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╝ 

ايمرين, وكستعلم سمه, وهو اعمُعلم  احلؿد هلل رب اًمعاعملم, كحؿده محد اًمشَّ

 ـــــػم اًمـــــُؽـــــُتـــــبـــــِص وع قمَ ـــــرُ ـــــْش مَ 

 

يَمة ا  َذَ

 

 

وًمقة  ؾمخاء ًمؾخدمات آضمتامقمقةمجعقة   ذيمة جمؿوقمة ٓسماز اًمدَّ

 

 ظُمالصة يمتاب:

 اًمثاين اجلزء - أمجؾك ما إرصموذيمسقة يمـقستي
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 اًمـُُّصوص اًمِؽتاسمقة خيؾطوممًمِّف هذا اًمؽتاب ُيدًمِّس قمغم اًمؼارئ  حتذير:

ة]. 14صـــ - ًمؾطباقمة كوسمار دار, اًمثاين اجلزء, أمجؾك ما إرصموذيمسقة يمـقستي: طمؾؿي سمقشوي اًمؼس ؾقب ظمشبة ايمتشاف ىمصَّ  اًمصَّ

خ ؾُمؼراط ذيمر: اًمتارخيقة واًموصمائق سماًمُؽُتب ضماء ما طمسب اعمجقد  واًمدة هقالكة اعمؾؽة أنَّ ( م453 – 383) اعمشفور اًمؽـز اعممرِّ

بعلم طُمُدود ذم وهي م323 ؾمـة ذم أورؿمؾقم إمم ؾماومرت ىُمسطـطلم اإلمؼماـمور ؾقب قمن ًمتبحث قمامًا, اًمسَّ س واًمؼؼم اًمصَّ , اعمُؼدَّ

ؾقب ظمشبة ايمتشػت إذ, أرادت ما هلا شممّ , مؽاريوس إنبا أورؿمؾقم أؾمؼف وسمُؿساقمدة, وُهـاك  مؽان حتت اعمسقح اًمسقد وىمؼم اًمصَّ

س اًمؼؼم قمغم مبـقاً  ويمان ,واعمُخؾَّػات سمإترسمة ممؾوء س اًمؼؼم وضمدت وىمد. ومقـوس ًمإلهل وصمـي هقؽل اعمُؼدَّ  رمقة قمغم صؾبان وصمالصمة اعمُؼدَّ

ب صؾقب قمغم وضمدت وىمد. اًمؼؼم مؽان من طمجر دوا وىمد", INRI" سمقالـمس يمتبه اًمذي اًمُعـوان اًمرَّ ؾقب من شمليمَّ س اًمصَّ  حَّا اعمُؼدَّ

يس أمام مريضة ؾمقدة قمغم وَعوه ؾقب ومحؾوا , احلال ذم ومُشػقت وىمتئذ أورؿمؾقم أؾمؼف مؽاريوس اًمؼدِّ مٍ  اًمصَّ  ذم ووَعوه ؿمديدٍ  سمنيمرا

س اًمؼؼم وموق إومم, ُهـاك يمـقستلم سمبـاء اعمؾؽة أمرت وىمد هذا. ومضّ  شماسموٍت   [.حلم سمقت مغارة وموق واًمثاكقة, اعمُؼدَّ

ؾقب ُكْؽِرم كحن حاذا]. 17 ,16صــ - ًمؾطباقمة كوسمار دار, اًمثاين اجلزء, أمجؾك ما إرصموذيمسقة يمـقستي: طمؾؿي سمقشوي اًمؼس  اًمصَّ

ؾقب إنَّ  ؟ قمالمته وكرؿمم د ًمقس اًمصَّ د ًمقس أنَّه يمام احلّد, هذا قمـد إمر واكتفى اًمِػداء اعمسقح اًمسقد هبا أتمّ  أداة جُمرَّ  أو قمالمة جُمرَّ

ؾقب وًمؽن. اعمسقح اًمسقد صؾب حلادصمة رمزية إؿمارة  قمغم شممّ  ما ىمقؿة يعي أرصموذيمز مسقحي يمّل  ووضمدان وقمؼل ىمؾب ذم مؽاكة ًمؾصَّ

ؾقب ؾقب ومعغم ,وكَِعم وقمطايا سمريمات من سمواؾمطته ًمؾؿممن ُوِهَب  وما ,أطمداث من اًمصَّ  ,وومداءه اإلكسان ظمالص اعمسقح اًمسقد أتمّ  اًمصَّ

قطان قمغم واًمـٍُّمة اخلطايا هُمػران وكِؾـا ؾح شممّ  يمام ,اًمشَّ اموي أب مع اًمصُّ ؾقب صار وهؽذا. اًمسَّ  قمؾقه شممّ  ممّا قُمظؿى وقمطايا سمريمات ًمؾصَّ

ؾقب. قمؾقه ُصؾَِب  وسمؿن سمه يممن عمن يمثػمة وىُموى كعامً  أقمطته ومائؼة وكتائج هائؾة, أطمداث من  ويمرامته ىموشمه يستؿد احلال, سمطبقعة واًمصَّ

بت قمؾقه ُصؾَِب  اًمذي ذاشمه اعمسقح اًمسقد من ؾقب ُكْؽِرم وكحن. سمدمائه ظمشبته وختضَّ ؾقب( 1): أنَّ  مـفا يمثػمة, ٕؾمباب اًمصَّ  حيؿل اًمصَّ

ؾقب( 2. )اعمصؾوب اعمسقح: اعمسقح ًمؾسقد ُمالزمة ؿمخصقة ِصَػة ؾقب وُكْؽِرم( 3. )اعمسقحقة وقمؾم اعمسقح قمالمة هو اًمصَّ  أجضاً  اًمصَّ

ؾقب واومتخاراً  اعمصؾوب ًمعؿل شمؼديراً   قمغم أضمؾـا من اعمسقح أمتَّه اًمذي ًمؾِػداء وشمِذيماراً ( 5. )ًمؾؿصؾوب شمبعقتـا قمن وإقمالكاً ( 4. )سماًمصَّ

ؾقب, قطان قمغم اعمسقح ًمـٍُمة وشمِذيماراً ( 6. )طمقاشمـا ذم عمػاقمقؾه وـمؾباً  اًمصَّ ؾقب قمغم اًمشَّ ( 7. )طمقاشمـا ذم اًمـٍُّمة هلذه وـمؾباً  حلساسمـا, اًمصَّ

ؾح وشمِذيماراً  ؾقب قمغم اعمُعؾـة اًمُؽؼمى ًمؾػضائل وشمِذيماراً ( 8. )طمقاشمـا ذم عمػاقمقؾه وـمؾباً  صؾقبه, سمدم اعمسقح قمؿؾه اًمذي ًمؾصُّ  وـمؾباً  ,اًمصَّ

عي ؾقب كرؿمم وكحن( 9. )ـمريؼفا ذم ًمؾسَّ ر أجضاً  اًمصَّ  [.ةوَّ ىمُ  يؿـحـا ٕنَّه أجضاً  وكرؿمؿه( 13. )إؾماؾمقة اعمسقحقة اًمعؼائد ًمـتذيمَّ

ؾقب كرؿمم]. 24 , 23صـــ - ًمؾطباقمة كوسمار دار, اًمثاين اجلزء, أمجؾك ما إرصموذيمسقة يمـقستي: طمؾؿي سمقشوي اًمؼس ؾقب ٕنَّ  اًمصَّ  اًمصَّ

ة يؿـحـا يس يؼول: ىُموَّ ؾقب يمؾؿة إنَّ »: اًمرؾمول سموًمس اًمؼدِّ ا, ضمفاًمة اهلاًمؽلم قمـد اًمصَّ  يمو1) شاهلل ىموة ومفي اعمُخؾَّصلم كحن قمـدكا وأمَّ

د أنَّ  أي(. 18:  1 ؾقب» يمؾؿة ذيِمر جُمرَّ ل رؿمؿفا أو شاًمصَّ ؾقب ُكوىمِّر طمقـام كحن ًمذًمك. اهلل ىموة ومفي وإيامن سمتلمُّ  قمالمته وكرؿمم اًمصَّ

ؾقب, يمؾؿة وكذيمر ة كؿتؾئ اًمصَّ ؾقب من شمـبع مرئقة همػم إهلقة سمُؼوَّ ة اًمصَّ ة( 1: )وهي ,قمؾقه اعمصؾوب من ُمستؿدَّ قطان قمغم اًمـٍُّمة ىُموَّ . اًمشَّ

ة( 2) ة( 3. )اعموت قمغم اًمـٍُّمة ىُموَّ ة( 4. )اعمُصاحلة ىُموَّ عي ىُموَّ ة( 5. )اًمػضقؾة ـمريق ذم اًمسَّ قاـملم إظمراج ىُموَّ  [.اعمُعجزات وقمؿل اًمشَّ
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يس ويؼول]. 26صـــ - ًمؾطباقمة كوسمار دار, اًمثاين اجلزء, أمجؾك ما إرصموذيمسقة يمـقستي: طمؾؿي سمقشوي اًمؼس  اًمػم ذهبي يوطمـا اًمؼدِّ

ؾقب إؿمارة إنَّ »(: م437 - 347)  ذم صارت طمتى واطمد, يمّل  اىمتـائفا ذم ويتبارى حُيّبفا أن ,اًمـاس ًمؽّل  وَمَزقماً  ىمبالً  يماكت اًمتي اًمصَّ

ة, احلُّؽام سملم مؽان يمّل  ضمال سملم واًمعامَّ ضملم سملم واًمـِّساء, اًمرِّ  قمن اًمـاس يُؽّف  ٓ اعمخطوسملم, وهمػم اعمخطوسملم سملم واًمَعَذارى, اعمُتزوِّ

م يمريمٍ  موَعٍ  يمّل  ذم رؾمؿفا ا ضِمباهفم قمغم مـؼوؿمة حيؿؾوهنا ,وُمؽرَّ ؾمة, احائدة قمغم يوم يمّل  كراها ؾمارية, قمغم فمػر قمالمة يملهنَّ  اعمُؼدَّ

ي اًمتَّـاول وىمت اعمسقح ضمسد وموق شمتلخَّق كراها اًمؽفـة, رؾمامة قمـد كراها ٌِّ  ذم  إؾمواق, ذم اًمُبقُوت, ذم هبا حُيتػل مؽان يمّل  وذم. اًم

حاري, هبان مغاير) إرض ؿُمُؼوق ذم اجلبال, قمغم اًمطُُّرق, ذم اًمصَّ  اعمخدع, ذم اجلُُزر, ذم اعمرايمب, قمغم اًمبحار, ذم اًمتِّالل, قمغم ,(اًمرُّ

هبقة, إواين قمغم اعمُجتؿعات, ذم ,(اعمدارس) إروىمة ذم إؾمؾحة, قمغم اعمالسمس, قمغم قة, إواين قمغم اًمذَّ  ذم اًمؾُّمًمم, قمغم اًمػضِّ

ؾمومات فم اًمذين أضمساد قمغم احلوائط, قمغم اًمرُّ قطان, مسَّ  ذم اعمُبتفجلم, رىمصات ذم اًمـَّفار, ذم اًمؾَّقل, ذم اًمسالم, ذم احلرب, ذم اًمشَّ

ؽلم, مجاقمات  [.شهبا ُيـطق ٓ يمـعؿة اًمعجقبة اًمعطقة هذه اىمتـاء ذم اجلؿقع يتبارى وهؽذا اعمُتـسِّ

 أمام اًمُبُخور شمؼديم هل]. 31 ,33صـــ - ًمؾطباقمة كوسمار دار, اًمثاين اجلزء, أمجؾك ما إرصموذيمسقة يمـقستي: طمؾؿي سمقشوي اًمؼس

ؾقب د ؟ اًمِعبادة من ًمونٌ  هو اًمصَّ  إليؼاد ظماص   مذسمٌح  ُيؼام أن موؾمى اهللُ  أَمرَ ( أ: )اًمِعبادة أمايمن ذم اًمُبُخور شمؼديم ىماكوكقة( 1:)اًمرَّ

عب هَنَى يمام ,دائامً  قمؾقه اًمُبُخور سمتؼديم وأَمرَ  ,آضمتامع ظمقؿة ذم اًمُبُخور  وَكْػس( ب(. )33 ظمر. )اًمعبادة همػم ذم اًمُبُخور اؾمتعامل قمن اًمشَّ

 اًمعفد يمـقسة ذم اًمُبُخور شمؼديم قمن اًمـَّبي مالظمي وشمـّبل( ج(. )11 ,9: 1ًمو. )ؾُمؾقامن سمـاه اًمذي اًمعظقم أورؿمؾقم هقؽل ذم يمان إمر

ب مؽان يمّل  ذم»: وىمال اجلديد ب مقالد وقمـد( د(. )11:  1 مال) شإمم سملم قمظقمٌ  اؾمؿي ٕنَّ ...  سُمُخور ٓؾمؿي ُيؼرَّ م, يسوع اًمرَّ  ىمدَّ

ـت اًمتي هداياهم ًمه اعمجوس  اًمعفد يمـقسة ذم اًمُبُخور شمؼديم امتداد قمغم قمالمة هذا ويمان(, 11:  2 مت) شاًمُبُخور» اًمؾُّبان شمضؿَّ

ئي يوطمـا وأؿمار( ـه. )اجلديد اموية اًمؽـقسة ذم اًمُبُخور شمؼديم إمم أجضاً  اًمّرا ت»: ومؼال اًمسَّ كات أرسمعة ظمرَّ  واًمعنمون وإرسمعة, احلقوا

يسلم صؾوات هي سُمُخوراً  ممؾوءة ذهب من وضمامات ىمقثارات واطمد يمّل  وهلم, اخلروف أمام ىمسقساً   مالكٌ  وضماء»(. 8:  5 رؤ) شاًمؼدِّ

مه ًمؽي يمثػماً  سُمُخوراً  وأقمطى, ذهب من جمؿرة ومعه اعمذسمح قمـد ووىمف آظمر يسلم صؾوات مع ُيؼدِّ هب مذسمح قمغم اًمؼدِّ  أمام اًمذي اًمذَّ

يسلم صؾوات مع اًمُبُخور ُدظّمان ومصعد, اًمعرش  وحيؿل»: اًمدؾمؼوًمقة ذم وضماء( و(. )4 ,3:  8 رؤ) شاهلل أمام اعمالك يد من اًمؼدِّ

وس, ًمؾثاًموث متجقداً , ُدومعات صمالث اعمذسمح طمول سمه ويدور, اًمُبُخور إؾمؼف  قمغم هبا ومقدور, ًمؾؼس اًمُبُخور جمؿرة يدومع صممّ  اًمُؼدُّ

