
 

 ةیسنكلا ةایحلا لجأ نم مداقلا لیجلا ةئشنت

 ىلوألا ةلاسرلا

 برلا دادرتسا لبقتسم لجأ نم بابشلا و لافطألا لمع ةیمھأ
 2:2 ؛5:1 ؛15:3 يت2 ؛17-16:18 ول ؛20 ،12:22 ؤر :سدقملا باتكلا ةءارق

 ،هللا نم يلاحلا نالعإلا وھ امو ،ھیف نحن يذلا رصعلا ةفرعم ىلإً اعیمج جاتحن .١ 
 لخدن نأ بجی يذلا قفدتلا وھ امو ،ھلعفن نأ بجی ام و ،نوكن نأ بجی نیأو
 نراق ؛20 ،12:22 ؤر -برتقأ دق ةیناث برلا ءيجم مویو ـریصق تقولا نإف ؛ھیف
 .3-1:3 يت2 ؛39-37:24 تم عم

 لمعلا انلمھأ يضاملا يف ؛يضاملا يف لعفن انك امك لمعلا يف رارمتسالا اننكمی ال .٢ 
 :17-16:18 ول ً-ایلاعً اریدقت ماعلا لمعلا انردقو لب ،بابشلا و لافطألا عم

 لمعت نأ بجی .ایرھاظ ادج الوغشم نكت ال .نیتحوتفم لانیع نوكت نأ بجی" .أ 
 ىلع لمعلاً اضیأ كیلع بجی .ةیوناثلا و ةیدادعإلا ةلحرملا و بابشلا ىلع
 .انلبق نم عوبسأ لك لفط فآلا ةرشع نع لقی ال ام سیردت متی ىتح لافطألا
 ةسردملا يف نونوكیس نآلا تاونس عبس وأ تس رمعلا نم نوغلبی يذلا كئلوأ
 حجنت نأ كنكمی ،كلذب مایقلل دادعتسا ىلع تنك اذإ .تاونس رشع دعب ةیوناثلا
 .55 ص ،ةیبھذلا تارانملل ىوصقلا ةیمھألا -"دیكأتلاب

 ؛مھملُعت و مھیبرت و اھلافطأ ىعرت ةرشألا ةیولوأك ؛اھلافطأ ةلئاع يأ لھاجتت نل .ب 
 .5:1 ؛15:3 يت2 -هللا ةلئاع يف لافطألا نم دیدعلا مدخن نأ بجی ،يلاتلابو

 ،لافطألا ءالؤھ عم انلمع اذإ ؛لافطأ لمع سئانكلا عیمجل نوكی نأ بجی .ج 
 .تاونس عبس ىلإ تس دعبً اراغص تاوخأ و ةوخإً اعیمج نونوكیسف

 زكرت نأ بجی ؛لافطألا لمع لقثت لمحتل ةسینكلا لمعلا ءالمز دوقی نأ بجی .د 
 .لمعلا اذھ ىلع اھدوھج ةسینكلا

 عم نراق -هللا دی يف مھتیمھأ و بابشلا ةوالغ ىرنل انُنیعأ حتفی هللا عدن نأ بجی .3 
 :12:4 يت1 ؛2:2 يت2 ؛4 ،2:1 اد

 وك2 -ءيشلا اذھل بلق ھل نوكی نأ وھ ءيش مھأ نإف ،ناسنإلا ھلعفی ام لك يف .أ 
 :23:3 وك ؛11:6

 ،مھب ينتعت و ،بابشلا بُحت نأ بجی ،لمعلا اذھب مایقلا يف بغرت تنك اذإ .1 
 "لاملا سأر" نم ىندألا ددحلا اذھ رابتعا نكمی ؛مھنوؤشب مامتھالاو
 .14:19 تم -بابشلا لمعل بولطملا

 عفادب طقف بابشلا لمع ءادأو ،مھل بلق ال و بابشلاب مامتھا كیدل نكی مل اذإ .2 
 .13 ةیآلا -ھنم ةدئاف الف اذإ ،ددرتلا

 نأ بجی انھ نكلو ؛مھلیضفت عفادب كلذ نولعفی تاوخألا و ةوخألا ضعب .3 
 .29:4 لم1 -بلقلا اذھب بابشلا لمع ءادأل يفكی امب الیقث سیل ھنإ لوقن

