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 ٌٍضـٛس ثإلٌٟٙ ِخجؿش 10

 

: ٔشش ألٚي ِشر

 51 – 49(: 4 )17ثٌخٍك 

 1995عذضّذش 

 

دمٍُ ٠ٚشْ سؽ١ش 

: ثٌظ١غز ثإلٌقجد٠ز ٌٍضـٛس ٟ٘

 

 

+ ثالٔضمجء + ثٌضغ١ش ثإلف١جةٟ + ثٌظذفز ٚثٌؼشٚسر )ثٌؼٛثًِ ثٌضـٛس٠ز + ثٌّجدر = ثٌضـٛس 

. فضشثس ص١ِٕز ؿ٠ٍٛز ؽذًث + (ثٌّٛس+ ثالٔؼضثي

 

 

: فٟ ِٕظٛس ثٌضـٛس ثإلٌٟٙ ٠ؼجف ثهلل ٌٙزٖ ثٌؼٕجطش

 

 

+ ثالٔضمجء + ثٌضغ١ش ثإلف١جةٟ + ثٌظذفز ٚثٌؼشٚسر )ثٌؼٛثًِ ثٌضـٛس٠ز + ثٌّجدر = ثٌضـٛس ثإلٌٟٙ 

. ثهلل+ فضشثس ص١ِٕز ؿ٠ٍٛز ؽذًث  = (ثٌّٛس+ ثالٔؼضثي 

 

 

فٟ ٘زث ثٌٕظجَ ال ٠ىْٛ ثهلل ٘ٛ ثٌغ١ذ وٍٟ ثٌمذسر، ع١ذ وً ثألش١جء، ثٌزٞ ٠ٕذغٟ ػٍٝ وً ثٌذشش 

.  أخـجس دجٌٕغذز ٌٍّغ١ق٠ٚ10ٓ١١ؤدٞ رٌه ػٍٝ . ؿجػز وٍّضٗ، دً ٠ضؼّٓ فٟ ثٌفٍغفز ثٌضـٛس٠ز

 

 

عٛء صّغ١ً ؿذ١ؼز ثهلل : ثٌخـش ثألٚي

 

 

، (3: 6أشؼ١جء )ثٌمذٚط ، (48: 5ِضٝ )٠ؼٍٓ ثٌىضجح ثٌّمذط ٌٕج أْ ثهلل ٘ٛ أدٛٔج ثٌغّجٚٞ، ثٌىجًِ 

٠ٛفٕج ثألٌٚٝ )" ف١جر"ٚ" ٔٛس"ٚ" ثهلل ِقذز"٠مٛي ثٌشعٛي ٠ٛفٕج إْ (. 17: 32أس١ِج )وٍٟ ثٌمذسر 

: 1صى٠ٛٓ )"  ػٕذِج ٠خٍك ٘زث ثإلٌٗ ش١تًج، ٚطف ػٍّٗ دأٔٗ ؿقغٓ ؽذًث(.1-2: 1، 15: 1، 16: 4

(. 4: 32صغ١ٕز )" وجًِ"ٚ ( 31
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٠ؼـٟ ثٌضـٛس ثإلٌٟٙ صّغ١اًل خجؿتًج ٌـذ١ؼز ثهلل ألْ ثٌّٛس ٚثٌٙٛي ٠ٕغذجْ إٌٝ ثٌخجٌك وّذذأ٠ٓ 

ثٌخٍك ثٌضـٛسٞ، ػٍٝ ٔفظ ثٌٕقٛ، ٠غّـ دّال١٠ٓ ثٌغ١ٕٓ ِٓ ثٌّٛس ٚثٌٙٛي لذً ظٙٛس ). ٌٍخٍك

 (.ثٌخـ١ز

 

 

٠ظ١ش ثهلل إٌٗ ثٌغغشثس : ثٌخـش ثٌغجٟٔ

 

 

ؿٌٛىٓ ٌٕج إٌٗ ٚثفذ ث٢ح ثٌزٞ ِٕٗ . ٠مٛي ثٌىضجح ثٌّمذط إْ ثهلل ٘ٛ ثٌّغذخ ثٌشة١غٟ ٌىً ثألش١جء

