
ةيمويلا ةالصلا باتك



03 ةيمويلا ةالصلا ةيمهأ

04

تايوتحملا لودج

08
11
14

ةيحابص تاولص

رهظلا دعب ةالص

 ةيئاسم تاولص

 مونلا لبق تاولص

 لك بسانت تاكربو تاولص16

تاقوألا



 انتايحل ًالكشو ًارارقتساو ًاتابث يطعي هنأل انتايحل ًادج مهم يمويلا عاقيإلا وأ نيتورلا
 امدنع حابص لك هسرامت ًانيتور كيدل نأ دكؤملا نم .نامألاب ًاروعش انحنميو ةيمويلا

 انم نيريثكل ةبسنلابو .كموي كبري نيتورلا اذهل ليطعت يأ نأو ،مونلا نم ظقيتست
 ةسرامم وأ جورخلل دادعتسالا كلذ يف امب ظقيتسن نأ درجمب نيعم نيتور عضو انيلع لهسي

 ىنبتن نأ انل فيك ؟يحورلا نيتورلا نع اذام نكلو .ةضايرلا
؟ًايحص ًانيتور

 
 مهتايح نم يساسأ ءزج يحورلا عاقيإلا ناك ،سدقملا باتكلا نمز يف نييناربعلل ةبسنلاب
 ،ةحارلل عوبسأ لك نم تبسلا موي اوصصخ امك ةالصلل ةنيعم ًاتاقوأ اوصصخ دقف ،ةيمويلا

 .مهتايحل هتطخو برلا حالص اهيف نوركذتي ماعلا لالخ ةصاخ دايعأو تاقوأب نولفتحي اوناكو
 ةالصلا ةعاس يف لكيهلل ادعص انحويو سرطب نأ 1 :3 لامعألا رفس يف باتكلا ركذيو

 اذام اوليخت .هتداعك موي لك تارم ثالث يلصي ناك لايناد نأ أرقن 10 :6 لايناد يفو .ةعساتلا
 ةءارقو ةالصلاب انحاورأ شعنن يكل مويلا لالخ ةريصق تارتف ثالث انذخأ ول ثدحي نأ نكمي

!هللا عم ةيحورلا انتايح اومنتس مك .باتكلا

 :12 ةيمور يف ءاج ام لعفلاب شيعت تنأف هللا ةملك يف لمأتلل موي لك ًاتقو صصخت امدنع
 :ِهللا ُةَدارإ يه ام اورِبَتخَتل ،ْمُكِناهذأ ِديدجتب ْمُكِلكَش نع اورَّيَغت لب ،َرهَّدلا اذه اولِكاشُت الو“ 2

 ،ةالصلاو ةملكلا ةءارق يف ًاتقو فرصت نأ هيف راتخت موي لك ”.ُةَلِماكلا ُةَّيضرَملا ُةَحِلاّصلا
 دعب ًاموي كل برلا ةئيشم زيمت ىتح سدقلا حورلا كنيعيس ،كلذ لعفت امدنعو كنهذ ددجتي

 .موي

 كتايحل نيتور عضول كل ًادشرم نوكيل ةالصلاب صاخلا باتكلا اذه مدختست نأ كعجشن
 ىلع اهنلعت نأ نكمي ةيباتك تايآ دجتس ءاسملاو رهظلا دعبو حابصلا تاولص يفو .ةيمويلا
 ةملكف ،تقو يأ يف اهيلصت نأ نكمي تاكربو تاولص باتكلا لمشي ًاضيأ .اهيلصتو كتايح
 نلعتو تاولصلا هذه يلصت نأ كعجشن كلذل .ةقوطنملا ةملكلا يف ةوق كانه نأ انملعت هللا

 كعم نوشيعي نم وأ كتلئاع دارفأ وعدت نأ ًاضيأ كنكمي .كتايح ىلع عومسم توصب تايآلا هذه
 .مكتايح ىلع تاكربلا هذه اونلعتلو ًاعم اولصتل
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.ملاعلا يف ناكم لك يف حيسملا ةلئاع عم حابص لك تايآلا هذه يلصن انوعد

(5-4 :6 ةينثت) اميشلا ةالص
 ِّلُك ْنِمو َكِسفَن ِّلُك ْنِمو َكِبلَق ِّلُك ْنِم َكَهلإ َّبَّرلا ُّبِحُتف .ٌدِحاو ٌّبَر انهلإ ُّبَّرلا :ُليئارسإ اي ْعَمسِا

 .نيمآ ،عوسي مسا يف .َكِتَّوق

(13-9 :6 ىتم) ةينابرلا ةالصلا
 ِءامسلا يف امك َكُتَئيشَم ْنُكَتل .َكُتوكلم ِتأيل .َكُمسا ِسَّدَقَتَيل ،ِتاوامسلا يف يذّلا انابأ

 اًضيأ ُنحَن ُرِفغَن امك انَبونُذ انل ْرِفغاو .َمويلا انِطعأ انَفافك انَزبُخ .ِضرألا ىَلع َكلذك
 ،َةَّوقلاو ،َكلُملا َكل َّنأل .ِريّرِّشلا َنِم انِّجَن نكل ،ٍةَبِرجت يف انلِخدُت الو .انيَلإ َنيبِنذُملل

.َنيمآ .ِدبألا ىَلإ ،َدجَملاو

(26-24 :6 ددع) ةيتونهكلا ةالصلا
 َكُحَنمَيو َكيَلع ُهَهجو ُّبَّرلا ُعَفرَي .َكُمَحرَيو َكيَلع ِهِهجَوب ُّبَّرلا ُءيضُي .َكُسُرحَيو ُّبَّرلا َكُكِرابُي

 .نيمآ .حيسملا عوسي مسا يف .اًمالس

 .ةقباسلا تاولصلا ىلإ ةفاضإلاب ةيلاتلا تاولصلا نم رثكأ وأ ةالص رايتخا كنكمي
 24-22 :3 ايمرإ يثارم

