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 } ٤ الكتاب المقدس رقم درس – ١١٤ الحلقة {

 سبب وجوده في هذا العالَم يعرِفُ التلميذُ
____________________________________________________________ 

 كيـف : عن ستَّة أسئلة جوهرية في الحيـاة أال وهـي لإلجابة دروس ة ستَّ لقد خَصصنا
 إلى أين سأذهب بعـد لماذا أعيش في هذا العالم؟ من أنا؟ ؟ جِْئتُ أنا من أين جاوب مع كلمة اهللا؟ أت

 مثْمراً؟ مؤمناً صبِح كيف ُأ موتي؟

 كيفَ أتجـاوب : ي أال وه األسئلة الثالث األولى عنِ ة السابق ة الثالث الدروس وقَد أجبنا في
 اليوم، فسوفَ نُجيب عـنِ السـؤاِل درس أما في من أنا؟ و ن جِْئتُ أنا؟ من أي و مع كلمة اِهللا؟

ابِعِ الجوهريالر وهأال و في هذا العالَمِ " : في الحياة ؟ لماذا أنا موجود " 

 طريقة الخطوات الخمـس " باستخدامِ إلجابة عن هذا السؤاِل واآلن، تَعاَل بِنا نَبحثُ عنِ ا
 : السابقة الدروس التي تَعلَّمناها في " لكتاب المقدس لدراسة ا

 : ٥ – ١٧ : ٤ اآليات سوف نَقْرُأ اليوم و . من الكتابِ المقدس اً مقْطَع أ قر ا : الخُطوة األولى
١٧ رسالة نس الرسول بولُس مس رسالة ( إلى أهل أفس١٧ : ٥ – ١٧ : ٤ أفس ( : 

" ي الرف دَأشْهفََأقُوُل هذَا و مِ : باُألم اِئرس لُكسا يكَم دعا بي ملُكُوا فالَ تَس َأن 
،هِمنهطِْل ذا بِبضبِ َأيـباِهللا ِلس ـاةيح ـنع وننِّبتَجمكْرِ، وو الْفمظْلم مِإذْ ه 

قُلُوبِهِم الَظَةبِ غببِس يهِمي فِل الَّذهالْج . يناَلَّذ  مِإذْ ه ـسوا الْحفَقَـد قَد  
 وَأما َأنْتُم فَلَم تَتَعلَّموا . َأسلَموا نُفُوسهم ِللدعارة ِليعملُوا كُلَّ نَجاسة في الطَّمعِ

َأن ،وعسي يق فح وا هكَم يهف تُملِّمعو وهتُمعمس قَد كُنْتُم هكَذَا، ِإن يحسالْم 
 لَعوا من جِهة التَّصرف السابِق اِإلنْسان الْعتيقَ الْفَاسد بِحسـبِ شَـهوات تَخْ

 الْغُرورِ، وتَتَجددوا بِروحِ ذهنكُم، وتَلْبسوا اِإلنْسان الْجديد الْمخْلُوقَ بِحسـبِ
حوا عنْكُم الْكَذب، وتَكَلَّموا بِالصدق كُلُّ ِلذِلك اطْر . اِهللا في الْبِر وقَداسة الْحقِّ



 الَ تَغْربِ . اغْضبوا والَ تُخْطُئوا . واحد مع قَرِيبِه، َألنَّنَا بعضنَا َأعضاء الْبعضِ
 ا بعد، الَ يسرِق السارِقُ في م . الشَّمس علَى غَيظكُم، والَ تُعطُوا ِإبليس مكَانًا

اجيتاح لَه نم يطعي َأن لَه كُونِلي ،هيدبِي اِلحالً الصامع بتْعي رِيْل بِالْحالَ . ب 
،ةاجالْح بسانِ، حنْيا ِللْباِلحص ا كَانْل كُلُّ مب ،كُماهَأفْو نةٌ ميدةٌ رمكَل جتَخْر 

معن يطعي كَي ينعامةً ِللس . ـتُممخُت ي بِـهالَّذ وساِهللا الْقُد وحزِنُوا رالَ تُحو 
اءدمِ الْفوِلي . عم يفدتَجاحٍ ويصبٍ وغَضو خَطسو ةارركُلُّ م كُمنيب نم فَعرِلي 

