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ىلع هيلع  روثعلا  نم  ادكأتم  تنك  هنع ،  ثحبت  ام  لك  نأ  لعفلاب  فرعت  تنأ  نآلا  .حزق  سوق  ةيدجل  بسانملا  ناكملا  يف  تنك  ةميظع ! رابخأ   AliExpress. نإف ةيداصتقالا ،  ةلمجلا  راعسأ  وأ  ةزيمتم  تايرتشم  وأ  ةرخاف  تاقصلم  نع  ثحبت  تنك  ءاوس  .تائفلا  عيمج  يف  ةعئارلا  تاجتنملا  نم  فالآلا  ايفرح  انيدل   AliExpress رجاتم دجت  فوس  .ءيش  لك  ىلع  يوتحت 
هقافنإ يونت  ام  رادقم  نع  رظنلا  ضغب  ةقوثوملا ، عفدلا  قرطو  ميلستلا  ةعرسب  عاتمتسالا  نم  نكمتتس  امك  .تاموصخ  نومدقي  نيذلا  نيلقتسملا  راغصلا  نيعئابلا  بناجب  ةيمسرلا  ةيراجتلا  ةمالعلا  . AliExpress ريفوتل ةحاتملا  صرفلاو  تاموصخلاو  تنرتنإلا ، ربع  ةديدج  ضورع  طقف  دجت  فوس  موي  لك  .رعسلاو  ةدوجلاو  رايتخالا  ثيح  نم  لضفأ  ميدقتل  امئاد  ىعست 
ىلع يرادج  حزق  سوق  رادج  كيدل  نأ  مهربخت  امدنع  نيرويغ  كئاقدصأ  نوكيس  فيك  ركف  .ادج  ةريبك  ةعرسب  ةياهن  مهنم  لضفأ  نايحألا  ضعب  يف  حزق  سوق  رادجلا  رادجلا  اذه  لثم  تاجتنم  نأل  ةعرسب ، فرصتلا  كيلع  بجي  امبر  نكلو  .مئاسقلا  عمج  لالخ  نم  ديزملا   AliExpress. كنكمي ةيلحملا ، ةعومجملا  تارايخو  نحشلا  راعسأ  ضافخناو  ةضفخم ، راعسأ  عم 
لثامم جتنم  رايتخا  يف  رظنلاو  ةيرادجلا  حزق  سوق  لوح  كش  يف  لازت  تنك ال  اذإ  .ديزملاو  ديزملا  ظفح  ، AliExpress قافنإلاو كسفن  جالع  يف  طقف  بغرت  تنك  اذإ  .صيخر  جتنم  ءارش  قيرط  نع  ةيواستم  ةقفص  ىلع  لصحت  فوس  وأ  رثكأ  عفد  قيرط  نع  ةرخافلا  ةخسنلا  ايازم  نأشب  رارق  ذاختا  ىلع  كدعاسن  فوس  .نيعئابلاو  راعسألا  ةنراقمل  ميظع  ناكم  وه 
نإف ىلغألا ،  رايخلا  ىلع  ءاخسب   AliExpress رخفت .اهعقوت  كنكمي  يتلا  تاروفولاو  يجيورتلا ،  ضرعلا  ءدب  رظتنت  ىتم  كربخت  ىتحو  كلاومأل ،  رعس  لضفأ  ىلع  كلوصح  نم  اًمئاد  دكأتت  فوس   AliExpress ءارآ ىلع  ءانب  ةدوجلاو  رعسلاو  ءالمعلا  ةمدخ  بسح  عئابو  رجتم  لك  فينصت  متي  .انتصنم  ىلع  نيعئابلاو  رجاتملا  تائم  دحأ  نم  يعوب  ءارشلل  ةصرفلا  كئاطعإب 
.ةرم لك  يف  ةقثب  ءارش  نم  نكمتت  ىتح  ةيراجتلا ، لامعألا  ةبرجت  فصت  نيقباسلا  ءالمعلا  نم  تاقيلعت  ىلع  يوتحت  ام  ابلاغو  زاتمم  فينصت  اهل  ءارش  ةيلمع  لك  .نيمدختسملا  تاعجارمو  تاعجارم  ةءارقو  هسفن ،  جتنملا  ىلع  تاموصخلاو  ميلستلا  ضورع  وأ  راعسألا  ةنراقم  ىلإ  ةفاضإلاب  وأ  تافينصتلا  نزاخم  ىلع  روثعلا  كنكمي  كلذ ، ىلإ  ةفاضإلاب  .نييقيقحلا  ءالمعلا 



ىلع ًاديدج  تنك  اذإ  .ءادعس  انئالمع  نم  نييالملا  ىلإ  عامتسالا  درجم  انيلإ --  عامتسالل  كيدل  نكي  مل  راصتخاب ،   AliExpress، وأ رجتملا  مئاسق  فشتكا  .ديزملاو  ديزملا  ريفوت  كيلعو  مئاسقلا -  نم  ققحتلل  ةقيقد  رظتنا  ةلماعملا ،  يف  ةرشابم  نآلا  ءارشلا  رز  ىلع  طغضت  نأ  لبق  .رسلا  كراشن  فوس   AliExpress ىلع باعلألا  بعل  ءانثأ  موي  لك  مئاسقلا  عمجا  وأ 
قيبطت  AliExpress. ىلع .ةرهش  رثكألا  ءامسألاو  تاهاجتالا  ثدحأو  تاينقتلا  لضفأ  امئاد  انيدل  .تنرتنإلا  ربع  راعسألا  لضفأ  نم  ةدحاو  ىلع  يرادجلا  حزق  سوق  رادج  ىلع  لصحت  كنأ  ىلع  انعم  قفتتس  كنأ  دقتعن  ًايناجم -  ًانحش  نومدقي  انيدروم  مظعم  نأل   AliExpress اهب تررم  قوست  ةبرجت  لضفأ  أدبا  .ةرم  لك  يف  رايعملا --  يه  ةزاتمملا  ةمدخلاو  رعسلاو  ةدوجلا 