(. 6: 8وٛسٔغٛط ثألٌٚٝ )." ؽ١ّغ ثألش١جء ٚٔقٓ ٌٗ

 

إال إٔٗ فٟ ثٌضـٛس ثإلٌٟٙ ٔؾذ ثْ ِؾجي ثٌؼًّ ثٌٛف١ذ ثٌّضجؿ هلل ٘ٛ ثٌؾضء ِٓ ثٌـذ١ؼز ثٌزٞ ػؾض 

دٙزٖ ثٌـش٠مز ٠مضظش دٚسٖ ػٍٝ ثْ . دجٌٛعجةً ثٌّضجفز ٌٗ فٟ ثٌٛلش ثٌشث٘ٓ" صفغ١شٖ"ثٌضـٛس ػٓ 

ثهلل ١ٌظ "٠ؤدٞ رٌه إٌٝ ٔظشر أْ . ٌضٍه ثٌظٛث٘ش ثٌضٟ صق١ؾ دٙج ثٌشىٛن" إٌٗ ثٌغغشثس"٠ىْٛ 

". ٘ٛ ثٌضـٛس– ِؾشدًث، ٌٚىٕٗ ٘ٛ ٔفغٗ صـٛس 

 

 

 

إٔىجس ثٌضؼج١ٌُ ثٌىضجد١ز ثٌّشوض٠ز : ثٌخـش ثٌغجٌظ

 

 

: 3ص١ّٛعجٚط ثٌغج١ٔز )٠شٙذ ثٌىضجح ثٌّمذط وجِاًل إٔٔج ٔضؼجًِ ِغ ِٕذغ ثٌقم١مز ثٌضٟ ِظذس٘ج ثهلل 

ِغ ل١جَ ثٌؼٙذ ثٌمذ٠ُ دذٚس ص١ّٙذٞ ِؤد إٌٝ ثٌؼٙذ ثٌؾذ٠ذ، وجٌـش٠ك ثٌفشػ١ز ثٌّؤد٠ز إٌٝ ، (16

إْ سٚث٠ز ثٌخٍك ثٌىضجد١ز ٠ٕذغٟ أال صؼذ أعـٛسًر أٚ ِغاًل أٚ (. 39: ٠5ٛفٕج )ثٌـش٠ك ثٌغش٠غ 

: ثعضؼجسًر، دً صمش٠شًث صجس٠خ١ًجْ ٚرٌه ألْ

 

 

 

 

 

 ثٌقمجةك ثٌذ١ٌٛٛؽ١ز ٚثٌفٍى١ز ٚثألٔغشٚدٌٛٛؽ١ز ِغ 

  صؼ١ّ١ٍز (صؼج١ٌُ)ثر ٌٕج فٟ ١٘تز. 

 ٠َٚٛ ثٌشثفز ِغضخذًِج ٔفظ ثٌذٚسر ثٌض١ِٕز 6فٟ ثٌٛطج٠ج ثٌؼشش ٠ش١ش ثهلل إٌٝ أ٠جَ ثٌؼًّ ثٌـ 

 (.11 – 8: 20خشٚػ )ثٌضٟ ٚطفش فٟ لظز ثٌخٍك 

  (.5 – 4: 19ِضٝ ِغً )فٟ ثٌؼٙذ ثٌؾذ٠ذ أشجس ٠غٛع إٌٝ دؼغ ثٌقمجةك ػٓ ثٌخٍك 

  ١ٌظ عّز إشجسر ٔٙجة١ًج فٟ وً ثٌىضجح ثٌّمذط ػٍٝ أٔٗ ٠ٕذغٟ فُٙ سٚث٠ز ثٌخٍك دأٞ أعٍٛح

 .آخش غ١ش أٔٙج صمش٠ش ٠قضٛٞ ػٍٝ فمجةك

 

 



