
يف ةمدختسملا تاحلطصملا فیرعت  

ةیقیزیفاتیملا میلاعتلا  

 

سداسلا سردلا  

 نإ ، ًایمأ ناك نإو ىتح ، ریبك لجر لكو ، لفط لك نأ ثیح ؛ اھتغل ىف امامت ةیلوفط ةطاسبلا وھ لبجلا ىلع ةظعوملا ىف ام لمجأ نم
 قیرطلا ىلإ دشرت ال ةدحاو ةلمج دجوی ال ، سوماقلا مادختسا بلطت اھیف ةملك دجوی الف . اھمھف ھنكمی ، قالطإلا ىلع ةردقلا ھناكمإب ناك
 اذھو .قالطإلا ىلع شاع يذلا دحاولا لقعلل رھظم لمكأو لمشأ يرصانلا ناك ، كلذ عمو . ھیف ءىطخی ال قمحأ لیبس رباع نأ ىتح
 ةمكحلا صخش يأ رھظأ املكف .ىضم تقو يأ نم شاع رخآ صخش يأ نم رثكأ ھلالخ نم ترھظ ، هللا يھ يتلا ةمكحلا نأ ينعی
  . ةطاسب رثكأ تحبصأ هراكفأ نع اھب ربعی يتلا تاملكلا نأ امك ، ةطاسب رثكأ ھتافرصتو هریكفت ةقیرط تناك ، هللا يھ يتلا ةیقیقحلا

 تاذ تارابع( "يبدأو ،ةیاغلل طیسب لقعب ثدحتلا نإ " : نوسریمیإ لاق ثیح ؛ اًمزال اھئافخإ حبصأ ، ةقیقحلا نع ریبعتلا داز املكو
. " ةباذج ةملك درجمك ودبت" )راكفألا لقنل لاع توص  

 اوسردی مل نیذلا كئلوأل اًكابترا ببست يتلا  ةیحیسملاو ةیقیزیفاتیملا مولعلا بدأ يف ةدیجلا تاحلطصملا نم دیدعلا مدختسی مویلا و
 ،مدختست ام اریثك ةنیعم تاملكل اطیسبو احضاو اریسفت طقف انھ مدقأ نأ ةمكحلا نم يل ودبیو . عوضوملا اذھ لوح ةبقاعتملا سوردلا

  .  مھفو ةضافتساب ةءارقلا نم ملعتملا ریغ نكمتی ىتح

 وأ ةبوتكم تاملك مادختسا نود رخآل صخش لقع نم ركفلا لاسرإ ةطاسبب ينعی اذھ ؛ ركفلا لقن تاملك نایحألا نم ریثك يف ىرت فوس
 سیل وھ نم عم لصاوتن ىتح ؛ رخآ ىلإ دحاو نم لقنت نأ و ، قرولا ىلع ةعاجشب انراكفأ بتكن نأ ھیف دبال ،تقو كانھف .ةقوطنم
 ال ،اسوملم نكی مل يذلا قیقدلا لئاسلا نأ لجرلا كلذ لقع ىلإ نیعم لجر لخاد حورلا ھیف تفشك تقو ءاج ، ءایشألا مدقت عمو . اًرضاح
 نیتللا نیتطقنلا نیب طبر كلس ھیدل ناك اذإ ةطقن ىلإ ةطقن نم ةلاسر لقنل مدختسی نأ نكمی و ،ءابرھكلا ىمسیو ،ھتجلاعم الو ھتیؤر نكمی
  . ءابرھكلا ىلع ظافحلل كلسلا يفرط نم يأ يف ةبسانم تایراطب عم  امھیلع لمعت

 ركفلا زاربإ كلذب مھنكمیو ، نیتطقن نیب لیصوتلا كلسو تایراطبلا نع ءانغتسالا نوعیطتسی مھنأ ءاملعلا ملع ، ةریخألا ةنوآلا يف
 ھنإ ."ركفلا كسمی" رخآلا لقعلا لوقن امك .ًایلخاد اھیقلت وأ ةلاسرلا عامس نم ریخألا نكمتی ىتح رخآ لقعل ءاضفلا ربع مھلقعل تماصلا
.رطاختلا ىمسیو ، يلقعلا فارغلتلا نم عون  