عب  [(.38 سماب دؾمؼوًمقة) شيمؾه اًمشَّ

ُؿوع إيؼاد هل]. 33صـــ - ًمؾطباقمة كوسمار دار, اًمثاين اجلزء, أمجؾك ما إرصموذيمسقة يمـقستي: طمؾؿي سمقشوي اًمؼس  أمام وإنوار اًمشُّ

ؾقب  مائدة أمام آضمتامع ظمقؿة ذم اعمـاير  ُوىَمدت أن موؾمى اهللُ  أمر: اًمؽـقسة ذم إنوار إيؼاد ىماكوكقة: داًمرَّ  ؟ اًمِعبادة من ًمونٌ  هو اًمصَّ

 اًمعفد يمـقسة وضماءت(. 23:  4 أخ 2) ؾُمؾقامن هقؽل ذم إنوار سماؾمتخدام أجضاً  أمر يمام(. 23:  27 ظمر) اًموضموه وظُمبز ,اًمُبُخور

ي اًمعشاء قمؿل اعمسقح اًمسقد أنَّ  يذيمر وماًمتَّؼؾقد. اًمـِّظام كػس قمغم ومسارت اجلديد ٌِّ ُؿوع ويماكت ًمقالً  اًم . اًمُعؾِّقّة شُمضء واعمسارج اًمشُّ

 اًمُعؾِّقّة ذم يمثػمة مصاسمقٌح  ويماكت اًمؾقل, كصف إمم اًمؽالم سموًمس وملـمال, اخلُبز ًمؽٌ جُمتؿعلم يماكوا  اًمتَّالمقذ أنَّ  إقمامل ؾِمػر ذم وضماء
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امء مثل يمثػمة سملنوار مـارة اًمؽـقسة شمؽون أن جيب»: اًمدؾمؼوًمقة ذم وضماء(. 8 ,7:  23 أع) هبا يماكوا  اًمتي ءة قمـد وٓؾمقَّام, اًمسَّ  وُمُصول ىمرا

يس وأؿمار(. 35 سماب) شاإلهلقة اًمُؽُتب ُؿوع اؾمتعامل أنَّ  إمم( م393 - 329) اًمـِّْزياْكِزي همريغوريوس اًمؼدِّ  مُجؾة من يمان واًمؼـاديل اًمشُّ

ر ُمباذة قمـد اًمؽـقسة ذم اعمُستعؿؾة اًمطُُّؼوس ٍا  [.إ

ُجود هل]. 38-36صـــ - ًمؾطباقمة كوسمار دار, اًمثاين اجلزء, أمجؾك ما إرصموذيمسقة يمـقستي: طمؾؿي سمقشوي اًمؼس ؾقب أمام اًمسُّ  هو اًمصَّ

د ؟ اًمِعبادة من ًمونٌ  ُجود: اًمرَّ ُجود( 1): أنواع صمالصمة قمغم هو اًمسُّ داً  اعمسقح اًمسقد ىمال إمر هذا قمن. ًمؾِعبادة وهو هلل اًمسُّ  ذيعة مميمِّ

ب مؽتوٌب »: اًمؼديم اًمعفد جود وُيؼصد(, 13:  4  مت) ششمعبد وطمده وإياه شمسجد إهلك ًمؾرَّ  ,ًمؾخاًمق اعمخؾوق من اًمعبادة هلل سماًمسُّ

مشؼي ًمعاذر قمن ضماء: إمثؾة سمعض وإًمقك ضمل ومخرَّ »: إسمراهقم ظمادم اًمدِّ ب وؾَمَجدَ  اًمرَّ  وظمررُت »: هو وىمال(. 26:  24  شمك) شًمؾرَّ

ب وؾمجدُت  ب وسماريمُت  ًمؾرَّ ية أهل دمثو أمامه»: اعمُركِّم ويؼول(. 48:  24 شمك) شاًمرَّ اب يؾحسون  وأقمداؤه اًمؼمِّ  شمرؿمقش ُمُؾوك. اًمؽمُّ

ئر مون وؾمبل ؿمبل مؾوك شمؼدمة, يرؾمؾون واجلزا  ذم وضماء(. 12-9:  72 مز) شًمه شمتعبَّد إمم يمّل . اعمؾوك يمّل  ويسجد: هدية ُيؼدِّ

يس سمحسب اإلكجقل  شمعاَل  ًمؽن ماشمت أن اسمـتي إنَّ : ىمائالً  ًمه ومسجد ضماء ىمد رئقس إذا, هبذا ُيؽؾِّؿفم( يسوع) هو وومقام»: متَّى اًمؼدِّ

وح ًمه يسجدون واًمذين روح اهلل»: اًمّسامرية ًمؾؿرأة اعمسقح اًمسقد وىمال(. 18:  9 مت) شومتحقا قمؾقفا يدك وَع  يـبغي واحلق سماًمرُّ

ُجود( 2)(. 25-23:  4 يو) شيسجدوا أن  همػم وهو ,اإليمرام سمه وُيؼصد. وآطمؽمام ًمؾتَّوىمػم وهو واعمالئؽة اًمبنم من ٕؿمخاص اًمسُّ

م اًمذي اًمعبادة ؾُمُجود ؿس وإذا, أجضاً  طُمؾامً  طمؾؿت إينِّ »(: يوؾمف) ومؼال: اًمؽتاسمقة إمثؾة سمعض وإًمقك ,ومؼط هلل ُيؼدَّ  وأطمد واًمؼؿر اًمشَّ

ه. زم ؾماضمدة يمويمباً  قمنم  وإظموشمك وأمك أنا كليت هل, طمؾؿت اًمذي احلؾم هذا ما: ًمه وىمال أبوه وماكتفره. إظموشمه وقمغم أبقه قمغم وىمصَّ

 إوٓد: ومؼال!  مـك همٓء ما: وىمال وإوٓد اًمـِّساء وأبٍم قمقـقه( قمقسو) رومع صممّ »(. 13:  37 شمك) شإرض إمم ًمك ًمـسجد

: ومؼال!  صادومته اًمذي اجلقش هذا يمّل  مـك ماذا ومؼال. وؾمجدشما وأوٓدُها ُُها اجلاريتان وماىمؽمسمت. قمبدك قمغم هبم اهلل أنعم اًمذين

 ومؼال ؾُمؾقامن ًمؾؿؾك دَ جَ وؾَم  وملتى, اعمذسمح قمن( أدوكقا) وملنزًمه ؾُمؾقامن اعمؾك وملرؾمل»(. 8-5:  33 شمك) شؾمقدي قمقـي ذم كعؿة ٕضمد

 هلا وؾمجد ًمؾؼائفا اعمؾك ومؼام. أدوكقا قمن ًمتتؽؾَّم ؾُمؾقامن اعمؾك إمم سمتشبع ومدظمؾت»(. 53:  1 مل 1) شسمقتك إمم اذهب: ؾُمؾقامن ًمه

, ًمداكقال وؾمجد وضمفه قمغم كبوظمذكٍمَّ  ظمرَّ  طمقـئذ»(. 19:  2 مل1) شيؿقـه قمن ومجؾست اعمؾك ُٕمّ  يمرؾمقاً  ووَع يُمرؾمقه قمغم وضمؾس

موا  سملن وأمر ور وروائح شمؼدمة ًمه ُيؼدِّ ُ (. 1:  19 شمك) ؾمدوم ذم ًمؾؿاليملم ًموط ؾُمُجود مثل, عمالئؽة وؾُمُجود(. 46:  2 دا) شٍُ

ُجود أنَّ  كجد وهؽذا ر أمرٌ  هو وآطمؽمام اًمتَّوىمػم سمغرض اًمسُّ يسلم اإليمرام ؾُمُجود يتـارم ٓ. اًمؽتاسمقة اعمواىمف من يمثػم ذم ُمتؽرِّ  مع ًمؾؼدِّ

جود م اًمذي اإليمرام ؾُمُجود يتـارم ٓ. هلل اًمسُّ يسلم ُيؼدَّ م اًمذي اًمعبادة ؾُمُجود مع ًمؾؼدِّ  داود مع طمدث ما هذا ومثال ,وطمده هلل ُيؼدَّ

ب سماريموا : اجلامقمة ًمؽّل  داود ىمال صممّ »: اًمـَّبي ب اجلامقمة يمّل  ومبارك. إهلؽم اًمرَّ وا آسمائفم إهل اًمرَّ ب وؾمجدوا وظمرُّ  أي 1) شواعمؾك ًمؾرَّ

عب ؾَمَجدَ  ـاهُ (. 23:  29 ب اًمشَّ ُجود( 3). سمقـفام شمعاُرض ٓ, إذن وآطمؽمام, اًمتَّوىمػم ؾُمُجود ًمؾؿؾك وؾمجدوا ,اًمعبادة ؾُمُجود ًمؾرَّ  اًمسُّ

ؾمة وأؿمقاء ٕمايمن ؾقب خلشبة أو ,اعمذسمح أو اهلقؽل أمام اإلكسان يسجد أن مثل, واًمتَّوىمػم ًمالطمؽمام أجضاً  وهو, ُمؼدَّ ؾمة اًمصَّ  أو ,اعمُؼدَّ

جود. اًمعفد شماسموت أمام اًمؼديم ذم يسجدون يماكوا  مثؾام ا»: اهلقؽل أمام اًمسُّ  هقؽؾك ىُمدام وأؾمجد سمقتك إمم أدظمل رمحتك ومبؽثرة أنا أمَّ
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س هقؽؾك ىُمّدام وأؾمجد, ًمك أرشمل اعمالئؽة أمام»(. 7:  5 مز) شاعمُؼدَّس ُجود(. 137 مز) شاعمُؼدَّ فادة شماسموت أمام اًمسُّ  وؾمؼط»: اًمشَّ

ب شماسموت أمام إرض قمغم وضمفه قمغم يشوع ئقل وؿمقوخ هو اعمساء إمم اًمرَّ ٍا ُجود(. 6:  7 يش) شإ  ًمربِّ  ؾُمُجود هو ًمؾفقؽل واًمسُّ

ُجود. وصاطمبه اهلقؽل ُجود. اًمّتاسموت ذم احلال ًمإلهل ؾُمُجود هو اًمعفد شماسموت أمام واًمسُّ ؾقب ظمشبة من جلُزء واًمسُّ ؾمة اًمصَّ  هؽذا هو اعمُؼدَّ

 [.قمؾقه ًمؾؿصؾوب ؾُمُجود أجضاً 

 ضمقداً  اًمتػت, اًمؼارئ قمزيزي]. 38صـــ - ًمؾطباقمة كوسمار دار, اًمثاين اجلزء, أمجؾك ما إرصموذيمسقة يمـقستي: طمؾؿي سمقشوي اًمؼس

مال قمغم يماٍف  رد ومقه ومننَّ , أيت ًمؾؽالم  من: اًمؼائؾون اًمعؿقان اًمؼادة أهيا ًمؽم ويل»: واًمػريسقلم ًمؾؽتبة اعمسقح اًمسقد ىمال: اًمّساسمق اًمسُّ

هب, أقمظم أجُّام, واًمعؿقان اجلُّفال أهيا. يؾتزم اهلقؽل سمذهب طمؾف من وًمؽن, سمٌمء ومؾقس سماهلقؽل طمؾف س اًمذي اهلقؽل أم, اًمذَّ  ُيؼدِّ

هب  أم, اًمؼرسمان, أقمظم أجُّام, واًمعؿقان اجلُّفال أهيا. يؾتزم قمؾقه اًمذي سماًمُؼرسمان طمؾف من وًمؽن, سمٌمء ومؾقس سماعمذسمح طمؾف ومن. اًمذَّ

س اًمذي اعمذسمح  ,ومقه وسماًمّسايمن سمه طمؾف ومؼد سماهلقؽل طمؾف ومن قمؾقه, ما وسمؽل سمه طمؾف ومؼد سماعمذسمح طمؾف من ومننَّ , اًمُؼرسمان ُيؼدِّ

امء طمؾف ومن  هذا اعمسقح اًمسقد يمالم ومفؿت هل, احلبقب أظمي(. 22-16:  23 مت) شقمؾقه وسماجلاًمس اهلل سمعرش طمؾف ومؼد سماًمسَّ

. قمؾقه ما وسمؽل سمه طمؾف ومؼد سماعمذسمح طمؾف من: اعمسقح اًمسقد ىمصده ما ًمتستوقمب أمامك أظمرى مرة اًمعبارات سمعض أَع ؟ ضمقداً 

امء طمؾف ومن. ومقه وسماًمّسايمن سمه طمؾف ومؼد سماهلقؽل طمؾف من  ًمك أيمؿل أن زم اؾمؿح. قمؾقه وسماجلاًمس اهلل سمعرش طمؾف ومؼد سماًمسَّ

ؾقب طمؾف ومن: وملىمول اًمػؽرة كػس وُيٌ ؾمالؾمة سمؽّل  ؾقب ؾَمَجدَ  ومن. قمؾقه ُصؾَِب  وسمؿن سمه طمؾف ومؼد سماًمصَّ  ؾَمَجدَ  ومؼد ًمؾصَّ

ؾقب ؾقب ُيؽرم ومن. قمؾقه ُصؾَِب  وسمؿن ًمؾصَّ ؾقب أيمرم ومؼد اًمصَّ  [.قمؾقه ُصؾَِب  ومن اًمصَّ

 وإًمؼاء واًمتَّامضمقد اًمتَّساسمقح إكشاد هل]. 39صـــ - ًمؾطباقمة كوسمار دار, اًمثاين اجلزء, أمجؾك ما إرصموذيمسقة يمـقستي: طمؾؿي سمقشوي اًمؼس

الم) اًمتَّحقة ؾقب ظمشبة إمم( اًمسَّ  إكشاد إنَّ  إرصموذيمسقة اًمؽـقسة وـُمُؼوس قمؼائد قمغم اعمُعؽمَلم أطمد يؼول ؟ اًمعبادة من ًمونٌ  هو اًمصَّ

الم) اًمتَّحقة وإًمؼاء اًمتَّساسمقح ؾقب ظمشبة إمم( اًمسَّ  أهيا»: مـطؼه ِصدق قمغم ًمُقدًمِّل أيت اًمؾَّحن قمغم ويستـد اًمعبادة, من ًمونٌ  هو إكَّام اًمصَّ

ب ومؾـُسبِّح, اعمممـون ؾمة اخلشبة, ًمصؾقبه وكسجد يسوع اًمرَّ ؾقب أهيا سمك كػخر...  احائتة همػم اعمُؼدَّ  أنَّه يسوع قمؾقك ُصؾَِب  اًمذي اًمصَّ

