لاجرللبعصاذهمعن:ىنم
.اوفظنيواولسغيو

دوجويهتنيامًاعيرسلب،طقفاذهسيل:ةمعلا
ملولف.لجرلامأيهةأرملانأل،ةيضرألاةركلاىلعرشبلا
.لاجرلادجُواملةأرملادجوت

نمف.رشبلالكيهتنيةأرملانودب.قحكعم:ىنم
.ءاسنلانحناندوجويرورضلا

سكعلاو.رارمتسالاىلعرشبلاردقيالاننودب:ةمعلا
الو،ناسنإلارمتسااملطقفءاسنلادجوولًاضيأحيحص
.لافطأبيتأننأانردق

.امهضعبنالمكيلجرلاوةأرملاف:ىنم

هللادصقىرنانه:ةمعلا
ّ

نيوكتلارفسيفأرقنامك
هذه.»ْمُهَقَلَخىَثْنُأَوًارَكَذ...َناَسْنِإلٱُهللاٱَقَلَخَف«)١:٢٧(
هللاةدارإ

ّ
ىتمليجنإيفًالئاقحيسملااهنعربعيتلاةيلصألا

لٱَنِمَقَلَخيِذَّـلٱ«١٩:٤
ْ

.»ىَثْنُأَوًارَكَذاَمُهَقَلَخِءْدَب

هللانأرهظياذهنم:ىنم
ّ

.ةأرملانايكديري

هللاضراعنأدبملااذهانضراعنإومعن:ةمعلا
ّ

.هسفن

هذهيفلمجأولهسأ،لجرلاةايحنكلو:ىنم
.ملظأوبعصأةأرملانايكو.ايندلا

؟رثكأةيرحكلميلجرلانألاذهنيلوقتله:ةمعلا
تنأيسبلتنأنيردقتال.ةيلوؤسموتابوعصًاضيأهيلعف
.لاملارضحيوبعتيهنأالولكدالوأو

!ًاقح:ىنم

كرتياهتيذغتواهسابلإلةلئاعلانعلوؤسمهنألو:ةمعلا
.ةحارللتسيلوةمدخلليههتيرحف،لمعللجرخيوتيبلا

.ةهجلاهذهنمةيضقللانرظننإ،كعمقحلامعن:ىنم

هللاةدارإنأانفرع:ةمعلا
ّ

ءاسنلادوجوببسيه،
نودبنوكينأهنكمياللجرلانأو،ملاعلااذهيفلاجرلاو
برلاهلوقيامًاضيأعمسنلف.هبالإدجوتالةأرملاو،ةأرملا

هللالوقياذامو،ةأرملاولجرلانيبةقالعلانع
ّ

ةسائرلانع
ُءاَسِّـنلٱاَُّهيَأ«٢٣و٥:٢٢سسفأةلاسريفأرقنةلئاعلايف
ملٱُسْأَرَوُهَلُجَّـرلٱَّـنَألِّـبَّـرلِلاَمَكَّـنُكِلاَجِرِلَنْعَضْخٱ

.»ِةَأْرَْ

ةأرملاانأَّـيلعوينرمأيلقحلايجوزيطعيبرلاف:ىنم
.هعيطأنأ

دجميثيحةحلاصةلئاعيفنكلو،معنأدبمك:ةمعلا
هللاةأرملاولجرلا

ّ
ةنواعملب،ةعاطورمأدجويالًاعم

عمهتلكشمثحبيدحاولكو،ةبحموحالصوفطلو
.مارتحايفاهلجرعمشيعتةأرملاو،رخآلا

اذهمغرو.كلذبرعشأًاضيأيجاوزيفحيحص:ىنم
ىنمتأال.يلعةيبرتلاولغشلالكو،تيبلايفةطوبرملظأ
.ةيرحلاولالقتسالاالإ

هللاافتلقامهمنكل:ةمعلا
ّ

انمدامانلحميفانعضو
هللاكنَّـيعامىلعيقفاوتلكعجشأنأديرأو.ايندلاهذهيف

ّ

ةدارإيههذهف.»كتئيشمنكتل«ةالصلاانملعيملأ.هيف
هللا
ّ

لسغنو،ةلئاعللخبطنو،دالوألايبرننأءاسنلاانل
.بعتنوفظننو

هللاةدارإك،دعبهلكاذهكردأملامبر:ىنم
ّ

نأو.
هللاةدارإنأتمهف

ّ
يبيصنلمحتأ،يناكميفينتعضو

.رثكأةلوهسب

كلدأنأديرأنكلو،ًامهمًائيشتكردأنآلا:ةمعلا
لاقامكلأرقأو،سدقملاباتكلايفحلصأءيشىلع
َنوُجِّـوَزُيِرْهَّـدلٱاَذٰهُءاَنْبَأ«٣٦-٢٠:٣٤اقولليجنإيفحيسملا
لِلًالْهَأاوُبِسُحَنيِذَّـلٱَّـنِكٰلَو،َنوُجَّـوَزُيَو

ْ
َكِلٰذَىلَعِلوُصُح

لٱَوِرْهَّـدلٱ
ْ

َالْذِإ،َنوُجَّـوَزُيَالَوَنوُجِّـوَزُيَالِتاَوْمَألٱَنِمِةَماَيِق
ملٱُلْثِمْمَُّـهنَأل،ًاضْيَأاوُتوُمَيْنَأَنوُعيِطَتْسَي

ُءاَنْبَأْمُهَو،ِةَكِئَالَْ
.»ِهللاٱ

؟ءاسنولاجرةيدبألاةايحلايفدجويالأ:ىنم

اننأحيسملالوقنمعمسناننألمهمكلاؤس:ةمعلا
هللاةكئالمهبشنس

ّ
.لاجرلاوءاسنلالمشياذهو.

النأينعيف،ًاضيأةأرماكانأينصخياذهًاذإ:ىنم
سفنبةأرملاولجرلانيبةيدبألاةايحلايفكانهقرف
.قوشموعئارميظعاذه.قوقحلاوىوتسملا

هللامامألجرلابةأرملاةاواسم-٦
ّ

يتيبوانأ

١١
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انلأسينلف.لبقتسملاىلإةديجمةريصبانلمعن:ةمعلا
هللا
ّ

ةمايقلاوةرِخآلاقحتسنلهلب،ءاسنوأًالاجرانكنإ
؟تاومألانيبنم

.كلذملعأفيك؟ءامسلاقحتسينم:ىنم

صوصخبلاؤسلكنعانبيجيسدقملاباتكلا:ةمعلا
انسفنأءاقلتنماننأل،اهقحتسنلاندعاسيو،ةيدبألاةايحلا
.ةيدبألاةايحلانعانعنمتانبونذنأل،كلذلًالهأانسل

؟سودرفلاقحتسنلانبونذبنجتننأانيلعله:ىنم

.ًامامت:ةمعلا

؟يبونذنمصلختأللمعأاذام:ىنم

ْنِإ«١:١٨ءايعشإيفسدقملاباتكلالوقي:ةمعلا
لٱَكْمُكاَياَطَخْتَناَك

ْ
لَّـثلٱَكُّضَيْبَتِزِمْرِق

ْ
َءاَرَْمحْتَناَكْنِإ.ِج

هللادعووهاذه.»ِفوُّصلٱَكُريِصَتِّـيِدوُّدلٱَك
ّ

نيذلالكل
يفدعولااذهمامتإأرقنو.مهتيطخنمصالخللنوقاتشي
انصلخفيكنادمعملاانحويانلرسفيثيح١:٢٩انحوي
َةَّـيِطَخُعَفْرَييِذَّـلٱِهللاٱُلََمحاَذَوُه«ًالئاق،اناياطخنمحيسملا
لٱ
ْ

.ًاضيأكبونذويبونذحيسملالمحف.ِ»َملاَع

ًائيشلمعأنأيلعسيلأ؟نيلوقتاذام:ىنم
؟يريهطتل

كبونذبحيسملامامأيفرتعا.ينمؤتنأالإ،ال:ةمعلا
نمءيشبيرعشتملولوىتحو.اهنمكررحهنأبينمآو
يفلوقيهنأل،هدعووهتملكبناميإبيكسمتريربتلااذه
.»َكاَياَطَخَكَلٌةَروُفْغَم«٢:٥سقرمليجنإ

ةيدهىلعكلذبلصحأانأ،ًادجطيسباذه:ىنم
.ةميظع

،ةبهكنارفغلالانن،لهسصالخلااذكهمعن:ةمعلا
ىلعلصحنكلذىلعةدايزبو.هلباقمًائيشمدقننأنودب
.اذهلانلهؤينارفغلانأل،ةيدبألاةايحلا

هللانأنينظتو:ىنم
ّ

ميظع؟ًاضيأةأرمللاذهلوقي
.لجرللًةيواسمُتحبصأهدنع،اذه

يحبصتنألجرلككةصرفلاسفنكلمعن:ةمعلا
نيبنميموقتو،لبقملاملاعلاىلعلوصحلاةقحتسم
.حيسملالوقانعمسامك،تاومألا

؟ةأرماوأًالجرتنكنإمهملانمسيلف:ىنم

نبابنمؤأةئطاخةناسنإكينأمهملالب،ًادبأ:ةمعلا
هللا
ّ

ةئيشمكتلعجنإ.ياياطخيلرفغيهبيناميإبو.يحلا
هللا
ّ

هللاكماقأيذلاناكملايفكتابجاوةنامأبيممتفةأرما
ّ

،تاديسلاقوقحنعًاريثكمويلاسانلاثدحتيف.هيف
هللانأربكألاانزايتماف

ّ
انجاوزأبةيانعلاومامتهالااناطعأ

.انيلإنوجاتحيمهنألانتوقلكبمدخننأديرنف.اندالوأو
.حيسملايفةيدبألاةايحللميظعءاجرانلكلذقوفنكل
حيسملابانمآنإلب،ًءاسنمأًالاجرانكنإسيللاؤسلاف
هللانبا

ّ
.يحلا

ةضوملاوةأرملا-٧

ًاشامقاهتيطعأوةطايخلادنعةحرابلاتنك:ىنم
تاليدوملالانروجتدهاشو،ًاديدجًاناتسفيلطيختل
.ةثيدحلا

.ًاليمجنوكينأوجرأ:ةمعلا

لكطيخأقباسلايفتنك.ًادجةرهاماهنإ:ىنم
،يدنعتقوالف،دالوأةثالثيلنآلانكل،يسفنبءيش
.ةليمجبايثءادترايرورضلانمو

.ًاعبط:ةمعلا

.ةضوملاوىشامتننأيرورضلانمو:ىنم

ةراجتيهةضوملانأعم،سانلالكاذكه:ةمعلا
.طقف

؟كلذفيك:ىنم

نوضرعي،عيبروفيرخلكيفءايزألاوممصم:ةمعلا
نيرتشيوتاديسلاضكرتف،ملاعلالكلةديدجتاليدوم
حبرياذهبو،ًاليمجوًاعفانناكنإنممتهيالو،ديدجلا
.راجتلا

يتيبوانأةضوملاوةأرملا-٧
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ةنسلاناتسفسبلأنأنآلاردقأالنكل:ىنم
.َّـيلعنوكحضيعيمجلاوتَّـريغتةضوملانأل،ةيضاملا

نميراتختنأيرورضلانمنكل،قحكعم:ةمعلا
ىلعفقوتيًالثمناتسفلالوطو،كتئيهقباطيامةضوملا
ناتمخضلبنيتليمجريغناقاسلاتناكنإ.دسجلالكش
.ًاريصقسبلأالف

تاديسللحيبقريصقلاناتسفلافقحكعم:ىنم
.تامخضلا

رهظملانوكيف،اهتيسفنيفةبترمةأرملاتناكنإ:ةمعلا
.ًاضيأًابترميجراخلا

.اذهملعأمل:ىنم

دحأالو،بلقلايفهلمالسالناسنإناكنإ:ةمعلا
.ةريثمسبالمبنيرخآلاراظنأتفلينأبّرجيهرِّـدقُي