 ٌةَريثك .ٍحابص ِّلُك يف ٌةَديدج يه ُلوزت ال ُهَمِحارَم َّنأل ،َنفَن ْمَل انَّنأ ِّبَّرلا ِتاناسحإ ْنِم ُهَّنإ
 .ُهوجرأ َكلذ ِلجأ ْنِم ،يسفَن ْتَلاق ،ُّبَّرلا وه يبيصَن .َكُتَنامأ

 15 :24 عوشي
 ِربَع يف َنيذّلا ُمُكُؤابآ ْمُهَدَبَع َنيذّلا َةَهِلآلا َناك ْنإ :َنودُبعت ْنَم َمويلا ُمُكِسُفنأل اوراتخاف

 .َّبَّرلا ُدُبعَنف يتيَبو انأ اّمأو .ْمِهِضرأ يف َنونِكاس ْمُتنأ َنيذّلا َنيّيرومألا َةَهِلآ َناك ْنإو ،ِرهَّنلا

112-111 ،105 :119 رومزم
 ُتفَطَع .يبلَق ُةَجهَب يه اهَّنأل ،ِرهَّدلا ىَلإ َكِتاداهَش ُتثِرو .يليبَسل ٌرونو َكُمالك يلجِرل ٌجارِس

.ِةَياهِّنلا ىَلإ ِرهَّدلا ىَلإ َكَضئارف َعَنصأل يبلَق
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 9-1 :145 رومزم
 َكَمسا ُحِّبَسُأو ،َكُكِرابُأ ٍموي ِّلُك يف .ِدبألاو ِرهَّدلا ىَلإ َكَمسا ُكِرابُأو ،َكِلَملا يهلإ اي َكُعَفرأ

 ُحِّبَسُي ٍرْوَد ىَلإ ٌرْوَد .ٌءاصقِتسا ِهِتَمَظَعل سيلو ،اًّدِج ٌديمَحو ُّبَّرلا وه ٌميظع .ِدبألاو ِرهَّدلا ىَلإ
 ،َنوقِطنَي َكِفِواخَم ِةَّوقب .ُجَهلأ َكِبئاجَع ِرومُأو َكِدمَح ِدجَم ِلالَجب .َنورِبخُي َكِتورَبَجبو ،َكلامعأ
 ِحوّرلا ُليوَط ،ٌميحرو ٌناّنَح ُّبَّرلا .َنومِّنَرُي َكِلدَعبو ،َنودبُي َكِحالَص ِةَرثك َركِذ .ُثِّدَحُأ َكِتَمَظَعبو

.ِهِلامعأ ِّلُك ىَلع ُهُمِحارَمو ،ِّلُكلل ٌحِلاص ُّبَّرلا .ِةَمحَّرلا ُريثكو

(12-2 :5 ىتم) تابيوطتلا
 ىَبوط .ِتاوامسلا َتوكلم ْمُهل َّنأل ،ِحوّرلاب ِنيكاسَملل ىَبوط :اًلئاق ْمُهَمَّلَعو ُهاف َحَتَفف
 ِشاطِعلاو ِعايجلل ىَبوط .َضرألا َنوثِرَي ْمُهَّنأل ،ِءاعَدُولل ىَبوط .َنْوَّزَعَتي ْمُهَّنأل ،ىَنازَحلل

 ْمُهَّنأل ،ِبلَقلا ِءايقنألل ىَبوط .َنومَحرُي ْمُهَّنأل ،ِءامَحُّرلل ىَبوط .َنوعَبشُي ْمُهَّنأل ،ِّرِبلا ىَلإ
 ِلجأ ْنِم َنيدورطَملل ىَبوط .َنْوَعدُي ِهللا َءانبأ ْمُهَّنأل ،ِمالَّسلا يعِناصل ىَبوط .َهللا َنونِياعُي

 ٍةَمِلك َّلُك ْمُكيَلع اولاقو ْمُكودَرَطو ْمُكورَّيَع اذإ ْمُكل ىَبوط .ِتاوامسلا َتوكلم ْمُهل َّنأل ،ِّرِبلا
 اودَرَط اذكه ْمُهَّنإف ،ِتاوامسلا يف ٌميظع ْمُكَرجأ َّنأل ،اولَّلَهَتو اوحَرفِا .َنيبِذاك ،يلجأ ْنِم ،ٍةَريّرِش

.ْمُكلبَق َنيذّلا َءايبنألا

111 رومزم
 .ِّبَّرلا ُلامعأ يه ٌةَميظع .ْمِهِتَعامَجو َنيميقَتسُملا ِسِلجَم يف يبلَق ِّلُكب َّبَّرلا ُدَمحأ .ايولِّلَه

 .ِهِبئاجَعل اًركِذ َعَنَص .ِدبألا ىَلإ ٌمئاق ُهُلدَعو ،ُهُلَمَع ٌءاهَبو ٌلالَج .اهب َنيرورسَملا ِّلُكل ٌةَبولطَم
 ،ِهِلامعأ ِةَّوقب ُهَبعَش َرَبخأ .ُهَدهَع ِدبألا ىَلإ ُرُكذَي .اًماعَط ِهيفئاخ ىَطعأ .ُّبَّرلا وه ٌميحرو ٌناّنَح

 ،ِدبألاو ِرهَّدلا ىَدَم ٌةَتِباث .ٌةَنيمأ ُهاياصو ُّلُك .ٌّقَحو ٌةَنامأ ِهيَدَي ُلامعأ .ِمَمُألا َثاريم ْمُهَيطعُيل
 ُسأر .ُهُمسا ٌبوهَمو ٌسوّدُق .ُهَدهَع ِدبألا ىَلإ َماقأ .ِهِبعَشل ًءادِف َلَسرأ .ِةَماقِتساِلاو ِّقَحلاب ٌةَعونصَم