نيدروملاو تاجتنملا  لوح  .انه  : Alibaba.com تارطق ةيمهو  ةحفاكمو  ةيعيبطلا ، بناجلا ، يداحأ  نيب  نم  رايتخالا  اضيأ  كنكمي  .رجاتملا  فوفر  يه  و ٪1  رجاتملا ، تاهجاو  يه  يلاوح ٪1  .طاقسإ  رجتم  مدقي 5,985   stores.as، نزاخم سيقتو  نم م ، كلذكو   EISo نم رجاتملا  نم  تارطق  كانه 1000  .ةشيعملا  ةفرغ  ثاثأ  اهيدل  طاقسإلا  تالحم  لهو  .تارطق 
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دق اهل ؛ هدعو  يف  هللا  رب  نم  مغرلا  ىلع  اهل ، هللا  دعو  لوبق  يف  ةنامأ  نودب  يأ  رب ، الب  وهف  ءاعمج : ةيرشبلل  ماهتا  وه  هللا  ةنامأ  ةنامأ  ةنامأ  مدع  نإ  ماهتالا : .يقيقح 1 . رب  نود  اهنورربي  نيذلا  كئلوأ  ىلإ  جاتحت  اهنأ  ءاعمج  ةيرشبلل  ةماع  ةدعاقب  هبشأ  هنإ  ىرخأ ، ةرابعبو  .لاعفو  يقيقح  رربم  ىلإ  جاتحيو  ئطاخ  ءيش  لك  نأب  لوقلا  يأ  ةئيطخلا ، دق  تحت  عيمجلا  طوقس 
يأ يف  .كلذ  نم  ةرارم  رثكأ  نيد  يف  لوخدلاو  يحورلا ، ناهأو  بوتكملا  نوناقلا  قرخ  دق  يدوهيلا  ناكو  ص1 ،)  ) تنأف يعيبطلا ، نوناقلا  قرخ  دق  يلودلا  ناك  اذإ  ًالوأ : ةيلاتلا : طاقنلا  يف  اهميمعت  نكمي  يتلاو  مهرعاشم ، يذؤي  بسانملا ال  تقولا  يف  يليصفتلا  ءاعدالا  نأ  ثيحب  اهيلع ، اولصح  يتلا  تازايتمالل  ءيسم  هنأ  نودقتعيو  دوهيلا ، لبق  نم  ماهتالا  اذه  مهف  ءاسي 
تاملكب نونمؤي  ًالوأ ، نكلو  هجو ، لك  ىلع  نوريثك  ناتخلا ؟ وه  ام  وأ  يدوهيلا ؟ ةليضف  يه  امف  لوسرلا : لاقف  ميدقلا ، دهعلا  يف  هاياطعو  هللا  معنب  فختسي  لوسرلا  سلوب  نأ  ئراقلا  دقتعي  ىتح ال  يدوهيلاو ، يلودلا  هققح  امع  هباطخ  ةياهن  يف  لوسرلا  سلوب  هحرط  لاؤس  اذه  بوتكملا ؟ نوناقلاو  ناتخلا  دهعل  هتمدقمو  هبعش ؟ رايتخال  هللا  هقرغتسي  يذلا  ام  يلود ،
لوخدلا وأ  ًاسدقم ، ًابعش  مهرايتخال  اهب  نوقثي  ةيدهك  هنوناق  ميدقت  ةصاخو  هبعشب ، هللا  ةقالع  نأش  نم  للق  هنأ  ضعبلا  ىأرو  قباسلا ، هباطخ  مهف  ءاسي  نأ  يبنلا  يشخ  كيلع .  مكحي  امدنع  اهيلع  بلغتلاو  كمالك ،  يف  هرربي  ام  هل  نوكي  نأ  بطش :  امك  بذاك  صخش  لكو  قداص ،  مهللا  هللا ؟ ةقثب  ّركُفي  مهتنامأ  مدع  نأ  حيحص  له  نيقداص ؟ سانلا  نكي  مل  ول  اذام  .هللا 

وعدت ىلوألا ، ةرمللو  .هتايح  يف  اهلمع  رمدو  هيلإ  ءاسأ  ةنامألا  ةنايخ  يف  ناسنإلا  نكلو  ةرحلا ، ةسدقملا  تاكربلاو  ةيهلإلا  تابهلا  يطعي  هتنامأ  يف  هللا  هسفن ، يف  هللا  ىنمتي  هللا ال  ةمعنب  .هكولس  دقتني  ىرخأ ، ةرابعبو  .هيلع  لوصحلا  يف  ةنامألا  مدع  يف  لب  يطعلا ، وأ  ةيطعلا  يف  نكي  مل  بيعلا  نأب  ءاعدالا  ىلإ  عراس  كلذلو  .دهعك  اوعطقي  نأ  لبق  مهعم  رصع  يف 
اذإ ديفم  ناتخلا  نإ  ًالئاق  ةليسولا ، سفن  عبتا  امك  انه  سلوب  هلعفي  ام  اذه  (. 33-32 ت4 : ( ؟ تشعو تعمس  امك  رانلا ، فصتنم  نم  هللا  توص  نوملكتي  سانلا  ناك  له  هليمز ؟ عمس  هنأ  مأ  ميظعلا ؟ ءيشلا  اذه  لثم  ثدح  له  لأسي : ىسوم ، لاق  امك  .هب  ملع  ىلع  هماكحأ  نكت  ملو  نادلبلا ، دحأ  لعف  امك  كلذ  متي  ملو  .قلقلا  ىلإ  ةوقلا  مادختسال  لماكتم  جهن  ىلإ  ةجاحلا 
ريخلاب ًابوحصم  ناك   (R 2: 25) اهيلع. اولصح  يتلا  تاقاقحتسالا  لالخ  مهباقع  ًاحضوم  اهضحدو ، ةدوعلا  يف  هلضف  ررك  هنكل  يفنلاب ، بجي  ملو  .نوناقلاب  كسمتيو  سانلاب  حيطي  وه  ببسلا  اذهل  .هنم  لئاط  كناتخ ال  ناتخ  نم  هوأ ، لقي : ملو  ًائفاد ، حبصأ  كناتخ  ناتخ ، نم  لوقي : هنأك  (. 25 ر 2 :  ) ةادأ كناتخ  نإف  ًامرجم ، تنك  اذإ  لأسيف : هنم ، لئاط  ناتخلا ال  نإ  لوقي  الو 