تفتليلكلاف،ًاركتبمًائيشةدحاوتسبلنإ:ىنم
.كلذبحتيهاهنأرهظيواهيلإ

الةيسفنلاسبالملايهمهألانأاذهنمودبي:ةمعلا
.ةيدسجلا

؟اذهنكميفيك:ىنم

لامعألكٍةَّـدِعبوثك«ءايعشإيبنلالاق:ةمعلا
.اناياطخبخستايحورلاانبوثنأينعياذهو»انرب

؟ةيحورلاةيلخادلاانسبالمفظنننأردقنفيك:ىنم
.اهارنوأاهعلخننأردقنال

اذهنكلو،اهفظننوأاهعلخننأردقنالمعن:ةمعلا
هللاهلعفي

ّ
يفدووادكلملالاقامكانأطخأاننأل،هدحو

َكْيَنْيَعَماَّـدُقَّـَّـرشلٱَوُتْأَطْخَأَكَدْحَوَكْيَلِإ«٥١:٤رومزم
.»ُتْعَنَص

هللارهطيللمعأنأَّـيلعاذام:ىنم
ّ

؟يلخادلايبوث

ِنِإ«١:٩ىلوألاهتلاسريفانحويريشبلالاق:ةمعلا
.»اَناَياَطَخاَنَلَرِفْغَيىَّـتَح،ٌلِداَعَوٌنيِمَأَوُهَفاَناَياَطَخِباَنَْفَرتْعٱ

هللافرتعأنأَّـيلعف:ىنم
ّ

اهدعبو،مثإنمتلمعامب
؟ينرهطي

بوثىلعلوصحللديحولاقيرطلاوهاذه:ةمعلا
ىرخأةرمبرلاانملكيءايعشإةطساوبو.رهاطيلخاد
تناكنإجلثلاكّضيبتزمرقلاكمكاياطختناكنإ«ًالئاق

.»فوصلاكريصتيدودلاكءارمح

هللاعضودقل:ىنم
ّ

عوسيهنباىلعاناياطخلك
أرقنامكينعوكنعًاضوعصاصقلالمحيذلا،حيسملا
يِذَّـلٱِهللاٱُلََمحاَذَوُه«١:٢٩ىرخأةرمانحويريشبلانم
لٱَةَّـيِطَخُعَفْرَي

ْ
.ِ»َملاَع

الًافيظنيلخادلايبوثحبصأنإهنأنيدصقتأ:ىنم
؟ةضوملاعبتأ

ديرأينأليتايحأدبمريغتينكل.كلذنظأال:ةمعلا
هللاءاضرأ

ّ
يدسجةفاظنبًاضيأمتهأسو.ًايناثسانلاوًالوأ

هتحتامناكنإناتسفلمجأينعفنياذامهنأليسبالمو
.ًاخسو

رخآىلعنسبليتايتفلاضعبفرعأحيحص:ىنم
.تابترمريغنهاذهمغرنكل،ةضوم

قلعتتانتافرصتوانرهظمنأاذهنمنيرت:ةمعلا
ةراهطببستبلقلاةراهطًاصوصخ.انلخادةلاحبًامامت

.ةايحلايفًاميقتسمًاكولسوةيقيقح

هللانأنينظتأ:ىنم
ّ

،انلخادةراهطبلكلالبقمتهي
؟ًايئاقلتةيجراخلاانتفاظنلمكتيهفاهيلعانلصحنإو

ةسينكلاءاسنلسرطبلوسرلابتكاذكهمعن:ةمعلا
خلٱَةَنيِّـزلٱَّـنُكُتَنيِزْنُكَتَال«)٤و٣:٣ىلوألاسرطب(

ْ
َةَّـيِجِرَا

َناَسْنِإْلَب،ِباَيِّـثلٱِسْبِلَوِبَهَّـذلٱِبِّـيلَحَّـتلٱَوِرْعَّـشلٱِرْفَضْنِم
لٱ
ْ

لَق
ْ

خلٱِب
ْ

يفَّـيَِف لٱِ
ْ

لٱِةَميِدَع
ْ

لٱِحوُّرلٱَةَنيِز،ِداَسَف
ْ

هلٱِعيِدَو
َْ

،ِئِدا
.»ِنَمَّـثلٱُريِثَكِهللاٱَماَّـدُقَوُهيِذَّـلٱ

؟ًاليمجًاسبلسبلتالونيزتتالأًاذإةأرملاىلعف:ىنم

يتيبوانأةضوملاوةأرملا-٧
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يناثلاولوألللوألالب،ىنعملاوهاذهسيلال:ةمعلا
هللامامأ.يناثلل

ّ
قحتسيوهومهأيلخادلابوثلاةراهط

تسيلف.ةيناثلاةجردلاةيجراخلاسبالملاو،ربكألامامتهالا
.انتايحيفءيشمهأةرهاظلاانتنيز

ةضوملانعالإملكتلانفرعيالءاسنفرعأ:ىنم
.ةنيزلاوسبالملاو

.لئازهلك:ةمعلا

،ريصقتقولشيعأيننأةنقيتمينكلومعن:ىنم
.نيزتأفهحبرأنأديرأكلذل

نإو.ًاديجسبلتنأةأرملليرورضًاعبط:ةمعلا
نإنكلو.اهعمتجملحرفلاببسنوكتةليمجوةبترمتناك
هذهذخأت،اهتايحيفءيشلكاهتنيزواهسبالمتحبصأ
هللالحمءايشألا

ّ
.ةثيدحلاةأرملاهلإةضوملاحبصتف،اهتايحيف

.يتقانأوةليمجلايبايثبرسُييجوزنكل:ىنم

.اهجوزرستةأرملاةنيزنإوًاقح:ةمعلا

.ًاذإكعمقحلا:ىنم

هللارستنأةأرمالكىلعنأيسنتالو:ةمعلا
ّ

اهتايحب
.اهاينديفاهجوزرستامكةيحورلا

نإكسفننمتلقتنأ.يتزيزعايبعصاذه:ىنم
هللا
ّ

.ياياطخثولتنميلخادلايبوثرهطينأرداقهدحو

نيردقتالكنأتلقنإًاماهًائيشنيمهفتتنأ:ةمعلا
نموهةيلخادلاناسنإلاةنيزنألكسفنبكسفنيرهطتنأ
هللا
ّ

لٱَباَيِّـثلٱُهْنَعاوُعِزْنٱ«٣:٤ايركزلاقامك
ْ

َلاَقَو.»َةَرِذَق
مثِإَكْنَعُتْبَهْذَأْدَق.ْرُظْنٱ«:ُهَل

َْ
لُأَو،َك

ْ
.»ًةَفَرْخَزُمًاباَيِثَكُسِب

؟يسفنريهطتيفكرتشأنأَّـيلعسيلأ:ىنم

هللاكبلقيحتفتنأكيلعًاعبط:ةمعلا
ّ

.

؟اذهلمعأفيك:ىنم

رفغينأهنمنيبلطتو،هتملكلنيعمتستنيح:ةمعلا
.كاياطخكل

؟سدقملاباتكلاأرقأنأَّـيلعنأاذهينعيأ:ىنم

هللانأل،معن:ةمعلا
ّ

لبقو.هتطساوبناسنإلكملكي
.هتملكلكمهفكلحتفينأهنميبلطاةءارقلابيئدتبتنأ

هنأنيركفتأ،ياياطخلنارفغلاهنمتبلطنإو:ىنم
؟اهرفغي

اناياطخبانفرتعانإ«هنأىرخأةرمكلدكؤأ:ةمعلا
ينمآ.»مثإلكنمانرهطيواناياطخرفغي،لداعونيمأوهف
هللانأل،ًائيشيرعشتملنإوةملكلاهذهب

ّ
.لوقياملمعي

.كلهدهشأاماذه

ةيلخادسبالمذئدعبينسبليهنأنيركفتأ:ىنم
؟ةفرخزم

:٦١يفءايعشإبتكاملترتسكسفنوديكأ:ةمعلا
لَأْدَقُهَّـنَأل،يَِهلِإِبِيسْفَنُجِهَتْبَت.ِّـبَّـرلٱِبُحَرْفَأًاحَرَف«١٠

ْ
يِنَسَب

خلٱَباَيِث
ْ

لٱَءاَدِرِيناَسَك.ِصََال
ْ

ُنَّـيَزَتَتٍسوُرَعَلْثِمَو...ِّـِرب
.»اَهِّـيِلُحِب

دسجلاوسفنلاءاذغ-٨

؟مويلاخبطأاذام:ىنم

وهانبجاونألءاسنلانمريثكراتحتاذكهمعن:ةمعلا
،دسجللًايذغموًاذيذلًائيشخبطننأديرنو،انتلئاعةيذغت
ةحيحصلاةيذغتلانعتالوؤسمنحن.هتجاحبسحو
.انتالئاعل

؟ءاذغلانمةعونتمءايشأىلإدسجلاجاتحيله:ىنم

.عبطلاب:ةمعلا

مهملانأتركفلب،لبقنماذهبًاريثكمتهأمل:ىنم
.ةلئاعلاعابشإوه

امطبضلابيفرعتنأكيلعتيبلاةديسك:ةمعلا
.هلمعلغلابللوأهومنلدلوللءاوسدسجلاهجاتحي

يتيبوانأدسجلاوسفنلاءاذغ-٨

١٤
ةظوفحمقوقحلاعیمج - All Rights Reserved - www.call-of-hope.com



؟ءاذغلاةيعونيفيئدبمقرفكانهله:ىنم

روطيفهنأل،دلولادسجينبتنأكيلعًاعبط:ةمعلا
لمتكادقفغلابلاامأ.ةكرحلايفةريبكةقاطفرصيومنلا
.عونلاورادقملاسفنىلإجاتحيالو،هومن

.هنعديزملاعامسبغرأومهماذه:ىنم

يهوةينابلاداوملاًالوأ،عاونأىلإةيذغألامسقن:ةمعلا
ددجتتوتومتايالخنمفلأتيناسنإلامسجو.نيتوربلا
.ًامئاداهينبييذلاءاذغللجاتحتكلذلو،رارمتساب

؟نيتوربلايوحتةمعطألانمعاونأيأ:ىنم

هنمعنصياموبيلحلانبللاءيشلكلبق:ةمعلا
.ةنبجلاك

نبللالافطألابرشيفببسلاوهاذهًاذإ:ىنم
؟بيلحلا

ىلعيوتحتكمسلاومحللاوضيبلاو.ًاعبط:ةمعلا
.ًاضيأتانيتوربلا

.ًاريثكفلكيةيذغألانمعونلااذهنكلو:ىنم

.ةيذغألاىلغأنمينابلاءاذغلاقحكعم:ةمعلا
مويلايفةدحاوةبجوف،هنمةريبكةيمكىلإجاتحنالاننكلو
تابجوللو،ةيفاكضيبلاوكمسلاومحللاكماعطلااذهنم
.هنمعنصُياموأ،بيلحلا،نبللالوانتنيعيطتستىرخألا

؟فاكهنأنيدقتعتله:ىنم

وهذلألاوىلغألانأسانلادقتعيامًاريثك:ةمعلا
لكؤيءيشلكنكلو.ةهارشبهنمنولكأيو،نسحألا
مزيتامورلاببسييذلامحللاًاصوصخ،رضيةهارشب
.ىرخأًاضارمأو

؟ًايموياهلوانتانمزلييتلامحللاةيمكيهام:ىنم

.ًايمويصخشلكليفكتمارغ١٠٠:ةمعلا

.بيلحلانبللاعملاحلافيكو:ىنم

نود،ديدحتالبًابيرقتهلوانتمهنكمي،دالوألا:ةمعلا
نوجاتحيفنوغلابلاامنإ.هيلعشيعييذلالفطلاكررض

.راهنلايفرتلفصنىلإطقف

؟زبخلانعاذامو:ىنم

هيمسنءاذغلانمرخآعونبقلعتياذه:ةمعلا
٣٧رادقمبًامئادظفتحتنأانداسجأىلعنأل،تاقورحملا
انكّرحتدنعةرارحلانمةوقدسجلاقرحيو.ةرارحلانمةجرد
.ةنزتخملاتاقورحملاةيمكصقنياذهو

