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عمج
عمج بحي هللا 1
.عوبسالا نم )عتمم موي( موي رشع  7لك عمج يف راصنأ عمتجي
ةيادب لخاد زاهجلا وأ ارتسكروألا سارجأو جراخ يرايتخا )ةروصلا( سرجلا توص
.ددجلا نيدفاولاو ،فويضلاو وديؤم بحري نورضحي رابك ربكألا .ءاقللا ءاهناو
.تقولا ميظنت رمعلا ديدجلا مدختسي .تاعامتجا جمانرب ددحي

ةقاعإلا وأ ضيرم( فوقولا روضحلا .ةالصلل وعدي وغنوب وأ غنوغ A
جراخلاو لخادلا( ةقرشملا سمشلا وحن هجاوي اعم مهيديأ عضو )ماصتعالا
)سمشلا ىلإ ةرشابم رظنت ال
ديق نآلا وه عامتجالا جمانرب .عوضوملا ةالصو ةيمويلا اولصو
.ذيفنتلا
زاهجلا ،ارتسكروألا سارجأ( قالغإو حتفل يقيسوملا توصلا مدختسي

عمجو ،حرملا موي عوضوم كانه ناك اذإ  ..) .وغنوب وأ غنوغ( جمانربلا نم ىرخأ ءازجأو ةالصلا .. ) ،
جمانربلا ظفتحي .ضرعلاو روكيدلا ،ةطشنألاو ،ةدابعلا يف عوضوملا اذه كسمتت
ىقيسوملاو ماعطلاو تابورشملاو ،سابللاو ،ةجهل :ةايحلا ديق ىلع ةيلحملا ديلاقتلا
 ..تاداعلاو صقرلاو

دقع جاوزلا سدقلا' ىلع اوعقو نيذلا جاوزألا بحري رهش نم  1STعمجتلا
.قباسلا رهشلا يف"
.قباسلا رهشلا ديدجلا دولوملا بحري رهش نم  2NDعمجتلا
.معاد نوكي نأ دهعتن نيذلا راوزلا بحرت رهش نم عمج 3و
.قباسلا رهشلا يف تام يذلا ءاضعأو راصنأ ىلع سكعني رهش نم  4thعمجتلا
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عامتجا بادآ
،ةشدردلاو ،ةشقانمو ،ايعامتجاو ،ةدابعلا نولصي .ةرايزلا هذهل نيرخآلا عيجشتو عمج ةرايزب راصنأ
بعللاو كحضلاو صقرلاو ءانغلاو )يلوحك ريغ( برشي ) ،ةعيرسلا تابجولا ال( ماعطلا لوانتو
، ..قيسنتو

!هحاجنا ىلع لمعلاو ،هب عتمتلا كب ةصاخلا عمج نمف

دون .نيرخآلا عم اهمساقت نأ دون .ةمهم براجت .تاربخلا ىلإ يدؤي ةلاعفلا ةكراشملا
ةديج تاقالع ةدايز .نيرخآلا عم انتقالع ديزي اذهو .نيرخآلا عم انبراجت شقانن نأ
.ةداعسلا ىلإ مجرتت

ةطشنأ ةيطغت دق عيضاوم .ةعونتم كانه نوكي نأ بجي لمعلا يف ةربخلا لعجل
،ةيراجلا رابخألاو ةفرعملاو مئاوقلا نوش ،وتسفيناملا بها نوناق اهيطغي عمج
!لجخت ال .ةعطاقملا ةموكحو ةيلحملا ،حلاصملاو ،تاياوهلاو

نوكي نأ نود سامحب در .ثدحتملا ةعطاقم نود بثك نع عامتسالا :بادآ ةشقانم
ةيوستلاو ةفطاعلا ىلع دمتعت ةيناسنإلا تاقالعلا .احقو وأ ةيناودع ،ضيغبلا
.حماستلاو
.فلتخن نأ ىلع قفتن .عضولا ليتف عزنل

مسا( ةياصولا سراحك ءاضعألاو خويشلا جلاعتو ،راوزلاو ،راصنأ ،تاعمجتلا لك يف
مدختستو .ةيرخفلا باقلألا عم ةداق مه ءاضعألاو خويشلا .ةاواسملا مدق ىلع عيمجلا )1ST
.ناجللا يف وأ ةماعلا نكامألا يف عمجتلا جراخ طقف نيوانعلا هذه

عامتجالا لبق
.ناكم ميظنتو جمانرب دادعإ )لئابقلا ، 7نالك رظنا( ءامكح دقعي نأ نكمي ءاقللا لبق
يوذل لقنلاو ميظنتلا ، ..ةيمالعإلا تارشنلا ) ،تاهاجتالاو ،نيأو ىتم( ىقتلملا رشن
 ...نسلا رابكو ىضرملاو ةصاخلا تاجايتحالا

عامتجالا دعب
مداخ نوكلا ةسينكلا  1 GOD 1 FAITH 1ةلاسر رشن .طاشنلا يف ةكراشملا
.نايبلا يطعم نوناقلا و ءايصوألا
.كب صاخلا عمجتلا ىلإ سانلا ةوعد

، ..ناضتحاو ،ةساردلاو ةءارقلا نم ديزم

)ةسينكلا  1رظنا( ةلئاعلا ةرجش .ءاقللا ءدب )ناميإلا  1رظنا( ةيادب
ةياهنلا
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