
								 2021	ةيمويلا ةالصلل طاقن
					 انعم برلا !ءطبب سيل وً اعيرس ضكرا ,ضكرا !   

ُناَيتِفلاَو ،َنوُكَهنُيَو َنُوبَْعتَي ُبَابَّشلا 30 ً.ةَردُقُ َحنَْمي ِةَّوُقلاِ ميِدَِعلَو ،ِبَعتُمِللً ةَّوُق يِطُْعي 29  

َنوُقِّلَُحيَس ،ْمَُهتَّوُق َنوُدِّدَُجيََسف هلِلا يِف ْمُهَءاَجَر َنوُعََضي َنيِذَّلا اَّمأ 31 ،َنوُطُقَْسيَو َنوَيَْعي  

اَلَو َنوُشَْميَسَو ،َنوُكَْهنُي اَلَو َنوُضُكَْريَس .ِروُسُّنلاَك ٍةَحِنجأِب  

َنُوبَْعتَي                                                                     .

31-29 :40 ءايعشا

طاقن )24-23 :4 انحوي أرقأ( كبلق لك نم برلا حبسو دبعأ )18:7بويأ( برلا مسأ حيبستب أدبأو حابص لك اركاب ظقيتسأ  
يلص ،هتملك أرقن ،هللا راظتنأل ايموي اتقو صصخن نا بجي .برلا عم كل صصخملا تقولا ناكم لحتل تسيل ةيمويلا ةالصلا   

هيف تبثن ىتح هيحورلا تابيردتلا يف رمتساو    .

( ُهَل ْفِتْهَنَو ،ٍركُشِب ِهِتَرضَح ْنِم ْبَِرتَقِنل 2 .َانُصِّلَخُت يِتَّلا ِةَرخَّصِللَ حيِباََستِب ُفِتهَن اَّيَه ِ.هلل اًحََرف ُمِّنَُرن اَّيَه )2-1 :95 رومزم  
ريِمَاَزملاِب .

( َّنأ اوُمَلعا 3 !ُهَماَمأ ِةَدَابِعِلل َنُوْتأَت ُْمْتنأَو اوُجَِهتبا !نَيِحَِرف هلَلا اوُُدبعا 2 ِ!هلل اًماَركإ اُوفِتها ،ِضْرألا ىَلَع ْنَم َّلُك اَي )100 رومزم  
ِ.حيِبسَّتلاِب ِِهلَكْيَه ِتاَحاَس اوُلُخدا .ِركُّشلاِب َُهَتباََّوب اوُلُخدا 4 ُ.هاَعَري يِذَّلا ُهَُمنَغَو ُُهبْعَش ُنْحَن .ُهَل ُنْحَنَو ،َانََعنَص َوُه !هلُلا َوُه هوهي  

ٍليِج َدْعَب اًليِج ٌةَمِئاَد ُُهَتناَمأَو .َِدبألا ىَلإ َُهتَمْحَر َّنأِل ،ٌِحلاَص ُهَّنأِل هلَلا اوُحِّبَس 5 .ُهَمْسا اوُكِراَب  ُ,هوُمِّرَك .                                                    

                   :برلا مامأ كسفن زهج
 ريغلا .كتايح يف ةًىيطخلل ناكم دوجو  مدع نم دكأتلا ادج مهملا نم ،هعافشلا بلطت نأ لبق .برلا مامأ ايحور كسفن رهط-1
 :24 رومزم ،51رومزم يلص و أرقأ( ءادتعأللً احوتفمُ اباب ةريرشلا حاورألا يطعيو هللا نع انلصفي اذه همثإو ُهًتىيطخ نع مدان
.)2 :59 ءايعشأ ،2 :26 رومزم ،3-6

.ُهمامأُ اسدقم يشمت يكل .اهنع بوتتل كتايح يف لهاج مثأ يأ كل فشكي نأ سدقلا حورلا نم بلطا -2

