
الهدف: اأن يعرف الولد اأن الله قد حقق وعده باإر�سال ابنه 

     وي�سعر باأن ي�سوع لديه هدف حلياته وي�سعى لتحقيقه.

الن�ص الكتابي 

متى 1 :18-25    متى 18-2:1 

لوقا 1 26-38   لوقا 2 2-1

الفكرة الرئي�سّية: الله اأتى وحقق وعده ودعانا. اأنا �ساأقبل دعوته حلياتي واأخرب عن دعوته 

للنا�س. 

. مزمور 34:98
ّ
اآية احلفظ: ال اأنِقد عهدي وال اأغري ما خرج من �سفتي



»فانه كما يف ج�سد واحد لنا اع�ساء كثرية، ولكن لي�ص جميع االع�ساء لها عمل واحد، هكذا نحن 

الكثريين: ج�سد واحد يف امل�سيح، واع�ساء بع�سا لبع�ص، كل واحد لالخر. ولكن لنا مواهب خمتلفة 

بح�سب النعمة املعطاة لنا.« رومية 12 : 4 - 6

عندما يفهم املعّلم اأمناط الّتعلُّم عند االأطفال ويُعّدل تعليمه ح�سب هذه االأمناط، يتعّلم االأطفال. ي�ساعدك 

الّتعليم بح�سب االأمناط على الو�سول لكل فرد و�سعه الّله يف �سّفك.

اأعطى الّله لكل فرد عقالً ممّيزاً. �سعار UNCF ر )United Negro College Fund(    يقول: » اإّن اإهدار العقل �سيء 

فظيع.« عندنا نحن حقيقة عظيمة خمّل�سة للحياة. هل نتجراأ ونقّدمها بطريقة غري فّعالة ونهدر عقول االأطفال 

الّذين و�سعهم الّله يف حياتنا. 

منهاج »لنبني حياتهم« يحرتم ويعطي كل فرد وكّل منط تعّلم حّقه يف كّل در�س من درو�س املنهاج .

بح�سب نظريّة دايفد كولب )David A. Kolb( هناك اأربعة اأمناط للّتعّلم. لنلقي نظرة �رسيعة عليها:  

1. املتعّلم املتعاون: 

يتعّلم من خالل االإ�ستماع وحماورة االأفكار •

اجتماعي وودود وح�ّسا�س •

غرية • ي�ستمتع باملجموعات ال�سّ

يحتاج الأ�ساليب تفاعلّية •

ال�سوؤال الّذي ي�ساأله املتعّلم املتعاون: 

 معرفة هذا؟
ّ
ملاذا علي

3. املتعّلم الّتطبيقي: 

ل الّتعّلم املقرتن بالّتجربة • يف�سّ

يحتاج اإىل تعليمات خطوة بخطوة •

يحتاج اأن يرى كيفّية اإمكانية تطبيق احلّق •

ي�ستمتع بحّل امل�ساكل  •

ال�سوؤال الّذي ي�ساأله املتعّلم الّتطبيقي: 

كيف ميكن تطبيق هذا؟

2.املتعّلم الّتحليلي: 

ل املحا�رسات • يف�سّ

• ً يحّب العمل وحيدا

ل بيئة تعّلم هادئة • يف�سّ

ي�ستمتع باملناف�سة واالإمتحانات املو�سوعّية •

ال�سوؤال الّذي ي�ساأله املتعّلم الّتحليلي: 

 اأن اأعرف
ّ
ماذا علي

4. املتعّلم الّديناميكي: 

لديه اّتاهات اختباريّة، يغامر •

ميكن اأن يكون مت�سلطاً •

يرغب بعمل االأمور بطريقته املتفردة اخلا�سة •

ي�ستمتع بوجود اختيارات •

ال�سوؤال الّذي ي�ساأله املتعّلم الّديناميكي: 

ماذا ميكن اأن ي�سبح هذا؟

اأمناط الّتعّلم واملنهاج
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اإعرَف منط تعّلمك ال�ّسخ�سي. اأكمل الورقة امللحقة يف املواد االإ�سافّية للمنهاج »ما هو منطي يف الّتعّلم«. 