 -يئاقلت لكشب اھل بلق انل نوكی ذئدنعف ،ةنیعُم ةلأسم ةمیق و ةیمھأ ىرن امدنع .ب 
 .8:3 ست1 عم نراق ؛2:2 يت2



 

 :38:1 ثت عم نراق ؛2:2 يت2 -بابشلا ىلع ةسینكلا لبقتسم فقوتی .4 
 ىلع روثعلا لھسلا نم سیل:ةقیقح فشتكنسف ،ةیانعب سدقملا باتكلا انأرق اذإ .أ 

 بقاوع ھل ءيش وأ دیدج ءيش لعفلً انسُمً اصخش اعد هللا نأ حضوت ةلاح
 :20-18:4 تم ؛8 ،4:1 اد ؛4 ،1:3 مص1 -ةریبك

 هراتخا وأ دیدج ءيش ءدبلً ابیرقت هللا ھمادختسا صخش لك نأ لوقن أ اننكمی .1 
 .38:1 ثت ً-اباش ناك رصعلا رییغتل هللا

 لك ذیفنتل ؛رصعلا ٌریغً المع ناك ھب مایقلل بابشلا هللا اعد لمع لكً ابیرقت .2 
 .4 ،1:3 مص1 -بابشلاً امئاد هللا اعد ،ةمیظعلا بقاوعلا تاذ لامعألا هذھ

 لمع رشن يف و ،برلا توكلم راشتنا لجأ نم ،برلا دی يف عفنلا لجأ نم .ب 
 .41-14:2 عأ عم نراق -بابشلا قتاع ىلع كش الب ةیلوؤسملا عقت ،برلا

 نیرشع وأ رشع ةسمخ ،ةرشع ،ةسمخ ةدمل ةیناث ھئیجم يف برلا رخأت اذإ .ج 
 ؛14:24 تم -بابشلا ىلإ ةمھملاب دھعی نأ بجیف ،امً ائیش زجنی نأ دارأوً اماع

 :5:4 ؛2:2 يت2 ؛19:28-20
 ،ةسینكلا بارخ ،"لیصاحملا راضخ" لثم ،مویلا فورظلا نإف ،كلذ عم .1 

-1:4 يت1 ً-ابیرق ةیناث ءيجملا عیطتسی ال برلا نأ انربخت ،نیبلاغلا ةردنو
 .13-1:3 يت2 ؛5

 ریبك ردق كانھ لازی ال امبر ھنأ نمؤن ،فقوملا اذھ لثم ةیؤر دنع ،كلذل .2 
 .9:3 طب2 -ضرألا ىلع ام ءيش زاجنإ ھلالخ برلا دیری تقولا نم

 كئلوأ وھ برلل نیعفان نونوكیس نیذلا كئلوأ ،نآلا نمً اماع نیرشع دعب .3 
 :17 ،15-14:3 يت2 -مویلا رغصأ وأ رمعلا نم تانیرشعلا يف مھ نیذلا

 ةدعاسملا يقلتل اوصلخ نیذلا بابشلا نم ةعومجم كانھ نوكی نأ بجی .أ 
 نم مھمادختسا و ةربخلا باستكا نم اونكمتی ىتح ،مھل ةبسانملا ةیحورلا
 .2:2 -لبقتسملا يف برلا لبق

 انفلخی نم كانھ نوكی نلف ،مویلا برلا مھبستكی بابش كانھ نكی مل اذإ .ب 
 .38-37:1 ثت عم نراق -ةوجف كانھ نوكتس مث ؛انلیحر دعب

 ةیباجیإ ةدایق مھحنم ىلع ظافحلا مت اذإو ،بابش تاوخأ و ةوخإ برلا أشن اذإ .4 
 برلا انذخأی ىتح راظتنالل يعاد الفً اذإ ،ةئطاخلا دویقلا نمً الدبً امامت
 وك1 ؛10:3 يت2 -برلا دی يف نیعفان اوحبصی نأ مھنكمی مویلا نم ً؛ادیعب

10:16. 
 رظن ةھجو نم ؛بابشلا عم كش الب و وھ لبقتسملا يف ھعفن و لمعلا لبقتسم .د 

 .38:1 ثت عم نراق ً-انس رغصألا ىلع انزیكرت عضن نأ بجی ،لمعلا لبقتسم


