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 :لافتحالا ةعاس
 سدقلا - ةّيكريرطبلا ةسينك نم ًءاسم 8

 :لفتحُملا
 وستوكرام سلوب نارطملا

 :ظعاولا
 يلموش ميهاربإ .أ

 :ايجروتيللا ةمدخلاو مينرتلا
 ةنهكو الاج تيب ةّيكيريلكإل توهاللاو ةفسلفلا بالط

 سدقلا-ةّينيتاللا ةّيكريرطبلا
 :رشابملا ثبلا لقنو ريوصت
 يناكسيسنرفلا يمالعإلا زكرملا

fوبأ" عقومو رشابم نيطسلف نويزفلت عم نواعتلm". 
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 تيبلا يف تاريضحت

 :يلي ام نولاصلا يف أَّيهُي

 نويزفلتلا ةلواط سفن وأ( ضيبأ فشرش عم ةلواط .1
ــــقّلعم ناــــك نإ نويزفلتلا تــــحت ةــــلواــــط وأ  ىلع اً
  ؛)طئاحلا
 هــلالخ نم ّمتيـــــــــــس يذّــلا رتويبمكلا وأ نويزفلتلا .2

 ؛ةّيكريرطبلا ةسينك نم لافتحالا ةعباتم
  ؛ةريبك ةعمش .3
 )١ ةـــيآلا نم( ٢٨ لـــــــــــــصفلا ىلع حوتفم لـــيجنإ .4

 ؛ىتم سيدقلل
  ؛ةلئاعلا دارفأ ّلكل ةريغص عومش .5
 ؛ةمايقلا ةنوقيأ .6
 ؛ةّيعرلا نهاك نم سّدقم ءام .7



 

 

4 
 نم تيب ّلكل سّدقم ءام ةنينق لاــسرإ :�اعرلا ةنهكل
 نكمأ نإو ،رونلا تبس لافتحا ءدب لبق ةّيعرلا تويب
ــــــضيأ  نكمي( .ةلئاعلا دارفأ ددع ىلع ،ةريغــــــص عومش اً
 ىقبيل ءاـــملا ةـــنينق وأ عومـــــــــــشلا ىلع خير� ةـــعاـــبط
 .)اًراكذت
 ؟رونلا تبسل يتوهاللا ىنعملا وه ام
 يف حيـــــــــسملا ديـــــــــسلا ثكم هيف يذّلا مويلا وه
 ثـــــيح ،هـــــتومب تاومألا ّرقم ىلإ ردـــــحناو ربقلا
 هيناعُي يذّلا قبطملا تمــصلاو ةلماكلا ةينادحولا
 صالخلا مهل بلجي يكل ،ىتوملا نم انقبـــــــــــس نم
 موــــصلاو ريبكلا تمــــصلا موي وه كلذل .رونلاو
 دــعب يأ ،مويلا اذــه يهتني اــمدــنع طقف .نزحلاو
 ايجروتيلب لافتحالا يرجي ،ءاسم ةعباسلا ةعاسلا
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ــمعلاو رونلا  هذــه لــبق سيل نكلو ،ةــماــيقلاو داّ
 .ةعاسلا
 اذه يف ةنّيعم ةعاــس ىلع ةلئاعك قافّتالا مكنكمي
 ةـليط لـماـك تـمـــــــــــص ىلع اـهيف نوظفاـحت راـهنلا
 ،تنرتنإلاو ،زافلتلا ءافط� كلذو ،ةعاـــسلا هذه
ــــــــــضيأو ،تالي�وملاو ت�وفلتلاو  ةيّأ نم غُّرفتلا اً
 ثوكم راكذتــــــسال كلذو ،اهريغو ةّيلزنم لامعأ
 ،مكتاومأ لجأ نمو ربقلا يف حيــــــــــسملا ديــــــــــسلا
 .�وروكلا ء�و �احض لجأ نم ةالصلل اًضيأو
 نم درف ّلكل نكمي تمـصلا نم ةعاـسلا هذه يف
 هــتاــيح ةــعجارمب موقيو هــترجح لــخدــي نأ ةــلئاــعلا
 .ةّوقلاو نارفغلا ّبرلا نم بلطيو
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 :ماسقأ ةعبرأ يف ةليللا هذه ةبتر متت *

 ءاضُت اهنم يتلا ،ةديدجلا رانلا كرابُت اهيفو :رونلا ايجروتيل )1
 يتلا ،ةعمشلا هذ� نونمؤملا طيحي اهيفو .ةيحصفلا ةعمشلا
 .ملاعلا رون ،مئاقلا حيسملا ىلإ زمرت

 كلت ةسدقملا ةسينكلا لمأتت اهيف :ةملكلا ايجروتيل )2
 اهّلكو ،هبعشل ءدبلا ذنم هلإلا ّبرلا اهعنص يتلا ،بئاجعلا
 تاءارق يف كلذ لمأتت ةسينكلاو .هدعاومو همالكب ةقث

 .ةالصو رومزم اهنم لك عبتي ،ةفلتخم

 ،ةايحلا ىلإ توملا نِم روبعلا ّرس داَمُعلا :داَمُعلا ايجروتيل )3
 ،مسقلا اذه يف ،كلذل .ربقلا نِم ضهانلا حيسملا لاثم ىلع
 دِّدجيو ،يحصفلا نمزلا يف دامِعلل لمعتسي يذلا ءاملا كَرابُي
 ىلإ ءاعدلا اوعفري نأ دعب ،مهداَمُع ديعاوم نويحيسملا
 ةنسلا هذهل فذحُتف داّمعلا ايجروتيل يقf اّمأ .نيسيدقلا
 .طقف

 يتلا ةدئاملا ىلإ ةسينكلا سلجت اهيف :نيبارقلا ايجروتيل )4
 .هتمايقو هتومب ،هبعشل برلا اهَّدعا
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 رونلا تبس يثارمو ضرفلا ةالص

 .َّيتفش حتفا بر � :فقسألا
 .َكِتَحبستب يمف َربخُيف :بعشلا
 »ةالصلا ىلإ ةوعد«              )94( رومزملا

 انِلجأ نِم َنِفُدو َمل  دق ،ّبرلا ُحيسملا :عيمجلا
 .هل دجسن اومله
 .انِصالخ ِةرخصل ُفت¦و * ْبّرلل ُّمنرن اوّمله 1
 ُهل ُفت¦و * فارتعال� ِهِهجو ىلإ ُرِدابُن 2

 .ْدِئاشنل�
 انِلجأ نِم َنِفُدو َمل  دق ،ّبرلا ُحيسملا :عيمجلا

 .هل دجسن اومله
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 ِعيمج ىلع ٌريبك ٌكِلم * ميظع ٌهلإ َّبرلا َّنإ 3

 .ةهلآلا
  .ْلابجلا ُممِق ُهلو * ْضرألا ُقامعأ ِهِدي يف 4
 .ُهادي اهْتَلَـبج ُةسبايلاو * ُهعـَنص وهو ُرحبلا ُهل 5
 انِلجأ نِم َنِفُدو َمل  دق ،ّبرلا ُحيسملا :عيمجلا

 .هل دجسن اومله
 ِّبرلا مامأ ُدجسنو * وثجنو ُعكرن اوّمله 6

 .انِعِناص
 .ِهِدي ُمنغو هاعرم ُبعش ُنحنو * انُهلإ وه هَّنإ 7
 انِلجأ نِم َنِفُدو َمل  دق ،ّبرلا ُحيسملا :عيمجلا

 .هل دجسن اومله
 اوُّسقُت ال * نوعَمست ُهَتوص َمويلا ُمكَّلعل 8

 .مكَبولق
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 ينالب كانه * ةيّربلا يف ِةنتفلا موي ِعازنلا يف امك 9

 .يلاعفأ اودهاش دقو ينونحتما :/ مكؤ�آ
 انِلجأ نِم َنِفُدو َمل  دق ،ّبرلا ُحيسملا :عيمجلا

 .هل دجسن اومله
 :/ُتلقف * ليجلا َكلذ نِم ُتلَلم ًةنس نيعبرأ 10
 .مُ¿ولق ْتّلض ٌبعش«
 نأ/يبَضغب ُتمَسقأف * يلُبُس اوفرعي مل مُّ¦إ 11
 .»يتحار يف اولخدي نل

 انِلجأ نِم َنِفُدو َمل  دق ،ّبرلا ُحيسملا :عيمجلا
 .هل دجسن اومله
 امك * سدقلا ِحورلاو نبالاو بآلل ُدÃا 12
 رهد ىلإو /ناوأ َّلكو نآلاو ِءدبلا يف ناك
 .نيمآ نيرهادلا
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 انِلجأ نِم َنِفُدو َمل  دق ،ّبرلا ُحيسملا :عيمجلا
 .هل دجسن اومله
 ديشنلا
 ميوقلا ِكلملا ُمئادلاو        ميحرلا ُبآلا اهُيأ �
 ُمِدَقُـن كيلإ انئج       ميركلا يدافلا َكُنبإ اذه
 دوعول� ٌّيفو ٌّلِخ              دودو ًاّقح انل ٌْربَح
 ُمّلعتن ىقُتلا هنم            دوسي ىمعُنلاو ِقحل�
 نيمثلا حورل� َداج نَم    نيمألا يعارلا وه اذه
 ِّمنرُنو هل وثجن                نيملاعلا لك ِلجأ نِم

 ِنبالا ىلع ُحانُي امك هيلع َنوحوني )1( ةنوفيتنأ
  .ءيرب وهو حِبُذ دق َّبرلا َّنأل ،ديحولا
 )ق118( رومزملا
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 ينإ * بر � ،يل بجتـــسا ،يبلق ِّلكب ُتوعد 1

 .َكَموسر ىعرأ
 كتاداهش ظفحأف ،ينصِّلخ * ُتوعد َك�إ 2
 ُترظتنا * ُتثغتساو ِرجفلا يف ُترد� 3

 .َكَتَملك
 يف ِلُمَأتلل * تاعجَهلا يف َيانيع ْترد� 4

 .كِلاوقأ
 � ،ينيحأ * َكِتمحر بسحب يتوص ْعمتسإ 5

 .َكِمكُح ِبسحب ،ّبر
 نوديعب * ةشحافلا َنِم نوبيرق َّيدهطضُم نإ 6

 .كِتعيرش نع
 .ّقح ك�اصو ُعيمجو * بيرق ،ُّبر � ،َتنأو 7
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 ىلإ كَّنأ * َكِتاداهش نِم ُتمِلع ِءدبلا ُذنُم 8

 .اهتسَّسأ ِدبألا
 ِنبالا ىلع ُحانُي امك ِهيلع َنوحوني )1( ةنوفيتنأ
 .ءيرب وهو حِبُذ دق َّبرلا نأل ،ديحولا

 ،ُّبر � ،ِّجن ،ميحجلا ب� نِم )2( ةنوفيتنأ
 .يسفن
 20-10 :38 ايعشأ                 لايقزح ةحبست

 ىلإ ٌبهاذ * يم�أ ِفصَتنم يف ينإ« :ُتلق 1
 »ميحجلا ِباوبأ
 َّبرلا ىرأ ال« :ُتلق * َّينـــس َةيقب ُتمِرُح دق 2

 ،ءايحألا ِضرأ يف
 .»ةينافلا ِناكُس َدنِع * ْدعب َرشبلا ُرظنأ الو 3
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 ِءابِخك * ّينع َلقتناو ينِكسم َعلقنا دق 4

 .يعارلا
 ِليللا ىلإ ِراهنلا َنِم * كِئاحلاك يتايح ُتيضق 5

 .ينينفُت َتنأ
 َعيمج ُمِّشهي ِدسألاك ُهَّنإ + ،حابصلا ىلإ ُتربص 6

 .ينينفُت َتنأ ِليللا ىلإ ِراهنلا َنِم  * يماظع
 .ةمامحلاك ُردهأو * مِّودملا ِفاَّطُخلاك ُضِبنأ 7
 .ءالَعلا ىلإ ِرظَنلا َنِم * يانيع ْتَّلك دق 8
 * كالهلا ةَدْهو نِم يسفن َتيّجن َكَّنأ َّالإ 9
 .َكِرهظ َءارو ي�اطخ َعيمج َتذبنو 

 ال َتوملاو + َكل ُفرتعت ال َميحجلا َّنإف 10
 ال ِّبُجلا ىلإ نوطبهَي َنيذلاو * َكُحبَسُي
 .َكَّقح َنوجري
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 مويلا �أ امك ،َكل ُفرتعي وه ،ُّيحلا ُّيحلا لب 11
 .كَّقح َنينبلا ُفِّرعُي ُبألاو *
 ِم�أ َعيمج انِمينارتب ُِّمنرُنف + ،ينُصِّلُخي ُّبرلا 12
 .ّبرلا تيب يف * انِتايح

 ،ُّبر � ،ِّجن ،ميحجلا ِب� نِم )2( ةنوفيتنأ
 .يسفن
 ،روهدلا دبأ ٌّيح اذنءاهو ًاتيم ُتنك )3( ةنوفيتنأ
  .ميحجلاو ِتوملا ُحيِتافم ّيديب
 »هللا اوحبس«                        )150( رومزملا

 ِدَلَج يف ُهوحِّبس * ِهِسدُق يف َهللا اوحِّبس 1
 .هِتَّزع
 ِبسحب ُهوحِّبس * هِتوَربَج ِلجأل ُهوحِّبس 2
 .هِتمَظع ِةرثك
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 ِدوعل� ُهوحِّبس * قوبلا ِتوصب ُهوحِّبس 3
 .ةراَّنكلاو
 ِرÙوأل� ُهوحِّبس * صقرلاو ِّفُدل� ُهوحِّبس 4
 .رامزِملاو
 ِجونصب ُهوحِّبس + ،ةيِّودُملا ِجونصل� ُهوحِّبس 5
 .ّبرلا حِّبسُتلف ٍةمسن ُّلك  * فاتُهلا
 ،روهدلا دبأ ٌّيح اذنءاهو ًاتيم ُتنك )3( ةنوفيتنأ
 .ميحجلاو ِتوملا ُحيتافم ّيديب

 يثارملا

 »يبنلا ايمرإ يثارم نِم«

)1( 
  + ُّلِحَمْضَن انُعَدَي ال ّبرلا ُنانح  )ح
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 * لوزَت ال ُهَِمحارَم َّنأل 