إْ ػم١ذر ثٌضـٛس ثإلٌٟٙ صمًٍ ِٓ ٘زث ثألعٍٛح ثألعجعٟ فٟ لشثءر ثٌىضجح ثٌّمذط، وّج ٔض ػ١ٍٙج 

إْ ثألفذثط ثٌّغؾٍز فٟ ثٌىضجح ثٌّمذط صضقٛي إٌٝ طٛس . ٠غٛع ثٌّغ١ـ ٚثألٔذ١جء ٚثٌشعً

. أعـٛس٠ز خشثف١ز، ِٚٓ عُ ٠ؼ١غ ثٌفُٙ ثٌقم١مٟ ٌشعجٌز ثٌىضجح ثٌّمذط ػٍٝ أٔٗ ثٌىٍّز ثٌقم١م١ز

 

ػ١جع ؿش٠مز ثٌٛطٛي إٌٝ ثهلل : ثٌخـش ثٌشثدغ

 

 18: 7س١ِٚز )٠ظف ثٌىضجح ثٌّمذط ثإلٔغجْ ػٍٝ أٔٗ ٚثلغ صّجًِج فٟ ششن ثٌخـ١ز دؼذ عمٛؽ آدَ 

أصٝ ١ٌخٍض ِج لذ " فمؾ أٌٚته ثٌز٠ٓ ٠ذسوْٛ أُٔٙ خـجر ٚػجةؼْٛ ع١ذقغْٛ ػٓ ِخٍض (. 19– 

(. 10: 19ٌٛلج )" ٍ٘ه

 

. (فٟ ػاللضٕج دجهلل)إال إْ ثٌضـٛس ال ٠ؼشف ثٌخـ١ز دجٌّفَٙٛ ثٌىضجدٟ ثال ٚ٘ٛ ػذَ إطجدز ثٌٙذف 

ثٌزٞ ٠ؼٍٓ ٌٕج أْ ثٌخـ١ز – صفمذ ثٌخـ١ز ِؼٕج٘ج، ٚ٘زث ٘ٛ دجٌؼذؾ ػىظ ِج ٠فؼٍٗ ثٌشٚؿ ثٌمذط 

إْ ٔظشٔج إٌٝ ثٌخـ١ز ػٍٝ أٔٙج ػجًِ صـٛسٞ ال ػشس ِٕٗ، ٔىْٛ لذ فمذٔج ِفضجؿ . خجؿتز ؽذًث

. ثٌٛطٛي إٌٝ ثهلل، ثإلشىج١ٌز ثٌضٟ ال صقً دّؾشد إػجفز ثهلل إٌٝ ثٌغ١ٕجس٠ٛ ثٌضـٛسٞ

 

 

ثٌضم١ًٍ ِٓ شأْ ػم١ذر ثٌضؾغذ ثإلٌٟٙ : ثٌخـش ثٌخجِظ

 

 

٠مٛي . إْ صؾغذ ثهلل ػٓ ؿش٠ك ثدٕٗ ٠غٛع ثٌّغ١ـ ٟ٘ ِٓ ثٌضؼج١ٌُ ثٌّقٛس٠ز فٟ ثٌىضجح ثٌّمذط

ٚؽذ فٟ ... ٠غٛع ثٌّغ١ـ"(. 14: ٠1ٛفٕج )" ثٌىٍّز طجس ؽغذًث ٚفً د١ٕٕج"ثٌىضجح ثٌّمذط إْ 

( 7 – 5: 2ف١ٍذٟ )."ث١ٌٙتز وئٔغجْ

 

إػفجء ثٌظذغز ثٌخشثف١ز ػٍٝ ػًّ ٠غٛع ثٌّغ١ـ فٟ ثٌفذثء : ثٌخـش ثٌغجدط

 

 

٠ؼٍّٕج ثٌىضجح ثٌّمذط أْ أٚي عمٛؽ ٌإلٔغجْ فٟ ثٌخـ١ز وجْ فذعًج فم١م١ًج ٚأْ رٌه وجْ ثٌغذخ 