راً  سكا مثاًمك ىمبل من ؾقب أهيا أقمـاىمـا قمغم كحؿؾك...  أطمرا الم: ضمفاراً  كٍمخ وسمشجاقمة اعمسقحقلم كاس اًمصَّ  أهيا ًمك اًمسَّ

ؾقب ؾقب قمقد ذيمصوًموضمقة)  شاًمصَّ د(. اًمصَّ فة هي اًمؽؾامت هذه: اًمرَّ بت ,قمؾقه ُصؾَِب  اًمذي اًمػعكم اعمسقح اًمسقد ًمصؾقب ُموضمَّ  وختضَّ

ؾقب قمبادة إمم ُيشػم ما يمؾامشمه ذم هل ًمـرى معاً  اًمـَّص وًمـنمح. اًمؽريم سمدمه ظمشبته ب ومؾـُسبِّح اعمممـون أهيا ؟ اًمصَّ , إذن: يسوع اًمرَّ

ب واًمتَّسبقح اعمجد سمنقمطاء يبدأ وماًمؾَّحن  اعمجد إقمطاء, إصقل إرصموذيمز اعمـفج وهو...  دائامً  اًمؽـقسة مـفج هو وهذا. يسوع ًمؾرَّ

ُجود وُهـا: ًمصؾقبه وكسجد. اًمَؽـَِسقَّة واًمطُُّؼوس اعماُمرؾمات يمّل  ذم ,هلل أوًٓ  ؾقب خلشبة اًمسُّ , اعمسقح اًمسقد قمؾقفا مات اًمتي اًمِػعؾِقَّة اًمصَّ

ؾقب ,أظمرى ظمشبة ٕي وًمقس ؾقب كعرف ٓ ومـحن, إذن, (صؾقبه) ًمؾؿسقح مـسوٌب  وماًمصَّ ؾقب...  اعمسقح قمن سمعقداً  اًمصَّ  سمدون واًمصَّ

ؾقب أقمطى اًمذي هو وماعمسقح ,ًمه معـى ٓ اعمسقح  وآطمؽمام اًمتَّوىمػم ُكعطقه أي, ًمصؾقبه كسجد...  قمؾقه سمَصْؾبِه ومعـاه ىمقؿته اًمصَّ

م أضمل ومن ,قمؾقه اعمصؾوب أضمل من وهذا ,واًمتَّؼدير به قمؾقه ؾمال اًمذي اًمؽريم اًمدَّ  [.وظمضَّ
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ي طمقـام هل]. 42صـــ - ًمؾطباقمة كوسمار دار, اًمثاين اجلزء, أمجؾك ما إرصموذيمسقة يمـقستي: طمؾؿي سمقشوي اًمؼس ؾقب سماؾمم) ُكسؿِّ ( اًمصَّ

د ؟ ضماكبه إمم كعبده آظمر هلإً  سماعمسقح ُكنمك ومـحن ـُمُؼوؾمـا ذم  ومفل, مٍم سماؾمم كؼول ومـحن...  اًمتَّػؽػم ذم اعمـطق هذا قمغم قمجبي: اًمرَّ

ة سماؾمم وكؼول ؟ اهلل ضماكب إمم مٍم كعبد كحن  اًمػنّ  كعبد كحن ومفل اًمػنّ  سماؾمم وكؼول ؟ اهلل ضماكب إمم اإلظموة كعبد كحن ومفل, إظموَّ

ي طمقـام. آظمره إمم...  ؟ اهلل ضماكب إمم ؾقب سماؾمم ُكسؿِّ ي ضِمَفة ومؿن, اًمصَّ ة كطؾب أظمرى ضِمَفة ومن ,قمؾقه اعمصؾوب سماؾمم ُكسؿِّ  ىُموَّ

ؾقب يس قمـفا َأقْمَؾن اًمتي اًمصَّ ؾقب يمؾؿة»: ىمال إذ سموًمس اًمؼدِّ ا, ضمفاًمة اهلاًمؽلم قمـد اًمصَّ  يمو1) شاهلل ىموة ومفي, اعمُخؾَّصلم كحن قمـدكا أمَّ

ة إرصموذيمس قَمِرَف  ًمؼد(. 18:1 ؾقب ىُموَّ د من اإلكسان قمغم اعمُـسؽبة واًمؼميمات واًمـَِّعم, اًمصَّ ؾقب اؾمم ذيمر جُمرَّ دوا, سمنيامن اًمصَّ  اؾمم ومردَّ

ؾقب م ضمقداً  ُيدريمون وُهم ,يمثػماً  اًمصَّ ؾقب يػصؾون ٓ أهنَّ ؾقب ذيِمر ذم وأنَّ  ,قمؾقه اعمصؾوب قمن اًمصَّ  [.قمؾقه ًمؾؿصؾوب ذيمر اًمصَّ

 هذه ىماكوكقة. اإلهل واًمدة اًمعذراء]. 53صـــ - ًمؾطباقمة كوسمار دار, اًمثاين اجلزء, أمجؾك ما إرصموذيمسقة يمـقستي: طمؾؿي سمقشوي اًمؼس

 ومؾذًمك»: مريم ًمؾعذراء اعمالك ىمول(. 43/  1 ًمو) شإممَّ  رّبِّ  ُأمّ  شمليت أن هذا زم أجن من»:  مريم ًمؾعذراء أخقصاسمات ىمول: اًمعؼقدة

وس قماة اعمالك ىمول(. 35/  1 ًمو) شاهلل اسمن يدقمى مـك اعموًمود اًمُؼدُّ ب اعمسقح هو, خُمؾِّص, داود مديـة ذم اًمقوم ًمؽم ُوًمد»: ًمؾرُّ  شاًمرَّ

ة(. 12/ 2 ًمو)  (14/  7 إش) شمعـا اهلل شمػسػمه اًمذي قمامكوئقل اؾمؿه ويدقمون اسمـاً  وشمؾد حتبل اًمعذراء ذا هو»: اًمـَّبي إؿمعقاء وُكبوَّ

مة. ]ظمؾط سملم كّص إؿمعقاء وكّص إكجقل متَّى[  هذا  قمغم شمـُّص , م431 سملومسس اعمجتؿعون أسماء وَعفا اًمتي اإليامن ىماكون وُمؼدِّ

دك, احلؼقؼي اًمـُّور ُأمّ  يا ُكعظِّؿك»: إمر يسة اًمعذراء أجتفا وُكؿجِّ  [.ش... اإلهل واًمدة اًمؼدِّ

 شمممن: اًمبتوًمقة دائؿة اًمعذراء]. 54 ,53صـــ - ًمؾطباقمة كوسمار دار, اًمثاين اجلزء, أمجؾك ما إرصموذيمسقة يمـقستي: طمؾؿي سمقشوي اًمؼس

 اخلارضمي اعمؼدس سماب ـمريق إمم أرضمعـي صممّ »: طمزىمقال رؤيا( أ): أشمقة ًمألؾمباب ,مريم اًمعذراء سمتوًمقة سمدوام إرصموذيمسقة اًمؽـقسة

ه ق اعمُتجِّ ب زم ومؼال, ُمغؾق وهو, ًمؾنمَّ ب ٕنَّ , إكسان مـه يدظمل وٓ. ُيػتح ٓ ُمغؾؼاً  يؽون اًمباب هذا: اًمرَّ ئقل إهل اًمرَّ ٍا  مـه دظمل إ

ٌَّ (. 3-1:44 طمز) شُمغؾؼاً  ومقؽون يس وم يسة إٓ( اعمؼدس سمقت ذم ُمغؾق سماب) معـى ما»: ومؼال اًمـَّص هذا أوهمسطقـوس اًمؼدِّ  اًمؼدِّ

وام قمغم شمؽون, مريم يس أنَّ  إٓ ,(إكسان مـه يدظمل ٓ: )ىموًمه معـى وما. سمتوًمقتفا خلاشمم ماًمؽة دكس سمال اًمدَّ . ىمطّ  يعرومفا مل يوؾمف اًمؼدِّ

( ب. )شأجضاً  قمذراء اًموٓدة سمعد وسمؼقت, قمذراء اًموٓدة ىمبل يماكت ىمد مريم أنَّ  إٓ( ُيػتح ٓ ُمغؾؼاً  يؽون اًمباب هذا) أنَّ  معـى وما

ومة( اًمعذراء) يمؾؿة ضماءت(. 14/  7 إش) شقمامكوئقل اؾمؿه وشمدقمو اسمـاً  وشمؾد حتبل اًمعذراء ها»: إؿمعقاء ُكبوءة م سمإًمف ُمعرَّ  وهذا ,واًمالَّ

ا أي ,اًمّدائم ووَعفا ًمؼبفا هو هذا أنَّ  يعـي س احلبل ىمبل قمذراء أهنَّ  صػتفا هي ومفذه, إبد وإمم...  اًمعؿر هناية وإمم وسمعده اعمُؼدَّ

مة يؼول: اًمؽـقسة وصؾوات أسماء أىموال( ضمـ. )اًمدائؿة  سمتوًمقة أنَّ  اًمتَّؼؾقد من إًمقـا َوَصَل  ًمؼد»(: م254-185) أورجياكوس اًمعالَّ

يس ويؼول. شكشلهتا ُمـذ اعمسقحقة اًمؽـقسة شمداوًمتفا اًمتي احلؼائق من يماكت اًمّدائؿة اًمعذراء (: م379-329) اًمؽبػم سماؾمقؾقوس اًمؼدِّ

 من شمسؾَّؿوه ما ظمالف قمغم ٕنَّه اعمسقح ًمؾسقد وٓدهتا سمعد. اًمعذراء سمزواج( هرـموىمي من) يسؿعوا  أن ُيطقؼون ٓ اعمسقحقلم إنَّ »

وم ىمسؿة وشمؼول. شآسمائفم  سمام أجضاً  زاظمرة اًمؽـسقة وإحلان واًمتَّساسمقح. ش(ُمصاكة) خمتومة وسمتوًمقتفا قمذراء وهي وًمدشمه»: اعمقالدي اًمصَّ

 [.اًمعؼقدة هذه قمن ُيعؼمِّ 
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 شُمْؽِرم: اًمعذراء اًمسقدة إيمرام]. 54صـــ - ًمؾطباقمة كوسمار دار, اًمثاين اجلزء, أمجؾك ما إرصموذيمسقة يمـقستي: طمؾؿي سمقشوي اًمؼس

بفا ,مريم اًمعذراء إرصموذيمسقة اًمؼبطقة اًمؽـقسة بفا يمام هلا, ضمؼمائقل اعمالك ىمول طمسب, كعؿة سماعمُؿتؾئة وشُمؾؼِّ امء شُمؾؼِّ  وظمقؿة اًمثاكقة, سماًمسَّ

وس وُأمّ  ,اًمـُّور ُأمّ  وهي ,أطمشائفا ذم طملَّ  ىمد اًمؽؾؿة اهلل اسمن ٕنَّ , موؾمى ىُمبَّة أو, آضمتامع  وقمصا اعَمّن, ىمسط وهي ,اإلهل وواًمدة ,اًمُؼدُّ

هبقة, واعمـارة هرون,  [.احلسـة احلاممة وهي موؾمى, وقُمؾَّقؼة يعؼوب, وؾُمؾَّم اًمعفد, وشماسموت اًمذَّ

 واًمدة ُيْؽِرم اًمذي أنَّ  اًمواىمع وذم]. 55صـــ - ًمؾطباقمة كوسمار دار, اًمثاين اجلزء, أمجؾك ما إرصموذيمسقة يمـقستي: طمؾؿي سمقشوي اًمؼس

يس ُيْؽِرم واًمذي. اهلل ُيْؽِرم ومفو اإلهل ا إذ, سموقمي إرصموذيمسقة اًمؽـقسة شمػعؾه ما وهذا ,اًمؼداؾمة ُيْؽِرم ومفو اًمؼدِّ ا ضمقداً  شمعرف أهنَّ  طملم أهنَّ

وطمقة اًمػضائل أجضاً  شُمْؽِرم ومفي مريم اًمعذراء شُمْؽِرم هبا. اًمعذراء اًمسقدة ُكْؽِرم وكحن. هبا شمتؿتَّع اًمتي اًمرُّ : أخقصاسمات مع هلا ىمائؾلم وُكطوِّ

ب ىِمَبل من هلا ىمقل ما يتِمّ  أن آمـت ًمؾَّتي ـموسمى» , محؾك اًمذي ًمؾبطن ـموسمى»: ًمقسوع سظمت اًمتي اعمرأة هذه ومع(. 45/  1 ًمو) شاًمرَّ

هبا اًمعذراء اًمسقدة ُكْؽِرم وكحن(. 27/  11 ًمو) شرَعتفام اًمؾذين وًمؾثديلم هتا ـمِبؼاً  وُكطوِّ  ُمـذ ذا هو»: ىماًمت طملم ؿمخصقاً  هي ًمـُبوَّ

سمـي إضمقال مجقع أن ة يماكت وإذا(. 48/  1 ًمو) ششُمطوِّ  اًمسقد من ؾمؿعت ىمد اعمسقح اًمسقد ىمدمّي  قمغم اًمطِّقب ؾمؽبت اًمتي اعمرأ

 أن يـبغي سمإطمرى ومؽمّ (, 9/  14 مر) شهلا شمذيماراً  اعمرأة هذه ومعؾته سمام أجضاً  خُيؼم, اًمعامل يمّل  ذم اإلكجقل هبذا ُيؽرز طمقـام»: اعمسقح

د اًمؽؾؿة اهلل ٓسمن واًمدة هي اًمتي إُمّ  هذه شمؽريم يؽون ة واطمتػآت سملقمقاد هلا اًمؽـقسة شُمعقِّد يمؾه هلذا. اعمُتجسِّ  [.ظماصَّ

, جُمقب من ًمك ومفل, أن ُادعُ »]. 57صـــ - ًمؾطباقمة كوسمار دار, اًمثاين اجلزء, أمجؾك ما إرصموذيمسقة يمـقستي: طمؾؿي سمقشوي اًمؼس

يسلم أي وإمم يسلم ؿمػاقمة ىماكوكقة قمدم قمغم هبا ًمُقؼمهن أية هذه قمغم أطمدهم يستـد(. 1/  5 أي) ش؟ شمؾتػت اًمؼدِّ د. اًمؼدِّ  إمم كرضمع: اًمرَّ

 أية اؾمتخدام ظمطل ذم كؼع ٓ طمتى, طموًمه ىمقل اًمذي أظمر واًمؽالم, اًمؼول هذا ُمـاؾمبة ًمـعرف ,اًمـَّبي أجوب ؾمػر من اًمِؽتاّب اًمـَّص

