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 تقديم
 

يف فَصْللً يءللحيث ػَللز دَللرواس ِللَجمي ي عللَغ نتَكلل  ي نيث ٔذللرو س     
ِِشْلً ػَلدَر ورلاز ي لجمن ٌَاظل       أػلديسًا  أػْديسًا ُِؼدَّيث نأشْخاصًلا ُِيََّل.     

ج نِسيُ نشوسيا نيٌسُّعاث نيءاض  نأشْخاصًلا ِِشْلً أٌَصلاةاح ندل نيض نػَ.َّل     
يٌ.َّتََّج نظِّْياْ يٌشََّْخ  فذٍِْه أػْدير نأنٌكه أشْلخا  أظْلرَّاي يف ةَلاْ لِصَّلج     

 َِجمي يعاع  
 

نيٌيَِْد يف َِفْراِ.ا ُِسْدَتػ ةذٍه يٌرِّوسياحث ِٓ طأبث نُِسدتػ أيعًا 
ةيللاييح نِهللادِس ُِيََّ.للجث يف يٌصاي.للج ني وْللً نيٌشُّللسا نيٌٍللتْط  ِللا يَظْيللً دللر    

ي تازَوَللج ُِمْذَصِللسث عٍللح فَسْػَللج ي هْرَللس يٌالذََِّللج فمَللػ  فَّللٓ ديللازض      يٌللرِّوس  
ث نيُّلازض دٍلله ي هلادِسث نيذللرو سث   ي َهْرَلس ينْ أْْ يذَيََّّللك يف يََلدَر نيهَللاْدَس  

ُِظللسَّي دَللرَواسث دٍِْلله ي ػللدير نأنٌكلله ي شْللخا ث ٌَللْٓ يذّذ للْ ةاٌيَِْللد يف َِيْ.للا     
سص ِِلٓ يٌيَِْلد وّلا َي.َلً  ٌلرٌهث َيعألا َٔذيََّلك يف لصَّلج         يٌصَّؼَغث نظَاْف يَخْل 

ي َجمي ِٓ .جمي أزَْةَيج أظْلكٍج صَلْيَتج علٓ ػلدر ِلَجمي ي علَغ وّلا يسنيل  ٌ.لا          
 يإلجنًَ: 

 كَيْف وُلِذَ؟  
 ملارا وُلِذَ؟  
 أيْنَ وُلِذَ؟  

 وهَحً وُلِذَ؟ 
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ل   .1
ُ
 د؟كيف و

 
ث فرًَ نٌُِدَ   يٌيمَدثظخّج يف درح ِشىجمدُ.ان وَ  نٌُد يعاع؟ 

ي نىل ةَاٌاطََِّجث دذيٍ ك ةاظْذِؼاٌَج  شىٍج؟ ي ينْ ِيسفج زطًُ ػَمًّا ِِْٓ عَرْزيي
يََتًَ ِٓ ينْ عُ.ْصس ذَوسي  نيٌش أَج وذاةََِّجث دذيٍ ك ةعٍِْعٍَِج يٌ.َّعَب يٌايزِيَث يف 

ّج "عَرْزيي" يٌيت يلْذَتَعَرا ِذ ح ِٓ ئْٔظٍَحّ ِذ ح نٌالا  نيٌش اٌشج ٌُغَاِيَّجث دذَيٍ ك ةىٍ
  ظِفْس ئشَيَْاي 
 

اػَج ِِٓ يٌ.َّ ػمَمج ي َجمي يٌيرزينيد.ان صياةج يف لتاي ئذْث 
ّا عٓ ئجنٍََرِ صَدزِِٓ طرج ِا يروُس  ِذ ح نٌالا يف  أ.س ج! نيٌتَاٌاطََّ

عمَدث  ث ػَز يروُسيْ لسيةذ  ٌَاظ  نٌَط  سيُ!! وّا أَّْيعاعظٍِعٍِج َٔعَب 
ي َجمي يٌيرزيني مل دسي يف ي ٔاطًَ ي .س  نال أعّاي يٌسظًث نمل يروُسدا 
ةاٌط يف أيٍّ ِِٓ زظائٍ ث يٌيت ظَّّ.را أدُّ ُِيذمديح يٌى.َعج عٓ ي عَغ  

ي َسَّث يٌاػَدث يٌيت دىٍُ  فَرا عٓ َِجمي ث لاي ئٔ   نٌُِد ِِٓ يِسأث "ن  ا طاي ًِِي ن
#  فرً َِجمي ي عَغ 4: 4ؼَج " $غجميِسأثِِٓ  يهلل ية.  ِاٌايًِاْث أزظًَ ييٌصَّ

 يٌيَرْزيني ػمَمج؟
 

جيِب أْْ ٔإوِّد عٍح أٔ .ا ال َٔعذِّدّ ئديأ.ا َِِّّا يماٌ  ي إزا.اْ  ثةدييجً
أن يٌيٍُّاي عٓ ي عَغث ةً َٔعذّدّ  نٔإظاع  عٍح ألايي ي عَغ ٔفع  يف 

ج ُِإيادَث ع.   فاذي لدََّ يٌيٍُِ ٔذائض ئجياةََّ يإلجنًَث نألايي يٌىذاا ي مدض
ا ئذي طايح س يهلل عٍح ذٌه نَُّٔظاد   أَِّجث فأ .ا ٔشىُج نيإلديأٌٍََّؼمائك يٌىذاةََّ

ث  ٔ .ا ٔإِٓ أَّْ يٌىذاا ي مدض ٌَط يأةدً يرذصُّ جث فاَّْ ئديأ.ا ٌٓذائض ظٍتََّيٌ.َّ
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سظاٌج ةعَؽج يٌ ندر ي ُؼِبّ ٌٍياٌَُ يخلاؼئث  ث ٌى.َّ  زظاٌج يهللاعًٍَّّ اوذاةً
عَّمجث أعؽادا ٌإلٔعاْ عٍح لَدْز ِا يعذؽَْ عَمٍ  أْْ يعذاعب نيفرَُث 

 نلخ ئعؽائ  دٍه يٌسظاٌج 
 

ُ
 
ثشكنثُو

َّ
ُةٌوموجٌ

يٌريٓ يسفعاْ عمَدث ي َجمي يٌيرزيني هلري يٌعَّتَبث يسفعاْ ِيسنفٌ أَّْ 
دض عٓ ي ُيظصيحث نوًّ ِا ال ديىٓ دفع   وًّ ِا طاي يف يٌىذاا ي م اأيعً
 دنر يََتًَث ئال َ  نيماٌاْ ئَّْ غَاا يٌياًِِ يٌر وسي يُّشًِّ يظذؼاٌج اعًٍَّّ

آٔرينث نػذح يف  آ ِيسنفً.اعحث ي ِس يٌري مل يىُعٓ ؼسيك يإلجناا يٌصا
ُِ.الِط  فسالاْ ة  ِا دايَاٌج فاٌياًِ يٌر وسي ِاطاي  ندُ ةرٌه ال يُ دٍه

 عذا  يٌيمً ٌٍيمًث نِا دا فاق ُِ
 

تَيجث ٌى.َّ  ال يذ.الَط ي َجمي يٌيرزيني أِسٌ .ازق ٌٍؽ صؼَغ أَّْ 
ث نِْ ذٌه فرح ِمتاٌج اِيرا  فّا أوشس ي ِاز يٌيت يصيُب حتٍٍَرا عًٍَّّ

يذيازض  ينْ أْنال ديىٓ ئٔىازدا  فاإلدياْ فاق ِعذا  يَايضث  اثعمًٍَّ
ِا دا ِايي فمػث ند.ان  فجم دُدزِن ئال  ثيَايض هلا ِٔؽاق حمدني ِيراث  َّْ

ج نغ  أشَاي .ازص ٔؽاق لُدزث يَايض  ئَّْ عدَ ئيزيورا ال ييين أٔ را .َاٌََّ
ِاطايثث ةً أَّْ يَايض غ  لايزث عٍح يٌاصاي ئىل دري ي عذا   فاهلل زنع 

ن ةاإلدياْث دري يإلدياْ فاق نيُدزَ اال يُدْزَن ةاَايضث ٌى.َّ  ِاطاي ػَمً
 ايذيازض ِيرا  نيإلدياْ فاق ِعذا  يٌيمً أيعً ينْ أِْعذا  يَايض 

ينْ أْْ يذيازض ِي   فاإلدياْ يَصًِ ئىل ِعذاياح ال يعذؽَْ يٌيمً أْْ يَصًِ 
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اٌيمً يمتًَ ػمَمج ي احث ِْ أٔ   ال يُدزِن وَ  ف  ئٌَراث  َّْ لُدزد  حمدنيث
 ح يآلْ يسنفج ٌإلٔعاْ ػذ ي غ  ج   ِِٓ يَمائك يٌيٍََّّوش  ند.ان حيدر

 