ِٓ أؽً رٌه وّج دئٔغجْ ٚثفذ دخٍش ثٌخـ١ز إٌٝ ثٌؼجٌُ . "ثٌّذجشش ٌذخٛي ثٌخـ١ز إٌٝ ثٌؼجٌُ

(. 12: 5س١ِٚز )." ٚدجٌخـ١ز ثٌّٛس ٚ٘ىزث ثؽضجص ثٌّٛس إٌٝ ؽ١ّغ ثٌٕجط إر أخـأ ثٌؾ١ّغ

 

" صشثح ثألسع"إْ ثٌضـٛس ثإلٌٟٙ ال ٠ؼضشف دأْ آدَ ٘ٛ ثإلٔغجْ ثألٚي، ٚال دأٔٗ خٍك ِذجششًر ِٓ 

 ٠ؼضذش ِؼظُ أٔظجس ثٌضـٛس ثإلٌٟٙ سٚث٠ز ثٌخٍك ِؾشد لظز خشثف١ز، (.17: 2صى٠ٛٓ )دٛثعـز ثهلل 

س١ِٚز – إال ػٓ ثٌىضجح ثٌّمذط ٠شدؾ د١ٓ آدَ ثٌخجؿٟ ٠ٚغٛع ثٌّخٍض . ٌٚىٓ ٌٙج دالٌز سٚف١ز ِج

ٚ٘ىزث فغٓ أ٠ز ٔظشر ال٘ٛص١ز صؾؼً ِٓ آدَ أعـٛسًر صقؾ ِٓ شأْ ثألعجط ثٌىضجدٟ . 18 – 16: 5

. ٌؼًّ ٠غٛع ثٌفذثةٟ

 

 

 

 

 



فمذثْ ثٌضغٍغً ثٌضِٕٟ ثٌىضجدٟ : ثٌخـش ثٌغجدغ

 

 

٠ٚقضٛٞ . ٠ٛفش ٌٕج ثٌىضجح ثٌّمذط ِم١جعًج ص١ًِٕج ٌٍضجس٠خ ٚ٘زث ٠شىً فًّٙج طق١قًج ٌٍىضجح ثٌّمذط

: ثٌّم١جط ثٌضِٕٟ ػٍٝ

 

 ًعّز دذث٠ز . ال ٠ّىٓ ِذ ثٌّم١جط ثٌضِٕٟ ػٍٝ ٔقٛ غ١ش ِقذد فٟ ثٌّجػٟ ٚال فٟ ثٌّغضمذ

: 24ِضٝ )إٌٝ ؽجٔخ ثٌٍقظز ثٌضٟ ع١ٕضٟٙ ف١ٙج ثٌضِٓ ثٌّجدٞ ، 1: 1صى٠ٛٓ ِقذدر فٟ 

14.) 

  (.11: 20خشٚػ ) أ٠جَ 6وجْ إؽّجٌٟ ِذر ثٌخٍك 

  ٌٚىٓ الفظ أٔٗ )إْ ػّش ثٌىْٛ لذ ٠مذس ٚفمًج ٌغٍغٍز ثألٔغجح ثٌّغؾٍز فٟ ثٌىضجح ثٌّمذط

 .٠ٚمذس دذؼؼز آالف ثٌغ١ٕٓ، ١ٌٚظ ِال١٠ٓ ثٌغ١ٕٓ. (ال ٠ّىٓ فغجدٗ دجٌؼذؾ

  ٌٚىٓ ٌّج ؽجء ًِء ثٌضِجْ : "٠ش١ش إٌٝ أُ٘ ٚأدشص فذط فٟ صجس٠خ ثٌؼجٌُ 4: 4غالؿ١ز

 . ػج2000َفذط رٌه ِٕز فٛثٌٟ ." أسعً ثهلل ثدٕٗ

 ثٌّؾٟء ثٌغجٟٔ ١ٌغٛع ثٌّغ١ـ فٟ ِؾذ ٚدٙجء ٘ٛ أػظُ فذط ِغضمذٍٟ ِشصمخ .