لوقي وهو  .قوف  نم  تلزن  يتلا  هتاملك  ىلع  ءايصوأك  مهعضوو  ًاّميق ، مهلعج  هللا  نأل  مهيديأ  يف  عضو  نوناقلا  نأ  ينعي  اذهو  قدص ؟ ينعي : اذام  .دوهيلا  لضفأ  تسيلو  ةباكنالل ، ةلباق  ةلاح  لك  يف  هللا  ةمعن  نأ  اورت  نأ  مكنكمي  اذل  .هللا  تاملكب  اونمآ  مهنأل  ًالوأ  نكلو  هجو ، لك  ىلع  نوريثك  لوقلاب : نيلاؤس  ىلع  بيجي  ناتخلا ؟ ةدئاف  ام  وأ  هلوقب : لاؤسلا  نع  باجأف 
كئلوأل فقومك  لب  ٍساق ، مدقمك  انه  فقي  وهو ال  هيلإ ؟  اوءاسأ  اذإ  ناتخلا  ةدئاف  ام  لأسي :  يذلا  ضرتعملا  لوقي :  ناك  ول  امك  ضارتعا ،  لكش  يف  ةمهتلا  أشنت  فيك  انه  ظحال  (. 4-3  ) شاغ مهب ؟ هللا  ةنامأ  لطبت  اذامل  نيصلخم ، سانلا  نكي  مل  ول  اذام  لوقي : .مهل  ىطعت  يتلا  دئاوفلا  نم  مغرلا  ىلع  ةليضفلل ، مهراكنإ  راهظإ  ىلإ  ىعست  اهنأل  مهدض ، ىوكش  مدقي  كلذ ،
عضو ةيفيك  يف  ّركف  يدلب ؟...  حيملت  نم  دحلل  هنأ  مأ  هللا ؟ ةقث  فرش  لبقن  نأ  نكمملا  نم  له  هلاؤس : ةطقن  وه  اذه  انل ؟ ًافرشم  ًائيش  اهلعج  وأ  هتعيبط ؟ ريغي  هيمدختسمل  راكنإلا  له  ةيحان ، نم  هللا ، ىلع  كلذ  رثؤي  فيك  نوقدصي ؟ سانلا ال  ضعب  نأ  نم  وكشت  اذامل  مهل : لوقي  .دوهيلا  دض  ىلإ  هللا  دض  نم  مهليوحتو  هدض ، ةدرمتملا  هللا  ملاظم  ريربت  ىلإ  نوعسي  نيذلا 
ىتح هتاماهتا ، يف  ًايساق  ادب  يبنلا  نإف  نيقداص ، ريغ  سانلا  ناك  اذإ  لاق : هنكل  ةنامألا ، مدعب  عيمجلا  مهتي  مل  سلوب ، ةطخ  ىلإ  اورظنا  .تلواح  امدنع  هيلع  بلغتت  نأو  كمالك  يف  ًارربم  نوكت  نأ  رومزملا : يف  ليترام  ةلوقم  ًارركم  مهعم ، هلاعفأ  نم  اوديفتسي  نأ  اوفرعي  مل  مهنكل  هعسو ، يف  ام  هللا  لعف  ...اوعتمتسا ! يذلا  ءيشلا  سفن  لالخ  ماهتالا  صفق  يف  مهل  يبنلا 
ذخأ نم  وحنلا : ىلع  يبنلا  ىسوم  نع  هثيدح  سونافطسا ، سامشلا  باطخ  يف  هللا ، تاملك  ةصاخو  ميدقلا ، دهعلا  بعشل  هللا  اياطع  ديدجلا  دهعلا  لهأ  لهاجتي  مل  .هللا  ةنامأ  يفني  يذلا ال  ناسنإلا ، ىدل  نمألا  مادعنا  مجاهت  يتلا  ةيهلإلا ، غوبلا  ةيطعو  يحورلا ، مهافتلاو  يهلإلا ، دهعلا  ىلع  ةمالعك  ناتخلاو  ةيهلإلا ، ايادهلا  نم  يبنلا  مرحي  مل  اذكهو ، .ودع  هنأكو  ودبي  ال 
ايحور اريسفت  انيطعي  سومينوريه  سيدقلا  .هب  دعو  امب  ءافولل  ًاصلخم  ىقبي  هللا  نكل  ًابذاك ، نوكيل  طقف  صلخملل ، ةصاخو  هنايب ، يف  هللا  دوعو  هضفرب  ةقيقحلا  يدوهيلا  ضفر  .هدعوب  ءافولا  يف  ًاصلخم  هللا  ىقبي  كلذ ، عمو  .دومجلا  عم  بحلا  ىقتلا  ناسنإلا  نكلو  ةيهلإلا ، دوعولا  لمحت  يتلا  ةيحلا  تاملكلا  هللا  ىطعأ  بحلا ، يف  (. 38 : 7 .أ  ) انوطعيل ةيحلا  ةدراطملا 
انحبصأ هللا ، بعشك  نكلو  ةبذك  لوقي  اذه  .ةسادقلا  لجر  نوكي  نأ  نع  فكي  وهف ال  كلذل  ةسادقلا ، هلإ  حبصي  ناسنإلا  قداصلا : هللاب  هريبعت ، دح  ىلع  عقاولا ، يف  عتمتي  هنإف  هللا ، نبا  ربتعيو  هتافص  لمحيو  قحلا  هللا  عم  يقتلي  امدنع  هنكل  ايقلتسم ، شيعي  هنإف  ةصاخلا ، ةيناسنإلا  هتاردقو  هراكفأ  عبتي  ناسنإلا  ماد  ام  هنأ  ايعدم   ) بذاك ناسنإ  لكو  قداص ، مهللا  ةرابعل :
