
هللا نم ءيش ّلك أدبي
 ْما ٍتَادَايِ#س ْماً ا#شوُرُ#ع َناَ#كٌءَاوَ#س ،َىرُ#ي َال اَ#َمو َىرُ#ي اَ#م ِ،ْضَرألا َىلَ#ع اَ#َمو ِتَاوَامَّس#لا يِ#ف اَ#م :ُّلُكْ#لا َقِلُ#خ ِهيِ#ف ُه#َِّنإَ#ف"
.)16 :1 يسولوك( َ"قُِلخ َْدق َُهَلو ِِهب ُّلُكْلا َ.نيَِطالَسْ ما ٍتَاسَايِر
.رمألا كّصخي ال

 هّنأ لب  .كتداعس ىتح وأ ،كنهذ مالس وأ ،يصخشلا كزاجنا دّرجم نم ًاريثك مظعأ كتايح نم فدهلا نا
 اذامل فرعت نأ تدرأ ناف  .ةحماجلا كتاحومطو كمالحأ ىتح وأ ،كلمع لاجم وأ ،كتلئاع نم ادج مظعأ
.هل فده لجأ نمو هنم دصقب تدلُو دقف  .هللا عم أدبت نأ كيلع ،بكوكلا اذه ىلع تعضُو

 ةيادبلا ةطقن نم ةداع أدين اننأل كلذو ،نينسلا فالآ ىدم ىلع سانلا رّيح دق ةايحلل فده نع ثحبلا نا
 نأ ّيلع بجي اذام ؟نوكأ نأ ديرأ اذام لثم تاذلا لوح ةزكرمتم ةلئسأ حرطن انّنا  .انسفنأ يهو – ةئطاخلا
 فدهلا ًادبأ فشكي نل انسفنأ ىلع زيكرتلا ّنكل ؟لبقتسملل يمالحأو يتاحومطو يفادهأ يه ام ؟يتايحب لعفأ
.)10 :12 بويأ( "رشبلا لك حورو ّيح ّلك سفن هديب يذلا" ،سّدقملا باتكلا ركذي  .انتايح نم

 كتايح ىنعم فشتكت نل كّناف ،تاودنلاو مالفألاو ةفورعملا بتكلا نم ريثكلا يف هعلاطت ام سكع ىلعو
 كانه سيلف كلذل  ،كسفن قلخت مل كّنا  .لعفلاب كلذ تلواح دق نوكت امّبر ،كسفن لخاد رظنلا قيرط نع
 نلف ،هتيأر نأ كل قبسي مل ًاعارتخا كتيطعأ ناف  !تقلُخ ضرغ يأل اهلالخ نم فشتكت نأ كنكمي ةقيرط
 وأ عرتخملا وه كلذ عيطتسي يذلا امّناو ،كلذب كربخي نأ هسفن عارتخلا عيطتسي نل امك ،هنم ضرغلا فرعت
.لامعتسالا ليلد

 هللا عم أدبت نأ كيلع بجي امّناو ،كسفن ىلعزيكرتلاب ءدبلا قيرط نع كتايح فده ىلا لوصولا كنكمي نل
 ىنعم ةايحلل حبصي نلو – هللا لجألو هللا نم تقلُخ دقل  .كدوجو يف بغري هللا نأل طقفدوجوم كّنا  .كقلاخ
 ،اهازغمو ،اهدصقو ،انتايح ىنعمو انتّيوهو ،انلصأ هللا لالخ نم طقف فشتكن اننا  .كلذ كردت مل ام ًاقالطا

كتيب يف تاكرب
.انتايح و انتويب ىلإ هللا تاكربب يتأتل ايوس هللا ةملك ةسارد

روضحلاب بيحرتلا
:انفادهأ

  .هتمعنو هتّبحم يف ومننو ّهللا بحن نأ .1
.انضعب عم انتقالع يف ومننو ضعبلا انضعب بحن نأ .2
 يلزنم عامتجا ةقرف لك لعجن  نأ و  .ءاضعألاو دادعألا يف ومنت اهارنو ةسينكلا بحن نأ .3

.فعاضتتو وضع 15-10 ةياغل ومنت
مينارت
ةالص تاجاح
ةدابع
سرد
ةلئسأ
ةريخأ ةالص

 ؟ضرألا هذه ىلع انه دوجوم انأ اذامل
هللا نم ءيش ّلك أدبي – 1 سردلا

؟ةرابعلا هذه تاقيبطت كيأرب يه ام  .يب رمألا قّلعثي ال :لاؤسلا



.دودسم قيرط ىلا يّدؤت اهّناف ىرخألا لبسلا رئاس اّمأ  .اهريصمو
 ،هدصاقم لجأل كمدختسي هللا عدت نأ يف صّخلتت ةايحلا نأ امك  ،سكعلاب سيلو ،هللا لجأ نم تقلُخ دقل
 نك######لو تو######م و######ه د######سجلا مامت######ها نأل" ،سّدقملا باتكلا لوقي  .صاخلا كدصق لجأ نم تنأ همدختست نأ سيلو
.)6 :8 ةيمور( "مالسو ةايح وه حورلا مامتها