يإلدياْ ٌَط ظِدّ ي َ.ْؽِكث ةً دا عمجمٔح نِ.ؽمحث  َّْ ٌ  ِا  ثئذْ
ِِٓ  ايُرباز : صِدق يهلل نلُدزَد ث نصِدق وٍّذ  نأٔتَائ  نزُظٍُ   فاهلل ييًّ ييئًّ

انشدا نلْذَّا يشاي نوَفّا تَيجث ندا يٌاػَد يٌري ٌ  أْْ يذظ.جمي لائ  يٌؽ 
تَيج ينْ أْْ يذيازَض ِيرا  فىًّ .ازِق ٌٍؽَّ يشاي  ني َجمي يٌيرزيني أِسٌ

ئهلحث يٌري يُيؽح َٔعَّْج يََاثث نئٔعأحث ةذصينص ذوس  تاْ:ج ػَتًَ هلا طأِعٍََّّ
 ئهلح  ٓ ػَدَسا ةأِسٍفىجم يهأتَََِْجمي ي عَغ  أَِّا  صآَََْ ٌإلجناا نأُٔشح

 

ج  فىاْ ا ناليد  فمد وأخ ؼتَيََّةؽسيمج ُِيظصيجث أَِّواْ   ً ةيََتَ
صايٍ ط.عح  دري ال ييين أَّْ ث ٌىٓ ينْ أي يدِّاصؼَؼً اةشسيًّ يَِجمي  َِجميً
ج دح يٌيت أفعَدَح يهِ.ط  نال ييين أَّْ ي عَغ جث ةً يخلؽََّيهِ.ط .ؽََّ

 ًث ٌى.َّ  َِيصاَ  ٔ   يةٓ يهلل ينْ زطُٓ يِسأث ِٓ  ٔ   نٌُِد ِِ َِيصاٌَ
 

شكنثُ
 
ُو

 
ُغوم

َّ
ُثً

ٓ يروُسيْ ػدر َِجمي ي عَغ يٌيرزينيث ِصؼَغ أَّْ ِذ ح نٌالا فمػ دُّا 
مًٍِّ ج يٌيرد يهديد عٓ دري ي اظاعث ٌىٓ دري ال يُنال ياطد شحي يف ةمََّ

رد يهديد ج يٌسظً نوذ اا يٌييٌيمَدثث نال ييين أَّْ ةمََّ دٍهِٓ شأْ  يأةدً
زفعادا  ٌمد شدَّيني عٍح لَاِج ي عَغ  َّْ يٌشُّىان وأخ وش ث ػاهلاث 
نعٍح وًّ ِا وأخ حتذاط  يٌى.َعج ِِٓ داعَج نديٍَُث نعٍح ِا يايطِ  

غ شِئْا  ث نئذي نظ ؼ.ا يٌايظِاا َِجمي  يٌيرزيني فمد واْ ِيسنفًيهلسؼماح  أَِّ
يَدر ةؽسيمج صؼَؼج ننيظِؼجث نِا  هذٌ  ٌمد ظظًَّ ِذ ح نٌالا ائذباًِ
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ث ٌَط د.ان أػدير ي ظتاع ي .  ِٓ ػَاد جم  فَ  يٌىفايج  فتاظذش.اي ظظَّ
صا  يٌيت دشسَع عمَدث يٌ.ُّصؼَغ أَّْ  ػدر ِِٓ يٌع سنزي أْْ يُىساز  يٌسُّظً 

 طُصيذَتَس دُي ثأٔ   ال ياطد َٔصّ نيػِد يَ.ْفَرا  ٌرٌه ي َجمي يٌيرزيني لٍٍََجث ئال 
 ٌ.تايث لدديج $ئشيَاي اداَ يف يإلدياْ ي عَؼح  نِذ ح يإوِّد أٔ را ػدسخ ئدتاًِ

14:7  # 
 

أَِّا وٍّج "عرزيي" يٌيت يظذخدِرا ئشيَاي نزيَّيدا ِذ حث فمد ظتَّتَخ 
يٌتِىْس يٌيت ٌَُ دذصنَّصث نمل "  فاٌىٍّج ديين ةتعاؼج: ةيطٌٍد  ُِشىٍج ٌُغايج 

يت  عٓ دري ي ي.ح: ج ٌٍذ   ند.ان وٍّذاْ يف يٌٍغج يٌيربيَّ"طّازِض يهِ.دُ
$ةَذُاٌَج# ندح ِأ.اذث ِِٓ يٌفِيً $ةَذًََ# أي فَصًََث نديين يٌيرزيي ي ُ.مَؽِيَج عٓ 

نيصث ندُذَسطَُ فذاث عرزيي  نيٌىٍّج يٌشأَج $عٍََّْ #ث أي فذاث غ  ُِذصناطَجث يٌصَّ
 ديسِف زطُجمً  ندُرتطَُ ظَادث شاةجث ديىٓ أْْ

 
أٔ را ال ديين  ٌمد يظذخدَ ئشيَاي نِذ ح يٌىٍّج يٌشأَج $عٍََّْ #ث ئال 

ةاٌع سنزث أٔ را عَسَفَخْ زطُجمًث فٍَعَخ وًّ عٍََّْ  دَيسِف زطُجمً  ئَّْ ِفذاع يٌ.َّصّ 
ُ ج ٌفَرْدح يٌىٍّج ي فذاػََّ "ةًَْ وٍّج "آيَج ثيف ئشيَاي ٌَط وٍّج "عرزيي/ عٍََّْ "

ظاف ييًَّ ةَ.ىُ ُِيظِصَثث دح  أْْ يماي: ئَّْ يٌساَّئشيَاي دٍه يٌ.تايث  يسيد 
أٔ   ظاف يُيؽَىُُ ٔفع ث نذٌه عٓ ؼسيك ظَادث شاةج عرزيي $عٍََّْ #ث حتتًَ 

 دري يالةٓ يُدْعح عّأائًَث أي $يهلل ِي.ا# اث ندٍِد يةْ.ً
 

تً يٌيت َٔؽَكَ ذبا لَوَ  فَرَُِ ئشيَاي نُِياصِسن  دٍه يٌىٍّاح  ثٌىٓ
أَّْ دٍِه  ةيطٌف ؟ يس  ظ.ج؟ نَِٓ دا ذٌه يٌري واْ يَصِ 735َِجمي ي عَغ ا 
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يٌيرزيي دح يِسأث ئشيَاي يٌيت واْ ظَذصنَّطرا عٓ لسيبث نيٌيت وأخ عرزيي 
 اأٔ را يِسأث آػاش ي ٍَِهث يٌري واْ .ائفً آ.سنْ يس ننلخ يٌ.ُّؽْك ةذٍه يٌ.تايث  

  نِْ "يؼٍُب آيج ِِٓ يٌسَّا ندأو د صِدْق وجمِ "ماي ٌ  ئشيَاي: ِِٓ يَساث ف
أال  يُظَساا يٌسَّاث ئال  أَّْ ئشيَاي أ.تَسَ   ظِذاز يٌذ ما  أَّْ آػاش زَفَطَ ذٌهث دَؼخَ

ث دا اةأَّْ يٌسَّا ظاف يُيؽَ  ٔفعَ  آيَجث أَّْ ظَدث شاةج ظاف دَؼتًَ ندٍِد ية.ً
ظ.ايح عُّْس  ي نىل ظذُخٍْح ي زض َِِّّٓ خيشادُ  يفث يهلل ِي.ا/ عّأائًَ

ئىل لسنْ  اأيعً ش ٌى.َّرا وأخ د ث آػاش  دري دا ي ي.ح يٌمسيب ٌذٍه يٌ.تاي
ىٍّج "عرزيي/ عٍََّْ " ج  فج عرزينيَّا ةؽسيمج ُِيظصيَّآدََجث ػَز ظَاٌد ي عََّ
وٍّج فاَّْ َِسِْالَج  ج ج شاةَّج ٔعائََّوشس: شخصََّةا ي ُعذخدََِج دُ.ا ديين 

يِسأث ُِذصناطجث ةً دح يًٌَ يٌالاز نيالػرتيَ   ا$ظَادث أن يِسأث# ال ديين ييئًّ
ذبري ي ي.ح يظذخدِرا يعاع ِْ أِا  يف عُسض لأا يهًٍَ "ِا يل نٌهِ يا 

 # 4:2ػ.ا يِسأث" $يا
 

ب
َ

س
َ
شكنثُسنسنثُامٌ

 
ُو

  يةٓ يينيث ِِلٓ يٌعُلجمٌج   إلستاح أٔ يعاع يةٓ ياظ ث  ِذ ح نٌالا عٍح أَّْيشداي 
علٓ َٔعَلب ِلسيُ أِال        ا#ث ينْ أْْ يَلروُسي شلَكً  23:3للا  ٌا ث16:1ح ي ٍَىََّج $ِذل 
تَيللح سعح يٌؽ اْ أٔ لل  ٌللا ٌَللُ يىُللٓ ياظلل  دللا ي ا يٌشَّلل يهُ.ّلل ةيللطٌ َِِّّللا طيللًَ

