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 نظرة عامة: النعمة( بشارة)إجنيل 

I- مللتمبريموالتةكنيمعلىماحملب :مفد من معمة ماهلاهل
 سكب بولس حياته كرسول أمين على إنجيل النعمة -أ 

عَر للعرَّ ِّ َولَِكنَّنِي لَْسُت أَْحتَِسُب لَِشْيٍء َوالَ نَْفِسي " َِ عْهتَُمن  َْ عةَ للَّتِعي أَ ََ ْد ِِ يِي َولْل ْْ َم بِفََرٍح َسع ثَِمينَةٌ ِعْنِدي َحتَّى أُتَمِّ

َمِة للاِ  ْْ   (42:42اع ) ."يَُسوَع ألَْشَمَد بِبَِشنَرِة نِ

النةا  كما تحذرنا من الذين يشوهوا رسالة النعمةة  أن يةدعوا . تدعونا الكلمة المقدسة للسعى وراء إيمان الرسل -ب 

 ."نعمة هللا"لحياة متساهلة بإسم 

َُ أَ ْ أ" عرُِرْر ُْ عصَِ  لْلُمْشعتََرِ ، ل َِ  أَْكتُعَب إِلَعْيُكْم َولِع عن  يَُّمن لألَِحبَّنُء، إِْذ ُكْنُت أَْصنَُع ُكلَّ لْلَجْمِد ألَْكتَُب إِلَْيُكْم َععِر لْل

ة   عرَّ ََ يِسعيرَ أَْ  تَْجتَِمُدول ألَْجِل لإِليَمنِ  لْلُمَسلَِّم  ْينُونَعِة، . لِْلقِدِّ ْنعُه لْلقَعِديِم لَِمعِهِن للدَّ َُ ٌَ  َعْد ُكتِبُعول  ْلَسعة  أُنَعن ُْ عَل  َْ ََ ألَنَّعُُ 

يَِّد لْلَوِحيدَ  َمةَ إِلَِمنَن إِلَى للدََّعنَرِة، َويُْنِكُروَ  للسَّ ْْ لُوَ  نِ نٌر، يَُحوِّ  (2-3يهوذا ) " .للاَ َوَربَّنَن يَُسوَع لْلَمِسيحَ : فُجَّ

ن نقةاو  أمنةاء لرسةالة النعمةة الكتابيةة وأ هةي أن نكةون  أعتقد أن من أكبر التحديات التي تواجهنا في يومنةا هةذا -ج 

 . ونفضح كل رسائل النعمة المشوهة  كثيرون لن يحتملوا التعليم الصحيح

ععِحيَح، بَععْل " َّْ لِععيَم لل ْْ ُِ للتَّ َْلِِّمععيَر ألَنَّععُُ َسععيَُكوُ  َوْ ععٌت الَ يَْحتَِملُععوَ  فِيعع َُ ُْععوَ  لَُمععْم  ععِة يَْجَم نصَّ َِ َحَسععَب َشععَمَولتِِمُم لْل

 َِ َرلفَن ُِ ، َويَْنَحِرفُوَ  إِلَى لْل َُْمْم َعِر لْلَحقِّ َِ َسن ََ ِرفُوَ   ْْ ُُْمْم، فَيَ َِ َسن ََ ة   ْستَِحكَّ  (2-3:2تي 4) ".َُ

 . وعظ بها أنذاكحذر بولس المؤمنين من رسائل النعمة المغلوطة التي كان ي   -د 

رَ " َْ َمِة لْلَمِسيِح إِلَى إِْنِجيٍل آ ْْ َعنُكْم بِنِ ََ ُب أَنَُّكْم تَْنتَقِلُوَ  َهَكَهل َسِريْن  َعِر للَِّهي  َْجَّ َر، َغْيعَر أَنَّعُُ . إِنِّي أَتَ َْ لَْيَس ُهَو آ

لُول إِْنِجيَل لْلَمِسيحِ  عن َولَِكْر . يُوَجُد  َْوٌم يُْزِعُجونَُكْم َويُِريُدوَ  أَْ  يَُحوِّ ََ َمنِء بَِغْيعِر  َر للسَّ َِ صٌَ   ََ ْرنَنُكْم نَْحُر أَْو  إِْ  بَشَّ