.ِدبألا ىَلإ ٌمئاق ُهُحيبست .اهيلِماع ِّلُكل ٌةَدِّيَج ٌةَنطِف .ِّبَّرلا ُةَفاخَم ِةَمكِحلا
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91 رومزم
 ُلِكَّتأف يهلإ .ينصِحو يإجلَم» :ِّبَّرلل ُلوقأ .ُتيبَي ِريدقلا ِّلِظ يف ،ِّيلَعلا ِرتِس يف ُنِكاّسلا

 ِهِتَحِنجأ َتحَتو ،َكُلِّلَظُي ِهيفاوَخب .رِطَخلا إبَولا َنِمو ِداّيَّصلا ِّخف ْنِم َكيّجَنُي ُهَّنأل .ِهيَلع
 ْنِم الو ،ِراهَّنلا يف ُريطَي ٍمهس ْنِم الو ،ِليَّللا ِفْوَخ ْنِم ىَشخت ال .ُهُّقَح ٌّنَجِمو ٌسرُت .يمَتحت

 نع ٌتاوبِرو ،ٌفلأ َكِبِناج نع ُطُقسَي .ِةَريهَّظلا يف ُدِسفُي ٍكالَه ْنِم الو ،ىَجُّدلا يف ُكُلسَي ٍإبو
.ِرارشألا َةازاجُم ىَرَتو ُرُظنت َكيَنيَعب امَّنإ .ُبُرقَي ال َكيَلإ .َكِنيمَي

 ْنِم ٌةَبرَض وندت الو ،ٌّرَش َكيقالُي ال ،َكَنَكسَم َّيلَعلا َتلَعَج يإجلَم ُّبَر اي َتنأ :َتلُق َكَّنأل
 اّلَئل َكَنولِمحَي يديألا ىَلع .َكِقُرُط ِّلُك يف َكوظَفحَي ْيَكل َكب ُهَتَكئالَم يصوي ُهَّنأل َكِتَميَخ

 .ِهيّجَنُأ يب َقَّلَعت هنأل .سودت َنابعُّثلاو َلبِّشلا .ُأطت ِّلِّصلاو ِدَسألا ىَلع .َكلجِر ٍرَجَحب َمِدصت
 لوط ْنِم .ُهُدِّجَمُأو ُهُذِقنُأ ،ِقيّضلا يف انأ ُهعم ،ُهل ُبيجَتسأف ينوعدَي .يمسا َفَرَع ُهَّنأل ُهُعِّفَرُأ

يصالَخ ِهيرُأو ،ُهُعِبشُأ ِماّيألا
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 رهظلا دعب ةالص
 .ةيرصع لك عم اهيف لمأتو رثكأ وأ ةيلاتلا تاولصلا دحأ رتخا

 15 :144 رومزم
.ُهُهلإ ُّبَّرلا يذّلا ِبعَّشلل ىَبوط .اذهك ُهل يذّلا ِبعَّشلل ىَبوط

5 :84 رومزم
.ْمِهبولُق يف َكِتيَب ُقُرُط .َكب ْمُهُّزِع ٍسانُأل ىَبوط

 ةملكلا سردي يذلا بعشلا كرابم .تقو لك يف كحبسيل يلصيو ةملكلا سردي نمل ىبوط
.نيمآ .عوسي مسا يف .هل ًاهلإ برلا جوتي يذلا بعشلا كرابمو يلصيو

 39 :4 ةينثت
 .ُلَفسأ ْنِم ِضرألا ىَلعو ،ُقوف ْنِم ِءامسلا يف ُهلإلا وه َّبَّرلا َّنأ َكِبلَق يف ْدِّدَرو َمويلا ِمَلعاف

.ُهاوِس سيل

8 :1 ةيؤر
 ىَلع ُرِداقلا ،يتأي يذّلاو َناك يذّلاو ُنئاكلا ُّبَّرلا ُلوقي «ُةَياهِّنلاو ُةَيادِبلا ،ُءايلاو ُفِلألا وه انأ

.ٍءيَش ِّلُك

21-10 :145 رومزم
 ،َنومَّلكَتي َكِتورَبَجبو ،َنوقِطنَي َكِكلُم ِدجَمب .َكُؤايقتأ َكُكِرابُيو ،َكِلامعأ ُّلُك ُّبَر اي َكُدَمحَي

.رْوَدف ٍرْوَد ِّلُك يف َكُناطلُسو ،ِروهُّدلا ِّلُك ُكلُم َكُكلُم .َكِكلُم ِلالَج َدجَمو َكَتَردُق َمَدآ ينَب اوفِّرَعُيل
 ْمِهيطعُت َتنأو ،ىَّجَرَتت َكاّيإ ِّلُكلا ُنُيعأ .َنينَحنُملا َّلُك ٌمِّوَقُمو ،َنيطِقاّسلا َّلُك ٌدِضاع ُّبَّرلا

 ِّلُك يف ٌميحرو ،ِهِقُرُط ِّلُك يف ٌّراب ُّبَّرلا .ىًضِر ٍّيَح َّلُك ُعِبشُتف َكَدَي ُحَتفت .ِهِنيح يف ْمُهَماعَط
 ُعَمسَيو ،ِهيفئاخ ىَضِر ُلَمعَي .ِّقَحلاب ُهَنوعدَي َنيذّلا ،ُهَنوعدَي َنيذّلا ِّلُكل ٌبيرق ُّبَّرلا .ِهِلامعأ

 ُقِطنَي ِّبَّرلا ِحيبستب .ِرارشألا َعيمج ُكِلهُيو ،ِهيّبِحُم َّلُك ُّبَّرلا ُظَفحَي .ْمُهُصِّلَخُيف ،ْمُهَعُّرَضت
.ِدبألاو ِرهَّدلا ىَلإ َسوّدُقلا ُهَمسا ٍرَشَب ُّلُك ْكِرابُيلو ،يمف
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 14 :19 رومزم
.يّيلوو يتَرخَص ،ُّبَر اي َكَمامأ ًةَّيضرَم يبلَق ُركِفو يمف ُلاوقأ ْنُكَتل

