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               قالطلا نع ىسوم ةعيرش حرش نم حيسملا ديسلا فدهتسا ) 12 - 1 ( دادعألا أرقا

 نم دحلل ىسوم دهع يف هب حمُس دق و ، لوبقم ريغ قالطلا نأ ديكأت ) 5ع ( يف ) 1 : 24 ثت (

  . ) 2ع ( يف لاؤسلا نع اًرشابم اًدر كلذ ناك . اهبقاوع يف مكحتلا و ةيطخلا

 يفو . ةأرملا و لجرلا نيب ةمئاد ةكرش لازي ال و ناك جاوزلل هللا هعضو يذلا جذومنلا نإ

 جاوزلا يف لجرلا عم ةاواسملا مدق ىلع ةأرملا حيسملا ديسلا عضو ذيمالتلا عم ةيلات ةشقانم

  . هتقو يفً الهذم ناك امم

 قرط نم ىمسأ و لضفأ نوكي ام اًمئاد يذلا و رشبلل هللا دصق نع كلذ ريشي اذام  

؟ناسنإلا

  ؟ ىرخأ ةلثمأ يف ركفت نأ كنكمي له  

 ؟ كراكفأ لكشي هللا عدتل اًمئاد اًدهتجم Tلص  

 امنيب ، هبلط ام ىلع ىمعألا سواميتراب لصح دقف . اًمئاد ةالصلا يف هبلطن ام هللا انيطعي ال  

  . اًنيزح ينغلا باشلا ىضم

 تابلطل حيسملا ديسلا لعف در ةقيرط يف انه ىرت اذام ) 52 - 46   ،  23 - 17 ( دادعأ أرقا

  ؟ هللا نم بلطت هاجتا يأب ؟ هنم سانلا

 توم نالعإ نع ةريخألا ةساردلا يف اهتعضو يتلا تاظحالملا ةلمكتل ) 45 - 24 ( دادعأ رظنا

  . كمهفل دادعألا هذه هفيضت ام بتكا . ةذملتلل هتوعد و حيسملا ديسلا
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  . ميلشروأ يف ةثالثلا مايألا لالخ تمت يتلا ةيزمرلا لاعفألا ىلع لمتشي و ) 25 - 1 : 11 ( &%$#"!

 عم ىزاوتت دق ( ةبتكلا و ةنهكلا تاطلس عم ةسمخلا تاعارصلا ) 44 :  12  -  27 : 11 ( &%)$*()'

  . ) 6 : 3  -  1 : 2 ليلجلا يف يتلا كلت

 

 مهف مدع نم مغرلاب ةلكيهل برك ءاج . ) 9 : 9 كز ( ةوبنل اًممتم ميلشروأ عوسي برلا لخد

 هنأ ىلع هفرصت مهفُي نأ عوسي برلا دري مل . ) 16 : 12 وي ( كلذ دعب الإ كلذ ةيمهأل ذيمالتلا

  . يسايس ءاعدا

           هللا مامأ ليئارسإ زكرمل نيتلا ةرجش زمرت ثيح اًينايسمً المع نيتلا ةرجش ةنعل ربتعت

 اًزمر ناك لكيهلل حيسملا ريهطت نا امك . ) 12 : 2 وه ( ةنونيدلاب اهتنعل بحاص ) 13 : 8 رإ (

  . ) 16 : 14 كز ( يف ءاج امل اًقيقحت هللا ةدابعل نولبقي نييممألا لعجل

 

 حيسملا ديسلا نأ حضوت يتلا تاداشرإلا لكب ةظوحلم بتكا ) 25 - 1 : 11 ( أرقت امنيب  

  ؟ هللا حبست كلعجت يتلا انه ةدوجوملا رومألا ام . سكعلا سيل و ثداوحلا يف مكحتملا وه ناك

 

 عم حيسملا لماعت فيك . ) 44 : 12  -  27 : 11 ( يف حيسملا ديسلل هجوملا دقنلا صخل  

 قحي ىتم ؟ كناميإ ببسب كنودقتني نيذللا ةهجاوم ةيفيك نع هملعتت يذلا ام ؟ دقنلا اذه لثم

  ؟ حيسملا ديسلا همدختسا نيذلا بولسألاب نيدقتنملا ءالؤه لثم ةمجاهم كل
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 ةمدخ نيب طبري يذلا رسجلا ربتعي وهف ، سقرم ليجنإ يف لصتم ثيدحلوطأ اذه ربتعي

 عوسي برلا توم و ميلشروأ ةنونيد نيب ةقالعلا اًحضوم هتوم ةثداح و ةينلعلا حيسملا ديسلا

  . ) 29 :  15  ،  58 : 14  رظنا (

 و قيضلا تقو يف ةعاطلا و ناميإلا ومن وه رشع ثلاثلا حاحصألل يسيئرلا فدهلا نإ

 ءيلم حاحصألا اذه نأ ليختت نأ كلو . ةيلبقتسم ثداوح ليصافتب ؤبنتلا ال بارطضالا

 طوقس ىلإ حيسملا ديسلا ريشي ناك لهف ، ةساردلا و شاقنلا اهلوح رودي يتلا رومألا ضعبب

 هذه يف ةلئسألا هذه لثم ةباجإ حرط لواحن نل ؟ اذام مأ يناثلا هئيجم ىلإ مأ م 70 يف ميلشروأ

  . ةساردلا

 هذه صحفا ؟ لبقتسملل  رظنلا ةيفيك نع ذيمالتلا داشرإ يف حيسملا فادهأ تناك اذام  

  . هعفاود ىلعً اليلد كيطعت اهنم ا�يأ ىرت ىتح تارابعلا

  : هنأل لبقتسملا نع هذيمالت حيسملا ديسلا ملع ةيلاتلا ةرابعلا ىلع قبطني يذلا ددعلا بتكا