 

 

٠ضؾجٍْ٘ٛ ثٌّمج١٠ظ ثٌىضجد١ز ثٌّؼـجر ٌٍضِٓ ٌظجٌـ  (ٚثٌخٍك ثٌضـٛسٞ)إْ ِؤ٠ذٞ ثٌضـٛس ثإلٌٟٙ 

ثٌضٟ ١ٌظ ٌٙج أعجط )ثٌّمج١٠ظ ثٌض١ِٕز ثٌضـٛس٠ز ثٌّضؼٍمز د١ٍّجسثس ثٌغ١ٕٓ فٟ ثٌّجػٟ ٚثٌّغضمذً 

: ٚلذ ٠ؤدٞ ٘زث إٌٝ خـأ٠ٓ. (ِجدٞ ِمٕغ

 

 

 

 ػذَ صٕجٚي وً صظش٠قجس ثٌىضجح ثٌّمذط ػٍٝ ِقًّ ثٌؾذ .1

 .ػ١جع ث١ٌمظز ثٌّـٍٛدز ف١جي ثٌّؾٟء ثٌغجٟٔ ٌٍّغ١ـ .2

 

 

ػ١جع ِذجدا ثٌخٍك : ثٌخـش ثٌغجِٓ

 

 

: ٠ؼٍُ ثٌىضجح ثٌّمذط ِذجدا ِؼ١ٕز ِضؼٍمز دجٌخٍك، ٚصشًّ

 

 ًخٍك ثهلل ثٌّجدر دْٚ ثعضخذثَ أ٠ز ِجدر ِٛؽٛدر دجٌفؼ 

  ٟخٍك ثهلل ثألسع أٚاًل، ٚفٟ ث١ٌَٛ ثٌشثدغ خٍك ثٌمّش ٚثٌّؾّٛػز ثٌشّغ١ز ٚثٌّؾشر ثٌض

٘زث ثٌضغٍغً ٠ضؼجسح ٚوً ثألفىجس ثٌخجطز . ٕٔضّٟ إ١ٌٙج ٚوً ثألٔظّز ثٌٕؾ١ّز ثألخشٜ

 "ثصالٔفؾجس ثٌىذ١ش"ِغً ٔظش٠ز " دجٌضـٛس ثٌىٟٛٔ"

 

 

 



 

٠ضؾجً٘ ثٌضـٛس ثإلٌٟٙ وً ِغً ٘زٖ ثٌّذجدا ثٌىضجد١ز ٌٍخٍك، ٠ٚغضذذٌٙج دأفىجس صـٛس٠ز، ف١ٕجلغ 

. ٠ٚؼجسع أػّجي ثهلل وٍٟ ثٌمذسر فٟ ثٌخٍك

 

 

عٛء صّغ١ً ثٌٛثلغ : ثٌخـأ ثٌضجعغ

 

 

عٛثء وجٔش ِضؼٍمز – ٠قًّ ثٌىضجح ثٌّمذعٟ فٟ ؿ١جصٗ خضُ ثٌقك، ٚوً إػالٔجصٗ رثس عٍـجْ 

. دّغجةً إ٠ّج١ٔز ٚخالط١ز، أٚ ِغجةً ثٌق١جر ث١ِٛ١ٌز أٚ ِغجةً رثس أ١ّ٘ز ػ١ٍّز

 

 

ؿٛسس وً ثٌشؼٛح "٠ضشن أٔظجس ِز٘خ ثٌضـٛس وً ٘زث ؽجٔذًج، ِغً س٠ضشجسد دٚو١ٕض ثٌزٞ ٠مٛي 

صمش٠ذًج أعجؿ١ش ثٌخٍك ثٌخجطز دٙج، ٚلظز ثٌخٍك ثٌّزوٛسر فٟ عفش ثٌضى٠ٛٓ ١ٌغش إال إفذٜ صٍه 

١ٌغش رثس أ١ّ٘ز خجطز صفٛق صٍه . ثألعجؿ١ش ثٌضٟ وجْ ٠ؤِٓ دٙج أفذ ثٌشػجر فٟ ثٌششق ثألٚعؾ