)ماأخوذ من كتاب  Marlene Le Fever »اأمناط الّتعّلم«.(

كمعلمني، عادة ما نعّلم بح�سب منط تعّلمنا ال�ّسخ�سي. معرفة ما هو، يُ�ساعدنا لنغرّي يف اأ�ساليبنا حّتى نقدر اأن 

ن�سل اإىل جميع اأمناط الّتعّلم. املعّلم احلكيم ي�ستخدم كّل الّطرق ليكون تعليمه فّعاالً. 

اإن قّررت ا�ستخدام منهاج »لنبني حياتهم« بكامله اأو قّررت ا�ستخدام اأجزاء منه، اأعِط حّقاً لكل عقل من عقول 

االأطفال يف �سّفك باالإجابة على االأ�سئلة الّتي ي�ساألها كّل منط.

 ملاذا علّي معرفة هذا؟ )املتعاون( «

تريده اأن يقول: »اأنا بحاجة لهذا، واأنا م�ستعد الأتعّلم.«

 ماذا علّي اأن اأعرف؟ )الّتحليلي( «

ُقد االأطفال اإىل الكتاب املقّد�س واأعطه حقائق وعمق يف املعلومات. ليقول: »هناك الكثري الأتعّلمه.«

 كيف ميكن تطبيق هذا؟ )الّتطبيقي( «

اأعطه اأمثلة وتطبيقات مرتبطة بحياته ولي�س فقط بحياة ال�ّسخ�سيات. ليقول: »ما تعّلمته اليوم ينطبق على 

حياتي.«

 ماذا ميكن اأن ي�سبح هذا؟ )الّديناميكي( «

ف اإىل بقية اأيّام االأ�سبوع. ليقول: »اأقدر اأن  �ساعده الإبتكار طرقاّ جديدة وخالّقة لينقل الّتعليم من الّنادي اأو ال�سّ

اأفعل هذا واأكرث كّل يوم.«

اإىل جانب كل فقرة من فقرات درو�س املنهاج، 

�سوف ترى الّرموز املتعّلقة باأمناط الّتعّلم.

اإن قّررت ا�ستخدام بع�س اأجزاء الّدر�س، تاأّكد 

اأن تختار فقرات كافية لت�سل اإىل كل عقول 

طالّبك.

الّديناميكيالّتطبيقيالّتحليلياملتعاون

منهاج »لنبني حياتهم« يحرتم اأي�ساً تف�سيالت الّطرق احل�سّية املختلفة عند كّل فرد يف كل اأمناط الّتعّلم 

االأربعة. )ميكن اأن يكون عند الفرد من اأي منط تعّلم تف�سيل ح�ّسي خمتلف.(

فهم تف�سيالت الّطرق احل�سّية: 

ور 1( املتعّلم الب�رسي: يحتاج اإىل القراءة وال�سّ

2( املتعّلم ال�ّسمعي: يحتاج اإىل االإ�ستماع والّتحّدث

3( املتعّلم الّلم�سي:  يحتاج اإىل احلركة و الّلم�س
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اإر�سادات: �سع رقما بجانب كل جملة. عند االإنتهاء اجمع االأرقام يف كل منط على حدة. النمط الّذي يجمع اأعلى 

نقاط يكون منطك يف الّتعّلم.

1 .ً ال ميثلني اأبدا

ميثلني قليالً. 2

ميثلني ب�سكل متو�سط. 3

4 .ً ميثلني كثريا

املتعاون: 

الّتحليلي:

----------- اأعطي اأف�سل عمل عندي عندما اأكون مع اأ�سخا�س اآخرين

----------- اأحب بيئة العمل امللّونة

----------- اأحب ان اأعطي اأجوبة لالأ�سئلة على طريقة املقالة اأكرث من فقط مالأ الفراغات

----------- اأرى نف�سي �سديقاً لطالّبي

----------- اأ�سواء �سيء ممكن اأن يح�سل يف �سّفي هو عدم تناغم طالّبي معاً

----------- ي�سفني االآخرين بال�ّسخ�س الّلطيف

داقات ----------- جزء من هويتي مرتبط بعدد اأ�سدقائي وقوة هذه ال�سّ

----------- ثالث كلمات ت�سفني هي: ودود، م�سارك، معانق

----------- اأعطي اأف�سل عمل عندي عندما اأكون وحيداً، بعد اأن اأجمع املعلومات من الكتب اأو  

