
ةلاشسرلا ــــــــــــــــــــ
(71-9 :3 سسوثنروك1)

َنولِماع ُنحن انإا ُةوخإا اي
ِهـلـلا ُثْرـَح مـتـنأاو ِهـلـلا عـم
ِةمعن ِبَشسحب انأا *هللا ُءانِبو
ٍميكح ٍءانبك  ِةاطعُا ِهللا

ينبي ُرخآاو َسساشسألا ُتعَشضو
َفيك ٍدحاو لك ْرُظنَيْلف .ِهيلع
ُعيطتشسي ل ذإا *هيلع ينبي
َغ ًاــشساــشسأا َعـــشضي نأا ٌدحأا
ُعوــــشسي وــــهو ِعوــــشضوا
ٌدحأا ناــك ْنإاــف *حـــيـــشسا
ِسساـشسألا اذـه ىـلـع يـنــبــي
شضـِف وأا ًاـبــَهَذ ًةراـجـِح وأا ًةـ
وأا ًاششيششح وأا ًابششَخ وأا ًةنيمث
ٍدحاو لك َلـمـع نإاـف *ًاـنـبـت
برلا َموي نأل ًانيب ُنوكيشس
ِرانلاب ُنَلعُي هنأل ُهُرـِهـظـُيـشس
لك َلمع ُرانـلا ُنـِحـتـمـَتـشسو
َيـقـَب نـَمــف *وــه اــم ٍدحاو
ىـلـع ُهاــنــب يذــلا ُهــُلــمــع
*ًةَرـجُأا ُلاـنــيــشسف ِسساــشسألا

ُرَشسخيشسف ُهُلمع قحا ِنَمو
نَمك نكلو وـه ُسصـُلـخـيـشسو

ُر  نوملعت اَمأا *رانلا
َحور نأاو ِهلـلا ُلـكـيـه مـكـّنأا
ُدِشسفُي نَم *مكيف ٌنِكاشس ِهللا

نأل .هللا هدِشسفُي ِهللا َلكيه
 .متنأا وهو ٌسسدقُم ِهللا َلكـيه

ةشسينكلا  ةمدا ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 يعت بآا نم رششاعلاةشسينكلا د

سسويدنرفل ديهششلا سسيدقلل ةشسدقا
tneruaL .tSةشسماـمـششلا سسيـئر.
سسيـئر ناـك سسوـيدنرـفــل سسيدقــلاو
نرقلا  ةيمور ةشسينك  ةشسمامشش
اـهـيـناوأاـب يـنـتـعـي ناـكو ،ثلاـثــلا

مدقيو ءارقفلا ىلع مهاردلا عزويو
.ةدعاـشسا مــهــل
دهــــششتـــــشسا دقو

داهطشضإلا لخ
يذـــــــــلا ديدششلا

كلا هداــــــــــــق
ىلـع سسوـيلاـف
ماع يحـيـشسا

ًاـقـطـناو .852
ةملك ىنـعـم نـم
 سساــــــمــــــشش
ةـيـــناــــنوـــيـــلا
sonocaiDيأا

ةيشسومششلا نع ثدحتن فوشس ،مداخ
.ةشسينكلا  ةماع ةمدا ةيحان نم
مدخُيل ِتأاي  ناشسنإلا نبا ّنأا امك>
اذكـه .(82 :02تم) <...مدخـَيـل لـب
اـًشساـشسأا اـنـل عـشضوو ّبرـلا اـنــمــّلــع
هجولا يه نيرخآلا ةمدخف .كولشسلل
ىدحإا يـه يـتـلا ةـبـحـمـلـل طــشسبألا

ّبرلا ّب> :ىمـظـعـلا هـلـلا اـياـشصو
كشسفن ّلك نمو كبلق ّلك نم كهلإا

كرـكـف ّلكنموكتردق ّلــك نـــمو
.(72 :01ول) <كشسفـن لــثــم كبيرقو
انتّب قلطـنـت سساـشسألا اذـه ىـلعو
لشسرلا عشضو دقو ،هتمد رخآلا وحن
شصاـخ ًةـبـتر اـنـل اهوعد ةـمدخـلـل ةـّ