تلايحث  ك يٌ.ّأْْ يىلاْ دلا يةلٓ يينيث ي ٍله ي ُ.ذهَلسث ُِؼمِّل       اٌَعاعث ِا واْ ُِّىِ.ًل 
ٓ ايل فللأ رُ يسفعللاْ عمَللدث ِللَجمي  يٌيللرزيني     نةاٌذ لل ِللسيُ  لللاي فعللجمً علل

#ث نللاي يهّلاع ع.ل :    48:2للا  ٔفعرا ٌَعاع "داذي أةانَ نأٔا وُ.َّا َٔؽٍُته" $ٌا
 # 22:4لا "أٌَط دري يةٓ ياظ  يٌ.ظَّاز؟" $ٌا
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وذتلللا يف صلللؼَغ أَّْ ِذ لللح نٌاللللاث َلللا يٌىلللادتََْٓ يٌاػَلللدَيْٓ يٌٍلللرَيْٓ   
يٌاػَللديْ يٌٍللريْ ظَللظَّجم دللادََْٓ   ايإلجنَللً عللٓ ي للَجمي يٌيللرزينيث نَللا أيعًلل  

َِِّّلا يإوِّلد أٔ رّلا     ِلسيُث  رايج ئىل ياظ  نٌلَط يٌعاٍعٍِذََْٓ يٌٍذََْٓ دإياياْ يف يٌ.ا
 آ.س: امل ي.فَِاْ ي َجمي يٌيرزنييث ةً وأا يمصديْ شَكً

 
: يُظَتاْ عٍح ظإيي شائْ آٔرينح نٌالا وأا يماي ي ُصٍِغ $طاْ وٍفٓ#: ِذ  أ 
ةَ.ّا ولاْ ِِلٓ ي يلسنف أَّْ ِلسيُ ِِلٓ ٔعلً ييني         "ثدً ياظ  ِِٓ َٔعًْ ييني؟"

 نَا ِِٓ عائٍج نيػدث 
 
 اأَّْ د.لان د.الُعًل   اٌلَط صلؼَؼً  "يماي يٌجمدادح يٌفسٔعح $وازي ةازح#:  ا 

عٍَِج َٔعَب يعاع ٌَاظل   ٌملد   ّعُّه ةيمَدث ي َجمي يٌيرزينيث نة  ظٍِة  يٌذ 
وللاْ ِِللٓ ي َ.ؽمللح أْْ يذؼللدَّر ِذ للح نٌالللا عَللٓ ِللَجمي ي عللَغ يٌيللرزينيث نيف      

نةِ.ايً  ت.احثسعح ٌَعاع ةاٌذ يٌالخ ٔفع ث عٓ َٔعَت  ٌَاظ ث ةاعذتاز  ي ا يٌشَّ
ج زعايللج عٍللح أِْللس يهلل ٌلل  عللٓ ؼسيللك ي للجمن يف يٍَُللُ ةللأْْ يذؼَّّللً ِعللإنٌََّ     

#  13:2ح  يعاع نأِا : "لُُْ ن.ُلرْ يٌصليبَّ نأَِّل  نيدْلسُا ئىل ِِصلس" $ِذل      يٌصَّيب
ِّللٓ ف تين ذبللري ي ِللس يإلهلللح أصللتغ ياظلل  دللا ي ا يٌشَّللسعح ٌَعللاع ةللاٌذ        

يف ذِدْٓ ِذ ح نٌالاث نوأخ  ايٌايظغ أَّْ ي ُشىٍج يٌيت ُٔش دا يآلْ ٌَُْ دىُٓ ئؼجملً
  "ىُٓ ِاطايثع.رّاث  ٔ را مل د اغائتج دتاًِ

 
ئَّْ ي ظكٍج يٌيت ددنز يف أذْدأِ.ا يٌََاَْ ٌَُْ دىُٓ يف ػُعْتاْ ِذ ح نٌالا 

دا: وأا يُإوِّديْ عٍح در  يَمائك عٓ يعاع  ئذْػَِْٓ وَذَتا لصَّج َِجمي يعاع  
 ئظسيئٍَحيَمَمحث يةٓ ييني   ندا  ي ٍهػمَمحث يةْٓ آيَ   ندا  ئْٔعاْ
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ث حبتً ِسيُ ندح عرزيي جِيظصيَّ  ندا ِاٌاي ةؽسيمج ػمَمحث يةٓ ئةسيدَُ 
 تين ني ِس يإلهلح عايج نيٌذ ةاٌسا يةٓ ياظ ِٓ يٌسنع يٌمدض   ندا 

 
ث دٍه وأخ ي شىٍج ِِٓ ةَخ ييني آِ ئستاح أَّْ ياظ  أيعً ةُدّواْ ال

ي َاٌْاي  رٌهوََْ  ظَُايطراْ يءْذَّْ يٌَرايي ي ذَيَصاب ةيٌشأَج: أَِّا  ي نىل 
أيَّج فَذاثث َِرّْا وأخ دَمايدا نؼَرازذتا نعِف ذراث ظذَظِد صُياةج ةاٌِغَج  ب؟يٌيَظَِْ

  "دري ؼِفٍْحث نلَدْ ػَتٍَْخُ ةِ  ةؽَسيْمَج ُِيْظصيج"أْْ دَمِ  أِاَ يٌ.َّاض ندماي: 
 ٍََِذِرا"فَّٓ يُّْىٓ أْْ يُصَدالرا؟ ئَّْ ياظُ  َٔفْع  ع.دِا عَسَف ةا ِْس أزيي "دَخْ

ث ٌىٓ ي جمن أزْطَيَ  عََّّا واْ يَ.ْاي عٍَََْ   نٌا سًّي#ث أي دَؽٍَِِْمرا ظ19ِ: 1$ِذح 
دَري يٌاٌََد ٌََْط يةْينث ٌمَد ػَتٍََخ ةِ  .َؽَِْتيت "أَّْ ياظُ  .َسَص نلاي ٌٍ.اض: 

ذَّْ   َِْٓ واْ ظَُصَدال ؟ واْ ِِٓ يٌعَّرًْ عٍح ذٌه ي ُظْ"جةؽَسيْمَج ُِيْظصيَّ
ي ُذَيَصاب أْْ يَؼْىُُ عٍح َِسْيُ نياظ  ةأٔ رّا شئَِاْث نعٍح يعاع ةأٔ   يةْٓ شٔا  

يٌىجمَ ِِٓ  ذٌهواْ ِِٓ ي ُعْذؼًَ ٌرٌه يءذّْث ن يا ُِظْذّْث أْْ يَمْتً ِِشًْ 
 .َؽَِْتََْٓ يَدَّعَِاْ أٔ   ٌََْعَخ ةَ.رّا عجملَج طِ.ْعََِّج  

 
َْد ي ِْشًَ دا أْْ يُىٍَِّ  يهلل ياظ  حبِّايج ذٌه فىاْ يًََّ يٌاَػِ

يٌؽِّفًْ نأِا  ِِٓ دُظاَ ذٌه ي ُظْذَّْث ةأْْ يَيَِش ِيرّا نيَؼَّْرّا نيَسْعاَا  
نةرٌه يماَ ياظ  ةدَنْز ي ا يٌشَّسْعح أِاَ ي ُظْذّْث ةََْ.ّا دا يف يََمَِْمَج 

دُيٍْٓ ئال  ةَيْد لَاِج ي عَِْغث  ٔ را  ٌَُعايج  در  يَمَمج أةا  ةاٌذ تين نيٌسا
 س يًٌَ عٍح َِِجْمي  ي ُيْظصي  أصْتَؼَخ أوْتَ
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ٌرٌه وأَخ ِسيُ دُذاةِْ وًُ شَحي ةدِل جث ندَؼْفَظ طََِّْ در  ي ِاز يف 
ث ةَيْد لَاِج  لٍَْترا يُنَْ أْْ دُفْصِغ ةِرا  يا شَخْص  ػذ ح طاي يٌاَلْخ ي يََّٓ

صَّخ وًُّ دَرِ  ي ػْدير ٌٍىَ.َْعَج ي نىل  فمَاِج ي عَغ دح يٌيت ي عَغث فمَ
  صيًّاُِيْظِ زينيَّاةَسْدَ.َخ صِؼَّج يَعْايدا ةأَّْ يََتًَ ة  واْ عَرْ

 

أَّْ يعاع يةٓ آيَث نيةٓ يينيث نيةٓ  دا فّا أزيي ِذ ح نٌالا دأوَد ث
ٔعً ئةسيدَُ يٌري دا ئةسيدَُ  فرا يإلٔعاْ يٌىاًِث ني ٍه يَمَمحث ن

دذؼم ك فَ  يٌ.تاييح ندذُّ ٌ  ي ايعَد  ئٔ   يةٓ ِسيُ ةاََتًَ ي ُيظصي نيٌااليث 
عايج ني ِس يإلهلح $يةٓ يٌؽتَيَج $َٔعًْ ي سأث#ث ندا يةٓ ياظ  ةاٌذ تيَن نيٌسا