ثـضٍ، شَـ . كُلِّ خُبعب ونَح كُمضعب كُونُوا لُطَفَاءـا وكَم ينحـامتَسم ينفُوق 
 فَكُونُوا متَمثِّلين بِاِهللا كََأوالَد َأحباء، واسلُكُوا . سامحكُم اُهللا َأيضا في الْمسيحِ

ةً ِ ِهللا ذَبِيحـانًا وبنَا، قُرلَألج هنَفْس لَمَأسا وضَأي يحسنَا الْمبا َأحكَم ةبحي الْمف 
قُ . راِئحةً طَيبةً  وَأما الزنَا وكُلُّ نَجاسة َأو طَمعٍ فَالَ يسـم بيـنَكُم كَمـا يلـي

رِيْل بِالْحيقُ، بي الَ تَلُل الَّتزالْهو ،ةفَاهالس الَ كَالَمةُ، واحالَ الْقَبو ،ينيسدبِق 
الشُّكْر . ونلَمتَع اعٍ فَِإنَّكُمطَم نَجِسٍ َأو انٍ َأوكُلَّ ز هذَا َأن  ابِـدع ـوي هالَّذ 

 الَ يغُـركُم َأحـد بِكَـالَمٍ . لَيس لَه ميراثٌ في ملَكُوت الْمسيحِ واِهللا  ِلَألوثَانِ
 فَـالَ . لْمعصـية باطل، َألنَّه بِسببِ هذه اُألمورِ يْأتي غَضب اِهللا علَى َأبنَـاء ا

مهكَاءتَكُونُوا شُر . بي الرف فَنُور ا اآلنَأمةً، والً ظُلْمقَب كُنْتُم ـلُكُوا . َألنَّكُماس 
 مخْتَبِرِين ما هـو . َألن ثَمر الروحِ هو في كُلِّ صالَحٍ وبِر وحقّ . كََأوالَد نُورٍ

بالر نْدع يضرم . رِيْل بِالْحب ةرثْمرِ الْمغَي ةاِل الظُّلْممي َأعالَ تَشْتَرِكُوا فو 
 ولكن الْكُـلَّ ِإذَا . َألن اُألمور الْحادثَةَ منْهم سرا، ذكْرها َأيضا قَبِيح . وبخُوها

 استَيقظْ َأيهـا « : ِلذِلك يقُوُل . فَهو نُور َألن كُلَّ ما ُأظْهِر . تَوبخَ يظْهر بِالنُّورِ
ـيحسالْم لَك يءضفَي اتواَألم نم قُمو النَّاِئم « . ـلُكُونـفَ تَسوا كَيفَـانْظُر 

 جِل من َأ . بِالتَّدقيق، الَ كَجهالَء بْل كَحكَماء، مفْتَدين الْوقْتَ َألن اَأليام شريرةٌ
بيَئةُ الرشم يا هم ينمْل فَاهب اءالَ تَكُونُوا َأغْبِي ذِلك ." 

 فْ ش تَ اكْ : أال وهي الخُطوة الثانية بعد أن قرأنا هذه اآليات من الكتابِ المقَدسِ، نَنتقُل إلى
 الحقِّ الذي تُعلِّمه اآلياتُ التي قرأتها على اكتشاف ولمساعدتك . الذي يعلِّمه المقْطَع الكتابي الحقَّ

 بالنسبة لك فـي م هِ عتقد أنه م الذي تَ قُّ ما هو الح : السؤال التالي أو سمعتَها، حاوِْل أن تُجيب عنِ
عقلك أو قلبك في هذا المقطع الكتابي؟ الذي لَمس قُّ ما هو الح : أو ؟ ه اآليات هذ



 إرضاء اِهللا في كُلِّ هو أهمية الذي لَمس عقلي وقلبي قُّ الح " : األشخاصِ د أح قوُل ي د قَ
س ( فاآلية . شَيء٣٠ : ٤ أفس ( اِهللا : " تقول وحزِنُوا رالَ تُحواآلية ." و ) سكَذَا : " تقول ) ١٠ : ٥ أفسه 

بي الرضي تُرالَّت وراُألم ونس ( واآلية ." تَخْتَبِروا : " تقول ) ١٧ : ٥ أفسميَئةُ افْهشم يا هم 
بالر ". وهكذا، فالطريقة التي أحيا بها ي مكن أن زِ تُح أو تَ اَهللا ن ج لَ ع غير راضٍ عني ه . فإن 

 على اآلخرين، أو افتريتُ ع م تُ ر شاج ، أو تَ تُ قْ ر على غضبي، أو س ر ط ي س ، أو لم ُأ تُ ب ذَ كَ
اآلخرين، فسوف ي كون ر اِهللا وح وعندها لَ . زيناً جداً ح ن يكون الرب فاتي سروراً مبي أو بتصر . 