ةمدا هذه تّرمتشسا دقو ةّيشسومششلا
رّيغت دق اههّجوت نكل اذه انموي ىّتح
لمارألا ةمدخ نم تلّوحتف تقولا عم
ثيح ،ةّيجروتيللا ةمدا إا دئاواو
.ةشسّدقا ةدئاا سساّمششلا مدخي

هجوب ،ينعي نيرخآلا مدخن نأا
نونوكي اـمدنـع مـهدعاـشسن نأا ،طـيـشسب
رظتنن لباقابو .ةدعاشسملـل ةـجاـحـب
نوكن امدنع انتدعاشسم نيرخآلا نم

شضيأا نـــحـــن اـــً
ةــــــجاــــحــــب
نم .ةدعاشسمـلـل

ةـيـحاـنـلا هذــه
ةـمدا تـعــُت
ّيلمـعـلا هـجوـلا
.ةّبحملـل زرـبألا

اــناـــطـــعأا دقو
ًثم هَشسفن ّبرلا

:ةـــمدا نــــع
نـــــــــــــبا ّنأل>
ًاـشضيأا ناــشسنإلا

 هشسفن لذبيلو مدخيل لب َمدخُيل ِتأاي
امك ،(54 :01رم) <نيثك نع ةيدف
،مهنودوـشسي ألا ءاـشسؤور> ّنأا اـنـمـّلـع
نوكي ف .مهيلع نوطّلشستي ءامظعلاو
مكيف نوكي نأا دارأا نم لب ،مكيف اذكه
نأا دارأا نمو ،اًمداخ مكل نكيلف اًميظع
<اًدبع مكـل نـكـيـلـف ًلّوأا مـكـيـف نوـكـي
،كأا وه نم نأل> ،(72-52 :02تم)
يذلا سسيلأا ؟مدخي يذلا مأا ئكّتي يذلا
<مدخي يذلاك مكنيب انأا يّنكلو ؟ئكّتي
نع ىرخأا ةلثمأا اناطعأاو (72 :22ول)
قوفششلا يرماشسلا لَثـَم اـهـنـم ةـمدا
هتمدخ لخ نم هتّب نع رّبع يذلا
ىلع اًحورطم هاقتلا يذـلا جاـتـحـمـلـل

23/٤١٠2 ددعلا
بآا01 دحألا

سسويدنرفل ديهششلا سسيدقلا راكذت

ةشسمامششلا سسيئر

نماثلا نحللا

عشساتلا رَحَشسلا ليإا



عوـشسي ادبـع سسواـثوـمـيـتو سسلوــب>
 شسيّدقـلا عـيـمــج إا حــيــشسا
عم ،يبيليف  نيذلا ،عوشسي حيشسا
امك .(1 :1ليف) <ةشسمامششو ةفقاشسأا
هتلاشسر  سسلوب لوشسرلا ثّدحتي
تافشص نـع سسواـثوـمـيـت إا وألا
نوـكـي نأا بجـي كلذــك> :سساــّمــششلا
يوذ ل ،راـــقو يوذ ةـــشسماـــمـــششلا
،ثكلا رماب علوم غ ،َناشسل
مهلو ،حيبقلا حـبرـلاـب عـماـط لو
اـمـّنإاو .رـهاـط مـشضب ناإلا ّرــشس
شضيأا ءلؤوــه مـث ًلّوأا اورـَبـتــخــُيــل اــً
كلذك .مول ب اوـناـك نإا اوـشسـّمـششتـي
(مـهؤواـشسن) ءاـشسنـلا نوـكـت نأا بجـي
،تايحاشص ،تابلاث غ ،راقو تاوذ
نــكــيــل .ءيــشش ّلــك  تاــنـــيـــمأا
،ةدحاو ةأارـما لـعـب لـك ةـشسماـمــششلا

.اًنشسح مهـتوـيـبو مـهدلوأا نـيرـّبدم
نونتقي ،اًنشسح اوـشسـّمـششت نـيذـلا ّنأل
ًةثك ًةقثو ًةنشسح ةجرد مهشسفنأل

 إلااب يذلا ناعوشسي حيشس>
.(31-8 :3ميت1)

 ا نورقلاوألا ةّيحيشس ىّدأا
لـمـع  اـمـهــم اًرود ةــشسماــمــششلا
ناك مهلمع ّنكلو ،يئاعرلا ةشسينكلا

