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 وُٕغخ اٌغُِّذح اٌؼزساء ِشمي حببسح صوٍَخ
 شؼت اٌىُٕغخ

 6112ََىُٔخ  11اٌغَّجذ 

 وعٌد تعض آتاء الكٌيسح الٌُّصىص اللِّيتىرجيَّح تعض العذراء هزمي يف
 اٌشَّا٘ت أصٕبعُىط ادلمبسٌ

 الٌُّصىص اللِّيتىرجيَّح للُقدَّاص اإلهلي والتَّسثذحأوَّاًل: يف 

 ًُصلِّي قائلني:
َُِه اٌؼشوط، ألهنب ثبحلمُمخ لذ رؼبٌذ عذِّا، ٘زٖ اٌؼزساء ادلفؼّةخ   - أػٍِّٕ َبسثٍِّ َغىع اٌشؤوف، ألرلِّذ عُِّذيت أ

 وشاِخ ... 
ُّ األفشاػ رٍُك ثه َب واٌذح اإلٌٗ، ألٔٗ ِٓ لجٍه سعغ آدَ ئىل اٌفشدوط، ؤبٌذ ؽىاء اٌضَِّٕخ ػىع ؽضهنب،  - و

 .(1)وأخزد احلشََّخ ُدفؼخ ُأخشي ِٓ أعٍه، واخلالص اٌذَّ٘شٌ
ِّ ادلغىىٔخ. افشؽٍ َب شلزٍئخ ٔؼّخ ... -  افشؽٍ َب سعبء خالص و
 ثبٌمىَّح َب اثٕخ طهُىْ.هًٍُ، وسبٕطمذ ٌجغذ اٌَفَشػ واٌزَّ -
ٕب َرٕب َغىع ادلغُؼ، عىي طٍجبره وشفبػبره، َب عةُِّذَ ػٕذ سثِّ َ ... ٌُظ ٌٕب داٌٌخافشؽٍ َب ِشمي، اٌؼجذح واأُل -

 .اٌغُِّذح واٌذح اإلٌٗ ،ٕبوٍِّ
 ذ ِٕه.شجهه، أسعً اثٕٗ وؽُذٖ، أرً وذبغَّ، فٍُ جيذ ِٓ َُاٌغَّّبءغ ِٓ اِة رطَّ -
َّ ػٍُه، ولىَُّح واٌشُّوُػه، طَٕؼ اُِة -  ٍزه َب ِشمي.ظَّ اٌؼٍٍ اٌُمُذط ؽ
 ه ثغًن فغبد.ُُزثغًن صسع ثشش، وثزىٌَّ اٌىٍّخوٌذِد  -
 ه.ُّفجزغبثُؼ وثشوبد ٔؼظِّ .ٗ ثمُذ ػزساء، وثؼذِب وٌذِرضبٍِذ اٌىٍّخ غًن احملىي -
 زه سلزىِخ.٘ى ؽفظه ثغًن فغبد وثزىٌَُّ ،ٗػّبٔىئًُ اٌزٌ وٌذرِِِ -
 ٗ ثغًن دٔظ، وشفبٔب ِٓ خطبَبٔب.اٌّّ، وٌذِر ٘ى مشُظ -
 ٌٍيت أػطذ اخلالص ِدَ وؽىاء. اٌغَّالَ -
ُّ األمسبء اٌؼبٌُخ، اٌيت ٌغًن ادلزغغِّذَٓ، مل َجٍغىا ئىل ُػٍى طىثبوَزه. -  و
 ِشرفؼٌخ أٔذ عذِّا، أوضش ِٓ اٌشَّبسوثُُ، وِىشَِّخ أوضش ِٓ اٌغَّبسافُُ. -
 ظلذؽه أَزهب ادلفؼّخ رلذًا، أٔذ ِشزٍّخ ثبٌطَّهبسح. ثمَُّخ أَبِٕب، -
ُّ اٌزَّغبثُؼ اٌيت يف صبُغ إٌَّبِىِط، ٌُظ فُهب شٌٍء َشجهه. -  و