  يإلٔعاْ# 

 

 "وومودُويُورًهُامعذراء"
 دري طايا يٌعُّإيي: "وَ  نٌُِد؟" 
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ل  2
ُ
 د؟. لماذا و

 
 

فتيد أْ   يخيُصّ.ا طدًّ  ٔ  ث ادر ظيَد ػمًّءَد ػيَجمي ي عَد 
ث نيإلطاةج يف وٍّذ  نزدا يف عسف.ا وَ  نٌُدث ٔأدح ٌٍعإيي يٌشأح: " اذي نٌُد؟"

: "ياٌد ٌ.ا    نٌُد ٌىُ"  ج ئجنًَ ٌالايف ٔتايث ئشيَاي نيف يفذذاػََّيٌيرديٓث 
 نذٌه يٌفَسَع يٌيهَُ  ثك أوشس يف دري يَدَر.ذيٌَّّ فٍ.ذأٍَِّرّا
 

ُعظٌه
ٌ
ُفرح

ٔعذؽَْ أْْ ٔذأو د در  يَمَمج دبُمازٔج َِجمي ي عَغ دبَجمي أيٍّ ِِٓ عُهّاي 
 ث طاي .َتَس َِجمي  يٌذازيخ  في.دِا نٌُِد ئةسيدَُ أةا ي إِ.  يف أنز يٌىٍدئَّ

ج مل دفسع ِي   ٌىٓ يٌتشسيَّئىل أةَ  دازع  نلد فسع دازع ةااليث ئةسيدَُث 
 ِاٌِد يظؼك نييماا نياظ  نِاظحث نِاح دازع نِاح ئةسيدَُ  ورٌه يف

ي ايٌَد د.ان ػمَمج أوَدث: فسعٌ ياَ ي َجميث عايً نةىاي ياَ  دٍهيف وًّ 
.اشيل ٌَاَ ئذراي دٍه يََاث  دري ِا ي ََّاح  فَاَ يٌااليث دا ياَ ةَدي يٌيَدّ يٌذ 

  نيَُصْ عٍح اأة.اي آيَث ٌمد نٌُِدني نظاف دياداْ زتَيًحيصد  زتَْ 
ا أظياف يٌفسع عٍح ِاٌددُ   َّْ فَسْػَج ي َجمي ئىل ياٍَث أَِّ اِاذتُ يىاْ ييئًّ

 يَُصْ عٍح َِاخ فاىل أياَ وش ث  
 

 دٍهأَّْ َِجمي ي عَغ ٌَُ يىُٓ ِشً  يٌىٓ ي ِس يٌيظَب ني ُفسع طدًّ
ي  ةشَّس ي جمن يٌسُّعاث: "دا أٔا أُةشاسوُ ةفسعٍ عهَُ يىاْ ي ايٌَد  في.د َِجم
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هَّْ يٌشيب  ئٔ   نٌُِدَ ٌىُ يٌَاَ يف ِدي.ج ييني ُِخٍِّص دا ي عَغ يٌسَّا" 
 # 11-11:1 $ٌالا

 
ًُومدُمٌاُومد"

َ
عط

 
ا،ُوً

ً
ُ"ىُاةٌ

دري ِا طاي يف ٔتايث ئشيَايث ندا ِا أو د  ي جمن ٌٍسعاث  ِا ييين أَّْ دري 
 ٌؽفً ي اٌاي خيُصُّ.ا حنٓث ندا ِِٓ صَُّ وَأ.اث نيف يٌالخ ٔفع  دا يٌسَّاُّي

 اض أْْ ي.مٍرا ٌ.ا دح نوأٔ .ا زتَيًازث يٌيت يسيد يٌاػح ي مدَّي عَغ  ئَّْ يٌصُّ
ُِصاةَج يف زتَْ أناليدا يٌريٓ دٍددُ  ئذْ  يعالسً اٍِدث أن أًِّال دَ أًِّا عالسًي

  ارا دٍِددُ أِايدًث أن أٔ ارُ ياٌدنْ ٌىح دياداي ظسييًوأٔ ياٌدنْ نال ييَشاْث ن
  انواذِةً يعاةِسً افَُصتِغ ةرٌه فسػرا دباٌد أيٍّ ِ.رُث فَسَػً

 
جث يٌري ياٌَد فَ  نٌََدٌث دا يةٓ ٌىٓ طاي يٌَاَ يٌعَّيَد يف عُّس يٌتشسيَّ

ٍَّ.ا ة  ينْ أْْ ٔدزيث   أي أٔ .ا زتَي.ا ػَاّاي أيعًيٌتشسيَّج وٍِّراث ندا يةُٓ يٌعَّ
نَِخَعْ.ا ة  ينْ أْْ ٔشيُس  سَُّ نٌُِد دبسأً  ِِٓ ي جمئىجث فختَّسح ع.  ي زضث 

 ّاي ني زض يف غَفٍَْجٍ ِِ.راث دبَجمي  يٌيظَب يٌفسيدث يٌري يشرتَوَخ فَ  يٌعَّ
 
ج ّا أزيي ئشيَاي أْْ يماٌ ث نِا أو د  ي جمن ٌٍسُّعاثث دا أَّْ يٌتشسيَّف

ح ّاي يف شخص ِسيُ يٌيرزييث فاٌَدَلد ئْفَهَّ ع.را عُمَّْرا ِِٓ يٌعَّ ٍَّ عالِسٍوأ
ج  ندا يف يٌالخ ج ِِٓ ػَز يهعدث  ٔ   نٌُِد ناليث ؼتَيََّث دا يةٓ يٌتشسيَّية.ًا

 ج  فرا يةٓ يإلٔعاْث نيةٓ يهلل يهللث  ٔ   ػُتًِ ة  ةؽسيمج ُِيظصيَّ ٔفع  يةُٓ
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ي اح عٍَ  أْْ يٍْغَ ث  عث يٌري ال يعذؽَْ ػُصُْيٌفس ذٌهفّا أعهُ 
ج  نمل يَيُدث يف ي عَغ يعاعث شتاذ  ػمَمج يٌمَاِج يءَدث ٌٍؼَاث ي ةديَّةً دُ

ػُصٌْ عٍح ي احث ةً صاز ٌٍّاح ِْ ي عَغ زطاي نفسع أعهُ ِِٓ فسع ي َجميث 
 ةمَدز ِا ٌٍمَاِج ِِٓ ِىأج أعهُ ِِٓ ِىأج َِجمي يهعد 

 
ُ ُيُامخوفُإمىُامفرحو 

  ع.دِا زأ  ث يالٔذماي ِٓ يخلاف ئىل يٌفسعدر  أني ةسواح َِجمي  يٌيظَب
  ن اذي دري يطدًّ اعهًَّ ازُعاث ي غ.اَ ِجمن يٌسَّا نتد يٌسَّاث .افاي .افً

يخلاف؟  اذي خياف زُعاث ةُعَؽاي ؼَاتاْ ِِٓ وراز ِجمنٍ دبظد يٌسَّا؟ 
ج وٍِّراث ندا يخلِتْسث ي ُؼصِٔج يٌيت ي.ذربدا ٌٍتشسيَّ تَيحيخلاف دا ي  ير يٌؽ 

يخُ صاده يف يهَ.َّج فَخَشَخُ" $دىايٓ آيَ ِْ يهللث نلد دايزس.ادا ِِ.  "مسِ
1::1  # 

 
ةيد يٌعُّماغ يف .ؽَج عصَاْ يهلل ةاخلاف در  وأخ أني .ِربث 

ي وراز  أن مساع ظسَّّسُّي عٍَ ث يخلاف نيال.ذتاي ِِٓ يهلل  يخلاف ِِٓ ُِنيٌذ 
دري دا ظِسّ دسنا يٌ.اض ِِٓ يٌى.ائطث نعدَ يظذؽاعذرُ ظَّاع صاد   

ذٌه أَٔب  ئٔ را .ِربث يخلاف ِِٓ يهللث نيال.ذتاي ِِ.   اةَخ نيٌذ عهاح يٌذ 
يُخٍِّص.ا ِِٓ  اييين أٔ .ا مل خنذرب ةَيد أٔ   نٌُِد ٌ.ا ُِخٍِّصث نأُعْؽَِ.ا ية.ً يخلاف

.اف.ا ِِٓ يٌٍماي ِْ يٌسَّا  ٌىٓ دبَجمي ي عَغ ئمعح شِاْ  .ؽايأاث نِِٓ
 يخلاف ِِٓ يهلل "ال ختافايث فرا أٔا أةشاسوُ ةفسع عهَُ يىاْ هَّْ يٌشيب" 
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ٌمد لعح َِجمي ي عَغ عٍح وًّ أظتاا يخلافث ئذْ صاٌَغ يإلٔعاْ 
يااث  َّْ ي ُخٍِّص لد نٌُِد  طٍ.اث َعاة.اث ةاهلل  يفسػاي نذتٍ ٍاي يا زتَْ يٌشُّ