 نم ءايربك لك ةلازإ يف يندعاست نأ كوجرأ ،هاتبأ )18:34 رومزم ،10:13 لاثمأ ،18:16 لاثمأ أرقأ( :ءايربكلا دض ةالص -3
 . هرمدم قرط يف ريسأ ال ىتح يتايح نم ءايربك لك ةلازإ يف يندعاست نأ كوجرأ ،يبأ !كمامأ عضاوتب يشمأ ىتح يتايح
.بر اي كمامأ عضاوتم نوكأ نأ راتخأ ينكل .عقأ ال ىتح ،يغبني امم ىلعأ يننأ ركفأ الأ ىلع يندعاس ،بر اي

  ظاقيتسألاو ءاسملا نم ركبم تقو يف هحارلا ىلع يندعاس ُ!امازتلأ رثكأ هيحور ةايح شيعأ نأ يندعاس ,سدقلا حورلا اهيأ -4
 :127 رومزم ، 41-40 :26 ىتم ،148 -147 :119 رومزم( !يلصو نيتحوتفم كينيع ِقبأ ،كهجو نع ثحبلل ركابلا حابصلا يف



.)7 :3 لايقزح ،1 :2 قوقبح , 2

.)22 :55 رومزم ،28 :11 رومزم( .بر اي كل مويلا اذهو يلامعأ لك ملسأ انأ !يْىابعأ لك كيطعأ ،يبأ -5

 رفغأ ،يوامسلا انابأ .)1 :39 رومزم ،3 :141 رومزم( ،كيلإ ءىطخأ ال يكل يمف مامأو ةيامح  يمامأ كيدي عض ،برلا اهيأ -6
 عم ىشامتت نكت مل يتلا و يتايح رادم ىلع اهنع ُتثدحت وأ اهتلعف يتلا هلطابلا تاملكلاو تامازتلالاو  مسقلاو دوهعلاِ حمأو انل
.)37-36 :12 ىتم ،13-3 :30 ددعلا( !عوسي مسأي نألا رسكنيو ىفني اذه لك عد ،كْتيشم

.)3-2 :141 رومزم ،14 :19 رومزم( .يمادقا ,يادي ،يبلق ،يمف ،يانذأ ،يانيع : سدق ،برلا اهيأ -7

 ،هللا تاملكب اهعيمج لسغتو ،حيسملا عوسي مدب اهعيمج رهطتل كركفو كبلقو كلايخ لجأ نم و هيحورلا كساوح لجا نم يلص -8
.)10 :23 بويأ ،11 :3 ىتم ،26 :5 سسفأ ،7 :1 ىلوالا انحوي ةلاسر( .سدقلا حورلا رانب سدقتو

 ،6-3 :4 هيناثلا سوثنروك ةلاسر( كركفو كبلقو كينذأو كينيع نم لوزت يكل دادسنا ،داوس ،هنزاوم ،باجح يا لجا نم يلص -9
)8 :5 ىتم ،18 :9 لسرلا لامعأ

 ًءانإ نوكيو لماكلاب كدسجو كحور سدقتي يكل يلص .ريرش حورو مثأ لك نم ررحتلاو لماكلا صالخلا لجا نم يلص -10
.)20-19 :6 لوالا سثنروك ،21 :2 سواثوميت ةيناثلا ،18 :4 اقول ،23 :5 يكينولاست لوالا( .هللٌ اماركإ

)12 :13 ةيمور ،5 :34 رومزم( !مويلا كرون ينسبلأو كرونب ءىلتمأ ينعد ،كيلإ رظنا اناو بر اي -11

 سوثنروك ،12 :13 ةيمور ،19-10 :6 سسفأ( !حورلاب ةالصلاو ،حورلا فيسو لماكلا هللا حالس اولمحت نأ ،لجا نم يلص -12
)7 :6 ةيناثلا