 + حابص ِّلُك يف ٌةديدج ُهُّونُح  )ح
 * ةميظَع )ِّبَر( َكُتنامأو 

 + يسفن ْتلاق )اذكه( ،ُّبّرلا وه يّظح  )ح
 *لامآلا ِهيلَع ُتْقَّلَع اذِل 

 + ُهَنورظَتني َنيذّلل ُّبّرلا ٌبّيَط )ط
 * هُسِمَتلَت يتلا ِسفّنلل 

 + ّبّرلا ُصالَخ رَظَتنُي ْنأ ٌبّيَط )ط
 * توكُّسلا يف 

 + ريّنلا َلِمَحي ْنأ ِناسنإلل ٌبِّيَط )ط
 * ِهِئابِص يف 

 + تُكسَيو ُهَدْحَو ُسِلَجي )ي
 * هيلع )َريِّنلا اذه َعَضو هللا( َّنأل 
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 + ُهاف ِباُّرتلا يف ُرِّفَعُـي )ي
 * ءاجَر ْنِم َكِلانُه َّلَعَل 

 * ًارييعت ُعَبشَيو + هُمِطلي يذّلل ُهَّدخ ُلُذبَي )ي
 .ِكِهلإ بِّرلا ىلإ يعجرإ ،ميلشروأ � ،ميلشروأ �
 ىلإ يعجرإ ،ميلشروأ � ،ميلشروأ � :عيمجلا
 .ِكِهلإ بِّرلا

)2( 
 ُراضُّنلا َّريغَتو - ُبهّذلا َّرَدْكا َفيك ،هآ ) أ

 + صِلاخلا
 ِّلك ِسأر يف - سِدْقَملا ُةراجِح ترَثْعَـبَـتو 

 *عراش
 + زيربإل� َنونوزوملا - مارِكلا ِسدُقلا ونب )ب
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 ِّيَدي َلمَع - راّخُف نِم ةينآ اوبِسُح فيك 

 * فاّزَخلا
 ُتانب ّىتح ْتَفَشَك دقَو - تْعِضَر ٌءارِج  )ج

 + اهِئادثأ نَع ىوآ
 يف ِماَعَّـنلاك - ةرِفْقُم تتابَف يبعش َتنب اَّمأ 

 *ةّيَّربلا
 + ِهِكَنَحب ًاشَطَع ًاقِصَتلُم عِضّرلا ُناسِل َماد )د
 ُهُرِسكَي نَم نُكَي ملو - ًازبُخ اوبَلَط ُلافطألا 

 *مُهل
 اوُد� - تابِّيطلا َنولكá اوناك َنيّذلا َكِلَه )ـه

 + عراوّشلا يف
 اونَضَتحا - زُمرُقلا يف اوُعَرعَرَـت نيذلاو 

 *ت�افّنلا
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 نِم َّدشأ ً�اقِع - اهيلَع يبعش ِتنب ُْمثإ ىنَجَو )و

  + مودس ِةئيطَخ )صاصق(
 ٌدي تّدُم املو - ةظحل يف تبلُق يتلا 

 *)اãدجنل(
 .ِكِهلإ بِّرلا ىلإ يعجرإ ،ميلشروأ � ،ميلشروأ �
 ىلإ يعجرإ ،ميلشروأ � ،ميلشروأ � :عيمجلا
 .ِكِهلإ بِّرلا

)3( 
 »بارطضالا يف ةالصلا«    ايمرإ ةالص
 نياعو ،رظنُأ + انِب َّلَح ام ،ّبر � ،رُكذُأ 1

 +�راع
 ىلإ انُتويبو + ء�رغلا ىلإ انُثاريم َبَلقنا دق 

 * بناجألا
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 + لِمارأك انُتاهمأو + انل َبأ ال ىماتي �رص 2

 +�َءام انبرش ةَّضِفل�
 * انُبطح ُذخؤُي ِنمثل�و 

 + �دِرُط انِقانعأ ىلع اصعل� 3
 ،ديلا انطسب َرصِم ىلإ + ةحار َطعُن ملو ،اَنْـيَـيعأ 

 + روشأ ىلإو
 * ًازبُخ َعبشنل 

 + دوجولا يف اوسيل ،اوئِطَخ �ُؤ�آ 4
 +انِبولق ُرورس عطقنا دق + مهَمåآ لمحن نحنو 
 * ةحانم انُصقر َبلقناو 

 + انئِطخ انَّنأل ،انل ٌليو + انِسأر ُجÙ َطقس 5
 + انُبلق َّمَغ اذهل

 * انُنويع تملظأ اذهلو 
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 + دبألا ىلإ ٌتبå ،ُبر � ،َتنأ 6
 + ليجف ٍليج ىلإ َكُشرعو 
 *م�ألا َلوط انُلُذختو+ ماودلا ىلع �اسنت اذامل 

 + دوعنف كيلإ ،ُّبر � ،�دِعأ 7
 * مَدِقلا يف تناك امك ،انَم�أ دِّدج 
 .ِكِهلإ بِّرلا ىلإ يعجرإ ،ميلشروأ � ،ميلشروأ �
 ىلإ يعجرإ ،ميلشروأ � ،ميلشروأ � :عيمجلا
 .ِكِهلإ بِّرلا
 ىتح ،انلجأ نِم َعاطأ دق َحيسملا َّنإ :ةنوفيتنأ
 َبهوو ،ُهللا ُهَعفر َكلذل .بيلصلا ِتوم ،توملا
 .مسا َّلك ُقوفي ًامسا ُهل

 79-1:68 اقول                    »برلا ٌكرابُم«           �ركز ةمينرت
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 �ادف نَم � .انصِّلخ ،ملاعلا َصِّلَُخم � :ةنوفيتنأ
 .انَهلإ � ،انَفِعسُت نأ كُلأسن ،ِهِمدو ِهبيلصب

 ءادِف َعَنصو دَقتفإ هَّنأل * انُهلا ُّبرلا ٌكرابم 1
 .هبعشل
 ،ُهاتف َدواد ِتيب يف * صالخ َنرق انل َماقأو 2
 نيذلا * نيسيدقلا ِهِئايبنأ ِهاوفأ ىلع َمَّلكت امك 3

 رهدلا ُذنُم مه
4 éعيمج يديأ نِمو * انئادعأ نِم انَصِّلُخي ن 

 .انيضِغبُم
 ُهدهع َرُكذيو * انئ�آ ىلإ ًةمحر عنصيل 5

 .سدقُملا
 ِمِعنُي نأ * انيبأ َميهاربإل َفلح يذلا َمَسقلا 6

 :انيلع
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7 éالب ُهَدُبعنف * انئادعأ يديأ نِم َوجنن ن 

 ،فوخ
 .انِتايح ِم�أ َعيمج * ربلاو ِةسادقل� 8
 * ىعدُت يلعلا َّيبن ،يبصلا اهُيأ ،َتنأو 9
 ،ُهَقُرُط َّدِعُتل ،ِبرلا ِهجو َمامأ ُقبست َكَّنأل 

 ِةرفغمل * صالخلا َملِع ُهَبعش َيطعُتو 10
 ،مُه�اطخ
11 éا¿ �َدقتفا يذلا * انِهلإ ِةَمحر ِءاشح 
 ،ءالَعلا نِم ُقِرشُملا
 ِلالِظو ِةَملُظلا يف َنيسلاجلل ءيضُيل 12
 *توملا

 .ةمالسلا ِليبس ىلإ انَمادقأ َدِشرُيو 
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 �ادف نَم � .انصِّلخ ،ملاعلا َصِّلَُخم � :ةنوفيتنأ
 .انَهلإ � ،انَفِعسُت نأ كُلأسن ،ِهِمدو ِهبيلصب

 نينمؤملا تابلط
 يذلا انِصِّلخمل ،ةقداص ىوقتب َدُجسنل :فقسألا
 لهتبنلو ،ًارفاظ َموقي ىتح ،انلجأ نِم َنفُدو َّمل 
 محرإ ُبر �     :نيلِّسوتم ِهيلإ

 ُهمأ َفِقت نأ َءاش نَم � ،صِّلخملا ُحيسملا اهُيأ 1
 يف ،انلعجإ ،ِهِربقو ِهبيلص َدنِع ،ةنيزحلا

 محرإ ُبر �  .كِمالآل َءاكرُش ،�ِدئادش
 ةايحلا َةرمث �Ùآ نَم � ،ّبرلا ُحيسملا اهُيأ 2

 يف ةعقاولا ةطنحلا ِةّبح لاثم ىلع ،ةيدبألا
.ì ايحنف ،ةئيطخلا نع ُتومن انلعجإ :ضرألا
 محرإ ُبر �        
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 ،ِربقلا يف َحارتسإ نَم � ،حلاصلا يعارلا اهُيأ 3

 نأ انمِّلع :ءيش ِّلُك نع ًابئاغ َكانُه َثكمف
  .بآلا يف َكعم َةبِجَتحملا َةايحلا َّبُِحن
 محرإ ُبر �        
 ،ىتوملا ِةكلمم ىلإ َترَدَحنإ دقل ،ديدجلا َمدآ � 4

 كانُه َنيلَقَـتعُملا َراربألا ،توملا ِسبح نِم َقِتعُتل
 ِربق يف َنيسلاجلا ِعيمجل بَه :ملاعلا ِءدب ُذنُم
  .اويَحي نأو َكَتوص اوعمسي نأ ،ِمåآلا
 محرإ ُبر �        
 َكَعَم اِّنفُد دقل ،يحلا ِهللا َنبإ � ،ُحيسملا اهُيأ 5

 ِةايحلا يف َريسنف ،َكَلثِم ُموقن انلعجإ :داَمُعل�
 محرإ ُبر �      .ةديدجلا

 يف َتئج ىتم ،ّبر � ،�ركذأ :فقسألا
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 :لوقنف يِّلصُن نأ انمِّلعو ،َكِتوكلم
 ...تاومسلا يف يذلا ��أ :عيمجلا
 نَم � ،ريدقلا ُّيلزألا ُهلإلا اهيأ :ِّلَصُنل :فقسألا
 اهنِم َماقو ،ِضرألا ِقامعأ ىلإ ُديحولا ُهنبإ َردَحنا
 ُهَعَم اونفُد َنيذلا َكينِمؤم ىلع فَّطعت :ًادَّجُمم
 َةيدبألا َةايحلا اوغُلبي نأ مُهحنماو ،داَمُعل�
 ِحورلا ِعمو َكعم ُكلاملا ،ُّيحلا َوه ،ِهِتَمايقب
 .نيمآ :بعشلا .روهدلا رهد ىلإ سُدُقلا
  مُكَعم ُبرلا :فقسألا
 ًاضيأ كحور عمو :بعشلا
 :ءيش ِّلك ىلع ُرداقلا هللا مُكُكرابُي :فقسألا
 .سدقلا ُحورلاو + نبإلاو بآلا
 .نيمآ :بعشلا
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 حيسملا مالسب اوبهذإ :فقسألا
 .ì ُركُشلا :بعشلا

 

 ةّيحصفلا ةيشعلا

 روُّنلا ايجروتيل
 

ـــــــــــضحيو تــيبلا راونأ أــفطُت  تــيبلا لــهأ رّ
  .كلذ ىلإ هَّبنُي امدنع ّالإ ءاضُت الو عومشلا
  بعشلا ىلإ ةملك )１

 يف ،ءابحألا ُتاوخألاو ُةوخإلا اهُيأ :فقسألا
 ُحيسملاُ عوسي ََربَع ،ةسادقلا ِةيماسلا ِةليللا ِهذه
 ُةسينكلا وعدت كلذل .ةايحلا ىلإ ِتوملا نِم انُّبر
 اوعمتجي نأ ىلإ ،هِّلُك ِملاعلا يفَ نيرِشَتنُملا ،اهَءانبأ

ةلئاعلل  
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 ِحصف ىركِذ انْيَـيحأ ام اذإف .ةالصلاو ِرهسلل
 ،ِهرارسé ِلافتحاللو ِةملكلل ِعامتسالا يف ،ّبرلا

 ،توملا ىلع ِهِراصتنا يف ِهِتَكراشُم ءاجر ىلع اَّنُك
 .هللا يف ًامئاد ُهَعم ِةايحلاو

 رانلا ةكرابُم )3
 ديحولا هُنبُا َقرشأ نَم � ،َمُهللا ،ِّلَصُنل :فقسألا
 ِرانلا ِهذه كر� ،نينمؤملا ىلع ِهِئايض ِرونب
 انل بهو ،ِليللا ِمالظ يف ُعَطسَت يتلا ،ةديدجلا
 يف ًةبغر َدِقَتن نأ ِةيحصفلا ِدايعألا ِهذه ِلاوط
 ِدايعأ ىلإ ،ةرهاط ٍبولقب ،َغُلبنف ،ت�وامسلا
 .نيمآ :بعشلا .انبر حيسمل� .يدبألا ِرونلا

4( ãةيحصفلا ةعمشلا ةئي 
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 ةعمشلا ةلزنمل ءالعإ يلاتلا يزمرلا سقطلf فقسألا موقي
 رفُحي امو ،حيسملا ىلإ زمرت ةعمشلاف .اهانعملو ةيحصفلا
 كلم وه حيسملا نأ ىلإ ريشي تامالع نِم اهيف نهاكلا
 .ا�رو روهدلاو ةنمزألا
 نوكيو ،نهاكلا مامأ ىلإ ةيحصفلا ةعمشلf مادخلا دحأ يت¨
 Ω( هتحتو ،) أ = A( ينmويلا فرحلا بيلصلا قوف ًاروفحم
 نيب 2020 ةديدجلا ةنسلا ماقرأ ًةبوتكم ُنوكت كلذك ،)ي=
 :لفتحُملا لصاويف ،بيلصلا ّيَعارذ

 مويلاو ُسمألا َوه ُحيسملا )1
 ةياهنلاو ُةيادبلا وه )2
 فلألا وه )3
 ءايلا وه )4
 ةنمزألا ُهل )5
 روهدلا ُهل )6
 ةَّزِعلاو دÃا ُهل )7
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 نيمآ .روهدلا ِدبأ ىلإ )8
 لكش ىلع كلذو ،ةيحصفلا ةعمشلا يف فقسألا زرغي مث
 حيسملا حورج ىلإ زمرت يتلا ،سمخلا روخبلا تابح ،بيلص
 :لوقي وهو ،ةسمخلا

 ّبرلا ُحيسملا )1
 انسُرحَيلف )2
 انظفحَيلو )3
 ةَسَدَقُملا ِهحورجب )4
 .نيمآ .ةديÃاو )5
 ،ةديدجلا رانلا بيهل نِم ةيحصفلا ةعمشلا فقسألا ءيضي
 :لوقي وهو