 يتداي .اف.ا ةأفسيع عهَّج ييئّج  نٌ.َفسعث  ٔ .ا دبَجمي  ٍِٔ.ا َِجميًٌىح يُ
ج ٌىح دياي ئىل أػعاْ ج فَ ث نلد دََّأ دري ي َجمي يٌتشسيٌٍَّتشسيَّ يطديدً

 ّاني ي ُؼِبّ يآلا يٌعَّ
 

يُعَّّح ندا يف ي َرد  ي ٌٍذاافجمً ِاٌايًوَ  أَّْ ؼ"د.ا ٔذعايي يف ػَ َث: 
  نيصييي ي ِس "فً حيذاص ئىل َِٓ ييَ.  نحيَّ  نيُخٍِّص ؟  َّْ يٌؽِّاُِخٍِّصً

 #7:6:9 فً يٌيت طايح يف $ئشيَايصياةج ع.دِا ٔمسأ ِايصفاح ذٌه يٌؽِّ
  يٌمديسث ٌ.اث دا ٔفع  يإلٌ "  فاٌاٌَد يٌري ياٌَد واةٍٓاأةديًّ اث أةًيلديسً ا"ئهلً

ظعُّد ج وٍِّرا  نال عظَب يف ذٌهث ف.ؼٓ أِاَ ظِسّ يٌذ ي ا ي ةدي ٌٍتشسيَّ
 " ايٌيظَب "نيُدعح يمس  عظَتً

 
ُُدخنٌا

 
ُفيُات

 
لُوعهحادُو

َ
ُتتاد

  ٌمد نٌَُد ث أٔ  دبَجمي  أي.ٍ.ا ِي  يف يدِّؼاي ُِذتاييدر  ةسوج َِجمي  يٌشأَج
ِِٓ  اسيك ٌ.اٌد حنٓ أيعًففذغ ٌ.ا يٌؽ  جثِِٓ عرزيي نيد ؼد ةؽتَيذ.ا يٌتشسيَّ

يهلل ةاٌسنع يٌمدضث نٔذ ؼد ةا عَغ  ٌمد يد ؼد يهلل ة.ا يف ي عَغ يعاعث نفذغ 
.ا يٌيهَُ ِْ ذوسياح دري دا ظِسّ فَسَػِأيعًا ة   سيك ٌىح ٔذ ؼِد حنٓ ٌ.ا يٌؽ 
ة    َّْ يٌيَد  َِْ ِجمػهج أَّْ يحتاي ي عَغ ةِ.ا خيذٍِ  عٓ يحتائا ذٌه 

ث نٌٓ واٍِج ؼائا ة  ال جييٍ.ا آهلجواِجمًث ٌىٓ يدِّ اؼاي  ة.ا صََّس  ئٔعأًيدِّ
.ٍِ.ا يف ؼايٌ يُدْج يٌفائمج  ةً دا يدِّيُصَاسٔا ِِشٍ  يف طادس ؼتَيذ  يٌجمدادََّ

 ظِسا ة.اَّد  ٌآلا وتشس .ُؽاث .ٍ صرُ ةدِ  ننػَّددُ يف ذيد  
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َب دا َعاة.ا حنٓث  طٍ.اث ٌىح يَعَْ .اشُي يإلهلح يٌيظدري يٌذ 
از نيٌفسع رائح ٌمعَج ػسِاْ يإلٔعاْ ِِٓ يٌ.ُّاًِِ نيٌ.ايًََّ يٌىاًِِ يٌشَّ

جمَ  فٍَُ يأحِ ئٌَ.ا وعَ ٍ عهٍَُ شيئسٍث يعّْ شىائا نيرت.ا ةسواد ث نيٌعَّ
ح  ِي.ًوّا دحث دٍِد ي اح يف وًّ ياَث ةجم زطاي نةجم  يةَ.ّا دهًّ ؼتَيذ.ا عالسً

ةً ي.ً فيجمً ئىل نيلْ آالِ.ا نُِيأاد.ا نيشرتن ِي.اث ٌٍاصاي ئىل ذٌه يًَّ 
وُلِذَ  ،ولذٌ لنايىلَذ فٍ.َعَّْْ ُِظدَّييً ةشازث ي جمن نصَاح ئشيَاي: " رائح يٌ.ا

سيك "  ٌمد ٍِ ى.ا ذيد ث نةدأ ِي.ا يٌؽ اليىم، هُخلِّص هى املسيح الشب لكن
.ا نيِ.اث نيرنق آالِ.ا نػسِأ.اث نيُيأح ئعايش َِّذ.اث وؽفًٍ ييَش عَشَ

نيدفَْ رتٓ .ؽايأا عَ.َّاث نيماَ نيُمَُ ؼتَيذ.ا ِي   دري دا ي ي.ح يٌيهَُ 
  ٌٍفسع يٌيهَُ
 

ُ
 
دُألجنٌا"و  "م 

 دري طايا يٌعُّإيي: " اذي نٌُد؟" 
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د؟3 ل 
ُ
 . أين و

 
وََْ  نٌُِدَ؟  اذي نٌُِد؟ أيَْٓ  أزةَيَج أظْكٍج داَِّج دُؼَػ دبَجمي ي عَغ:

نٌُِد؟ نَِذح نٌُِد؟ نلد أطَتْ.ا عٍح يٌعُّإيي ي نيث ػذ ح يذَيََّّك ئديأ.ا يف شَخْص 
ي عَغ يٌفَسيْدث دبَجمي  يٌيَرْزيني ي ُيظصي  وّا أطَتْ.ا عٍح يٌعُّإيي يٌشأحث 

ُٔظَِْب  ْ  نيآلنٌصاَ.ا .اةأَّْ َِجميَ  واْ  طٍِْ.ا نَِعاة افاشييي ئيّْأ.ا عُّْمً
عٍح يٌعُّإيٌََْٓ يٌذ آٌَََْ  ػَز يمداَ ِذ ح يف ي صؼاع يٌشأح ِِٓ ئجنٍَ  

سَظَُ ةِرا لِصَّج َِجْمي نؼفاٌج يِشادِد إلطاةج عٍَرّاث يف َِشْرَد ِِٓ مخعج ي
ُ  يعاع  ػَدَر َِظحي ي َظُاض ِِٓ ي َشْسِقث ةِ.ايً عٍح وُراز َٔظُْ ََُِّّص هلُ

اغَجث عَْٓ ِىاْ نشََِٓ ناليَث ذٌَِه يٌؽِّفًْ يٌفَسِيْد  نةَؼْز د نيضث ي ٍِه يٌؽ 
 فّاذي يَييْن ٌ.ا ي ىاْ يٌري نٌُِد فَِْ  ي عَغ؟ نِا دا دازيخ ناليَدِ ؟

 
يَ.ْفَسي ِذ ح ةذَعْظًَِ لِصَّج ي َظاض ندَِْسنيضث نويايَدِ  يُإوِّد ٌٍمُسَّيي 

ٌ.ُتاييح يٌيَرْد يٌمَدِيُْث  اََّا يٌري ئْذَهَسَدْ  ي طَْايث دَؼْمَِْمًأَّْ يعاع دُا ي عِ
ٌَط يٌيت أْٔتأَح دبَىاْ َِِجْميِ   نيُمَداِ  ِذ ح يف ئْٔظٍَ  ةِصِفَذ  ي ٍِه يََمَِْمح 

ي ٍِه يٌري ال ذٌه  يااث ةا ُفازَلَج ِْ دَِْسنيضثث ةًَْ هََِّْْ يٌشُّفمػ ٌٍََراي
  اأْْ يىاْ ٍَِِىً يأةَدً يَعْذَؼِكّ

 
ظُإيي ي َظاض أنَّالً  دًْ أنزشٍَُِْ: "أيْٓ دُاَ  " واْأيٓ نٌُِد ي عَغ؟"

 ا#  ندُاَ أيْع1ً ي َاٌْاي ٍَِِه يٌََرُاي؟ فَأ .ا زَأيْ.ا َٔظَّ ُث نأدََْ.ا ٌ.َعْظُد ٌ " $ع
يٌىَذَتَجث ػَِْٓ يٌعُّإيي َٔفْع  يٌري ظأٌ  دَِْسنيض ي ٍِه ٌسُؤظاي يٌىَرَ.َج ن

  نٔجمػظ أٔ   ٌَُْ ي ٍه يظْؽَسَاَ ةَيْد ظَّاعِ  ةتَؼْز ي َظُاض عَْٓ ذٌَِه ي َاٌْاي
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يُسياي ظُإيي ي َظُاض وّا دُاَث ةًَْ يظْذَتْدَي لَاهلُُ "ٍَِِه يٌََرُاي" ةِّا يظْذَ.ْذَظَ  دا 
ٍُ ةذٍه يٌ.تاييح؟ عِ"ي عَِْغ"ث ػ  ظأي: "أيْٓ يُاٌَد ي عَِْغ؟"  فرً واْ عٍح 