؟زبخلاريغعاونأنمتاقورحملايوحتاذام:ىنم

،اطاطبلا،لغربلا،زرألالثمتايوشنلا:ةمعلا
.ةدبزلاوتيزلالثمتاينهدلاو،ركسلا،ةنوركعملا

.ةدبزلاوتيزلاادعامصيخرهلك:ىنم

تاينهدلانمريثكىلإجاتحنالنكلومعن:ةمعلا
يــهيـــتـلاةرـوـكذــملاىرــخألاتـاـقوـرـحــملانــمـاـمــك
.تيارديهوبراك

هذهنمديرنامكلكأننأردقنله:ىنم
؟ركسلاوزرلاوزبخلانميأتيارديهوبركلا

ىلإنوجاتحينوكرحتينيذلادالوألاوثادحألا:ةمعلا
مهلامعأيفاوبعتولىتحرابكلاامأ.عونلااذهنمريثك
ًاصوصخو،نّمسُيهنألماعطلااذهنماوللقينأمهيلعف
.يركسلاضرمببستهترثك

؟ةهكافلاوراضخلابكيأرامو:ىنم

ةيماحلاداوملاباهيمسنوانئاذغيفءيشمهأاذه:ةمعلا
،مسجللةدعاسملاداوملاونيماتيفلانمضتتاهنأل.ةظفاحلاو
.ماعطلانمىرخألاةيئاذغلاداوملاصاصتماوةيقنتل

لكيفانماعطيوحينأبجي،نآلاتمهف:ىنم
تيارديهوبركلاونيتوربلا،ثالثلارصانعلاهذهةبجو
.تانيماتيفلاو

يتيبوانأدسجلاوسفنلاءاذغ-٨
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نكمأنإف،انمسجلءيشلضفأاذهمعن:ةمعلا
.جاتحيامهيطعن

لكف،يلعلهسأخبطلاةمهمتحبصأنآلا:ىنم
.ةثالثلاعاونألانمًاعونراتخأةرم

لكبجعأف.يندعاسياذهو،لعفأانأاذكه:ةمعلا
هللافيكةرم

ّ
.انداسجألحيحصلاماعطلائشني

هللاركشننأانيلعقحكعم:ىنم
ّ

.هاياطعلرثكأ

هللانكلو:ةمعلا
ّ

لب،طقفاندسجلءاذغلاانيطعيال
.ًاحوروًادسجانيذغيف.ًاضيأانسوفنل

؟اذهمتيفيك:ىنم

خلٱِبَسْيَل«)٤:٤(ىتمليجنإيفأرقن:ةمعلا
ْ

ُهَدْحَوِزُْب
َختٍةَمِلَكِّـلُكِبْلَب،ُناَسْنِإلٱاَيَْحي

ْ
.»ِهللاٱِمَفْنِمُجُر

جاتحيهدحودسجلاسيلنأاذهبنيدصقتله:ىنم
.ًاضيأسفنلالب،ءاذغىلإ

هللاكاذوهمعن:ةمعلا
ّ

،هتدارإكردنلهتملكاناطعأ
الئل،اهيلإتيغصأنإيمويلاءاذغلايهةملكلاهذهو
.يسفنهجاتحتامفرعيبرلانأل،ينمديرياذامىسنأ

؟ًايمويأرقننأانيلعله:ىنم

.ديكأتلكبمعن:ةمعلا

.اذهليدنعتقوالنكلو:ىنم

بايثلل،ءيشلكلًاتقوسانلادنعنأنزحم:ةمعلا
سيلهنأل،تومتةعئاجلامهسوفننكلو.برشلاولكألاو
.اهتيذغتلتقومهيدل

ىلإترظنوأ،ويدارللتيغصأنإنكلو:ىنم
.ًاضيأيسفنشعتنت،نويزفلتلا

الءايشأعمسنامًابلاغاننكل،قحكعم:ةمعلا
نيطعتالًالثمتنأ.اهممستلبةمكحبانسوفنيذغت
.مهرضيًائيشكدالوأل

.اذهلعفأالًاعبط:ىنم

لكينطابلاهناسنإلمدقي،ناسنإلانكل:ةمعلا
اهنأل،تومتوهسفنفعضتكلذةجيتنو،ةيقنتالبتارضملا
.حيحصلاماعطلالانتال

عفانلاماعطلاوهسدقملاباتكلانأنيركفتله:ىنم
؟سفنلل

ريرشوهاموحلاصوهامكللوقيهنألًاعبط:ةمعلا
ءاذغلاكانهدجنو،توملاوأةايحللقيرطلاكلحرشيو
ًانوعواننازحأيفةيزعتوانلكاشملحو،ًايحورانيوقييذلا

هللاةملكف.انتاقيضيف
ّ

.دبألليدؤملاقيرطلاىلإكدشرت
ماعطلالخادلاكناسنإلاني،هلوقتلمعوهلتيغصأنإو
تدجو«ايمرإيبنلالاقامك،ةيدبألاةايحلاىلإهميدييذلا

.»يبلقةجهبلوحرفلليلكمالكناكف،هتلكأفكمالك

تيبلاةينازيم-٩

دوقنلاضعبكيدلىقبيليتمعاينيلمعتاذام:ىنم
؟رهشلارخآىلإ

؟رهشلارخآىلإكدوقنكيفكتالأ؟اذام:ةمعلا

فورصملابًاليلقدصتقننأانيلعنإيجوزلاق:ىنم
لكنمعوبسأرخآيفهنألطقفيرورضلاءارشبركفنو
.دوقنانيدلىقبيالةداعرهش

،ةريبكةيلوؤسمانيلعءاسنلانحن.هعمقحلا:ةمعلا
.جوزلاةينازيميفرثؤيتيبلاريبدتنأل

يجوزنأل،ًالوأَّـيلعةيلوؤسملانأركفأمل:ىنم
صقنيامهللوقأو،ًادغهرضحينأديرنامةليللكينلأسي
.انأاللاملاوهفرصيف،تيبلا

وههيرتشيامنكلو.لاملافرصيوهًاعبط:ةمعلا
.تنأهنيربدت

؟تايجاحلايفرذبأالأَّـيلعهنأنيدقتعتله:ىنم

يتيبوانأتيبلاةينازيم-٩
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ريغومهملابركفتنأتيبلاةديسىلع.معن:ةمعلا
.مهملا

.لكلاوهمهألا:ىنم

ًاضيأركفننأانيلعءاذغلاءارشيفنكلوًاعبط:ةمعلا
.هريغنممهأوهامب

؟زييمتلاعيطتسأفيك:ىنم

نيتوربعاونأءاذغلانأنيركذتامبر:ةمعلا
ةطساوبهيلعنيلصحتنيتوربلاف.تانيماتيفوتارديهوبركو
هكاوفلاًاضيأوركسلاوةنوركعملاوزرألاولغربلاوزبخلا
.دسجلائفدتيتلاتاقورحملايههذهوتيزلاورضخلاو

؟همعطنممهأماعطلاعوننأنينظتأ:ىنم

مويلكيلكأتنأكيلع،ًاحيحصدسجلاىقبيل:ةمعلا
رهشوعوبسألكلًالودجلمعأانأو،ةثالثلاعاونألانم
.عونلكنمفانصأءارشعيطتسأل

!ميظعاذه:ىنم

بيلحلانبللانوكيل،يهبتناءيشلكلبقو:ةمعلا
نمغلبمظفحيرورضف.رهشلالكةلئاعللًايفاكهتاجتنمو
ذئدعبو،كمسلاومحللاوضيبللمثبيلحلانبلللاملا
فرعأف،نآلاةربخيلحبصأهنألو.هكاوفلاوتارديهوبركلا
متهألكلالبقو،هجاتحنيذلاركسلاوزرألاوزبخلارادقم
يرتشنو،اهنممويلكلكأناننألًاريثكهكاوفلاورضخلاب
.كلذلةيرهشةينازيمظفحنامنإ.ةنسلايفةرمتيزلا

؟هئارشلبقءاذغلافيلاكتنيبسحتأ:ىنم

فرعنلرهشأىلإجاتحنو.يتزيزعايمعن:ةمعلا
عمنيظحالتوةلئاعلااهجاتحتيتلا،ماعطلاةيمكمامتلاب
راعسألانيظفحتو.ةيذغألانمعونلكفيلاكتمكتقولا

.رخآلانمصخرأعيبيلحميأنيفرعتو،ًابيغ

.ريكفتدعبنيرتشتكنأرهظياذهنم:ىنم

،مويلالولوخدملاينيفكيالاذهلعفأملنإ:ةمعلا
.تيبلاداصتقاساسأطيطختلاف

يتلاءايشألاةيقبعمءيشلاسفننيلمعتلهو:ىنم
؟اهنيرتشت

ليسغلاوفيظنتلاداوميتأتءاذغلادعب:ةمعلا
غلبمراخدإمزليًاريخأو،سرادملاوتيبلاراجيإوسبالملاو
.تاقيضلل

؟ضرملاتاقوأنيدصقتله:ىنم

نيجاتحتتارمو.ةيلاغلاةيودألاوبيبطلامعن:ةمعلا
.ةسينكللوأسرعيفوأةلئاعلةيدهميدقتل

عيطتسننأيرورضلانمنأل.كلذةبرجتديرأ:ىنم
رهشلارخآءاجنإيريمضينبذعيف،رهشلارخآىلإشيعلا
.نيدتسأنأرطضأف،دوقنيعمسيلو

نمنيرتًاريخأو.ربصىلإجاتحيداصتقالا:ةمعلا
.رهشلايفمويرخآليفكيلاملانأةينازيملاميظنت

.يبلقلكنمهانمتأاماذه:ىنم

هللاهاجتةلوؤسمتنأ:ةمعلا
ّ

نيبعوضوملالاملانع
.كيدي

هللانأنيدقتعتله:ىنم
ّ

؟انلاومأفرصنفيكمتهي

نيمألاليكولاحدميبرلانأل،كشالب:ةمعلا
هللانموهانلاملك.)١٢:٤٢اقول(ميكحلاو

ّ
لاملاىتح

.اهسبلُنوانتلئاعيّذغنلهملتسنيذلا

.ًاريخأانصخياللاملانأينعياذه:ىنم

هللاءيشلك:ةمعلا
ّ

.ءالكونحنو

فرصأنأردقأال،رادقملااذهبةلوؤسمتنكنإ:ىنم
.ريكفتالبلاملا

هللاو،ًاديجِتمهف:ةمعلا
ّ

لاملاريغءايشأكاطعأ
.اهريبدتلًاضيأ

يتيبوانأتيبلاةينازيم-٩
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؟ًالثم:ىنم

.برللةبهانتايحوانتحصوانداسجأ:ةمعلا

؟ةلوؤسمانألهتضرمنإو:ىنم

ًايئدبمنكلو.اهيصحننأردقنالضارمأيتأت:ةمعلا
هللاةمدخلانداسجأوانتايحعضننأردقن

ّ
سيلبإةمدخلوأ

.ريغال

هللاابنومتهيالنوريثكسانأدجوي:ىنم
ّ

مهنأمغر،
.ناطيشلاديبعمهنأنظأالًاضيأنوميقتسم

هللااملبهبنحنركفناممهملاسيل:ةمعلا
ّ

هركفي
ْنَأٌدَحَأُرِدْقَيَال«)٦:٢٤ىتم(حيسملالاقاذكه.ناسنإلاب

لٱَضِغْبُيْنَأاَّـمِإُهَّـنَأل،ِنْيَدِّـيَسَمِدَْخي
ْ

ْوَأ،َرَخآلٱَّـِبُحيَوَدِحاَو
لٱَمِزَالُي

ْ
َختْنَأَنوُرِدْقَتَال.َرَخآلٱَرِقَتَْحيَوَدِحاَو

ْ
َهللاٱاوُمِد

ملٱَو
هللاةصاخنكيملنإيبلقنأينعياذهو»َلاَْ

ّ
حبصيًالوأ

.سيلبإل

.هبرعشننأنوداذهنوكينأنكميو:ىنم

نوفرعيالوناطيشلانوعبتينوريثكفسألل:ةمعلا
هللاامأ.كلذ

ّ
ًاريخأمهنمبلطيفةايحلامهاطعأيذلا

.هايإمهعدوتسااملكىلعباسحلا

ةريثكءايشأريغتتنأةرورضىرأةلاحلاهذهيف:ىنم
.هيلعمدنأمثًائيشلمعأوألوقأامًاريثك.يتايحيف