 كسفن عانقإ كنكمی نكلو . رخآ نم ةلاسرلا ملتسی نأ نكمی لقعلا نأ نكمملا نم ھنأ قدصت ال دق ،كل ةبسنلاب ةدیدج ةركف هذھ تناك اذإ
 و – لضفأ لكشب كلقع زكری يكل - كینیع قلغأ ، ةرواجملا ةفرغلا يف ام صخش نأ ضرتفا . كسفنب اھتبرجت قیرط نع ةقیقحلا هذھب
 . " يلإ جرخا ،يلإ جرخا ، انھ ىلإ ىلاعت " ةدشب ھل لقو ،  )عبطلاب تمصب( صخشلا مسا ىلع قلطأو ،ةیباجیإب هوحن كراكفأ ھجو
 هذھ . ءاج اذامل وأ ءاج ام ةفرعم نود كیلإ يتأیل ملكت يذلا صخشلاو ،دودح البو ةوقب نكلو تمصب تاملكلا هذھ راركت يف رمتسا
  . ركف لاقتنإ نم ةیناكمإلا ربتخت نأ دیرت تنأ نإ ىرخأ براجت  اھعبتی نأ نكمی ، ةطیسب ةبرجت عبطلاب

 يف يقالخأ قح كیدل سیل نكلو ، ھبلطت ام نولعفی مھلعجت نأ كنكمیو ،ةتماصلا ةقیرطلا هذھب كنوعمسی نیرخآلا لعجت نأ كنكمیف
 ام ًائیش وحن ھھجوتل راكفألا ضعب ھیلإ لسرت دقو ، ًاینغ كراج نأ نظت دق  .مھل دق ةطخ يأ ذفنی صخش يأ لعجل ركفلا لقن ةوق مادختسا
 نأ دیجلا نم ھنأ امك ، ًائیش ىنیطعی نأ هدیرأ ال انأف ؛ ةینانأ تسیل هذھ" :لوقلاب كسفنل كلذ اًرربم ، ریقف صخشل وأ ، كمھی ھیجو ببسل
 ةایح ھل ىنمتت كنأل ؛ دیج رخآ ناكم ىلإ وأ ةالص عامتجا باھذلل  وحن مھدحأ ركف ھجوت نیح ًائیرب كنأ رعشت نأ كنكمیف . نیرخآلا دعاسأ
 امك دلاخلا كلقعل ودبی دق ھنأ نم مغرلا ىلعف ؛ ددحم ضرغ يأل كراج ىلإ ركفلا لقنل ةوقلا هذھ مدختست فیك سرتحاف . ةمیقتسم ةیقالخأ
 لجر لك لخاد حورلا نأل ؛ كسفن ءاقلت نم كلذ ددحت نأ نكمی ال . ھل بسانملا حیحصلا دیحولا ئشلا وھ ھلعفی نأ هدیرت يذلا ئشلا نأ ول
 ةیلخادلا لخادملا ىلإ تمصب للستت نأ كقح نم سیل ;ةصاخلا ھحور يف هللا نیبو ھنیب لخدتلا يف قحلا كیدل سیل .ھسفنل ددحی نأ ھنكمی
.اًمئاد كعم ثدحی فوس رخآب ھلعفت يذلا أطخلا نأ ركذت ، كلذب تمق اذإف .ىرخأب وأ ةقیرطب هراسم رییغتل ھنایكل  

   كیف ایحی هللا ": اذھ لثم تمصب ھل لوقت نأو ، ھلخادب يھلإلا حورلاب ثیغتست كنأ ةلاح  ىف ركفلا لقن نوناق مادختسا ىف طقف قحلا كیدل
" كلذ ىلإ امو ،ھلعفت نأ كدیری ام لعفت و دیرتل كیف لمعی وھف ؛ بھذیس نیأ ىلإ كدوقیو ،كلاعفأ لك يدھی  