اذوهي نئاخلا  نأل  مهدومص ، فعضأ  وأ  لسرلا  ناميإ  فعضأ  له  برلا ، اذوهي  ناخو  لسرلا ، نيب  نم  اذوهي  برلا  راتخا  برلا ! اياصو  اوظفحيو  هللا ، قح  يف  نورمتسيو  بيذاكألاو ، ةيناسنإلا  ءاطخألا  ىسنن  نكلو  هلعفن ، ام  ةنهكلا ، ةصاخو  هللا ، دابع  انل ، يدبألا  وه  هدحو  هللاو  ًابذاك  ناسنإ  لك  ناك  اذإ  هتاملك : هذهو  نوريثكلا ، بذك  ول  ىتح  قحلا ، ذخأنو  ةرارملاب  رعشن 
ةدوعلاو ةبوتلا  وأ  ةدوعلا  يف  بغري  ملو  هاياطخو  ةءاقلت  نم  ام  صخش  تام  اذإ  نكلو  هانبكترا ، أطخ  ببسب  ةسينكلا  كرتب  كالهلا  مدع  ىلإ  نيدهاج  ىعسن  نأ  بجي  انبناج ، نم  .انفعضي  رافكلا ال  ةقرافمب  انناميإو  ةسينكلا ، جراخ  رارشألا  لتُقي  امدنع  قلقلا  مدعب  اًضيأ  سلوب  انحصني  .رُمد  دق  ضعبلا  ناميإ  نأل  مهتماركو ، ءادهشلا  ةيسدق  لءاضتت  اذكهو ال  هتيعبت ؟ يف  لشف 

هيلإ لاعت  ةئيلملا : ىلإ  بهذي  هعد  ًالماك ، نوكي  نأ  ام  صخش  دارأ  اذإ  بذكي  نأ  ىري  نيطسغوأ  سيدقلا  .ةسينكلا  ناميإ  صخشلا  ضفري  امدنع  اننيب  طلخلا  يغبني  هنإ ال  ًالئاق  ةركفلا ، ىلع  انفّرعي  ايناتيروم ، ابوب ، فقسأ  سالوب ، بألا   90 .ديجلا انراشتسم  جالع  هضفرل  مكاحي  يذلا  وه  طقف  نكلو  اهحالصإب ، نومتهم  اننأ  املاط  ةمكحملا  يف  نيمهتم  انسل  اننإف  ةسينكلا ، ىلإ 
مز  ) رظناو . Mza34: 5). قح ىلع  انأ  ألميل .  عيبرلا  ىلإ  ةريغو  ةعرسب  ضكريو  ءلملاب ،  بلاطي  غراف ،  وهف  ًابذاك ،  لجرلا  ناك  اذإ   (JN 14:6). شيعيل ميقتسم  قلخ  يذلا  صخشلا  نأل  لب  ًاقلاخ ، وأ  ًابذاك  سيل  ديكأتلاب  وهو  هقلاخو ، هقلاخ  هللا  نأل  بذك ، هسفن  ناسنإلا  نأل  سيل  بيذاكألل ، ًاقفو  شيعي  عبطلاب ، هللا ، سيلو  ناسنإلا ، بسحب  يأ  هسفنل ، ًاقفو  شيعي  يذلا 
دق مهيلإ  اوءاسأ  نمل  ريبك  باقعب  ةكرابمو  ةسدقم  تناك  يتلا  معنلا  تناكل  مهتلماعم ، دوهيلا  ءاسأ  ول  يدوهيلل  لعفتس  هتمعنو  هللا  تاكرب  تناك  اذام  ةيلصألا : ةلكشملا  جلاع  يبنلا  نأ  ول  ًايناث ، .ةبذاك  ةبذك  يه  ةئيطخ  لك  نإ  لقي  مل  كلذلو ، ...بذكي  وه  و  قلخ ، ام  نودب  شيعي  هدارأ ، نم  وه  نوكي  نأ  نم  ًالدب  .ةلماكلا  ةدارإلا  يأ ل  هسفنل ، ًاقفو  سيلو  هللا ، قلاخ  يف 
هللا ىلص  يبنلا  لوقي  .هللا  ةنامأ  ةسراممو  ةفيرش  ريغ  نوكت  نأ  ىرخأ ، ةرابعب  وأ  ةمعن ، ةدايز  لجأ  نم  ءاطخأ  بكترن  نأ  وه  اذهل  ةيعيبطلا  ةجيتنلا  نأ  طقف  تيب  ...اريثك  تداز  ةمعن  .هلبق  نم  هيلإ  ءاسأ  اذإ  تاكربلا  ءاطعإو  ةماركلا  ةسرامم  بسانملا  ريغ  نم  هنأو  مهتنامأ ، مدع  نم  مغرلا  ىلع  ًانيمأ  لظ  هللا  نكلو  فيرش ، ريغ  مهضعب  نأ  يبنلا  رهظأو  ةديفم ؟ نوكت 
نم صلختسن  (. 8-5  ) طيسب هنيد  يذلا  ريخلل  ةئيس  ءايشأ  لعفن  انوعد  لوقن : سانلا  يعدي  امك  اندراطي  ناك  هنكل  ةئطاخ ؟ اهنأ  ىلع  ةنادم  انأ  لازي  اذامل ال  هدجم ، ىلع  بذكلل  فثكت ، دق  هللا  قدص  ناك  اذإ  كاذنآ ؟ ملاعلا  هللا  ندي  فيك  اشاه ، ناسنإلا : بسح  لوقأ  ًاملاظ ؟ بضغلا  بلجي  يذلا  هللا  نوكي  امبر  لوقن : اذامف  هللا ، رب  رهظي  انرعس  ناك  اذإ  نكلو  ملسو : هيلع 
نلعي امدنع  نذإ ، وه  انبايغو  ريخلا ، ببس  وه  رشلا  نأكو  ةمداقلا  ةئيسلا  لامعألا  ىلإ  وعدي  هنأل  همهف ، ءيستو  لمعلا ، اذه  ًاضيأ  مواقت  اهبناج  ىلإ  بوعشلاو  يدوهيلا ، بعشلا  مواقيو  نوناقلاب ، أزهيو  نوناقلا  نم  رخسيو  نوناقلا  نيهي  لوسرلا  سلوب  نأ  ساسأ  ىلع  ريشبتلا  دوهيلا  مجاه  اذإف  قرطلا ، لكب  حيسملا  ةمدخ  ةبراحم  نع  ًادبأ  فقوتي  ريخلا ال  ودع  أ - صنلا : اذه 