                املعلمني

----------- اأحب العمل على مكتب اأو طاولة

حيحة ----------- اأحب ان اأحّل امل�سائل باإيجاد االأجوبة ال�سّ

----------- اأرى نف�سي مقّدماً للمعلومات لطالّبي

----------- اأ�سواء �سيء ممكن اأن يح�سل يف �سّفي هو عدم تعّلم طالّبي الأ�سا�سيات اإميانهم

----------- ي�سفني االآخرين بال�ّسخ�س الّذكي فعالّ

----------- جزء من هويتي مرتبط براأي االآخرين عن مدى ذكائي

----------- ثالث كلمات ت�سفني هي: منطقي، حمّلل، ذكي

ما هو منطي يف الّتعّلم؟
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الّتطبيقي:

الّديناميكي:

----------- اأعطي اأف�سل عمل عندي عندما اأكون وحيداً، جامعاً املعلومات للّتطبيق

----------- اأحب العمل بيدّي واأي�ساً بعقلي

----------- اأحب ان اأحّل امل�سائل بتفّح�س اآرائي اخلا�ّسة

----------- اأرى نف�سي مدرّباً، م�ساعداً طالّبي على تطبيق ما يجب اأن يعمل

----------- اأ�سواء �سيء ممكن اأن يح�سل يف �سّفي هو عدم تعّلم طالّبي كيفّية عي�س اإميانهم بطرق 

               عملّية

----------- ي�سفني االآخرين بال�ّسخ�س املجتهد، �سخ�س يتمحور حول الّنتائج

----------- جزء من هويتي مرتبط مبدى فعالّية اإبداعي

----------- ثالث كلمات ت�سفني هي: ن�سيط، واقعي، عملي

----------- اأعطي اأف�سل عمل عندي مفّكراً باأفكار جديدة وجمّرباً اأ�سياء ال يتجراأ الكثري من 

                االأ�سخا�س على تربتها

----------- اأحب الّلعب باأفكار جديدة، م�ستنتجاً ما الّذي �سينتج

----------- اأحب ان اأحّل امل�سائل باالإ�ستنتاجات اأو احلد�س

----------- اأرى نف�سي حمّركاً الأفكار واآراء طالّبي

----------- اأ�سواأ �سيء ممكن اأن يح�سل يف �سّفي هو عدم اأخذ طالّبي ما تعّلموه وجعل العامل 

                مكاناً اأف�سل

ً ----------- ي�سفني االآخرين بال�ّسخ�س املبدع جدا

----------- جزء من هويتي مرتبط بكمّية االأفكار اجلديدة عندي

----------- ثالث كلمات ت�سفني هي: ف�سويل، قائد، وا�سع اخليال

بناءً على هذه �لقائمة �أنا �شخ�ص -----------------------------------------------------
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فحة:  املحتويات:                                                                          ال�سّ

7 برنامج مقرتح           

     8 الرتحيب:              

10-9 ترانيم:              

11 املقدمة :العلَّيقة :            

15-12 ال�رشبات الع�رشة            

املواد املطلوبة: بودرة لون اأحمر،بالون ، حبل، وعاء �سفاف..  

   16 و�سيلة االإي�ساح: الثقة بالله         

املواد املطلوبة: �سائل جلي - وعاء �سفاف - مالقط معدنية لالأوراق)حجم كبري(.  

.18-17 لعبة: الو�سايا الع�رش          

املواد املطلوبة: اأكيا�س ورق حجم كبري )على عدد االأوالد(، مق�سات، اأقالم تلوين   

    19 لعبة: اإحزر من القائد            

19 فيديو: داود:            

املواد املطلوبة: كرة بينغ بونغ ) عدد 12( - اأكواب بال�ستيك ) عدد 12( .  

21-20 االآية:             

      .A5 املواد املطلوبة: فلني ، كلمات االآية على اأوراق  
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الرتحيب

ترانيم

لعبة

ة امليالد �ساهد وناق�س: ق�سَّ

دعوة التالميذ

لعبة: �سيادين ال�سمك

اقراأ وناق�س: معجزة تكثري ال�سمك

متثيلية: الع�رس بر�س

العاب

.

.

.

.

.

.

.

.

.