                                                                            
رٕفشد هبب اٌٍُِّزىسعَُّب اٌمجطَُّخ، ألهنب غةًن ِىعةىدح يف اٌىُٕغةخ     أو يف لبٔىْ اٌمُبِخ، ٘زٖ اٌمطؼخ اٌغَّبثك روش٘ب ِجبششح يف ِذَؼ اٌمُبِخ، -1

َُّٔخ  ٘زا ادلذَؼ.اٌيت رؼشف ٍ٘ أَؼًب  اٌُىٔب
٘ى رمٍُذ لجطٍ أطًُ، صلذ ِضباًل ٌٗ يف اٌشًِّناد األوىل واٌضَّبُٔخ ِٓ صُإطىوَُّخ َىَ اٌغَّجذ، ؽُةش   “افشؽٍ”وسلبطجخ اٌؼزساء ثبٌِّٕذاء 

، ؽُةش  “اٌغَّالَ ٌه أَزهب ادلّزٍئخ ٔؼّةخ ”واٌيت ُرزشعُ أؽُبًٔب ئىل  “افشؽٍ َب شلزٍئخ ٔؼّخ ...” Xere  qheqme\  `n`\motٔمىي: 
ِّ ادلغىىٔخ”َزىشَّس ٘زا إٌِّذاء يف اٌشًِّناد:  ٌجغةذ اٌَفةَشػ واٌزةهًٍُ،    ”. ويف صُإطىوَُّخ األؽذ ٔمىي: “افشؽٍ َب سعبء خالص و
 .“وسبٕطمذ ثبٌمىَّح َب اثٕخ طهُىْ

َِّب. “اٌغَّالَ” أو“ اٌَفَشػ”)شًني( ربًّ ِؼىن  Xereفبٌىٍّخ اٌمجطَُّخ   فمط.“ اٌَفَشػ”)ئفشاشٍ( فزؼين  Vra]i~وٍّخ  أ
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 هزمي املزتثطح تاتٌها اإلهلي العذراء ألقاب
- َّ  .اٌىٍّخ ثبحلمُمخاٌيت وٌذد اهلل اٌمذَِّغخ اٌطَّب٘شح ِشمي،  والدج اإللهؽٌن،  اٌمذَِّغخ ادلٍّىءح رلذًا اٌؼزساء و
 اٌمذَِّغخ ِشمي اٌؼزساء. آٌِن ٍٍٍُ٘ىَب. ،اٌطَّب٘شح والدج اإلله ،رلذًا وشلٍىءٌح ِمذَّعٌخ -
  .ُأم يسىع املسيخ. ِشمي والدج اإللهِشمي احلّبِخ احلغٕخ. ِشمي  -
، اٌغَّالَ ٌٍيت وٌذد ٌٕب ادلغةُؼ . اٌغَّالَ ٌٍىٕض ادلخزىَ، اٌزٌ سبألٔب ثبحلُبح ِٓ لجٍٗ. ككٌش القياهحفٍّٕغُِّذن  -

 .(1)وأػطبٔب احلُبح ِٓ لجً لُبِزٗ
 اٌزَّ٘تاٌيت يف َذٌ ٘بسوْ اٌىب٘ٓ، َشفغ خبىسًا ػًٍ ادلزثؼ. اجملّشح  ،احلبٍِخ اٌؼّّٕ ،مٍإٌَّ اٌزَّ٘ت اجملوزج٘زٖ  -

 .رٗ وخَّظٕب وغفش ٌٕب خطبَبٔب، وٌَذٕب٘ب ٘ى سلٍُِّظوػٍُّّٕ٘ اٌؼزساء، 
 اٌزَّ٘ت. اجملوزجؽُٕئز ثبحلمُمخ ال أغٍط يف شٍء ئرا ِب دػىُره  -
ِّ ؽٌن، اٌزٌ ٘ى ٔىس اٌؼبمل غًن ادلمزَشة ئٌُٗاحلبٍِخ ادلظجبػ  ،اٌزَّ٘ت إٌَّمٍ املٌارجأٔذ ٍ٘  - ، اٌزٌ ادلزَّمذ يف و