١٢:٣٦ىتمليجنإيفًاضيألوقيحيسملاو:ةمعلا
هبُمَّـلَكَتَيٍةَلاَّـطَبٍةَمِلَكَّـلُكَّـنِإ:ْمُكَلُلوُقَأْنِكٰلَو« ُساَّـنلٱاَِ
كمالكبكنإ.»ِنيِّـدلٱَمْوَيًاباَسِحاَهْنَعَنوُطْعُيَفْوَس
.نينادُتكمالكبونيرربتت

تاملكملكتناننألريثكنارفغىلإانلكجاتحنف:ىنم
.اهلعفنوةرازغبةلطاب

هللانكلو،معن:ةمعلا
ّ

ةرافكوًاريثكًانارفغانلمدقي
مثإلكنمانرهطدقو،عوسيحيسملايفانبونذلكل
امكرتنوألمعناليكلهتئيشمعيطنلةوقانبهيو.هتطساوب
هللاءاشيامسرامنلب،نحنديرن

ّ
.انتويبريبدتيفىتح

عيضرلالفطلابةيانعلا-١٠

ًاريغصًالفطتقزراذنأه،ةزيزعلايتمعاي:ىنم
ةيبرتيفاهتعبتايتلاةقيرطلاكنمفرعأنأتببحأو،ًاليمج
.عضرلاكدالوأ

ايمهتايحلىلوألاعيباسألايفأدبتةيبرتلا:ةمعلا
.يتزيزع

،ًائيشلفطلامهفيالىلوألاعيباسألايفنكل:ىنم
؟هيبرأفيكف

خرصنإهنأةعرسبكردينكلو،ًاريثكمهفيال:ةمعلا
.هبينتعتوهمأهيلإيتأت

.ًاراغصاوناكامهماذهنوفرعي،قحكعم:ىنم

عئاجهنأىلعلديلفطلاخارصنأمألادقتعت:ةمعلا
.هعضرتف

.تمصيذئدعبومعن:ىنم

نإهنأكرديهنأل،طقفةريصقةدملنكلو:ةمعلا
ًاببسعوجلانوكيالامًاريثكو،هلمحينميتأيخرص

.مألاعارذىلعسولجلاةدارإلب،خارصلل

دالوأةدعكدنعناكنإنكلو.وهاذكهمعن:ىنم
.ريثكلغشلانأل،اذهلكيدلتقوالف

نكميامردقةيادبلاذنميدالوأُتدَّـوعدقل:ةمعلا
عبرأوأثالثلككلذو،ةعاضرللنيعمتقوىلع
.تاعاس

نمهظقوأنأردقأالف،لفطلاماننإنكل:ىنم
.مونلا

ىلعنودَّـوعتيعيباسأدعبمهنأتربتخادقل:ةمعلا
.ددحملاتقولايفنوحْصَيو،اذه

؟هيلعهدِّـوعنامىلعداتعيدلولانأنينظتأ:ىنم

يتيبوانأعيضرلالفطلابةيانعلا-١٠
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نأعيطتستذإ،مأللًاعفاننوكياذهو،ًامامت:ةمعلا
.جاعزإنودمهمونتقويفتيبلالامعأبموقت

؟ةعاضرلاتارتفنيبنومانيكلافطأناكله:ىنم

نوشطعيرحلامايأيفنكلو،ًامئادسيلًاعبط:ةمعلا
يلغملاءاملانمةليلقةيمكمهيطعأفنوخرصياذلوًاريثك
لدبًابيلحمهتيطعأولو،اووتريفركسلانمليلقعم،رتافلا
.مهتعاضرداعيمهيفنودجيالفهداعيمريغبكلذ

؟ءاملاعضرلالافطألاءاطعإنكميأ:ىنم

،ميثارجلالتقينايلغلانأل،معنًايلغمناكنإ:ةمعلا
دسجلاردقيالةددعتمميثارجهيفيلغمريغلاءاملانإ
بيلحلثمًارتافنوكينأبجيءاملاو،اهمواقينأريغصلا
ليلقو.هلمحتتالريغصلالفطلاةدعمنأل،ًادرابالمألا
.ةولحلالئاوسلانوبحيمهنأل،يرورضركسلانم

؟لفطلليرورضليسغلايلغنإنيدقتعتله:ىنم

ميثارجلالتقي،ليسغلايلغنألكلذنمدبال:ةمعلا
.هيفششعتيتلا

.يلغنودبمهبايثرثكأنوسبليرابكلانكل:ىنم

ةوقتقولاعمنَّـوكدقوغلاباندسجنألمعن:ةمعلا
نَّـوكتيملًاثيدحدولوملاريغصلادسجنكل.ةيفاكةيعافد
.ةعاضرلانمًايمويةيعافدلاهداومذخأيوهو.دعبهيفاذه
.ضارمألاةكراعميفلقتسيل،ليوطتقوىلإجاتحياذهو

مامحلليلغملاءاملالمعتسأنأينمزليلهو:ىنم
؟ًاضيأ

.دلجلافظنينوباصلانأل،ًايرورضسيل:ةمعلا

لهوأًايمويهلكلفطلاممحننأيرورضله:ىنم
؟ًايئزجهفيظنتيفكي

يرورضلانمف،ةديجةحصيفلفطلاناكنإ:ةمعلا
،ةيومدلاةرودلادعاسنلبطقفهفظننالاننأل،ًايمويهميمحت
مزاليوهف،ةمئادلاةكرحلاىلعرداقريغريغصلالفطلانأل

،مدلاةروددعاسيخارصلاو.ليللاوراهنلالوطهشارف
.هلديفمخارصلافخرصيهيعدف

دسجلاكرحتيفنادعاسيخارصلاومامحلانذإ:ىنم
.مدلانايرجو

خارصزييمتبجيًاعبط.كلذلوقاننكمي:ةمعلا
.لفطلاةلاحبًاعيرسرعشتمألا،ملألا

نإو،انلافطأةلاحديعبنمفرعناننأبيرغ:ىنم
.ماريامريغىلعاوناك

ةجاحفرعتلةيصوصخةساحمألاىطعأهللا:ةمعلا
ملٱىَسْنَتْلَه«)٤٩:١٥(ءايعشإيفبرلالاقو.لفطلا

ُةَأْرَْ
طَبَنْبٱَمَحْرَتَالَفاَهَعيِضَر

ْ
؟»اَهِن

انأف،ةنابعتتنكولو،يلفطنايسنىلعردقأال:ىنم
.ةنوعملادقافينودبهنأل،هبينتعأ

هللارعشياذكه،اندالوأبنحنرعشنامكو:ةمعلا
ّ

.انب
ىتح«ًالئاقهمالكبرلالمكيءايعشإةيآسفنيفنأل
.»كاسنأالانأو،نيسنيءالؤه

هللانأينعياذهله:ىنم
ّ

؟دبألاىلإيناسنيال

.ًامامتكبرةملكِتمهف:ةمعلا

هنأرعشأامًاريثكذإ،كلذةحصفرعأفيكو:ىنم
؟ًاتاتبيبمتهيال

متهنالاننألف،كبمتهيالهنأكروعشناكنإو:ةمعلا
هنمنيبرقتالوهيلعنيّدرتالفكدلوخرصيملنإ.هبنحن
نأنودهيرتل،هنمنيبرتقتوهيفنيركتفتاذهمغرنكلو
هللاهلمعياماذهو.كبرقبرعشي

ّ
.كب

؟ينبواجيلهوعدأنأَّـيلعنأنينظتأ:ىنم

:٥٠(رومزملايفيبنلاةطساوببرلالاقاذكه:ةمعلا
يفيِنُعْدٱ«)١٥ رومزملايفو.»ِينَدِّـجَمُتَفَكْذِقْنُأِقيِّـضلٱِمْوَيِ
.»ُهوُعْدَأاَمَدْنِعُعَمْسَيُّبَّـرلٱ«)٤:٣(

يتيبوانأعيضرلالفطلابةيانعلا-١٠
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هللاروعشنأتروصتنإ:ىنم
ّ

امكرادقملااذهبيوحن
.يلجأليرورضءيشلكلمعيهنأمهفأ،يدالوألانأ

رثكأكبحيوهو،ةلماكةقثهبيقثتنأنيردقت:ةمعلا
أرقنوكلجألهصالخلمعممت،كتدالولبقو.نيملعتامم
لٱُهللاٱَّـبَحَأاَذَكٰه«)٣:١٦(انحويليجنإيف

ْ
َلَذَبىَّـتَحََملاَع

لٱُهَنْبٱ
ْ

ُهَلُنوُكَتْلَبِهِبُنِمْؤُيْنَمُّلُكَكِلَْهيَالْيَكِل،َديِحَو
حلٱ
ْ

.»ُةَّـيِدَبَألٱُةاََي

يذلاملاعلانمانأيننأل،ًاضيأينبحيوهًاذإ:ىنم
؟هبحي

نمبوبحمانمدحاولك.يتينبايكشالب:ةمعلا
هللا
ّ

سفنيفلاقاملهيبأتيبىلإًاقيرطانلحتفحيسملانأل،
حلٱَوُقيِرَّـطلٱَوُهاَنَأ«)١٤:٦(ليجنإلا

ْ
حلٱَوَُّق

ْ
ٌدَحَأَسْيَل.ُةاََي

.»ِيبَّـالِإِبآلٱَىلِإِيتْأَي

دالوألاةيبرت-١١

.ليبنريبكلاينباعمةبوعصدجأمايألاهذهيف:ىنم

؟نآلاهرمعمك:ةمعلا

ءيشيأهلتلقنإانأف،فصنوتاونسثالث:ىنم
.عيطيالوعمسيالوهف

رعشيثيح،فاشتكالارمعيفنآلاوهمعن:ةمعلا
.كتدارإدضاهذفنينأبرجيو.هتدارإدوجوب

.رهظياذكهًامامت:ىنم

مهضعبنكلو،دلولكاهبرميةلحرملاهذه:ةمعلا
.ًارخأتممهضعبوًاركاب

مايقلانمنكمتيل،دلولليرورضةدارإلاومن:ىنم
ذنمهتدارإبردتتنألضفألانمف،ربكيامدنعهتابجاوب
.رغصلا

الةدارإكلمياليذلالجرلانأل،قحكعم:ةمعلا
ىتح،دالوألايبرننيحهبتنننأانيلعنكلو.دحأهبمتهي
.نوءاشياملانعِضُخت،ةيروتاتكدىلإمهتدارإلوحتتال

.دلولاةدارإعِضخُننأانيلعًاذإ:ىنم

نأيرورضلانملب،كلذدصقأالانأ،ال:ةمعلا
.ةدارإلانيوكتلةميلسقرطىلإهدشرن

هارأ،ريغصلاهاخأتبعادنإف؟لمعأاذامنكل:ىنم
ملو،تارمةدعكلذلعفيوهف،هيلعبعللاىدحإيقلي
.برضوأباقعوأةحيصنةيأهعمعفنت

مايقللهعفدييذلاببسلاهنميفرعتنأكيلع:ةمعلا
هاخأنيطعتكنأىريورويغهلعلف،لمعلااذهلثمب
.هنمرثكأءانتعاوًاتقوريغصلا

.لوقعماذه:ىنم

سلجيهيعدفىرخأةرمهاخأتملكاذإف:ةمعلا
لازياللفطلانأًالثمهيربخأ،هثداحيوكثداحيوكبناجب

نمناكهنأو،هسفنءاقلتنملكأينأرداقريغوًاريغص
نأيرورضهنأو.هلثمهنيملكتتنككنأوًاريغصهلثملبق
هتاعارممزليببسلااذهلو.ًايوسابعليلةعرسبريغصلاربكي
.هؤاضرإو

،اهبرجأسو،ةحيحصلاةقيرطلاىلإيندشرياذه:ىنم
ملو،ربكهنأتركفو.ليبنلتقويدنعنكيملًاقحهنأل
.يلةجاحبدعي