 ةفرعم نع ًامامت فلتخي  حاجنلا نكل  .هل كدهج سّركت امدنع فده  قيقحت يف حجنت نأ ةداع كنكمي
 كنكل ملاعلا سايقمب لئاه حاجن ىلا كتايح لّوحتت نأو ةّيصخشلا كفادهأ لك قّقحت نأ كنكمي ذا  !ةايحلا فده
  .ةّيتاذلا ةدعاسملل ةحيصن نم رثكأ وه امل جايتحا كانه كلذل  .اهلجأل هللا كقلخ يتلا فادهألا دقتفت لازت ال
 :16 ىت##م( "ا##هد##جي يل##جأ ن##م هسف##ن كل##هي ن##مو ،اهكل##هي هسف##ن صل##خي نأ دارأ ن##م نا##ف" ،سّدقملا باتكلا لوقي

25(.
 ،نيمختلا وه لّوألا كرايتخا  .نيرايتخا ىوس كيدل سيل  ؟هلجأل تقلُخ يذلا فدهلا فشتكت نذا فيك
 ةايحلا نأ ًامئاد تلّيخت دقل" ،سانلا لوقي امدنع  .نونّمخيو نورزحي مهّنا  .سانلا ةّيبلغأ هراتخي ام وه اذهو
".هيلا تلّصوت نيمخت لضفأ كلذ" نأ نونعي مهّناف" ...يه

 هلو ماه لاجم ةفسلفلاف  .هيف اولّمأتو نينسلا فالآ ىدم ىلع ةايحلا ىنعم نوعمال ةفسالف شقان دقل
.نيمختلا ىّدعتي ال ةفسالفلا مكحأ هب موقي ام ناف ةايحلا فده ديدحتب عوضوملا قّلعتي امدنع نكلو ،هتامادختسا

 هللا كل هنلعأ ام ىلا تفتلت نأ كنكمي  .يحولا وهو ،ةايحلا فدهو ىنعم نيمختل ليدب كانه ،ظحلا نسحل
 حصي  .عارتخالا بحاص لاؤس وه ،ام عارتخا نم فدهلا فاشتكال قرطلا لهسأ نا  .هتملك يف ةايحلا نع
.هللا لأسا :كتايح نم فدهلا فاشتكا ىلع ًاضيأ كلذ

 لالخ نم انتايح لجأل ةسمخلا هدصاقم حوضوب نلعأ  هنكل ،نمخنو لئاستنل مالظلا يف هللا انكرتي مل
 نأ بجي يذلا امو ،ةيدجم ةايحلا نوكت فيكو ،ايحن اذامل حرشي يذلا انمادختسا ليلد هّنا  .سّدقملا باتكلا
  .هفرعت نأ ةيتاذلا ةدعاسملا وأ ةفسلفلا بتك نّكمتت مل ام رّسفي هّنأ امك  .لبقتسملا يف هعّقوتن يذلا امو ،هبّنجتن
 رو####هد####لا لب####ق اهنّيع####ف هللا قب####س يت####لا ة####موتك####ملا ةمك####حلا  .ّر####س ي####ف هللا ةمك####ح ّملكت####ن ل####ب" ،سّدقملا باتكلا لوقي
 ةملك ىلا تفتلت نأ كيلع  .اهلصأ وه امّنا ؛كتايحل ةيادبلا ةطقن طقف سيل هللا نا  .)7 :2 سوث####نرو####ك1( "ا####ند####جمل
 سيلو ةيدبألا قئاقحلا ىلع كتايح ينبت نأ بجي  .كتايح نم دصقلا فشتكت ىتح ،ملاعلا ةموكح ىلا سيلو ،هللا
 ًاض#يأ هي#ف يذ#لا" سّدقملا باتكلا لوقي  .ةّيماهلالا صصقلا وأ ،حاجنلا ىلع عيجشتلا وأ ،عئاشلا سفنلا ملع ىلع
.)11 :1 سسفا( "هتئيشم يأر بسح ءيش ّلك لمعي يذلا دصق بسح ًاقباس نينّيعم ًابيصن انلن

.كتايح نم فدهلا نع قئاقح ثالث ةيآلا هذه انل مّدقت
 ةقالعلا هذه لثم كيدل نكت مل نا  .حيسملا عوسي عم ةقالع لالخ نم كدصقو كتّيوه فشتكت كّنا  .1

.اهب أدبن فيك مّلعتن فوسف
.هيف رّكفت نأ لبق ليوط تقو ذنم كيف رّكفي ناك هللا نا .2
  .هللا نودب ىنعم ةايحلل سيل  .ةّيدبألل هللا همّمص دق عسوأ يموك فده عم مجسني كتايح نم فدهلا نا .3

 نأ كشو ىلع كنأل ًاذا كئنها ،كتايح نم فدهلاب قّلعتي اميف مالظلا يف ريست كنأب ترعش نوكت امبر
.رونلا وحن هجتت

يتايح نم فدهلا يف ريكفتلا
؟ةرابعلا هذه طاقيبطت يه دقتعت اذام  .يب ّصتخي ال رمألا نا :لّمأتلل ةطقن
16 :1 يسولوك "قلخ دق هلو هب ّلكلا" :رّكذتلل ةيآ
:ريكفتلل ةلئسأ

؟اذامل  ؟عيمجلل هسفن هللا فده نأ له •
؟مهتايح فده فاشتكا يف سانلا تفتلي َمالا •
 اقح صّخلتت ةايحلا نأ ،يلوح تانالعالا هجّورت ام لك نم مغرلا ىلع ،يسفن رّكذأ نأ يننكمي فيك •

؟يسفن لجأل سيلو هللا لجأل شيعلا يف
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