 وح اِهللا ر إن أعصابي، وأغفر لآلخرين، ف طُ بِ ، وأض قَ د الص فعندما أقوُل . حيح أيضاً ص العكس و
رِ فَ يكون س . اً حلهذا يقول الكتاب المقد "" : شيئةُ افهموا ما هي م الرب ". فَ فكلما زاد اهللا همي لمشيئة 

 في ضوء ذلك، أرى أنني موجود على ! ه درتي على العيش بطريقة تُرضي قُ تْ ياتي، زاد لح
 . " في حياتي اليومية ه اهللا وُأرضي شيئةَ لكي أعرف م األرض

 . هو أهمية الطريقة التي أتصرف بها بالنسبة لي المهم الحقُّ " : وقَد يقوُل شَخْص آخَر
 أو " رف ص تَ نَ " : تَعني – الرسالة إلى مؤمني أفسس د عدة مرات في التي تَرِ – " نَسلُك " كلمة ف
 في األعمال الصالحة التي " لُك نَس " تقول إنه ينبغي علينا أن ١٠ : ٢ فاآلية . " نَعيش حياتنا اليومية "

 تعيشوا أي أن [ يليقُ ُأنَاشدكُم َأن تَسلُكُوا سلُوكاً : " ١ : ٤ كما نقرأ في أفسس . أعدها اهللا لنا مسبقاً
 أالَّ : أي [ راجِياً َأالَّ تَسلُكُوا : " ١٧ : ٤ ونقرأ في أفسس ." بِالدعوة الَّتي ِإلَيها دعيتُم ] ليقُ حياةً تَ

 ] وا عيش : أي [ واسلُكُوا : " ٢ : ٥ ونقرأ في أفسس ." فيما بعد كَما يسلُك اُألمم في عقْمِ ذهنهِم ] عيشوا تَ
 وهكذا، فإن اهللا يخبرني بوضوحٍ تام ." في الْمحبة علَى مثَاِل الْمسيحِ الَّذي َأحبنَا وبذََل نَفْسه َألجلنَا

كيف ينبغي أن " لُ أس على هذه األرض في ضوء ذلك، أرى أنني م . في حياتي اليومية " ك وجود 
 الرسوُل يقوُل لهذا . ، ولكي ُأمجد اَهللا في كُلِّ شَيء أحياها أن اُهللا يريدني لكي أحيا الحياة التي

٣١ : ١٠ كورنثوس رسالته األولى إلى أهل في بولس : " ،لْتُما فَعمهم َأو تُمشَرِب َأو فَِإذَا َأكَلْتُم 
 ." فَافْعلُوا كُلَّ شَيء ِلتَمجِيد اِهللا

 اطْرح بعض األسئلة حوَل اآليات التي قرأتها : أال وهي لثة الخُطوة الثا واآلن، نَنْتَقُل إلى
 لهـذه ) أو سـماعهم ( األسئلة التي قد يطْرحها الناس عند قـراءتهم وفيما يلي بعض . أو سمعتَها

: اآليات



 : هنا " م ُأم " المقصود بكلمة ما معنى أن اُألمم يسلكون في عقم ذهنهم؟ : السؤال األول
األشخاص الذين لم ي عؤمنوا ب ب د ي المسيح سوع . قَ والكتاب الم د كل الجهود التي يقوم س يقول إن 

 االنتظار ن فحياتهم هي مجرد مسلسل طويل م . بها األمم للحصول على السعادة تنتهي بخيبة أمل
 ورغم أنهم . شيئاً قون قِّ م ال يح نه فعلى الرغم من كل الجهود التي يبذلونها، إالَّ أ . جدوى الذي بال

جنون ثمراً إالَّ أنهم زرعون، يال ي . نة عيورة حما وبهذا، فإنهم ص ليمان الحكيم قالهواقع س نم 
 جميع اَألنْهارِ " : ١١ - ١٠ : ٢ و ٨ - ٧ : ١ فهو يقول في سفْر الجامعة . ة حيا ال في خَبرته الشخصية