ٌَُْ يَؼْصًُ ي َظاض عٍح ئطاةَج عٍح ظُإيهلُِ ِِْٓ أدًْ أنزشٍََُِْث يٌريٓ واْ َِِٓ 
ي ُفْذَسَض أْْ يىأاي عٍَح عٍُِْ طََاد دبَاٌِْد ٍَِِىرُُ  أَِّا دَِْسنيض فمَد نَصًَ ئىل 

 ي َيٍْاِاح يٌصَّؼَِْؼَج 
 

يٌََرايي دبَىاْ َِِجْمي ٍَِِىرُُ ي ُ.ْذَهَسث يُهْرِس ِذ ح َِدَ  طَراٌَج يٌشَّيْب 
زُغُْ أَّْ يٌمَِاييح يٌدايِ.ََِّج وأَخ عٍح عٍُِْ ةا َيٍْاِاح يٌصَّؼَْؼَج ِِْٓ أظْفاز 
ي ْٔتَِاي  صَؼَِْغ أٔ رُ وأاي يَ.ْذَهِسنْ َِظِحي ي عََِّاث نلَدْ يِْذأَلح لٍُاذبُُ 

َِِٓ ي َيٍْاِاح يٌصَّؼَِْؼَج  فا ِأح  ايَج دتاًِةا ِأحث ٌىَِّٓ عُماهلُُ وأَخ .انِ
نَػْدَدا ال دَىْفحث ػذ ح ٌَاْ وأَخ أُِْ.َاح ُِخٍِصَج   ٔ را ٌَُْ دَىُٓ أوْشَس ِِْٓ ُِظَسَّي 
ئْذِهازيح ظَاظََِّج نزفادََِّج يلْذصايِيَّج  نِا أةْيَد يٌفَازِق ةََْٓ ي َيٍْاِاح 

ا زُؤظاي يٌىَرَ.َج نيٌىَذَتَجث نةََْٓ ُِعْذا  ي َيْسفَج يٌىذاةََِّج يٌدَّلَمَجث يٌيت أيْىل ذب
ي ُذَدَِّٔح ٌَد  ذٌَِه يٌشَّيْب  ػََْز يظْذَ.َدني ئىل يٌ.ُّتاييحث نلَدَِّاي يإلطاةَج 

 # 5   ٔ   دَىري َِىْذاا ةاٌ.َّيب" $عيف بَيْث لَحْنٍ اليَهىدِيَّةيٌصَّؼَِْؼَج يٌدَّلَِْمَج: "
 

خ د.ان ُٔتايَث دُؼَداي َِىاْ َِجمي ي عََِّا ي ُ.ْذَهَسث ةََْخ ََُْ $َِخا وأَ
#  نيالظُْ يٌمديُ ٌتََْخ ٌَؼُْ دا $أفْسيدَج#ث نلَدْ يظْذُتدِي ةاالصْؽجمع "أزْض 1:5

 يَرُاذي"ث ٌٍذ ََّْص ةََْ.َرا نةََْٓ ةََْخ ٌَؼُْ يهًٍََِْ  يَماي َِِْخا يٌ.َّيب: "أَِّا أْٔخِ يا
ةََْخَ ٌَؼُِْ أفْسيدَجث نأْٔخِ صَغَِْسَثٌث أْْ دَىأح ةََْٓ أٌافِ يَرُاذيث فَِّ.ْهِ يَخْسصُ يل 

عٍح ئظْسيئًَث نَِخازِطُ  ُِ.ْرُ يٌمَدِيُْث ُِ.ْر أياَِ ي شَي"  ئٔ    ايٌري يَىاْ ُِذَعٍَِّؽً
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ٌري ظَُيْؽَِرا أدَََّّج يُإوِّد عٍح أَّْ ذٌَِه ي َاٌْاي ظََُاٌَد يف ةََْخ ٌَؼُْث ي ِْس ي
 عَهََِّْجث ةا ُماةٍََج َِْ أدَّاَذرا أيَّاَ َِِْخا يٌ.َّيب 

  
َِِٓ يٌايظِغ أَّْ دُ.ان فازِقٌ وَتَِْس ةََْٓ َٔصّ دٍِْه يٌ.ُّتايَثث نةََْٓ ِا أطاا 

اظَِْغ ة  زُؤظاي يٌىَرَ.َج نيٌىَذَتَج دَِْسنيُض  ٌمَد يظْذَ.َدني ئىل يٌ.َّصّ يٌ.َّتاي ََِْ د
اي ِا دَاَصٍَّاي ئٌََْ   أوْشَسث يف ُٔاز ةَمََِّج يٌ.ُّتاييح يٌيت دَذَ.َتَّأ عٓ ي عََِّاث نلَدَِّ

يذ عغ ٌ.ا أٔ رُ عَسَفاي أَّْ ذٌَِه ي َاٌْاي دُا يٌسَّيعح يٌري  ثٌٍٍَِِّْه  نِِْٓ ذٌَِه
عَهَُِْث نأَّْ  ذي ظٍُْؽاٍْيَسْعح يٌشَّيْبث نأٔ   ظََاٌَد يف ةََْخِ ٌَؼُْث نأٔ   ظََىاْ 

أصُاٌَ  دَسْطِْ ئىل ي شٌَََّج  ئٔ .ا َٔذال   دُ.ا ةرُدُاي!! وََْ  عَسفاي وًُّ ذٌَِه 
عَٓ ي عَغث نََِْ أٔ   واْ أِاَِرُُث نلَد شادَدُني يِل ج دَؼْمَِْك دٍِْه  اُِعْتَمً

 َّْ َِيْسفَذرُُ ذٌه إِِ.ُاي ةِ   يٌ.ُّتاييح فَِْ ث نََِْ ذٌَِه زَفَعُا  نلانَُِا  نٌَُْ يُ
زطج ي نىل وأَخ يف نييٍث نأ.ْجملرُُ وأخ يف نييٍ آ.َس  واْ يدذّاِرُ ةاٌدَّ

 ةسظا د نيض ع.رُ 
 

نٌُِد يعاع يف ةََْخ ٌَؼُْث يٌمَسْيَج يٌصَّغَِْسَثث يٌيت دَمَْ طَ.ُاا أنزشٍَُِْ 
ٌيت يزْدتَؽَخ يف أذْداْ يٌََراي ةاظُْ   دٍِْه يٌمَسْيج ياةشَّأَِج وٍَاِرتيح دَمْسِيتً

يُسْظٍِ  يهلل ٌشَيْتِ ث حبَعَب  اي ٍَِه يينيث نيٌيت وأُاي يَ.ْذَهسنْ ِِ.ْرا ُِخٍَِّصً
ُٔتايَث َِِْخا يٌ.َّيب  نََِْ أَّْ يٌ.َّاصِسَث دِح ةٍَْدَث َِسْيَُ نياظُ ث نيٌيت واَْ يعُاع 

تا ئىل ةََْخ ٌَؼُْ يٌََرايِيَّج نَلْخ يالوْذِذااث  َّْ لَدْ دَسةَّح فَِْراث ئال  أَٔرُّا ذَدَ
ياظُ  ِِْٓ ةََْخ ييني  دُ.ان دت خ أيَّاُِرا ٌِذٍَِدث فَاٌَدَح يعُاع نأظْظَيَذْ  يف 

 #ث نةرٌِه دَؼَم مخ يٌ.ُّتايث 7-1:1ِِرْني يف ةََْخ ٌَِؼُْ $ٌالا 
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  ي ىاْ يٌري نٌُِدَ فَِْ  لَدِيُْث يُماي ئٔ  ياطَد يف ةََْخ ٌَؼُْ يآلْ ور ٌ
ي عَِْغث نلَدْ ةُ.ََِخ فَاْلَ  وَ.َِْعَج عَهََِّْج زنِأََِّج دُعَّّح $و.َْعَج ي َرْد#ث يف 

ح أٔ   ال ةدييَج يٌمَسْْ يٌسَّيةِْ ي َجميي  نيَماي شُنَّيزدا ئَّْ ةاةَرا ُِ.ْخَفِطٌث ػذ 
َِؼْفازث  ب  نأٔ   يف أزْظََِّج دََْىٍَرا َٔظٌُْعٍَح يٌسُّوَ ا  ئال شَػْفًيُّْىِٓ يٌدُّ.اي ِِ.