15 :51 رومزم
.َكِحيبستب يمف َرِبخُيف ،َّيَتَفَش ْحَتفا ُّبَر اي

 
9 :1 عوشي

.ُبَهذت امُثيَح َكعم َكَهلإ َّبَّرلا َّنأل ْبِعَترت الو ْبَهرت ال !ْعَّجَشَتو ْدَّدَشت ؟َكُترَمأ امأ

 9-4 :4 يبليف
 ُّبَّرلا .ِساّنلا ِعيمج َدنِع اًفورعَم ْمُكُملِح ْنُكَيل .اوحَرفا :اًضيأ ُلوقأو ،ٍنيح َّلُك ِّبَّرلا يف اوحَرفِا

 ىَدَل ْمُكُتابلِط ْمَلعُتل ،ِركُّشلا عم ِءاعُّدلاو ِةالَّصلاب ٍءيَش ِّلُك يف لب ،ٍءيَشب اوّمَتهت ال .ٌبيرق
.َعوسَي ِحيسَملا يف ْمُكَراكفأو ْمُكَبولُق ُظَفحَي ،ٍلقَع َّلُك ُقوفَي يذّلا ِهللا ُمالَسو .ِهللا

 ام ُّلُك ،ٌّرِسُم وه ام ُّلُك ،ٌرِهاط وه ام ُّلُك ،ٌلِداع وه ام ُّلُك ،ٌليلَج وه ام ُّلُك ،ٌّقَح وه ام ُّلُك ،ُةَوخإلا اهُّيأ اًريخأ
 ،ُهومُتمَّلَسَتو ،ُهومُتمَّلَعت امو .اورِكَتفا ِهِذه يفف ،ٌحدَم َناك ْنإو ٌةَليضف ْتناك ْنإ ،ٌنَسَح ُهُتيص

.ْمُكعم ُنوكي ِمالَّسلا ُهلإو ،اولَعفا اذهف ،َّيف ُهومُتيأرو ،ُهومُتعِمَسو
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 ةيئاسم تاولص
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موي لك ءاسم اهيف لمأتو ةيلاتلا تاولصلا نم رثكأ وأ ةدحاو رتخا

 13 :79 رومزم
.َكِحيبستب ُثِّدَحُن ٍرْوَدف ٍرْوَد ىَلإ .ِرهَّدلا ىَلإ َكُدَمحَن َكِتَياعِر ُمَنَغو َكُبعَش ُنحَن اّمأ

 لجأ نم كركشن .كنم ةيطع يه يتلا انحاورأ لجأ نمو كيدي يف انتايح نأل انهلإ اي كركشن
 ًاحابص تقو لك يف اهارن يتلا بئاجعلا لجأ نمو موي لك انتايح يف اهعنصت يتلا تازجعملا

 .عوسي مسا يف .كيف انتقث نلعن .ذفنت ال يتلا كتمحر لجأ نم كركشن .ًءاسمو ًارهظو
 .نيمآ

 121 رومزم
 .ِضرألاو ِتاوامسلا ِعِناص ،ِّبَّرلا ِدنِع ْنِم يتَنوعَم !ينْوَع يتأي ُثيَح ْنِم ،ِلابِجلا ىَلإ َّيَنيَع ُعَفرأ

 ُّبَّرلا .َكُظِفاح ُّبَّرلا .َليئارسإ ُظِفاح ُمانَي الو ُسَعنَي ال ُهَّنإ .َكُظِفاح ُسَعنَي ال .ُّلِزت َكلجِر ُعَدَي ال
 ْنِم َكُظَفحَي ُّبَّرلا .ِليَّللا يف ُرَمَقلا الو ،ِراهَّنلا يف ُسمَّشلا َكُبِرضت ال .ىَنمُيلا َكِدَي نع َكل ٌّلِظ

 .ِرهَّدلا ىَلإو َنآلا َنِم َكلوخُدو َكَجورُخ ُظَفحَي ُّبَّرلا .َكَسفَن ُظَفحَي .ٍّرَش ِّلُك

6 :1 يبليف
.ِحيسَملا َعوسَي ِموي ىَلإ ُلِّمَكُي اًحِلاص اًلَمَع مُكيف َأدَتبا يذّلا َّنأ ِهِنيَع اذهب اًقِثاو

 16-14 :4 نييناربع
 ْنأل .ِرارقإلاب ْكَّسَمَتَنلف ،ِهللا ُنبا ُعوسَي ،ِتاوامسلا َزاتجا دق ٌميظع ٍةَنَهك ُسيئَر انل ْذإف
 الب ،انُلثِم ٍءيَش ِّلُك يف ٌبَّرَجُم لب ،انِتافَعَضل َيثرَي ْنأ ٍرِداق ُريَغ ٍةَنَهك ُسيئَر انل سيل

 .ِهِنيح يف اًنْوَع ًةَمعِن َدِجَنو ًةَمحَر َلانَن ْيَكل ِةَمعِّنلا ِشرَع ىَلإ ٍةَقِثب ْمَّدَقَتَنلف .ٍةَّيطَخ
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 21-14 :3 سسفأ
 يف ٍةَريشَع ُّلُك ىَّمَسُت ُهنِم يذّلا ،ِحيسَملا َعوسَي انِّبَر يبأ ىَدَل َّيَتَبكُر ينحأ اذه ِبَبَسب
 يف ِهِحورب ِةَّوقلاب اودَّيأتت ْنأ ،ِهِدجَم ىَنِغ ِبَسَحب ْمُكَيطعُي ْيَكل .ِضرألا ىَلعو ِتاوامسلا

 يف َنوسِّسأتُمو َنولِّصأتُم ْمُتنأو ،ْمُكبولُق يف ِناميإلاب ُحيسَملا َّلِحَيل ،ِنِطابلا ِناسنإلا
 ُقمُعلاو ُلوّطلاو ُضرَعلا وه ام ،َنيسيّدِقلا ِعيمج عم اوكِردُت ْنأ اوعيطَتست ىَّتح ،ِةَّبَحَملا