ر اًمذي اًمواطمدة  إلصمبات واهلرـمؼات اًمبَِدع أصحاب إًمقه يؾجل ما يمثػماً  واًمذي ,قمديدة مّرات ذم اًمثاًمث ؿمـودة اًمباسما ىمداؾمة مـه حُيذِّ

 [.اًمباـمل مـطؼفم

يسلم من كطؾب ٓ كحن]. 59صـــ - ًمؾطباقمة كوسمار دار, اًمثاين اجلزء, أمجؾك ما إرصموذيمسقة يمـقستي: طمؾؿي سمقشوي اًمؼس  أن اًمؼدِّ

ا كؼول طمتى ظمطاياكا ُهم يغػروا ع أنَـّ  اًمؽـقسة إنَّ  ًمه وكؼول, اخلطايا سمُغػران ًمـا يـعم أن اهلل من كطؾب كحن سمل, يمّػاِريَّة ؿمػاقمة هبم كتشػَّ

قفا إمر هذا أضمل من شمطؾب اموي سمِشؼَّ ة سمروح. خلطاياكا شمـظر أٓ مـك رب يا شمطؾب معاً  سمُعـٍمهيا اًمؽـقسة. وإريض اًمسَّ  كطؾب اًمُبـوَّ

يمة وسمروح. ظمطاياكا ًمـا شمغػر أن مـك يسلم مع اًمنمَّ يسلم همٓء أنَّ  كثق وكحن اًمطَّؾب, كػس ذم معـا ُكنميمفم, اًمؼدِّ فم اًمؼدِّ  هُيؿُّ

 [.اًمطَّؾب كػس أضمؾـا من ويطؾبون, ظمالصـا
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وم]. 64صـــ - ًمؾطباقمة كوسمار دار, اًمثاين اجلزء, أمجؾك ما إرصموذيمسقة يمـقستي: طمؾؿي سمقشوي اًمؼس  اًمؽـز اعمػفوم ذم اًمصَّ

ِفقَّة إـمعؿة قمن إرادي خَتكمِّ  هو سمل ,اعمممـلم قمغم موَوقماً  ومرَاً  ًمقس هو إرصموذيمز . اهلل كحو ُمعطِّل سمغػم آكطالق أضمل من اًمشَّ

وح إكعاش أضمل من اظمتقاري ُزْهد ًمؽـَّه إـمعؿة, سمعض من ومؼط طِمرماكاً  وًمقس ن اًمذي اعمػفوم هذا قِمالىمة ومام. اهلل قمبادة ذم اًمرُّ  يتضؿَّ

يسلم اعمممن سمعالىمة سماهلل, اعمممن قِمالىمة وم أنواع. سماًمؼدِّ وم( 1): اًمصَّ  وومؼاً  اعمممـلم ًمؽّل  اًمؽـقسة وَعته ما هو: (اًمعام) اجلامقمي اًمصَّ

ة ًمؽمشمقبات ه حا كظراً , ُمعقَـّ وم يُمؼمى ومائدة من اًمؽـقسة شمرا ط, روطمقاً  اعمممن شُمـعش, ًمؾصَّ  اًمػردي اًمصوم (2) .سماهلل قمالىمته وشُمـشِّ

ة ًمظروف وذًمك ,اقمؽماومه أب سمنرؿماد, سمؿػرده ومرد يصومه ما هو: (اخلاّص ) وم. سمه ظماصَّ وم يؿـع ٓ اجلامقمي واًمصَّ  يمام اًمػردي, اًمصَّ

وم يؿـع أٓ أجضاً  يـبغي أنَّه وم مُمارؾمة من اإلكسان اًمػردي اًمصَّ  [.اجلامقمي اًمصَّ

 كص. اًمـوم صالة من اًمثاًمثة اًمؼطعة]. 81صـــ - ًمؾطباقمة كوسمار دار, اًمثاين اجلزء, أمجؾك ما إرصموذيمسقة يمـقستي: طمؾؿي سمقشوي اًمؼس

يع فمؾِّك أؾمبكم, اًمّطاهرة اًمعذراء أجتفا»: اًمؼطعة ٌَّ ديئة إومؽار أمواج  وأبعدي. قمبدك قمغم اعمعوكة اًم  اعمريضة كػز وأهنض. قمـي اًمرَّ

الة فر, ًمؾصَّ ا واًمسَّ  اعمسقح يسوع ,وإهلي َمؾِِؽي ,احلقاة يـبوع واًمدة ,ُمعقـةٌ  رطمقؿةٌ  ىمادرةٌ  ُأم   ومنكَِّك . قمؿقق ؾُمبات ذم اؾمتغرىمت ٕهنَّ

 [.شرضمائي

 كصف صالة من اًمثاًمثة اًمِؼطعة]. 82صـــ - ًمؾطباقمة كوسمار دار, اًمثاين اجلزء, أمجؾك ما إرصموذيمسقة يمـقستي: طمؾؿي سمقشوي اًمؼس

 َمُشورة أبطكم, اعمـثؾم همػم اعمـقع احِلصن ,اًمعذراء اإلهل واًمدة يا ظمالصـا ؾُمور هي أنِت »: اًمؼطعة كّص (. إومم اخلدمة) اًمؾقل

يه قمبِقِدك وطُمْزن اعمُعاكدين, ـي ,ومرح إمم ُردِّ عي طمارّب,( رؤؾمائـا) ُمُؾويمـا وقمن ,(ديركا) مديـتـا وطَمصِّ  ٕنَّك اًمعامل, ؾمالم قمن وشمشػَّ

 [.شاإلهل واًمدة يا رضماؤكا هي أنِت 

( 1: )قمؾَّم اًمذي اهلرـموىمي كسطور]. 89صـــ - ًمؾطباقمة كوسمار دار, اًمثاين اجلزء, أمجؾك ما إرصموذيمسقة يمـقستي: طمؾؿي سمقشوي اًمؼس

د ذم وأنَّ ( 2). إكساين وؿمخص, إهلي ؿمخص: ؿمخصلم اعمسقح ذم سملنَّ  خصلم سملم ومؼط ظمارضمي اشمِّصال طَمَدث اًمتَّجسُّ  وأنَّ ( 3). اًمشَّ

م اًمتي اًمؽرامة أضمل من وأنَّه( 4). اًمؽؾؿة اهلل اسمن اإلهل شمؾد ومل, اإلكسان يسوع هو اًمعذراء وًمدشمه اًمذي  ًمإلكسان معه ُيسجد ,ًمإلهل شُمؼدَّ

 [.سمه اعمُتَِّصل

 اًمؽـقسة ذم إجؼوكات مٌتثِّل]. 138صـــ - ًمؾطباقمة كوسمار دار, اًمثاين اجلزء, أمجؾك ما إرصموذيمسقة يمـقستي: طمؾؿي سمقشوي اًمؼس

س اهلقؽل: اًمؽـقسة ضمواكب يمل ومتأل إجؼوكات, طمامل شُمغطِّي ومفي ,اًمؽـز اعمبـى ذم ضموهرياً  ضُمزءً  إرصموذيمسقة  وصحن, اعمُؼدَّ

ة ِرؾماًمة هي وإجؼوكات. إًمخ...  اعمعؿودية وطُمجرة, اًمؽـقسة  طمقاة ذم وماقمؾقتفا هلا ويمذًمك ,هادف شمعؾقؿي سمدور شمؼوم إذ, هامَّ

ؾمم وهي, سمسقطة سمُؾغة يُمتَِبت اًمتََّؼِويَّة, اعمممـلم  اًمؽبػم واجلاهل, اعمُتعؾِّم, اجلؿقع مـفا ويستػقد يؼرأها أن يستطقع اًمتي, وإًموان اًمرَّ

غػم,  [.واًمػؼػم اًمَغـِّي  واًمصَّ
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ور إجؼوكات]. 138صـــ - ًمؾطباقمة كوسمار دار, اًمثاين اجلزء, أمجؾك ما إرصموذيمسقة يمـقستي: طمؾؿي سمقشوي اًمؼس  اًمعفد ذم واًمصُّ

امء ذم ممّا ما صورة وٓ, مـحوشماً  متثآً  ًمك شمصـع ٓ»: اًمعنم اًموصايا من اًمثاكقة اًموصقة( 1: )اًمؼديم  من إرض ذم وما, وموق من اًمسَّ

ب أنا ٕينِّ , شمعبدهنَّ  وٓ, هلنَّ  شمسجد ٓ, إرض حتت من احاء ذم وما, حتت  اًموصقة هذه همرض(. 5 ,4:23 ظمر) شهمقور إهلٌ  إهلك اًمرَّ

 اًمقفود ويمان. اًمعبادات هلذه شمسؾُّل يمل ومـع, ًمألصـام قمبادة يمّل  َمـْع أي, ششمعبدهنَّ  وٓ, هلنَّ  شمسجد ٓ»: كػسفا أيات من يتَِّضح يمام

 اعمسقحقة اًمؽـقسة شمؾتزم(. 5/ 32 ظمر) وقمبدوه ذهبقاً  قمجالً  وصـعوا  اًمـَّبي موؾمى أجام ومعؾوا  مثؾام اًمعبادات, هذه مثل ذم يؼعون

ا, يؼتل احلرف ٕنَّ , سمحرومفا ٓ سمروطمفا حتتػظ وًمؽـَّفا ,اًمّساسمؼة سماًموصقة ؿمّك  سمال إرصموذيمسقة وح وأمَّ  هو اًموصقة روح. ومُقحقي اًمرُّ

ور اؾمتخدام مـع وًمقس. اهلل ًمغػم اًمعبادة قمن آمتـاع  [.ذاهتا ذم اًمصُّ

 صورة هو اعمسقح اًمسقد]. 118 ,117صــ - ًمؾطباقمة كوسمار دار, اًمثاين اجلزء, أمجؾك ما إرصموذيمسقة يمـقستي: طمؾؿي سمقشوي اًمؼس

س اًمؽتاب ذم اعمسقح اًمسقد قمن ضماء. اهلل أجؼوكة هو=  اهلل  اًمقوكاين ذم صورة يمؾؿة ُهـا وضماءت(, 4:4 يمو2) شاهلل صورة» أنَّه اعمُؼدَّ

 (أجؼوكة ,)ة صورة شمعـي واًمؽؾؿة  همػم اهلل صورة هو اًمذي»: أجضاً  اعمسقح اًمسقد قمن وضماء. ضموهرية صورة أو يمامؾة شمامَّ

 ويمامؾة طمؼقؼقة صورة شمعـي أجؼوكة يمؾؿة ومننَّ  وهؽذا(, أجؼوكة)  اًمقوكاين ذم صورة أجضاً  هـا وضماءت(, 15/  1 يمو) شاعمـظور

مشؼي يوطمـا إب يؼول هذا ذم. ًمًب وضموهرية ويمامؾة طمؼقؼقة صورة أو, أب أجؼوكة هو اعمسقح وماًمسقد. وضموهرية  أظمذ إذ»: اًمدِّ

داً  روطماً  يمان ًمؼد ! ؿمبفاً  هلقئته شمرؾمم أن شمستطقع, مـظوراً  ضمسداً  اعمـظور همػم  أو ىمقاؾمه ُيؿؽن وٓ, ُمعقَّـة حمدودة هقئة ًمه ًمقس, جُمرَّ

ر أن شمستطقع ضمسداً  ومحل, وهقئتـا وضمودكا ضمفة من اًمعبد ؿمؽل أظمذ وىمد ًمؽـَّه اهلل, هو إذ ـمبقعته حتديد  يريد عمن وشُمظفره ؿمبفه شُمصوِّ

ل ر. ومقه اًمتَّلمُّ قَّة وآٓمه, ـماسمور ضمبل قمغم ودمؾِّقه, إردن ذم وقمامده, اًمبتوزم ومقالده, ُيوصف ٓ اًمذي شمـازًمه صوَّ , وموشمه, اًمُؼدرة يُمؾِّ

شمه ة اجلسد ذم وهو صـعفا اًمتي إقمامل ٓهوشمه, دًمقل وُمعجزا ر. ٓهوشمه سمُؼوَّ  إمم وصعوده وىمقامته وىمؼمه, اخلالص واهب صؾبه صوَّ

ؿوات د وحَّا. مثال أو ؿمبه هلل يؽن مل»: إبح يوؾماب إنبا أجضاً  يؼول هذا وذم. ش! شمرشمبك وٓ ختف ٓ. اًمسَّ  ,ـمبقعتـا وأظمذ اهللُ  دمسَّ

 اعمسقح يسوع(, 3/  1 قمب" )ضموهره ورؾمم جمده هباء هو(, "15/  1 يمو" )اعمـظور همػم اهلل صورة هو" ,ومثال ؿمبه ًمه إكساكاً  صار

 سمقـؽم اعمسقح يسوع ُرؾِممَ  ىمد قمقوكؽم أمام اًمذين أنتم: "سموًمس اًمرؾمول يمؼول, مصؾوسماً  أقمقـفم أمام همالـمقة أهل رؾمؿه اًمذي

 [.شمصؾوسماً  اعمسقح صورة سمرؾمم اًمؽـقسة ُمعؾِّؿو أمر هذا أضمل من. "مصؾوسماً 

 اًمطَّؼس ذم: إجؼوكة شمؽريس]. 122صـــ - ًمؾطباقمة كوسمار دار, اًمثاين اجلزء, أمجؾك ما إرصموذيمسقة يمـقستي: طمؾؿي سمقشوي اًمؼس

م ٓ, إصقل اًمؼبطي ؾمة سمإجؼوكات اخلاّص  اًمتَّؽريم ُيؼدَّ ؾمة يمـسقة أجؼوكات يماكت إذا إٓ شمبخػم من اعمُؼدَّ , إؾمؼف سمواؾمطة ُمؽرَّ

وح ًمقحّل  قِمامدهم سمعد اعمممـون سمه ُيؿسح اًمذي سماعمػمون وممسوطمة ؾماً  هقؽالً  ويصػموا ومقفم اًمُؼُدس اًمرُّ ب مؾؽقة ذم ومتصػم. ًمه ُمؼدَّ  اًمرَّ

ؾمة وح وىمادرة ُمؼدَّ ؿوات إمم اًمُؼُؾوب دمتذب أن اًمُؼُدس سماًمرُّ ة حتؿل أجضاً  وإكَّام شمذيمارياً  ًموطماً  ًمقست اًمَؽـَِسقَّة إجؼوكة يملنَّ . اًمسَّ  ىُموَّ

اًمة روطمقة ؾمة إجؼوكات شمؽريس ـمؼس يؽشػه ما هذا. اًمؽـقسة طمقاة ذم ومعَّ ( 1) ؟ إجؼوكات شمدؿملم ـمؼس ذم حيدث ماذا. اعمُؼدَّ