جاتحيفهلهمألامهإبرعشيالدلولانأمهملا:ةمعلا
.هومنلسمشلاورطمللتابنلاجاتحيامكةيبرتوءانتعاىلإ

الوأ،ًادبأدلولابقاعننألضفألالهكيأرام:ىنم
؟هبرضبسأب

عقيالئلًايرورضباقعلانوكيتارملاضعب:ةمعلا
نوكيباقعلانأهليحضوأو،ىرخأةرمأطخلايفدلولا
.ةعاطلامدعةجيتن

يذلاأطخلاسفنينبارركيتارملاضعبنكلو:ىنم
.ًاقباسهلجأنمهتبرض

.هنيبرضتاذاملحوضوبةرملوأهيمهفتملامبر:ةمعلا

يتيبوانأدالوألاةيبرت-١١
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.ةدشبهتبرضيننكلو:ىنم

يدالوأهبنأتنك،قيرطلضفأسيلبرضلا:ةمعلا
اوداعأنإةيناثلاةرملايفنأمهربخأوةرملوألاوأطخأنإ
تاونسعبسهرمعناكمهدحأًالثم،مهبقاعأسهسفنأطخلا
صخيلاملانألبيعاذهنإهتمهففًادوقنيتظفحمنمذخأ
ًاملاعاذهكردأف،ةوسكلاوتوقلااهبنايرتشيامهو،نيدلاولا
دقناكةرملاهذهو،ىرخأةرمكلذداعأهنكل.ةقرسلاعنم

.هبقاعأسيننإولبقنمهتهبنيننإهلتلقف،دوقنلافرص
يذلالاملافرصدقهنإهلةلئاقءاشعالبمويلاكلذهتيقبأف
دوقنلاةقرسلدعيملوًامامتذئدنعمهفف،هئاشعلباقممزلي
.ىرخأةرم

؟ًاتاتببرضلاعنمننأانيلعله:ىنم

ةبرضلادعاستتارملاضعبهنإ،كلذلقأمل:ةمعلا
أطخأنإًاصوصخو.تاملكلانمرثكأافقلاوأديلاىلع
نعنوفلتخيدالوألاو.رارمتسابهداعأوًانيعمأطخدلولا
الرخآلاضعبلاو،ةملكلاعمسيمهضعب.ًامامتمهضعب
نأكايإنكلو.برضلابمالكلاُتقحلأاذإالإ،عمسي
.ًارطخكلذنأل،هنطبوأ،هسأرىلعدلولايبرضت

أطخلاسفندلولارركاذإيباصعأروثتنكلو:ىنم
.برضأنيأذئنيحفرعأالف،ىرخأةرم

،بضغلاةلاحبتنأويبرضتنأريبكأطخاذه:ةمعلا
ءودهبِهِتمهفأنإنكلو.هلةئيسةودقكلذبنينوكتف
نيرثؤتكاذدنع،ةئداهتنأوهتبرضوهباقعببسِهِتملعأو
.بضغلاةلاحيفتنأوهبرضنمرثكأهيلع

ةيبرتلبقًالوأيسفنيبرأنأيلعهنأهانعماذه:ىنم
.ةعرسببضغأيننأل،يدالوأ

هللاةيبرتلهسفنملسينأناسنإلكىلع:ةمعلا
ّ

.
هللاانيبرياذكهنيعفانًاسانأاوحبصيلاندالوأيبرنامكو

ّ

.نيعفانحبصنل

َحتَاليِنْبٱاَي«:١١-١٢:٥نييناربعيفأرقن:ىنم
ْ

ْرِقَت
ُّبَّـرلٱُهُِّبُحييِذَّـلٱَّـنَأل.َكَخَّـبَواَذِإْرَُختَالَو،ِّـبَّـرلٱَبيِدْأَت
َحتْمُتْنُكْنِإ.»ُهُلَبْقَيٍنْبٱَّـلُكُدِلَْجيَو،ُهُبِّـدَؤُي

ْ
َبيِدْأَّـتلٱَنوُلِمَت

لٱَكُهللاٱُمُكُلِماَعُي
ْ

ْنِإْنِكٰلَو؟ُهوُبَأُهُبِّـدَؤُيَالٍنْبٱُّيَأَف.َنيِنَب
جلٱَراَصْدَق،ٍبيِدْأَتَالِبْمُتْنُك

ْ
َالٌلوُغُنْمُتْنَأَف،ِهيِفَءاَكَُرشُعيَِم

.ْمُُهباََهناَّـنُكَو،َنيِبِّـدَؤُماَنِداَسْجَأُءاَبآاَنَلَناَكْدَقَّـمُث.َنوُنَب
َكِئٰلوُأَّـنَأل؟اَيْحَنَف،ِحاَوْرَألٱِيبَألًاّدِجَىلْوَألٱِبُعَضْخَنَالَفَأ
هناَسْحِتْسٱَبَسَحًةَليِلَقًاماَّـيَأاَنوُبَّـدَأ ألَفاَذٰهاَّـمَأَو،ِْمِ

َ
ِلْج

ملٱ
يفَِكَرتْشَنْيَكِل،ِةَعَفْنَْ يفٍبيِدْأَتَّـلُكَّـنِكٰلَو.ِهِتَساَدَقِ ِ
حلٱ
ْ

لِلُهَّـنَأىَرُيَالِِرضَا
ْ

لِلْلَبِحَرَف
ْ

يِطْعُيَفًاريِخَأاَّـمَأَو.ِنَزَح
مثِهِبَنوُبَّـرَدَتَيَنيِذَّـلٱ

ََ
.»ِمَالَّـسلِلٍّرِبَر

هللانإنيلوقتفيك:ىنم
ّ

؟انبدؤيوهوانوبأ

هللااندشريامل:ةمعلا
ّ

انمآنإو.بأكانلّنيبيانبدؤيو
هللاانانبتيانبونذلجألتامحيسملانأ

ّ
.

هللانأنيدقتعتله:ىنم
ّ

ىلعبئاصموثراوكعقوي
؟ةعاطلامهملعيلبوعشودارفأ

هللا«:٢:٤سواثوميت١يفأرقن،ًاعبط:ةمعلا
ّ

...
حلٱِةَفِرْعَمَىلِإَوَنوُصُلَْخيِساَّـنلٱَعيَِمجَّـنَأُديِرُي

ْ
.»َنوُلِبْقُيِّـَق

هللاحمسي،تارملاضعبنكلو:ىنم
ّ

ريغةبرضب
.ًاتاتبانلةموهفم

.كدالوأبىرخأةرميركف،ىنميتبيبحاي:ةمعلا
ًانيكسىريفصنوتاونسثالثهرمعوليبنكنباناكنإ
؟هيلإاهنيملستلهسمشلايفاهناعمللاهذخأديريو

.ًادبأ:ىنم

؟ةدشباهديريوهوالاذاملنكلو:ةمعلا

.ةداحيهفهيذؤتاهنأل:ىنم

هنيطعتله،تاعاساهبلطوليبنخرصاذإو:ةمعلا
؟اهايإ

فرعأانأيننكلو،بلطياممهفيالهنأل،ال:ىنم
.اهرطخنمهظفحأو

هللاانلماعياذكه؟ِتيأرأ:ةمعلا
ّ

ىنغهنمبلطن
يفعملتةريثكءايشأ،انعفنيامملعيوهنكلو،ةحصوةوقو
هنألهداشرإوهتدارإلعضخننأانيلعف.انلةراضيهاننيعأ
،ًاليحتسمًابعصانلنابنإوىتح.انعفنيامملعيهدحو
يِتَّـلٱَراَكْفَألٱُتْفَرَعِّـينَأل«:٢٩:١١ايمرإيفبرلاانللوقي

يتيبوانأدالوألاةيبرت-١١
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هبٌرِكَتْفُماَنَأ ،ٍَّرشَالٍمَالَسَراَكْفَأ،ُّبَّـرلٱُلوُقَيْمُكْنَعاَِ
لكيفةقيمعةيزعتلانناذكه.»ًءاَجَرَوًةَرِخآْمُكَيِطْعُأل
.انتايحلكاشم

ةماعلاةحصلا-١٢

بيركلابًاضيرميجوزناكيضاملاعوبسألايف:ىنم
.امهتلاحتنسحتنآلاو،ىرغصلايتنباكلذكو)ازنولفنأ(
ةدناسملتيبلاةديسكنيلمعتاذام،كلأسأنأديرأنكل

؟ضرملاعنمنلةحصلابينتعنفيكةلئاعلاةحص

ةفاظنلايه،ةحصلابءانتعاللىلوألاةيصولا:ةمعلا
.دسجلاةفاظنءيشلكلبقو

.ًايعوبسأانلكمحتسننحنمعن:ىنم

ناكاذإ،ًايمويمامحتسالالضفألانكلوديج:ةمعلا
،ةرارحلاعفترتثيح،فيصلايفةصاخوفاكءامدجوي
.ًاريثكقرعناننأل،لسغىلإدلجلاجاتحيف

محدزمناكميفنوكنامدنعنايحألاضعبيف:ىنم
.ةهيركةحئارمشن،سيبوتوألايفسلجننيحًالثم

سفنبو.ةفاظنللاندسجممحننألضفألا:ةمعلا
ةصاخيرورضاذهو،دتشيلءاوهلاىلإدسجلاجاتحيتقولا
دربموأرتافءامبءاتشلايفمحتسينمنأل.ءاتشلامايأ
.ضارمألادضةعانمةوقهدسجيفنوكتي

.ًادجمهماذه:ىنم

،لامهإلاسانلاةداعنكلو،ءاودطسبأاذهو:ةمعلا
مامحتسالانألمهتحصلجألقئاقدرشعبنوحضيالف
.ةيومدلاةرودلاكرحي،فيشنتلاوكلدلاو

ربتعنلب،لامعألاهذهةيمهأبركفنالةداعنحن:ىنم
.ًابعتهبموقننأبجاولالمعلا

دعاسننأردقنعقاولابنكل،كعمقحلا:ةمعلا
ٍيعوبءايشألاهذهانلمعنإ،ةلئاعلالكةحصوانسفنأ
.ةفرعموةدارإبو

ةيلخادلاانبايثلدبننأانيلعنأنينظتله:ىنم
؟ًايموي

نكلو.ًاديجنوكيفيصلايفاذهنكمأاذإ:ةمعلا
كيلعحرتقأف،كلذنيعيطتستالةريبكةلئاعكدنعناكنإ
تارمثالثوأنيترمناكمإلاردقبةيلخادلاسبالملالادبإ

.عوبسألايف

.هيهنأنأردقأالفلغشلاديزيًاضيأاذه:ىنم

مامتهالاانيلعهتفاظنودسجلابءانتعالااذهعم:ةمعلا
.ًاضيألزنملاةفاظنب

؟ًايمويكلذبجيأ:ىنم

نوكيو.ًاريغصتيبلاناكاذإنكمماذه:ةمعلا
هذهيفيرجتةلئاعلاةايحلكنألكلذدنعًايرورض

،ةعرسبخستيالفًاريبكلزنملاناكاذإامأ.ةقيضلاةحاسملا
.ًايمويهسنكوًايعوبسأنيترمءاملابهفطشلضفألاامنإ

.لكلانمرثكأخستيخبطملانكل:ىنم

.ءاملابًايمويهفيظنتيرورضلانماذهلومعن:ةمعلا
سفنبو.يقنلاءاوهلالوخدلكيبابشلاحتفًاضيأيرورضو
ًاصوصخلوخدلانمبابذلاعنملةليسوعارتخامزليتقولا
.ماعطلاثيحخبطملاىلإ

؟ةجردلاهذهلةحصلاببابذلارضيله:ىنم

ريطيذإرطخوهف.تابوركيملالقنيهنألمعن:ةمعلا
طحييتلاةخسولاةنكمألاددعنيفرعتالو.رخآلناكمنم
،باوبألاوكيبابشلاىلعنوليانةكبشعضولضفألا.اهيف
.لزنملاىلإهلوخدعنمل