 ِٓ إٌُّىس غًن ادلمزَشة ئٌُٗ.
ُّ ادلغبواح اٌيت يف اٌؼالء، مل رمذس أْ رشجهه أَزهب  -  .اٌزَّ٘ت احلبٍِخ إٌُّىس احلمُمٍ املٌارجو
 إٌمَُّخ، ادلٍّىءح َثَشَوخ. واجملوزجادلىشََّ، وادلٕبسح،  القسط -
ٌُّٕىس احلمُمٍ والسَّذاتح، ةالفزدوص الزَّْد، وتاب السَّواءأِٔذ  -  .اٌيت سوت ػٍُهب ا
اٌيت طٕؼهب ِىعً ثؼظُ  الُقثَّحراد األٔىاع اٌىضًنح. أٔذ ٍ٘  هزكثح الكاروتينِذَٕخ ئذلٕب،  أورشلين٘زٖ ٍ٘  -

 .والتَّاتىخوشاِخ، 
 .احلمُمَُّخ دلغفشح اخلطبَبِٓ ِلَجً ِشمي اثٕخ َىالُُ، ػشفٕب اٌزَّثُؾخ  -

 ُأم تتىل اإلهلي هيسّز التَّجسُّد 
ِّ اٌذُّ٘ىس ثبٌالَّ - ُوٌذ ٘ىد ثغًن عغذ ِٓ اِة وؽذٖ، ٘ى رارٗ أَؼًب اٌىاؽذ وؽذٖ، اٌىٍّخ، ادلىٌىد لجً و

ِّٗ وؽذ٘ب. وأَؼًب ثؼذ أْ وٌذرٗ مل حيً ثزىٌَُّزهب، وهبزا أظهش٘ب ثأهنةب   عغذًَب ثغًن رغًُن وال ربىُّي ِٓ ُأ
 واٌذح اإلٌٗ.

 .اٌزٌ وٌَُِذ واٌٗ ثغًن أمل ِٓ اِة، وٌَُِذ أَؼًب ؽغت اجلغذ، ثغًن أمل ِٓ اٌؼزساء -
ُّ ػغُٕخ اٌجششََّخ أػطزهب )أٌ اٌؼزساء( ثبٌىّبي هلل اخلبٌك ووٍّخ اِة - ذ ِٕهب ثغًن رغةًُن،  غَّ، ٘زا اٌزٌ ذبو

 وأغبْ وُدػٍ امسٗ ػّبٔىئًُ. ُِٗروٌَذ
 .غخ ِشمي، وعؼٍٗ واؽذًا ِغ ال٘ىرٕٗب، اٌمذَِِّٓ عُِّذرٕب وٍِىزٕب وٍِّ )ادلغُؼ( ٘زا ٘ى اجلغذ اٌزٌ أخزٖ -
 ٗ وٍ٘ ػزساء.٘ى اإلٌٗ أَؼًب، فٍهزا وٌذَر ،وثؼذ أْ طبس ئٔغبًٔب -
 .هب سلزىِخوٌذرٗ وٍ٘ ػزساء، وثزىٌُُزاحلشب اٌجزىيل غًن اٌذَّٔظ،  -
 ؽىت خَّظٕب. ،ثغًن صسع ثشش ،أششق عغذًَب ِٓ اٌؼزساء -
 غًن ادلٕظىس، غًن احملذود، وٌذرٗ ِشمي وٍ٘ ػزساء. -
َّ ،خ اٌؼغُجخ اٌيت ٌىاٌذح اإلٌٗ ِشميٍمبد اإلذلََُّب ٌٍطَّ - خ ثال دٔةظ  ؽٌن. ٘زٖ اٌيت ِٕهب اعزّغ ِؼًب ثزىٌَُّ اٌؼزساء و