 دِّدبيلف ،ًادَّجمم ِضهانلا ِحيسملا ُرون :فقسألا
 .�ِراكفأو انِبولق ِتاَمُلُظ
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 فاوطتلا )5
 :دشنيو ،اهعفريو ةيحصفلا ةعمشلا فقسألا لوانتي

 .حيسملا ُرون :فقسألا
 .هللا ُركُشلا :بعشلا
 ةرخبملا لماح مهتعيلط يفو ،ةسينكلا وحن اعيمج نوهَّجوتي مث
 .لافتحالا مادخو ،ةيحصفلا ةعمشلا لمحي وهو ،فقسألاف
 ةعمشلا عفريو )سامشلا وا( نهاكلا فقي ةسينكلا بf دنع
  :ةين· دشنيو ،ةيحصفلا

 حيسملا ُرون :فقسألا
 هللا رُكُشلا :بعشلا

 مهعومش نوئيـــــــــضي تويبلا يف عيمجلا نآلا
 :ةريخألا ةرملل فقسألا دشنُيف .ةشاشلا مامأ نوفقيو

 حيسملا ُرون
 هللا ُركُشلا :بعشلا

ةلئاعلل  
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 د«ا« دنع ءاضتف حبذملا عومش امأ ،ةسينكلا حيباصم ءاضُت

  .»ىلعلا يف ¼

 ةيحصفلا ىرشبلا وأ يحصفلا حيدملا )6
 عضيو ،دعقملا وحن هّجوتي ،حبذملا ىلإ فقسألا لصي امدنع
 سدق طسو يف ،اهل ّنيعملا ناكملا يف ةيحصفلا ةعمشلا
 ةكربلا اًبلاط سامشلا هيلإ هّجوتي مث ،أرقملا بناجب وا سادقألا
 باتكلا سامشلا رخبي ةرخبملا يف روخبلا عضو دعب
 نيرضاحلا عيمجو ،يحصفلا ديشنلا دشنُيو ،ةعمشلاو
 ول ىتح ،اهرون َّدمتست ،مهيديf ةءاضم عومشلاو ،نوفقاو
 مامغلا دومع لّثمت يتلا ،ةيحصفلا ةعمشلا نِم ،ةشاشلا ربع
 :ملاعلا رون ،حيسملاو ةيربلا يف ئضملا

 يحصفلا ديشَّنلا

 ُماَدُخ جِهَتبَيل :ءامسلا ُةَكئالَم َنآلا ِجِهَتبَتل
 :برّلا
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 ْدق َميظعلا َكِلَملا َّنإف ،صالَخلا ْقوب ْفِتهيلو
 .رصَتنا
 :ةعطاسلا ِراونألا ِهذ¿ ُضرألا جهَتبَتل
 ،مالظلا َنِم ًانيح اهَداس ام َّنإف
 .روهُدلا ِكِلَم ِءايض نِم اهَرَمَغ ام ُهَدَدَب دَق
 روّنلا اذ¿ لَّلهَتَـتلو ،انُّمُأ ُةَسينَكلا ِحرفَتل
 .ةريثَكلا ِعوُمُجلا ُتافاَتُه لَكيهلا اذه ْنِم ْعِفَتَرتلو
 .ًاضيأ َكِحور عمو :بعشلا  .مُكَعَم ُّبرلا :سامشلا
 .ّبّرلا ىدل اÅَّإ :بعشلا ىلُعلا ىلإ انَبولُق ْعفرَنل :سامشلا
 .لدعو ٌقَح َكِلذ :بعشلا  .انَهلإ َّبّرلا ِرُكشَنل :سامشلا

 انِلوقُعب َحِّبسُن ْنأ ،ٌلدعو ٌقحل ُهَّنإ :سامشلا
 ِبآلا ،روظنملا ِريغ انِهلإل ،انِهاوفéِو اَنِبولُقو
 َعوسي ،ديحولا ِهِنبإلو ،ءيش ِّلُك ىلع ِرداَقلا
 .انّبر حيسملا
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 مدآ انيبأ َنيَد ِهيبأل اَّنع ىضق ُهَّنإف
 .ةميدقلا انِكاله َبابسأ يكَّزلا ِهِمَدب احمو
 ،ةيحصفلا ُدايعألا يَهل ،ِهذه �َدايعأ َّنإ الأ
 ،يقيقحلا ُلمحلا اهيف ُحبذُي يتلا َكلِت
 ُباوبأ ُدِئاَضَع ،سوّدُقلا ِهِمدب ُغمدُت يذلا
 .نينمؤملا
 ،ةليّللا َكلِت يه ِهذه
 ،رصِم نِم ُء�آلا اهيف َجرخ يتلا
 .رمحألا ِرحبلا يف ،ِسبيلا ىلع ًاعيمج اوربعو
 اهيف ِرانلا ُدومع دَّدب يتلا ،ةليَّللا يه ِهذه
 .�اطخلا ِتاملُظ
 ،ِحيسمل� َنينمؤملا َمويلا ُرِّرَُحت يتلا ،ةَليَّللا يه ِهذه
 ،اهِّلك ِةنوكسملا يف
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 .�اطخلا ِروجيد نِمو ،ملاعلا اذه ِلئاذر نِم
 ِةكرش ىلإ مِِ¿ ُدوعتو ،َةَمعِنلا ،ْمِهيلإ ُّدرتو
 .نيسيدقلا
 َدويق ُحيسملا َمَطَح اهيف يتلا ،ةليَّللا يه ِهذه
 ،توملا
 .قامعألا نِم ًارفاظ َقلطناو
 :انل َكِتَبحم َقَلطُمل � ،انيلع َكِّونُح َعِئاَرِل �
 .ديبعلا ِنع ًءادِف ديحولا َكْنبإ َتْمَلْسَأ نَم �
 ،حيسملا َتام ِكوحَمِل نَم � ،مدآ َةيصعم � الأ
 .دوجولا َةبجاو ِتنُك ،كلذ ِلجأ نِم نَم �
 ،ةليَّللا اهُتيأ ِكل ىبوطلا
 ،ءامسل� ُضرألا ِكيف ْتَلَصَتا نَم �
 .رشبلاو ُهلإلا ِكيف ىقتلاو
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 ،ةدلاخلا ِةليَّللا ِهذه ِّقحبف
 انِحيبست َةحيبذ ،سودُقلا ُبآلا اهُيأ ،لَّبقت
 َكل اهُمِدَقُـت ،ةيحصِف ٍةعمش َبيهل .ةلفاحلا ِةيئاسملا
 ةَلحَّنلا ِجاتِن نِم ُةسَّدقُملا ُةسينكلا
 .َكَمادُخ ُنحن انيديأ ىلع
 ،َكِدجمِل َكل اهانسَّرَك دقو ،َّمُهللا ،انلعجإ
 ِلاعِتشإلا َةَلوصوم
 .هذه ِليَّللا ِتامُلُظ ِديدبت يف َّرمتستف
 ،ةبيط ٍةَحِئارك اهْلبقاف الأ
 .ايلُعلا ِتارينلا َعم َكِحيبست يف اهكرشَأو
 .علاطلا ِحبُصلا ُبكوك ،اهَبيهل دقفَتَـيلو
 ،بيغي ال يذلا ُبكوكلا َكلذ
 ،ربقلا َنِم َماق امنيح يذلا ،حيسملا َكُنبا
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 يرشبلا ِسنجلا ىلع َقرشأ ،ىتوملا ِّرقَم نِم َداعو
 ِرهد ىلإ ،َكَعم ُكلاملا ُيحلا وه ،ً�دبأ ًارورس
  .نيمآ :بعشلا .نيرهدلا

 
 يناثلا مسقلا

 ةملكلا )ةمدخ وأ( ايجروتيل
 ُّمُأ« سُنيطسغوَأ سيدقلا اهوعدي يتلا ،ةرهسلا هذه يف
 عبس :تاءارق عست ةسينكلا انل مّدقُت ،»ةسَّدقملا تارهسلا
 ةلاسرلا( ديدجلا دهعلا نِم نيتنثاو ،ميدقلا دهعلا نِم تاءارق
 .)ليجنإلاو
 هماقم موقي نا نكميو ،ديشن وأ رومزم ىلتُي ،ةءارقلا دعب

 بعشلاو ةالص ىلتُت ،ديشنلا وا رومزملا دعبو ،ةتماص ةالص
 تماق اذإ الإ ،زيجو تمصب »ِّلَصُنل« :ةملك عبتتو ،فقاو
  .ديشنلا وأ رومزملا ماقم ةتماص ةالص
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 بعشلا ىلإ ةملك

 َ�ْأَدَب ْدَق اَه ،ءاَّبِحَألا ُةَوْخإلا اَهـُّيَأ :فقسألا
 َىلإ َنآلا ِغْصُنْلَـف ،ةَّيِحْصِفلا ِةَّيِشَعلا ِهِذَه ِلاَفِتْحٱِب

 ىَرَـنَـف ،ةَعِشاَخ ٍسوُفُـنَو ٍةَّنِئَمْطُم ٍبوُلُقِب ِهللا ِةَمِلَك
 َفْيَكَو ،ِناَمَّزلا ِميِدَق ِيف ُهَبْعَش َصَّلَخ َهللا َّنَأ َفْيَك
 .ً�ِداَف ُهَنْـبٱ اَنْـيَلإ َلَسْرَأ ،ِمَّ�َألا ِرِخآ ِيف ،ُهَّنَأ
 َصالَخلا ِلَمَع َلاَمْكإ ِريِدَقلا اَنَِهلإ َىلإ ْبُلْطَنْلَو
 .سَّدَقُملا ِحْصِفلِ� ُهَأَدَب يِذَّلا اِذَه
 ىلوألا ةءارقلا

 »ناسنإلاو نوكلا قلخ :قلخلا«

 2 ،2-1 :1     نيوكتلا رفس نم ةءارق
 ،ضرَألاو ِتاوَمَّسلا ُهللا َقَلخ ِءدَبلا يف 
 ِرْمَغلا ِهجَو ىلعو ةيِلاخ ًةيِواخ ُضرَألا ِتَناكو
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 :هللا َلاقو ،هايِملا ِهجَو ىلع ُّفِرُي ِهللا ُحوُرو مالَظ
 َرونلا َّنَأ ُهللا ىَأرو ،رون َناكف ،»رون ْنُكَيِل«
 ُهللا ىَّمسو ،مالَّظلاو ِروُّنلا َنيَب ُهللا َلَصفو .نَسَح
 َناكو ٌءاسَم َناكو .ًاليَل هاَّمس َمالَّظلاو ،اًرا¦ َروُّنلا

 ِطَسَو يف ٌدَلَج ْنُكَيِل« :هللا َلاقو ،لَّوَأ ٌموَي حابَص
 َناكف ،»هايِمو ٍهايِم َنيب ًالِصاف ْنُكَيْلَو هايِملا

 ىتَّلا ِهايِملا َنيَب َلَصَفو دَلَجلا ُهللا َعَنَصَو .كلذك
 ُهللا ىََّمسو ،دَلَجلا َقوَف يتَّلا ِهايِملاو دَلَجلا َتَحت
 ،ٍنå ٌموَي :حابَص َناكو ٌءاسَم َناكو .ءاَمس َدَلَجلا
 يف ِءامَّسلا َتَحت يتَّلا ُهايِملا ِعَّمجَتَـتِل« :هللا َلاقو
 ،كلذك َناكف ،»سَبَـيلا ِرَهْظَيْلَو دِحاو ٍناكَم
 .اًراِحب هاََّمس ِهايِملا ُعُّمََجتو ،اًضرَأ َسَبَـيلا ُهللا ىََّمسو
 َتِبْنُـتِل« :هللا َلاقو ،نَسَح كلذ َّنَأ ُهللا ىَأرو
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 ُجِرُخي اًرِمثُم ًارَجَشو ًارْزِب ُجِرُخي ًابْشُع Ùًابَن ُضرَألا
 َناكف ،»ضرَألا ىلع هيف هُرزَب هِفنِص ِبَسَِحب اًرََمث
 ًارْزِب ُجِرُخي ًاَبْشُع Ùًابَن ُضرَألا ِتَجَرخَأف ،كلذك
 ِبَسَِحب هيف هُرزِب ًارََمث ُجِرُخي ًارَجَشو هِفنِص ِبَسَِحب
 ٌءاسَم َناكو ،نَسَح َكِلذ َّنَأ ُهللا ىَأرو .هِفنِص
 ٌتاَّريَن ْنُكَتِل« :هللا َلاقو ،ثِلå ٌموَي :حابَص َناكو
 َنوكَتو ليَّللاو ِراهَّنلا َنيَب َلِصفَتِل ءاَّمسلا ِدَلَج يف
 ٍتاِّريَن َنوكَتو نينِّسلاو ِمَّ�َألاو ِمِساوَملِل ٍتامالَع
 َناكف ،»ضرَألا ىلع َءيضُتِل ءامَّسلا ِدَلَج يف
 ََربَكَألا َِّريَّنلا :نيَميظَعلا ِنيَِّريَّنلا ُهللا َعنَصَف ،كلذك
 ليَّللا ِمْكُِحل َرَغصَألا َِّريَّنلاو راهَّنلا ِمكُِحل
 َءيضُتِل ِءامَّسلا ِدَلَج يف øُّا اهَلَعَجو ،َبِكاوَكلاو
 َلِصفَتو ليَّللاو ِراهَّنلا ىلع َمُكحَتل ضرَألا ىلع
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 ،نَسَح كلذ َّنَأ ُهللا ىَأرو .مالَّظلاو ِروُّنلا َنيَب
 َلاقو ،عِبار ٌموَي :حابَص َناكو ٌءاسَم َناكو