ْرنَنُكْم، فَْليَُكْر   (8-1:6غل ) "«أَنَنثِيَمن»بَشَّ

 :نأيوجد إحتياج شديد لتوضيح ما يقوله الكتاب عن نعمة هللا ليساعد المؤمنين  -ه 

.المتأصلة في الحق وليس اإلفتراضات ولثقير في َحبة للايعيشوا  .6

.بروح منتعشة ودائمة اإلنبهار والتلذذ بيسوع نْرة على للِريةيسيروا في  .4

 .  متكلمين بجرأة ووضوح بال خوفُرسل للنْمةيكونوا  .3

 :مور مثل هذه من كلمة هللا بكل وضوح وجرأةأهدفي هو أن أعد أناساً م ستعدين بمجاوبة  -و 

مةا يللبةه " )وضعنا الحالي"وبين ( بما فعله يسوع على الصلي" )وضعنا القانوني"عارفين الفرق بين  .6

.(ألنه ذهب إلى الصليب من أجلنا  منا لكي ننمو في المحبة

فةاهمين أن اإلننةين مةرتبلين بتنميةة الغيةرة . عارفين أن المقاومة والسةعي فةي مشةيهللاة هللا يعملةون سةوياً  .4

.(  العلش للرب والتضحية بكل شئ من أجل المحبة(اإللهية)الحسنة 
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.(32:66مت )هو النير الهين ( 62:1مت )اللريق الضيق فاهمين أن  .3

.(2:4مت )فاهمين كيفية الحياة في فرح مصاحب بالحزن من أجل ملء هللا  .2

.(62:1كو 4)الخزن الذي بحسب مشيهللاة هللا عارفين الفرق بين الشعور بالذنب والخزي وبين  .4

.عارفين الفرق بين الدينونة وبين التبكيت .1

.(3:4مت )ساكين بالروح مقيقة أن لنا كل شئ في المسيح وبين أن نكون عارفين الفرق بين ح .1

.اللاعة التامة هلل للاعة هللا وبينمميزين الفرق بين ان نضع قلوبنا  .8

.عارفين الفرق بين إستحقاق محبة اللة وبين التجاوب مع محبة هللا بإجتهاد .9

 .(64:3كو 6)ال نفقد شئ أجاني إال اننا في حذر موانقين في الخالص ال .62

IIمةكننامعلىماحملب موالطاع مليسوعالقوةماليتمُت:مالنمة .م
خلقنا هللا كي نحبه من  لقد .(32:64مر )قدراتنا وأنه ي مكننا أن نحبه من كل  حبنا بكل قدراتةالحقيقة األساسية أن الرب ي  

صرخة قلوبنا يجةب أن تكةون . نقو  بتشويههافسر رسالة النعمة بعيداً عن عدسة الوصية األولى  فإننا حينما ن  . كل قلوبنا

 .سوياً " الكل"  لذا فعالقتنا بالرب تكون مبنية على تبادل "كل ما هو لك فهو لي وما هو لي فهو لك"

ْر ُكعلِّ  ُعْدَرتِكَ  " َِ ْر ُكلِّ فِْكِرَ  َو َِ ْر ُكلِّ نَْفِسَك َو َِ ْر ُكلِّ  َْلبَِك َو َِ  ".ِهعَي لْلَوِصعيَّةُ لألُولَعى َهعِهنِ . َوتُِحبُّ للرَّ َّ إِلََمَك 

 (32:64مر )

خدمة الروح القد  أنه ي مكننا على طاعة يسوع ووصاياه كمةا جةاء بهةا فةي  .عرف يسوع المحبة بروح اللاعة -أ 

 .الموعظة على الجبل

َر لآل    ...إِْ  ُكْنتُْم تُِحبُّونَنِي فَنْحفَ ُول َوَصنيَنَي " َْ ين  آ َْزِّ َُ ِريُكْم  ْْ عي َويُِحبُّعُُ أَبِعي  ...يُ َِ إِْ  أََحبَّنِعي أََحعٌد يَْحفَعْك كصَ