 زهب.وُِالد ؽمُمٍ. ألٔٗ مل َغجك ادلُالد صواط، ومل حيً ادلُالد ثزىٌَُّ

 هزمي وصالهتا ألجلٌا شفاعح العذراءدىل 
ِّ ثظٍىاد وشفبػبد -  .ائّخ اٌجزىٌَُّخ ِشميوخ، عُِّذرٕب واٌذح اإلٌٗ اٌذَّذح اٌطَّب٘شح ادلجبَسلذاعخ، ادلّغَّ راد و
َّ ثبٌغإالد -  .اإلٌٗ اٌمذَِّغخ اٌطَّب٘شح ِشمي ؽٌن، واٌذح اٌيت رظٕؼهب ػَّٕب و
ْْ أٔٗ ٌُظ ٕ٘بن فشٌق ،ؼوٕ٘ب أودُّ أْ أوػِّ • ، ورٌه ِٓ اٌؼزساء ِشميثظالح اٌؼزساء ِشمي، أو  ٔمىي ثشفبػخ ثٌن أ
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َّ  اٌىعهخ اٌٍُّغىََّخ.  -ػةّٓ ِةب رؼةين     -، رؼةين  اٌىزبثَُّخ إٌُّظىص)ثشَغفَُّب( يف  πρεσβείαفبػخ اٌشَّرٌه أل
 .(3). ورؼين ػٕذ آثبء اٌىُٕغخ أَؼًب: رشافغ وعإاي واعزشؽبَ(6)“عفبسح”

َّب ِٓ اٌىعهخ اٌٍُِّزىسعَُّخ، ووأٔٗ اٌفشق ثةٌن  فمذ فشلذ اٌىُٕغخ ثٌن اٌّطٍجخ واٌشَّفبػخ،  ٘زا ِٓ اٌىعهخ اٌٍُّغىََّخ. أ
 ذ اٌىُٕغةخ اٌمجطَُّةخ،  اخزظَّ. وعذَش ثبٌزِّوش ٕ٘ب، أٔٗ ؽىت أوائً اٌمشْ اخلبِظ ػشش ادلُالدٌ، اٌؼَّشاػخ وادلفبوػخ

  ب ادلؼّةذاْ. غّبد اٌغَّّبئَُّخ، وَىؽَّٕاٌطَّوبفخ دؤًب ػٓ ثمَُّخ سؤعبء ادلالئىخ، و، ثبٌشفبػخاٌغُِّذح اٌؼزساء ِشمي وؽذ٘ب 
ُّ ا”ألٕٔب ؽىت اٌَُىَ طلبطت اٌؼزساء لبئٌٍن:  . “ألمسبء اٌؼبٌُخ، اٌيت ٌغًن ادلزغغِّذَٓ، مل َجٍغىا ئىل ُػٍةى طىثبوَزةه  و

. وٌىٓ ثؼذ اٌمةشْ اخلةبِظ ػشةش    “ِشرفؼٌخ أٔذ عذِّا، أوضش ِٓ اٌشَّبسوثُُ، وِىشَِّخ أوضش ِٓ اٌغَّبسافُُ”وأَؼًب: 
 ادلُالدٌ، أطجؾٕب ٔطٍت شفبػخ ٘إالء ِغ اٌغُِّذح اٌؼزساء. 

 هزتَّثح أجبديًا ىكيَّاخ والذُّكصىلىجيَّاخألقاب العذراء يف الثِّيؤط
 ُأَ إٌُّىس ادلىشَِّةخ.  ُأَ ادلغُؼ. ُأَ ادلزأِّٔظ. ُأَ اٌمذُّوط. ُأَ اٌغُِّذ. ُأَ احلجُت. ُأَ اثٓ اهلل. ُأَ اثٕخ ادلٍه داود. ( أ )

ِّ ديبْ األسصىروغٍ.اإل ئٔبء .ػّبٔىئًُ ُأَُغ األؽُبء. صب   ادلغىىٔخ. اإلٔبء ادلخزبس ٌى
  غزبْ اٌؼطش.ُث ثبة ادلشبسق. (ب)
 هتًٍُ ادلالئىخ. بٌزَّ٘ت.ث اٌزَّبثىد ادلظفَّؼ (خ)
  صجبد طهشٔب. (ث)
 عٕظ وأطً داود. (ج)
احلىُّةخ.   ضسع وأخشط شبشح ؽُةبح. َُ احلمً اٌزٌ مل احَلغش اٌىشمي. ٍخ إٌُّىس احلمُمٍ.ِبؽ ٍخ ادلظجبػ.ِبؽ (ح)

