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ةسينكلا ةيؤر

  .ُهاَبوُطَف ِةَعيِر<شلا ُظِفاَح ا<َمأ ُبْع<شلا ُحَمْجَي اَيْؤُر 6َِب )١٨ :٢٩ لاثمأ(
 ديرن .ىلوRا ةسينكلا كلت لثمت يتلا ةسينكلا حبصتل ومنت نأ انل ةبسنلاب يه ةسينكلا ةيؤر

.ءيش لك يف ةسينك لوأ لثم نوكن نأ
 :اوُلاَقَو hِا ىَِلإً اتْوَص ٍةَدِحاَو ٍسَْفنِب اوُعَفَر اوُعِمَس ا<مَلَف )٣٣ -٣١ ،٢٤ :٤ لامعأ( .ةّوقب ومنلا

 ََعزَْعزَت اْو<لَص َا<sَو )٣١( .اَهيِف اَم <لُكَو َرَْحبْلاَو َضَْرRاَو َءاَم<سلا ُعِنا<صلا ُهَلnِا َوُه َتَْنأ ُدlي<سلا اَهjَيأ«
 .ٍةَرَهاَجُمِب hِاِ م6ََكِب َنوُم<لََكتَي اوُناَكَو ِسُدُقْلاِ حوjرلا َنِم ُعيِمَجْلاَ yَتْماَو ِهيِف xَِعَِمتْجُم اوُناَك يِذ<لا ُناََكsْا
 ْلَب ُهَل ِهِلاَوَْمأ ْنِمً ائْيَش <ِنإ ُلوُقَي ٌدََحأ ْنُكَي ْمَلَوٌ ةَدِحاَو ٌسْفَنَو ٌدِحاَو ٌبْلَق اُونَمآ َنيِذ<لا ِروُهْمُجِل َناَكَو )٣٢(
 َعوُسَي lب<رلا ِةَماَيِقِبَ ةَداَه<شلا َنوjدَؤُي ُلُسjرلا َناَك ٍةَميِظَع ٍة<وُقِبَو )٣٣( ً.اكََرتْشُم ٍْءيَش jلُك ْمُهَْدنِع َناَك
 .ْمِهِعيِمَج ىَلَع ْتَناَك ٌةَميِظَع ٌةَمْعِنَو
.انتاولص يف ةميظع ةّوق اندنع نوكي اهدنع ،ةرارحو ميظع ماجسناب برلا دبعن امدنع

 ةّيطع نوّقلتي مهارن نأ ديرن ،ةسينكلا ىلإ سانلا بلجن امنيب  .ءاضعRاو دادعRا يف ومنلا
 ٍسَْفنِبً اعَم ُعيِمَجْلا َناَك xَِسْمَخْلا ُمْوَي َرَضَح َا<sَو )٤٧-٤٦ ،٤١-٣٨ ،٤-١ :٢ لامعأ( .ص6خلا
 اوُناَك ُثْيَح ِتَْيبْلا <لُكَ yَمَو ٍةَفِصاَع ٍحيِر ِبُوبُه ْنِم اَمَك ٌتْوَص ِءاَم<سلا َنِم ًَةتْغَب َراَصَو )٢( .ٍةَدِحاَو
َ yَتْماَو )٤( .ْمُْهنِم ٍدِحاَو lلُك ىَلَع ْت<رََقتْساَو ٍراَن ْنِم اَه<َنأَك ٌةَمِسَْقنُم ٌَةنِسَْلأ ْمُهَل ْتَرََهظَو )٣( .xَِسِلاَج
 َلاَقَف )٣٨( .اوُقِْطنَي َْنأ ُحوjرلا ُمُهاَطَْعأ اَمَك ىَرُْخأ ٍَةنِسَْلأِب َنوُم<لََكتَي اُوأََدتْباَو ِسُدُقْلاِ حوjرلا َنِم ُعيِمَجْلا
 َة<يِطَع اوَُلبَْقتَف اَياَطَخْلا ِناَرْفُغِل ِحيَِسsْا َعوُسَيِ مْسا ىَلَع ْمُْكنِم ٍدِحاَو jلُك ْدَِمتْعَيْلَو اوُبوُت« :ُسُرْطُب ْمُهَل
 .»َانُهَِلإ jب<رلا ُهوُعْدَي ْنَم lلُك ٍدْعُب ىَلَع َنيِذ<لا lلُكِلَو ْمُكِدَ�َْوRَو ْمُكَل َوُه َدِعَْوsْا <َنR )٣٩( .ِسُدُقْلاِ حوjرلا
 )٤١( .»يَِوتُْلsْا ِلِيجْلا اَذَه ْنِم اوُصُلْخا« :6ًِئاَق ْمُهُظِعَيَو ْمُهَل ُدَهْشَي َناَك ٍةَريِثَك َرَُخأ ٍلاَوَْقأِبَو )٤٠(
ٍ مْوَي <لُك اوُناَكَو )٤٦( .ٍسْفَن ِفَ�آ ِةَث6ََث ُوْحَنِ مْوَيْلا َكِلَذ يِف <مَضْناَو اوُدََمتْعاَوٍ حَرَفِب ُهَم6ََك اوُلِبَقَف
 َماَع<طلا َنوُلَوَاَنتَي اوُناَك ِتوُُيبْلا يِف َْزبُخْلا َنوُرِسْكَي ْمُه ِْذإَو .ٍةَدِحاَو ٍسَْفنِب ِلَكْيَهْلا يِف َنُوبِظاوُي
 jمُضَيٍ مْوَي <لُك jب<رلا َناَكَو .ِبْع<شلا ِعيِمَج ىَدَل ٌةَمْعِن ْمُهَلَو hَا xَِحlبَسُم )٤٧( .ٍبْلَق َِةطاَسَبَوٍ جاَهِتْباِب
 .َنوُصُلْخَي َنيِذ<لا ِةَسيِنَكْلا ىَِلإ