ْنِزال   ََ نَُع  ْْ ُِ نَأْتِي َوِعْنَدنُ نَ  (43-64:62يو ) ".َوإِلَْي

 .ت علمنا نعمة هللا وت مكننا أن ننكر الفجور وأن نعيش بالبر -ب 

َمةُ للاِ للْ " ْْ َْ نِ ُ  َْد ظََمَر َِ،ألَنَُّ ةُ لَِجِميِع للنَّن َْ لِّ َِ عيَ   ُم ِْ َْنلَِميَّعةَ، َونَ َِ لْل عَمَول َْلَِّمعة  إِيَّننَعن أَْ  نُْنِكعَر لْلفُُجعوَر َوللشَّ َُ
َْقُِّل َولْلبِرِّ َوللتَّْقَوى   (64-66:4تي ) " ...بِنلتَّ

IIIممطريقتني:معمة ماهلماملغلوط .م
 :وللثننيعة. نا  يسعون بنيل محبةة هللا وغفرانةة عةن إسةتحقاقإب :لألولى: تكون رسالة النعمة مغلوطة بلريقتين -أ 

إسةتقبال . فكلتةا الحةالتين إسةتقبال نعمةة هللا يكةون مةن غيةر جةدو  .بالتجاوب مع نعمة هللا بقلب غير كامل نحةوه

 نعمة هللا بدون جدو  يعني إستقبال بلريقة ال تؤدي إلى الثقة فةي محبةة هللا وقوتةه وال تةؤدي إلةى التجةاوب مةع

 .محبة الرب بقلب كامل نحوه
َمةَ للاِ بَنِطص   " ْْ َُُْ نَْرلُُب أَْ  الَ تَْقبَلُول نِ ََ لُوَ   َِ  (6:1كو 4) ".فَإِْذ نَْحُر َعن

 .واإلجتهاد للدخول من الباب الضيق بمحبة وطاعة كاملتين حثنا يسوع للسعي -ب 
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عيِِّق " عَر لْلبَعنِ  للقَّ َِ لُول  ُْ لُول َوالَ يَْقعِدُرو َ : فَعإِنِّي أَ ُعوُ  لَُكعمْ لْجتَِمعُدول أَْ  تَعْد ُْ لةو ) "إِ َّ َكثِيعِريَر َسعيَْرلُبُوَ  أَْ  يَعْد

42:63) 

  بةل أن نسةعى ال يجب أن نسعى لننال محبة هللا عةن إسةتحقاق. في العهد الجديد" للسعي"يوجد معنيين مختلفين  -ج 

. الةة ... بمعنةةى أن نبةةذل الجهةةد وان نجتهةةد فةةي عالقتنةةا بةةاهلل  كمةةا نبةةذل الجهةةد فةةي عالقتنةةا بعائالتنةةا واصةةدقائنا

عندما ال نجتهد بهذا المفهو  وال نبذل الجهد في العالقة مع الرب هذا . اإلجتهاد بهذا المعنى هو تعبير عن محبتنا

  (2:64  عةب 61:42  اع 42:63لو )الرب علينا أن نجتهد في طاعة . يعني أننا ال نحب الرب من كل قدرتنا

(.41:6في )  وفي الوحدة (32:64رو )  في الصالة (49:6كو )في الخدمة 

ِريَّةِ " َِ دَّ لْل ُِ َجنِهِديَر  َُ ِم  ُد َحتَّى للدَّ ْْ ول بَ َُ  (2:64عب ) "لَْم تُقَنِو

ُ  نَْفِسي " رِّ ََ َِ لَِهلَِك أَنَن أَْيقن  أُ ْر نَْحِو للاِ َوللنَّن َِ ِميٌر بِصَ َعْثَرٍة  َُ لئِمن   ََ  (61:42اع ) ".لِيَُكوَ  لِي 

 .علينا أن نبذل كل أجتهاد للدخول للراحة في هللا عن طريق تجديد أذهاننا بالكلمة -د 

لَحةَ، لِئَصَّ يَْسقُطَ أََحٌد فِي ِعْبَرِة " َل تِْلَك للرَّ ُْ يَنِ  َهِهِن َعْينَِمنفَْلنَْجتَِمْد أَْ  نَْد ْْ ِْ  (66:2عب ) ."لْل

ةُ " ََ عن ِهعَي إَِرل ََ تَبِعُرول  ِْ ْهَر بَْل تََغيَُّرول َعْر َشعْكلُِكْم بِتَْجِديعِد أَْذَهعننُِكْم لِتَ عيَّةُ َوالَ تَُشنِكلُول َهَهل للدَّ ُِ عنلَِحةُ لْلَمْر َّْ  للاِ لل