اوناكف ،فقشسألاب ًةرششابم اـًطـبـترـم
نـــيزوـــعاو لـــمارألا نودعاــــشسي
ةيّداا مهتاـجاـح مـهـل نوـنـّمؤوـيو
نوـئـّيـهـي اوـناـك اـمـك ،ةـّيـئاذـغــلاو
ةمدا و .ةّيدومعملل ظوعوا
نم تامدقتلا نولبتقي ةّيجروـتـيـلـلا
ةدئاا إا اـهـنوـمّدقــيو نــمؤوا
نم نمؤوملل اهـنوديـعـيو ةـشسّدقا

هّنأا ركذـُي .ةـشسّدقا ةـلواـنا لـخ
 امور ةشسينك تناك ،ثلاثلا نرقلا

و ،زوعمو ةـلـمرأا0051 دعاـشست
ةــشسيــنــك تناــك ،عــبارــلا نرـــقـــلا
0003 ايـموـي مـعـطـت ةـّيردنـكـشسإلا

ةشسمامششلا بجاو نم ناكو .زوعم
،نوجشساو ىشضرا ةدايع كاذنآا

نـم ّسس باـشصاـب ماـمــتــهلاو
ةّيلوؤوشسم لّمو ،ةريرششلا حاورألا
ظوعوا ميلعتو ،ماتيألاو لمارألا

ليإلا ــــــــــــــــ
(43-22 :41 ىتم)

 رَطشضا ِنامزلا كلذ
اولخدي نأا ُهذيمت ُعوشسي
ِرْبَعلا إا ُهوقِبشسيو َةنيفشسلا

*عوـما َفِرــشصي ىــتــح
دِعشص َعوما َفرشص او
.يـّلـشصيـل ِلـبا إا ُهَدحو
ناـــك ُءاـــشسا ناـــك او
ِتناـــكو *ُهَدحو كاــــنــــه
ِرحبـلا طـشسو  ُةـنـيـفـشسلا
َحيرلا نأل ُجاومألا اهدُكت
دنعو *اهل ًةداشضُم تناك
ليللا نم ِةعبارلا ِةـعـجـهـلا

ىلع ًايششاـم مـهـيـلإا ىـشضم
ذيمتلا هآار املـف *رـحـبـلا

رــحــبــلا ىــلــع ًاــيــششاـــم
ٌلايَخ هنإا اولاقو اوبرطشضا

*اوـــخرـــشص ِفوا نـــمو
ُعوـشسي مـهـمـلـك ِتقوــلــلــف
ل وــه اــنأا اوــقــِث ًــئاـــق
ُسسرطِب هباجأاـف *اوـفاـخـت
َتنأا تنك نإا بر اي ًئاق
ىلع كيلإا َيتآا نأا رُمف وه
لزنف .َلاعت لاقف *هايا
ىششمو ِةنيفشسلا نم ُسسرطب
إا ًاــيـــتآا هاـــيا ىـــلـــع
َةدـِشش ىأار اــمــلــف *عوــشسي
ُقَرغي أادب ذإاو فاخ حيرلا

*ين ّبر اي ًئاق حاشص
ُهدي ُعوـــشسي دم تقوـــلـــلو
اــي ُهـــل لاـقو ِهـــب كشسمأاو
اذا ناإلا َلـــــيـــــلـــــق
ـــــخد او *تكـــــكـــــشش
*حيرـلا ِتـَنـكـشس َةـنـيـفـشسلا

.(73-03 :01ول) قيرطلا
 ،بوقـعـي لوـشسرـلا طـبرـيو

؛ةرششابم ناإلاب ةمدا ،هـتـلاـشسر
نم ُناشسنإلا نمؤوي نأا نك فيكف
ةمدا هذه ،نيرخآلا مدخي نأا نود
نم ناإلاف ،ًمـع اـهـيـّمـشسي يـتـلا

ام> :ةلا ل ،تيم لامعألا نود
هل ّنإا دحأا لاق نإا يتوخإا اي ةعفنا
لـه ؟لاـمـعأا هـل سسيـل نـكـلو اــًناإا
خأا ناك نإا ؟هشصّلخي ّنأا ناإلا ردقي
توقلل نـيزاـتـعـمو ناـيرـع تخأاو
ايشضما :مكدحأا امهـل لاـقـف يـموـيـلا
 نكلو ،اـعـبـششاو اـئـفدتـشسا ،مـشسب
اـمـف ،دشسا تاـجاـح اـمـهوــطــعــت
 نإا ،اًشضيأا ناإلا اذكه ؟ةعفنا
:2عي) <هتاذ  تيم لامعأا هل نكي
41-71).