ديري .انبئاذ ب -  ىلع  ًاينبم  نوكيس  امهالكو  لئاذرلا ، ىلع  ًاينبم  نوكيس  هراصتنا  نإف  انبقاعي ، مل  اذإ  وأ  .هدجمو  هللا  رصن  ببس  وهو  هللا ، ةنامأ  مدعو  هرش  ىلع  ناسنإلا  ئفاكي  هنأل  ًاملاظ ، هللا  نوكي  نأ  امإ  نيرمأ : دحأ  بلطتي  لوقلا  اذه  نأ  ًانيبم  هب ، مهتي  امب  بلاطي  هنأ ال  حرشي  نيصلخم ، عيمجلا  نوكي  نأ  ةرورض  نع  ثدحتي  ىذألا ، يف  عقي  هلك  ملاعلا  نأ  لوسرلا 
هنأكو ناسنإلا ، مساب  ملكتأ  انأ  ملسو : هيلع  هللا  ىلص  يبنلا  لوقي  .ءايحألا  ىلع  موللاب  تقلأ  يتلا  ءاوح ، تلعف  امك  (، 12 : 3 كيت  ) هب هللا  اهلعف  يتلا  ةأرملا  ىلع  موللاب  ىقلأ  يذلا  مدآ ، لثم  نيرخآلا ، ىلع  ةمئاللاب  لجرلا  ىقلأ  هطوقس ، ةيادب  ذنم  .ةئيطخلا  ةيلوؤسم  نم  ناسنإلا  يفعي  ةاطخلل ال  هتبحمو  هرب  نالعإب  انرش  يف  ىتح  دجمي  يذلا  هللا  نأ  دكؤي  نأ  لوسرلا 
نيذلا نحن  اشاه ، ةمعنلا ؟ رثكتو  ةئيطخلا ، يف  اوقبا  لوقي : امك  رشلل ، اًصرف  اسيل  ةاطخلا  ىلإ  هتمعن  قفدتو  هرصع  يف  هتنامأو  هللا  رب  نأ  ةلاسرلا  هذه  دكؤت  اذهل  .هللا  رب  نالعإ  ةجحب  ماثآلا  باكترا  يف  رارمتسالل  ناسنإلا  مامأ  بابلا  حتفو  مثآ  لجرل  هتنادإ  يف  هللا  ىلإ  ملظلا  ازعو  داعم ، لجرك  ثدحتي  هنكلو  ضعبلا ، ركف  يف  ثدحي  يذلا  ضارتعالا ، اذه  ميدقتب  مزلم 
فختسا هنأب  يبنلا  اومهتا  نيذلا  دوهيلا  باجأ  نأ  دعب  نآلا  ءايربألا  لك  ةقحالملا : ببس  .هللا 2 - سيلو  مالي ، نأ  وه  ةلماك ، ةيرحب  بقاعي  نأ  راتخي  كلذل  ةلادعلا ، لجأ  نم  نكلو  فطاوعلا ، لجأ  نم  سيل  باقعلا  بح  يف  عقي  نأ  ًاحضوم  انيديأ ، نيب  يتلا  ةيلوسرلا  تارابعلا  ىلع  قلعي  ( 94  ) يردنكسلا سيلكإ  تناس  .يس  (. 2-1 : 6 ور ( ؟ اهدعب شيعن  فيك  ةئيطخلا ، نم  انتم 

هنإ بطش : امك  .ةئيطخلا  تحت  نيينانويلاو  دوهيلا  لك  نأ  نم  انيكتشا  اننأل  .قالطإلا  ىلع  ال ، لضفأ ؟ انك  ول  اذام  لوقي : هناميإ  لالخ  نم  حيسملا  ناميإ  لالخ  نم  حيسملا  رب  عتمتلا  وهو  صالخلل ، دحاو  قيرط  ىلع  عيمجلا  ىلإ  ةجاحلا  نلعيل  ءاعمج  ةيرشبلا  داسف  دكؤي  أدب  ريخلا ، بلجل  رشلل  ةوعد  هوربتعا  نيذلا  رافكلا  باجأ  امدنع  نوناقلاو ، ناتخلل  دوهيك  مهل  هللا  ءاطعإب 
-9  ) مهنويع يف  سيل  هللا  فوخ  .هاوفرعي  مل  يذلا  مالسلا  قيرطو  اوقحسو ، اوبصتغا  مهقيرط  يف  ءامدلا ، مهمادقأ  تكفس  ام  ناعرسو  .ةرارملاو  ةنعللاب  ةئيلم  مهمفو  هيتفش ،  تحت  يلصألا  نبالا  مس  .مهتنسلأ  سافنأ  عم  ربقلا ، حتفت  مهرجانح  .دحاو  الو  ديج ، لكشب  لمعي  ًاصخش  سيل  ًاعم ، نوللدمو  نوللدم  مهلك  .هللا  لأسي  صخش  ال  مهفي ، دحأ  ال  دحأ ، ال  ةناح ، سيل 
سيل ليترام : بيجي  ةرمتسملا ؟ مهتدابع  مهسوقط  لالخ  هنوبلطي  نيذلاو  نوناقلا  لوح  هللا  اولباق  نيذلا  دوهيلا  ىلع  اذه  قبطني  له  نكلو  هللا ! بلاطلا ؟ مهفي  يذلا  وه  له  ةيربعلا : ةمجرتلا  نيعبسلا ،) ةمجرت  ، 2 : 14 زم  ) هللا لأسي  نم  مهفي  دحأ  ال  يبنلا : دواد  ىلإ  أجلي  اذه : ًادكؤم  مهتاملك  اوذخأيل  ميدقلا  دهعلا  لهأ  ىلإ  أجلي  ءاعمج ، ةيرشبلا  داسف  ىعدا  دقو  نآلاو  (. 18
دحأ امك ال  لمعي  نم  سيلو  ًاعم ، نودسافو  نوكبترم  عيمجلا  سفن  نم  ذخأ  دقو  .اهاريو  هللا  اهكردي  ىتح  اهب  ساسملا  نكمي  تايلكش ال  ىلإ  سوقطلا  تلوحتو  يهلإلا ، هفدهو  نوناقلا  قمع  مهفي  نأ  عطتسي  مل  هتفرح  يف  يدوهيلا  نأل  يلودلا ، نع  يدوهيلا  نع  فلتخي  ال  هللا ، لأسي  نم  ال  مهفي ، نم   (Mz14:3). يف انم  لك  انللض  فارخ  انلك  يبنلا : هنلعي  ام  ًاضيأ  اذهو 