لَةُ  َِ  (4:64رو ) "لْلَكن

IVماهلمالرسال مالكتابي مع معمة .م
الذي صةار خليقةة  .وأن الكل قد صار جديداً له تباعيات عظيمة الن بولس العظيم أننا خليقة جديدة في المسيحإع -أ 

يوضح هذا الجزء وضعنا القةانوني . كل ما هو متعلق بإنساننا الروحي قد صار جديد. جديدة هو إنساننا الروحي

 .في المسيح

لِيقَةٌ َجِديَدةٌ  إِذل  إِْ  َكنَ  أََحٌد فِي لْلَمِسيحِ " َْ َقتْ . فَُمَو  ََ َْتِيقَةُ  َْد  عيَر لِنَ  ... ُهَوَذل لْلُكلُّ  َْد َصعنَر َجِديعدل  . لألَْشيَنُء لْل ِْ
 ُِ  (4:64رو ) ".نَْحُر بِرَّ للاِ فِي

المتعلقة الخلية )وكنا ضعفاء وبدون قوة من جهة الخلية . كنا تحت الدينونة اما  هللا :لألشينء للْتيقة  د َقت -ب 

كنةةا بائسةةين بةةدون رجةةاء . كنةةا تحةةت الظلمةةة  فاقةةدين القةةدرة علةةى فهةةم كلمةةة هللا او قبةةول قيادتةةه لحياتنةةا(. بالقلةةب

 .لمستقبل افضل في الرب

لةدينا واآلن ا يالظلمةة وعةد  القةدرة قةد مضةت. نحةن مقبةولين مةن الةرب وهةو يتلةذذ بنةا :هوذل للكل  د صنر جديدل   -ج 

وأن نسةلك فةي نصةرة  ا أن نقةاو  الخليةة  المةرإ  إبلةيسروح القد  الةذ  ي مكننةال سللان إسم يسوع وسكنى

 .لدينا م ستقبل ذات قيمة في الرب. على الخلية وأن ننال فهم في كلمة هللا  عن هللا ومشيهللاته

هيم الكثيةر مةن المفةا. البشارة باإلنجيل هي األخبار السارة  بالخالص  عن القبول المستمر للبر الذي في المسيح -د 

الثلثةين اآلخةرين ( خةالص أرواحنةا)نلث خالصنا هةو كامةل  .الخاطهللاة عن النعمة متعلقة بإساءة فهم هذه الحقائق

 . ليسوا كاملين بعد

(خلصت)في الماضي  يركز على روح اإلنسان  –وضعنا القانوني   :للتبرير .6

(بتخلص)فى الحاضر  يركز على نفس اإلنسان  –وضعنا الحالي  :للتقديس .4

(سيخلص)في المستقبل  يركز على جسد اإلنسان  –المجد األبد   :للتمجيد .3
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V-ممثالثماعواعمللتجاوبمنعمعمة مالربمجيبمتصحيحهمم
والحقيقة  .بسبب إجتهاده في اللاعة يسعى هذا الشخص لنيل محبة هللا ورضاه عن إستحقاق :للمؤَر للننَوسي -أ 

نتزع كل ما قد ال يؤهلنا في الةدخول فةي إقد  .في الميالد الجديد وفوري% 622بر هللا مجاناً وكامالً ننا نستقبل أ

.عالقة مع الرب

نَّعن نَْحعُر أَ " ََ َِ، بَعْل بِإِيَمعنِ  يَُسعوَع لْلَمِسعيِح، آ و َُ ُر بِأَْعَمنِ  للنَّن لَُم أَ َّ لإِلْنَسنَ  الَ يَتَبَرَّ ْْ ْيقعن  بِيَُسعوَع لْلَمِسعيِح، إِْذ نَ

َر بِإِيَمنِ   َِ لِنَتَبَرَّ و َُ ن. يَُسوَع الَ بِأَْعَمنِ  للنَّن ََ ُر َجَسٌد  َِ الَ يَتَبَرَّ و َُ ُ بِأَْعَمنِ  للنَّن َمةَ للاِ  ... ألَنَُّ ْْ ألَنَّعُُ . لَْسُت أُْبِرُل نِ

ََ بِصَ َسبَبٍ  ن ََ ، فَنْلَمِسيُح إِذل   َِ بِرٌّ و َُ  (4:64رو ) ". إِْ  َكنَ  بِنلنَّن