 رومزم( !هيلإ بهذأ ناكم لك يفو يترايس ،ينكسم لوح ةيامحلا نمُ ازجاح عضو نييسيدقلا كتكئالمب ينمحا ،بر اي -13
.)5 :2 ايركز ،7 :34

 عوشي( مهدرطو مهعالتقا متي ىتح ،يقيرط يف مثإلا يلعاف يفخت يتلا ةملظملا قطانملا لكو مالظلا فشكأ كرونب ،هاتبأ -14
)23-21 :6 ىتم ،13-11 :5 سسفأ ،14 :57

 اهنم صلختلا انيلع بجيو ،رمدت تابارطضالا(.يننوصخي نيذللا ةايحو يتايح دض يتأي بارطضا لك لجأل يلصا -15
)5 :15انحوي ،7 :5 يطالغ ،7 :3 لاثمأ ،17 :16 ةيمور ،14 :57 ءايعشأ( )!انتايح نم اهحسمو

 َانِّبَر ُهَلإ ْمُكَيِطعُي ْنأ يِّلَُصأ اَنأَو 17 .)19-17 :1 سسفأ( ىلاٌ اعبت  ةيحورلا ةكلمملا يف لضفأ لكشب ريسأ يكل يلصا -16

 اُوفِرْعَت يَكِل َريَِنتْسَتَو ْمُكُناَهذأَ حَِتْفَنت ْنأ يِّلَُصأَو 18 .ََرثكأَف ََرثْكأ ِهَِتفِرْعَم يِف ِناَلعإلاَو ِةَمْكِحلا َحوُر ،ُدِيَجملا ُبآلا ،ِحيَِسملا َعوُسَي

 اَل يِتَّلا ِهِتَّوُق ِةََمظَع ىَدَم اوُكِرُدت ْنأ يِّلَُصأ اَمَك 19 .ِهِبْعَش ِّلُكِل ِهيِطعُيَس يِذَّلا ِدِيَجملا ِثاَرِيملا َىنِغ ىَدَمَو ،ِهْيَلإ ْمُكوُعَْدي يِذَّلا َءاَجَّرلا
َ.هَرَْهظأ يِتَّلا ِةَقِئاَفلا ِةَّوُقلا ُسَْفنَ يِهَو .نَيِنِمُؤملا ُنْحَن َاِنلْجأ ْنِم ُلَمْعَت يِتَّلاَو ،اَهَل َليِثَم

 لجأ نم يلصأ ،عوسي بر اي (17 :54 ءايعشأ ،11-10 :12 ايؤر انحوي( ،كدض يتأي ماهتأ وأ هبذك لك دض يلص -17
 نأ مهل يلصأ و بر اي  مهحماسأ انأ .ررضلاب يل وببستو ءارتفأبو ءوسلاب ينع اوملكت ،اروز ينومهتأ نيذلا كئلوأل كتبحم
 مهلامعأ نع ةبوتلا ىلاو مهبدؤي نأ برلا ةفاخم حور ىسعو مهبونذب وفرتعيو مهاياطخ نع اوعجري نأ اوجرإ و !كيلإ اوعجري



 تكسا بر اي .)48-43 :5 ىتم(!حيسملا عوسي ةقيقح ةفرعمو يحولاو ،ةمكحلاب برلا ةكرب مهيلع لحيلو .مهعجري هئيدرلا
 ىسعو ،بارخلا رثن نع مهحماسأ انأ !ئيش ىلإ لصت الو ضرألا ىلع مهماهس طقستلو ،مهمالكو مهتانعلو يهاجتأ مهتاماهتأ
 ،15-14 :6 ىتم(!كيلإ مهِلوقعو مهبولق عجرأو ماثألا دويق نم بر اي مهذقنأ !كيلإ اوعجريو  مهاياطخ نع اوبوتي نأو مهبدئت نأ
.)21-19 :12 ةيمور