ؾمة وؾمقؾة شمدؿمقـفا سمعد إجؼوكة ومتصػم, هلل واًمتَّخصقص اًمتَّؼديس أي, اًمتَّؽريس هو اًمتَّدؿملم وح سمػعل اهلل طُمُضور إلقمالن ُمؼدَّ  اًمرُّ
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 ذم( 3. )همػمه وًمقس إؾمؼف إب اًمتَّدؿملم سمطؼس يؼوم( 2. )َوىَمار سمُؽّل  وشمؼبقؾفا, أمامفا واًمتَّبخػم, شمؽريؿفا وضمب ًمذًمك :اًمُؼُدس

الة  [.إجؼوكات ًمعؿل واًمالهويت اًمؽتاّب إؾماس يذيمر, إجؼوكة ًمتدؿملم إؾمؼف إب ُيصؾِّقفا اًمتي اًمصَّ

 إجؼوكة سملم: إجؼوكات إيمرام]. 123صـــ - ًمؾطباقمة كوسمار دار, اًمثاين اجلزء, أمجؾك ما إرصموذيمسقة يمـقستي: طمؾؿي سمقشوي اًمؼس

يس يؼول ويمام. إجؼوكة مُتثِّؾه من مع ًمؼاء هو إكَّام هلا شمؽريم يمل ًمؽن ,ًمه كتعبَّد َصـاَمً  ًمقست إجؼوكة: وإصل  اًمؽرامة»: سماؾمقؾقوس اًمؼدِّ

م اًمتي م سمشلن أسماء أىموال. شإصل إمم شَمْعؼُم  ًمألجؼوكة شُمؼدَّ يسلم أجؼوكات إيمرا  كعبد ٓ إكَّـا»: اًمثاًمث ؿمـودة اًمباسما ىمداؾمة يؼول: اًمؼدِّ

ور ب ىمول طمسب أصحاهبا ُكْؽِرم ذًمك وذم. ُكْؽِرمفا وإكَّام, إجؼوكات وٓ اًمصُّ  يو) "إب ُيْؽِرمه خيدمـي أطمد يمان إن": ًمتالمقذه اًمرَّ

يسقه ُيْؽِرم أب يمان ومنن ,(26:  12 ور إيمرام ذم كحن»: ىمداؾمته يؼول يمام. ش؟ كحن ُكْؽِرمفم أٓ ىمدِّ  وطمقـام...  أصحاهبا ُكْؽِرم إكَّام اًمصُّ

ؾقب كسجد وطمقـام إلرؿمادكا, وصاياه أقمطاكا اًمذي وهلل اهلل, ًمؽؾؿة طُمّبـا ُكظفر إكَّام, اإلكجقل ُكَؼبِّل  ,قمؾقه ًمؾؿصؾوب كسجد ومنكَّام, ًمؾصَّ

 [.ششمعبدهنَّ  وٓ هلنَّ  شمسجد ٓ: قِمبارة ُمطؾؼاً  قمؾقـا شمـطبق ٓ ذًمك يمل وذم

يس قمن وقمرومـا]. 127صـــ - ًمؾطباقمة كوسمار دار, اًمثاين اجلزء, أمجؾك ما إرصموذيمسقة يمـقستي: طمؾؿي سمقشوي اًمؼس  ذهبي يوطمـا اًمؼدِّ

يس أجؼوكات ًمديه يمان أنَّه( م437-347) اًمػم يس رؾمائل يدرس وهو ًمقالً  ؾمفره أثـاء أمامه يضعفا سموًمس ًمؾؼدِّ  ووصف سموًمس, اًمؼدِّ

ن يمان إذ أنَّه ث طمي يمؽائن إجؼوكات يماكت, اعمؽتوب اًمـَّص ذم يتؿعَّ  [.معه شمتحدَّ

ُجود هل]. 136 ,135صـــ - ًمؾطباقمة كوسمار دار, اًمثاين اجلزء, أمجؾك ما إرصموذيمسقة يمـقستي: طمؾؿي سمقشوي اًمؼس  أمام اًمسُّ

د ؟ اًموصمـقة اًمعبادة من ًمون هو إجؼوكات مال هذا قمغم جُيقب: اًمرَّ  ٓ كحن»:ومقؼول( م634-543) اًمؽبػم همريغوريوس اًمبطريرك اًمسُّ

. شاًمعرش قمغم ضُمُؾوؾمه أو آٓمه أو مقالده ذم كذيمره إجؼوكة ظمالل من اًمذي ذاك كعبد سمل ,ًمالهوت يسجد يمؿن إجؼوكة أمام كسجد

مشؼي يوطمـا إب صـَّف ًمؼد ُجود اًمدِّ م اًمتَّوىمػم سمؿعـى اًمسُّ  يرومضفا أن دون اًمؼديم اًمعفد ذم وردت أؿمؽال أرسمعة ذم اهلل ًمغػم اعمُؼدَّ

س اًمؽتاب ُجود( 1): وهي أٓ يذّمفا, أو اعمُؼدَّ  داكقال وؾُمُجود, ًمؾؿاليملم ًموط ؾُمُجود مثل, شاهلل أصدىماء» سمـــ شُمعرف ًمؽائـات اًمسُّ

ُجود( 2). ًمؾؿالك ؾمة وأؿمقاء ٕمايمن اًمسُّ س اًمؽتاب يؼول يمام. ُمؼدَّ  قمـد اؾمجدوا» ,(7: 5 مز) شىمدؾمك هقؽل أمام أؾمجد»: اعمُؼدَّ

ئقل ؾمجد» ,(5:  99 مز) شىمدمقه موـمئ ٍا مجة) شقمصاه رأس قمـد إ بعقـقة اًمؽمَّ ؾقب, رمزاً  يعؼوب قمصا حُتسب إذ ,(اًمسَّ  صار ًمؾصَّ

ؾقب ؾمجودكا إمم يشػم قمصاه رأس قمـد يعؼوب ؾُمُجود ُجود( 3). أجؼوكته أو ًمؾصَّ . إهلي سمتدسمػم ؾُمؾطان أو يمرامة كاًموا  أناس أمام اًمسُّ

 سموضموهفم يوؾمف ٕظمقفم يعؼوب أوٓد وؾُمُجود ,(3:  23 شمك) إرض طمتى مرات ؾمبع قمقسو إيمؼم ٕظمقه يعؼوب يمُسُجود

س اًمؽتاب يـتؼدهم أن دون ًمؾُؿُؾوك يمثػمين وؾُمُجود ,(6:  42 شمك) إرض طمتى  شمعبػماً  اًمبعض ًمبعضفم اًمـاس ؾُمُجود( 4). اعمُؼدَّ

 يوطمـا إب يعود(. 12:  23 شمك) سماجلؿقل اقمؽماوماً  اًموصمـقلم طمّث  سمـي أمام أسماء أب إسمراهقم يمُسُجود ,داظمؾقة قمؿقؼة مشاقمر قمن

مشؼي ُجود ٓ يمثػمة أمثؾة هـاك أنَّ  ومقذيمر اًمدِّ م أن ُيؿؽن اًمتَّؽريم أصـاف ًمُؽّل  وًمؽن, ومؼط ًمؾسُّ ية ٕؿمقاء شُمؼدَّ  أن( 1: )مثالً  كذيمر مادِّ

ؾمة احائدة ُيؽرمون قمٍمه ذم يماكوا  أنػسفم إجؼوكات ُمؼاومي س واًمؽتاب, اعمُؼدَّ ؾقب,, اعمُؼدَّ  هذه ُيؼبِّؾون أو يـحـون ومفل واًمصَّ

ة من حتؿؾه ما أضمل من أم! ؟ اعمعدن أو, اًمورق أو, اخلشب أو, احلجرية مادَّهتا أضمل من إؿمقاء وح ىُموَّ  اًمؼديم اًمعفد ذم( 2! )؟ اًمرُّ
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ؾمات ظماص   شموىمػمٌ  ُوضِمدَ  يس( 3. )اإلكسان قمؿل من هي اًمتي إمور...  اعَمنّ  وإكاء, هارون وقمصا, اًمعفد يمتاسموت, سماعمُؼدَّ  يوطمـا اًمؼدِّ

ب طمذاء ؾُمقُور ًمقحّل  ًمالكحـاء أهل همػم كػسه طَمِسَب  اعمعؿدان ؾمت( 4. )ذاشمه احلذاء يؼصد ٓ هذا ذم وهو ,اًمرَّ  من اًمتي إرض شمؼدَّ

اب ر. ىُمدؾمقَّتفا قمن إقمالكاً  كعؾقه خيؾع أن إهلي سملمرٍ  موؾمى واًمتزم, كاراً  اعمُؾتفبة اًمُعؾِّقؼة محؾت طملم اًمؽمُّ  شمؾؿقذه مع إمر كػس وشمؽرَّ

ب ضُمـد رئقس اعمالك سمه اًمتؼى طمقـام يشوع  [(.15:  5 يش)  اًمرَّ

د ؟ إجؼوكات ُكؼبِّل حاذا]. 136صـــ - ًمؾطباقمة كوسمار دار, اًمثاين اجلزء, أمجؾك ما إرصموذيمسقة يمـقستي: طمؾؿي سمقشوي اًمؼس  إذ: اًمرَّ

يسقه أطمد أو اعمسقح أجؼوكة ُأيمرم م ٓ ,ىمدِّ ؾمم ًمؾخشب اًمؽرامة ُأىمدِّ يسقه أطمد أو اعمسقح أجؼوكة ُأىمبِّل وإذ! ...  طماؿما, واًمرَّ  ومنكَّام أجضًا, ىمدِّ

يسه أو كػسه اعمسقح ُأىمبِّل ضماج ُأىمبِّل احلال سمطبقعة وًمقس ,ىمدِّ ة احلُّب  مشاقمر قمن شمعبػماً  وذًمك اخلشب, أو اًمورق أو اًمزُّ  اًمتي اًمؼويَّ

يسقه اعمسقح دماه سمداظمكم م احلُّب  مع ؿمخيص شمالُمس أجضاً  اًمواىمع ذم وهي. وىمدِّ  هي وأجضاً . سمنمية كػس ًمُؽّل  اعمسقح من أصالً  اعمُؼدَّ

يسلم همٓء مؽاكة ذم صمَِؼة عي وأيمؿؾوا  احلسن اجلفاد ضماهدوا اًمذين, وؿمػاقمتفم اًمؼدِّ  ـمِبؼاً  اًمعامل ذم يعقش شمؼقًّا إكساكاً  شَمَرى مثؾام...  اًمسَّ

 هبا شُمعؼمِّ  طُمّب  مشاقمر ومفي, إذن...  معه وشمتؽؾَّم يمثػماً  إًمقه دمؾس أن وشمريد, وؾمعقداً  سمه مٌوراً  كػسك ومتجد ووصاياه, اعمسقح ًمتعاًمقم

يسقه اعمسقح مؽاكة قمن  [.ىمؾبك ذم وىمدِّ

ّ ]. 144صـــ - ًمؾطباقمة كوسمار دار, اًمثاين اجلزء, أمجؾك ما إرصموذيمسقة يمـقستي: طمؾؿي سمقشوي اًمؼس
ّ  هو اًمؽفـوت ٍِ

س ٍِ  ومقه, ُمؼدَّ

خص رأس قمغم يده إؾمؼف يضع وح قمؾقه ومقـسؽب أضمؾه, من وُيصكمِّ , اعمُـتخب اًمشَّ رضمة ويؿـحه , اًمُؼُدس اًمرُّ م اًمؽفـوشمقة اًمدَّ  اعمُتؼدِّ

 [.ُرشمبته سمحسب اًمَؽـَِسقَّة اخلدمات ُمباذة ؾُمؾطان ًمه ويصبح ,هلا

رضمات]. 146صـــ - ًمؾطباقمة كوسمار دار, اًمثاين اجلزء, أمجؾك ما إرصموذيمسقة يمـقستي: طمؾؿي سمقشوي اًمؼس  درضمة( 1): اًمؽفـوشمقة اًمدَّ

اممسة امس: اًمشَّ ياكقة يمؾؿة اًمشَّ امس وفمقػة شمـحٍم(. ذيايمون) سماًمقوكاكقة وهي ,ظمادم شمعـي ٍُ  إمتام ذم إؾمؼف أو اًمِؼس ُمعاوكة ذم اًمشَّ

وح من ممؾوئلم يؽوكوا  أن ومقفم واؿمؽمـمت ؿماممسة, ؾمبعة إومم اًمؽـقسة ذم يمان. اًمؽـسقة اًمطُُّؼوس  ,2:  6 أع) واحلؽؿة اًمُؼُدس اًمرُّ

يس ويذيمر(. 3 وـماً  سموًمس اًمؼدِّ ة ُذُ اممسة ظماصَّ ػمين همػم. ًمساكلم ذوي ٓ وىمار ذوي: يؽوكوا  أن وهي ًمؾشَّ سمح ذم ـمامعلم أو ؾمؽِّ  اًمرِّ

ّ  هلم. اًمؼبقح
سوا  صمم أوًٓ  خُيتؼموا. طمسـاً  وسمقوهتم أوٓدهم ُمدسمِّرين. ـماهر َؿػم ذم اإليامن ٍِ  ,8:  3 يت1) ًموم سمال يماكوا  إن يتشؿَّ

اممسة درضمة وذم(. 13 شمب شموضمد اًمشَّ  مزمور سمؿعـى( إسمصاعموس) اًمؼبطقة اًمؽؾؿة من وهي ,اعمُرشمِّل وشمعـي: اإلسمصاًمتس( 1): أشمقة اًمرُّ

غار إـمػال شمرؾمم أن اًمؽـقسة اقمتادت. شمرشمقؾة أو شمبة, هذه ذم اًمصِّ ه من»: اعمزمور ىمول طمسب وذًمك اًمرُّ َعان إـمػال أوموا  واًمرُّ

شمقل إحلان طمػظ وهو, واَح قمؿؾه: وفمائػه(. 2:  8 مز) شؾمبحاً  هقلت كقـه. هبا واًمؽمَّ . ؿمعره ُيَؼّص  وٓ اًمقد, قمؾقه شموَع ٓ: ىموا

شمبة هذه ذم اًمؽـقسة ُمرشمِّل شمرىمقة ُيؿؽن: إسمصاًمتس آرر. سمطرؿمقل سمغػم اًمتُّوكقة اإلسمصاًمتس يرشمدي  وٓ رضيراً  يمان إذا ظُمُصوصاً  اًمرُّ