عم تأاششن ةبتر يهف ةّيشسومششلا اّمأا
،عوشسي ّبرلا ةمايق دعب يأا ،لشسرلا

،ءدبلا  ةدّد ةياغ اهل تناكو
:ةّبا دئاومو لمارألا ةمدخ يهو
،ذيمتلا رثاكت ذإا ماّيألا كلت و>

ىـلـع ـّيـناـنوـيـلا نـم رـّمذـت ثدح
لـفـغـُي ّنـك مـهـلـمارأا ّنأا ـّيـناعـلا

اـعدف .ةـّيـموـيـلا ةـمدا  ّنـهـنـع
:اولاقو ذيمتلا َروهمج رششع انثإلا

هللا ةملك نحن َكن نأا يشضرُي ل
ةوخإلا اهّيأا اوبختناف .دئاوم مدخنو
مهـل اًدوـهـششم ،مـكـنـم لاـجر ةـعـبـشس
،ٍةمكحو سسدقلا حوّرلا نم ئولو
اّمأاو .ةجاا هذه ىـلـع مـهـمـيـقـنـف
ةمدخو ةشصلا ىلع بظاونف نحن
ّلك مامأا لوقلا اذه نُشسَحَف .ةملكلا
،سسوـناـفـتـشسا اوراـتـخاـف ،روـهـما
حورــلاو ناإلا نــم اًءوــلً ــجر
،سسُروـخورـبو ،سسـّبــلــيــفو ،سسدقــلا

،سسانيـمرـبو ،نوـمـيـتو ،روـناـكـيـنو
نيذلا ،ايكاطنأا ًيـخد سسولوـقـيـنو
اوـّلــشصف ،لــشسرــلا ماــمأا مــهوــماــقأا

-1 :6عأا) <يدايألا مهيلع اوعشضوو
سسلوـــب سسيّدقـــلا ةـــلاـــشسر و .(6
ٌرـكذ يـبــيــلــيــف لــهأا إا لوــشسرــلا
:ةـفـقاـشسألاـب طـبـترـم ةـشسماــمــششلــل



 اوــناــك نــيذــلا َءاــجــف
لئاق هل اودجشسو ِةنيفشسلا
*هـلـلا ُنـبا تنأا ِةـقـيـقاـب
سضرأا إا اوءاج اورَبع او
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لمأات ـــــــــــــــــــ
لكيه مكنأا نوملعت امأا>

نـكاـشس هـلـلا حور ناو هـلـلا
.<مكيف

مـكـيـف  ءيـشش لـك
ةروشص مكنا ا ،لاثتملاب
دـّمـعـت اــمدنــعو .حــيــشسا
،ندرألا رــهــن  حــيــشسا

ةــشسمــم هاــيا حـــنـــمو
ّلحف ،اهنم دعشص ،هتيهولأا
،هيلع هـتاذـب سسدقـلا حورـلا

ىـلــع هــباــششا ّرــقــتــشساو
،كلذـك مـتـنأاو .هـل هـباـششا

ةكرب نـم مـتـجرـخ اـمدنـع
مـتــلــبــق ،ةــشسدقا هاــيا
يـهو ،(نوا) ةــحــشسا
ةحشس ةيـقـيـقا ةروـشصلا
حورلا اهب ينعأاو ،حيشسا
.سسدقلا

ُقو حيشسا بلُشص دقل
 متنأا امنيب ،ًعف ماقو
نـيرـيدج ـُتـعا داـمـعـلا
اوـنـفدـُتو اوــبــلــشصــُت نأاــب
،هلاثم ىلع هعـم اوـموـقـتو
ا لاا يـــــه كلذــــــكو
حشسُم دقل .ةحشساب ّسصتخي
ةـجـهــبــلا تيزــب حــيــشسا
؛سسدقلا حورلاب يأا يحورلا

<ةجـهـبـلا تيز> يـمـُشس دقو
.ةيحورلا ةجهبلا لشصأا هنأل
نواب متحشسُمف متنأا امأا

ءاكرـششو باـحـشصأا رـشصو
 .حيشسا

ىلع ًلوأا متحشسُم دقل

ةـباوــب نوــكــتو <... ناوأا لــكو نآلا
سسئانكلا  ةحوتفم يكولا بابلا
- ةغشص ةباوب كانه نوكت ةداع)