  .اًمامت ھل ططخت تنك ام سكع ناك ول ىتح ، رضاحلا تقولا يف هللا هدیری ام وھ اذھ نأ ًادقتعم ؛ هللا ءاشی امك يجراخلا رھظملا عد مث

. ىئایمیكلا جالعلا موھفم وھو ھمھفن امً الیلق نكلو ، ھمدختسن ام اًریثك رخآ حلطصم كانھ و  



 نم ةدحاوف ؟ثدحت يتلا ةراثإلا وأ لعافتلا تدھشو ،رخآ ضماح لئاس وأ حافت ریصع وأ ضماح بیلح يف ادوص تعضو نأ كل قبس لھ
  . لضفأ ئش جتنیو لب ، رخآلا دییحت داوملا

 تاونسل ئطاخلا ركفلاب هدسج لكشو ئطاخ ركف يف شاع دق ءرملا نأ ضرتفنل .مھداسجأو سانلا لوقع يف ًانایحأ ثدحی امل دیج لاثم اذھ
 ةثادح قلخت .اھسیردت مت امك ةیوقلا تادیكأتلاو يفنلا لالخ نم ھل ةقیقحلا مدقت تنأ .أطخلا داقتعالا اذھ يف دطوت دق ھنأ لوقت دق امك ، ىتح ،
 وأ يلقعلا جایھلا نم عون ثدحی ، تقولا نم لیلق دعب .ةحصو ةدیدج ةحرفو دیدج لمأ ، ىلوألا ةلیلقلا مایألا يف ، )ةقیقح ھنألو( كلذ
 روعشلا يف أدبیس ىضم تقو يأ نم مئس دق ناك اذإف ؛ ھسفن قامعأ يف دیدشلا فوخلاو ةیبصعلاب روعشلل ةضرع وھ دحاو .ضیرحتلا
 ھتادیكأتو ھیفن ىلع ظفاحی ناك اذإ  ، ةدیدج ةوقب ھیلع رطیستس ةمیدقلا تاداعلاو تابغرلا نإف ، ةئیس قالخأ وذ ناك اذإ ؛ ةمیدقلا ضارمألاب
 تادقتعملا لك ودبتو . ىضم تقو يأ نم اًسأی رثكأ نوحبصیو لاحلا يف نوراھنی مھنإف ، نیلئافتم اودبی ىتح ةیراجتلا نوؤشلا نأشب
. اًمومع لاصفنالا كشو ىلع ھنأ ودبیو ، ةلشاف مایأ ةعضبل دیدج ملاع ىلإ ھتعفد يتلا ةدیدجلا  

 ركفلاو - ةئطاخلا ریكفتلا قرطو فوخلاو لطابلا ىلع ةینبم تناك يتلا - ةمیدقلا ةلاحلا نیب مادص كانھ ناك .اذھ ةطاسبب ،اذامل ؟ثدح اذام
 لیبقلا اذھ نم روعش ، فوخلا وأ ، طابحإلاب روعش كیدل نوكی و .ةقیقحلا دض ةوقب لكری میدقلا ناسنإلا .كیلإ تلخد يتلا ةدیدجلا ةقیقحلا وأ
 يتلا كلتل ةلثامم ةراثإو لعافت وھ ، يحورلا ىوتسملا ىلع ، ھب رعشت امف .فخت ال .ھیف لادج ال  ًائیش مامأ نوكی نیح ءرملا ھب رعشی
. لضفأو ىلعأ ًائیش جتنی ام اًمئاد و .ةداملا ىوتسم ىلع ضمحلاو تایولقلا نیب يئایمیكلا لمعلا يف تحضتا  