 حورلا روهظ يه ةعبسلا هللا حاورأ :ةظحالم( !عوسي برلا ىلع يه امك كتايح يف ةعبسلا هللا حاورأ يتأت يكل يلص -18
 أرقأ(.هللا نم ةددحملا ةعبسلا ىوقلا تاءابع عيزوتل نولمحي نيذلا هكئالملا نم تاعومجم عبس لالخ نم مدخ ،دحاولا سدقلا
 ةروشملا حور[ ]،ةنطفلاو ةمكحلا حور[ ،برلا حور :)2-1 :11 ءايعشأ ،5 :4 ايؤر انحوي ،1 :3 ايؤر انحوي ،14 :1 نييناربع
.]هتفاخمو برلا ةفرعم حور[ ]،ةوقلاو

.)7 :1 لاثمأ ،2 :25 لاثمأ ،14 :25 رومزم( هللا رس فرعتل يحولاو ةمكحلا برلا كحنمي نأ يلص -19

 و :يلخاد يف نكسي نأ نيوكتلا باتك يف امك ءاملا قوف كرحت يذلا سدقلا حورلا سفن نأب يحولا مهف نع كلأسأ بر اي -20
 ماقأ يذلا سدقلا حورلا سفنو :يلخاد نكسي نأ ةنجلا نمً اران بلط يذلا ايلإ يبنلا يف دوجوم ناك يذلا سدقلا حورلا سفن
 لامعأ( باتك يف امك ةرصنعلا ديع تقو هبكس مت يذلا سدقلا حورلا سفنو :يلخاد يف نكسي نأ توملا نم حيسملا عوسي برلا
 رومزم( !كتوقو  كدوجو  يحو  ينطعا !يتايح نم ءزج لك ئلمت نأب كلئسأ ،سدقلا حورلا اهيأ !يلخاد يف نكسي نأ )2 لسرلا

.)27 :2 ىلوألا لوسرلا انحوي ةلاسر ،5 :23

:نيرخألاو هللا ةسينك صوصخب
 بتكأ .انداسجألو انسفنأو انحاورأل كتايح رشبنو ألتمن انعد ،مويلا كتاملك نلعنو عمسنو أرقن امدنع ،عوسي برلا اهيأ -21
.)130 :119 رومزم ،39-37 :22 ىتم ،5 :6 ةينثتلا( !هلك اننايك ريني كتملك لخدم عد !بر اي انبولق ىلع كمالك

 يف ورمتسي الئل ( !ماعلا اذه برلا نع ةدترملا سئانكلا نم نوجرخي نأب .هللا ىلاإٌ اقح نومتني نيذلا ءالؤه لجأ نم يلص -22
 :2 يكينولاست ةيناثلا ،4 :18 ايؤر انحوي( ) ةبذاكلا ميلاعتلاو  عادخلاو قافنلا يف مهعم اوطقسيو ،ئطاخلا يحورلا مهميلاعت
.)18-17 :4 لوألا سرطب ،9-11

 )13 :16 انحوي( .ههجاون دق فقوم لكل ماعلا اذه ةروشملاو ةمكحلا ينبهت نأب كلأسأ !قحلا حور تنأ ،سدقلا حورلا اهيأ -23
 بئاصم ،)ةيلهألا برحلا ىلإ ةفاضألاب( ةمداق بورح وأ بغش لامعأ وأ بارطضأ :مداق رطخ لك نم انيمحأ ،عوسي برلا اهيأ
.)8-4 :24 ىتم ،91 رومزم( !ضرألا ىلع ةيتأ ةميظع ةئبوأو

 يأ نم حيسملا دسج وه يذلا كدسجو كتلئاع يمحيو كيمحي يكل برلا ىلإ يلص .رذحلاو زييمتلا ةدايز لجأ نم يلص -24
 اذوهي ،8 :1 يطالغ ،4 :2 يطالغ ،1 :3 يطالغ أرقأ( )بذاك ماهلإ وأ ةبذك ميلاعت ،ةبذك نيملعم ،ةبذك ةوخأ( ةرثع يأ و ليلضت
.)2 :4 و 16 :2 لوألا سرطب ،11-9 :2 يكينولاست ةيناثلا ،15-13 :11 و 4 :11 ةيناثلا سوثنروك ،8 :2 يسولوك ،4 :1