  . ثدح امهم نيدعتسم اونوكي نأ مهدارأ 

  . اوعدخُي نأ دري مل 

  . داهطضالا ةهجاوم يف نيتباث مهدارأ 

  . ةزاركلل مهزفحي نأ دارأ 

  . ءاتش لك ةليوط ةلطع اودخأي نأ مهدارأ 

  . هللا ناطلس يف مهتقث ديزت نأ مهدارأ 

 . ةنمزألا تامالع نورسفي مهتايح لك اوضمي نأ مهدارأ 

 

 .كبلق يف حيسملا ميلعت لبقت فيك ركف ةالصلا حورب و ، ةميلسلا تارابعلا نم ةرابع لك ذخ   
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 اذه يف ةورذلا انل حيضوتل انه اًعم تنود دق سقرم ليجنإ يف ةيسيئرلا فادهألا نم اًريثك نإ

 ديسلا نأ كاردإ ، حيسملا ديسلا لتقل طيطختلا ، تاطلسلا عم عارصلا - الثم : ليجنإلا

 ناك . اهب ذيمالتلا زهج يتلا قرطلا و كيشولا هتوم و هتمدخ لالخ لكلا ممت دق حيسملا

  . ةظحللا هذهل ةءارق دعي سقرم لوسرلا

+%,-./0%"%,12"3%,4%567(8%9%:;<%!";(=%"%,1.>0%56-?@%"%ABC.0%D7E%";FG7(%,-./0%
HIJ%)K.L%ME%+%N%OP%QR%&%R%S%%

 . حيسملا ديسلا نع ةوبنلا هذه ركذت ، دادعألا هذه أرقت امنيب

 هتخرصب هتلزع و هتدحو نع ربع دقف . حيسملا ديسلا اهب ضفُر يتلا قرطلا لكب ةمئاق بتكا 

  ؟ ىوصقلا ةلزعلا هذه لثم ينعت اذام ) 34 : 15 (   يف بيلصلا ىلع ةلئاهلا ريخألا

 . كلجأ نم قامعألا هذه صاخ هنأ كردت ىتح ةظحل فقوت

  . بيلصلا توم ، توملا ىتح عاطأ حيسملا نأ هللا دTجم عاضتا يفو 

 

!
              ؟ همالآ نم ضرغلا نع هذيمالتل حيسملا لوقي ناك اذام ، ةريخألا ةلحرملا هذه ىتح

 مظعأل هل ىنعم ال ًاتوم ناك هنأل اًيواسأم ناك حيسملا توم نإ كل لوقي اًصخش بيجتس اذامب

  . ةباجإلا يف كدعاسيل عطقملا اذه مادختسا ؟ قالطإلا ىلع لجر

 

 

!
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 لماع فيك ظحال و يبنلا ءايعشإ ةوبن كتركاذ يف ظفحا فورعملا ءزجلا اذه أرقت امنيب

  ضرألا ىلإ يتأيل ءامسلا داجمأ كرت يذلا هللا نبا سانلا

 

 ةقيرطلاب هلل بيجتست فيك ملعتت يكل �لص نكل و اذه يف ركفت تنأ و بضغلاب رعشت دق

  . ةمئالملا

 

 :اهركذ يتآلا لاعفألا دودر فصت فيكف .اًضيأ هتامم يف امك هتايح يف لاعفأ رودر حيسملا راثأ  

  . هباجح قاقشنا ةظحل لكيهلا يف دجاوت صخش يأ 

  ةئملا دئاق 

  ةأرملا 

  فسوي 

  سطاليب 

 ةقيرطب رضحي هللا نأ دَقتْعُي ناك ثيح ( سادقألا سدق نيب لكيهلا باجح لصف ) 38 ع (

 ، نآلا امأ . ةنسلا يف ةدحاو ةرم كانه لخدي ةنهكلا سيئر ناك و . لكيهلا يقاب نيب و ) ةصاخ

  . هب نمؤي صخش يأل اًحاتم هلل لوخدلا حبصأ حيسملا ديسلا تومبف

 ةياهن يف نآلا تدرو حيسملا ديسلا نع هليجنإ ريشبلا سقرم اهب أدب يتلا ةرابعلا نإ ) 39 ع (

  .  " هللا نبا ناسنإلا اذه ناك اًقح " يدوهي ريغ صخش ناسل ىلع ليجنإلا
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  ) 20 - 1 : 16 ( تاومألا نم حيسملا ةمايق

 

                       حيسملا ديسلا ربخأ و قبس امك ةرصنلا ترهظ مالآلا دعب ) 8 - 1 : 16 ( أرقا  

 ) 34 - 12 : 15 وك1 ( يف و دادعألا هذه يف لمأتلاب و كتامولعم نمف ) 28 :  14 ،  34 : 10 (

  ؟ حيسملا ةياهن بيلصلا نوكي نوكيال نأ ةيمهأام

 

 امع كسفن لأسا ةياهنلا يف و ، ليجنإلا اذه يف كتسارد اًعجارم عوبسألا ةياهن يف اًتقو ِضما  

  ؟ ةيضاملا عيباسأ ةثالثلا لالخ كعم ثدحت و كلباق فيك و حيسملا نع هتفشتكا

 

 مادختسا كنكمي . قح اهنأ ةيحيسملا ءاعدإل تباث يخيرات ساسأ حيسملا ةمايق ثادحأ نإ 

  . كلذ حاضيإل ديج ٍعجرم

 

 

 

 