 ُرِداقلاو .ِهللا ِءلِم ِّلُك ىَلإ اوئِلَتمت ْيَكل ،ِةَفِرعَملا َةَقئافلا ِحيسَملا َةَّبَحَم اوفِرعَتو ،ُولُعلاو
 ُهل ،انيف ُلَمعت يتّلا ِةَّوقلا ِبَسَحب ،ُرِكَتفَن وأ ُبُلطَن اّمِم اًّدِج َرَثكأ ،ٍءيَش ِّلُك َقوف َلَعفَي ْنأ

.َنيمآ .ِروهُّدلا ِرهَد ِلايجأ ِعيمج ىَلإ َعوسَي ِحيسَملا يف ِةَسينَكلا يف ُدجَملا
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 مونلا لبق تاولص
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 .موي لك مونلا لبق اهيف لمأتو ةيلاتلا تاولصلا دحأ رتخا
 5 :3 رومزم

 .ينُدُضعَي َّبَّرلا َّنأل ُتظَقيَتسا .ُتمِنو ُتعَجَطضا انأ

 8 :4 رومزم
 .ينُنِّكَسُت ٍةَنينأمُط يف اًدِرَفنُم ُّبَر اي َتنأ َكَّنأل ،ُمانأ اًضيأ لب ُعِجَطضأ ٍةَمالَسب

12 :8 انحوي
 ُنوكي لب ِةَملُّظلا يف يشمَي الف ينعَبتي ْنَم .ِمَلاعلا ُرون وه انأ :اًلئاق اًضيأ ُعوسَي ْمُهَمَّلك َّمُث

 .ِةايحلا ُرون ُهل

 ءانثأ يف ًامالس ينطعأ كلضف نم .ًامون ينيطعت نم اي ،نوكلا كلم ،انديس بر اي تنأ كرابم
 ظقيتسأ ىتح يندعاسو ينهذ نع ةئيسلا مالحألاو راكفألا لك دعبا .يظاقيتسا دنعو يمون

 مسا يف .كدجم يف ملاعلا رينت نم تنأ كنأل ينيعل ًارون ينحنماو حابصلا يف ةقارشإب
 .نيمآ .عوسي
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 تاقوألا
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 .اهيلإ ةجاح يف نوكت امدنع تقو يأ يف تاكربلا هذه ددرو تاولصلا هذه لص

 ءايحإلا ىلع ةرداقلا هللا ةوق
 8 :25 ءايعشإ

 ِّلُك نع ِهِبعَش َراع ُعِزنَيو ،ِهوجُولا ِّلُك نع َعومُّدلا ُّبَّرلا ُدِّيَّسلا ُحَسمَيو ،ِدبألا ىَلإ َتوملا ُعَلبَي
.َمَّلكت دق َّبَّرلا َّنأل ،ِضرألا

26-25 :11 انحوي
 يب َنَمآو اًّيَح َناك ْنَم ُّلُكو ،ايحَيسف َتام ْوَلو يب َنَمآ ْنَم .ُةايحلاو ُةَمايقلا وه انأ :ُعوسَي اهل َلاق

 .ِدبألا ىَلإ َتومَي نلف

 ةايحلا انحنمت .انصلخت نأ رداق كنأ ملعن .ىتوملا ءايحإ ىلع رداقلا ،ريدقلا هلإلا تنأ
 يفت تنأ .رارحأ ىرسألا قلطت تنأ .ىضرملا يفشتو نيطقاسلا ميقتو كحالص انيرتو

 .اودقر نم ييحت فوسو ييحتو تيمت تنأ .انكيلم كلثم نم .تاومألا ييحت فوسو كدوعوب
 .ىتوملل ةايحلا حنام يديسو يهلإ بر اي كمسا كرابم

 هللا ةسادق
 3 :22 رومزم

.َليئارسإ ِتاحيبست َنيَب ُسِلاجلا ُسوّدُقلا َتنأ

 6 :53 ءايعشإ
 .انِعيمج َمثإ ِهيَلع َعَضو ُّبَّرلاو ،ِهِقيرط ىَلإ ٍدِحاو ُّلُك انلِم .انلَلَض ٍمَنَغك انُّلُك

 تنأ ،بر اي تنأ كرابم .موي لك كحبسيو ككرابي كبعش .كمسا وه سودقو ،بر اي سودق تنأ
 .سودقلا وه
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 نارفغلاو ةبوتلا
 22-18 :3 ةيؤر

 ،َسَبلت ْيَكل اًضيب اًبايثو ،َينغَتست ْيَكل ِراّنلاب ىًّفَصُم اًبَهَذ يّنِم َيرَتشت ْنأ َكيَلع ُريشُأ
 .ُهُبِّدَؤأو ُهُخِّبَوأ ُهُّبِحُأ ْنَم ُّلُك يّنإ .َرِصبُت ْيَكل ٍلحُكب َكيَنيَع ْلِّحكو .َكِتَيرُع ُيزِخ ُرَهظَي الف

 ِهيلإ ُلُخدأ ،َبابلا َحَتَفو يتوص ٌدَحأ َعِمس ْنإ .ُعَرقأو ِبابلا ىَلع ٌفِقاو اذَنأه .ْبُتو اًرويَغ ْنُكف
 اًضيأ انأ ُتبَلَغ امك ،يشرَع يف يعَم َسِلجَي ْنأ ِهيطعُأسف ُبِلغَي ْنَم .يعَم وهو ُهعم ىَّشَعَتأو

 .ِسئانَكلل ُحوّرلا ُهُلوقي ام ْعَمسَيلف ٌنُذُأ ُهل ْنَم .ِهِشرَع يف يبأ عم ُتسَلَجو

14 :7 مايأ رابخأ2
 ِةيدَّرلا ِمِهِقُرُط نع اوعَجَرو ،يهجو اوبَلَطو اْوَّلَصو ْمِهيَلع يمسا َيعُد َنيذّلا يبعَش َعَضاوت اذإف