"  نيَظِبْ هُنا وُلِذَ يسُىع املسِيْح هِنْ هَشْين العَزْساء"نلَد وُذِبَ ػَاٌَْ  ةاٌجمدَِْ.ََِّج: 
ث ػذ ح ٌَُْ يَتْكَ فَِْرا ػَظَسٌ عٍح ػَظَسٍث أَ.ْعح أَّْ دٍِْه ي .ْؽَمَج لَدْ يُِاسح دَّاًِ ال أ

َِيا ُرا يهُغسيفََِّج  فِّٓ يٌصُّياةَج دبَىاْ دَؼْديد ي َىاْ يٌري نٌُِدَ فَِْ   نؼُّْعَخ
نظِايي واْ دَري دُاَ ِىاْ َِِجْمي ي عَِْغ يَمَمح أَْ الث فأ .ا  يعُاع ةاٌذ ؼْدِيْد 

ٌِد فَِْ ث ٌَْٓ َٔعْذَؽَِْْ دَؼْديْدَ  عٍح نَطْ  يٌََمَِْٓ  نال يَرّّ.ا ي ىاْ يٌمَدِيُْ يٌري نُ
 ةمَدْز ِا يرِّّ.ا ي ىاْ يهَدِيْد  َجمي ث أي يٌمٍَْب نيٌتََْخ نيٌىَ.َِْعَج ني ُظْذََّْ  

 
ٌمَد دَؼَم مخ يٌ.ُّتايث دبَِجْمي  يف ةََْخ ٌَؼُْث نٌَُْ يَىُٓ ي ِرْني ئال  نَظٍََِْج 

د يف أػْمَس ي ِاوِٓ ٌََسْفَْ أٔ   يُّْىِٓ أْْ ياٌَ ايُ.اٌِ  ئىل عا َ.ِا نػََادِ.اث نةُسدأً
ث فأ   دبَِْجمي ي عَِْغ ي نُِؼذَمسًينُِ.ْىَعِسً يِِٓ لََِّْذرا  فَّرّْا واْ يٌمٍَْب فَمَِْسً

 افَِْ  يَغْذيَن نيذ عِْ ٌََعَْ طََِّْْ يٌ.َّاض  نَِرّْا واْ ي َىاْ يٌري َٔعْىُ.َ  نَظَِْيً
فَ ث يُصْتِغ أعْهَُ ِِٓ لُصاز ي ٍان  نَِرّْا ث فأ   دبَِْجمي ي عَِْغ اُِذَايظِيً

وأَخ يٌىَ.َِْعَج يٌيت َٔيْتُدَ  فَِْرا ُِذايظِيَج نةَعَِْؽَجث فأ را دبَِجميِ  فَِْرا دُصْتِغ 
 َِعْىَٓ يهلل َِْ يإلْٔعاْ 
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د .4 ل 
ُ
 ؟متى و

 
يف ةََْخ ننٌُِد  ِٓ عرزييث ننٌُِد  طٍ.اثأْ ي عَِْغ نٌُِد  ائٔ .ا َٔيٍَُْ يَمَِْ.ً

َٔيٍَُْ أٔ   ن ِىاٍْ ةاٌذ ؼْديدث ٍَُ عٍح نَطْ  يٌََمَِْٓ يف أيٌََّؼُْ يٌََرايِيَّجث ٌى.َّ.ا ال َٔيْ
يٌََاَْ ذٌه ث ٌى.َّ.ا ال َٔيٍَُْ عٍح نَطْ  يٌذ ؼْدِيْد اعِشْسيْٓ لَسًْٔ أوشس ِٓنٌُِد ُِ.ْرُ 

 يٌري نٌُِدَ فَِْ   
 

ِشجمً يَييْن أَّْ ي عَغ لَدْ َِسَّ عٍح  1/1/1:11ذ ازيخ ةَيْطٌ أَّْ يٌ يَيْذَمِد
ظَ.ج ةاٌذ ؼْدِيدث ندَري يعْذِمايٌ غََْس صَؼَِْغ  ني عَِْؼَُّاْ يف  1:11َِجمي  

اةْ ِٓ ي.ايس/ وأاْ يٌشأح دا دازيخ َِِجْمي ي عَِْغث يٌشَّسْق يَيْذَربنْ أَّْ يٌعَّ
سْا أٔ   يَاَْ يخلاِط نيٌيشسنْ ِٓ شرس ييعّرب/ ةََْ.َّا يَيْذَتِس َِعَِْؼَُّا يٌغَ

 وأاْ ي ني  فأيّ دَرِ  يٌذ ايزيخ دُاَ ي لْسَا ئىل يٌصَّايا؟
 

ألِْس أةْياي دازيِخََّج نفٍََىََِّج عَاِيْصَجث نٌََْط ِِْٓ يٌعَّرًْ أْْ َٔذ.انهلا ٌ
ٌََْ ث نٌَدَيْ  ُِتَسازيح ةذَفاصٍَِْرا  فَىًُّ ؼَسَفٍ يَذََّعَّه ةاٌذ ازيخ يٌري نَصًَ ئ

أْث ديىٓ أْْ وافَج ٌرٌه  ٌىِْٓ ٌدَيْ.ا ةَيْط ي َيٍْاِاح ي ُيَََّ.ج يهلاَِّج يف دَرَي يٌشَّ
 ديَ..ا ٌجملرتيا ِٓ يهَايا يٌصَّؼَِْغ:

 
را يعُاع يف َِيْسِفَج يٌعَّ.َج يٌيت نٌُِد فَ يظَ.َج َِاْح دَِْسنيض دُعاعدٔا وَشَِْسًأ  

ق َ َِِّّا يَيْين أَّْ ي عَغ نٌُِدَ  4أٔ   ِاح ظ.ج  ب  فِّٓ يٌش اةِخ دازيِخًَِّاةاٌذ مْسي
 لَتًْ ذٌَِه ةمًٍََِْ 
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أنغُعْؽُط لََْصَسث عِ.ْدِا واْ وِ ي.َاض  ذاا يٌري صازَ ةأِْسَِاْعد يالوْذِ ا 
عُاع جث ػََْزُ وأَخ َِسْيُ نياظُ  يف ةََْخ ٌَؼُْث ننٌََدَح يعٍح ظازيَّ انيًٌَ

أَّْ د.ان يوْذِذاةاْ ػَدَسا شََِٓ  #  فِّٓ يٌش اةِخْ دازيِخًَِّا7-1:1آَٔرين د.ان $ٌالا 
 6ق َث نيٌش أح ظَ.َج  8عٍح ظُازيجث ي نَّي ظَ.َج  او ي.َاض عِ.ْدِا واْ نيًٌَِ

 ق َ  5ق َ يف ِِصْسث نةَيْددا ةعَ.َج واْ يف يٌََرايِيَّجث أي ظَ.َج 
 
أَّْ َِاْح د نيض ػَدَر ةَيْد .ُعافٍ ٌٍمََّس  نةِ.ايً دازخيًَّا نف َِِٓ ي َيْس ص 

ِِْٓ  11أن  11عٍح يَِعاةاح يٌفٍََىََّج يٌدَّلَمَجث فمَد نَلَْ ذٌه يخلُعاف يف 
 ق َ  4شَرْس ِازض/ آذيز ظَ.َج 

 
أهَّا جَحْذيذ  ،ق.م 5هَزا كُلَّه يَجْعَل هِن املُؤكَّذ أنَّ املسيح وُلِذ سَنة 

 يَىْم الزٌ وُلِذ فِيْه، فقَذ قاهَث فِيْه اجْحهادات أُخْشَي:ال
 
ُُأ.

 
ُاكتاةٌ

ٌذَؼْديد شََِٓ شيازَث ي َظُاضث ٔذَؼسَّن يف َِعافَج شَِ.ََِّج لٍٍََْج  ػََْز ةاحَ َِِٓ 
ي َيْسنف أٔ رُ طَاؤني ِِْٓ ةجمي ِايي نفازِضث أي أَّْ زِػٍَْذرُُ يظْذَغْسَلَخ سجمسَج 

راز يٌ.َّظُْ هلُُ عِ.ْد َِجمي ي عَِْغث يَييْن أٔ   نٌُِد لَتًْ شيازَذتُِ ةشجَمسَج أشْرُس  نوُ
  ٌىِْٓ وَْ  عَسفاي أَّْ ذٌَِه يٌ.َّظُْ يُشَِْس ئىل ناليَث ي عََِّا ي ٍه؟ دمسيتًا أشْرِس

زَةَؽُاي  زةَّّا وأاي عٍح عٍُِْ ظاةِك ة.ُتاييح أْٔتَِاي يٌََراي عَْٓ َِظحي ي عََِّاث نلَدْ
ئىل ناليَث ٍَِِهث ػعب  يةََْ.َرا نةََْٓ يوْذِشافرُِ ٌ.َظٍُْ ُِيَََّٓ يذَؼَسَّنث ُِشَِْسً

ازْدتاغ ػََاث يإلْٔعاْ حبَسَوج ةيٌفٍََهث نيف  ييعْذمايدُُ  ٌمَدْ يعْذَمَد يٌ.َّاض وش ً
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ةَّّا نَصٍََذرُُ يف عاٌَِّ.ا  نزُ ايٌ.ُّظاَث  َّْ يٌ.ُّظاَ دح أوْشَس ي شَْاي ئْذِهاًِ
 زظاٌَج .اصَّج َِِٓ يهلل لايَدْرُُ ئىل ػَز نٌُِد ي عَغ 