انقيرط  (Esh53: 6). 7) مهنيعأ مامأ  دعي  مل  هللا  نم  فوخلاو  ةيلخادلا ، ةيؤرلا  تدقف  مهقامعأ  نكلو  ةقشملاو ، قحسلا  قيرط  لب  مالسلا ، قيرط  نوفرعي  ال  ( 16 : 1 مأ 7 ؛ شعلا 59 :  ) ءامدلا كفسل  اهرمأ  نم  ةلجع  يف  مهمادقأ   (Mz36:1). 3- تحت مه  نيذلاو  نوناقلا ، تحت  بوتكم ، نوناق  هيدل  سيل  نم  ناك  اذإ  كرتشملا ، ريربتلا  ةرورضو  عيمجلا  ةمكحم  ميدقت  رارقلا :
املاط دعولا  ةمظعو  ةمعن  رهاظم  نم  رهظم  هنأب  هللا  رب  فصوي ب ـ هنإف  ربلا ، ةرابعب  يفتكت  ال  يبهذلا : انحوي  لوقي  امكو  .نوناق  نودب  هللا  رب  رهظ  نآلا  ملسو : هيلع  هللا  ىلص  يبنلا  لوقي  باطخلا ، اذه  يف  .هينمؤمل  يهلإلا  ربلا  يطعيو  هلك ، ملاعلل  ةيدف  هتايح  مدقي  صلخم  ىلإ  ةجاحلا  ًانلعم  ًاجالع ، انل  مدقي  لوسرلا  سلوب  مهذاقنإ ؟ نكمي  فيكف  ةلادعلا ، ىلإ  نوناقلا ،

، ىرخأ ةرابعبو  .حلاصلا  انرب  حبصيو  نبالا ، تافص  لمحن  هنبا ، يف  بآلا  عم  ةكرش  انيطعت  يتلا  سودقلا ، هحور  ةهكافلا  نكلو  رخآلا .) تاريسفتو  تالاقم  ماسقأ  يف  ةلاه  يبنلا  عقوم  ىلع  انه ، عوضوملا  اذه  لوح  رثكأ  رظنا   ) رّابع هربتعن  ىتح  هيف ، انلمحو  انلخاد ، يف  هلمحب  ةئيطخ  يذلا ال  راربألا ، هنبا  يف  بآلا  عم  انداحتا  يف  ربلا ، هللا  اناطعأ  دقل  .مهردصم  وه  هللا  نأ 
ذاقنإلا يراودأو  دبألا ،  ىلإ  يريبل ،  ةبسنلاب  امأ  ...صقتنت  يضرأو ال  دبألا ، ىلإ  يصالخ  ...يصالخ  أشن  بيرق ، ناكم  يف  (. 13-12 سيزيإ 46 :  ) رخأتي يصالخو ال  ًاديعب ، سيلو  ربلا ، نم  متبرتقا  دقل  ربلا ، نع  ًاديعب  ةزيزعلا  بولقلا  اهيأ  ّيلإ ، اوعمتسا  ايعشأ : يبنلا  تاملك  يف  هللا  هنع  ملكت  يذلا  هللا ، رب  ىلإ  ةجاح  ربلا  لك  نادقف  حبصأ  دقف   (Esh51:5،8). قحلا ظفح 

ربو يصالخ  ءيجم  نم  بيرق  هنأل  راصتنالاو   (Esh56:1). دق ءايبنألاو  نوناقلا  نأل  ...رعذلل  يعاد  الو  نآلا ، ىتح  اوطعت  مل  كنأل  اوشوشت ، ال  مهل : لوقي  نأ  دوي  نوج : تناسل  يبهذلا  مفلا  لوقي  امكو  .ءايبنألاو  نوناقلا  هب  فرتعا  دقل  لوقي : كلذل  نيعم ، تقو  يف  نكلو  انل ، مدقي  نأ  ديري  هللا  يعو  يف  هنكلو  ًاديدج ، سيل  يهلإلا  ربلا  اذه  نأ  ىلع  صني  يذلا  هللا  حفس  سيل 
انأ عادولا : تاولص  يف  ديسلا  هلاق  ام  اذه  .نبالا  رب  اضيأ  وه  يذلا  بآلا ، ربب  نونمؤملا  معني  ىتح  انبئانك  ءاج  يذلا  وه  هدحو  عوسي  نكلو  ديعب ، نم  ربلا  ىلإ  ءايبنألا  راشأ  دقل  .قرف  هنأل ال  نونمؤي ، نيذلا  لك  ىلإ  حيسملا ، عوسيب  ناميإلاب  معني  هللا  انل : حيسملا  عوسي  راربألا  هنبا  يف  نلعأ  ءايبنألا ، هاوفأ  يف  هللا  هنلعأ  يذلا  ربلا ، اذه  . 95 ةميدقلا روصعلا  ذنم  اهيلإ  اوراشأ 
نرب درول  لوقن : سرامتو ، شيعتل  ضرألا  هل  نوكيل  ةيهلإ ، ةمظعك  دسجلا  يف  نآلا  هلمح  يذلا  يدبألا ، دجملا  اذه  (. 5-4 وي 17 :  ) ملاعلا لبق  يل  ناك  يذلا  دجملاب  يندجمت  دق  يبأ ، اي  تنأ  نآلاو  هتلعف ، ام  وهو  هايإ ، ينتيطعأ  يذلا  لمعلا  ضرألا ، ىلع  كتدج   (Er 23: 6، 33: 16، 51: 10). ًالماشو ًالماش  ًامكح  ناكو  هللا ، دجم  ىلإ  راقتفالاو  عيمجلا ، أطخأ  مكحلا : ناك  ًاثلاث ،

1  ) لوألا بنذملا  هسفن  وهو  .ةاطخلا  نم  دحاو  وه  هسفن  يبنلا  رخآ ، ناكم  يفو  .بوعشلاو  دوهيلل   T1: 15)، يه نوناقلا  يف  نورربي  نيذلا  كئلوأ  ىتح  هللا ، ربل  يتلا  دودرلا  مفلا  يبهذلا  انحوي  سيدقلا  نوناقلا ؟ يف  ربلا  مولي  هسفن ال  تقولا  يفو  لوألا  بنذملا  هنأ  ىلع  هسفن  يف  ركفي  فيك  (. 6 .ق 3 :  ) بنذ نود  نوناقلا  يف  ضرألا  بناج  نم  ًاضيأ : لوقي  هدجن  امنيب 