ءة يستطقع اممسة ظمورس ويؼود, اعمُرشمِّؾلم رئقس هو إسمصاًمتس وأرر...  أقمغم ُرشمبة ذم ُيرؾمم ًمن وسماًمّتازم, اًمؼرا  [.اهلقؽل ظمارج اًمشَّ
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 إوهمـسطس أو إناهمـوؾمتقس]. 147صـــ - ًمؾطباقمة كوسمار دار, اًمثاين اجلزء, أمجؾك ما إرصموذيمسقة يمـقستي: طمؾؿي سمقشوي اًمؼس

ؾمائل وُمُصول ىمارئ شمعـي يوكاكقة يمؾؿة . اًمؽاهن أو إؾمؼف من سمنذن واًمتَّعؾقم اًموقمظ. اًمؽـسقة اًمقومقة اًمؼراءات شمالوة: وفمائػه. اًمرَّ

شمبة وفمقػة وهي) إحلان وشمرديد اًمتَّسبقح. اًمُؼّداس جمؿع سمعد اًمبطاريمة أسماء أؾمامء شمالوة وىمديامً  كقـه(. اًمّساسمؼة اًمرُّ  قمؾقه شُموَع ٓ: ىموا

ج أن ًمه ُيؿؽن. ومؼط رأؾمه ؿمعر ُيَؼّص  سمل ,اًمقد شمبة أظمذ سمعد يتزوَّ ج أن ًمه زوضمته ماشمت وإن ,اًمرُّ  هقئة قمغم اًمبطرؿمقل يرشمدي. صماكقة يتزوَّ

م هقئة قمغم إمام من ويؽون, فمفره وموق صؾقب يس ُصَور ذم اًمذي اًمبطرؿمقل هقئة قمغم اًمؽتػلم  قمغم من ـمروماه ويتدممَّ , طِمزا  اًمؼدِّ

 [.اؾمتػاكوس

 يمؾؿة اإليبوذيايمون: اإليبوذيايمون]. 147صـــ - ًمؾطباقمة كوسمار دار, اًمثاين اجلزء, أمجؾك ما إرصموذيمسقة يمـقستي: طمؾؿي سمقشوي اًمؼس

كات اهلراـمؼة من أبواهبا وطمراؾمة, اًمؽـقسة ذم اجلُُؾوس شمـظقم: وفمائػه. ؿماّمس مساقمد شمعـي يوكاكقة ج إيؼاد. واحلقوا ُ  وشمعؿػم اًمؽـقسة ٍُ

ؾمة إواين دمػقف. اًمؽفـة وصمقاب اًمؽـقسة يُمُتب طمػظ. اعمجامر  يمان طملم اًمّساسمؼة اًموفمائف إمم اًموفمائف هذه شُمضاف. سمؾػاومة اعمُؼدَّ

كقـه. وأهمـسطساً   ُمرشمِّالً  . إوهمـسطس مثل اًمبطرؿمقل يؾبس. ومؼط ُرؿُمومات قمؾقه شُمعؿل سمل ؿمعره, ُيَؼّص  وٓ, اًمقد قمؾقه شموَع ٓ: ىموا

ج أن ًمه ُيؿؽن شمبة أظمذ سمعد يتزوَّ  [.يػؼدها أن دون اًمرُّ

يايمون]. 148, 147صـــ - ًمؾطباقمة كوسمار دار, اًمثاين اجلزء, أمجؾك ما إرصموذيمسقة يمـقستي: طمؾؿي سمقشوي اًمؼس يايمون: اًمذِّ  يمؾؿة اًمذِّ

ياكقة, ذم( ؿماّمس) يمؾؿة ُيؼاسمؾفا يوكاكقة ٌُّ  إكجقل وىمراءة اهلقؽل مردات شمالوة: وفمائػه. ظمادم وشمعـي( ؿمؿٌم ريف) اًمؼبطقة وذم اًم

مي أؾمامء يمتاسمة. اعمذسمح وشمرشمقب اهلقؽل شمـظقف. اًمُؼّداس رهم ًمؾؽاهن واًمعطايا اًمؼراسملم ُمؼدِّ  واًمتَّعؾقم اًموقمظ. اًمؼراسملم أوؿمقة سمعد ًمُقذيمِّ

عب ُيـاول أن ًمه ُيسؿح. اًمؽاهن أو إؾمؼف إب من سمنذن م من اًمشَّ ورة طماًمة وذم اًمؽاهن من سمنذن اًمؽريم اًمدَّ  اًمؽاهن ُمعاوكة. اًمَّضَّ

 [.واعمحتاضملم إرامل وظمدمة آومتؼاد ذم

 ذيايمون آرر: إرؿمقذيايمون]. 148صـــ - ًمؾطباقمة كوسمار دار, اًمثاين اجلزء, أمجؾك ما إرصموذيمسقة يمـقستي: طمؾؿي سمقشوي اًمؼس

شَمب مجقع يرأس: وفمائػه. ؿماممسة رئقس شمعـي امؾمقة اًمرُّ كقـه. واًمؽاهن ًمألؾمؼف وقملم أذن مثل يؽون. أمورها وُيدسمِّر اًمشَّ  مثل: ىموا

يايمون  [.متاماً  اًمذِّ

امؾمات]. 149 ,148صـــ - ًمؾطباقمة كوسمار دار, اًمثاين اجلزء, أمجؾك ما إرصموذيمسقة يمـقستي: طمؾؿي سمقشوي اًمؼس : اًمؽـقسة ذم اًمشَّ

ؾُمل ُيساقمدن ؿماّمؾمات إومم اًمؽـقسة ذم شموضمد يماكت ؾُمل ىمواكلم اؿمؽمـمت وىمد ,اخلدمة ُأُمور سمعض ذم اًمرُّ امؾمة شمؽون أن اًمرُّ  قمذراء اًمشَّ

تِّلم سمؾغت وىمد ,واطمد ًمرضمل أرمؾة أو امؾمة همٓء أمثؾة ,اًمسِّ امؾمات ظمدمة اظمتػت وىمد هذا. يمـخريا يمـقسة ظمادمة ومقبي اًمشَّ  اًمشَّ

ؾمات ة أقمادها وىمد ,م13اًمـ اًمؼرن ُمـذ اًمؽـقسة ذم اعمُؽرَّ يمر واجلدير. 117اًمـ اًمبطريرك اًمثاًمث ؿمـودة اًمباسما ىمداؾمة أظمرى مرَّ  أنَّ  سماًمذِّ

امؾمة امؾمة ,ًمؾـِّساء يمفـوت ومال, يمفـوشمقة ُرشمبة ًمقست اًمشَّ  اًمُؼّداس, ذم سمايمر سُمُخور سمعد إؾمؼف من شُمؼام ًمؽـَّفا, اًمقد قمؾقفا شُموَع ٓ وماًمشَّ
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ؾُمل ىمواكلم ذم وردت صالة قمؾقفا ويتؾو, اهلقؽل أمام ومتؼف  ضُمُؾوس أمايمن ذم اًمـِّظام طمػظ. اًمـِّساء قِمامد ذم اًمؽاهن ُمعاوكة: قمؿؾفا. اًمرُّ

 [.هبنَّ  اخلاصة آضمتامقمات ذم واًمـِّساء اًمّشاسمات ظمدمة. اًمؽـقسة وطمضاكة إطمد مدارس ظِمدمة. واًمسقدات اًمّشاسمات اومتؼاد. اًمـِّساء

قسقة ُرشَمب)]. 153 ,149صـــ - ًمؾطباقمة كوسمار دار, اًمثاين اجلزء, أمجؾك ما إرصموذيمسقة يمـقستي: طمؾؿي سمقشوي اًمؼس : اًمِؼّس ( اًمؼسِّ

ياكقة,( ىماؿمقشو) يمؾؿة من ٌُّ ػقع وشمعـي اًمقوكاكقة,( سمريسػقتػموس) وُيؼاسمؾفا اًم قخ أو اًمشَّ ص يمؾؿة: اًمُؼؿُّص. اًمشَّ  من إيغوماكوس أو ىُمؿُّ

م أو ُمدير سمؿعـى يوكاكقة يمؾؿة ص واطمدة, يد ًمؾِؼّس  ُيعطى اًمُبُخور رومع ذم. اًمؽـقسة ذم اًمُؼُسوس يمبػم هو واًمُؼؿُّص, ُمؼدِّ  يدان, وًمؾُؼؿُّ

صقة ـمؼس. أجادٍ  صمالث وًمألؾمؼف صقة: اًمُؼؿُّ د هي اًمُؼؿُّ قسقة درضمة داظمل شمرىمقة جُمرَّ  [.ضمديدة ؾِمقامة شُمعتؼم وٓ, اًمِؼسِّ

 سماًمقوكاكقة أؾمؼف يمؾؿة: إؾمؼف]. 153صـــ - ًمؾطباقمة كوسمار دار, اًمثاين اجلزء, أمجؾك ما إرصموذيمسقة يمـقستي: طمؾؿي سمقشوي اًمؼس

ىمقب أو, وموق من اًمـّافمر وشمعـي( إسمقسؽوسموس) هي وـمه. اًمرَّ وط كػس هي ُذُ ُ  من يؽون أن إًمقفا وُيضاف ًمؾؽاهن, ُذيمَِرت اًمتي اًمنمُّ

هبان ذ طمقث, م325 كؼقة جمؿع من اًمـِّظام هذا سمدأ ىمد أنَّه اًمواىمع وذم ,اًمعؾامكقلم من وًمقس اًمرُّ راً  احلارضون اختَّ  إؾماىمػة يؽون سملن ىمرا

ا, اًمبتوًمقلم من ضملم ومؿن اًمؼساوؾمة أمَّ قامة اًمقد وَع ؾُمؾطان ًمه إذ ,اًمؽفـوت يمامل ًمه سملنَّ  إؾمؼف يؿتاز. اعمتزوِّ  [.واًمسِّ

 من ُمطران يمؾؿة: اعمُطران]. 151 ,153صـــ - ًمؾطباقمة كوسمار دار, اًمثاين اجلزء, أمجؾك ما إرصموذيمسقة يمـقستي: طمؾؿي سمقشوي اًمؼس

ة وهي ,(مؽموسموًمقتقس) اًمقوكاكقة اًمؽؾؿة ماً  يؽون اعمُطران. إُمّ  اعمديـة ومعـاها( مؽموسموًمقس) من ُمشتؼَّ  مجقع ذم إؾمؼف قمغم ُمتؼدِّ

د هي اعمُطران درضمة. اًمؽـقسة ـُمُؼوس  [.آؾمم وسمـػس اإليبارؿمقة كػس قمغم شمرىمقة جُمرَّ

 من سمطريرك: اًمبطريرك اًمباسما]. 153صـــ - ًمؾطباقمة كوسمار دار, اًمثاين اجلزء, أمجؾك ما إرصموذيمسقة يمـقستي: طمؾؿي سمقشوي اًمؼس

 سماسما وًمؼب. اًمعشػمة رئقس شمعـي ومفي رئقس,: أرؿمقس اًمعشػمة,: سماشمريا: مؼطعلم من شمتؽون وهي( سماشمريارؿمقس) اًمقوكاكقة اًمؽؾؿة

 اًمؽراد إمم اًمؾَّؼب اكتؼل اإلؾمؽـدرية يمرد ومن ,13اًمـ اًمبطريرك, يارويمالوس اًمباسما ُمـذ اإلؾمؽـدرية سمطريرك أوًٓ  سمه اظمتص

ؾُمل أسماء ظمؾقػة وهو ,اًمُعؾقا اًمؽفـوت رئاؾمة وًمه ,يمفـوشمقة ُرشمبة أقمغم هو اًمبطريرك. إظمرى اعمسؽوكقة  ذم إول إب وهو ,اًمرُّ

ؾمؿقة اًمؼبطقة اهلقئات ومجقع اًمعام, اعمكمِّ  اعمجؾس يرأس اًمذي وهو اًمؽـقسة,  اًمبطريرك يتؿقَّز. وهمػمها اًمؼبطقة إوىماف هقئة مثل, اًمرَّ

 أؾمؼف أو أؾمؼػلم وضمود ذم ُمطران إمم إؾمؼف وشمرىمقة ,اجلُُدد إؾماىمػة ؾمقامة طمق( 1): رئقسقلم سملمرين اعمُطران أو إؾمؼف قمن

س اعمػمون قمؿل طمق( 2). إىمل قمغم واطمد  اًمؽـقسة سمطريرك ٓكتخاب اعمُعتؿدة ًمالئحة ـمِبؼاً . قمؿؾه ذم إؾماىمػة معه ويشؽمك, اعمُؼدَّ

وًمة ىِمَبل من صممّ  اًمؽـقسة, ىِمَبل من إرصموذيمسقة اًمؼبطقة َّٓ  يـبغي,  م1957 كوومؿؼم 2 سمتاريخ اًمدَّ  ؾمـة أرسمعلم قمن اًمبطريرك قُمْؿر يِؼّل  أ

َّٓ  ,آظمتقار قمـد  [.ؾمـة قمنمة مخس قمن رهبـته ؾمـو شمِؼّل  وأ
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 ظمالص ذم اًمؽفـوت دور]. 163صـــ - ًمؾطباقمة كوسمار دار, اًمثاين اجلزء, أمجؾك ما إرصموذيمسقة يمـقستي: طمؾؿي سمقشوي اًمؼس

يس يؼول: اإلكسان م يمقف وًمؽن, شاًمؽـقسة ظمارج ظمالص ٓ»: ىمرـماضمـة أؾمؼف يمؼمياكوس اًمؼدِّ م ًمؼد ؟ اخلالص هذا ُيؼدَّ  اًمسقد ىمدَّ

ؾقب قمغم اًمِػداء اعمسقح  ؟ اخلالص هذا يـال أن ًمؾؿممن ويمقف, اخلالص هبذا يتؿتَّع اًمُؽّل  ًمقس وًمؽن, إزمـة يُمّل  قمؼم أمجع ًمؾعامل اًمصَّ

سة اًمؽـقسة من ٓسُمدّ  يمان, اخلالص هذا مػاقمقل ٕظمذ م يمؿمؾمَّ مون ُأمـاء ويمالء وضمود من ٓسُمدّ  ويمان ,اخلالص هذا ظمالهلا من ُيؼدَّ  ُيؼدِّ

ر) ىمـوات ُوضُمود من ٓسُمدّ  ويمان ,يستحؼه عمن اخلالص هذا ٍا م( أ يَّة سمطريؼة ظمالهلا من اخلالص هذا شُمؼدِّ ِّ
ا, مرئقة همػم ٍِ  قمغم ٕهنَّ