تَلمالَ ي رحالْب نلَكرِ، وحي الْبف بُئ تَص ... . تَلتَم الَ اُألذُنالنَّظَرِ، و نم عتَشْب نيُئ فَالَ الْع نم 
 وما كَابدتُه من تَعبٍ في ثُم تََأملْتُ كُلَّ ما صنَعتْه يداي ... فَابتَهج قَلْبِي ِلكُلِّ تَعبِي . ... السمعِ

 . " الشَّمسِ عمله، فَِإذَا الْجميع باطٌل، وكَمالَحقَة الريحِ، والَ جدوى من شَيء تَحتَ

 بسبب قساوة " مظلمي البصيرة " قدس إن األمم قول الكتاب الم لماذا ي : السؤال الثاني
 في الخطية، بدأ الناس ه بعد سقوط ن ك لَ . عرف اهللا الحي ق، كان اإلنسان ي لْ الخَ ت قْ في و قلوبهم؟

 قَسى األنبياء خالل ن م لناس ا اُهللا خاطَب وعندما . ه ينسون اهللا تدريجياً ويعيشون حياةً منفصلةً عن
الناس نهم هم قلوبم هريدصغوا إلى ما يو . ولم ي صعندما ي ِل الناس على رمر الش ع أن دفال ب 
 . وهكذا، فقد صارت قلوب هؤالء األمم قاسية بسبب أفعالهم المتعمدة . عواقب خطاياهم من ا يعانو

 . نحو اهللا ن م " صيرة مظلمي الب " عمى اهللا أذهانهم فأصبحوا ، َأ فبسبب بعدهم عنِ اِهللا

 يلبس اإلنسان الجديد؟ وأن العتيقَ يخلع اإلنسان كيف يمكن لإلنسان أن : السؤال الثالث
 يؤمن المرء عندما لَكن . المليئة بالخطية نا حيات و باهللا نا هو جهل " تيق نسان الع اإل " المقصود بـ

 طريق االعتراف بها ن ع ه خطايا ن خلَّص م يت وهذا يعني أن . يصلُب ذاتَه أن يجب عليه المسيح، ب
 . بموجبها عيش نَ وأن عرف مشيئة اهللا نَ أن فيعني " الجديد نسانِ اإل سِ لَب " المقصود بـ أما . هللا أمام ا

 عتقد بعض ي ؟ " اغْضبوا والَ تُخْطُئوا " باآلية التي تقول ما المقصود : السؤال الرابع
 . المؤمنين أن كُلَّ غَضبٍ هو خطية، وأن الشخص الذي يغضب ال يمكن أن يكون مؤمناً حقيقياً

 . تقد البعض اآلخر أنه يمكن للمؤمن أن يخطئ كيفما يشاء ألن الغضب ليس مرتبط بالخطية ويع
نلَك الكتاب الم ئ " س يقول قدتُخْط لَكعجي أن بِكلغَض حمتَ، فال تَسبغَض مكن " ! إنوبالتالي، ي 

ة القول إنذاته الغضب ليس خطي دالم . في ح بغْضقترفها فقد يالتي ي رى الشروري حين ؤمن



 لَكن الغضب قد يتحوُل إلى خطية إن عبرنا عنه بكلمات جارحة أو بطريقة . الناس في هذا العالم
 . يفعلونها لهذا، يجب علينا أن نُميز بين حبنا للخُطاة وكُرهنا للخطايا التي . عدائية

 غالباً ما ؟ " الَ تَغْربِ الشَّمس علَى غَيظكُم : " باآلية التي تقول ما المقصود : السؤال الخامس
 . شخصٍ ما لسنوات وسنوات ن غضبون م فالكثيرون ي . إلى نهاية اليوم " غروب الشمس " يشير

 اآلخرين في أخطاء ب المرارة الشديدة في حياتهم، ويحتفظون ن عانون م ذلك فإنهم ي وبسبب
 غضب لفترة ي ن الكتاب المقدس يقول إنه ينبغي على المؤمن أالَّ ك لَ . سنة تلو األخرى ذاكرتهم
أطول م نهاية اليوم نفسه ن ! يأوي فقبل أن المؤمن إلى فراشه، يجب عليه أن ي مع تصالح 
 . م ته ا إساء م غفر له ي وأن اآلخرين