 .ْمُهَضرأ ُئِربُأو ْمُهَتَّيطَخ ُرِفغأو ِءامسلا َنِم ُعَمسأ ينَّنإف

 .بوتن ىتح اندعاسو انلعافأ ىلع انحماس .كنم انبرق .كتملك يلإ ،بآلا اهيأ كيلإ انعجرأ
 بر اي تنأ كرابم .دمع نع هانفرتقا مثا لكو اهانبكترا ةيطخ لك يوامسلا انابأ اي انل رفغا

 .اياطخلا رفاغ

 ءادفلاو صالخلا
 154-153 :119 رومزم

 .ينِيحأ َكِتَمِلك َبَسَح .ينَّكُفو َياوعَد ْنِسحأ .َكَتَعيرَش َسنأ ْمَل يّنأل ،ينذِقنأو يّلُذ ىَلإ ْرُظنُا

 .ميظعلا انيداف كنأل كمسا لجأل بر اي انعأ .باعصلا زايتجإ ىلع اننيعتو انتلذم ىرت تنأ
عيمجلا يداف ، بر اي تنأ كرابم
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 14-13 :58 ءايعشإ
 ِّبَّرلا َسَّدَقُمو ،ًةَّذَل َتبَّسلا َتْوَعَدو ،يسدُق َموي َكِتَّرَسَم ِلَمَع نع ،َكلجِر ِتبَّسلا نع َتدَدَر ْنإ

 ُذَّذَلَتت ٍذئَنيح َكَّنإف ،َكِمالكب ِمُّلكَّتلاو َكِتَّرَسَم ِداجيإ ْنَعو َكِقُرُط ِلَمَع نع ُهَتمَركأو ،اًمَّرَكُم
.َمَّلكت ِّبَّرلا َمف َّنأل ،َكيبأ َبوقعي َثاريم َكُمِعطُأو ،ِضرألا ِتاعَفَترُم ىَلع َكُبِّكَرُأو ،ِّبَّرلاب

 اي كب ذذلتن .انتحار كنأو تبسلا هلإ كنأ نلعن .تبسلا موي ةيطع لجأ نم بر اي كركشن
 ملاعلل نوكنو كب هبشتن ىتح اندعاس ،ملاعلا رون وه تنأ .سدقملا كمويب عتمتسنو بر
 كنأل انهلإ بر اي مسا كرابم .اهيف كروضح ةيطع لجأ نم كركشنو انتويب ىلإ كوعدن .ًارون

 .انتحار

 ءافشلا
 14 :17 ايمرإ

 .يتَحيبست َتنأ َكَّنأل ،َصَّلَخُأف ينصِّلَخ .ىَفشُأف ُّبَر اي ينِفشِا

 يفاش انهلإ برلا اهيأ تنأ كرابم .ىفشُنف انسملا .موحرلا يفاشلا هللا كنأل بر اي انيفشا
 .ىضرملا

 ربلا
 34-33 :6 ىتم

 ُّمَتهَي َدَغلا َّنأل ،ِدَغلل اوّمَتهت الف .ْمُكل ُدازُت اهُّلُك ِهِذهو ،ُهَّربو ِهللا َتوكلم اًلَّوأ اوبُلطا نكل
 .ُهُّرَش َمويلا يفكَي .ِهِسفَنل امب

 بلطيو سودقلا كمسا يف قثيو نمؤي نم لكل نسحأو راربألا كديبع ىلع بر اي فءارت
 كرابم .كيف انتقث عضن اننأل ءيش يأ نأشب قلقن وأ متهن ال ىتح اندعاس .كربو كتوكلم

 .راربألا ظفحت نم اي انهلإ برلا اهيأ تنأ
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 15-12 :3 يسولوك
 ،ًةَعادوو ،اًعُضاوَتو ،اًفطُلو ،ٍتافأر َءاشحأ َنيبوبحَملا َنيسيّدِقلا ِهللا يراتخُمك اوسَبلاف

 ،ىَوكَش ٍدَحأ ىَلع ٍدَحأل َناك ْنإ .اًضعَب ْمُكُضعَب َنيحِماسُمو ،اًضعَب ْمُكُضعَب َنيلِمَتحُم ،ٍةانأ َلوطو
 .ِلامَكلا ُطابِر يه يتّلا َةَّبَحَملا اوسَبلا ِهِذه ِعيمج ىَلعو .اًضيأ ْمُتنأ اذكه ُحيسَملا ُمُكل َرَفَغ امك

 .َنيرِكاش اونوكو ،ٍدِحاو ٍدَسَج يف ْمُتيعُد ِهيلإ يذّلا ِهللا ُمالس ْمُكبولُق يف ْكِلمَيلو

 ىلإ ءاج يذلا كرونب انهلإ اي انكراب .ةمحرو ةكربو ًافطلو ًامالس عيمجلا حنماو انحنما بر اي
 .مهيلع ننحتنو نيرخآلا كرابن نأو نيبحمو ءافطل نوكن نأ انحنما .ةايح انحنميل ملاعلا

 .هبعشل مالسلا حنام انهلإ برلا اهيأ تنأ كرابم .مالسلاب كبعش كراب

 صالخلا لجأل ركشلا
 15-14 :118 رومزم

 ِّبَّرلا ُنيمَي :َنيقيّدِّصلا ِمايخ يف ٍصالَخو ٍمُّنَرت ُتوص .اًصالَخ يل َراص ْدَقو ،ُّبَّرلا يمُّنَرَتو يتَّوق
 .ٍسأبب ٌةَعِناص

 ةصلخملا كتمحر ىلع كركشن لظنسو ةنامألاو بحلاب انسوفن درت كنأل بر اي كركشن
 .كتلئاع نم ءزج نوكنل انتوعد كنأ لجألو
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 10 :111 رومزم
 .ِدبألا ىَلإ ٌمئاق ُهُحيبست .اهيلِماع ِّلُكل ٌةَدِّيَج ٌةَنطِف .ِّبَّرلا ُةَفاخَم ِةَمكِحلا ُسأر

