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 ملخص الرسالة
 

هرررررم ترررررن مليمرررررل ارررررر  اللدرررررة   اليةات ترررررا  يسررررريمل تتررررر  ان المسرررررالتا اليةات ترررررا  

الش صرررتةا حاالرررلاي الا تسرررتا مرررن اليرررةاتمس حلمرررة رةخرررا المسرررالتا الي ات ترررا امررر   ال ترررة  

لرلدررة   اليةات ترراس  ي ترتررا ا خسرر ة  لريررةاتم   ررج ملةل رراحلررتك رية ررة  ي ات تررة  تكررم لرر لذ لتسرر

دررررحك الرةيرررر   يلررررلتج حيلحتررررج ح ررررلت حيايترررر  لر تررررا مررررن الي ةصررررتج حاالررررلاي حتتكررررة ت

ال ةخحتررراس ح ررر لذ يصررر ة المسرررالتا اليةات ترررا مقت رررة لختدرررة  لرلدتدرررا ح ال ترررةجس حتليمرررل خ رررة  

 الرةي  المسالم ار  خلاي  ار  ال دةء امتخة لرلدة   اليةات تا الميحتاة للت س

 لاك اليرررةاتم ترررم  ررر ي مسرررالتةا للت رررا ان  رررحها هررر ا اللااسرررا هرررح يلدتررر  اسررري 

لرريرررة   اخةالشرررح حاس اكس الترررحا  حاح ررراا  حلررراس حلكررر ا تدرررل ررررةن مرررن ال ررراحا  ان 

 ت صص تص   لرج مسالتاس

ان ال صررررج ااحج تررررم هرررر ا اللااسررررا هررررح مدلمررررا يخدسررررك الرررر  تررررااتن  تخررررةخ  ال ررررا   

يتختةا الدررران اللشررراتن مررر  األحج تتكرررة المسرررالتا اليةات ترررا ااخررتقترررا مرررن ال لاترررا ليررر  سررر

سامة الدسررك اليارتررق اررر  اللحامررج اليررم ا رراا حخررةلا الرر   كررحا هرر ا الخررح  مررن المسررالتةا

 ال ةخم تتسرت ال حء ار  صتغ المسالتا اليةات تاس

تكررررم ملررررةحاا ل لرررري اسرررري لاك  امررررة ال صررررحج ال   ررررا  ال ررررةخم حال ةلرررري حالاا رررر    

 ريمةةةةن  ةةةة  حلشررررح للررةيرررر   اخةا  (9132) القديسةةةةن  ةةةة  اليررررةاتم تررررم المسررررالتةا 

لررةيرررررر  ( 9191) ر ةةةةةةا لكةةةةةةا ال  ةةةةةة ا( لررةيرررررر  اس اكس التررررررحا ح 9121) الكاتدرائيةةةةةةن

اح ررراا  حلرررا ارررر  اليرررحالمس يلرررةحج هررر ا ال صرررحج م يملرررا ان ي رررتن هرررج ان هررر اء الريرررة  

ت  خررل اايمررلحا ررتررة تررم ملررةل يكك لكرر ا المسررالتةا اررر  المررةلة اليةات تررا اح خررل ا رراحا يلررل

حررررج تصرررج مرررن هررر ا ال صرررحج ال   رررا مسررر ح   مدلمرررا ارررن الرةيررر  حا يترررةاا لرمرررةلةس  ارتكرررةس

 حخل اي ا ه ا ال صحج  يةات تة ت دة لرج من حالة الرةي  حيةاتم خشا المسالتاس

 يخيكم الاسةلا  ةاسيخيةج ال   تر ص خية ج اللااسا حتي    لذ  ةل كاساس  

 



 