." ثٌضٟ صؤِٓ دٙج ثٌمذجةً ثإلفش٠م١ز ثٌغشد١ز ٚثٌمجةٍز دئْ ثٌؼجٌُ خٍك ِٓ فؼالس ثًٌّٕ

 

 

وٍّج خؼؼش صٍه ثٌؼٍَٛ . إْ وجْ ثٌضـٛس خجؿتًج، فئْ ثٌؼذ٠ذ ِٓ ثٌؼَٛ لذ ثػضٕمش شٙجدر صثةفز

فىُ دجٌقشٞ ال٘ٛس ٠ق١ذ ػّج ٠مٌٛٗ ثٌىضجح . ٌٍٕظش٠جس ثٌضـٛس٠ز، فئٔٙج صخـب صّغ١ً ثٌٛثلغ

! ثٌّمذط

 

ػذَ إطجدز ثٌٙذف : ثٌخـش ثٌؼجشش

 

 

إٕٔج ال ٔؾذ فٟ أٞ وضجح صجس٠خٟ آخش ِغً ٘زث ثٌؼذد ثٌىذ١ش ِٓ ثٌضظش٠قجس ثٌم١ّز رثس ثٌّغضٜ 

: ٌإلٔغجْ وّج فٟ ثٌىضجح ثٌّمذط، ػٍٝ عذ١ً ثٌّغجي

 

 

 (28 – 27: 1صى٠ٛٓ )ثإلٔغجْ ٘ٛ ٘ذف ثهلل ِٓ ثٌخ١ٍمز  .1

 (5: 53أشؼ١جء )ثإلٔغجْ ٘ٛ ٘ذف ثهلل ِٓ خـز ثٌفذثء  .2

 (9: ٠4ٛفٕج ثألٌٚٝ )ثإلٔغجْ ٘ٛ ٘ذف إسعجي ثدٓ ثهلل  .3

 (7: 3ص١ـظ )إٕٔج ٘ذف ١ِشثط ثهلل  .4

 (4: 1دـشط ثألٌٚٝ )ثٌغّجء ٟ٘ ِظ١شٔج  .5

 

 

 

 

 

 



إْ أعج١ٌخ ثٌضألٍُ . "دً ٚفىشر ٚؽٛد ثٌٙذف فٟ فذ رثصٙج صؼذ إ٘جًٔز فٟ ٔظش أٔظجس ٔظش٠ز ثٌضـٛس

ٚ٘ىزث فئْ ٔظجَ إ٠ّجٟٔ ." ثٌضـٛس٠ز ال صغ١ش ٚفمًج ٌذشٔجِؼ رث ٘ذفٓ ٌزث ال ٠ّىٓ ثْ صؼذ رثس ٘ذف

. ِغً ثٌضـٛس ثإلٌٟٙ ٠قجٚي ثٌؾّغ د١ٓ ٚؽٛد ثٌٙذف ٚػذَ ٚؽٛد ثٌٙذف ٠ؼذ صٕجلؼًج ِظـٍق١ًج

 

ثٌٕض١ؾز 

 

٠قجٚي أٔظجس . إْ ػم١ذصٟ ثٌخٍك ٚثٌضـٛس ِضذج٠ٕض١ٓ دشذر ٌذسؽز أْ ثٌؾّغ د١ّٕٙج ِغضق١ً صّجًِج

ال . ثٌضـٛس ثإلٌٟٙ  ثٌؾّغ د١ٓ ثٌؼم١ذص١ٓ، إال إْ ٘ز ثٌضٛف١ك ٠مًٍ ِٓ شأْ سعجٌز ثٌىضجح ثٌّمذط

. ال ٚؽٛد فٟ ثٌىضجح ثٌّمذط ألٞ د١ًٌ ٠ذػُ ثٌضـٛس ثإلٌٟٙ: ٠ّىٓ ثؽضٕجح ثٌضٛطً إٌٝ ٘زٖ ثٌٕض١ؾز

 

 

ِج ثٌزٞ ٠قضٛٞ ػ١ٍٗ ثٌضـٛس ثإلٌٟٙ؟ 

 

: صٕـذك ثالفضشثػجس ثٌضـٛس٠ز ثٌضج١ٌز دشىً ػجَ ػٍٝ ثٌضـٛس ثإلٌٟٙ

 

 

 ِٕٗ ثٌّذذأ ثٌشة١غٟ، أال ٚ٘ٛ ثٌضـٛس، أِش ِفشٚؽ. 