ِ مِيلْعَت ىَلَع َنُوبِظاوُي اوُناَكَو )٤٢ :٢ لامعأ( .ةّيلوسرلا ةلاسرلا ريشبتو ميلعت يف ةعباتsا
 .ِتاَوَل<صلاَو ِْزبُخْلا ِرْسَكَو ِةَكِر<شلاَو ِلُسjرلا

 lلُك يِف ٌفْوَخ َراَصَو )٤٣ :٢ لامعأ( .سّدقsا باتكلا يف اهنع أرقن يتلا بئاجعلا لك ةيؤر
 .ِلُسjرلا يِدَْيأ ىَلَع ىَرْجُتٌ ةَريِثَك ٌتاَيآَو ُبِئاَجَع ْتَناَكَو .ٍسْفَن

 hا مازتل�ا تايوتسمو سانلا نم ةفلتخم اعاونأ ىرن انوعد .hا ةمعن يف ومنت نأ
 ، مزتلم وضعو ، ةعامجلاو ، دشحلاو ، عمتجsا :يه مازتل�ا نم ةفلتخم تايوتسم .ةسينكلاو
.ةيساسRاو
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 نوؤعدم سانأ مه .ةسينكلا ىلإ نوبهذي � نيذلا انعمتجم يف سانلا مه .عمتجsا
.انتسينك ةرايزو روضحلل

 بغرن نيذلا سانلا مه ء�ؤه .تارم ةدع ةسينكلا اوراز نيذلا سانلا مه ء�ؤه .دشحلا
.رارمتسإب ةسينكلا ىلا اوتأي يكل مهترايزب

 ىلإ دودحم مازتلا مهيدل نكلو ، ماظتناب ةسينكلل نوبهذي نيذلا سانلا مه ء�ؤه .ةعامجلا
.اهميلاعت وأ ةسينكلا

 دعب عوسي برلا مسا ىلع نيدمعم .اهميلاعتو ةسينكلا روضحل ءايفوأ مه .مزتلم وضع
 روشعلاب ةسينكلا نومعديو ةعرو ةايح نوشيعي ، ةنسلأب نوملكتي ، سدقلا حرلاب نيدمعمو، ةبوتلا
.ة6صلاو تامدقتلاو

 .ةسينكلا يف نودوقيو نولمعي نيذلا ءاضعRا كئلوأ مه .ةيساسRا
 جاتنتس�ا

 ِتَيِطُْعأ ا<نِم ٍدِحاَو lلُكِل ْنِكَلَو )٧ :٤ سسفا( ،ةمعن ردقو مازتل�ا نم ردق هيدل صخش لك
 يف ديازت .ةسينكلا ىلإو hا ىلإ انمازتلا ىوتسم يف ومنت انوعد  .ِحيَِسsْا َِةبِه ِساَيِق َبَسَح ُةَمْعlنلا
 ِنْيَدَيْلا ُرِها<طلاَو ِهِقيِرَطِب ُكِسَْمتْسَيَف ُقيlدlصلا ا<َمأ )٩ :١٧ بويأ( .مازتل�او نامي�ا يف ومني hا ةمعن
 ً.ة<وُق ُداَْدزَي
 .»اَيْحَي ِناَميnِاِبَف jرَابْلا ا<َمأ«ٌبُوتْكَم َوُه اَمَك ٍناَميnِ ٍناَميِإِب hِا jرِب ٌنَلْعُم ِهيِف َْنR )١٧ :١ ةيمور(

.hا لجأ نم ينافتلا نم ىلعأ تايوتسم ىلإ عسنلف
: قيرط نع كلذ لعفن نحنو
.انبولق لك نم hا ةبحم .١
.ةدابعلاو ة6صلا ل6خ نم hا عم ةيقيقح ةلامز دقو .٢
.hا عم يشsا .٣

.ةسينكلا ىلإ ربكأ قيرط يف انسفنأ مزلن انوعدو
: كلذ لعفن نحنو
.ةسينكلا روضح ل6خ نم .١
.ةسينكلا ميلاعت سرد .٢
 ىَِلإ ِروُشُعْلا َعيِمَج اوُتاَه )١٠ :٣ يخ6م( ،تاولصلاو ةيلاsا اندراوم عم ةسينكلا معد ل6خ نم .٣

 ىوُك ْمُكَل َُحتَْفأ َ� ُْتنُك ِْنإ ِدُونُجْلا jبَر َلاَق اَذَهِب يِنوُبlرَجَو ٌماََعط يِتْيَب يِف َنوُكَيِل ِةَْنزَخْلا
.َعَسوُت َ� ى<تَح ًةَكَرَب ْمُكْيَلَع ُضيُِفأَو ِتاَواَم<سلا
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