 ةَّيَح ٍسُفنَأ ِتاوَذ نِم اùجَع ُهايِملا َّجِعَتِل«:هللا
 ِدَلَج ِهجَو ىلع ِضرَألا َقوَف ُريطَت ٌرويُط ْنُكَتْلو
 ٍكِّرَحَتُم َّلكو ماظِعلا َناتيِحلا ُهللا َقَلَخف .»ءامَّسلا
 ِبَسَِحب ُهايِملا هِب تَّجَع ٍةَّيَح ٍسْفَـن يذ ِّلُك نِم
 .هِفانْصَأ ِبَسَِحب ٍحانَج يذ ٍرئاط َّلُكو هِفانْصَأ
 :ًالئاق ُهللا اهَكَر�و ،نَسَح كلذ َّنَأ ُهللا ىَأرو
 ِرُثْكتْلَو راحِبلا يف َهايِملا يِإلْمَاو يرُثْكاو يْمنِإ«
 :حابَص َناكو ٌءاسَم َناكو .»ضرَألا ىلع ُرويُّطلا
 ِتاوَذ ُضرَألا َجِرخُتِل« :هللا َلاقو .سِماخ ٌموَي
 ًةَّباد ٍت�اويحو َمِئاَ¿ :اهِفانْصَأ ِبَسَِحب ٍةَّيَح ٍسُفنَأ
 .كلذك َناكف ،»اهِفانْصَأ ِبَسَِحب ٍضرَأ َشوحُوو
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 اهِفانْصَأ ِبَسَِحب ِضرَألا َشوحُو ُهللا َعَنَصف
 يتَّلا ِت�اوَيَحلا َعيَمجو اهِفانْصَأ ِبَسَِحب َمِئاهَبلاو
 َّنَأ ُهللا ىَأرو ،اهِفانْصَأ ِبَسَِحب ِضرَألا ىلع ُّبِدَت
 .نَسَح كلذ
 انِلاثِمَك انِتَروُص ىلع َناسنِإلا َعَنصَنِل« :هللا َلاقو
 ءامَّسلا ِرويُطو ِرحَبلا ِكاَْمسَأ ىلع ْطَّلَسَتَـيْلَو
 ِت�اوَيَحلا ِعيمجو ضرَألا ِشوُحو ِعيَمجو ِمِئاهَبلاو
 َناسنِإلا ُهللا َقَلَخَف .»ضرَألا ىلع ُّبِدَت يتَّلا
 ىثْنُأو ًارَكَذ هَقَلَخ ِهللا ِةَروُص ىلع ،هِتَروُص ىلع
 اورُثْكَاو اوْمنِإ« :مهل َلاقو ُهللا ُمهَكَر�و ،مهَقَلَخ
 ِكاْمسَأ ىلع اوطَّلَسَتَو اهوعِضخَأو َضرَألا اوُألْمأو
 ىلع ُّبِدَي ٍناوَيَح ِّلُكَو ِءامَّسلا ِرويُطو ِرحَبلا
 ٍبشُع َّلُك مكُتيَطعَأ دق اه« :هللا َلاقو .»ضرَألا
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 ِهيف ٍرَجَش َّلُكو اهِّلُك ِضرَألا ِهجَو ىلع اًرزِب ُجِرُخي
 ِشوُحو ِعيمَجلو ،اًماعَط مكَل ُنوكَي ًارزِب ُجِرُخي ٌرََمث
 ىلع َّبِدَي ام ِعيَمجو ءامَّسلا ِرويُط ِعيَمجو ِضرَألا
 ٍبْشُع َّلُك ُتيَطعَأ ةَّيَح ٌسْفَـن هيف اَِّمم ِضرَألا
 ام َعيَمج ُهللا ىَأرو ،كلذك َناكف .»ًالَكأم َرَضخَأ

 ناكو ٌءاسَم َناكو .اùدِج ٌنَسَح وه اذاف هَعَـنَص
 ُتاوَمَّسلا ِتَلِمكُأ اذكهو .سِداس ٌموَي :حابَص
 ِموَيلا يف ُهللا ىهَتنَاو .اãِاَّوُـق ُعيَمجو ُضرَألاو
 ِموَيلا يف َحاَرتسَاو ،ُهَلِمَع يذَّلا ِهِلَمَع نِم ِعِباَّسلا
 َموَيلا ُهللا َكَر�و ،ُهَلِمَع يذَّلا ُهِلَمَع ِّلُك نِم ِعِباَّسلا
 هِلَمَع ِّلُك نِم َحاَرتسَا ِهيف ُهَّنَأل ،هَسَّدَقو َعِباَّسلا
 ِتاوَمَّسلا ُةَأشَن َيه َكلِت .ًاقِلاخ ُهَلِمَع يذَّلا
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 ّبَّرلا مالك -      .تَقِلُخ َنيح ِضرَألاو
 .ì ُركُشلا :بعشلا 
 22-4 :32                رومزملا
 .ُِّمنَرُأ روهُّدلا ىلإ ،هلإلا ِّبَّرلا محارمب : ةَّدرلا

 ِهِعنُص َعيمجو ،ةميقتسُم ِّبرلا َةملك َّنإ 1
éةنام. 

 ِتألتما ِّبرلا ِةمحر نِم ،لْدعلاو َِّربلا ُّبُِحي
 ةَّدرلا      .ضرألا
 ِهيف ٍحوربو ،تاوامسلا ْتَعِنُص ِّبرلا ِةملكب 2

 .اهِدونج ُّلك
 يف َرامِغلا ُلعجيو ،ًادحاو ًادِن ِراحبلا َهايم ُعَمَجي
 ةَّدرلا       .زونُك
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 يذلا ِبعشللو ،ّبِّرلا اهُهلا يتلا ِةَّمُألل ىبوط 3

 .åًاريم ُهل هَراتخا
.رشبلا ينب َعيمج ىأرف ،ءامسلا َنِم ُّبرلا َرظن
 ةَّدرلا        
 .انُّنَِجمو انُتَرصُن وهف ،ّبَّرلا ُرظَتنت انُسوفن 4

.كل انِئاجر ِبسحب ،انيلع َكُتمحر بر � نُكَتل
 ةَّدرلا        

 )فوقو عيمجلا( ِّلَصُنل
 ُبيِجَعلا ،ريِدَقلا ُّيِدَمرَّسلا ُهَلإلا اَهـُّيَأ :فقسألا

 َنيِذَّلا َرِئاَصَب ْرِنَأ ،اَهِّلُك َكْيَدَي ِلاَمْعَأ ِريِبْدَت ِيف
 ،ِءْدَبلا ِيف ِنْوَكلا َقْلَخ َّنَأ َكِرْدُنَـف ،ْمُهَـتْـيَدَتْـفٱ
 ْنِم اًرْدَق َربْكَأ َسْيَل ُهَّنإَف ،اًميِظَع َناَك اَمْهَم
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 َوُه يِذَّلاَو ،ِمَّ�َألا ِرِخآ ِيف َحِبُذ يِذَّلا ،اَنِحْصِف
 .روُهُّدلا ِرْهَد َىلإ ُكِلاَملا ُّيَحلا ،اَنـُّبَر ُحيِسَملا
 ةيناثلا ةءارقلا

 »ميهاربإ ةحيبذ«

 18-1 :22    نيوكتلا ِرفس نِم ٌةءارق
 :م�ألا َكلِت يف 
 َنَحَتمَا َهللا َّنَأ ِثادْحَألا ِهذه َدعَب َناكو 
 .»اذَنَءاه« :َلاق .»ميهارْبإ �« :هل َلاقف َميهارْبِإ
 ،قحسِإ ،هُّبُِحت يذَّلا َكَديحَو َكَنبَا ِذُخ«:لاق
 ىلع ًةَقَرُحم َكانُه هْدِعصَأو ِّ�ِروملا ِضرَأ ىلِإ ِضماو
 حابَّصلا يف ُميهارْبِإ َرَّكَبف .َكيرأ يذَّلا ِلابِجلا ِدَحَأ
 هِمَدَخ نِم ِنيَنثا هَعم َذَخَأو هِراِمح ىلع َّدَشو
 ىضَمو َماقو ،ةَقَرحُملِل ًابَطَح َقَّقشو هَنبَا َقحسِإو
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 ،ثِلاثلا ِموَيلا يفو .هَّ�ِإ ُهللا ُهارَأ يذَّلا ِناكَملا ىلِإ
 َلاقف ،ديعَب ْنِم َناكَملا ىَأرف هيَنيَع ُميهارْبِإ َعَفَر
 ،رامِحلا َعم انُهَه امُتنَأ اثُكمُأ«:هيَمِداِخل ُميهارْبِإ
 ُدوعَنو ُدُجسَنَـف َكانُه ىلِإ يضَْمن ُِّيبَّصلاو �َأو
 ىلع هَلَعَجو ةَقَرحُملا َبَطَح ُميهارْبِإ َذَخَأو .امُكيَلِإ
 ابَهَذو نيِّكِّسلاو َراَّنلا هِدَيِب َذَخَأو ،هِنبا َقحسِإ

 �« :لاق ه�َأ َميهارْبِإ ُقحسِإ َمَّلَكف .اًعم اُمهالِك
 ُراَّنلا هذه« :لاق .»ََّينُب � ،اذَنَءاه« :لاق ،»ِتَبَأ
 .»؟ةقَرحُملِل ُلَمَحلا َنيَأف ،بَطَحلاو
 َلَمَحلا هِسْفَـنِل ىَرَـي ُهللا« :ميهارْبِإ َلاقف 
 الَصَو اَّمَلف .اًعم اُمهالِك ايَضَمو« ََّينُب � ،ِةقَرحُملِل
 َكانُه ُميهارْبِإ ىنَب ،هَّ�ِإ ُهللا هارَأ يذَّلا ِناكَملا ىلِإ
 هَلَعَجو هَنبا َقحسِإ َطَبَرو بَطَحلا َبَّترو حَبذَملا
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 َذَخَأف هَدَي ُميهارْبِإ َّدَمو ،بَطَحلا َقوَف ِحَبذَملا ىلع
 َنِم ِّبَّرلا ُكالَم ُهادانف ،هَنبا َحَبذَيِل َنيِّكِّسلا
 :لاق »!ميهارْبِإ ُميهارْبِإ« :ًالئاق ِءامَّسلا
 الو ِّيبَّصلا ىلِإ َكَدَي َّدَُمت ال« :لاق ،»اذنَءاه«
 ،ì ٍقَّتُم َكَّنَأ ُتفَرَع َنآلا ِّينِإف ،اًئيَش ِهِب ْلَعْفَـت
 ُميهارْبِإ َعَفَرَـف .»َكَديحَو َكَنبا ِّينع ْكِسُْمت ملف
 يف هيَنرَقِب ٍقِلاع ٍدِحاو ٍشبَكِب اذِإف ،رَظَنو ِهيَنيَع
 هَدَعصَأو هَذَخَأو ِشْبَكلا ىلِإ ُميهارْبِإ َدَمَعف .لَغَد
 َناكَملا َكلذ ُميهارْبِإ ىَّمسو .هِنبَا َلَدَب ًةقَرُحم
 يف :موَيلا ُلاقُي َكِلذِلو ،»ىرَي ُّبَّرلا«
 َميهارْبإ ِّبَّرلا ُكالَم ىد�و .»ىرَي ُّبَّرلا«لَبَجلا
åُلوقَي ،ُتْفَلح يسْفَـنِب« :لاقو ِءامَّسلا َنِم ًةَيِن 
 ِّينع ْكِسُمت َملو رَمَألا اذه َتلَعَـف َكَّنَأ اِمب ،ّبَّرلا
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 ِموجُنك َكَلسَن َّنَرِّثَكُأو َكَّنَكِر�ُأل ،َكَديحَو َكَنبا
 ُثِريَو ،رحَبلا ِئِطاش ىلع يذَّلا ِلمَّرلاكو ءامَّسلا
 ِمَمُأ ُعيَمج َكِلسَنِب ُكَرابَتيَو ،هِئادعَأ َنُدُم َكُلسَن
    »يلوَق َتعَِمس َكَّنَأل ،ضرَألا

  .ì ُركُشلا :بعشلا   ّبَّرلا مالك -
 11-5 :15         رومزملا
 ،يصالخ هنِمو ،يسفن ُنُكست هللا ىلإ :ةَّدرلا

 .ْعَزعَزَـتَأ الف يأجلم ،يصالخو وه يترخص
 .يتَعرُق ُةَدمُع َتنأ :يسأكو يتمسِق ُّظَح ُّبرلا 1

 ،ينيمي نع ُهَّنإ ،نيح ِّلُك يف يمامأ َّبرلا ُتلعج
 ةَّدرلا    .عزعزتأ ال يكل
 يدسجو ،يدجم َجهتباو ،يبلق َحِرَف َكلذل 2

 ءاجرلا ىلع ُنُكسيس ًاضيأ
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 عَدَت الو ،ميحجلا يف يسفن ُكرتت ال َكَّنأل 

 ةَّدرلا   .ًاداسف ىري كَسودُق
 عم ًاحرف ينُألمتسو ،ةايحلا َلُبُس ينتفَّرع دق 3

 .ماودلا ىلع ٌتاَّذل َكِنيمي نِم يلو ،كِهجو
 ةَّدرلا        

 )فوقو عيمجلا( ِّلَصُنل
 ،ْنَم َ� ،ّيِلَعلا َنيِنِمْؤُملا َ�َأ َ� ،َّمُهللا :فقسألا
 ،ِهِّلُك َِملاَعلا ِيف ِدْعَولا َءاَنْـبَأ ُرِثْكُت ،ِّينَبَّـتلا ِةَبِهْوَِمب
 َميِهاَرْـبإ ْنِم ُلَعَْجت ،ّيِحْصِفلا ِةَّيِدوُمْعَملا ِّرِسِبَو
 ،ضْرَألا ِلِئاَبَـق ِعيِمَِجل ً�َأ ،ُهَل َتْمَسْقَأ اَمَك ،َكِدْبَع
 ِةَوْعَّدلِل اùقَح َبيِجَتْسَي ْنَأ ،ِهِعَْمجéَِ َكَبْعَش ْحَنْمِا
 .اَنِّبَر ِحيِسَملِ� .ِهيَلَع اَِ¿ َتْمَعْـنَأ ِيتَّلا ِةَيِماَّسلا
 .نيمآ :بعشلا 
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 ةثلاثلا ةءارقلا