بابلا ىلـع - سشاـمـقـلا ةراـتـشس غ
يليإلا تانوقيأا اهيلعو يكولا
ذإا ،ةراششبلا ةنوقيأا اهولعتو ةعبرألا

(سسدقا لـيإلا ىـلـتـي كاـنـه نـم
باوـبأا تناـك  .ةءاـشضم ةـشسيـنــكــلاو
ةـحوـتـفـم طوـقـشسلا لـبـق توــكــلا
رون  نوششيـعـي اوـناـكو عـيـمـجـلـل
عـيـم ةوـعد اـهـنإا .يواـمـشسلا بآلا
توكلا إا اولخدي ىتح نمؤوا
.حيشسا رون إا ،يوامشسلا

ةيثثلا ةوعدلا يتأات نعإلا دعب
دجشسنل اومـلـه> :حـيـشسمـلـل دوـجـشسلـل
.<انهلإاو انبرو انكلم حيشسملل عكرنو
:يكينولاشستلا ناعمشس سسيدقلا لوقي
رمأا امكو دواد لـعـف اـمـك اـهـلوـقـن>
لاقت نأاب بكلا سسويشسانثأا سسيدقلا

 ا ةيادبا نأل ،ةيهلإلا مدحيشس
،يدبألا انحيشسمو انكلم هدحو وه
اندوجشسبو ،سسدقلا حورلاو بآلا عم
.<انتيدوبعو انعوشضخ رهظُن

نأا بورغلا ةشص ةيادب  نلعن
،انكـلـمو اـنـهـلإاو اـنـبر وـه حـيـشسا
هدحو هلو ،هدحوسصّلا هنأافعن
هنأا فعت طايششلا .دوجشسلا قيلي
ل اهـنـكـلو ،(92 :8 تم) هـلـلا نــبا
ًاـكـلـمو ًاـشصـّلو ًاــبر هــب فعــت
انتايح  ده نيذلا نحن .اهيلع
حيشسا ركف انيف نوكي نأا ىعشسنو
نأا سسلوب لوشسرلا عم فعن ،عوشسي
لك قوـف ًاـمـشسا> عوـشسي ىـطـعأا هـلـلا
عوشسي مشساب وث> امك وثو <مشسا

ىلع ْنَمو ءامشسلا  ن ةبكر لك
فعيو ،سضرألا ت ْنَمو سضرألا

بر وه حيشسا عوشسي نأا ناشسل لك
بآلا هللا د> ( 2: 0111 ـ).

اومهفي نأا عماشسلل ةوعد اهنإا
امك مهعماشسم ىلع أارقُي ام اوّلجُيو
.يكينولاشستلا ناعمشس سسيدقلا لوقي
ةمدخ  يليشس ام مهفن نأل ةوعد

.بورغلا ةشص

امك ،ةشسّدقا ةّيدومعملل مهتئيهتو
نيذلا إا باهذـلاو ،اـًقـباـشس اـنرـكذ
يتشسراخفإلا عاـمـتـجلا نـع اوـباـغ
حود ببــشسل (يـــهـــلإلا سساّدقـــلا)
لشصودقو.مهتلوان (تومسضرم)

إا سسئانكلا سضعب  ةشسمامششلاددع
مايقلل كلذو ،سساّمشش ةئا قوفي ام
.اهب مايقلا وا ةمدا هذهب

ةّيحيشسا انتايح  ةمدا ّنإا
،ةـشسماـمـششلا ىـلـع ةرـشصتـقـم تشسيـل
شصخ ةـشسيـنـكــلا ّنــكــلو سضعـب تشصـّ
جاتا ةمدخب مايقلل نمؤوا

روــمألا شستــل مـــهغو لـــمارألاو
ل ىّتح اًشضيأا امّبرو .بيترتو ةقايلب
لّبقتي نم ىلع يـطـعـي نـم طـّلـشستـي
هنوك هـل اـًعـشضاـخ شصيـف ءاـطـعـلا
نـم كلذـل ،هـجاـتـحـي اـم هـل نـّمؤوــي