؟شرلاةيودأعفنتالأ:ىنم

عنمتالاهنكل،ًاتقؤمدعاستيهفسأبال:ةمعلا
نإةصاخ،ناسنإلارضيماسءاودلااذهو،بابذلالوخد
.رابكلالبقمهيلعرثؤيوهف،لافطألاهنملكأوماعطلابقحل

.ًاذإهلامعتسامدعلضفألاف:ىنم

يتيبوانأةماعلاةحصلا-١٢
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.ًاردانو،هابتناوةقدبنكل،هيلمعتسا:ةمعلا

؟ًاذإلضفأنوكيكبشلاف:ىنم

شغربلانمليللايفًاضيأانيمحيهنألمعن:ةمعلا
ريضحتةيفيكوهةحصلاظفحلءيشمهأو.ضوعبلاو
.ماعطلا

؟كلذبنيدصقتاذام:ىنم

نأانيلعو،ةماتةفاظنب،خبطلايناوأبينتعنيأ:ةمعلا
.ًائينهلكأناملكلالبقو.ةقدبهكاوفلاوتاورضخلالسغن
ًاجزاطنوكينأبجيلباوتلاكماعطللهفيضناملكو
وأضمحملابيلحلاوأدسافلانمسلايلمعتستالو.ًافيظن
.تيابلامحللا

.ًادسافًامحلانلكأاننألتومننأانكشوأةرم:ىنم

نإةلئاعلاةحصبنيمهاستمكنيرتله:ةمعلا
،ةيجراخلاةفاظنلاهذهو؟ماعطلاوتيبلاةفاظنبتممتها
.يلخادلاناسنإللةيحورلاةفاظنلاىلعًاريخأفقوتت

؟كلذنوكيفيك:ىنم

نإاهيلعلصحنيلخادلاناسنإللةحصلا:ةمعلا
نمانرهطيوانبونذانلرفغيف،اناياطخنارفغبرلانمانبلط
.انملاعرّهطيلءاجيذلاعوسيحيسملايفاناياطخلك

الإيلخادلاانناسنإبحصنالاننأنينظتله:ىنم
؟اياطخلانارفغب

.ًايحورحصنالنارفغلالوصحلبقمعن:ةمعلا
انناسنإحبصي،اناياطخنمانررحتوانريربتبانمآنإنكلو
.ًاحيحصيحورلا

؟ًايحورةحيحصىقبأللعفأاذام:ىنم

حبصننأاندرأنإ.اندهجنودبمتيالاذه:ةمعلا
هللاصالخىلعقفاوننأانيلعءاحصأ

ّ
هسراميلهبلطنو،

هللاهلمعياليتقفاومنودبنأل،انيف
ّ

نمينصلخنإو.َّـيف
يفيئدبمرييغتثدحيوهلةنباريصأ،يماثآيلرفغوةيطخلا

لكيفةيطخللًاضرعمًاناسنإلظأكلذريغبنكلو،يتايح
.هنارفغبلطىلإًايمويجاتحأف،ةظحل

فقوتت،يحورلاناسنإلاةحصىلعةظفاحملاف:ىنم
؟نارفغلالجألةيمويلاةبلطلاىلع

وهيناثلاطرشلاو.لوألاطرشلايهومعن:ةمعلا
هللاةملكيفقمعتلا

ّ
امكانبولقليحورلاءاذغلااهنأل،ًايموي

لَكَأَفَكُمَالَكَدِجُو«:١٥:١٦ايمرإيفأرقن
ْ

َكُمَالَكَناَكَف،ُهُت
لِلِيل

ْ
لَقِةَجْهَبِلَوِحَرَف

ْ
ردقياليعيبطلاناسنإلانأامكف.»يِب

نأنيردقتالاذكه،مظنمءاذغالبهتحصىلعظفاحينأ
.يحورءاذغبالإًايحوريشيعت

هللاةملكيفقمعتلانيربتعتله:ىنم
ّ

؟ًايحورءاذغ

.ةالصلاثلاثلاطرشلاو.انماعطوهاذهمعن:ةمعلا
نأردقياليعيبطلااندسج.سّفنتلاهبشتةالصلانأل
لجألجاتحنفيكًاقباسانلقو.سفنتاذإالإهتحصبلظي

انيطعتةالصلااذكه.انتويبلخديليقنلاءاوهلاىلإانتحص
هللانمًاديدجًاحور

ّ
انناسنإلءاوهىوقأونسحأهدنع.

هللاةوقيرستةالصلايفف،يحورلا
ّ

.انسفنأل

هللاةملكواياطخلانارفغنودبهنأنآلاتمهف:ىنم
ّ

ةيحورةحصيفرمتسينأناسنإلاردقيال،ةالصلاو
.ةلماك

،انناميإيفةثالثلائدابملاهذهسرامنملنإو:ةمعلا
ءانتعانودبيعيبطلاناسنإلافعضيامكانسوفنفعضت
انه.سفنتيوىذغتيوفظنتيملنإتوميو،هدسجبلماك
اندسجلوزيامدنع.ةيدبألاةايحللديحولاقيرطلادجن
ةيموريفلوسرلاانلبتكامكيحورلاناسنإلاموديًاريخأ
خلٱَنِمْمُتْقِتْعُأْذِإَنآلٱاَّـمَأَو«٢٣و٦:٢٢

ْ
ًاديِبَعْمُتِْرصَو،ِةَّـيَِط

مثْمُكَلَف،ِِهللا
ََ

لِلْمُكُر
ْ

َةَرْجُأَّـنَألٌةَّـيِدَبَأٌةاَيَحُةَياَهِّـنلٱَو،ِةَساَدَق
خلٱ
ْ

ملٱِبٌةَّـيِدَبَأٌةاَيَحَيِهَفِهللاٱُةَبِهاَّـمَأَو،ٌتْوَمَيِهِةَّـيَِط
ِحيِسَْ

.»اَنِّـبَرَعوُسَي

تيبلايفىضرملاةجلاعم-١٣

ةضيرمةريغصلايتنباتناكيضاملاعوبسألايف:ىنم
فرعأملوتبرطضاف،لاهسإاهللصحواهترارحتعفتراو
.ًاريخأبيبطلاىتأىتحلمعأاذام

يتيبوانأتيبلايفىضرملاةجلاعم-١٣
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ةديسبعتتةلئاعلادارفأدحأضرمنإمعن:ةمعلا
هنأذإ،ًالفطضيرملاناكنإًاصوصخ،ضرملاةدمتيبلا

.هباهمامتهاوهمأةمزالمىلإجاتحي

عطتسأملو،خارصلاىلعتمواديتنبافًاقح:ىنم
.ًاريثكًالغشبلطتيلزنملانألراهنلالوطاهبرقبسولجلا

لثميفنكلو،تيبلالغشيهتنيالًاعبط:ةمعلا
.ًايفاكًاتقوضيرملابينتعأليرورضلالمعأانأةلاحلاهذه

؟يرورضاذهله:ىنم

ًاريغتظحاليوجاعزنإبرعشيلفطلاضرمنإ:ةمعلا
فوختئدهننأتاهمألانحنانيلعف.برطضيف،هتعيبطيف
يفىقبيوحيرتسيلهتلاحفطلنو،ناكمإلاردقلفطلا
.ًايلكضرملانمىفشُيلشارفلا

يفةليوطةدمضيرملاىقبينأبجيله:ىنم
؟شارفلا

بجيفةريثكوأةليلقةرارحهيدلناكنإ:ةمعلا
ىلعبلغتيل،رثكألغتشيبلقلانأل،شارفلاةمزالم
بعتيضكرلالَّـضفلبدلولاعجطضيملنإو.ضرملا
ةحارىلإدسجلاجاتحيضرميأةلاحيفو.رثكأبلقلا
.رثكأ

،شارفلاةمزالميتنباىلعبجيهنأنينظتأ:ىنم
؟اهترارحتعفترااملك

ةرارحةبقارمكيلعف،كلذنمدبال.معن:ةمعلا
ًةداعو.ةرارحلاريغتىدميفرعتلمويلكنيترمدالوألا
.عفترتامدنعءاسملايفاهنملقأحابصلايفةرارحلانوكت

نععنتمييدالوأدحأضرمنإهنأةلكشملا:ىنم
.ضرملامواقيلهيذغأنألواحأانأو.ماعطلا

ةجاحنيغلابلانمرثكأنوفرعيدالوألا:ةمعلا
نأل،ماعطلانعضيرملاعانتمالضفألانمف.مهداسجأ
يفوهف،بوركيملابراحيمسجلاّنأىلعلديةرارحلاعافترا

هلاغشإمدعلضفألاف،ضرملادضةكرعميفةلاحلاهذه
.ماعطلامضهب

؟ضيرملانعًاتاتبماعطلاعنمنله:ىنم

لئاوسلاامأ،ماعطلانمًائيشمهيطعنالمعن:ةمعلا
لئاوسلاقرحتةرارحلانأل،ةرثكباهلوانتنمسأبالف
.اهنمهصقنيامدسجلاضّوعننأانيلعف،ةعرسب

.ًابيلحيلفطيطعأنأيننكميًاذإ.ميظع:ىنم

جاتحيهنأل،ةلاحلاهذهيفليقثبيلحلا،الال:ةمعلا
تاروهزلاوةضانوميللاوءاملاامأ،همضهيفريبكدهجىلإ
يفةصاخ،باسحنودبهلاهميدقتنكميف،عانعنلاو
اهدقفيهنأل،لئاوسلاىلإجاتحيمسجلانأل،لاهسإلا
.ةعرسب

هماعطلفطلالكأيملنإبعترأالنأبجيًاذإ:ىنم
.ضرملاءانثأ

مألاىلعو،ماعطلاعنمُيلاهسإلاةيادبيف:ةمعلا
ءاعدتسابجيهلاحنسحتتملاذإف.لفطلاةلاحةبقارم
.مزاللاجالعلافصيلبيبطلا

؟مامحلاصوصخباذامو:ىنم

نعداعتبالابجيةعفترملاةرارحلاةلاحيف:ةمعلا
ةفشنمبدسجلاحسموأ،نيديلاوهجولاادعام.هميمحت
نميرذحاو.شارفلايفءاقبلاضيرملاىلعنكلو،ةللبم
ةلازإدنعلفطلاشعتنيفكيبابشلايقلغأ.دربللهضرعت
سبالملدبننأًاضيأانيلعو،مونلايفقرغتسيو،قرعلا
نمهنأل،رارمتساب)ريرسلاتايالم(فشارشلاولفطلا
.ًاديجضيرملاةفاظنبىنتعننأيرورضلا

؟ةعرسبءافشلللثامتيله:ىنم

يأبةباصإلاانعنمدقنوكنلقألاىلعو،امبر:ةمعلا
لسغأضيرملاتسملنإًايصخشانأو.ةيناثةرمبوركيم
.ميثارجلالقتنتالئلهتسمالمدعبولبقيدي

الفبيبطلاةحيصنانقيبطتواذهانلمعمغرو:ىنم
لعفننأردقنالءابطألاواننأىرأ،ةعرسبضيرملاىفشُي
.ًائيش

يتيبوانأتيبلايفىضرملاةجلاعم-١٣
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هللا،يتنباايتقدص:ةمعلا
ّ

هنكل.يفاعملايفاشلاوه
يفشياملكلمعنوضرملاتافعاضمعنمنلًالقعاناطعأ
.دسجلا

هللانإًاقحناكنإنكلو:ىنم
ّ

انبةجاحالفيفشي
؟بيبطلاراضحتسالًاذإ

هللا:ةمعلا
ّ

ةحفاكملتارابتخاوةمكحبيبطللىطعأ
ىلإًالوأيلصأةلئاعلادارفأدحأضرمنإًاعبط.ضارمألا
برلااندعاستارمةدعو.ضيرملايفشيويندعاسيلبرلا
،ءاودلاوبيبطلاةطساوباندعاسىرخأتارمو،ةرشابم
.ةحصلاردصمهنألضيرملاءافشلجالعلكءاروهللااف