 ىف نیتباث اوناك نأ دعب  ریبك لكشب مھحالصإ مت نیذلا كئلوأ عم ثدحی نأ ھیلع فراعتملا نم ھنكلو ، صاخشألا لك عم كلذ ثدحی الو 
 ءوسل ةضرع رثكأ مھف ،ریبك لكشب مھتادقتعم يف نیتباث اونوكی مل نیذلا امأ ، ةمواقملا نم دیزمب نولصفنی سانلا ءالؤھف .ةمیدقلا تادقتعملا
 اًمامت ةمئالم تسیل اھنكلو ، ةیدسجلاو ةیلقعلا ةھجلا نم ةنورم رثكأ مھف ، مھرابتعا يف اوعضی نأ مھل زئاجلا نم سیلف ،يدسجلاو لقعلا
 لبق نم لقأ ةمواقم امئاد كانھف ؛ تادیكأتلا مادختسا نم يئایمیكلا جالعلا جاتنال ةمءالم رثكأ راكنإلل يوقلا مادختسالا نأ امك . لعافتلل
 مقافت عم ةیلخادلا ةراثإلا نم ةلاحلا هذھ يف تقو يأ يف كسفن تدجو اذإ . ةوقب هءاطخأ ةحفاكم نع ، ةقیقحلا وحن فطلب داقی امدنع دلاخلا
 ، دوسی ىلاثملا بحلاف ، قالطإلا ىلع هاشخأ ئش ال ،هاشخأ ام دجوی ال" " :رارمتساب دكؤت نأ ىلإ طقف جاتحت يھف ،ةئیسلا ةمیدقلا فورظلا
 ریثكب ىلعأ ةرئاط ىلع كسفن دجت فوسو ، ًاقارشإ رثكأ كلاوحأ نوكتس ًابیرقو . " .... ، مالسلا دوسی امك ، ماری ام ىلع ءىش لك نوكیو
 ءيش دجوی ال ، ةقیقحلا يف ھنأل - نوریثك ناك امك - ىئایمیكلا جالعلا )طرشلا وأ( ةملكلا هذھ نم فخت ال .ىضم تقو يأ يف تنك امم
  . ھنم فوخلل

 ،بردملا ریغ لقعلل ةبسنلاب نكلو ،بردملا لقعلل حوضوب ةزیمم يناعم نالكشت نیتملك نع ةرابع) ةیدرفلا( و )ةیصخشلا( تاملكلا نإ
.يقیقحلا اھانعم نعًادیعب نوكبتو لدابتلاب مدختست ام ًابلاغ  

 نوكت دق .لقعلا اھمكحی يتلا ةقطنملا ىلإ يمتنت يھو .يجراخلا ،صخشلا ،دلاخلا لقعلا ،مكنم دلاخلا ءزجلا ىلع قبطنت ةیصخشلا
 رھظی يجراخ ئش نأ ، ھتیصخش هركت كنأ ينعت تنأ ، صخش يأ هركت كنأ لوقت امدنعف .نیرخآلا ىدل ةلوبقم ریغ وأ ةلوبقم كتیصخش
 نیب زییمتلا ىف رییغتلل لباقلا ، ىجراخلا ءزجلا وھف ؛ يقیقحلا وأ يلخادلا لجرلا دض زییمت يف رییغتلل لباق ،  ىجراخلا ھصخش لالخ نم
  . ىقیقحلا وأ ىلخادلا لجرلا

 نأ ينعأ ال اذھب .ةیدرف رثكأ حبصأ املك صخش لالخ نم هللا روھظ داز املك .يقیقحلا لجرلا ىلع ةلالدلل مدختسملا حلطصملا يھ ةیدرفلا
 اھب رھظت يتلا اًحوضو رثكألا ةقیرطلاف  كلذلو ؛ خلإ ، ةوقلا ، بحلا ، ءاكذلا ، ةمكحلا وھ هللا نأ ركذت ً.انیدت رثكأ نوكی امدنع ربكأ ةیدرفلا
.ربكأ ةیدرفلا ھتیصخش تناك املك لجرلا لالخ نم ةیؤرلا يف - اھعیمج وأ - تافصلا هذھ نم يأ  