ا هـنـكةشسيـنـكـلا يـطـعـي ةدعاـشس
.جات وه نم يطعت اهرودب يهو
ةـمدخ ّنأا ماودلا ىــلــع رــّكذــتــنــلو
ةّيشصول رششابم قيق يه نيرخآلا
اـنـبـيرـق بحـن نأاـب لـئاــقــلا ّبرــلا

.انشسفنأاك

بورغلا ةشص ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
:بورغلا ةشص ةمدخ شسفت + ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نيذلا نوشسيدقلا ءابآلا ءاشش دقل
مشسرت نأا بورغلا ةشص ةمدخ اوبتر
بدت لك راشصتخاب ةشصلا هذه انل
قلخ يأا ،خيراتلا  يشصا هللا
ناشسنإلا طوقشس مث ناشسنإلاو اعلا

درـطو ةـئـيـطا  هـعـم اــعــلاو
ءادتفا ًاخأاو ،سسودرفلا نم ناشسنإلا
هللا إا امهتدوعو اعلاو ناشسنإلا
نأا نود ًاـعــــبـط .عوـشسي حـيــشساــب
راهنلا روبع ىلـع هـلـلا رـكـشش اوـشسنـي
.لبقا ليللا  هل مهتاوذ ميلشستو

:يحاتتفلا نعإلا ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نعإاـب بورـغـلا ةـشص أادبـت

ح لك انهلإا هللا كرابت> :نهاكلا



 يشسفـن اـي يـكراـب)3٠١ روــمزا
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
:(...برلا  ــــــــــــ

اهــيأا ،برلا يشسفن اي يكراب>
،ًادـج َتمــظـــع دقـــل يـــهـــلإا برـــلا
...تشسبــل لا مـــظـــعو فاعإلا
فّقشساو ةمياك ءامـشسلا طـشساـبـلا
ام يـهـلإل لـترأا ...هـيـلـع هاـياـب
يـشسفـن اـي يـكراـب ... ًادوـجوـم تمد
اهلك بر اي كلامعأا مظعأا ام ... برلا
حيبشست رومزم هنإا .<تعنشص ةمكحب
هيـف نـكـت  نـمز  هـلـل ةـقـيـلا

نأا لبق يأا ؛ةئـيـطاـب دعـب ةـلـقـثـم
ديششن هـنإا .ةـئـيـطا ن ت ءوـنـت

ا ديـجتجرخ امك ،ةـفاـك ةـقـيـل
ةئيطا فرعت نأا لبق ،هللا دي نم
ديـششن هـنإا .اـهدوـجو تهّوـشش يــتــلا
ءيشش لك لجأا نم هركششو هلل ةقيلا

يذــــــلا ماـظـنـلا لـجأا نـمو هـقـلــخ
:ناــك ًاــيأا لــمــهـــي نأا نود دوـــشسي
ف اهدعاوق ىلع سضرألا سسشسؤوا>
برلا إا يّلشصن .(5 :301) <عزعزتت
لـثـم روـــنـلا سسبــلــي يذــلا قــلاا
ةمياك ءامشسلا طشسبي يذلاو بوثلا

هتّوق حّبشسن .بحُشسلا قوف ىششمتيو
يذـلا وـه ،ءيـشش لـك ىـلـع ةرداـقــلا
إا مدـعــلا نــم ءيـــشش لـــك جرـــخأا
هلمعي ءيشش لك دجي ناكو دوجولا
ناشسنإلاـب هـقـلـخ لـّلـكو ،ٌنـشسح هـنأا
ىأارو ءيـشش لـك ىـلـع هـطـّلـشس يذــلا

.ًادج ًانشسح ناك هلمع ام نأا ٍذئنيح
 ا اذــهةـكراـبــم كاــنــه روــمز

ىلع هركششو قّا هللا لمعل رّكذتو
ةشصاخو ًامئاد قئل هنأل> ءيشش لك

 لك ىلع هركششن نأا راهنلا ةياهن
ناـــــعـــــمـــــشس سسيدقـــــلا) <ءيـــــشش
.(يكينولاشستلا

 اةيانع ركذتن301 رومز
هتيانع .هتقيـلـخ لـك ةـلـماـششلا هـلـلا
رـمـقـلا هـل لـعــج يذــلا ناــشسنإلاــب

ةمشصو نم اوقَتعُتل با
اهلمحـي ناـك يـتـلا راـعـلا
يـشصاـعــلا لوألا ناــشسنإلا
لـــك  ،(01-7 :3 كـت)