 »رمحألا رحبلا روبع«

 1 :15 ،31-15 :14              جورخلا ِرفس نِم ٌةءارق

 :م�ألا َكلت يف 
 ؟ََّيلِإ ُخُرصَت َكُل� اَم« :ىسومِل ُّبَّرلا َلاقف 
 َكاصَع ْعَفرأ َتنَأو .اولَحرَي نَأ َليئارْسِإ ينَب ْرُم
 ونَب ُلُخدَيف ،هَّقُشف ِرحَبلا ىلع َكَدَي َّدُمو
 ٍّسَقُم اذنَءاهو ،سَبَـيلا ىلع هِطَسَو يف َليئارْسِإ
 ىلع ُدََّجمُأو ،مهَءارَو َنولُخدَيف ،نيِّيرِصِملا َبولُق
 ،هِناسرُفو هِبِكارَمو هِشيَج ِّلُكو َنوَعرِف ِباسِح
 ىلع ُتْدُِّجم ذِإ ،ّبَّرَلا �َأ ينَّنَأ َنوُّيِرصِملا ُمَلعَيف
 َلَقَـتناف .»ِهِناسرُفو ِهبِكارَمو َنوَعرِف ِباسِح
 َراسف ،ليئارْسِإ ِرَكسَع َمامَأ ُرِئاَّسلا ِّبَّرلا ُكالَم
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 َفَقوف مهِمامَأ ْنِم ِمامَغلا ُدومَع َلَقَـتناو ،مهَءارَو
 ِرَكسَعو َنيِّيِرصِملا ِرَكسَع َنيَب َلَخَدو ،مهَءارَو
 نِم َناكو انُه ْنِم ًامِلظُم ُمامَغلا َناكف ،ليئارْسِإ
 َنِم ِنيَقيرَفلا ُدَحَأ ْبَِرتقَي مَلف ،ليَّللا ُرينُي َكانُه
 ،رحَبلا ىلع هَدَي ىسوم َّدَمو ،ليَّللا َلاوَط ِرَخَالا
 َلاوَط ٍةديدَش ٍةَّيِقرَش ٍحيرِب َرحَبلا ُّبَّرلا َعَفَدَف
 ِتَّقَشنا ِدقو ،ًاّفاج َرحَبلا َلَعَج َّىتح ،ليَّللا
 ىلع ِرحَبلا ِطَسَو يف َليئارْسِإ ونَب َلَخَدو .هايِملا
 نعو مهنِيَمي نع ٌروس مَهل ُهايِملاو ،سَبَـيلا
 َلَخدو ،مهِرثِإ يف َنوُّيِرصِملا َّدَجو .مهِراسَي
 ىلِإ هُناسرُفو هُبِكارَمو َنوَعرِف ِليَخ ُعيَمج مهَءارَو
 َّبَّرلا َّنَأ ِحْبُّصلا ِةَعجَه يف َناكو .رحَبلا ِطَسَو
 ِراَّنلا ِدومَع نِم َنيِّيِرصِملا ِرَكسَع ىلِإ َعَّلَطَت
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 َبيلاوَد َلَّطَعو .نيِّيِرصِملا َرَكسَع َلَبلَبو ماَمغلاو
 :نوُّيِرصِملا َلاقف .ةَّقَشَِمب اهوقاسف ِبِكارَملا
 ُلِتاقُي َّبَّرلا َّنَأل ،ليئارْسِإ ِهجَو نِم ْبُرهَنِل«
 َّدُم« :ىسومِل ُّبَّرلا َلاقف .»نيِّيِرصِملا ُمُهنع
 ،نيِّيِرصِملا ىلع ُهايِملا َّدَتَرتف ،رحَبلا ىلع َكَدَي
 ىلع هَدَي ىسوم َّدَمف .»م¦اسْرُـفو مهِبِكارَم ىلع
 ام ىلِإ حْبُّصلا ِقاثِبنا َدنِع ُرحَبلا َّدَترَاف ،رحَبلا

 َرَحَدف .هوََحن َنوبِراه َنوُّيِرصِملاو ،هيَلع َناك
 ُهايِملا ِتَعَجَرو .رحَبلا ِطَسَو يف َنيِّيِرصِملا ُّبرَلا
 هَناسرُفَو هِّلُك َنوَعرِف ِشيَج َبِكارَم تَّطَغف
 .دَحَأ مهنِم َقبَي َملو ،رحَبلا يف مهءارَو َنيلِخاّدلا
 ،رحَبلا ِطَسَو يف ِسَبَـيلا ىلع َليئارْسِإ ونَب راسو
 يفو .مهِراسَي نعو مهِنيَمي نع ٌروس مَهل ُهايِملاو
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 يديَأ نِم َليئارْسِإ ُّبَّرلا َصَّلخ ِموَيلا كلذ
 ىلع Ùًاوْمَأ َنيِّيِرصِملا ُليئارْسِإ ىأرو ،نيِّيِرصِملا

 َةميظَعلا َةَزِجعُملا ُليئارْسِإ َدَهاشو .رحَبلا ِئطاش
 ُبعَّشلا َفاخف .نيِّيِرصِملِ� ُّبَّرلا اهَعَـنص يتَّلا
      .هِدبَع ىسوِمبو هب اونَمآو ّبَّرلا

 .ì ُركُشلا :بعشلا   ّبَّرلا مالك -
 11-1 :15 جورخ          »ىسوم ةمينرت«    رومزملا
 يف هوحِّبس ،تاوامسلا نِم َّبَّرلا اوحِّبس :ةَّدرلا
 .يلاعألا

 ُسَرَفلا :د�Ã َمَّظَعَـت دق ُهَّنإ :َّبرلا حِّبَسُنل 1
 يِّزع ُّبرلا .رحبلا يف اهَحَرَط ُهُبِكارو
 ،يهلإ اذه ؛ًاصالخ يل َناك دقل ،يحيبستو
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 ةَّدرلا  .مِّظَعُأ ُهَّ�إف ،يبأ ُهلإ ؛دِجمُأ ُهَّ�إف
 ُبِكارَم .ُهُمسا ُّبرلا ؛بِراُحم ٍلُجرك ُّبرلا 2

 هِداَّوق ُةَبُخنو ؛رحبلا يف اهَحرط هُدونجو َنوعرِف
 ةَّدرلا    .مُزْلُقلا ِرحب يف اوقِرَغ

 ِقامعألا يف اوطَبهف ؛جَجُّللا مُهتَّطغ 3
 ،َّةوقلا ُةزيزع ،ُّبر � ،كُنيمي .ةراجحلاك
 ةَّدرلا  .ودعلا ُمِّطُحت ،بر � ،َكُنيمي

 ،سْدُقلا ُليلَج ،َكُلثِم نَم ؟ُّبر � َكُلثِم نَم 4
 ةَّدرلا ؟تازِجعُملا ُعِناص ،ٌحَّبَسُم ،ٌبيهَم

 )فوقو عيمجلا( ِّلَصُنل
 اَم َةَفِلاَّسلا َكِتَ�آ َّنإ ،اَنََهلإ ُّبَّرلا اَهـُّيَأ :فقسألا
 َتْصَّلَخ ْدَقَـف :مْوَـي َّلُك ُعَطْسَتَو ُدَّدَجَتَـت ْتَلاَز
 اَهَو ،َنْوَعْرِف ِدَي ْنِم اًدِحاَو اًبْعَش ِةَريِدَقلا َكِنيِمَيِب
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 ِمَمُألا َصَالَخ ،ِيناَّثلا ِداليِملا ِهاَيِِمب ،َنآلا يِرُْجت َكَّنإ

 ِءاَنْـبَأ ِةَماَرَكِب اوَظَْحي ْنَأ َنيِعَْمجَأ ِرَشَبلِل ْبَهَـف .اَهِّلُك
 .اَنِّبَر ِحيِسَملِ� .ةَعيِفَّرلا َميِهاَرْـبإ

 .نيمآ :بعشلا
 ةعبارلا ةءارقلا

 »ةديدجلا ميلشروأ«

 14-5 :54    يبنلا ايعشأ ِرفس نِم ٌةءارِق

 ُهمسا ِدونجلا ُّبر وه ،ميلشروأ � ِكَعِناص َنإ 
 ِضرَألا ُهلِإ ىعْدُي يذلا ُسوُّدُقلا وه ِكيدافو
 .ِكُّمُضَأ ٍةَميظَع َمِحارَِمبو ِكُترَجَه ًةَهيَنُه .اهِّلُك
 كلذف .ِكيداف ُّبَرلا َلاق ِكَُمحرَأ ٍةَّيِدَبَأ ٍةَفأَرِبو
 ُهايِم َُربعَت َّالَأ ُتمَسقَأ َنيح حون ِمَّ�َأك َّيَدَل ُنوكَي
 َبَضغَأ َّالَأ ُمِسقُأ كلذكو ضرَألا ىلع ٍحون
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 ُلابِجلا ِتَدَعَـتبا ِنِإو .ِكَرُجزَأ َّالَأو ِكيَلع
 َدهَعو ِكنع َدِعَتبَت نل يتَفأَر َّنِإف لالِّتلا ِتَعَزعَزَـتو
 اهُتـَّيَأ .ِكُِمحار ُّبَّرلا َلاق عَزعَزَـتَـي نل يمالَس
 ِكينَب ُعيَمجو ،ةيِّزَعَـتُملا ُريَغ ح�ِّرلا ُةَبوعْلُأ ُةَسِئابلا
 .ًاميظَع ُنوكَي ِكينَب ُمالَسو ّبَّرلا َةَذِمالَت َنونوكَي
 نيفاَخت ال ِكَّنِإف ِملُّظلا ِنع َنيدُعبَتو ِّربلا يف َنيتَّبَـثُـت
  .ِكنِم ونْدَي ال هَّنِإف ِرامَّدلا ِنعو
 .ì ُركُشلا :بعشلا ّبَّرلا مالك -
 13-2 :29        رومزملا
 َكمسا ُكِر�ُأو ،ْكِلملا يهلإ � َكُمِّظَعُأ :ةَّدرلا
 .دبألا ىلإو ِرهَّدلا ىدم
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 يب تِمشُت ملو .ينَتشَعن َكَّنأل بر � َكُمِّظَعُأ 1

 ،ميحجلا نِم يسفن َتدعصأ ،ُبر � .يئادعأ
 ةَّدرلا .بُجلا يف َنيطباهلا ِنيب نِم ينَتييحأو

 ِركذل اوفِرتعاو ،هَءايفصأ � ،ِّبرلل اوديشَأ 2
 يف .ةايح ُهاضِرو ،ةظحل ُهَبَضَغ َّنإ .هِسدُق
 .مينرتلا ِةاَدَغلا يفو ،ءاكُبلا ُّلَُحي ِءاشعلا
 ةَّدرلا          
 .ًارص� يل ْنُك ُّبر � ،ينمحراو ُّبر � عمَتسإ 3

 ،يهلإ ُّبرلا اهُيأ .ْصقر ىلإ يبدَن َتلَّوح َكَّنإ
 ةَّدرلا    .كل ُفَِرتعَأ ِدبألا ىلإ

 )فوقو عيمجلا( ِّلَصُنل
 ،ْرِثْكَأ ،نيِعَْمجَأ ِبوُعُّــشلا َ�َأ َ� ،َّمُهَّللا :فقــسألا
ــــــــــسَّنلا ،َكِْمسِال اًديِجَْمت  َءَ�آلا ِهِب َتْدَعَو يِذَّلا َلْ
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ــــجَِأل ــــميإ ِلْ ــــقُملا ِّينَبَّـتلِ� ،ْرِثْكَأ ،مِِ¦اَ ــــنْـبَأ ،ِسَّدَ  َءاَ
ـــــــــــسيِنَك ِيف َقَّقَحَتَـيَـف ،دْــعَولا  ِصَالَخلا ُريِبْدَــت َكِــتَ
ـــسيِّدِقلا َّفُكَي َْمل يِذَّلاَو ،ُهَتَْمسَر يِذَّلا  َنوُلَّوَألا َنوُ
 .نيمآ :بعشلا  .اَنِّبَر ِحيِسَملِ� .ِهِراَظِتْنٱ ِنَع
 ةسماخلا ةءارقلا

 »ممألا عيمجل مدقملا صالخلا«

 11-1 :55    يبنلا ايعشأ ِرفس نِم ٌةءارق

 َنيذَّلاو هايِملا ىلِإ اوُّمُلَه ًاعيَمج ُشاطِعلا اهُّيَأ 
 اوَرتشا اوُّمُلَه ،اولُكو اوَرتشا اوُّمُلَه مَهل َةَّضِف ال
 َنونِزَت اذاَمِل .ًابيلَح ًانَبَلو ًارَْمخ نََمث الو ٍةَّضِف ِريغِب
 ؟هيف َعَبَش ال امب َنوبَعتَتو زْبُِخب َسيَل امِل ًةَّضِف
 ِمَسَّدلِ� ْذَّذَلَـتتلو بِّيَّطلا اولُكو ًاعاَمس يل اوعَمسإ
 اوعَمسِإ ،ََّيلِإ اوُّمُلَهو مكَناذآ اوليمَأ .مكُسوفُن
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 ىلع ًّ�ِدَبَأ ًادهَع مكُدِهاعأ ِّينِإف مكُسوفن ايْحَتف
 هُتلَعَج اذَنَءاه .دُواد اِ¿ َدِعُو يتَّلا ِتاريَخلا
 َكَّنِإ اه .ًارِمآو ًادِئاق ِبوعُّشلِل ًادِهاش ِبوعُّشلِل
 مل ٌةَّمُأ ىعْسَت َكيَلإو اهُفِرعَت ْنُكَت مل ًةَّمُأ وعْدَت
 ِسوُّدُقو كِهلِإ ِّبَّرلا ِبَبَسِب َكُفِرعَت ْنُكَت
 َماد ام َّبَّرلا اوسِمَتلِإ .َكَدََّجم يذَّلا َليئارْسإ
 هَقيرَط ُريِّرِّشلا ِكُرتَيِل .ًابيرَق َماد ام ُهوعْدُأ ،دَجوي
 انِهلِإ ىلِإو ُهََمحَريف ِّبَّرلا ىلِإ ْعِجَريْلو هَراكْفَأ ُميثَألاو
 مُكَراكْفَأ تَسيَل يراكفَأ َّنِإف ،َوْفَعلا ُرِثكُي هَّنِإف
 ولْعَـت امك .ّبَّرلا ُلوقَي ،يقُرُط مُكَقُرُط الو
 نع ولْعَـت يقُرُط كلذك ضرَألا ِنع ُتاومَّسلا
 ُلِزنَي امك هَّنَِأل ،مُكِراكْفَأ نع يراكْفَأو مُكِقُرُط
 كانُه ىلِإ ُعِجرَي الو ءامَّسلا َنِم ُجلَّثلاو ُرَطَملا
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 َِيتؤُتِل تِبنُتو ُجِتنُت اهَلَعَجيو ضرَألا َيِورُي نَأ َنود
 ُنوكَت كلذكف ،ًاماعَط َلِكآلاو ًاعرَز َعراَّزلا