برنامج

مقرتح
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اأهال« و �سهال« بكم يا اأ�سدقائي يف اللقاء الرابع  لنا من منهجنا اخلالق 

و اجلميل. ذكروين ما ا�سم املنهج؟ ) ق�سة كبرية ( عن اأي ق�سة نتكلم؟ ) 

الكتاب املقد�س (

 تكلمنا عن عدة  �سخ�سيات، من ميكن اأن يذكرين من هم؟ 

وما هو الدر�س الذي تعلمناه من خاللهم

الرّتحيب
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9

رح خربكن عن اأحلى ق�سة

اأعظم ق�سة لكل النا�س

كيف الله اجا تيخل�سنا

وهيدا اخلطة من االأ�سا�س *2

 

يلي خالق هيدا الكون

�سّحى اخلطة من االأ�سا�س

اأجمل �سي بهاخلربيّة

مات ليعطيك حياة اأبدية

 

نحنا جينا تنخربكن عن اأحل ق�سة بكل الكون

A عندك رفيق ا�سمو ي�سوع ، هو حدك وين ما تكون

ترنيمة
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�ل�رشوط: ان جميع هذه االألعاب تعتمد على الوقت.

�للعبة �لأوىل : 

املواد املطلوبة: قبعة بابا نويل، كفوف فرن، هدية، ورق 

لف الهدايا.

�رشح وتطبيق:

قّم بلف الهدية عدة مرات لعدة طبقات. •

اطلب من االأوالد اأن يجل�سوا ب�سكل دائري. •

ال�رسط الوحيد لفتح الهدية هو اأن يرتدون القبعة  •

والكفوف.

الهدية �سوف تدور على جميع االأوالد.  •

حدد 10 ثواين لكل ولد وابداأ اللعبة. •

الولد االأخري الذي يقوم بفتح ورق لف الهدية، يربح. •

اذا كان عدد االأوالد كبري ق�سمهم اإىل عدة فرق. •

�للعبة �لثانية: 

�رشح:

ق�سم االأوالد اىل اأربعة فرق •

اطبع على اأوراق ال�سور املوجودة يف املواد امل�سافة. •

وزع االأوراق على الفرق واطلب منهم ايجاد الفروقات. •

حدد وقت دقيقة لللعبة. •

اربح يف دقيقة
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�للعبة �لثالثة:

املواد املطلوبة: اأكواب بال�ستيك اأو فلني )عدد 48(

�رشح وتطبيق:

ق�سم االأوالد اىل فريقني. •

لّون كوب من االأكواب بلون خمتلف. •

اخرت ولد من كل فريق. •

اعط كل ولد 24 كوب و�سع الكوب امللون يف االأول. •

حدد وقت 20 ثانية. •

على كل ولد اأن ي�سحب الكوب من االأ�سفل و ي�سعه  •

يف االأعلى حتى ي�سبح الكوب امللون يف االأ�سفل.

�للعبة �لر�بعة:

املواد املطلوبة: كفوف الفرن - �سوكوال اأو بونبون.

�رشح وتطبيق:

اأطلب من االأوالد اأن يجل�سوا ب�سكل دائري. •

�سع يف الو�سط علبة وفيها �سوكوال اأو بوبون. •

على كل ولد اأن ي�سع كفوف الفرن لكي يقوم  •

بفتح البونبون.

تبداأ اللعبة كتايل: اأعط ولد من االأوالد كفوف  •

الفرن واأطلب منه اأن يقوم بفتح البونبون.

حدد وقت ثالثني ثانية. •

على الولد اأن يعطي الكفوف للولد االأخر عند انتهاء الوقت، وكذلك،... •

كل ولد ياأخذ كمية البوبون التي قام بفتحها. •
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م االأوالد اإىل جمموعات ) بح�سب العدد( حيث يكون مع كل  • ق�سِّ

جمموعة قائد. 

اأعر�س الفيديو. •

قم باإيقاف الفيديو يف التوقيتات التالية:  •

 اأوالً 33 ثانية، وناق�س ال�سوؤال التايل مع االأوالد يف املجموعة:. 1

 ماذا كان طلب الله من اآدم وحواء؟

كيف بداأت الق�سة؟

 ثانياً 2:15، وناق�س ال�سوؤال التايل مع االأوالد يف املجموعة:. 2

 ماذا ب�رس املالك مرمي؟ وماذا �سعرت؟

ماذا ب�رس املالك يو�سف عن ي�سوع؟ وماذا كانت ردت فعله؟ 

 ثالثاً حتى النهاية، وناق�س ال�سوؤال التايل مع االأوالد يف املجموعة:. 3

 ما معنى ا�سم عمانوئيل؟ 

كيف الله ميكن اأن يكون معنا؟

باإمكانكم اأن تدوا الفيديو يف املواد االإ�سافية للدر�س. •

فيديو امليالد
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املواد املطلوبة: ال�سور يف العر�س التقدميي.