 يمكننا أن نَفهم المقصود ؟ " ِإبليس مكَانًا والَ تُعطُوا " ما المقصود باآلية : السؤال السادس
 الَ تَغْربِ الشَّمس علَى غَيظكُم، والَ . اغْضبوا والَ تُخْطُئوا : " معاً ٢٧ و ٢٦ حين نقرُأ اآليتين

 يس للدخول أمام إبل نُفْسح المجاَل أالَّ – كمؤمنين مسيحيين – إذاً، يجب علينا . " تُعطُوا ِإبليس مكَانًا
 ول يح سمح إلبليس أن تَ ال و س رِ تَ ح تَغْضب من شخصٍ ما، ا عندما لذلك، . إلى حياتنا وهدمها

 وكُونُوا : " ٣٢ : ٤ أفسس فنحن نقرأ في رسالة . إلى حقد، أو كراهية، أو عدم مسامحة ك غضب
كَم ينحامتَسم ينضٍ، شَفُوقعب ونَح كُمضعب يحِ لُطَفَاءسي الْما فضاُهللا َأي كُمحامنقرأ في و ". ا س 

 ." الْبسوا سالَح اِهللا الْكَامَل، ِلتَتَمكَّنُوا من الصمود في وجه مكَايد ِإبليس : " ١١ : ٦ أفسس رسالة
 . " قَاوِموا ِإبليس فَيهرب منْكُم : " ٧ : ٤ يعقوب رسالة نقرأ في و

 الَ تَخْرج كَلمةٌ رديةٌ من َأفْواهكُم، بْل كُلُّ ما كَان : " ما المقصود باآلية : السابع السؤال
 ملياً فكِّر نُ أن فيجب علينا . تكلَّم بطريقة تُساعد اآلخرين نَ ر األمثال كيف فْ س ا يعلِّمن ؟ " صاِلحا ِللْبنْيانِ

على اآلخرين قبل أن دجِ . نَرعلينا كما ي ب عليهم بلُطْف و أن دنقرأ و . في الوقت المناسب نَر 
 بْل نَتَمسك بِالْحقِّ في الْمحبة، فَنَنْمو في كُلِّ شَيء نَحو : " ١٥ : ٤ أفسس الرسالة إلى أهل في أيضاً

 : أال وهما مع اآلخرين ث نجد هنا مبدأين مهمين للتحد وهكذا، ." من هو الرْأس، َأيِ الْمسيحِ
. قرأنا قبل قليل، يجب أن يكون كالمنا صالحاً لبنيان اآلخرين كما و . " المحبة " و " الحقّ "



 هل كالمي ، أوالً : التالية مهمة الثالثة ال سئلة األ ك نفس طْرح على تكلَّم، أ تَ أن َل ب قَ لذلك،
َأ قٌّ ح ثانياً ال؟ م ، نيان الشخص اآلخر َأ ، فهل قٌّ إذا كان كالمي حسيؤدي إلى ب م إذا ، ثالثاً دمه؟ ه 

الشخص اآلخر يبني كان كالمي س أقوله بمحبة َأ ، هل يمكنني أن ال؟ م 

 لحياتك؟ ) ١٧ : ٥ - ١٧ : ٤ أفسس ( هذه اآليات ما هي أهمية في رأيك، : الثامن السؤال
 موجود على األرض لكي أحيا فأنا . على األرض هذه اآليات تُخبرني عنِ الغاية من وجودي

الحياة التي ي هي حياة تتوافق مع مشيئة اهللا، مع المسيح فالحياة الجديدة . أحياها ريدني اهللا أن 
 هي حياة مختلفة ١ : ٤ أفسس في والحياة الجديدة التي يدعوني اهللا إليها . وتُرضي اهللا، وتُمجد اهللا

فالحياة الجديدة تجعلني أخلع الخطايا القديمة وألبس . ين غير المؤمن الحياة التي يعيشها نِ تماماً ع 
الجديد اإلنسان . ز بالبِرإنها حياة تتمي ، والقداسة ، قِّ والح كمة والنورِ ، ، والمحبةكما أنني . ، والح 
أتعلَّم م هذه اآليات خالل ن كيف ي مكن لحياتي أن ادفةً تكون ه . 