 ةغِراف ََّيلِإ ُعِجرَت ال :يمف نِم ُجُرَخت يتَّلا يتَمِلَك
     .هَل اهُتْلَسرَأ اميف ُحَجنَتو ُتئِش ام ُّمِتُت لب

 .ì ُركُشلا :بعشلا ّبَّرلا مالك -
 6-2 :12 ايعشأ        »ايعشأ ةمينرت«            رومزملا
 .نيح َّلك هَهجو اوسمتلا ،هلإلا َّبَّرلا اوبلطُأ :ةَّدرلا

 ُّبرلا ،عزفأ الو ُّنئمطأف ،يصالخ ُهللا اذَوه 1
 ةَّدرلا   .ًاصالخ يل َناك دقل ،يحيبسَتو ِّيزِع

 يف اوِربخأ ،ِهِمس� هوُعداو ،ِّبرلل اوفَرتعإ 2
 .ىلاعت دق ُهَمسا َّنأ اوركذا ،ِهِلامعéَ ِبوعشلا
 ةَّدرلا            
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 اوربخَأ ،مئاظع َعَنَص دق ُهَّنإ ،ِّبرلل اوديشَأ 3

 َةَنِكاس � ،يمنرو يفتهإ .اهِّلُك ِضرألا يف َكلذب
.ميظع ِكِطسو يف َبوقعي َسودق َّنإ ،ميلشروُأ
 ةَّدرلا         

 )فوقو عيمجلا( ِّلَصُنل
 َءاَجَر َ� ،ريِدَقلا ُِّيلَزَألا ُهَلإلا اَهـُّيَأ :فقسألا
 ِناَسِل ىَلَع َتْرَّشَب ْنَم َ� ،ديِحَولا َنيِمَلاَعلا
 اًشَطَع َكَبْعَش ْدِز ،َمْوَـيلا ُّمِتَت ِيتَّلا ِراَرْسَألِ� ِءاَيِبْنَألا
 ،ةَليِزَجلا َكِتَمْعِن ْنِم ٍماَْهلإ ِْريَغِب ُهَّنأل ،صَالَخلا َىلإ

 .ةَليِضَفلاَو ِِّربلا ِلُبُس ِيف َمُّدَقَّـتلا ٌدَحَأ ُعيِطَتْسَي َال
 .نيمآ :بعشلا    .اَنِّبَر ِحيِسَملِ�
  ةسداسلا ةءارقلا

 »ةمكحلا عوبني«
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 4-1 :4 ،38-32 ,15-9 :3  يبنلا َكور� ِرفس نِم ٌةءارق

 اوغصَأ ،ةايحلا �اصَو ،بوقعي � ْعَمسِإ 
 يف َتنَأ اذامِل بوقعي � ،اذامِل .ةَنطِفلا اومَّلَعَـتَـتِل
 عم ُسَّجَنَـتَـتو ةَبرُغلا ِضرَأ يف ُخيشَت ءادْعَألا ِضرَأ
 ىوثَم يف مه َنيذَّلا عم ُبَسُحتو ،تاوْمَألا
 َكَّنَأ ولو .ةَمكِحلا َعوبنَي َتكَرَـت دقل ؟تاوْمَألا

 .دَبَألِل مالَّسلا يف َتنَكَسَل هللا َقيرَط َتكَلَس
 يَكِل ءاكَّذلا َنيَأو ُةوقلا َنيَأو ُةَنطِفلا َنيَأ ْمَّلَعَـت
 ُروُن َنيَأو ،ةايَحلاو ِمَّ�َألا ُلوط َنيَأ ًاضيَأ َمَلعَت
 نَمو ةَمكِحلا َعِضوَم َدَجَو ْنَم .مالَّسلاو ِنويُعلا
 اهُمَلعَي ٍءيَش ِّلُكِب َِملاعلا َّنِكل ؟اهِزونُك ىلِإ َلَخَد
 دَبَألِل َضرَألا َزَّهَج يذَّلا وهو اهَدَجَو هِلقَعِبو
 ُلِسرُي يذَّلاو .عَبرَألا ِتاوَذ نِم ِت�اوَيَح اهَألَمو
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 َموجُّنلا َّنِإ .ًادِعَترُم ُهَعاطَأف هاعَد ،بَهذَيف َروُّنلا
 :تَلاقف اهاعَد .تَلّلãََو اهِسِراَحم يف ْتَقَرشَأ
 اذه .اهَعَـنص يذَّلِل ًةَلِّلَهَـتُم ْتَقَرشَأو »اذنَءاه«
 ِّلُك ىلِإ ىدَتهِإ .ُهَهاُجت هُريَغ ُبَسُحي الو ،انُهلِإ وه
 .ِهِبيبَحو ِهِدبَع َبوقْعَـيِل ُهَلَعَجو ِةَفِرعَملِل ٍقيرَط
 َنيَب تَشاعو ضرَألا ىلع ْتَيِئُر َكِلذ َدعَبو
 ُةَمِئاقلا ُةعيَّرشلاو هللا رِماوَأ ُباتِك يه .رَشَبلا
 َنيذَّلاو ُةايَحلا ُهَلف اِ¿ َكَّسََمت نَم ُّلُك .دَبَألِل
 ْرِسو اهْكِسمَأو ُبوقْعَـي � ْبُت .نوتوَمي اَ¦ولِمهُي
 رَخِآل َكَدجم ِطْعُـت ال .اهِرون ِةاقالُمِل ِءايِّضلا ىلِإ
 َّنَِأل بوقعي � انَل ىبوط .ةبيرَغ ٍةَّمُِأل َكِتازايِتماو
 .انيَدَل ٌفورعَم َهللا يضرُي ام
 .ì ُركُشلا :بعشلا  ّبَّرلا مالك -     
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 11-8 :18 انحوي          رومزملا

 .يليبسل ٌرونو َياطُخل ٌحابصم َكتملك :ةَّدرلا
 ِّبرلا ُةداهَش ،سفنلا ُّدُرت ،ةلماك ِّبرلا ُةعيرش 1

 ةَّدرلا   .لافطألا ُمِّكَُحت ،ةقداص
 ِّبرلا ُةيصو ،ْبلقلا ُحِّرَفُـي ،ميقتسُم ِّبرلا َرْمَأ 2

 ةَّدرلا     .نوُيعلا ُرينُت ،ةَّيقن
 ُماكحأ ،دبألا ىلإ ٌةتبå ،ةرهاط ِّبرلا ُةيشِخ 3

 ةَّدرلا   .اهُعيمج ٌلدعو ،ٌّقَح ِّبرلا
 ىلحأو ،ريثكلا ِزيربإلاو ِبهذلا َنِم ىهشأ يه 4

 ةَّدرلا   .داهِّشلا ِرْطَقوِ لَسَعلا ِنِم
 )فوقو عيمجلا( ِّلَصُنل
 ِءاَْمنإ ْنَع ُّفُكَت َال يِذَّلا ُّبَّرلا اَهـُّيَأ :فقسألا
 َىلإ ٍناَكَم ِّلُك ْنِم َبوُعُّشلا اًيِعاَد ،ةَسيِنَكلا
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 ِءاَِمب ْمُهُلِسْغَـت ْنَم َىلإ ْرُظْنُا ،ةَعِساَولا اãََِريِظَح
 ،ُفوُؤَّرلا ُبآلا اَهـُّيَأ ،ْمِهْيَلَع ْطُسْبٱَو ،ِةَّيِدوُمْعَملا

 .اَنِّبَر ِحيِسَملِ� .ةَلِصاَوَـتُملا َكِتَياَِمح َحاَنَج
 .نيمآ :بعشلا 

 ةعباسلا ةءارقلا
 »ديدج حورو ديدج بلق«

 28-22 :36      يبنلا لايقزِح رفِس نِم ٌةَءارِق
 ُدِّيَّسلا َلاق اذكه :بوقعي ِتيَبِل َمَسَق َكِلذِل 
 ،ليئارْسِإ َتيَب � ،ٌلِعاف �َأ مكِلجَأل َسيَل :ّبَّرلا
 ِمَمُألا يف هومتسَّنَد يذَّلا ِسوُّدُقلا َيِمسا لِجَأل لب
 يذَّلا َميظَعلا َيِمسا ُسِّدَقُأف .اهَنيَب مُتلَخَد يتَّلا
 ُمَلعَتف اهنيَب اميف هومُتسَّنَد يتَّلا ِمَمُألا يف َسِّنُد
 نيح ّبَّرلا ُدِّيَّسلا ُلوقَي .ّبَّرلا �َأ َينأ ُمَمُألا
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 ِنيَب نِم مكُذُخآو .ا¦ويُع ىلع مكيف سَّدَقَـتَأ
 ىلِإ مُكِب يتآو ِيضارَألا ِعيَمج ْنِم مُكُعَمجَأو ،مَمُألا
 نِم َنورُهطَتف ،اًرِهاط ًءام مُكيلع ُّشُرَأو .مُكِضرَأ

 .مكِتاراذَق ِعيَمج نِم مكُرِّهَطُأو ،مُكِتَساَجن ِّلُك
 ًاحور مُكِئاشْحَأ يف ُلَعجَأو ًاديدَج ًابلَق مُكيطْعُأو
 مكيطْعُأو ،رَجَحلا َبلَق مُكِمَحل نِم ُعِزنَأو ًاديدَج
 مُكِئاشْحَأ يف يحور ُلَعجَأو ،مَْحل ْنِم ًابلَق
 َنوظَفَحتو يضِئارَف ىلع َنوريسَت ُمكُلَعجَأو
 ُنوكَأو ًابعَش يل َنونوكَتو .اِ¿ نولَمعَتو يماكْحَأ
  ّبَّرلا مالك -  .ًاهلِإ مُكَل

 .ì ُركُشلا :بعشلا    
 4-3 :42 ،5-3 :41            رومزملا
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 َكيَدي لامعé ،بر � كلامعأ َمَظعأ ام :ةَّدرلا
 .ُِّمنرُأ

 :يحلا ِهلإلا ىلإ ،هللا ىلإ يسفن تَئمَظ 1
 ةَّدرلا   ؟هللا َمامأ ُرُضحأو يتآ ىتم 
 ،هللا َتيب مِ¿ ُدِصقأو ِروهمجلا َعَم ُُربعأ ينا 2

 ةَّدرلا.دييعَت ِفاتُِ¿ ،فارتعاو ٍمينرت ِتوصب
 يب ِنايِتáو ينَن�دهي امُهف ،َكقحو َكَرون لسرأ 3

 ةَّدرلا  .كِنِكاسم ىلإو َكِسدُق ِلبج ىلإ
 يحَرَـف ِهلإ ىلإ ،هللا ِحبذم ىلإ ُلُخدأف 4

 .يجاهتباو
 ةَّدرلا .يهلإ ُهللا � ،َكل ِةراَنِكل� ُفَِّرتعَأو 

 )فوقو عيمجلا( ِّلَصُنل



 

 

69 
 َال ِيتَّلا ُةَرْدـُقلا َتـْنَأ ،اـَنََهلإ ُّبَّرلا اـَهـُّيَأ :فقـــــــــــسألا
ــهيَِرتْعَـي  :بوُرُغ ُهَــل َسْيَل يِذَّــلا ُروُّنلا َتْــنَأ ،ٌلُّوََحت اَ
ــس ،ِةَــسيِنَكلا َىلإ ْرُظْنٱَف  ،بيِجَعلا ِديِدَجلا ِدْهَعلا ِّرِ
 ُهَتْرـَّبَد يِذَّلا ِةِّيِرَـشَبلا ِصَالَخ َلَمَع ٍمالَـسِب ْلِـصاَوَو
ـــنُم ـــعلا ِِربَتْخَيْلَو ،لَزَألا ُذْ ـــلُك َُملاَ ـــيْلَو ُهُّ ـــم َّنَأ ،ْكِرْدُ  اَ
ـــــس  ،َدِّدُج ْدَق اًميِدَق َناَك اَم َّنَأَو ،َماَقَو َداَع ْدَق َطَقَ
ـــــش َّلُك َّنَأَو ـــــسٱ ِدَق ٍءْيَ ـــــصَأ َلاَمَك َّدََرتْ  ِدَي ىَلَع ،ِهِلْ
ـــــــش ِّلُك ُأدْبَم َوُه ْنَم ـــــــسَملا ،ٍءْيَ  ُّيَحلا َوُه .اَنـُّبَر ُحيِ
 .روُهُّدلا ِرْهَد َىلإ ُكِلاَملا
 د«ا« منرتيو ،حبذملا عومش ءاضُت ،ةرشابم ةالصلا هذه رثإ ىلع
 .عرقُت سارجألاو ،ًافوقو »ىلعلا يف ¼

 …ىلعلا يف ì دÃا
 ةّيعامجلا ةالصلا
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 َةَيِماَّسلا َةَلْـيَّللا ِهِذَه ُءيِضُت ْنَم َ� ،َّمُهَّللا :ِّلَصُنل
 + ،ْربَقلا َنِم ِمِئاَقلا ِّبَّرلا ِحيِسَملا ِدْجَمب ،ةَساَدَقلا
 َدَّدَجُنَـف * ،ةَسيِنَكلا ِءاَنْـبَأ ِيف ِّينَبَّـتلا َحوُر ْشِعْنَأ

 اَنِّبَرِب .ةَسَّدَقُم ًةَمْدِخ َكَمُدَْخنَو ،اًسْفَـنَو اًدَسَج
 َكَعَم ِكِلاَملا ِّيَحلا هَلإلا * ،َكِنْبٱ ِحيِسَملا َعوُسَي
  .روُهُّدلا ِرْهَد َىلإ + سُدُقلا ِحوُّرلا َعَمَو
 .نيمآ :بعشلا  
 ةلاسرلا