.)2 :64 رومزم ،18-8 :6 يناثلا كولملا( .اندض اهؤارجإ متت تارماؤمو ريرش سلجم يأ نم انئبخ ،هاتبأ -25

 يذلا هللا ةفاخم نوملعتيو انعم نيملاسم نونوكي انئادعأ لك عوسي برلا مسإب !كيضرت ةقيرطب شيعلا ىلع اندعاس ،هاتبأ -26



 رومزم ،7 :16 لاثمأ( !انؤادعأ دعتري كترضح يفو انتايح يف رهظت يتلل و انل كتياعرو  ةميظعلا كتوق ببسب بر اي .انيف وه
.)17 :86 رومزم ،7 :34

 ! يفلألا حيسملا دهع يف كعم نوكنل انتايح يف دجمتو .كتئيشمب يتلئاع ىلع طافحلل مزلي ام لك لعفت نأ كوجرأ ،هاتبأ -27
.)10 :5 ايؤر انحوي ،19-17 :19 اقول ،2 :6 لوألا سوثنروك ،22 :7 لايناد ،9-5 :149 رومزم(

 :14 انحوي ( كعم ىقبنو رارمتساب كارنو كعم ريسن نأو عوسي مسإب كاياصو لك ةعاطأ ىلع اندعاس  ةنسلا هذه بر اي -28
21(.

 نلعأ )27-24 :6 ددعلا ،28 :22 بويأ( )كتاوخأو كتوخأ ،كلهأ ،كدالوأ ،كجوز /كتجوز( كتيب ىلع هللا ةكرب  بلطأ يلص -29
.)15 :24 عوشي( .بر اي كمدخن نأ يتلئاع نعو ينع

 :27لاثمأ(.نينمؤم قافر عم لصاوت كيطعي نأ هللا لأسأو ،مهعم يلصت نيذلاو كئاقدصأ لجأ نم برلا ةكرب بلطاو يلص -30
.)24 :18 لاثمأ ،17 :27 لاثمأ و10

.)33-22 :5 سسفأ(.هربو هللا ةملك ىلع ةسسؤم نوكت نأو برلا يف يوق نوكي نأ  جاوز لك لجأ نم يلص -31

 نم ،ةملاظلا نيناوقلا نم ،رارشألا لك نم نييمحم اونوكي نأ لجأ نم اولصو  !بابشلاو لافطألل هللا ةيامح لجأ نم يلص -32
 برلل يضرم مهلايخ نوكي يكل و ،هللاو لافطألا نيب ةقالع كانه نوكي نأ يلصو .ةراذقلاو فارحنألا نمو سدقم ريغلا ميلعتلا
.)14 :19 ىتم ،7-5 :18 ىتم ،17 :2 لسرلا لامعأ ،2 :8 رومزم( !هللا نم نيحلاصلا ءايبنألاك اوحبصي نأو

.)3 :4 سسفأ(.هللا تيبو  كتيبل "مالسلاب حورلا ةدحول" اولص -33

.)6-4 :9 لايقزح ،19-3 :9 لايناد( ةلودلا بونذلو  )ةسينكلاوه حيسملا دسج ( حيسملا دسج نع ةأطخلا نزح عفرأ -34

 بصت نأ لبق حيحصلا قيرطلا ىلإ اوعجريو مهئاطخأب اوفرتعي نأو ,حيسملا مساب ةنسلا هذه نوفشكني ناوزلا عد ،هاتبأ -35
.)30-24 :13 ىتم( !نوعمتجم كبضغل مهو  مهيلع كمكح