 احلّبِخ احلغٕخ.
 اخلذس اٌطَّب٘ش. (ر)
ِّ ادلغىىٔخ.خ سعبُء خالطٕب. سأُط ( ر )  سفؼخ اٌظذَِّمٌن. الص و
 ص٘شح اٌُجخىس ادلمذَّعخ. ( س )
 اٌغَّةّبء  اٌغَّّبء اٌضَّبُٔخ اٌىبئٕخ ػٍةً األسع.  اٌغَّؾبثخ اخلفُفخ اٌيت دٌَّزٕب ػًٍ ِطش اعزؼالْ اإلٌٗ اٌىؽُذ. (ص)

 ذيت.عُِّ ٕب.ذرٕب وِّعُِّ اجلذَذح اٌيت ػًٍ األسع.
  شفُؼخ ٔفىعٕب. ٕب َغىع ادلغُؼ.اٌشَّفُؼخ األُِٕخ أِبَ سثِّ (ش)
 خ.ٕبسح اٌؼمٍَُّاٌظِّ ذَِّمخ.اٌظِّ (ص)
  ب٘شح.اٌطَّ (ط)
اٌيت أص٘شد ثغةًن   ػظب ٘بسوْ ب٘شح.اٌؼشوط اٌطَّ بسوثُُ.اٌؼشػ ادلٍىٍ احملّىي ػًٍ اٌشَّ َ.اٌؼجذح واأُل (ع)

 اٌؼّّٕ ادلخزبس*. خ.فغبَُُّٔمخ إٌَّاٌؼَّ اٌؼفُفخ. غشط وال عمً.
 ٔغخ.اٌذَّ غًُن .اٌغطبء ادلظًِّ ػٍُٗ اٌىبسوَثٌن هبسح.ظٓ اٌطَُّغ (غ)
 بطك.اٌفشدوط إٌَّ فخش عٕغٕب. فخش صبُغ اٌؼزاسي. .اٌجزىٌَُّخفخش  (ف)
َّ  اٌمذَِّغخ ثبألَذٌ. خ غًن ادلظٕىػخجَّاٌُم خ اٌيت داخٍهب اهلل.خ احلمُمَُّجَّاٌم اٌيت ٌأللذاط. اٌضَّبُٔخخ جَّاٌم (ق)  وة

 اإلديبْ. لؼُُت مٍ.٘ت إٌَّلغط اٌزَّ ؽٌن.
 اٌىٕةض اٌشُّوؽٍ*. اٌىٕةض اٌزٌ اشزشاٖ َىعف فىعذ اجلى٘ش سلفًُب يف وعطٗ. وٕةض اٌّّ. وشاصح األٔجُبء. (ك)
 بسوثُُ.اٌشَِّٓ  ِؼخ أوضشاٌالَّ (ل)
 ادلشرفؼخ أوضش اٌيت ٌٍٍّه اٌؼظُُ. ادلمذَّعخادلذَٕخ  مٍ.٘ت إٌَّاٌزَّ اجملّشح غبء.ادلجبسوخ يف إٌِّ خ.وؽَُّادلبئذح اٌشُّ (م)

                                                                            
 13:11؛  36:13أظش: ٌىلب  -6

3- Ibid., p. 1128, 1129. 
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ِّادلضََّ ِشمي اٌؼزساء. ؤعبء اِثبء.ِٓ س ِغةىٓ   شؽٌن.اٌفِغىٓ صبُغ  َمٌن.ذِِّغىٓ اٌظِّ وشاِخ. ٕخ ثى
االرببد غًن ِؼًّ  .اٌشَّّظادلؼُئخ أوضش ِٓ  ادلظجبػ غًن ادُلطفأ. اجلٕىد. ادلشزٍّخ دبغذ سةِّ ؽىّخ اهلل.