تةزا  تعلمنةا النعمةة أن إلبينمةا .  وغفرانةه عةن طريةق إلتزامةه إتجةاه هللايسعى الشةخص الناموسةي لنيةل محبةة هللا -ب 

مكننةةا ان نلتةةز  نحةةوه  إذ يسةةري إلتزامنةةا مةةن كثةةرة الشةةكر لكةةون الةةرب كثيةةر الصةةالح الةةرب تجاهنةةا هةةو مةةا ي  

 .واإلستحقاق

 نظةا  حيةاة متسةاهل حلةل يسةعى هةذا الشةخص للبحةث عةن كيةات كتابيةة ت  (: لةيس بةارداً أو حةاراً ) للمؤَر للفنتر -ج 

(نقاط 4)للتوبة الحظ النموذج الذي يعليه يسوع . يسمح بتجاهل محبة هللا وطاعة يسوع من كل القدرة

ٌع أَْ  فَنتِرٌ َهَكَهل ألَنََّك " َِ ْز َُ ْر فَِمي أَتَقَيَّأَ َ ، َولَْسَت بَنِرَل  َوالَ َحنّرل ، أَنَن   َعِد لْسعتَْغنَْيُت، إِنِّي أَنَن َغنِيٌّ وَ : ألَنََّك تَقُو ُ . َِ

لَُم أَنََّك أَْنَت للشَّقِيُّ َولْلبَنئُِس َوفَقِيٌر َوأَْعَمى َوُعْريَعن ٌ  ْْ أُِشعيُر َعلَْيعَك أَْ  تَْشعتَِرَي . َوالَ َحنَجةَ لِي إِلَى َشْيٍء، َولَْسَت تَ

فّ ى بِنلنَّنِر لَِكْي تَْستَْغنَِي، َوثِيَنبن  بِيقن  لَِكيْ  َْ َُ نِّي َذَهبن   ْزُي ُعْريَتِكَ  َِ ِْ ْل َعْينَْيَك بُِكْحٍل لَِكْي . تَْلبََس، فَصَ يَْ َمُر  َوَكحِّ

رَ  ِْ ْر . تُْب ََ ُُ  أُِحبُُُّ إِنِّي ُكلُّ  ُِ بُُُ وَ  أَُوبِّ َِّ  (4:64رو ) ". َوتُبْ  َغيُورل  فَُكْر . أَُؤ

أنظةةر (. 46-62:3رؤ ) الالوديكيةةةشةةهد هةةاورد بيتمةةان عةةن أن هللا قةةال لةةه أن كنيسةةة الغةةرب هةةي مثةةل كنيسةةة  -د 

المؤمن الفاتر عادة ما يشتكي على المؤمنين الذين يعيشون بقلةب كامةل نحةو الةرب . Placeboفي كتابه  شهادتة

 .المؤمن الفاتر يسعى للحرية لكي يفعل ما يريد ويتجاهل ما ال يريد. على انهم ناموسيين

يَّةُ " َْبِيِد للاِ َكأَْحَرلٍر، َولَْيَس َكنلَِّهيَر لْلُحرِّ ، بَْل َك  (61:4بط 6) ".ِعْنَدُهْم ُسْتَرةٌ لِلشَّرِّ

َوةُ " ْْ يَِّة أَيَُّمن لإِل ِعيتُْم لِْلُحرِّ َُ ْْ . فَإِنَُّكْم إِنََّمن  ول بَ َُ عِد ْْ يَّةَ فُْرَصة  لِْلَجَسِد، بَعْل بِنْلَمَحبَّعِة ل يُِّرول لْلُحرِّ َْ ُ الَ تُ ُقعُكْم َغْيَر أَنَُّ

ْْقن    (63:4غل ) ".بَ

هةذا المةؤمن هةو غيةر نابةت فةي . يتأرجح هذا المؤمن الصادق بسهولة بكةل حجةة قويةة جديةدة :للمؤَر للمتِبط -ه 

 .حمل بكل ريح تعليمي  الكلمة ومن السهل أن 

لِيٍم، بِِحيلَِة " ْْ ْحُمولِيَر بُِكلِّ ِريِح تَ ََ ْقرَِربِيَر َو َُ ُد أَْطفَنال   ْْ ن بَ ََ عصَ ِ َكْي الَ نَُكوَ  فِي  ِكيعَدِة للقَّ ََ َِ، بَِمْكٍر إِلَعى  .  للنَّن