؟سانلاضرمياذامل:ىنم

ببسيهةيطخلانإلوقي،سدقملاباتكلا:ةمعلا
.ضارمألالك

؟ضرمأالئطخأملاذإيننأنيدقتعتله:ىنم

لبقنمتأطخأدقفنآلادعبيئطختملنإو:ةمعلا
.رارمتسابضرملاكيلععقيليفكياذهو.تارم

أطخيأبكتريمليذلاناسنإلانأنينظتأ:ىنم
؟ضرميالهتدالوذنم

ةيموريفأرقنو،ةيطخالبناسنإيأدجويال:ةمعلا
جلٱ«)٣:٢٣(

ْ
.»ِهللاٱُدَْجمْمُهَزَوْعَأَواوُأَطْخَأُعيَِم

؟انتدالوذنمانيفةيلصأةيطخلااذإ:ىنم

:٥١:٥رومزميفدوادكلملالاقدقوًاقح:ةمعلا
خلاِبَوُتْرِّـوُصِمْثِإلٱِباَذَنَئَه«

ْ
امهمنكل.»يِّـمُأِيبْتَلِبَحِةَّـيَِط

انأ«:ًالئاقانبطاخيبرلاف،ةيطخلابانقرغوانتلاحتناك
.»كيفاشبرلا

.انيفشيهللانأذإهللادمحلا:ىنم

ةيحورلاانضارمأنمانصّلخيهسفنبرلاًاقح:ةمعلا
.ًاضيأةيدسجلاو

؟ةيطخلانمانيفُشفيكنكلو:ىنم

،ريرشلاملاعلااذهىلإديحولاهنبالسرأدق:ةمعلا
حيسملاعوسييقبفتقولاسفنبهلإوهو.ًاناسنإحبصأو
يحضينأدحاولحاناياطخلو.ةيطخالبديحولاناسنإلا
ىَّـحضف،هللاعمةاطخلاحلاصيوهسفنبةيطخالبناسنإ
ةرفغم،تنأوانأو،انلكلاننل،انعرفكوهسفنبحيسملا
ِهللاٱُلََمحاَذَوُه«:)١:٢٩(:ًالئاقانحويانرشبيو،اياطخلا
لٱَةَّـيِطَخُعَفْرَييِذَّـلٱ

ْ
.ِ»َملاَع

ياياطخلمحتدقحيسملاعوسيناكاذإ:ىنم
عيمجربخنوًاديجكلذملعننأبجي،سانلالكاياطخو
؟اوصلخيىتحسانلا

،ملاعلاىلإهلسرحيسملالسرأ،قحكعم:ةمعلا
كللوقأانأوبيلصلابيئدبملاصالخلانعسانلااوربخيل
ىلإيعجراو.كاياطخكلرفغُتف،حيسملابرلابينمآنآلا
،دحاولكاياطخلمححيسملانأكتلئاعيربخأوكتيب
يدكأءاسنلانمنهبنيقتلتنملكو.ًاماعًانارفغدجوأو
رفغدقيذلا،حيسملاعوسيبَّـنمؤينأنهيلعنأنهل
.نهادفونهصَّـلخونهافشوَّـنهاياطخ

نَضَغالوعقبالب-١٤

تجتحاوليسغلانمةريبكةلستيوكمويلا:ىنم
.ةعرسبلمعللةقيرطكيدلله،ريبكتقول

،جاتحيالاموّيكىلإجاتحيامًالوأررقأانأ:ةمعلا
.هيوطألبهيوكأالنوليانلاوالينفلاوفشانملاًالثمف

؟تاسلكلاو:ىنم

.اهيوطألباهيوكأالًاعبط:ةمعلا

؟)ريرسلاتاءالم(فشارشلانيوكتله:ىنم

.ةنازخلاباهعضأواهيوكأمثاهيوطأانأ:ةمعلا

؟تادخملاةفلغأو:ىنم

انهجووانسأرعضناننألًامئاداهيوكأهذه:ةمعلا
.ةرارحلابةشمقألارهطييوكلانإف،اهيلع

يتيبوانأنَضَغالوعقبالب-١٤
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.ةشمقألارهطييوكلانأملعأنكأملحيحص:ىنم

ًاليدنمنايحألاضعبيفعضنببسلااذهل:ةمعلا
ةطبرألانكتملاذإهدمضنل،حرجلاىلعًايوكموًالوسغم
.ميثارجلانمرهطييكلانأل،ةدوجومةيبطلا

نوكنو،نوحَرُجياملاطدالوألانألةركفهذه:ىنم
.حرجلاديمضتلشامقةعطقىلإةجاحب

ناصمقلاوتالواطلاةيطغأكليسغلاةيقب:ةمعلا
ليسغلانوكينأمهملاو،هلكهيوكأتانبلانيتاسفوةيلاجرلا
اماذإف،ًامعانىقبييكلوهيوكيفةبوعصدجناليكًابطر
فجياليكلهفلوءاملابهشرانيلعًافشانليسغلاناك
.هروديتأيلًابناجهعضنمثةعرسب

نكيملاذإًانشخىقبيليسغلانأنيدقتعتًاذإ:ىنم
؟يوكلالبقًابطر

هذهبالإهتنوشخلوزتالوًامعانريصيال:ةمعلا
نازخنيئلمتذإ،راخبلاىلعيواكمدجوتمويلاو،ةقيرطلا
ىلعراخبثعبنييوكلابنيئدبتامدنعوءاملابةاوكملا
.ًادسمموًابطرهلعجيليسغلا

؟اهريغنمىلغأةاوكملاهذهله:ىنم

عمًاريثكتاديسلااهلمعتستالكلذلو،معن:ةمعلا
.هيوكمثهيطوليسغلاشرلنيجاتحتالفتقولارفوتاهنأ

؟يكلانيئدبتنيأنم:ىنم

ةئدتبماهيوكأتانولطنبلاونيتاسفلاوناصمقلا:ةمعلا
.تالصولاوتانبغلاكةكامسلاناكمنم

؟جراخلانموألخادلانمليسغلانيوكتأ:ىنم

مثلخادلانمًالوأاهيوكأًالثم،نيتاسفلا:ةمعلا
.ةمعانحبصتلجراخلانماهيوكأواهبلقأ

تنكيننأل،يوكلايفحجنأَْملاذاملتفرعنآلا:ىنم
.طقفةدحاوةهجنمةكيمسلانكامألايوكأ

ًاتقوذخأياذه،ةمداقلاةرملاةقيرطلاهذهيبرج:ةمعلا
.نسحأةجيتنيطعينكلورثكأ

ةدمتفقواذإف.بعتملغشلاويكلا،هاليواي:ىنم
.َّـيلجريفعجوبرعشأةليوط

كيلعريشأو،ةسلاجانأويوكأببسلااذهل:ةمعلا
ًاريثكفقنتيبلاتاديسنحن،ءيشلاسفنيلمعتنأ

اذهو.بعتلاللقنلنكمأاذإسلجننأانيلعف،مويلالاوط
.ًالسكسيل

نظأيننإف،يوكلاءانثأًاصوصخو،حيحص:ىنم
.يوكلانميهتنأنلتسلجنإيننأ

اذإف،نيداتعتفاذهيبرج.يتينبايةداعهلك:ةمعلا
.رومأةدعيفركفأيوكأانأوتسلج

.يوكلانمعيرسلاءاهتنالابًامئادركفأانأ:ىنم

ركفأسلمريغوًانشخليسغلاتيأرنإانأ:ةمعلا
.مهتاديعجتومهتنوشخبسانلاهللاىريفيك

؟نينعتاذام:ىنم

هبشنانك،اهبانفارتعاوانتيطخكاردإلبق:ةمعلا
لمحيذلاحيسملابانمآنأدعبنكلو،خستملاشامقلا

ايمرإرفسيفبرلالوقيامكةمعنلااناطعأانرهطو،اناياطخ
مثِإِّـلُكْنِمْمُهُرِّـهَطُأَو«٣٣:٨

ْ
لٱِمِهِ

ُرِفْغَأَوَّـَيلِإِهِباوُأَطْخَأيِذَّـ
هبوُنُذَّـلُك لٱِِمِ

هباوُأَطْخَأيِتَّـ .»َّـَيلِإاَِ

نأانمآواناياطخبانفرتعانإاننإنيلوقتله:ىنم
حبصنوةيطخلاخطللكنمانلسغيانصاصقلمححيسملا

؟فيظنلاليسغلاكنيرهاط

اناياطخىلعانمدننإ،هللاهلمعياذهًامامت:ةمعلا
شامقلاهبشناننإًاقباستلقاذهلو.ريرحتلاانبلطو
.يوكملاريغولوسغملا

.انسمليلةاوكملمعتسيالهللانكل:ىنم

لوسغمناتسفىلإترظناذإنكل،الًاعبط:ةمعلا
.ًاليمجنوكيالفيوكمريغو

يتيبوانأنَضَغالوعقبالب-١٤

٢٦
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.ةلاحلاهذهبوهوهلامعتساعيطتسنالو،ًاقح:ىنم

ةرارحتحتنكلوًافيظننوكيليسغلالك:ةمعلا
هللاانجلاعياذكهوهتنوشخلوزتوًامعانحبصيةاوكملا

ّ

.ًاضيأ

هللالمعيفيك:ىنم
ّ

؟اذه

لكاشملاوقيضلايفنينمؤملاهللادوقي:ةمعلا
ةلاسريفأرقنو.هللاةاوكمهذه.ةرارحيفداهطضالاو
لٱاوُبِرْغَتْسَتَال،ُءاَّـبِحَألٱاَُّهيَأ«١٣و٤:١٢ىلوألاسرطب

ْ
لَب
ْ

ىَو
ملٱ
ْمُكَباَصَأُهَّـنَأَك،ْمُكِناَحِتْمٱِلْجَأل،ٌةَثِداَحْمُكَنْيَبيِتَّـلٱَةَقِرْحُْ
يفْمُتَْكَرتْشٱاَمَكْلَب،ٌبيِرَغٌرْمَأ ملٱِمَالآِ

ْيَكِلاوُحَرْفٱِحيِسَْ
يفاوُحَرْفَت .»َنيِجِهَتْبُمًاضْيَأِهِدَْجمِنَالْعِتْسٱِ

ال،حيسملاعابتايفةايحلانأاذهينعيله:ىنم
؟ًاضيأًاقيضلبطقفًاحرفينعت

ىلعِتلصحنإنكلو.حوضولكبهأرقناذه:ةمعلا
ةايحللديجملاءاجرلايفَّـتبثو،هللاعممالسلاونارفغلا
ىلعنأل.هللاةاوكملامتحالةوقلاًاضيأكلف،ةيدبألا
نوكيالإو،ةريرشلامايألايفةصاخ،هتوقِّـنيبينأانناميإ

انسفنأمامأفرتعننأانيلعنيقداصانحبصأنإو.ًافيعض
ملنإف.انقالخأضعبّريغننأبجيو،نيلماكريغاننأ
مالآلاةطساوبهللااندعاسي،انّريغتلهللاةملكلًاعوطعمتسن
برلاةاوكموهقيضلاف.انتريسءوسنمررحتنلتاقيضلاو
.انمّعنتيتلا

هنأنيركفتلهنكل.لضفأكمهفأنآلا:ىنم
؟نيلماكنيمعانًاريخأريصنلانجلاعي

سسفألهأىلإلوسرلاسلوبةلاسريفأرقن:ةمعلا
ملٱَّـبَحَأ«٢٧-٥:٢٥

لٱًاضْيَأُحيِسَْ
ْ

،اَهِلْجَألُهَسْفَنَمَلْسَأَوَةَسيِنَك
ملٱِلْسَغِباَهاَّـيِإًارِّـهَطُم،اَهَسِّـدَقُيْيَكِل

لٱِبِءاَْ
ْ

ْيَكِل،ِةَمِلَك
ْوَأَنْضَغَالَواَهيِفَسَنَدَال،ًةَديَِجمًةَسيِنَكِهِسْفَنِلاَهَِرضُْحي

يفف.»ٍبْيَعَالِبَوًةَسَّـدَقُمُنوُكَتْلَب،َكِلٰذِلْثِمْنِمٌْءَيش
يفهمامأفقننأمتهيهنأحيسملااندعيةملكلاهذه
انيفأدتبايذلانأهيلعلكتنف،نَضَغوأعقبالبلبقتسملا