 حورلا نم ةروشملاو ةمكحلا هل نوكيل يلص .بمرت دلانود سيئرلا لوح ةيامح عرد عضيل برلل يلص !كتلود لجأ نم يلص -36
 !بمرت سيئرلا مف يف هتاملك هللا عضي نأ ولص .يعرش سيئر نوكي نأو مكحلا ىلإ دوعي نأو ،برلا مالك بسح اذهو سدقلا

 لوألا ،11 :11 لاثمأ .ةنسلا هذه مكحلا ىلإ نولوحتيو نودرطيو عيمجلل نورهضي نأ بمرت سيئرلا لوح رارشألا لك نأب ولص
.)2 :64 رومزم ،18-8 :6 يناثلا كولملا ،3-1 :13 ةيمور ،3-1 :2 سواثوميت

 نورهضي نينمؤملا ريغ و )ةاضقلا ،بعشلا سلجم ،ةظفاحم( يف مهناكم اونوكيل ضرألا يف نينمؤملا لجأ نم اولص -37
 نأ )ةسينكلا وه حيسملا دسج( حيسملا دسجو كتلئاع و تنأ يكل ،سدقلا حورلا ةراشتسا لجأ نم يلص برلا لبق نم نودرطيو
.)23-16 :50 رومزم( .نيناوقلا رش نم نويمحم اونوكت

 ىوقت نأ لجأ نم اولص )14-1 :37 لايقزح ،14 :5 سسفأ( ! طقيتستل )ةسينكلا يه يتلا(برلا دسج لجأ نم يلص -38
 ! ةريخألا ةنوألا يف ةفرعملاو مهفلاو ةمكحلا ةدايزل سدقلا حورلا لأسأ ! ةنسلا هذه نم لصفلا اذه ةسينكلا لجأ نموُ ايحور
.)4 :12 لايناد (



 ،برلا اهيأ !عوسي مساب ةنسلا هذه دجم ىلا دجم نم انلوح ،هاتبأ !مسوملا هذه يف هللا دجم لمع لجأ نم يلصن نحن -39
.)6 :2 سسفأ ،18 :3 ةيناثلا سوثنروك ،5-1 :60 ءايعشأ( !نكست ثيح هيوامسلا كتكلمم ىلإ انذخو  هنسلا هذه كدجم انيرأ

 :28 ىتم ( . حيسملل ذيمالت اونوك و نيلاضلا اوحبرتل اوبهذاو برلا ةمهم عيطت سئانكلا عيمج يكل ةنسلا هذه اولص -40
 ىلع كلديو كهجوي يكل سدقلا حورلا لأسأ )38-37 :9 ىتم ( .هداصح يف لامعلا نم ديزملا لسري نأ برلل يلص )18-20
)30 :11 لاثمأ ( !مهعم عمتجت نيذلا عم هللا توكلم ةراشب رشبتل ةأرج لكب بهذتل قيرطلا

 ،عوسي برلا اهيأ )12 :11 ىتم( !ةنسلا هذه ةيوامسلا ةكلمملا يفو ضرالا ءاجرأ لك يف هللا ةكلمم روهض لجأ نم يلصن -41
.)31 :11 ةينثت ،8 :1 ةينثت ،53-52 :33 ددعلا( !ةنسلا هذه كدجم نم ديزملا ةيقبتملا كسئانك حنمأ

 ،15 :1 اذوهي( .عوسي برلا ىلإ اودوعيو اوبوتي يكل ،عم عمتجت وأ هل رشبت صخش لك ىلع برلا ةفاخم لحت ىتح اولص -42
.)41-37 :2 لسرلا لامعأ ،6 :16 لاثمأ

.)18 :6 سسفأ( !عوسي برلا نوركني ال ىتح ناعجشو ءايوقأ اونوكيل ملاعلا ءاحنأ نيدهطضملا نونمؤملا لجأ نم اولص -43