وح مستوى  اعمجاين اخلالص هبذا اًمـاس يتؿتَّع يمقام رضورة اًمؽفـوت إنَّ  اًمؼول ُيؿؽن, إذن. احادي اجلسد ُمستوى قمغم وًمقست اًمرُّ

مه اًمذي ( 2). واًمتَّعؾقم اًمؽؾؿة ظمدمة( 1): اإلكسان سمخالص ُمرشمبطة يُمّؾفا أقمامًٓ  ًمؾؽفـوت أنَّ  أجضاً  اًمؼول وُيؿؽن. اعمسقح اًمسقد ىمدَّ

ر ظمدمة ٍا قماية ظمدمة( 4). اعمُصاحلة ظمدمة( 3). إ  [.اًمرِّ

ُجود هل]. 178-176صـــ - ًمؾطباقمة كوسمار دار, اًمثاين اجلزء, أمجؾك ما إرصموذيمسقة يمـقستي: طمؾؿي سمقشوي اًمؼس  أمام اًمسُّ

د ؟ ًمؾعبادة هو وإؾماىمػة اًمبطريرك ُجود( 1): اًمرَّ وًمة ؾمػػم مثل سمؽؾؿته, ويـطق اؾمؿه حيؿل ,هلل ويمقالً  ًمؽوكه هو ًمألؾمؼف اًمسُّ  اًمدَّ

ة وُمعامؾة اطمؽماماً  ويؾؼى دوًمته ُيؿثِّل اًمذي م وأّي  ورئقسفا, ًمدوًمته اطمؽماماً , معه يتعامل من يمّل  من ظماصَّ ه إيمرا ه ومفو ًمه ُموضمَّ  ُموضمَّ

مه ذم شمؼصػم وأّي  ورئقسفا, ًمدوًمته م ذم شمؼصػم أجضاً  ومفو إيمرا ُجود( 2). ورئقسفا دوًمته إيمرا  هو إؾمؼف أو اًمبطريرك ًمألب واًمسُّ

 إقمالن ذم اًمؼديم ُمـذ معروومة ـمريؼة هو سمل ضمديٍد, سملؾمؾوٍب  ًمقس واًمتَّوىمػم آطمؽمام وؾُمُجود ,وآطمؽمام واًمتَّوىمػم ًمإليمرام أجضاً 

عقد ذم سمالدكا ذم معروومة ايضاً  اًمعادة هذه ومازاًمت أجضًا, واخلُُضوع واًمتَّوىمػم آطمؽمام  ويـحـي سمجسده ٕبقه آسمن خيضع طملم ,اًمصَّ

ب آسمن يمان ومنذا. ضماهه أو مريمزه أو آسمن قُمْؿر يمان مفام يديه, وُيؼبِّل أمامه ًمديه واًمبارّ  اعمُفذَّ  اجلسدي, أبقه أمام هؽذا يـحـي سموا

وطمي, ٕبقه آسمن اطمؽمام يؽون أن يـبغي سماحلرّي  ومؽم ُجود. وطمؽؿته إلرؿماده واخلُُضوع واًمتَّوىمػم آطمؽمام وإقمالن اًمرُّ  أمام وماًمسُّ

وطمقة اعمعاين هذه حيؿل, إؾماىمػة وأسماء, اًمبطريرك إب م ٓ اًمتي اًمعبادة معـى حيؿل وٓ, وإدسمقة اًمرُّ  اًمذي إمر. وطمده هلل إٓ شُمؼدَّ

 :اعمجال هذا ذم(  طمقاشمه اهلل أدام) اًمثاًمث ؿمـودة اًمباسما ىمداؾمة يؼول. أجضاً  ًمًظمرين ُكعؾِّؿه سمل, ضمقداً  وكعقشه إرصموذيمس كحن كعرومه

د م: ذًمك ومثال. ؿمخصه ذم هلل يسجدون ومفم(. 7:  1 يت) اهلل ويمقل سماقمتباره ,اطمؽماماً  ًمألؾمؼف يسجدوا أن اًمـاس شمعوَّ  يستؼبؾون أهنَّ

الم, مؾك يا) أورو إب: سمؾحن إؾمؼف الم مؾك سمقـام(, ؾمالمك أقمطـا اًمسَّ  ُوضُمود ذم اًمؾَّحن هذا يؼوًمون وًمؽـَّفم. اعمسقح هو اًمسَّ

طمقب إؾمؼف, ب أىمسم»: حلن يرشمِّؾون اإلكجقل, إؾمؼف ُيصكمِّ  طمقـام وسماعمثل. ًمؾؿسقح ويمقالً  سماقمتباره سمه, ًمؾؽمَّ  أنَّك يـدم, وًمن اًمرَّ

. قمـه كبوءة اعمزمور وهذا اعمسقح, ًمؾسقد هو اًمؾَّحن هذا سمقـام(, 113 مزمور) شصادق مؾؽي ـمؼس قمغم إبد إمم اًمؽاهن هو أنت

. صغػماً  َاسمطاً  يمان ًمو طمتى اجلؿفورية, رئقس ُيؿثِّل اًمذي اًمّضاسمط مثل, اًمويمقل سماقمتباره إؾمؼف وضمود ذم ُيؼال اًمؾَّحن وًمؽن

ُجود ُجود هذا ىُمُبول قمن يؿتـعون إؾماىمػة من ويمثػم. اًمؽتاب ذم أمثؾة وًمه ,اطمؽمام ؾُمُجود هو ًمألؾمؼف واًمسُّ  اًمشعب ومقحؽممفم ,اًمسُّ

ؽون ,شمواَعفم سمسبب سمإيمثر ُجود ويتؿسَّ طر. سمإيمثر سماًمسُّ م يعتؼدون ىمؾوهبم وذم ,اًمواىمع هلذا يستسؾؿوا  أن همٓء ومقضَّ  شُمراب أهنَّ

ُجود من كوقملم ُهـاك إنَّ  كؼول ويمِتاسمقاً  ٓهوشمقاً  اعموَوع وًمبحث. ورماد  هلل هو اًمعبادة وؾُمُجود. اطمؽمام وؾُمُجود, قمبادة ؾُمُجود: اًمسُّ



وع   اجلزء اًمثاين -يمـقستي إرصموذيمسقة ما أمجؾك  [15] قَمِصػم اًمُؽتُبَمنْمُ

 

  www.alta3b.wordpress.com/books/juice صػحة قَمِصػم اًمُؽتُب

ب»: أجضاً  وىمال(, 9:  5 شمث) ششمعبدهنَّ  وٓ هلنَّ  شمسجد ٓ»: إصـام قمن اًمؽتاب ىمال اًمعبادة ؾُمُجود وقمن. وطمده  شمسجد, إهلك ًمؾرَّ

ُجود يؼؽمن اًمـَّصلم يماِل وذم(, 13:  4 مت) ششمعبد وطمده وإّياه  هلل هو اًمعبادة ؾُمُجود أنَّ  ذم ظِمالف وٓ. يمثػمة وأيات, سماًمعبادة اًمسُّ

ا. وطمده يسلم من َصَدرَ  وىمد. اًمؽتاب ذم يمثػمة وملمثؾته ,آطمؽمام ؾُمُجود أمَّ  ىمَِبُؾوا  أو ,ًمغػمهم ؾَمَجُدوا: اإليامن ذم قُمؾقا أمثؾة يعتؼمون ىمدِّ

ُجود  [.اًمسُّ

يسون]. 178صـــ - ًمؾطباقمة كوسمار دار, اًمثاين اجلزء, أمجؾك ما إرصموذيمسقة يمـقستي: طمؾؿي سمقشوي اًمؼس  أبوكا: ًمبنم ؾمجدوا ىمدِّ

 دَ جَ وؾَم  إسمراهقم, ومؼام»: اًمؽتاب يؼول ؾمارة, زوضمته ًمقدومن عمؼؼمة, أرَاً  طمّث  سمـي من اؿمؽمى حَّا: وإنبقاء أسماء أبو مثاًل, إسمراهقم

 إرض إمم ؾَمَجدَ »: أسماء أبو  يعؼوب وأبوكا(. 12 ,7:  23 شمك) شإرض ؿمعب أمام إسمراهقم ؾَمَجدَ » و شطمّث  ًمبـي, إرض ًمشعب

 ظمرج اًمـَّبي وموؾمى(. 33 شمك) ًمعقسو وأوٓدهنَّ  وضماريتاه زوضمتاه ؾَمَجَدت ويمذًمك, شقمقسو أظمقه إمم اىمؽمب طمتى ,مّرات ؾمبع

ب مسقح ٕنَّه اعمؾك ؿماول أمام ؾَمَجدَ  اًمـَّبي وداود(. 7:  18 ظمر) وىمبََّؾه وؾمجد يثرون, محقه ٓؾمتؼبال  شاعمؾك ؾمقدي يا»: ًمه وىمال, اًمرَّ

د يمان سمنم أمام وموؾمى وداود ويعؼوب إسمراهقم آسمائـا ؾُمُجود إنَّ (. 8:  24 صم1)  إيامن كتَِّفم أن اعمُحال ومن, وشموىمػم اطمؽمام جُمرَّ

ب هلم ؿَمِفدَ  اًمذين اًمِعظام إنبقاء همٓء يسون وُهـاك: عمالئؽة ؾمجدوا ىمديسون. سمـػسه اًمرَّ  أبو ومنسمراهقم: عمالئؽة أجضاً  ؾمجدوا ىمدِّ

ب ويماكوا (, 2:  18 شمك) إرض إمم وؾَمَجدَ  اخلقؿة سماب من ٓؾمتؼباهلم ومريمض رضمال, صمالصمة رأى أسماء  ضماء» وحَّا. وماليملم اًمرَّ

:  19 شمك) شإرض إمم سموضمفه وؾَمَجدَ  ٓؾمتؼباهلام, ىمام ًموط, رآُها حَّا. ؾمدوم سماب ذم ضماًمساً  ًموط ويمان مساء, ؾمدوم إمم اعماليمان

 مالك أبٍم حَّا وسمؾعام. طمتامً  عمـعاه قمبادة ؾُمُجود يمان وًمو. اطمؽمام ؾمجود إكَّه. هلام ًموط ؾُمُجود قمغم إـمالىماً  اعماليمان يعؽمض ومل(, 1

ب ُجود من مـعه اعمالك أنَّ  كسؿع مل ,شوضمفه قمغم ؾماضمداً  ظمرَّ » واىمػاً  اًمرَّ  22 قمد) أتاكه رضب أنَّه قمغم وسمَّخه سمل ذًمك, قمغم وسمَّخه أو, اًمسُّ

ؾمول هذا أنَّ  شمُظنّ  أن اعمُحال ومن(. 13:  19 رؤ) شمواَعاً  امتـع ,يوطمـا ًمه ؾَمَجدَ  اًمذي اعمالك إنَّ (. 32 ,31:   يمان اًمذي اًمعظقم اًمرَّ

ة ًمؾؿالك يسجد أن وطماول قماد يوطمـا وًمؽن!  ًمؾؿالك سمُسُجوده اإليامن قمن ظمرج ىمد اًمؽـقسة, أقمؿدة من  [(.8:  22 رؤ) صماكقة مرَّ

 إحلان شموضمقه معـى ما]. 183 ,182صـــ - ًمؾطباقمة كوسمار دار, اًمثاين اجلزء, أمجؾك ما إرصموذيمسقة يمـقستي: طمؾؿي سمقشوي اًمؼس

ؾوات د ؟ اًمؽـقسة صؾوات ذم اإليمؾػموس ًمرضمال واًمصَّ ؽر يمؾامت ًمتوضمقه( 1): هو اإليمؾػموس ًمرضمال إحلان شموضمقه: اًمرَّ  واعمديح اًمشُّ

ه اإليمؾػموس ًمرضمال مديح يمؾامت وملي ,ًمؾؿسقح ويمقل إؾمؼف أنَّ  اقمتبار قمغم كػسه اعمسقح ًمؾسقد  أّي  ٕنَّ  ًمؾؿسقح, أصالً  شُموضمَّ

ه يمؾامت فة ومفي ًمؾويمقل شُموضمَّ ل ُموضمَّ ه صؾوات وأّي ...  كػسه ًمؾُؿويمِّ ئقس ًمؾبطريرك شُموضمَّ فة ومفي, ًمؾؽـقسة اعمـظور اًمرَّ  أجضاً  ُموضمَّ

ئقس اعمسقح ًمؾسقد ؤؾماء واًمتَّؼدير اإليمرام من كوع أجضاً  وهو( 2). ًمؾؽـقسة اعمـظور همػم اًمرَّ يـقلم ًمؾرُّ , آسمائي يمتاّب مـفج وهذا ,اًمدِّ

ػاقمة, ومصل ذم ذيمرها اًمّساسمق إمور من هذا ويتَِّضح ر اهلل( أ): أنَّ  وهي اًمشَّ يسقه ُيؼدِّ يسقه سمنيمرام ؿمعبه ُيطاًمب اهلل( ب). ىمدِّ  ىمدِّ

عب( ضمـ). وُمسحائه وأنبقائه قماية, اًمباذًمة ًمؾخدمة وشمؼديره ,ًمرؤؾمائه وظُمُضوقمه وحمّبته وٓءه وُيعؾن يستجقب اًمشَّ  اًمتي اًمّساهرة واًمرِّ

مفا قماة ُيؼدِّ الة من كوع أجضاً  وهو( 3). أضمؾه من اًمرُّ  أيمتاومفم, قمغم اعمُؾؼاة اعمسئوًمقة سمؿدى إطمساؾماً  ,اإليمؾػموس رضمال أضمل من اًمصَّ
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ؾلم وجيعؾفم وُيساقمدهم ُيعقـفم أن اهلل من كطؾب ومـحن وطمقة سماًمػضائل ُمتؽؿِّ  أجضاً  وهو( 4)(. ومضقؾة قمنم آصمـي حلن) اجلؿقؾة اًمرُّ

الة ـَمَؾب من كوع  [.يمتاّب مبدأ أجضاً  وهذا ,ٕضمؾـا مـفم اًمصَّ

 إرصموذيمسقة اًمؽـقسة رأي هو ما]. 233صـــ - ًمؾطباقمة كوسمار دار, اًمثاين اجلزء, أمجؾك ما إرصموذيمسقة يمـقستي: طمؾؿي سمقشوي اًمؼس

د ؟ اعمرأة يمفـوت ذم قسقة, درضمة ذم ومؼط ًمقس, اًمؽفـوت سمُؿامرؾمة ًمؾؿرأة - ًمألؾمف - إنجؾقؽاكقة اًمؽـقسة ؾمؿحت ًمؼد: اًمرَّ  سمل اًمِؼسِّ