 و ، صلقتلا ناك  امك ،ةیاغلل اًطیسب ناك ثیح ؛ ًادج ةطیسب تناكف ، ھتیصخشل ةبسنلاب نكلو ، ةریبك ةیدرف وذ اًصخش نوسریمیإ ناك
  . ربكأ ةجردب ھیف هللا رھظ اذكھو ؛ لیلقلا ریكفتلاو ، دعاقتلل هدادعتسا عم اًمامت بسانتی اذھ ناك و .ھتعیبط نم دعاقتلا

 يَِّنأَوُ دیَِزی َكِلذ ََّنأ يَِغبَْنی " : -ةیھلإلا وأ ةیدرفلا لثمی يذلا - عوسی نع ھثیدح يف لاق - دلاخلا وأ ةیصخشلا لثمی يذلا - نادمعملا انحوی نإ
  ".ُصقَْنأ َاَنأ

 نیرخآلا ةیصخش لثم درفلا ةیصخش حبصت دق .رخآ صخش نع اًصخش زیمی يذلا وھو ، ھتیوھ ادبأ ریغی ال يذلا ءزجلا كلت ىھ ةیدرفلاف
  .ادبأ ریغتت ال ةیدرفلا ;مھعم لماعتی نیذلا

 بسكیو ،نمزلا نم ةرتفل ، تابقعلا ىدعتیل لتاقی يجراخ لجر وأ ،ةحضاو ،ةیناودع ةیصخش ءرملا ىدل نوكی دقف .طورشلا نیب طلخت ال
 يف اھب ببستلا وأ ، باجعإلا مدع وأ ، باجعإلا لیجست ادبأ اھمكحت ال و ،ادبأ اھدییقت متی ال و ،  ادبأ لتاقت ال ةنلعملا ةیدرفلا نكلو . ةطقن
   .ھقوفتب افارتعا ھمامأ  ةدرجم ةیصخش لك ةبكر ىنحنتو ، ناسنإلا حور لالخ نم ربكأ ةجردب جرخی ¨اف  .نیرخآلا



 نیرخآلا نع فلتخن توصلا اذھ انلعج نإ ىتح ةأرجب ھعابتاو ،انحور قامعأ يف توصلا ىلإ عامتسالا قیرط نع ةیدرفلا سرغن نحن
  . اذھ ثدحیس عبطلابو –

 ىتلا ةیجراخلا تاوصألا ىلإ عامتسالا ةجیتن نوكتت – ةینانألا عاونأ عیمجو دقنلا نم فوخلاو رخفلا اھیف شیعت يتلا - ةیصخشلا امأ
 نع ًادبأ ثحبت ال نكلو ، ) اھراھظإ ىأ ( ةیدرفلا سرغ ىلإ اًمئاد عسا ، كلذ لجأ نم . انیف ىلعألا میقلا نم الدب ةینانأ عفاود اھمكحت
  . ىرخألا ضفخنت نأ بجی ، امھدحأ ةبسن دادزت املكو .ةیصخشلا

 حاورألا نم دیدعلا بھذتو . انیلع رطیسی نأ عیطتسیف ، ىوقألا ىھ ھتیصخش نأ ةجیتن كلذ نوكی ؛ ھنم شمكنن وأ ًادحأ فاخن امدنعف
 رورغم يباجیإ صخش ةلباقم نوشخی مھنإ .اھنم لضفأ وأ ةمكح رثكأ نیرخآلا نأو ،ءُفك ریغ اھنأب رعشت يھو امئاد ةایحلا يف ةلوجخلا
     ھتحاتجا نأ دعب ةماقلا لیوط حمقلا لقح لثم اًمامت ، ضفخنم ناكم يف ھعضو متی ، حمقلا نم عونلا اذھ لثم كانھ نوكی امدنعو ؛
.دبألا ىلإ راظنألا نع ًادیعب باھذلا يف نوبغری مھنأكو نورعشی مھنإف .ةفینع حیر ةفصاع  

 تنأف .كتیصخش نم ىوقأ - يجراخلا لجرلا - ھتیصخش نأل نكلو ،كنم لضفأ وأ ةمكح رثكأ كءالمز نأل سیل ،ءازعألا اھیأ ،اذھ لك
 ىف اًضیأ كحنمت لب ،بسحف اھقوفتب ًابجعم كلعجت ال رخآ صخش يف ةیدرفلاف . ةیوق ةیدرف دوجو ىف روعشلا سفن كیدل سیل عبطلاب