 
ُ
 
ُافنكٌ

ق َث  11يماي عٍَُّاي يٌفٍََه ئَّْ ةَيْط يٌ.ُّظاَ وَرَسَح ةىََْفََِّج غََْس عاييج ظ.ج 
 17ق َ  نأػْدَر ي ةْؼار يٌفٍََىََِّج دَماي ئَّْ دازيخ َِجمي ي عَِْغ دا  1-5نظ.ج 
ق َ  ػََْزُ ذَوَسح صَؼَِْفَج يٌذٍِغْسيف يٌربيؽأََِّج أَّْ  1ػُصيسيْ ظ.ج  يأَا/

ث ئعايَ . ُىِّْظح يَُِسْهاَ ةَ.ا ِٔيْدٌََ" عَاٌُِ يٌفٍََه يالظْرتييل $يي  زي.َىح# لاي:
 ج ََٓ ي اظَِْ.ٍِج يف آالف يٌعاػَسَِْ جخ يف أيَّا وّا وأَّاًًِ دٍََْيٌ  ّايًَ ظَىِشْدَ

ق َ يَاَْ َِِجْمي ي عَغث ػََْزُ يلْذَسَا فَِْ  وَاْوَيبّ يٌصّدْسَث  17/6/1 ػَدَّينلَدْ 
  "نَصًَ ئىل ي زْض ينيػِدً الَاِيًّ آِِْ ةَيْعِرّاث نأعْؽَََا  َيأً اني ُشْذَسي دَّاًِ

 
ُ
 
ٌ س 

َ
ٌ
َ
ُاك

ِٓ  15 َجمييث يَاَ ةَدَأح يٌىَ.َِْعَج دَؼْذَفًِ ةيَِْد ي َِجْمي ُِ.ْرُ يٌمَسْْ يٌش اٌز ي
شرس ييعّرب/ وأاْ ي نيث ػََْز واْ يَاَ عَِْد يَُسيَّج نيٌ.ُّاز عِ.ْد يٌسُّنِاْث 

يَاَْ َِِجْمي ظََاد  ْٓ ظََاد  ٌتِعْيَج أيَّاَ  فاعذربن نواْ يٌيَتْد يذَؼَسَّز فَِْ  ِِ
ةِعْْ يلائك يف  اسْلًَ يوْذَشَ  يٌفٍََىَُِّاْ ف1581َيَُسيَّج نشَّْط يٌتِسا  نيف ظ.ج 

ػََْز أ.َرَح ةِ   7/1يٌعَّ.َج يٌشَّّْعََِّجث فأطْسني دَيْديجمً هلري يٌذ ازيخ ئىل 
يت دَذْتَْ يٌذ مْايُ يٌشَّسْلحث ةَ.ّا أ.رح يٌى.ائط يٌغسةَج ةاٌذازيخ يٌى.ائِط يٌ

 11/ 15ي ني 
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 الخالصة
ظًَِْ ٌإلطاةَج يٌدَّلَِْمَج ي ُؼدَّيث عٍح ئٌَرح يُتََا.  يإلْٔ ِِٓ يٌايظِغ أَّْ دُ.ان لَصْدٌ

 ؟أيَْٓ"يإلطاةَج عٍح يٌعُّإيٌََْٓ:  "ث ةَ.ّا دَسَنَن َاذي نٌُِدَ يعُاع؟ ؟وََْ "يٌعُّإيٌََْٓ: 
ٌكجمَّ يَذَيَتَّد يٌ.َّاض يف يَاَْ يُنْ يَاَْث  " ندَرِ  ػِىَّْج ئهلََِّج نَِذَح نٌُِد ةاٌذ ؼْديد؟

  ي ِاز يٌيت ػر ز ِ.را ا ُِيَََّ.ًاياَث نٌكجمَّ يُمَداظاي َِىأًينْ  انييذربنْ ياًِ
ةاٌط: "فَجم يَؼْىُُ عٍَََْىُُ أػَدٌ يف أوًٍْ أن شُسْاٍث أن ِِْٓ طِرَج عَِْدٍ أن دجِميٍ أن 

 #  16: 1ظَتْخٍ" $واٌاظح 
 

زَأَح يَِىَّْج يإلهلََِّج ئ.ْفاي ػَمَِْمَج ي ىاْ يٌري نٌُِد فَِْ  دىري 
ةاٌذ ؼْديدث نيٌذ ازيخ يٌري نٌُِدَ فَِْ  ةاٌذ ؼْدِيْد  فٍََْط ي ُرُِّ يف أيا يَاَْ ُٔيََاد عَِْد 

أْْ ٔذَم ٓ أٔ   طاي  َغث ةًَْ ي دُّي َْجميث نال يف أيا َِىاٍْ ةاٌذ ؼديد نٌُِد ي ع
نٌصاَ.ا اةِ.ا  طٍِْ.ا نَِع ني.ً عا .ا ةؽسيمج ِيظصيَّجث ِِٓ عَرْزييث يَِاٌْايً
 ي رُّ دا أْْ: َٔؼْٓ 

اُواٍن
َ
ٌ
 
دُه

َ
  ًوم

 
را يف ذٌه يٌيَد أْْ َٔ.ْذَهِس يهلَدييا نةَدَي  دًَ َٔؼْذَفًِ ةِ  دا أَْ  ث فٍَْ.ُمَدِا

ٔ .ا ُٔيََاد  ْٔفُعِ.ا ةا وًْ نيٌشُّسْا نيٌٍِّتْط نيٌيُؽٍَْج عَٓ ئَٔؼْذَفًِ ةأْٔفُعِ.ا؟ 
أَِّا يٌعُّإيي يخلاِِط يٌري  ً وًُّ ذٌَِه نَٔمُاي ئٔ .ا ُٔيََاد ٌَ ُ؟يٌيًََّ  فىََْ  َٔفْيَ

 يَظِب أْْ َٔعْأٌ  ييئّاً  ْٔفُعِ.ا: 
 

ه؟ الد 
ْ
ٌ لُةى  ف 

َ
ت
ْ
ح
َ
ًُ

َ
ف

ْ
ٌ
َ
؟ُك

 
ه
َ
مُم

ِّ
د
َ
ق
 
ُواذاًُ
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ُ
ها المسيح المجد

ُّ
 لك أي

 

ػ.ا فسَ ٓ أطًِ.اث نِِ.جمصِ ًِٓ أط.اث نِِٓ أطٍِِاْ ِِيف ٍِئ يٌصَّ ٓ طكخَيا َِ
ع يهللث ٍِه ي ٍان نزاُّ ي زةاا  نٔفسَ يةُٓ أيُّرا ي عَغُ ٌهَ دُٔعظُيٌيهَُ  
 ه يٌيهَُ ةهث نخبجمصِ نٔتذرضُ

 

ث  َّْ يخلاف ٌ  ئىل .ازصٍ ع يخلافَج يٌىاٍِج دؽسَجث ةً يحملتَّتَّيف يحمل "ال .افَ
خاةك.ا ِٓ َِص .ا أْ خنسُتْث ندَي ِٓ لٍاة.ا يخلافَث أشِاُّأيُّرا ي عَغ يٌسَّ"  عرياٌ

 ٌه  ه نخنعُْيُث ف.عَّهَٓ صادِنِِ هَٓ ػعسدِا ِِفَر يٌيت خنذتئُ
 

أي ي إِ.اْ  أنالي يهللث أْ يص ني ايٌريٓ لتٍا  فأعؽادُ ظٍُؽأً ا وًانأَِّ"
ِي.ا يف ؼتَيذ.ا  ه يشرتوخَث  ٔ اٌُّه أيُّرا ي عَغ يٌسَّ ٔعظدُ ةامس  "
 هلل  يسٔا أناليًجث فصِه يإلهلََّيف ؼتَيذِ .ا ِيهَجث نأشسوذَيٌتشسيَّ

 

ي يإله
 
يض يلحيييتوُق يينح

 
يلت ي،يمحاك حيرتسييبطيبح ييمس 

 
،ش

 
 ذاك

ي
 
ييفكيفيإليك يخح

يل يتشدُّ رقىيإله
أ
يبالييل

 
الك ديع   .د 

ي انح إيه يروخييب  ب  ح
ذو 
 
ييت يقلٍب،يوبعديالص 

 
يرضاك

 
يتنال  ،الةح

يذنقب يفت ي اياروكبت  يمع  ياصفح 
 
ييداك ته  يرع  ٍ ستجيه

 .،يفمكيم 
ريركحيف  ي

 
يمع يب  ح يالر 

يييرصيع  ي،يوم يياحح دُّ يينيذاييه
 
باك ح

 
يالش  .إلي 

ي
 
ييالش يجراخي،يوليسيلقلب  ٌ

 
ْي
 
يجناخييوك ٌ يكسيه

 
يسقاك ح

ي   .ق 
يالعطاءيوتنتيالر ي يىيال  يجاء.يوخت يتنت 

 
قايفداك

ُّ
ياستدق

 
 .طاة

ي
 
ال

 
ييف يسح يتضأت  حييااج  ي؟يفكيفيبغيه حييبقلب 

؟الض 
 
يتراك  ياءح

 