 خ.مَُّادلٕبسح إٌَّ ٘ت.ادلٕبسح اٌزَّ ادلّزٍئخ ٔؼّخ. .احلمُمَُّخادلٍىخ  .األٔجُبء ادلىشَِّخ أفؼً ِٓ ادلفزشق.
 ٔبؽُخ ادلشبسق اٌيت َٕزظش٘ب األثشاس. (ى)
 اذلُىً غًن ادلٕمغ. .اٌضَّبٌىس ُ٘ىً اٌىاؽذ ِٓ ( ه)
 واٌذح اٌغُِّذ. واٌذح اإلٌٗ. (و)
ٍَُّخ*.اٌُّبِخ  (ي) ٌَّٕمَُّخ*. اٌؼم  َٕجىع ِبء احلُبح ادلمذَّط. َٕجىع ِبء احلُبح اٌيت ٔجؼذ ٌٕب ِٕٗ ٔؼّخ اٌالَّ٘ىد. اٌُّبِخ ا

 ثاًيًا: العذراء هزمي يف تعض أقىال آتاء الكٌيسح
 ، يف ِمبسٔخ ثٌن اٌؼزساء ِشمي وثٌن ؽىاء:َ(611-131ئَشَٕبؤط )اٌمذَِّظ َمىي 

ظب٘شًا، وطبسد خٍُمزٗ اخلبطخ ربٍّٗ، ِغ أهنب ٍ٘ ٔفغهب زلّىٌخ ِٕٗ. وادلخبٌفخ  ]ٌمذ عبء اٌشَّة ئىل خبطزٗ
(، واٌغىاَخ اٌيت ُأغىَذ هبب اٌؼزساء ؽىاء اٌظٍَُّتاٌيت طبسد ثبٌشَّغشح سدَّ٘ب ثبٌطَّبػخ اٌيت )أوٍّهب( ػًٍ اخلشجخ )

ؼزساء ِشمي ؽغًٕب ثىاعطخ ادلالن، و٘ةٍ  سدَئًب، وٍ٘ ربذ طبػخ َسُعً )آدَ(؛ لذ اضلَّذ ثبحلك اٌزٌ ُثشِّشد ثٗ اٌ
َّ رٍه )ؽىاء( ُأغىَذ ثىٍّخ ادلالن )اٌغَّ بلط( ٌىٍ ربُةذ ػةٓ اهلل   أَؼًب ربذ طبػخ َسُعً )َىعف(. فىّب أ

 َّ  وزببٌف وٍّزٗ، ٘ىزا أَؼًب ٘زٖ )ِشمي( ُثشِّشد ثىٍّخ ادلالن ٌىٍ ربًّ اهلل ثؼذ أْ أطبػذ وٍّزٗ. ووّةب أ
ٌىٍ رظًن اٌؼزساء ِشمي زلبُِخ ػةٓ  طُغ اهلل، ُبْ اهلل، ٘ىزا ٘زٖ )ِشمي( الزٕؼذ أْ ُررٍه )ؽىاء( ُأغىَذ ثؼظ

َّ أَؼًب ثىاعطخ اٌؼزساء ؽىاء َّ اجلٕظ اٌجششٌ طبس ِمَُّذًا ثبدلىد ثىاعطخ ػزساء )ؽىاء(، ٘ىزا لذ اضل . ووّب أ
 .(1: 11: 5اذلشطمبد  )ػذَّػزساء )ِشمي([ 

 :َ(373-361) عىيلاٌشَّ أصٕبعُىطاٌجبثب َمىي 
َّ )اهلل( العزطبع  ،اٌظُّهىسد ٔٗ أساد رلشَّأفٍى  ، وئالَّ(3)د اٌظهىس، أو رلشَّاٌزَّغغُّذد مل َفىش يف رلشَّ ]أل

ِّ ، وٌُظ رٌه فؾغت، ثً ٗ أخز عغذًا ِٓ عٕغٕبوٌىَُّٕ ظهىسٖ اإلذلٍ ثطشَمخ أمسً وأفؼً. أْ َز
طب٘شًا وخبًٌُب ثبحلك ِٓ صسع ثشش. ألٔةٗ، و٘ةى   ِٓ ػزساء طب٘شح ثال ٌىَ، مل رؼشف سعاًل، عغذًا 

ِّ ِّ اٌمبدس ػًٍ و اد، شٍء، أػذ اجلغذ يف اٌؼزساء وهُىً ٌٗ، وعؼٍٗ عغذٖ ثبٌزَّ شٍء، وثبسب و
َّ  (.3:1ذ اٌىٍّخ ذبغُّ[ )وازبزٖ أداح ٌٗ، وفُٗ أػٍٓ رارٗ، وفُٗ ؽ