 عیجشتلاو ةحارلاو ةجھبلاب روعشلا اھیلمی يتلا ،ةنماكلا ةیتاذلا كتایناكمإب ًایعوو ، ةیقیقحلا كتوقو كتمیقب ًابیرغ ًادیدج اًساسحإ اھروضح
 اھیدل ىتلا ةیلقعلا تایلمعلا ضعب كانھ و  ، صخشلا لالخ نم رھظی هللا نم دیزملا نأ ةطاسبب ينعت ةحضاولا ةیدرفلا نأل كلذو . كل
  . كلالخ نم هللا نم دیزملا راھظا ىلع ةردقلا

 . كلذب كربخأسف ، ةیوقلا كتیصخش  ةیوقلا ةیصخشلا لبق نم كیف مكحتلاو ، كیلع ةرطیسلا بنجتت فیك فرعت نأ دیرت تنك اذإ ، نآلا
 . تایصخشلا لك ىلع كقوفتو ، هللا عم كتدحوو ، كتیدرف ىلع تمصب دكأف .هللا نمف ةیدرفلا امأ ، رشبلا نم ةیصخشلا نأ اًمئاد ركذت
  ؟ صخش ىأ هللا فاخی نأ نكمی لھف

 يأ ىرتو ، عراشلا يف يشمت امنیبف . ھیلع بلغتت ىتح كلذب مایقلا كیلعف ، اًصلقم وأ ًالوجخ نوكت نأ ىلإ يعیبط لكشب لیمت تنك اذإف
 اذھ .بآلا عم دحاو انأ ، ىتروص يف هللا نم ءزج انأ" تمصب دِكأ ، كل ةبسنلاب بیرغ صخش ناك نإ و ىتح ، كوحن مداق صخش
  . " كلذ ىلإ امو ، تایصخشلا عیمج ىلع قوفتم ينأل ىنم رثكأ ةوق ھیدل سیل صخشلا

 ةیناودعوأ ةیوق تناك امھم ةیصخش دجوت ال ھنأ ًابیرق دجت فوسو ، صخش يأ نم تبرتقا املك دیكأتلاو ریكفتلا نم ةداعلا هذھ عرزا
  . اًكلم هللا نأل ؛ اًكلم نوكت فوسو ، ةیتاذ ةنزاوم لضفأ نع كیلخت ىلع ةردقلا اھیدل

 ناك ھنكلو ، روھش ةدعل ًاقیثو اًطابترا اھب اًطبترم تنك ، ةیناودع ةیوق ةیصخشل ةیدوبعلاب ساسحإ تحت يسفن تدجو ، نیماع يلاوح ذنم
 نم صلختلا نم نكمتأ مل ، ةقیقحلا هذھ فصنب ًایعاو رثكأ تنك امنیبو ، نیرخآلا نویع لالخ نم ءایشأ ىرأ نأ يل ادب دقل ؛ طقف ًایجراخ
 رعشأ ىنتلعج امك ، أطخ ناك ھتلعف وأ ھتلاق ام لك نأ ول امك رعشأ ينلعجت نأ اھنم ةلیلق تاملكب ةیصخشلا هذھ تنكمت  . ساسحالا اذھ
  . ءيش يأ قیقحت نم نكمتأ مل يننأ ترعشو ،  اًمامت اًطبحم اًمئاد تنك .ةساعت يف تلشف يننأ