 دنع انثاريم ،دبألا ىلإ كتوكلم كرابم .دبألل مئاق هحيبست .ةمكحلا سأر يه برلا ةفاخم
 .انتداق اهب قطني يذلا برلا مالكو انءابآ تاهيجوتو انتاهمأ ميلاعت عمسن ىتح انعأ .برلا

 .ديجملا يناثلا هئيجم رظتننو هقرط بلطنو برلا يف انناميإ عضن

 حورلاو بلقلا ءاقن
 12-10 :51 رومزم

 ،َكِهجو ِماّدُق ْنِم ينحَرطت ال .يلِخاد يف ْدِّدَج اًميقَتسُم اًحورو ،ُهللا اي َّيف ْقُلخا اًّيقَن اًبلَق
 .يندُضعا ٍةَبِدَتنُم ٍحوربو ،َكِصالَخ َةَجهَب يل َّدُر .يّنِم ُهعِزنت ال َسوّدُقلا َكَحورو

 يذلا تنأو ةايح ةمسن ّيف تخفن نم تنأف ،اهقلخت تنأ ،ةيقن ًاحور ينحنمت تنأ ،بر اي
 املاط ةميقتسم ًاحورو ًايقن ًابلق ّيف قلخت نأ يه يتالص .ينم اهذخأتس موي تاذو اهظفحت

 لك درت نم اي ،بر اي تنأ كرابم .اهيلع نوكأل ينتقلخ يتلا ةقيرطلاب ةايحلا هذه يف انأ
 .يلخاد يف ًايقن ًابلق قلختو ءيش

 ميلشروأ ءانب ةداعإو ليئارسإ
 2 :147 رومزم

 .َليئارسإ يّيفنَم ُعَمجَي .َميلَشُروأ ينبَي ُّبَّرلا

 نأ كنم بلطن ،بر اي .بقاعُيس ليئارسإ وحن ءوسلاب كلسيو ليئارسإ ىلع موقي نم لك
 يفو ًابيرق اهينباو ةمحرلا ةنيدم ميلشروأ ىلإ ىرخأ ةرم دع .ليئارسإ ءادعأ لكو رشلا وحمت

 .ىرخأ ةرم حيسملا ةدوع رظتنن امنيب كصالخ لسرأ .ميلشروإ ىلع دواد كلم دعأو انموي
 .ميلشروأ ينبت نم ام انهلإ برلا اهيأ كركشن
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 هللا حالس
 18-10 :6 سسفأ

 اورِدقت ْيَكل َلِماكلا ِهللا َحالِس اوسَبلا .ِهِتَّوق ِةَّدِش يفو ِّبَّرلا يف اْوَّوَقت ،يتَوخإ اي اًريخأ
 عم ،ِءاسَؤّرلا عم لب ،ٍمحَلو ٍمَد عم ْتَسيَل انَتَعَراصُم َّنإف .َسيلبإ ِدِياكَم َّدِض اوتُبثت ْنأ

 ِلجأ ْنِم .ِتاّيوامسلا يف ِةَّيحوّرلا ِّرَّشلا ِدانجأ عم ،ِرهَّدلا اذه ِةَملُظ ىَلع ِمَلاعلا ِةالُو عم ،ِنيطالَّسلا
 َّلُك اومِّمَتُت ْنأ َدعَبو ،ِريّرِّشلا ِمويلا يف اومِواقُت ْنأ اورِدقت ْيَكل َلِماكلا ِهللا َحالِس اولِمحا َكلذ
 ْمُكلُجرأ َنيذاحو ،ِّرِبلا َعرِد َنيسِبالو ،ِّقَحلاب ْمُكَءاقحأ َنيقِطنَمُم اوتُبثاف .اوتُبثت ْنأ ٍءيَش

 اوئِفطُت ْنأ َنورِدقت ِهب يذّلا ،ِناميإلا َسرُت ِّلُكلا َقوف َنيلِماح .ِمالَّسلا ِليجنإ ِدادعِتساب
 َنيّلَصُم .ِهللا ُةَمِلك وه يذّلا ِحوّرلا َفيَسو ،ِصالَخلا َةَذوخ اوذُخو .ِةَبِهَتلُملا ِريّرِّشلا ِماهِس َعيمج

 ِلجأل ،ٍةَبلِطو ٍةَبَظاوم ِّلُكب ِهِنيَعب اذهل َنيرِهاسو ،ِحوّرلا يف ٍتقو َّلُك ٍةَبلِطو ٍةالَص ِّلُكب
 .َنيسيّدِقلا ِعيمج

 ءاسؤر عم لب ،محلو مد عم تسيل انبرح نأل هتدش ةوقب حلستنو هللا حالس سبلن مويلا
 كنأل صالخلا ةذوخ عضن .تايوامسلا يف ةيحورلا رشلا دانجأ عم ،ةملظلا ةالوو نيطالسو

 ليجنإب انلجرأ يذاحنو ،قحلا كنأل قحلا ةقطنم عضنو ،انرب كنأل ربلا عرد سبلن .انصالخ
 سرتب كسمن ىرخألا ديلا يفو ،هللا ةملك وه يذلا حورلا فيسب كسمنو ،انمالس كنأل مالسلا

 .ملاعلا يف يذلا نم مظعأ انيف يذلا نأ نلعن .ودعلا ماهس عيمج ئفطي نأ رداقلا ناميإلا
 لكو حجنت نل اندض تروص ةلآ لك نأب اندعت يتلا كتملك لجأ نمو كحالس لجأ نم كركشن

 .نيمآ .حيسملا عوسي يف نيسيدقلا ثاريم وه اذه نأل هيلع مكحُيس انيلع موقي ناسل
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 26-22 :5 ةيطالغ
 ِلاثمأ َّدِض .ٌفُّفَعت ،ٌةَعادو ،ٌناميإ ،ٌحالَص ،ٌفطُل ،ٍةانأ ُلوط ،ٌمالس ،ٌحَرف ،ٌةَّبَحَم :وهف ِحوّرلا ُرَمَث اّمأو