ش٘بًٔب لىًَب ػٍةً ال٘ىرةٗ،   َ ٌٍغُّغ ُثس ٌٕفغٗ عغذًا ِٓ ػزساء، ٌىٍ َمذِّئٌُٕب، طىَّ و٘ى ٔبصٌي ]فأٗ
َّ ألٔٗ ِٓ را اٌزٌ َشي عغذًا خيةشط ِةٓ   ْ عبئش األشُبء. س ٘زا اجلغذ ٘ى أَؼب ِىىِِّٓ طىَّ ثبػزجبس أ

َّ، وال ًَُُعػزساء وؽذ٘ب ثذوْ َس ىىْ طبٔغ وسة ثبلٍ األعغبد أَؼةًب[  ِٓ ظهش فُٗ الثذ أْ َ ذسن أ
 (.5:11ذ اٌىٍّخ ذبغُّ)

خىْ ػًٍ ػذَ ئديبهنُ ِٓ ٔفظ وزجهُ اٌيت َمشأوهنب. فهزٖ اَِخ أو رٍه أو ثبإلصبةبي  َىثَّ]فبٌُهىد 
ُّ شحيخ ِةشاسًا  ٓ وٍّبرٗ اٌظَّجُِّىد ػبًٌُب، ِٕبدًَب ثزٍه احلمبئك، وّب ُرك اٌظَّطٍِاٌىزبة ادلىؽً ثٗ، َُ و

َّ ٘ى را اٌؼزساء ربجً ورٍذ اثًٕب ورذػى » :ًِب ػغُجخ اٌؼزساء ووالدهتب لبئٌٍناألٔجُبء أراػىا ِمذَّ وضًنح. أل
 (.3:33ذ اٌىٍّخ ذبغُّ[ )(5)«امسٗ ػّبٔىئًُ اٌزٌ رفغًنٖ اهلل ِؼٕب

                                                                            
 .7:  33( أٔظش فظً 3)
 .13:  7شؼُبء ئ،  63:  1( ِىت 5)
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[ُّ ِِٓ األثةشاس واألٔجُةبء    ادلمذَّطاٌىزبة  و  َِٓ ِشؾىْ ثبحلغظ اٌيت رذؽغ ػذَ ئديبْ اٌُهىد. ألٔٗ 
خ ؟ أو أََّطٌذ عغذًَب ِٓ ػزساء فمخ، ُوت اإلذلَُُّزاٌُىٔخ أمسبؤُ٘ يف ٌٌن، ادلذوَّواِثبء اٌجطبسوخ األوَّ اٌمذَِّغٌن

 (.7:35ذ اٌىٍّخ ذبغُّ[ )ً؟ُعٔغبْ ثششٌ ثذوْ َسئحلًّ  ،اِشأح وبٔذ وبفُخ

َِاإلذلَُّ اٌُىُزتس ػٕٗ ٘ىزا ٘زا اٌزٌ رزؾذَّ ئرًآ ٘ى َِ] ٓ ٘ى رٌه اٌؼظُُ هبزا ادلمذاس، ؽىت َزٕجأ خ؟ أو 
ٕةب  اهلل، سثُّ ض اجلُّغ، وٍّةخُ خٍُِِّ ئالَّ ،اٌُىُزتآخش يف  اٌؼظُّخ؟ ٌٓ َىعذ أؽٌذ إٌُّجىَّادػٕٗ األٔجُبء هبزٖ 

ش جبٍُٗ ؽغت خَجٌذ ِٓ ػزساء، وظهش وأغبْ ػًٍ األسع، و٘ى اٌزٌ ال ََُغىع ادلغُؼ، ألٔٗ ٘ى اٌزٌ ُو
َّاجلغذ. ألٔٗ ٌٓ َىعذ ِٓ َغزطُغ أْ َؼُِّ ثً ِةٓ   ،َسُعًٖ مل َىٓ ِٓ عغذ ٓ ٌٗ أثًب ؽغت اجلغذ، ئر أ