 [.اًمُعجاب اًمعجب هو وهذا...  أجضاً  إؾمؼػقة درضمة ذم

ة ىمقام قمدم]. 231 ,233صـــ - ًمؾطباقمة كوسمار دار, اًمثاين اجلزء, أمجؾك ما إرصموذيمسقة يمـقستي: طمؾؿي سمقشوي اًمؼس  ذم سماًمتَّعؾقم اعمرأ

يس يؼول ذًمك وذم: اًمؽـقسة ة ًمتتعؾَّم»: اًمرؾمول سموًمس اًمؼدِّ ة آذن ًمست وًمؽن. ظُمُضوع يمّل  ذم سمُسُؽوت اعمرأ  شمتسؾَّط وٓ شُمعؾِّم أن ًمؾؿرأ

ضمل قمغم ء صممّ  أوًٓ  ضُمبَِل  آدم ٕنَّ . ؾُمُؽوت ذم شمؽون سمل, اًمرَّ ة ًمؽن, ُيغوَ  مل وآدم. طموا  وًمؽـَّفا. اًمتَّعدي ذم ومحصؾت ُأهْمِوَيت اعمرأ

ل مع واًمؼداؾمة واعمحبة اإليامن ذم صمبتن إن إوٓد سموٓدة ؾمُتخؾَّص يس شمعؾقم أنَّ  وُكالطمظ(. 14-11: 2 يت1) شاًمتَّعؼُّ  سموًمس اًمؼدِّ

م ىمد اعمجال هذا ذم اًمرؾمول مان ذًمك ذم اًمّسائدة آضمتامقمقة سماًمظُُّروف ًمه قمالىمة ٓ اعمـع هلذا شمؼميراً  ىمدَّ ة سماًمظُُّروف وٓ ,اًمزَّ  اخلاصَّ

ضمل خُتّص  ُأُمور إمم اؾمتـد سمل ,شمقؿوصماوس شمؾؿقذه يرقماها يمان اًمتي ًمؾؽـقسة ة اًمرَّ ء آدم ظُمُروج ىمبل وطمتى, اخلؾقؼة سمداية ُمـذ واعمرأ  وطموا

ة أنَّ  ـاؿْ قَمؾِ  ومنذا. اخلطقة سمسبب اًمػردوس من  درضمات من درضمة مـحفا جيوز ٓ أومم سماب ومؿن, اًمؽـقسة ذم شُمعؾِّم أن يـبغي ٓ اعمرأ

ر ظمدمة ُيامرس اًمؽاهن إنَّ  طمقث, اًمؽفـوت ٍا  [.مسئوًمقته طمدود ذم اًمؽـقسة وىمقادة اًمتَّعؾقم ضموار إمم إ

 ؟ شمتِمّ  ويمقف, آؾمتحاًمة معـى ما]. 223صـــ - ًمؾطباقمة كوسمار دار, اًمثاين اجلزء, أمجؾك ما إرصموذيمسقة يمـقستي: طمؾؿي سمقشوي اًمؼس

د ؟ ودمه اعمسقح ضمسد إمم يستحقالن واخلؿر اخلُبز أنَّ  يمقف قَّة كوقمان, وهي ,همػمه إمم اًمٌمء اكتؼال هي آؾمتحاًمة: اًمرَّ  شُمدرك أي, طِمسِّ

يَّة سماحلواس, ِّ
ٍِ قَّة ,سماحلواس شمدرك ٓ و ل اًمذي اًمٌمء وومعل وصورة ـمبع إمم ما رء وومعل وصورة ـمبع حتويل هي وماحِلسِّ  إًمقه, يتحوَّ

 ىماكا قُمرس ذم احاء وحتويل دم, إمم مٍم ذم اًمـَّفر ماء وحتويل صُمعبان, إمم هرون قمصا وحتويل مؾح, قمؿود إمم ًموط امرأة يمتحويل

ا. مخر إمم اجلؾقل ية آؾمتحاًمة وأمَّ ٌِّ ّ  ذم ودمه اعمسقح ضمسد إمم واخلؿر اخلُبز اؾمتحاًمة مثل, احلواس حتت شمدظمل ٓ اًمتي ومفي اًم
ٍِ 

ب ىمول قمغم سمـاءً  وذًمك إومخرؾمتقا,  قمؾقه ومـُردّ  ,ذًمك؟ يؽون يمقف: اعمُعؽمض ىمال وإن. شدمي هو وهذا, ضمسدي هو هذا»: اًمٍميح اًمرَّ

ة اؾمتحاًمة شمؽون أن اإلهلقة احلؽؿة اىمتضت وىمد. سمؽقف قمـفا ُيسلل ٓ اهلل أقمامل سملنَّ   وإمم مٍم, ذم دم إمم واحاء مؾح, إمم ًموط امرأ

قَّة, اجلؾقل ىماكا قُمرس ذم مخر ة فُمُفور مـفا اًمغاية ٕنَّ  طِمسِّ ا. قَمَؾـاً  اهلل ىُموَّ ّ  ذم آؾمتحاًمة وأمَّ
وري من ومؾقس, إومخرؾمتقا ٍِ  من وٓ, اًمَّضَّ

يَّة آؾمتحاًمة ومفذه ,اًمِػعؾقَّة ُصورهتام قمغم دماً  وينمب حلامً  يليمل أن ًمإلكسان ُيؿؽن ٓ إذ: ًمؾحواس فُمُفورها, اعمُـاؾمب ِّ
 شُمدرك ٓ ٍِ

ا ومؿع سماحلواس, َّٓ , مخراً  وكنمب ظُمبزاً  كليمل أنَـّ يس سمعد ًمقسا اخلؿر وهذا اخلُبز هذا أنَّ  إ  ودم ضمسد ُُها سمل, قماديلم ومخراً  ظُمبزاً  اًمتؼدِّ

ا»: اًمرؾمول ىمال يمام, اعمسقح ية اهلل سملقمامل واإليامن(, 7:  5 يمو2) شسماًمعقان ٓ كسؾك سماإليامن ٕنَـّ ٌِّ  سملقمامًمه اإليامن من أقمظم اًم

ا سماحلواس, قمؾقفا حُيؽم هذه ٕنَّ  اًمّظاهرة,  [.اإليامن سمـور اًمعؼل ومػماها شمؾك وأمَّ
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ُجود هل]. 236 ,235صـــ - ًمؾطباقمة كوسمار دار, اًمثاين اجلزء, أمجؾك ما إرصموذيمسقة يمـقستي: طمؾؿي سمقشوي اًمؼس  اخلُبز أمام اًمسُّ

ٌِّ  هذا ذم واخلؿر اخلُبز أنَّ  سمام ؟ وصمـقة قمبادة هو اعمذسمح قمغم اعموَوقملم واخلؿر ل سمعد يصػمان إىمدس اًم  ودمه اعمسقح ضمسد اًمتَّحوُّ

م أن ومقجب, إذن ,احلؼقؼقلم ل سمعد هلام شُمؼدَّ ُجود اًمعبادة اًمتَّحوُّ يس ىمال. واًمسُّ  هذا ذم سمعد يمان حَّا اجلسد هذا»: اًمػم ذهبي يوطمـا اًمؼدِّ

سمرة يَمَػَرة ورضمال. اعمجوس مـه ظمجل اعمزود  يمثػم واردماف سمخوف وأتوا  ـمويؾة, ـمريؼاً  وىمطعوا , وسُمُقوهتم أوـماهنم شمريموا  وسمرا

ؿوات أبـاء كحن إىمل قمغم, سماًمؼماسمرة إذاً  ومؾـتؼدِ . ًمه وؾمجدوا م مع أوئلك ٕنَّ . اًمسَّ  ممّا ؿمقئاً  يروا ومل يموخ, وَؿن ِمزود ذم رأوه أهنَّ

موا , أن أنت شمراه ا. يمثػمٍ  سمُِرقمٍب  شمؼدَّ ه ومؾسَت  أنت وأمَّ ةً  شمرى وًمسَت  ,مذسمٍح  قمغم سمل, ِمزودٍ  ذم شمرا  واىمػاً  يماهـاً  سمل, إّياه طمامؾةً  امرأ

 شمعؾم ًمؽـَّك ,أوئلك مثل احلال سمسقط قمغم ومؼط وطمده اجلسد شمـظر ًمسَت  ٕنَّك, سمغزارة قمؾقفا وكازًٓ , اعموَوقمات قمغم ـمائرة وُروطماً 

ر مجقع ُمتعؾِّم ٕنَّك, سمه متَّم ممّا رء  قمؾقك ظماومقاً  وًمقس ,اًمتَّدسمػم ويمّل  ىمدرشمه أجضاً  ٍا يس وىمال. شسمتدىمقق إ  أوهمسطقـوس اًمؼدِّ

م مل ما اعمسقح يسوع ضمسد ُيشارك أطمدٍ  من ما»(: م354-433) يمر اجلدير ومن. شإهلقة قمبادة ًمه ُيؼدِّ  إب يؼول طمقـام أنَّه سماًمذِّ

س اجلسد»: اًمؽاهن عب ويُردّ  ,شاعمُؼدَّ وح طُمُؾول سمعد يؽون هذا ومننَّ , شاًمؽريم وًمدمك»: اًمشَّ ل, اًمُؼُدس اًمرُّ  ضمسد إمم اخلُبز وحتوُّ

جود ومُفـا. سماحلؼقؼة اعمسقح دم إمم اًمؽرمة وقمصػم, سماحلؼقؼة اعمسقح ُجود ُهـا سمل ,اًمعاديلم واخلؿر ًمؾُخبز ًمقس اًمسُّ  ودمه اعمسقح جلسد اًمسُّ

خص هلذا ُيـسب جلسده ُيـسب ومام, واطمد اعمسقح ؿمخص وٕنَّ , احلؼقؼقلم , سمشخصلم كممن, كسطور مثل ومؾسـا...  اًمواطمد اًمشَّ

 [.إلكسان اًمعبادة ؾُمُجود كسجد يمقف إذ, حمؾِّه ذم آقمؽماض يؽون ومحقـئذٍ  ,إكساين وؿمخص, إهلي ؿمخص

يس يؼول]. 237صـــ - ًمؾطباقمة كوسمار دار, اًمثاين اجلزء, أمجؾك ما إرصموذيمسقة يمـقستي: طمؾؿي سمقشوي اًمؼس  أثـاؾمقوس اًمؼدِّ

ؾُموزم ُهور, ىمبل أزًمقاً  أب من اعموًمود اهلل سماسمن كعؽمف»: اًمرَّ مان آظمر ذم سماجلسد اًمعذراء من وُوًمِدَ  اًمدُّ  وهذا. ظمالصـا أضمل من اًمزَّ

 هلل واطمدة ـمبقعة سمل. هلا كسجد ٓ وإظمرى هلا كسجد واطمدة, ـمبقعتان أنَّه اًمواطمد آسمن هذا قمن كؼول وًمقس...  اإلهل هو اًمواطمد

د اًمؽؾؿة  من إكسانٌ  هو وآظمر, كسجد وًمه سماحلؼقؼة اهلل اسمن هو واطمد ,سماصمـلم كؼول وٓ. واطمدة ؾمجدة ضمسده مع ًمه وكسجد ,اعمُتجسِّ

ده ذم اًموطمقد آسمن أظمذه اًمذي اجلسد كػسه هو اعمذسمح قمغم اعموَوع اجلسد وٕنَّ . شًمه كسجد وًمسـا مريم  كحن هلذا آظمر, وًمقس دمسُّ

 اًمـَّػس إمم وأقمؽمف, أؤمن, أؤمن, أؤمن, آملم, آملم, آملم»: يؼول إذ إمر هذا إظمػم آقمؽماف ذم ُيعؾن اًمؽاهن ومإب ,ًمه كسجد

يسة, يمّؾـا ومؾؽتـا ؾمقدشمـا من ,اعمسقح يسوع وخُمؾِّصـا وإهلـا رسّمـا اًموطمقد اسمـك أظمذه اًمذي اعمُحقي اجلسد هو هذا أنَّ  إظمػم,  اًمؼدِّ

 اًمبـطي, سمقالـمس أمام احلسن آقمؽماف وأقمؽمف. شمغقػم وٓ امتزاج وٓ اظمتالط سمغػم, ٓهوشمه مع واطمداً  وضمعؾه مريم, اًمعذراء

ؾقب ظمشبة قمغم قمـّا وؾمؾَّؿه ؾمة اًمصَّ  ـمرومة وٓ واطمدة حلظة كاؾموشمه ُيػارق مل ٓهوشمه أنَّ  أؤمن سماحلؼقؼة. يمّؾـا قمـّا وطمده سمنرادشمه اعمُؼدَّ

 اظمتالط سمغػم ٓهوشمه مع واطمداً  وضمعؾه ,مريم اًمعذراء من أظمذه اًمذي اعمسقح ضمسد سمعقـه هو اعمذسمح قمغم اعموَوع اجلسد, إذن. شقملم

ؾقب قمغم ؾمؾَّؿه اًمذي اجلسد سمعقـه وهو ,شمغقػم وٓ امتزاج وٓ اداً  سماًمالهوت اعمُتَِّحد اجلسد سماحلؼقؼة وهو يمّؾـا, قمـّا وطمده سمنرادشمه اًمصَّ  احتِّ

ا  أبدياً   [.اعمذسمح قمغم اعموَوع ًمؾجسد كسجد كحن يمؾه هلذا. اكػصال سمغػم ُمستؿرًّ
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 ذم اخِلتام ......

 قَمَؾقِه َوؾَمؾَّمكسلل اهلل أن يتؼبَّل هذا اًمَعَؿل, وأن يؽون ظماًمصًا ًموضمفه شمعامم, ُمتَّبعلم ومقه هدي كبقـا حمؿد َصغمَّ اهلُل 

قموية (, سمبـك آؾمتثامر 873179, احلساب اجلاري جلؿعقة ؾمخاء ًمؾخدمات آضمتامقمقة سمرىمم )ؾماهم معـا سمدقمؽم عمشاريعـا اًمدَّ

 اًمعرّب, ومرع مديـة كٍم, اًمؼاهرة, مجفورية مٍم اًمعرسمقة

 عمزيد من اًمتَّواصل:

  صػحة اجلؿعقة قمغم اًمػقسبوكwww.facebook.com/sa5aaa  

  33231335654237اعمنُمف اًمعام جلؿعقة ؾمخاء, حمؿد ؿماهلم 

  كة شمؼرير   http://tqrir.wordpress.comشماسمع اعمزيد من أقمامًمـا قمغم ُمدوَّ

 احلؿد هلل اًمذي سمـعؿته شمتّم اًمصاحلات
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