.ذفنينأرداقدعويذلاو،هلمكيهلمع

ليمجلاانتيب-١٥

تيبىلإتلقندقاه،يتمعايتيبلاكوربم:ىنم
.ديدج

ىهتناامدنعًادجانررسدقل،يتينبايًاركش:ةمعلا
.هانكسدقنحناهو،تيبلااذهدييشت

نمهايإيننيرُتله.جراخلانمًاعئارودبي:ىنم
؟لخادلا

؟كبجعألهفلخدملاتيأر،ًاعبط:ةمعلا

ترعشدقل،ةددحملاةباوبلاينتبجعأو،معن:ىنم
.ةباوبلانمتيبلاىلإترظنامدنعبيرغروعشب

انهو،رمملانيرتبابلانمكلوخددعب:ةمعلا
،اهريغو)تاوطلابلا(تيبابكلااهيلعقلعنيتلاةعامشلا
ىلإًالوألخدنف،ىرخألافرغلالكىلإنيلخدترمملانمو
.خبطملا

نمضنئازخهذهله.ٍهازوفيظنوهمك:ىنم
؟يتمعايناردجلا

لكو،ةيادبلاذنمانتطختناكاذكه،معن:ةمعلا
،كيتسالبلانمقروباهانيطغانهيتلاباوبألاوفوفرلا
انيلعلهسياذهف،ةعرسبخستتخبطملاناردجنأل
.فيظنتلا

.ةريبكاهنأ،ماعطلاةفرغهذههآ:ىنم

نمماعطلالمحَّـيلعلهسيلخبطملابناجباهنإ:ةمعلا
.اهيلإخبطملا

؟يساركلاهجوعونوهام:ىنم

،ءاملابفيظنتلللباقوهوًاضيأكيتسالبلانم:ةمعلا
هنأل،يساركلاىلعهنمءيشعوقونكميلكألاءانثأو
.راغصدالوأكدنعناكنإًامئادثدحي

يتيبوانأليمجلاانتيب-١٥

٢٧
ةظوفحمقوقحلاعیمج - All Rights Reserved - www.call-of-hope.com



ريثكف،ةيلمعةقيرطبءيشلكمتبترمكنأىرأ:ىنم
ًاعفاننوكيالهنكل،ًامخضًايلاغًاشرفنوعضيسانلانم
.ةيلمعلاةايحلل

هتيبثاثأءارشلبقصخشلكىلعف،ًامامت:ةمعلا
.خستااماذإهفيظنتلهسييذلا،يلمعلاثاثألابركفينأ
.لابقتسالاةفرغكانه.يرظنا

.قينأهنكلوطيسباهرظنميساركلاهذهنإ:ىنم
.حيرمهنإهوأ.هيلعسولجلابرجنل

نمةيلاخلاةطيسبلاوأةلهسلاتاليدوملانإ:ةمعلا
لعجياذهو،رفحلابقلعتةبرتألانأل،فيظنتلللهسأرفحلا
.ًابعصفيظنتلا

رهظيءيشلك،مونلافرغومامحلاكانه:ىنم
.ًافيظن

.ًاديدجءيشلكلازيالمعن:ةمعلا

.ًاديدجوًافيظنىقبييدنعءيشلكتيل:ىنم

رومزملايفف.ايندلاهذهيفاذهرظتننالنحن:ةمعلا
قتعيءيشلكاذكه.ثربوثكىلبيلكلانأأرقن١٠٢
.انتاشورفموانلزانمىتح

؟ىلبيءيشلك،اذهام:ىنم

ءاجرانلنكيملنإ،ةعاظفاذهنمرثكأو:ةمعلا
.ٍقابيدبأٍتيبل

انحويليجنإيفحيسملالوقي.قتعتتويبلالك:ىنم
يف«١٤:٢ ٨٤:١رومزملايفرعاشلاو.»ٌَةريِثَكُلِزاَنَمِيبَأِتْيَبِ
َىلْحَأاَم«لاقف،ةيحورلاةيدبألالزانملاهذههحوربىأر٢و
جلٱَّـبَراَيَكَنِكاَسَم

ْ
ِراَيِدَىلِإِيسْفَنُقوُتَتْلَبُقاَتْشَت.ِدوُُن

.»ِّـبَّـرلٱ

.ةيدبألارايدلايفناكميلناكاذإفرعأينتيل:ىنم

الف.)١٠:٩انحوي(بابلاوهانأ:حيسملالاق:ةمعلا
ىلإبابلاوهيذلا،حيسملاةطساوبالإءامسلاىلإنيلخدت
.ةيدبألارايدلا

لوخدلاتدرأنإحيسملاىلإتفتلأنأَّـيلعًاذإ:ىنم
؟ةيدبألاةايحلاىلإ

،كسدقيلكبلقحيسملليحتفا،قحكعم:ةمعلا
لٱَىلَعٌفِقاَواَذَنَئَه«٣:٢٠ايؤريفلوقيهنأل

ْ
.ُعَرْقَأَوِباَب

لٱَحَتَفَوِيتْوَصٌدَحَأَعِمَسْنِإ
ْ

ُهَعَمىَّـشَعَتَأَوِهْيَلِإُلُخْدَأ،َباَب
انيلإهيبأعميتأيهنأاندعي١٤:٢٣انحوييفو.»يِعَمَوُهَو
.اندنعًالزنمعنصيو

رايدلالخدييذلانأاذهبحيسملاينعيله:ىنم
.حيسملاهبلقبَّـلحنمطقفوهةيدبألا

وهو،انبرهنأفرعننحن،طرشلاوهاذه.معن:ةمعلا
رارحأنحنو،ايندلاهذهيفانمدامهضفروأهلوبقانلحيتي
.نيربجمانسلو

اذام.ديرأاذامراتخأنأَّـيلعو،ةلوؤسمانأًاذإ:ىنم
؟ةيدبألاةايحلابناجبراتخأنأيننكمي

رايتخانيديرتتنكاذإ،يدبألاتوملاكانه:ةمعلا
امذئنيحربتخنسو.راذتعالاىلعردتقنالهدعبنكلواذه
انارأو.سرعلاىلإنيرخأتمنوتأينيذلانعحيسملاهلاق
نوخرصيونوعرقيةقلغملاباوبألامامأنيفقاواوناكفيك
لوقأقحلاقحلا«مهبيجيهنكلو»انلحتفابرايبراي«
الو،ةينافلاةايحلاهذهيفهفرعيالنمف.»مكفرعأالمكل
يفهلبقيالوحيسملاهركني،هتايحييحمحيسملالبقي
.ءامسلا

تاوفدعبنوكتةرخأتملاةدوعلانأنيدقتعتله:ىنم
؟ناوألا

هتلاسريفسرطبلوسرلاانلبتكاذهل،ًامامت:ةمعلا
َجتْنَأُةَوْخِإلٱاَُّهيَأاوُدِهَتْجٱ«١:١٠ةيناثلا

ْ
ْمُكَتَوْعَداوُلَع

لَعَفاَذِإْمُكَّـنَأل.ِْنيَتِباَثْمُكَراَيِتْخٱَو
ْ

.»ًادَبَأاوُّلِزَتْنَلَكِلٰذْمُت

ةيفيكوهناسنإلكلءيشمهأف،ينرينياذه:ىنم
.ةيدبألاةايحلاهبلط

السانلانمريثك،فسأللاينكلو،معن:ةمعلا
.نونمؤيالونوفرعي

يتيبوانأليمجلاانتيب-١٥
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باتكلايفًائيشأرقنله،كلأسأينيعد:ىنم
؟ةيدبألارايدلارظنمنعسدقملا

اهلزانمعمةيدبألاهللاةنيدمريشبلاانحويىأر:ةمعلا
َّـَيلِإَءاَجَّـمُث«٢٧-٢١و١١-٢١:٩حاحصإهايؤريفاهرسفيف
ملٱِةَعْبَّـسلٱَنِمٌدِحاَو

جلٱُةَعْبَّـسلٱُمُهَعَمَنيِذَّـلٱِةَكِئَالَْ
ْ

ُتاَمَا
ملٱ
:ًالِئاَقيِعَمَمَّـلَكَتَو،َِةريِخَألٱِتاَبََّـرضلٱِعْبَّـسلٱَنِمُةَوُّلْمَْ
لٱَكَيِرُأَفَّـمُلَه«

ْ
حلٱَةَأَرْمٱَسوُرَع

ْ
َىلِإِحوُّرلٱِبِيبَبَهَذَو.»ِلََم

ملٱِيناَرَأَو،ٍلاَعٍميِظَعٍلَبَج
لٱَةَنيِدَْ

ْ
ملٱَميِلَشُروُأَةَميِظَع

َةَسَّـدَقُْ
َهل،ِهللاٱِدْنِعْنِمِءاَمَّـسلٱَنِمًةَلِزاَن

َ
ُهْبِشاَُهناَعََملَو،ِهللاٱُدَْجما

ملٱُقوَُس...ٍّيِروُّلَبٍبْشَيِرَجَحَكٍرَجَحِمَرْكَأ
ٌّيِقَنٌبَهَذِةَنيِدَْ

ملٱَو...ٍفاَّـفَشٍجاَجُزَك
َحتَالُةَنيِدَْ

ْ
َىلِإَالَوِسْمَّـشلٱَىلِإُجاَت

لٱ
ْ

حلٱَو،اَهَراَنَأْدَقِهللاٱَدَْجمَّـنَأل،اَهيِفاَئيِضُيِلِرَمَق
ْ

ُلََم
ٌْءَيشاَهَلُخْدَيْنَلَو...َكاَنُهُنوُكَيَالًالْيَلَّـنَأل...اَهُجاَِرس
.»ٌسِنَد

.ًاخسوالوًارابغكانهدجنالفاذهليمجمك:ىنم

ال،نافءيشيأهللاةنيدميفدجويالالك:ةمعلا
اذهل.اهلخديهدحوحيسملامدبرَّـهطملكف،حورالوةدام
ىلإًالوخداهتطساوبنيلانتةقاطبحيسملامسانوكيببسلا
.نيدبآلادبأىلإاهيفءاقبلاقحو،ةيدبألاةنيدملا

يتيبوانأباتكةقباسم

ةلئسألانمًالاؤس١٢ىلعةحيحصةباجإتبواجنإ
.انتاعوبطمنمةزئاجكللسرن،ةيلاتلارشعةسمخلا
ىلعةقباسملامساو،ًالماككناونعوًاحضاوكمسايبتكا
.يجراخلافورظملاىلعطقفسيلو،ةباجإلاةقروسفن

؟ضرملابىنمةمعهللاباصأاذامل.١
؟ةيحورلاانتايحوتيبلافيظنتنيبهبشلاهجووهام.٢
؟هلرفغأانأويخأّيلإئطخيةرممك.٣
؟ميرمواثرممايأناكامكهللالوحانراكفأرودتفيك.٤
ةيفيكبلبلمعلاةيعونبمتهيالهللا:ىنعمحرشا.٥

.همامتإ
.هللامامأنايواستملجرلاوةأرملانأنهرب.٦
.انلهللااهسبلُييتلاسبالملانعةيآركذا.٧
؟انحاورأيذغيفيكو،انداسجأهللايذغيفيك.٨
؟مهملاريغومهملانيبزّيمنفيك.٩
.اهلفطلمألاةبحمنعةيآيركذا.١٠
؟ريغصلاهيخأنمراغياليكلًالفطدعاسنفيك.١١

؟ةيحورلااهدالوأةحصبمألامتهتفيك.١٢
؟ةيطخلانمهللاانيفشيفيك.١٣
؟نَضَغلاوعقبلانمهللاانجلاعيفيك.١٤
؟نيلعفتاذام،ةيدبألاةايحلللوخدلاتدرأنإ.١٥

:انناونعىلإةباجإلالسرأ

Call of Hope
P.O.Box 10 08 27
D-70007 Stuttgart

Germany

يتيبوانأيتيبوانأباتكةقباسم

٢٩
ةظوفحمقوقحلاعیمج - All Rights Reserved - www.call-of-hope.com