 ٟٔٛثالػضمجد فٟ أْ ثٌضـٛس ِذذأ و. 

  ف١ّج ٠ضؼٍك دجٌمٛث١ٔٓ ثٌؼ١ٍّز، ال فشق د١ٓ صى٠ٛٓ ثألسع  ٚوً أشىجي ثٌق١جر ٚصـٛس٘ج

 .(ِذذأ ثٌٛص١شر ثٌٛثفذر)ثٌالفك 

  ٠ؼضّذ ثٌضـٛس ػٍٝ ػ١ٍّجس صض١ـ ثٌض٠جدر فٟ ثٌضٕظ١ُ ِٓ ثٌذغ١ؾ ػٍٝ ثٌّؼمذ، ِٓ ػذَ ثٌق١جر

 .إٌٝ ثٌق١جر، ِٚٓ أشىجي ثٌق١جر ثٌذ١ٔج إٌٝ أعىجي ثٌق١جر ثٌشثل١ز

 ثٌظذفز . إْ ثٌمٜٛ ثٌذثفؼز ٌٍضـٛس ٟ٘ ثٌضغ١ش ثإلف١جةٟ ٚثالٔضمجء ٚثالٔؼضثي ٚثٌّضػ

ٚثٌؼشٚسر، ٚثٌقمخ ثٌض١ِٕز ثٌـ٠ٍٛز، ٚثٌضغ١شثس ثٌذ١ت١زْ ٚثٌّٛس ٟ٘ ػٛثًِ إػجف١ز 

 .فض١ّز

  إْ ثٌخؾ ثٌضِٕٟ ِـٛي ؽذًث فضٝ غٕٗ ٠ّىٓ ألٞ شخض ثفضشثع ث٠ز ِذر ص١ِٕز ٠ش٠ذ٘ج

 .ثٌقجػش ٘ٛ ِفضجؿ ثٌّجػٟ. ٌؼ١ٍّز ثٌضـٛس

 وجْ عّز ِشفٍز ثٔضمج١ٌز صذس٠ؾ١ز ِٓ ثٔؼذثَ ثٌق١جر إٌٝ ٚؽٛد ثٌق١جر. 

 عٛف ٠غضّش ثٌضـٛس إٌٝ ثٌّغضمذً ثٌذؼ١ذ. 

 

 

:  ِؼضمذثس إػجف١ز ػٍٝ ثٌضـٛس ثإل3ٌٟٙإػجفًز إٌٝ ٘زٖ ثالفضشثػجس ثٌضـٛس٠ز، صٕـذك 

 

 

 .ؿٛس وٛع١ٍز ٌٍخٍكثعضخذَ ثهلل ثٌش .1

ال ٠قضٛٞ ثٌىضجح ثٌّمذط ػٍٝ أفىجس رثس فجةذر أٚ طٍز ٠ّىٓ صـذ١مٙج ػٍٝ ػٍُ ثألطٛي  .2

 .ثٌقذ٠ظ

٠ؾخ صفغ١ش ثٌىضجح ثٌّمذط . ثالعضٕضجؽجس ثٌضـٛس٠ز ٌٙج ث٠ٌٛٚز ػٍٝ ثٌضظش٠قجس ثٌىضجد١ز .3

 .دشىً ٠ضٛثفك ِغ ثٌٕظشر ثٌى١ٔٛز ثٌضـٛس٠ز ثٌقج١ٌز وٍّج صؼجسع ِؼٙج



 

. 24، 16 – 13ص " ً٘ ثعضخذَ ثهلل ثٌضـٛس؟"صُ ثلضذجط ٘زث ثٌّمـغ ِٓ وضجح ٠ٚشٔش ؽ١ٓ 

 

 

 