اوـشسكـعـت> يـكـلو ،ناــكــم
هنأاك فوـششكا مـكـهـجوـب
:2 وك2) <برلا د ةآارم
،ناذآلا ىــــلــــع مــــث .(51
عمشست ناذآا ىلع اولشصحتل
يتلا يهو ،ةيهلإلا رارشسألا

اطعأا> :ايعششإا اهنع لاق
ايعششا) <عمشسلل ًانذُأا برلا

 عوشسي برلاو ؛(4 :05
هــل ناــك نـــَم> :لـــيإلا
:11 تم) <عمشسيلف نانذُأا

،رـخاــنا ىــلــع مــث .(51
اذـه مـكـلوـبـق دنـع ىــتــح

اّنإا> :لوقلا مكنك نهدلا
 بع هللا ليبشس احيشس

قــيرــط  نــيرــئاـــشسلـــل
.(51 :2 وك2) <سصا
،ردشصلا ىـــلــــع كلذ دعــــب
مـتـعّردت نأا دعـب ،اـمـيــكــل
اوــعــيــطــتـــشست ،ّلا عردب
فأا) سسيلبإا دياكم ةمواقم
نا اــمـــكو .(11 ،41 :6
هداـــمـــع دعـــب ،سصـــّلا

،سسدقــلا حورــلا لوـــلـــحو
كلذك ،ودعلا براحيل جرخ

سسدقا دامعـلا دعـب ،مـتـنأا
نأا دعبو ،ةيّرشسلا ةحشساو
حورـلا حـشسب مـتــحــّلــشست
ّرششلا ةّوـق اوـمواـق ،سسدقـلا

يّنإا> :لـئاـق اـهوـبراـحو
حيشساب ءيشش لك عيطتشسأا
.( 4: 31) <ينيّوقي نيذلا

يميلششروألا سسلك سسيدقلا

ددششتي ًازبخ هل لعج يذلاو تاقوأل
هـتـياــنــع .هــب حرــفــي ًارــمــخو هــب
اهيطعي يتلا ةددعتا تاناوياب

اـهـل لـعااو هـنـيـح  اـهـماـعـط
نوــــكت يكل اـهـيـــلإا يوأاـت ئـجـم

 يذـلا تاـبـنـلاـب هـتـياـنـع .ناـمأا
زرأاو باـغـلا سشحو حرـفـيـف ،وـمــنــي
 داما ىتح .هشسرغ يذلا نانبل

هنايك يعي هنأاكو ودبي رومزا اذه
.هدوــــــجو لـجأا نـم هـلـلا دجــمــيــف
ًاركاشش لّلهتي عشساوـلا بـكـلا رـحـبـلا
يـكـل ةـعـشسلا هذـه هـبـهو يذـلا هـلـلا
اـي يــتـلا قـئا لـك نـشضتـحـي
 .هيف

 ا اذهام> :هلل لوقن رومز
ةمكحب اهّلـك بر اـي كلاـمـعأا مـظـعأا

كــلامعأا بر اـي ةـمـيـظـع .<تعـنـشص
نكلو تقلخ ام لجأا نم طقف سسيل
اذـــــه  هــتــعــشضو اــم لــجأا نــم
،هنايك لامك إا لشصي يكل قلا

ناــشسنإلا لـجأا نـم سصاـخ عوــنــبو
ىـلـع ًاديـشس نوـكـي نأا هـتوـعد يذــلا
.ةقيلا

ةديشسلا داقر ديع ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اـنتدـيشس داــــقر دـيع ةـبـشساـن

ةـــشسادقـــلا ةـقـــئاــــفــــلا هــلإلا ةدـلاو
ةـيــششرــبألا يــعار ةداـيــشسسسأارـتي
ةـشص ةــمدخسسايـلا تيـلوـبوا
ءاـشسم نـم ةــشسداــشسلا دنــع بورــغــلا
سسادقــلا ةــمدخو بآا41 سسيــــمـا
حاـبـشص نـم ةرـششاـعــلا دنــع يــهــلإلا
سسيدقلا ةـيئاردتاك  بآا51 ةعما

   .سسوـيجرواج

ةرششنـلا ىـلـع عـطإلا ناـكـملاـب
:تننإلا ةحفشص ىلع اًيعوبشسأا
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