 »تومي نل تاومألا نيب نم مئاقلا حيسملا«

 ىلإ لوسرلا ِسلوب ِسيدقلا ِةلاسر نِم ٌةءارِق
 11-3 :6           امورِ لهأ
 :ةوخإ � 
 َعوـــسي يف ًاعيَمج �ْدَمَتعَا ِدَقو ،انَّنَأ َنولَهَجتَوَأ 
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 هِتوَم يف هَعَم اَّنِفُدف .هِتوَم يف �ْدَمَتعا اَّمنِإ ،حيسملا
 اـمك ًةدـيدَـج ًةاـيَح ًاـــــــــــضيَأ ُنَحن اـيْحَنِل ِةـَّيِدوُمعَملِ�
 اذِإف ؟بآلا ِدْجَِمب ِتاومَألا ِنيَب نِم ُحيـــسَملا َميقُأ
ـــصف هِب �ْدََّحتا  ُنوكَنـــسف ،توَملا يف هِلاثِم ىلع �ْرِ
ـــــــــــــضيَأ ِةــماــيِقلا يف هِــلاــثِم ىلع  َّنَأ ُمَلعَن ُنَحنو .اً
ــص دق َميدَقلا انَناــسنِإ ــشَبلا اذه َلوزَيِل هَعم َبِلُ  ُرَ
 يذَّــلا َّنَأل ،ةَــئيطَخلِل اًدــيبَع َّلَــظَن الف ،ئِطاــخلا
ـــئيطَخلا َنِم َرَّرَحت َتاـــم ـــنُك اذِإـــف .ةَ  عم اـــنْتُم دَـــق اَّ
 َّنَأ ُمَلعَنو .هَعم ايْحَنــــس انَّنéًِ ُنِمؤُن انَّنِإف ،حيــــسملا
 َتوَمي نل ،تاومَألا ِنيَبْ نِم َميقُأ امَدعَب ،َحيــــسملا
ــــــس نِم هيَلع ِتوَملِل َنوكَي نلو كِلذ َدعب  ،ناطلُ

ـحاو ًةَّرَم ِةـَئيطَخلا ِنع َتاـم دـق ِهـِتوَِمب هَّـنَأل  يفو ،ةَدِ
ــكف .ì اــيَْحي هِــتاــيَح ـــــــــــسحا َكِــلذَ  مكَّنَأ مُتنَأ اوبَ
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   .حيسملا َعوسي يف ìِ ٌءايْحَأ ِةَئيطَخلا ِنع ٌتاومَأ
 .ì ُركُشلا :بعشلا  ّبَّرلا مالك -    
 بعشلاو ،نهاكلا منرتيف ،نيرضاحلا عيمج فقي ةلاسرلا دعب
 Ïولله :ـب ايلافتحا هدعب نم

 اذه لوط ،هذه جاهتبالاو حرفلا ةخرصب منرتنلف
 ءاعبرأ ذنم اهنع انعاطقنا دعب ،يحصفلا نمزلا
 !دامرلا
 )117( رومزملا
 .�ولله ،�ولله ،�ولله :ةَّدرلا

 .ُهَتمحر ِدبألا ىلإ َّنإ ،ٌحلاص ُهَّنال ،ِّبرلل اوفَِرتعإ 1
 دبألا ىلإ َّنإ ٌحلاص ُهّنإ برلل َنوقتملا لُقَـيل   
 ةَّدرلا       .ُهَتمحر   

 ،سأبب تعنص ِّبرلا ُنيمي ،تعفترا ِّبرلا ُنيمي 2
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 .برلا ِلامعé ُثِّدَحُأو ،ايحأ لب ،ُتومأ ال   
 ةَّدرلا         

 ًاسأر َراص وه ،َنوؤانبلا ُهَلذر يذلا ُرجحلا 3
 ،ةيوازلل   
.انِنُيعأ يف ٌبيجع َوهو ،َكِلذ َناك ِّبرلا ِدنع نِم
  ةَّدرلا         
 10-1 :28      سدقملا ليجنإلا

 ) أ ( تاونسلا يف
 »ليلجلا ىلإ مكمدقتيو ماق«

 ريشبلا ِّيليجنإلا ىتم ِسيدقلا ِةراشب نَم ٌلصف +
 ،دحَألا ِموَي ُرجَف َعَلَطو ُتبَّسلا ىضَقنا اَّملو 
 .ْربَقلا ِنارُظنَت ىرخُألا ُميرَمو ةَّيِلَدجِملا ُميرَم تَءاج
 َكالَم َّنéَِ كلذ .َثَدَح دق ٌديدش ٌلازلِز اذِإف
 هَجَرحَدف ِرَجَحلا ىلِإ َءاجو ِءامَّسلا َنِم َلَزَـن ِّبَّرلا
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 َضيبَأ ُهُسابِلو قَْربلاك هُرظنَم َناكو .هيَلع َسَلجو
 اوراصو ُهنِم ًافوَخ ُسَرَحلا َدَعَـتراف .جْلـَّثلاك
 افاخت ال« :نيَتَأرَملِل ُكالملا َلاقف .تاومَألاك
 .بولْصَملا َعوسي ِنابُلطَت امُكَّنَأ ُمَلعَأ �َأ .امُتنَأ
 ارُظناَف ايَلاعَت .لاق امك َماق دَقف ،انُهَه َسيل هَّنِإ
 يف اعِرسَأو .هيف َعِضُو دق َناك يذَّلا َعِضوَملا
 ِنيَب نِم َماق ُهَّنِإ :مَُهل الوقو هِذيمالَت ىلِإ ِباهَّذلا
 كانُهف ،ليلَجلا ىلِإ مكُمَّدَقَـتَـي اذوُه اهو ،تاومَألا
 ِنيتَعِرسُم َربَقلا اتَكَرتف .»امكُتغَّلب دق ِّينِإ اه .هَنورَت
 ِذيمالَّتلا ىلِإ Ùرَد�و ،ميظَع ٍحرَفو ٍفوخ يف اُمهو
 امهِئاقِلِل َءاج دق ُعوسي اذِإو .ىرْشُبلا ِنالِمَحت
 اتَكَسمَأو اتَمَّدَقَـتف »!امُكيَلع ُمالَّسلا« :امهل َلاقف
 !افاَخت ال« :عوسي امَهل َلاقف .هل ِنيَتَدِجاس هيَمَدَق



 

 

75 
 َكانُهف ،ليلَجلا ىلِإ اوضَمي نَأ يتَوخِإ اغِّلَبف ابَهْذِإ
  ّبَّرلا ُمالك -      .»ينَنوَرَـي
 .حيسملا اهُيأ َكل ُحيبستلا :بعشلا
 ةَظِعلا

 ثلاثلا مسقلا

 داّمُعلا )ةمدخ وأ( ايجروتيل

 بعشلا ىلإ ةملك
 داَمُعلا نرُج ةكرابم
 َسِّدقُي نأ ،انِّبر هللا ىلإ لَّسوتنل ،ءاّبحألا اهُيأ 
 نيذلاِ عيمجل َّىنستي ىتح :ءاملا اذه َنرُج
 .حيسملا يف ِّينبتلا ِءانبأ ىلإ اوُّمَضني نأ َنودِمَتعَي

 نيسيدقلا ةبلط
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 نوسيلا �ريك       نوسيلا �ريك
 نوسيلا اتسيرك      نوسيلا اتسيرك
 نوسيلا �ريك       نوسيلا �ريك
 انِلجأل يِّلَص    هلإلا َةدلاو َميرم ُةسيدقلا اهُتَـيأ
 انِلجأل ِّلَص    ليئاخيم سيدقلا اهُيأ
 انِلجأل ايِّلَص   نيسيدقلا ِهللا َةكئالم �
 انِلجأل ِّلَص    فسوي سيدقلا اهُيأ
 انِلجأل ِّلَص  نادمعملا انحوي سيدقلا اهُيأ
 انِلجأل ايِّلَص  سلوبو سرطب ناسيدقلا اهُيأ
 انِلجأل ِّلَص    سواردنأ سيدقلا اهُيأ
 انِلجأل ِّلَص     بوقعي سيدقلا اهُيأ
 انِلجأل ِّلَص    انحوي سيدقلا اهُيأ
 انِلجأل يِّلَص   ةيلدÃا ُميرم ُةسيدقلا اهُتيأ
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 انِلجأل ِّلَص    سونافطسا سيدقلا اهُيأ
 انِلجأل ِّلَص يكاطنألا سويطانغَأ سيدقلا اهُيأ
 انِلجأل ِّلَص   سويجروج سيدقلا اهُيأ
 انِلجأل ِّلَص    سويسنِرول سيدقلا اهُيأ
 انِلجأل ِّلَص   ايسينغأ ةسيدقلا اهُتيأ
 انِلجأل ايِّلَص اتِشّيليفو اوتيبرب ناتسيدقلا اهُتيأ
 انِلجأل ِّلَص    سويروغيِرْغ سيدقلا اهُيأ
 انِلجأل ِّلَص    سونيطسغأ سيدقلا اهُيأ
 انِلجأل ِّلَص    سويسانثأ سيدقلا اهُيأ
 انِلجأل ِّلَص    سويليس� سيدقلا اهُيأ
 انِلجأل ِّلَص    الوقين سيدقلا اهُيأ
 انِلجأل ِّلَص     �اس سيدقلا اهُيأ
 انِلجأل ِّلَص يميلشروألا سُّلريك سيدقلا اهُيأ
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 انِلجأل ِّلَص    كرابُم سيدقلا اهُيأ
 انِلجأل ايِّلَص   دحألا ِدبعو سيسنرف ناسيدقلا اهُيأ
 انِلجأل ِّلَص سويراَفَسَك سيسنرف سيدقلا اهُيأ
 انِلجأل ِّلَص  يقشمِدلا انحوي سيدقلا اهُيأ
 انِلجأل ِّلَص   ينايف انحوي سيدقلا اهُيأ
 انِلجأل ِّلَص  وكسوب انحوي سيدقلا اهُيأ
 انِلجأل يِّلَص  ةينايسلا انيرتك ُةسيدقلا اهُتيأ
 انِلجأل ِّلَص    �زيرت ُةسيدقلا اهُتيأ
  انِلجأل ِّلَص  يناثلا سلوب انحوي سيدقلا اهُيأ
 انِلجأل يِّلَص بولصملا عوسيل ميرم ُةسيدقلا اهُتيأ
 انِلجأل يِّلَص   نيسنوفلا يرام ُةسيدقلا اهُتيأ
 انلجأل اوُّلص  هِتاسيدقو هللا ّيسيدِق َعيمج �
 ّبر � انجن      ًافوؤر نُك
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 ّبر � انجن      رش ِّلُك ْنِم
 ّبر � انجن     ةئيطخ ِّلُك نِم
 ّبر � انجن    يدبألا ِتوملا َنِم
 ّبر � انجن     كدُّسجت ِلجأ ْنِم
 ّبر � انجن    َكِتَمايقو َكِتوم ِلجأ نِم
 ّبر � انجن  سدُقلا ِحورلا ِلولح ِلجأ نِم
 انل بجتساف َكُلأسن    ةأطخلا ُنحن
 َكينب ِداليمل َعوبنيلا اذه َكِتَمعنب َسِّدَقُـت ْنأ
 انل بجتساف َكُلأسن     ديدجلا
 انل بجتساف َكُلأسن ّيحلا ِهللا َنبا ،ُعوسي �
 انل بجتساف َكُلأسن انيلإ ِغصا ،ُحيسملا اهُيأ
 انل بجتساف َكُلأسن انل بِجتسا ،ُحيسملا اهُيأ
 داَمُعلا ءام ةكرابُم
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 َتدَّوز * ةِّيفخلا َكِتَردُقب نَم � ،مُهللا :فقسألا
 َءاملا َتقلخو + بيجع ٍلوعفمب َةسَّدقُملا َكرارسأ
 َناك نَم � ،مهُللا ؛داَمُعلا َةَمعِن َرِهظُيل ,ُهَتأَّيهو
 + ةقيلخلا ِءدب ُذنُم هايملا ِهجو ىلع ُّفِرَي َكُحور
 ،مُهللا ؛سيدقتلا َةوق ،نيحلا َكِلذ ُذنُم ُهَتلَّمَحف
 ِنافوطل� يناثلا ِداليملا ِّرس ىلإ َترشأ نَم �
 ِةيا¦ ىلإ ًازمر ًاذه ِءاملا ُرصُنُع َحَبصأف + رماغلا
 َتْرِس نَم � ،مُهللا ؛ةليضفلا ِةيادب ىلإو * ةليذرلا
éسبيلا ىلع ،رمحألا ِرحبلا يف * ميهاربا ِءانب. 
 ًةقباس ًةروص ،ةيدوبعلا نِم مãَُْذقنأ َنيذلا َناكف
 ىلع َكُنبا َدمتعا نَم � ،مهُللا ؛نيدِمَتعُملا ِبِكومل
 كُحور ُهَحَسَم َموي * ندرالا يف انحوي ِدي
 ىلع وهو ،ِهبنج نِم ءامو ٌمد َضافو ،سودُقلا
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 اوبهذا« :ْنأ ِهتمايق َدعب ،ُهذيمالت َرمأو ،بيلصلا
 ِبآلا مس� مُهودِّمعو ممُألا َعيمج اوذِملتو
 ،َكِتَسينك ِهجو ىلإ رظنُأ .»سدُقلا ِحورلاو ِنبإلاو
 ءاملا اذه حنمإ .اهيف يرجي ِداَمُعلا َعوبني لعجاو
 َلِسَتغيف .سُدُقلا ِحورلا ِةوقب * ديحولا َكنبا َةمعِن
 نِم * َكِتروص ىلع ُقولخملا ،ناسنإلا ِهب
 ِءاملا َنِم ،ًةينå َدلويو ،ميدقلا ِداسفلا ِبساور
 .ةئيرب ًةديدج ًةلوفط ايحيو سُدُقلا ِحورلاو
 تارم ثالث ءاملا يف ةيحــــــصفلا ةعمــــــشلا فقــــــسألا سِطَغُـي
 لوقي وهو

 ُةوق + ديحولا َكِنب� ،+ ُبر � ،َّلِحَتل 
 .ءاملا اذه ىلع + سُدُقلا ِحورلا

 ...عباتيو ،ءاملا يف يهو، ةعمشلf كسُمي مث
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 ،حيسملا َعَم ِداَمُعل� ِسانلا ُعيمج َنَفْدُي ىتح 
 َكنبا ،ِحيسملا َعوسي انبرب .ةايحل� ُهَعَم اوموقيو
 ىلإ ،سُدُقلا ِحورلا َعمو َكَعَم كلاملا ،يحلا ِهلإلا
 .نيمآ :بعشلا   .روهدلا رهد
 بعشلا فاتِه
 بعشلا فتهيف ،ءاملا نِم ةعمشلا نهاكلا جرُخي

 ،ّبرلا يكر� ،عيبانيلا اهُتيأ
 .روهدلا ىلإ ِهيعفراو ِهيحبس

 داَمُعلا ديعاوم ديدجت
 دارفأ فقي ،داَمُعلا ءام ةكرابم دعب

 ةينå ًةرم ةءاضم عومشلاو ،ةشاشلا مامأ ةلئاعلا
éدنع ا¿ اودَّهعت يتلا ديعاوملا ديدجتل ،مهيدي 
 :حيسملا ةسينك مهلوخد موي نوركذيو ،مهدامِع