 ُشيعَن اّنُك ْنإ .ِتاوَهَّشلاو ِءاوهألا عم َدَسَجلا اوبَلَص دق ِحيسَملل مُه َنيذّلا نكلو .ٌسومان سيل ِهِذه
 ُدِسحَنو ،اًضعَب انُضعَب ُبِضاغُن َنيبِجعُم ْنُكَن ال .ِحوّرلا ِبَسَحب اًضيأ ْكُلسَنلف ،ِحوّرلاب

 .اًضعَب انُضعَب

 نم ملاعلل نلعن ىتح انتايح يف ىنغو ةرفوب سدقلا حورلا رمث ومني نأ مويلا يلصن
 نع دعتبنو انتابغرو انداسجأ بلصن .فطللاو ةانألا لوطو مالسلاو حرفلاو ةبحملا انلوح

 حورلا عم انتايح قفتت ىتح اندعاس .ةريغلاو دسحلا راكفأ ضفرنو ةيدرلا ملاعلا قرط
 سدقلا حورلا لمعل ةحوتفم انناذأو اننويع نكتل .هعم لباقتن نم لكل ًارون نوكنل سدقلا

 .نيمآ .مويلا انتايح يف
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 11 :3 ىتم
 .ُهَءاذِح َلِمحأ ْنأ اًلهأ ُتسَل يذّلا ،يّنِم ىَوقأ وه يدعَب يتأي يذّلا نكلو ،ِةَبْوَّتلل ٍءامب ْمُكُدِّمَعُأ انأ

 .ٍرانو ِسُدُقلا ِحوّرلاب ْمُكُدِّمَعُيس وه

 4 :2 لامعأ
 ْنأ ُحوّرلا ُمُهاطعأ امك ىَرخُأ ٍةَنِسلأب َنومَّلكَتي اوأدَتباو ،ِسُدُقلا ِحوّرلا َنِم ُعيمجلا َألَتماو

 .اوقِطنَي

11-4 :12 سوثنروك1
 ٍلامعأ ُعاونأو .ٌدِحاو َّبَّرلا نكلو ،ٌةَدوجْوَم ٍمَدِخ ُعاونأو .ٌدِحاو َحوّرلا نكلو ،ٌةَدوجْوَم َبِهاوَم ُعاونأف

 ِحوّرلا ُراهظإ ىَطعُي ٍدِحاو ِّلُكل ُهنكلو .ِّلُكلا يف َّلُكلا ُلَمعَي يذّلا ،ٌدِحاو َهللا نكلو ،ٌةَدوجْوَم
 َرَخآِلو ،ِدِحاولا ِحوّرلا ِبَسَحب ٍملِع ُمالك َرَخآِلو ،ٍةَمكِح ُمالك ِحوّرلاب ىَطعُي ٍدِحاول ُهَّنإف .ِةَعَفنَملل

 َرَخآِلو ،ٌةَّوبُن َرَخآِلو ،ٍتاّوق ُلَمَع َرَخآِلو .ِدِحاولا ِحوّرلاب ٍءافِش ُبِهاوَم َرَخآِلو ،ِدِحاولا ِحوّرلاب ٌناميإ
 ُدِحاولا ُحوّرلا اهُلَمعَي اهَّلُك ِهِذه نكلو .ٍةَنِسلأ ُةَمَجرت َرَخآِلو ،ٍةَنِسلأ ُعاونأ َرَخآِلو ،ِحاورألا ُزييمت

 .ُءاشَي امك ،ِهِدَرفُمب ٍدِحاو ِّلُكل اًمِساق ،ِهِنيَعب

 حورلاب دمتعأ نأ عيطتسأ ينأب كتملك يف ةدوجوملا ديعاوملا لجأل نتمم يبلق ،بآلا اهيأ
 ةيدومعمب دعولا لبقأ نأ بلطأ نآلا .نيسمخلا موي يف نينمؤملل هتيطعأ يذلا سدقلا

 ًارونو يترسأل ًانهاك نوكأ يكل كحور ةوق ىلع ينمتأت نأ كنم بلطا ،بر اي .سدقلا حورلا
 بهاوم ينحنمت نأ كنم بلطأ عضاوت لكب .يلالخ نم قرشُي كرون يلوح نم ىري ىتح ،ممألل
 ةوق لبقأ .كمسا دجمل اهمدختسا فيك ينملعو كتملك يف اهب ينتدعو يتلا سدقلا حورلا

 ريغتت نأ يلصأو بر اي يتايح يف كمركأ .ةمكحلاب ًالهؤمو كل ًادهاش نوكأ ىتح سدقلا حورلا
 .نيمآ .سدقلا حورلاو نبالاو بآلل ًادجم .كحور ةيدومعمب دبألل يتايح
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 يترسأ دارفأل ةصاخ ةالص
 مهنم لك فرعت تنأ .يترسأ دارفأ نم درف لك لجأل عوسي مسا يف يلصأ مويلا ،بر اي

 كدالوأ مه كلذل .كتروص ىلع مهيف دحاو لك تقلخ كنأل محرلا يف اونوكتي نأ لبق ىتح
 لجأ نم يلصأ ،بر اي مويلا .كتانبو

________________________________________ نأ يه اهلجأل/هلجأل يتالصو ____________

________________________________________ نأ يه اهلجأل/هلجأل يتالصو ____________

________________________________________ نأ يه اهلجأل/هلجأل يتالصو ____________

________________________________________ نأ يه اهلجأل/هلجأل يتالصو ____________

________________________________________ نأ يه اهلجأل/هلجأل يتالصو ____________

________________________________________ نأ يه اهلجأل/هلجأل يتالصو ____________

________________________________________ نأ يه اهلجأل/هلجأل يتالصو ____________

________________________________________ نأ يه اهلجأل/هلجأل يتالصو ____________

________________________________________ نأ يه اهلجأل/هلجأل يتالصو ____________

25



 ةرايزب مق تامولعملا نم ديزملل
C E L E B R AT I O N . O R G