دجوو .اذكه  ءيش  لك  دجوو  ىضرملا  ىلإ  حيسملا  ءاج  نيطسغوأ : سيدقلا  لوقي  .نيحلاصلا  هسفن  ربتعي  رخآ  صخش  لك  مث  لوألا ، بنذملا  وه  نوناقلا ، يف  ربلا  سرام  يذلا  سلوب ، ناك  اذإ  مكلل ، نيحلاصلا  نيبنذملا  ىتح  ةكئالملا ، عم  ةنراقملاب  .ريقف  لوأو  ًادج  ًاريقف  ودبي  كولملاب ، هسفن  نراقي  امدنع  نكلو  ينغ ، وهو  لاملا  ينجا  يذلا  لجرلا  لثم  هنإ  .ةاطخلا 

؟ ةاطخلاو ةاطخلا  عم  كملعم  لكأي  اذامل  هبالطل : لاقف  هضرم ، كردي  ملو  رشلاب  ًانوتفم  ناك  رخآ  عون  كانهو  ىضرملا ، عيطقلا  نم  نيعون  دجو  هنكل  ىضرملا ، عيمجلا   (MT9:11). ؟ هدجي مل  انم  نمف  (، 7 : 2  ) ءيش لك  يف  ًامرجم  حبصي  هدجو  نم  بوقعي : يبنلا  لاق  اذإ  .بيبطلا  ىلإ  سيلو  ىضرملا ، ىلإ  ةجاحب  ءاحصألا  صاخشألا  مهسفنأ : ىلعو  نوعلطملا  مهباجأ 
لمع لكب  عتمتسي  لب  دجمو ، هل  رذعك  سيلو  هاياطخل ، ًاحضاف  حبصأ  نوناقلا  نأل  يهلإلا ، دجملا  نادقفب  يدوهيلا  بيصأ  اذإ  هنأ  وهو  هثيدح ، دح  ىلإ  يبنلا  لصي  ًاعبار ، (.   43 وي 12 :  ) هللا سيلو  رشبلا ، دجمب  اوألم  اونوكي  نأ  اودارأ  فسألل  نكلو  دجملا ، ةشطعتمو ل ـ ةمورحم  اهلك  ةيرشبلا  تحبصأ  .هللا  دجم  دقتفأ  ةدئافلا : ميدع  حبصي  بيبط ، ىلإ  عيمجلا  جاتحي  كلذل ،
الإ بسكي  نأ  نكمي  ال  ىصحي ، هرعس ال  نأل  نكلو  صيخر ، هنأل  سيل  ًاناجم ، جالعلا  مدقي  بيبطلا  نكلو  يجراخلاو ، يلخادلا  داسفلا  يف  طقسو  يقيقحلا  هدجم  عيمجلا  دقف  ءانثتسا ، نود  ً.ايعامج  مكحلا  ناك  اذإ  .هرب  راهظإل  همدب  ناميإلا  هللا  هاطعأ  يذلا  ءادفلاب ، هتمعن  نم  ررحتم  تنأ  ًالئاق : نمزلا ، ءلم  يف  اهب  روهظلل  دعتسم  وه  يتلا  ةيهلإلا  ةطخلاب  مدلا  لالخ  حيسملا 
برلل ةيدف  لك  مدقي  نأ  ىسوم  هللا  رمأ  .هل  ءادفلا  وأ  (، 13 كت 22 :  ) هنبا نم  ًالدب  ةقرحملا  ىلإ  بهذيل  ميهاربإل  شبك  هللا  هدعأ  دقو  ميدقلا ، دهعلا  يف  ىسرأ  نأ  قبس  يذلا  أدبملا  وهو  انل ، ةبسنلاب  ريفكت  ىلإ  عوسي  ءاج  .ةرحلا  هتمعن  ءام  يأ  (، 17 رظنا 22 :  ) ًاناجم ةايحلا  ءام  ذخ  باجأ ، نم  عوسي : زرب  كلذل ، .مهرب  انيف  رهظن  ىتح  ءادفلا ، هتايح  ىطعأ  هتمعنب  يذلا  نبالا 
اياطخلا ةرفغم  همد ، يف  ءادفلا  انيدل  يذلا  (. 2 1 ي 2 :  ) هلك ملاعلا  اياطخل  نكلو  اناياطخل ، طقف  سيل  اناياطخل ، ءادف  اذه  لسرلا : لوقي  ديدجلا  دهعلا  يف  نكلو  (، 11 وي 30 : ) (F1: 7؛ Co1:14). رّربن نأو  نيميقتسم  نوكن  نأ  لوقي : ًاسماخ ، (. 19 ةطب 1 :  1  ) حيسملا مد  سندي  ملو  لجخ  نود  لمح  يذلا  كلذكو  ميركلا ، مد  يف  هنإ  ...كلهي  ءيش  يأ  دقفت  مل  كنأ  فرعت  تنأ 

ّهنإ ( 98 ( ؟ كديس هدجمي  امم  لجختو  لجختو  يمعت  فيكف  هب ، زتعيو  هحرفي  لب  كب ، كلذ  لعفل  هدادعتسا  هللا  نلعأ  اذإ  هنأل  اولجخت ، وأ  اولجخت  .ءانثتسا ال  نود  عيمجلل  ةمعن  قيقحت  لهسلا  نم  هنأل  هللا ، رب  نع  ديحت  .حيسملا ال  رب  عتمتلا  ىلع  نمؤم  لك  ثحي  يبهذلا ، انحوي  سيدقلا  هلوقي  ام  اذه  .عيمجلل  فوراد  حاتم ، هرب  نأ  نلعي  (، 26  ) حيسملا عوسيب  ًانمؤم  وه ، نم 