ةلئاعلل  
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 َّنإ ،ءابحألا تاوخألاو ةوخُألا اهُيأ :فقسألا
 ِربقلا يف حيسملا َعم ُنَفدُن انَلعَج يحصفلا َّرسلا
 انيهَتنا دقو ،اذل .ةديدج ًةايح ُهَعَم ايحنل داَمُعل�
 داَمُعلا َديعاوم َدِدَجُنلف ،ينيعبرألا ِنَمَزلا نِم
 هِلامعéو ِناطيشل� �رفَك اَّنُك ا¿ يتلا ،ةسدَقُملا
 ِةيكيلوثاكلا ِةسينكلا يف َهللا َمُدخن نأ �دعوو
 …نآلاو .ةسَدَقُملا
 )ناطيشل� رفُكلا(
 ؟ناطيشل� َنورفكتأ :فقسألا
 رُفكن ،معن     :بعشلا
 ؟هِلامعأ ِعيمجبو :فقسألا
 رُفكن ،معن  :بعشلا
 ؟هِليط�أ ِعيمجبو :فقسألا
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 رُفكن ،معن  :بعشلا
 ِةلطابلا ِتاداقتعال� َنورفكتأ :فقسألا
 ؟رحِّسلاو
 رُفكن ،معن  :بعشلا

 )ناميإل� فارتعالا(
 ِقِلاخ ،ريدَقلا ِبآلا �ìِ َنونِمؤتأ :فقسألا
 ؟ضرألاو ِءامسلا
 نمؤن ،ْمعن  :بعشلا
 ِهنبا ،حيسملا َعوسي انِبرب َنونِمؤتأ :فقسألا
 َماقو ِربُقو َمل و ،لوتبلا َميرم ْنِم َدِلو يذلا ديحولا
 ؟بآلا ِنيمي نع ٌسلاج َوهو ،تاومألا ِنيب نِم
 نِمؤن ،معن  :بعشلا
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 ِةسينكل�و ،سُدُقلا ِحورل� َنونمؤتأ :فقسألا
 ،نيسيدقلا ِةكرشبو ،ةسَدَقُملا ةَّيكيلوثاكلا
 ؟ةيدبألا ِةايحلاو ،دسجلا ِةمايقو ،�اطخلاِ ةرفغمو
 نمؤن معن  :بعشلا
 ،حيسملا َعوسي انِّبر وبأ ،ريدقلا ُهللا :فقسألا
 ،سُدُقلا ِحورلاو ِءاملا نِم ًةينå ًةدالو �َدلو يذلا
 ِهتمعنب انظفحيلف ،�اطخلا َنارفُغ انل َبهوو
   .انِبر عوسي ِحيسملا يف ،ةيدبألا ِةايحلل

 .نيمآ :بعشلا  
 ءام ُتيأر
 منرت امنيب اديدج كرابملا ءاملf بعشلا فقسألا حضنَي
 :بسانم رخآ ديشن وأ ةيلاتلا ةنوفيتنألا
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 تيب ّلكل اولسرُي نأ انه �اعرلا ةنهكل نكمي

 عم نمازتل� ،ةلئاعلا ّبر موقيو كرابملا ءاملا نم ةنينق
  .هتلئاع دارفأ ىلع ءاملا ّشرب ،فقسألا هب موقي ام

 
Vidi aquam egredientem de templo, 

a latere dextro, alleluja: 
Et omnes, ad quos pervenit aqua ista, 

salvi facti sunt et dicent, alleluja. 
 Confitemini Domino, quoniam bonus: 
quoniam in saeculum misericordia ejus. 

   Gloria Patri, et Filio, et Spiritui 
Sancto. 

Sicut erat in principio, et nunc, et 
semper, 

et in saecula saeculorum. Amen. 

 ،نميألا ِبناجلا نِم ،لكيهلا نِم ً�راج ًءام ُتيأر

ةلئاعلل  
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 ؛�ولله

 :اولاقف صالخلا اول� مهيلإ َغلب َنيذلا ُّلُكو
 .�ولله ،�ولله
 عبارلا مسقلا

 نيبارقلا )ةمدخ وأ( ةيجروتيل

 انيداف ُعوسي :مداقتلا ةمينرت
  ةايَحلا ُعِدْبُم انيداف ُعوسَي .1
 ْتاوْمَألا ِْنيَب ْنِم انييُْحي ْيَك َماق              

 ْحيسَفلا ُرْحَبلاَو ىرَّثلاَو ُرْدَبلا 
 ْحيسَملا َماق ْدَق ىرَولا َْنيَب ودْشَت                
 ْرَهَظ ُّبَّرلا ةرينُملا ِسْمَّشلاَك .2

 ْرَهَـق َتْوَملا ةريدَق ٍدَيِب         
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 ْحيسَملا �ْؤُرِب يسْفَـن � يحَرْـفِإ 

 ْحيسَملا َماق ْدَق يبلَق � ْنَقُفْخُأ       
 ْرورُّسلِل وعْدَت امَّسلاَو ُضْرَألا .3
 ْروبُحَو ًادَْجم ٌّعِشُم ُنْوَكلاَو      

  ْحيصَت ِّوَجلا يف ِءالَعلا ُدانْجَأ 
 ْحيسَملا َماق ْدَق ِءانَّثلِ� ودْشَت         
 نيبارقلا ىلع ةالصلا
 مهو َكِبعش ِتاعُّرضت ،بر � ،لبقإ :فقسألا
 ِّرسلا اذه لعجاو + مهَنيبارق َكيلا َنوعفري
 انيلع َدوعي ،ةيِّحصِفلا ِتالافتحالا َةحتاف سَدَقُملا

 .انبر حيسمل� .يدبألا ِصالخل� ًاعيمج
 .نيمآ :بعشلا

  مُكَعم ُبرلا :فقسألا
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 ًاضيأ كِحور َعمو :بعشلا
 ىلُعلا ىلإ انَبولق عِفرنل :فقسألا
 بَّرلا ىدل اَّ¦إ :بعشلا
 انَهلإ َّبرلا ِرُكشنل :فقسألا
 لدَعو ٌقح َكلذ :بعشلا
 حصفلا ةمدَقُم :ةمّدقملا

 نا * ّيصالخو ٌبجاو ،لدعو ٌّقحل ُهَّنِإ
 َكَدِّجَُمن ناو*  نامز ِّلك يف ،ّبر � ،كَحِّبَسُن
 َحِبُذ دقو /ةليللا هذه يف*  مظعا ًاديجمت
 .حيسملا انُحْصِف
 .ملاعلا �اطخ َلازَأ يذلا*  ّيقيقحلا ُلَمحلا ُهَّنِإ
 َداعَأ /هِتمايقبو*  انَتوم َضقن ِهِتْوَمب يذلا َوُهو
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 .انْيلِإ َةايحلا
 َرَشْبَـتْساو*  ةَّيحْصِفلا ُحارفَألا ِتَّمع كلذل
 ُةَّيِوَلَعلا ُتاَّوُقلاو .ةنوكسملا ِّلك يف /َملاعلا
 + حيبستلا َنولِصاوُي*  ةكئالملا ُتاقْوجو
 :نيلئاق ِدÃا ِديشنب
 ...ٌسودق ...ٌسودق ...ٌسودق :بعشلا
 ...يذّلا ��أ

 ...هللا لمح �

 ديعسلا بعشلا اهُّيأ � :ةلوانملا مينارت
 ْديجَملا ِحْصِفلا اذِب اوّرُس ْديعَّسلا ُبْعَّشلا اهُّيَأ � .1

 :اـــــــــــــــــــــــــــــــــيولله     ْديدَج ٌدْهَع ْمُكَل اذه 
 �ولله ،�ولله ،�ولله

 ْتانِئاكلا ُةايَح اهيف       ْتاَميْرَملا ُحيصَت ىرْشُب .2
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 :اـــــــــــــــــــــــــــــــــيولله  ْتامَملا َنِم َماق ُّبَّرلا    

 �ولله ،�ولله ،�ولله
 ْريبَكلا َرَجَحلا َجَرْحَد ْدَق    ْريشَب ايْلَعلا َنِم ٌكَلَم .3
 :اـــــــــــــــــــــــــــــــــيولله   ْريدَقلا ¥الْوَم َماق ْذِإ      

 �ولله ،�ولله ،�ولله
 ْبيبَحلا انيداف َماق ْدَق      بيحَّنلا يّلَخ َُميْرَم � .4

  :اـــــــــــــــــــــــــــــــــيولله   ْبيجَعلا ِرْصَّنلاَو ِّزِعلِ�    
 �ولله ،�ولله ،�ولله

 ْمائِتلا يف اموت ِنود ْنِم    ْمارِكلا ُلُسُّرلا ِتَناك ْذِإ .5
 :اـــــــــــــــــــــــــــــــــيولله  ْمالَّسلا ُّبَّرلا ُمُهاطْعَأ     

 �ولله ،�ولله ،�ولله
 َْربَتْعا ام اذ ْمِِهلْوَقِلَف         َْربَخلا اموت اوغَّلَـب ْذِإ .6
 :اـــــــــــــــــــــــــــــــــيولله           ْرَهَظ يدافلا ُهَل ّىتَح    

 �ولله ،�ولله ،�ولله
 ْديبُي ًاّكَش ْعَدَو ْرُظنا       ْدينَعلا اموت � َلاق ْدَق .7
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 :اـــــــــــــــــــــــــــــــــيولله  ْديطَو ٍناميِ® ْتُبْـثاو 

 �ولله ،�ولله ،�ولله
 ْدِفُي َْمل يلْوَـق َّنَأَكَف           .ْدِقَتْعَـت ال َرَـت َْمل ْنِإ .8
 :اـــــــــــــــــــــــــــــــــيولله            ْدِقَتْفُم ْكِفْعَضِل ّينِإ     

 �ولله ،�ولله ،�ولله
 ْحيبَّذلا َمْسِج َدَهاشَو       ْحيسَملا اموت ىأَر اّمَل .9

 :اـــــــــــــــــــــــــــــــــيولله  ْحيرَجلل يهلِإ َلاق    
 �ولله ،�ولله ،�ولله

 اورَفْغَـتْساو اونَمآَو اورِصْبُـي َْمل ْنَمِل ىبوط .10
 :اـــــــــــــــــــــــــــــــــيولله  ُرِفاظ ٌّبَر ُلوقَي       

 �ولله ،�ولله ،�ولله
 ْرورُّسلا ُديع انُحْصِف اذ        ْروفَغلا ¹ِ ُدْمَحلا .11

 :اـــــــــــــــــــــــــــــــــيولله  ْروهُّدلا ِّرَم ىلع ىقْبَـي      
 �ولله ،�ولله ،�ولله
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 انِّبر حيسملا ةمايق ِّرسب
ــسِب ــسَن انِّبَر ِحيــسَملا ِةَمايِق ِّرِ  ُفِتَْ¦َو .ْنارْفُغلا ُّدِمَتْ
ـــصِب ْنَم ٌكَرابُم  ٌسوّدُق ٌهَلِإ .ْنايْغُّطلا َنِم انَقَـتَع ِهِبْلَ
ـمحَر ٌمِّظَعَـتُم ،ٌسوّدـُق ٌسوّدـُق  ِهـِّمُأ َراـكْذـَت ٌمِّظَعُم .ْناْ
ـــــــــــس ،َْميْرَـم ــــــيَ ـكَألا ِةَدِّ ـكِذ ٌمِّرَـكُـم .ْناوْ ـمج ىرْ  ِعـيَ
ــــــشَو ،ْنيــــــسيّدِقلا  �ولِّلَه ،�ولِّلَه .ْناميإلا ينَب ِهِبْعَ
 .�ولِّلَه
  لوانتلا دعب ةالص
 َدِحَّتي ىتح .بر � ،َكِتَبحم َحور انيلع ْضِفأ 
 ِحصِفلا ِّرسب مُهَـتيَّذَغ َنيذلا ُعيمج َكِتَفأرب
 .نيمآ :بعشلا    .انبر حيسمل� .سَّدَقُملا
 ةّيلافتحالا ِةَكَربلا
 ةكربلل مكسوؤر اونحا :سامشلا
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 يف ،مكيلع هتَكَرب ُريدقلا هلإلا َلَزنأ :فقسألا
 ِّلك نِم اًمحار مكاَّجنو ،اذه حصفلا دحأ ةّيشع
 .ةئيطخو ٍّرش
 .نيمآ :بعشلا
 ،ًةديدج ًةدالو مكَدَلو يذّلا وهو :فقسألا
 اًعيمج مكُرمغي :تاومألا نيب نِم هنبا ةمايقب
 .ةّيدبألا هبهاومب
 .نيمآ :بعشلا
 حيسملا َمالآ مترَكذ نيذَّلا متنأو :فقسألا

 :نولفَتحت ِديÃا هحصفب مويلا متنأ اهو ،نيعشاخ
 توكلملا يف ةّيحصفلا حارفألا هللا مكَغَّلب
 .ّيوامسلا
 .نيمآ :بعشلا
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 :ءيش ِّلك ىلع ُرداقلا هللا مُكُكر� :فقسألا
 .دِحاولا ُهلإلإ سُدُقلا ُحورلاو نبإلاو بآلا
 .نيمآ :بعشلا
 .�ولله ،حيسملا ِمالسب اوبهذإ :سامشلا
 �ولله ،ì ُركُشلا :بعشلا
 
 ْءامَّسلا َةَكِلَم � يحَرْـفا :ماتخلا ةمينرت
 �ولِّله �ولِّله -     ْءامَّسلا َةَكِلَم � يحَرْـفِإ

 �ولِّله �ولِّله -    ِهيلِمَْحت ْنَِأل ِتْلِّهُأ يذَّلا ّنَِأل
 1ولِّله 1ولِّله - لاق امَك َماق ْدَق ْلاق امَك َماق ْدَق

  ،انِلْجَِأل يّلَص ،انِلْجَِأل يّلَص
 �ولِّله �ولِّله -     .هللا ىلإ ،انِلْجَِأل يّلَص
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Regina Caeli 
Regina caeli, laetare, alleluia; 

Quia quem meruisti portare, alleluia, 
Resurrexit, sicut dixit, alleluia: 
Ora pro nobis Deum, alleluia. 

 ىهتنا


