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 : 6ركُيه )" َرضغ ثبة انفهك فّ جبوجً"أثىبء ثىبء انفهك مىٍب " وُح"أػطّ اهلل رؼهيمبد ػذيذح نـ

" وُح"ثبإليمبن دخم . كبن نهفهك ثبة َادذ نهذخُل مىً نهىجبح مه لضبء اهلل انشٌيت  . (16

( . 16 : 7ركُيه )َمب أن دخهُا أغهك انشة ػهيٍم . َػبئهزً انفهك 

 

مبرا وزؼهم مه إغالق اهلل نجبة انفهك ؟ وجذ دنياًل َاضًذب ُيظٍش انذك انمزدَج ػه مضئُنيخ 

. اإلوضبن َصهطبن اهلل انزِ وشاي ػجش طفذبد انكزبة انممذس 

 

وجّ كم مه دخم مه انجبة ، َنم يمذس أدذ غيشٌم أن . ثؼذ أن أغهك اهلل انجبة دبن َلذ انمضبء 

َػبئهزً أطبػُا َطيخ اهلل فّ ثىبء َدخُل انفهك نهخالص ـ فمذ أمش اهلل ثجىبء انفهك " وُح. "يذخم 

. َلذ انذيىُوخ " وُح"نيكُن َصيهخ خالص ػبئهخ 

 

أوب ٌُ : "لبل انشة يضُع . خالطىب " فهك"يشمز انفهك إنّ انخالص انزِ فّ يضُع انمضيخ 

 ( . 9 : 10يُدىب )" إن دخم ثّ أدذ فيخهض. انجبة 

 

مب مه شّء ثإمكبوىب  .  (1 : 2أفضش )" أمُاد فّ انزوُة َانخطبيب"أَضذذ نىب كهمخ اهلل أوىب 

نكه انكزبة . أن وؼمهً يضزطيغ أن يخهظىب مه خطيزىب َوزبئجٍب كبالوفظبل األثذِ ػه اهلل 

انممذس يخجشوب إوىب إرا اػزشفىب ثأفُاٌىب ثبنشة يضُع َآمىب فّ لهُثىب ثأن اهلل ألبمً مه األمُاد 

" ٌُ ػطيخ اهلل. ألوكم ثبنىؼمخ مخهظُن ثبإليمبن َرنك نيش مىكم "( . 9 : 10سَميخ )وخهض 

مب مه شّء ثإمكبوىب أن وؼمهً صيخهظىب مه خطيزىب ـ انخالص مه اهلل فمط نكه  . (8 : 2أفضش )

. َاهلل صُف يخهظىب  (يضُع)مضئُنيزىب ٌّ انذخُل مه انجبة 

 

كيف وشثط ثيه كم ٌزا ؟ ٌم وضزطيغ وذه انجشش انمذذَدَن أن وفٍم َوضزُػت طشق إنً غيش 

الثذ أن وؼيش مغ ٌزا . مذذَد ؟ اهلل َدذي فمط يضزطيغ أن يجمغ ثيه صهطبوً َمضئُنيخ اإلوضبن 

 .انضغط ثم َومجهً ـ ٌزا مب رؼهمً إيبوب كهمخ اهلل 