 َُ ْأ َِ ِيَر فِي لْلَمَحبَِّة، نَْنُمو فِي ُكلِّ َشْيٍء إِلَى َذلَ  للَِّهي ُهَو للرَّ  (64-62:2اف ) ".لْلَمِسيحُ : بَْل َصن

VI.م(1روني م)احلياةميفمعصرةم:مالتماونمنعمعمة مالربم
يوضةح بةولس مةن نحةن فةي المسةيح عةن طريةق وضةعنا . النعمةةوضةح عةرإ كامةل إلنجيةل أ هو 8-3رومية  -أ 

 . القانوني وكيفية التجاوب في وضعنا الحالي

علمنةا هذا هو اإلصحاح الرئيسي في كلمة هللا الةذي ي   .ل لنا كيف ندخل ونختبر قوة وضعنا القانونييقو 1مية رو -ب 

 :يعلينا بوبس نالنة مفاهيم رئيسية. كيفية إختبار التحول الشخصي

.الذي نلناه بإرتباطنا بالمسيح –وضعنا القانوني : 62-6:1رو   .6
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.المفاهيم الثالنة الرئيسية –كيفية التعاون مع النعمة : 63-66:1رو  .4

 .ما نختبره عن طريق تعاوننا مع النعمة –وضعنا الحالي : 43-62:1رو  .3

هو ان نر  أنفسنا كمةا يرانةا " إحسبوا انفسكم" . يجب أن نعرف من نحن في المسيح( 66:1رو ) للمْرفةَبدأ  -ج 

علينةا أن . يجب أن نر  أنفسةنا كالةذين مةاتوا عةن سةيادة الخليةة لكةى يحيةوا هلل. هللا وبحسب ما تقوله عنا الكلمة

 .ساكن فينا  متقويين بالرب  ومكلفين من الرب لقصد نحسب أنفسنا محبوبين من الرب  الروح

ِ بِنْلَمِسيِح يَُسوَع َربِّنَن َكَهلَِك أَْنتُْم أَْيقن  " ِريَِّة َولَِكْر أَْحيَنء  ّلِِلَّ َِ َولتن  َعِر لْل َْ  (66:1رو ) ".لْحِسبُول أَْنفَُسُكْم أَ

علينةا ان  .قاو  الخليةة  إبلةيس  الظةروف التةي تسةاعد علةى الخليةةعلينا أن ن  (: 63-64:1رو ) للمقنوَةَبدأ  -د 

ال يمكن أن يقو  هللا بهذا الدور بدالً منا  بالرغم . الشهوات العالمية بنعمة يسوع علينا مسهللاولية إنكار. نختار البر

إنكار الشهوة هو جزء أساسةي مةن النعمةة  ولكةن لةيس وضةع أسةتحقاق  .يساعدنا عندما نختار أن نليعه من أنه

 .لنختبر المزيد من الربلننال المحبة بل أننا نضع أنفسنا في مكان 

ول أَْعَقنَءكُ " َُ ُِ َوالَ تُقَدِّ ُْوَهن فِي َشَمَولتِ ِريَّةُ فِي َجَسِدُكُم لْلَمنئِِت لَِكْي تُِري َِ ِريَّةِ إِذل  الَ تَْملَِكرَّ لْل َِ  "...ْم آالََِ إِْثٍم لِْل

 (63-64:1رو )

هذا يتحدث عن محبةة وخدمةة . للتواصل مع الرب وخدمته واآلخرين في محبة نسعى(: 63:1رو ) للسْيَبدأ  -ه 

الةدعوة األولةى أن نحةب الةرب ونسةعى أن ننمةو فةي . فةي البةر( العائلة  الكنيسة  الجيران  األمم  ألة )اآلخرين 

 .نسعى لمحبة الرب عن طريق تقديم الوقت لتنمية العالقة الحميمة معه وباللاعة المستمرة له. معرفة

" ... ِ َِ بِرٍّ ّلِِلَّ َِ َوأَْعَقنَءُكْم آالَ َول َْ َر لألَ َِ ِ َكأَْحيَنٍء  ول َذَولتُِكْم ّلِِلَّ َُ  (63:1رو ) "بَْل  َدِّ