 دقو . ىتیرح ىلع لوصحلا ىلع اًممصم تنك امنیب ، عراشلا لوط ىلع ریسأ تنك موی تاذ ، يسفن ریرحتل عیباسأل ةیثبع ةلواحم دعب و
 رثكأ تلشف مویلا اذھ .ةدئاف وأ ریثأت يأ نودب نكلو ،خلا ،يلع بلغتت وأ يلع رثؤت نأ نكمی ال ةیصخشلا هذھ نأ لبق نم ارارم تدكأ
 تأدب ، ةلیلق تاظحل دعب . اًراركت و اًرارم اذھ ىلع تدكأ دقل ؛ " نوكلا ىف لیثم اھل دجوی ال ةیصخشلا هذھ" : )عبطلاب تمصب( تنلعأو
 دجوت ال" :لوقأل كلذ نم دعبأ ةوطخ ىلع يلخاد يف تاوصألا ينتثح مث .طقست لسالسلا تناك ول امك و  ، اًعوفرم ىننأ ول امك رعشأ

 ، دویقلا لك رسكأ ىننأ يل ادب ، ةوقب تاملكلا هذھ مادختسا يف ھتیضق ریصق تقو دعب ."هللا ىوس ءيش دجوی ال .نوكلا يف ةیصخش
 امك ةیصخشلا كلت نم ریثأت يأ نم اًررحتم تحبصأ ،رخآ دھج يأ لذب نودو ، ةظحللا كلت ىتحو مویلا كلذ ذنمو .ةقلطم ةیرحب جرخأو
  .قالطالا ىلع ئش يأ كانھ نكی مل ول

 سیل " كسفنل لق ، ةیلومش رثكأ اھنإ ؛ ةبرجتلا هذھب مقف ، ىرخألا لوقعلا ذوفن نم كریرحت يف تقو يأ يف ةقیقحلل لقألا دیكأتلا لشف اذإ
. اًرح نوكتل ھعم ًادحتم تنأو ؛ " هللا ىوس دجوی الف ، نوكلا ىف ةیصخش ىأ كانھ  

 ىلإ لیمت تنك اذإ . اًحوضو رثكأو ةوق رثكأ كتیدرف تناك املك ، )سدقلا حورلا ( كحور لخاد توصلل ًاقفو فرصتت نأ تملعت املكف
 -وضعلا اذھ لثم ىلإ ةجاح ىف )هللا( حورلا تناك " نوسریمإ لوقی امك ،كلذ امئاد ركذت ةدلاخلا لوقعلا وأ ةیوقلا تایصخشلا لبق لوبذلا
 نأ جاتحت يذلا امف ؛وضع يأ مدختسی نأ عیطتسی ال ام ةقیرطبف ، كلالخ نم ھسفن رھظی ىتح ؛ كیلإ جاتحا دق هللا نأ امب و ،" -تنأ
؟ ھسفنب هروعش ةیمھأ ىدم نع رظنلا ضغب درجم صخش يأ نم ھبلطت  



 ،كل رضاحلا تقولا يف ودبت امك ةریغص مكتاردق تناك امھم ، ملاعلل ًافورعم ریغ تنك امھم ، ةایحلا يف ةعضاوتم مكتناكم تناك امھم
 . ملاعلا ىف ةعارب رثكألا صخشلاو ، ةعارب رثكألا لقعلا ھنأ امك ، كلالخ نم ھسفن راھظإل هدوھج يف هللا ىلإ ةرورض لازت ال تنأف
  . كلخادب ام ىلعأ نم فرصتو ، اًمئاد كلذ ركذت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ىھلإلا مھفلا – سداسلا سردلا   

  20:5 وی1 ، 2:2وك ، 45:24 ول – سدقملا باتكلا

ىحورلا مھفلا ىلع ةلئسأ  

؟ةیركفلا ةفرعملا نع فلتخت فیك ؟يحورلا مھفلا وھ ام  

؟يحورلا مھفلا باستكا وحن اھذاختا بجی يتلا تاوطخلا ضعب يھ ام  

؟ انیف نكاسلا هللا حورل نیكردم انحبصأ ىتمو ،ىعسن نأ انیلع بجی نیأ ؟رخآ صخشل هللا نع فشكی نأ صخشل نكمی لھ  

؟يحورلا مھفلل ، درفلا يف ، راثآلا ضعب يھ ام  

؟"يحورلا يعسلا" نم ریثكلا لعفی نأ ءرملل نكمی لھ  
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