 نوكن يكل اولص .ضرألا ىلع ةيتألا ةاناعملاو داهطضالاو تابوعصلا لكل نيزهاج اونوكيل نونمؤملا ةيقبو كسفنل يلص -44
.)24 ىتم( ! عوسي برلا لجأ نم انسفنأب يحضن يك نوزهاج

 نم فوخلا :ىلع بلغت نكل ،ناميألا ةراسخ مدعو ،فوخ حور ىلع بلغتلل ةوقلاب )ةسينكلا(حيسملا دسج ئلمأ ،برلا اهيأ -45
 ببسو( . حاقللا ترك نودبرجتم وأ لمعلا ىلإ باهذلا ىلع ةردقلا مدع نم فوخلا ،رفسلا ىلع ةردقلا مدع نم فوخلا ،ضرملا
.)8 :21 ايؤر انحوي ،31-29 :4 لسرلا لامعأ ،4 :7 ةيناثلا سوثنروك ،7 :1 سواثوميت ةيناثلا( )!فوخلا ىلع ينبم نقحلا

 :4 يبيليف( !هللا توكلم نع اورشبتو  اوبهذتل ةسينكلا تاجايتحاو مكتجايتحا يبلت و مكل حتفت ءامسلا باوبأ ىتح اولص -46
)39 :22 ىتم( !هنوجاتحي ام لك مهل لسري فوس برلا نأل نوربصي  نأو ،ملاعلا لوح نيبزعملا نونمؤملا عيمج لجأل اولص )19

  لكو ءادتعاو ةنعل لكو ،هوركم يأ مهبيصي ال نأ يننومهي نيذلا لك ىلعو يدض هجوم حالس لكو رش لك ،عوسي برلا مساب -47
 ءايعشأ( !تائادتعالا لك نم يغلم وه نألا يضاملا يف انمجاه رش لكو ،داجمألا بر مساب  مطحم وه نألا اندض ناك ءارتفأ

.)26 :35 رومزم ،10 :6 رومزم ،13 :71 رومزم ،19 :59 ءايعشأ ،17 :54

 :49 ءايعشأ ،10 :10 انحوي ،11 :3 خالم( !يتيب يف نيذلا لك دضو يدض يتأي كلهم لك و صلو عامط لك خبوي برلا -48
!انئادعا نم قئاع يا نود كتئيشم لعفنل صالخلا ىلا ةجاحب نحن ،برلا اهيا )17

.)10-9 :141 رومزم( !كبعش دض مهنأل كلبق نم بقاعي ودعلا ركسعم عد !انل بصن خف لك  مطحو فشكا ،هاتبأ -49

 !ينوصخي نيذلا لك دض وا يدض ئيجملا نم  طابحاو عاجوا ،تاباصأ ،ءاد ،ئجافم ضرم ،ئجافم توم يأ نم يلص -50
.)5 :2 ايركز ،121 رومزم ،10 :7 رومزم ،91 رومزم !ةنسلا هذه ضرالا ىلع ةمداقلا بئاصملاو ثراوكلا لك نم انظفحا ،هاتبأ

 مهب رجاتملا نودبعتسملاو املظ اونجس نيذلا كئلوأ ىلع نوكي نا ىلع صالخلاو ةيرحلاو كتيامح لجأل يلصن بر اي -51
.)3-1 :61  ءايعشا ،26-25 :16 لسرلا لامعأ ،7-5 :12 لسرلا لامعأ(.نوفوطخملاو

 ُةَمْعِن ْنَُكِتل "!هديج يننوصخي نيذللو يتايح يف ئيش لك انأ نلعأو نيمثلا عوسي برلا مدب نألا تاولصلا هذه متتخأ انا -52



.)14 :13 ةيناثلا سوثنروك( ".نيِمآ .اًعيِمَج ْمُكَعَم ِسُدُقلاِ حوُّرلا ُةَكِرَشَو ،هلِلا ُةَّبَحَمَو ،ِحيَِسملا َعوُسَي ِّبَّرلا

! مكظفحي و مككرابي عوسي برلا
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