دعب نآلا  نكلو  يدافلا ، لوصو  لبق  ترهظل  ًالاعف ، نوناقلا  ناك  ول  نوج : تناسل  يبهذلا  مفلا  لوقي  امكو  ناميإلا .) (  نوناق  اهلك  ومانيبأ ؟)  ) لمع ةضوعب ؟ ّةيأ  .بهذ  هنإ  .رربمو  ميقتسم  هللا  سودقو ، سودق  هللا  نيتِسغسغوأ : سيدقلا  لوقي  .انّتدَرُم  نودب  سيل  نكلو  كلذ ، لعف  ىلع  رداقو  عيمجلا ، سّركي  نأ  ّسدقم ، لجرك  ديري ، يذلا  هبلق  حدمو  ّسدقملا  هللا  لمع 
هيدل نكي  ملو  .يكلملا  وفعلا  يف  جردأ  هنكل  ةفأرلا ، حنم  لبق  ةقنشملا  لبح  ىلإ  هقيرط  يف  كلذ  لاق  نم  لوأ  ناك  هنإ  ًالئاق  هنم ، رخسي  مل  هنأو  هسفن  ذقنأ  هنأ  هئاعدا  يف  ًاحقو  ناك  هنكل  يكلم ، وفع  حنُم  مادعإلاب ، هيلع  مكُح  امنيبو  مادعإلاب ، هيلع  مكُح  لجر  مهنأكو  اودب  مهنأ  ول  امك  .تفتخا  دق  نوناقلا  لمع  ىلإ  ةجاحلا  نأل  ناميإلا ، الإ  بلطي  هنإف ال  يدافلا ، ءاج  نأ 
نايحألا ضعب  يف  يبنلا  ناك  اذإ  عباسلا : ( 100 ( ؟ دعب رخفي  نأ  نكمي  فيك  مهميلعت ، نوعدي  نيذلا  كئلوأ  لثم  ذقنمو ، ملعم  ىلإ  ةجاح  يف  هسفن  دجو  نوناقلا ، يف  قحلاو  ملعلا  ةروص  هعمو  ءاهلبلا  نم  ًالجرو  ةلوفطلا ، ملعم  مسا  هسفن  ىلع  قلطأ  ًاصخش  نأل  .رخفلا  قيرط  ًابلسم  ًاديعب ، مهيطعيل  عوسي  ءاجو  مهعم ، دهعلا  اوناخ  نيذلا  دوهيلا  لعفي  اذكه  .رخفلل  ناكم 
ةميرك حور  لالخ  نم  حيسملا  يف  ةيرحلا  شيعنل  نكلو  نوناقلا ، صنب  ةيدوبعلا  نم  ررحتنس  حيسملاب ، اننمآ  اذإ  .روهتلا  وأ  كابترالا  نم  ةلاح  سيل  ناميإلاو  نمؤملا ، اهب  مزتلي  ةعيرش  وأ  ةعيرش  ناميإلل  نأ  ينعي  امم  ةعيرش ، ًاضيأ  هل  ناميإلا  نإ  لوقيو  .حيسملا  رب  كرابن  انوعد  ناميإلا ، ءانب  نكلو  ةيقنتلاو ، تالاسغلاو  ناتخلا  لثم  سومانلا ، لامعأ  عم  صالخ  هنأ ال  يعدي 

، لعفلا نع  ناميإلا  زيمن  نأ  هللا  انديري  اذهل ال  .ةياهنلا  ىلإ  لصت  اهنأل ال  ةلطاب  يهف  حيسملاب ، ناميإلا  نم  دعبأ  تناك  اذإ  نكلو  ةحيحص ، ودبت  لامعأ  كانه  لاق : سومانلا ، لعف  نود  ناميإلاب  هرربي  ام  هل  ناسنإلا  نأ  تربتعا  اذإ  لوسرلا : سلوب  ثيدح  ىلع  نيسغوأ  سيدقلا  قلعي  اذهلو  .ةرركمو  ةداج  حور  ةرادإ  وأ  ءامسلا ، ةعيرش  وأ  ةبحملا ، نوناقل  ةعضاخ  ةينيدلا ، ةايحلل 
ىلع يبهذلا : قلعي  امكو  طقف ؟ دوهيلل  هللا  مأ  لوسرلا : لأسي  ىتح  ةاواسملا ، مدق  ىلع  مهعم  ممألا  لوخد  دوهيلا  ىلع  بعصلا  نم  ناك  ممألا ، عيمج  مامأ  هيعارصم  ىلع  بابلا  سومانلا  لامعأ  حتفت  نأ  نود  حيسملا  عوسيب  ناميإلا  لالخ  نم  ققحتي  صالخلا  نأ  يبنلا  حضوأ  امدنع  ًانماث : (. 101 ( ) 6 لاغ 5 :  ) ةبحم لماع  وه  هسفن  ناميإلا  نأل  لعفك ، انسفنأ  نلعن  اننكلو 

، نوناقلا هتبثي  ام  اذهو  .ةوقب  نوناقلا  يف  نحن  . 9 ( 103 ( ) 45 لبجلا 5 :  ) نيملاظلاو نيحلاصلا  ىلع  ةيهلالا  هتمعن  رطمأ  ةيردنكسالا : يف  نوسدقملا  ناملكالا  لوقي  امكو  عيمجلا ، ريربتل  عيمجلل  هبح  رطمت  .عيمجلا  هلإ  نوكي  نأ  هنوديري  مهنأل ال  هللا  دجم  نونيهي  ممألا  ءاردزاب  مهنأ  مهل  حرشي  اذكهو  هلضفي ؟ هللا  امبر  عيمجلا ؟ ذاقنإ  أدبم  يف  ئطخم  كنأ  دقتعت  ساسأ  يأ 
نم 11 وروي  ىلإ 10  نم 10  .مس  وروي 9  ىلإ 8  نم 8  .مس  وروي 7  ىلإ 6  نم 6  وروي  ىلإ 5  .مس 5  مس 4  .مس 3  مس 2  ةمدقم 1  نامورلا : ريسفت  توناميهالكت ← : ابنأ  يف  انه  ةحفصلا  هذهل  .ةياغلا  هذهل  ناح  دق  ناميإلاو  ذقنملاو ، صالخلل  انتجاح  نع  فشكن  نأو  انرش ، فشكن  نأ  هللا  ةبه  اهنإ  .اهضرغل  كلذ  تابثإ  لجأ  نم  نكلو  ةمألا ، لاعفأ  سيدقت  لجأ  نم  سيل 
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