 من استَخْرِج بعض التطبيقات العامة والشخصية : بعة الخُطوة الرا واآلن، نَنتقُل إلى
 التي يمكننا أن نَستَخْرِجها من هذه اآليات العامة التطبيقات وفيما يلي بعض . اآليات التي درستَها

 : التي درسناها معاً

 يمان، وأن يأخذوا قراراً نَمط حياتهم قبل اإل في ، يجب على المؤمنين أن يفَكِّروا أوالً
 . حاسماً بأنهم سيعيشون حياةً تُرضي اهللا

 في حياتهم قِّ والقداسة والح ر البِ ية تطبيق في كيف ، يجب على المؤمنين أن يفَكِّروا ثانياً
 . اليومية

 . والخداع والمراوغة كل أشكال الكذب ن م ، يجب على المؤمنين أن يتخلَّصوا ثالثاً

 التي قد تجعلهم غضب مشاعر ال على ، يجب على المؤمنين أن يتعلَّموا أن يسيطروا ابعاً ر
 . يخطئون

. هم في حيات مكاناً إبليس ، يجب على المؤمنين أالَّ يعطوا خامساً



 . هم ق جبين ر ع بِ هم قَ ز رِ وا كسب أن ي و وا عمل ، يجب على المؤمنين أن ي سادساً

 . المحتاجين منين أن يساعدوا الفقراء و سابعاً، يجب على المؤ

 . ما يقولونه خالل ن م ، يجب على المؤمنين أن يبني أحدهم اآلخر ثامناً

 . الروح القُدس يحزِنوا أالَّ ، يجب على المؤمنين تاسعاً

 . والخُبث ر كل أشكال الشَّ ن م ، يجب على المؤمنين أن يتخلَّصوا عاشراً

اس أن دعب جتَ تَخْر ةالعام بعض التطبيقات اآليات هذه نم حاوِْل أن ، تطبيقاً تَختار 
شخصي في حياتك هتُمارِس أن هذه اللحظة اً واحداً تُريد نقد يقول أحد المؤمنين ، مثالً ف . بدءاً م : 

" أريد أن لُني أعيش حياتي بطريقةعدركاً لحضور اهللا، وبطريقة تُرض تَجكما أنني أريد . ي اهللا م 
أن ُأ أتعلَّم أن ت أ سيطر على غضبي، وأن صالح مع أي قبل أن سيء إليس شخص يشَم بتَغْر 

 ". اليوم

 بعض ن أتخلَّص م أن ، و تُرضي اهللا ةً أعيش حيا أريد أن " : آخَر مؤمن قوُل ي قَد أو
 على هذه العادة الجديدة مرن ت أ وأريد أن . يدة جديدة ج ات أكتسب عاد سيئة، وأن ال قديمة ال ات عاد ال

 ". وشخصيتي في حياتي رسيخها إلى أن يقوم اهللا بت

 . صالةً تَتوافَقُ مع الحقِّ الذي لَمس قَلْبك أو عقْلَـك لِّ ـ ص : واألخيرة الخُطوة الخامسة
 أشكرك ألنك أريتَني معنى الحياة المسيحية ، أبي السماوي : " يصلِّي أحد األشخاصِ قائالً د قَ فمثالً،

 ساعدني يا رب أن أواظب على الصالة والقراءة في الكتاب المقدس كـل يـوم لكـي . وقيمتها
". آمين . باسمِ يسوع . أعرفَ مشيئتك وأعمَل بها



 المٍ في حيـاتي، أرجوك أن تَكشف لي عن أي ظ ! يا رب : " وقَد يصلِّي شخص آخَر قائالً
 . اسـمِ يسـوع ب . وأن تُساعدني على أن أعترف بخطاياي أمامك ألني أريد أن أسلُك في النـور

 ". آمين

 . صالتُنا لكل مستمعٍ أن يكون قد عرفَ الهدفَ من وجوده على هذه األرض في الختام،

جبرنام نم في درسٍ جديد نَلقاكُم ـات ، " تلمذة " وإلى أنوالتحي اُألمنيـات نَّا أطيبم لكُم . 
. آمين . ركُم في المسيحِ يسوع وسالم اِهللا الذي يفوقُ كُلَّ عقٍْل يحفَظُ قُلوبكُم وأفكا