ابداأ القول: كرب ي�سوع وبداأ يجول يف القرى ويُعلم ويخرب عن ملكوت الله، كان ال بد من اختيار 

اأ�سخا�ٍس يرافقونه يف خدمته ويعلمهم ليقوموا بدورهم بنقل ر�سالته اإىل العامل. لقد اأختار 12 

رجالً ويخربنا الكتاب املقد�س عن كيف دعا بع�ساً منهم:

دعوة التالميذ:

�لن�ص �لكتابي: مرق�س 1: 25-16

كان ي�سوع مي�سي عند بحر اجلليل وهناك راأى رجالن يلقيان �سبكة يف البحر، كانت مهنتهم 

ال�سيد، ا�سميهما، �سمعان واندراو�س. فدعاهم ي�سوع وقال: تعالوا ورائي فاأجعلكما �سيادّي 

النا�س ) اأي يكرزون بكلمة الله وير�سدوهم اإىل ي�سوع ويوؤمنون به(.

�لن�ص �لكتابي: يوحنا 1: 48-43

بعد اأن تبع ي�سوع �سمعان واندراو�س، راأى ي�سوع فيلب�س فقال له: اتبعني وفيما اأتى فيلب�س وجد 

نثنائيل الذي كان جال�س حتت ال�سجرة فاأخربه عن ي�سوع. ذهب نثنائيل لريى اإن كان ي�سوع هو 

الله وعندما و�سل نظر اإليه ي�سوع وقال له اأنت كنت حتت ال�سجرة ف�سدق نثنائيل واآمن واعرتف 

اأن ي�سوع هو الله.

�لن�ص �لكتابي: متى 9:9

تابع ي�سوع طريقه وو�سل اإىل منطقة تدعى كفرناحوم حيث راأى �سخ�س جال�ساً يف مكان 

اجلباية )اأي املكان الذي يدفع فيه النا�س ال�رسائب املتوجبة عليهم( ا�سمه متى دعاه ي�سوع وقال 

له »اتبعني«. فعرف اأنه ي�سوع ابن الله فقام متى وترك كل �سيء وتبعه واأ�سبح من تالميذه.

تبع هوؤالء وغريهم من الرجال والن�ساء ي�سوع ورافقوه يف اآخر ثالث �سنني من حياته على االأر�س. 

تلمذ ي�سوع هوؤالء االأ�سخا�س اأي علَّمهم واأ�سبحوا تالميذاً له. راأى التالميذ كل ما فعله 

ي�سوع و�سمعوا كل ما قاله ومنذ اللحظة التي دعاهم فيها ي�سوع وقرروا اأن ي�ستجيبوا تغريت 

حياتهم اإىل االأبد.

1- �شمعان و�أندر�و�ص

2- فيليب�ص

3-متى
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لعبة
�سيادين ال�سمك

�لهدف: الله قادر على كل �سيء

�رشح وتطبيق:

م االأوالد اإىل فريقني. • ق�سِّ

اأول فريق هم ال�سيادين والثاين هم ال�سمك. •

يقف فريق ال�سيادين على �سكل دائرة ومي�سكون باأيدي بع�سهم البع�س. •

يختار فريق ال�سيادين  •

رقماً فيما بينهم ويرفعون 

اأيديهم اإىل االأعلى.

يرك�س فريق ال�سمك  •

من بني االأيدي اإىل داخل 

وخارج الدائرة، يف حني اأن 

ون ب�سوت  ال�سيادين يعدُّ

مرتفع.

عندما ي�سل فريق  •

ال�سيادين يف العد اإىل 

العدد الذي اتفقوا عليه 

ينزلون اأيديهم.

االأ�سخا�س الذين هم  •

�سمن الدائرة هم ال�سمك 

الَّذي وقع �سمن ال�سبكة.