 (.3:37ذ اٌىٍّخ ذبغُّ[ )ػزساء فمط

ُّ ئٔغبْ ُو ُّ ئٔغبْ شفً أِشاَػ ،ٌذ لط]أ ٕب وزٍه اٌيت وازبز ٌٕفغٗ عغذًا ِٓ ػزساء فمط؟ أو أ
شفب٘ب سةُّ  اٌُىً؟ أو ِٓ را اٌزٌ سدَّ ٌإلٔغبْ ِب وبْ َٕمض طجُؼزٗ، وعؼً األػًّ ِٕةز والدرةٗ   

 (.1:31ذ اٌىٍّخ ذبغَُُّجظش؟[ )

[ْْ لذ أسعً اثٕٗ ِىٌىدًا ِٓ اِشأح، فهزا األِش ال َىىْ ٌٕب عجت خغً، ثً ػًٍ اٌؼىظ ٘ى اهلل وبْ  ئ
، (1)بيووٌَُِذ ِٓ ػزساء ٌىٍ حيىِّي ٌٕفغٗ عٕغٕب اٌؼَّادلشأح عجت فخٍش ٌٕب ِغ ٔؼّخ فبئمخ ... وطبس ِٓ ٔغً 

ىثةبوٌ  جُؼخ اإلذلَُّخ وّب َوَزَت اٌطُّاٌطَّ، ثً وششوبء (1: 6 شطثط1) «عٕغًب ِمذَّعًب»وٌىٍ ٔظًن فُّب ثؼذ 
 .(2)[(3:1شط ثط6)ثطشط 

ُّ يف اٌؼزساء دوْ أْ َظةًن  جُؼَُّاٌطَّ اٌشَّّظاٌّّ ِػَىػًب ػٓ  ]ئين أسي عشِّا ػغُجًب، أسي مشَظ خ، أساٖ حي
َّ َُخَؼََ ،ِهّب أساد اهلل زلذودًا! وال رغأٌين: وُف؟ أل ْ َزغغَّذ( اعةزطبع  جُؼخ، فألٔٗ أساد )أاٌطَّ غ ٌٗ ٔظب

َّ اهلل اٌىبئٓ واألصيل اٌىُبْ ِب مل َىٓ.  اٌَُىَلذ طبس  ،رٌه، وعبء وخَّظٕب. أعشػىا ِؼًب ورؼبٌىا صبُؼًب، فا
ػًٍ  األَبَ لذ طبس طفاًل! اجلبٌُظ لذ طبس ئٔغبًٔب دوْ أْ خيشط ِٓ وىٔٗ ئذلًب ... اٌمذمُي ،فهى اٌىبئٓ ئذلًب

َّّطزٗ األَبدٌ اٌجشةشََّ ػشػ اٌُؼال، طبس ِىػىػًب يف  ُّ   ِزود! غًن ادلجزذب وغًن اجلغذٌ، ل خ؛ اٌةزٌ حية
 (.ػظخ ػٓ ادلُالد) (7)سثبطبد اخلطبَب، لذ طبس ٍِفىفًب خبشق، ألٔٗ أساد رٌه![

 َمىي اٌمذَِّظ غشَغىسَىط إٌُِّغٍ:
َّ ُّ ]ئ هب، ٘زا عغذًَب يف ادلغُؼ ثىاعطخ ثزىٌُِز اٌالَّ٘ىدًِء  ِب متَّ عغذًَب يف ِشمي اٌطَّب٘شح ؽىت ذبًَّ و

ُّ ِّ أَؼًب َز َّحبغت اٌٍُّ اٌشُّوؽَُّخخ ٔفظ ربفظ اٌجزىٌَُّ يف و ٖ ثؼذ عغذًَب، ال جيؼً ؽؼىَس اٌشَّة ىغىط. غًن أ
ٗ َغةىٓ فُٕةب   ، وٌىَّٕ(12: 5سٔضىط وى6)« ال ٔؼشف ادلغُؼ ثؼذ ؽغت اجلغذ»ألٕٔب، وّب َمىي ثىٌظ 

 .(6: 6 اٌجزىٌَُّخ)يف [ (63: 13َىؽَّٕب )أثبٖ أَؼًب ِؼٗ وّب َمىي اإلصلًُ  سوؽًُب، ثً وَُؾؼش
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