ي�سعهم فريق ال�سيادين  •

يف اأماكنهم وتعاد اللعبة 

اإىل اأن يُ�سطاد كل 

ال�سمك.
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املعجزات - اأواًل: 
معجزة ال�سمك 

�لن�ص �لكتابي: لوقا 5

�ملطلوب:

ق�سم االأوالد اإىل عدة فرق ح�سب  •

عدد االأوالد والقادة

اطلب من القائد اأن يقراأ الق�سة  •

من كتابه املقد�س اخلا�س )اأو يدع 

اأحد االأوالد يقوم بقراءتها(

ناق�س الق�سة مع االأوالد: •

اطلب منهم اأن يعددوا  «

ال�سخ�سيات، االأماكن، ثمَّ 

االأحداث بالت�سل�سل.

ماذا طلب ي�سوع من  «

�سمعان؟

ماذا كان جواب �سمعان له؟ «

ملاذا طلب ي�سوع هذا الطلب  «

من �سمعان وهو يعلم اأنهم 

تعبوا ومل ي�ستطيعوا اأن 

ي�سطادوا �سيئاً؟

لو كنت مكان �سمعان وكان ي�سوع يطلب منك �سيئاً قد �سبق وحاولت اأن تفعله  «

وف�سلت ماذا �سيكون جوابك؟ ملاذا؟

ماذا حدث بعد اأن طاع �سمعان ي�سوع؟ «

ماذا علِم �سمعان والتالميذ عن ي�سوع؟ «

هل اأنت م�ستعد الأن تطيع �سوت الله وتدعه يظهر قدرته يف حياتك؟ «

على كل فريق اأن يقوم بتمثيل الق�سة للمجموعات االأخرى. •



16

�لن�ص �لكتابي: 

املواد املطلوبة:  10 مكان�س، الت�سجيل 

ال�سوتي من املواد االإ�سافيَّة.

�رشح وتطبيق:

ا�ستخدم املكان�س على اأنَّها  •

الع�رسة بر�س.

كل �سخ�س مي�سك من املنت�سف  •

مكن�ستني مقلوبتني.

�ساهد الفيديو لتعرف كيف  •

ميكنك تطبيق التمثيلية ب�سكل 

اأف�سل.

ثانيًا:
معجزة �سفاء الع�سر بر�ص
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اآية احلفظ الكتابية

املواد املطلوبة: كبايات  فلني - كلمات االآية على اأوراق �سغرية - تلزيق.

. مزمور 34:89 ُ َما َخرََج ِمْن �َسَفتَيَّ الَ اأَْنُق�ُص َعْهِدي، واَلَ اأَُغريِّ

اقراأ االآية من الكتاب املقّد�ص:

. مزمور 34:89 •
َّ
ُ َما َخرََج ِمْن �َسَفتَي َغريِّ

ُ
ْنُق�ُس َعْهِدي، واَلَ اأ

َ
الَ اأ

دع اأحد االأوالد يفتح الكتاب املقد�س ويقراأ بنف�سه. )من املمكن اأن تدع اأكرث  •

من ولد يقراأها. اإذا اأردت(

اقراأ االآية مرة اأخرى من كتابك املقد�س. •

ا�رشح وطّبق:

قم بتعليق كلمات االآية على االأكواب ولكن ب�سكل ع�سوائي ، اأي مرة« على 

االأفق و مرة يف االأ�سفل اأي لت�سبح االأكواب مرة« جال�سة ومرة« مقلوبة وفوق 

بع�سها البع�س.

عند االنتهاء من �رسح االآية، كررها مع االأوالد عدة مرات ومن ثم ابداأ باللعبة.

اخرت ولد من االأوالد لريتب االآية اأي االأكواب فوق بع�سها البع�س حتى ت�سبح 

االآية متكاملة.

تابع القول: 

ْنُق�ُس َعْهِدي: ال اأغري عهدي اأي وعدي، يجب  اأال نياأ�س ب�سبب �سعفاتنا، 
َ
الَ اأ

اإمنا نرجع اإىل الرب بروح الرجاء، فاإنه غافر اخلطايا، ينتظر رجوع كل موؤمن اإليه 

بالتوبة فقد وعدنا باخلال�س.

: ليكن الرب نورك وحماك وطريقك وقوتك واإكليل 
َّ
ُ َما َخرََج ِمْن �َسَفتَي َغريِّ

ُ
واَلَ اأ

فرحك ومعونتك االأبدية. انتبه لنف�سك، الأنه لن يغري وعده .


