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، ودؼذ أسدؼٌن َىًِج طؼذ إىل ثٌغَّّىثس. دجدلىس دثط ثدلىس، وثٌزَٓ يف ثٌمذىس أٔؼُ ذلُ دجحلُجر ثألدذََّز ... ثألِىثس
 “.ػٓ ميٌن أدُٗ ثٌظَّجحل وجٍظ
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 انكَُضت صعود املضَح إىل انضًَّاء يف فكس آباء (2)
عظ ثٌالَّ٘ىصَُّز وثٌشُّودَُّز ثٌغَّجدضز ثٌيت عجس ػٍُهج مجُغ ثِدجء ٘ى وثػغ ثأُل َ(373-353) صويلأثُاصَوس انسَّانقدٍِّش َُؼضّّ 

 .(222َ-215) كرينُّش انكبريانقدٍِّش ثٌالَّدمٌن ٌٗ، وِٓ دُٕهُ ودظفز خجطز، 

َّ أُ٘ •   دٕىد أعجعَُّز: أسدؼز َضشوَّض يف ِج لجٌٗ ثِدجء خبظىص طؼىد ثدلغُخ إىل ثٌغَّّجء،إ
َّ ثدلغُخ :ثٌذٕذ ثألوَّي مل َظؼذ ِٓ أجً ٔفغٗ ٘ى، دً ِٓ أجٍٕج حنٓ. ألٔٗ ِٓ جهز ٔفغٗ دجػضذجسٖ وٍّةز ثهلل ثألص،،   أ

ثالدٓ ثٌىدُذ ثٌزٌ ٘ةى  »ػٕٗ:  ذًث ِؼٕج ػًٍ ثألسع لًُفهى مل َفجسق دؼٓ ثِح لؾ. فذُّٕج وجْ ِضجغِّ
  .(13:1َىدَّٕج ) «يف دؼٓ ثِح ٘ى خذَّش

َّ ثدلغُخ: ثٌذٕذ ثٌغَّجين ز ٌُفضخ ٌٕج ؿشَك ثٌغَّّىثس ثٌزٌ وجْ ِغٍمًج أِجِٕج، وَهذٕةج إِىجَُّٔة  إىل ثٌغَّّجء دججلغذ،  طؼذ أ
 ج.ٌٍن يف جغذٖ ثٌزٌ أخزٖ َِّٕثٌظُّؼىد ِؼٗ، دجػضذجسٔج ممغَّ

َّ: ثٌغَّجٌظثٌذٕذ   طؼذ إىل ثٌغَّّجء، ٌىٍ َمذِِّٕج حنٓ يف رثصٗ إىل دؼشر ثِح. ثدلغُخ أ

َّ ثدلغُخ طؼذ إىل ثٌغَّّجء، ثٌذٕذ ثٌشَّثدغ  ٌٕذظً دجٌضَّذين ٌذي ثهلل ثِح.: أ

َّ ٘زٖ ثٌذٕىد  يف شخض ثدلغُخ، أٌ مل َىٓ ِٓ ثدلّىٓ حتمُمهج إالَّ دغذخ ثالحتجد ثأللٕىٍِ  ثألسدؼزوثجلذَش دجٌزِّوش ٕ٘ج، أ
َّ دٕىد. ثألسدؼز. فىجْ ٘زث ثالحتجد يف شخض ثٌشَّح ٘ى ثٌىعٍُز ثٌيت حتمَّمش هبج ٘زٖ فُٗ ثحتجد ثٌالَّ٘ىس دجٌَّٕجعىس ٘زٖ  وّج أ

َّ طةؼىد   ثٌذٕىد ثألسدؼز، ٍ٘ دٌك ؿذُؼٍ ٌٍّغُخ ٌىىٔٗ ثدٓ ثهلل ثٌىثدذ ِغ أدُٗ يف ثجلى٘ش. وٌىٓ ثجلذَذ ثٌزٌ دذط، ٘ى أ
ِّز، لذ فضخ أِجَ ثٌذششََّز وٍُِّخ إىل ثٌغَّّجء دججلغذ يف ُ٘تز دششََّثدلغ  ٓثٌةزَ  هج ٘زٖ ثالِضُجصثس، ٌىٍ صىىْ ٔظُذًج ِىضغذًج ٌى

 َؤِٕىْ مبٓ ألجَ َغىع ِٓ دٌن ثألِىثس.

َّز َمىي فُهج: انقدٍِّش كرينُّش انكبريوٍَُِّخض   ٘زٖ ثدلؼجين وَّهج يف ػذجسر ِه
  .(1)[ثهلل فُٗ أَؼًج ٔضّجَّذ ؤُذػً أدٕجُءوإٕٔج فُٗ ٔذخً إىل ثٌغَّّجء، وفُٗ ٔظهش أِجَ ثِح، ]

 و٘ى ِج عًند ششدٗ ثِْ دأوغش صىػُخ.

 إىل انضًَّاء يٍ أجهُااملضَح  انبُد األوَّل: صعد
َّ   “5:52 ذ ثٌىٍّةز جتغُّ”َضذذَّط ػٓ طؼىد ثدلغُخ إىل ثٌغَّّجء، يف وضجدٗ  انبابا أثُاصَوس انسَّصويلػٕذِج وجْ  لةجي إ

 ، و٘ى ِج ٔمشأٖ يف ثٌذٕذ ثٌغَّجين وثٌضج، ِذجششر.ثدلغُخ وجْ حيٍّٕج يف جغذٖ ثخلجص، أعٕجء طؼىدٖ

 أَؼًج: انبابا أثُاصَوس انسَّصويلوَمىي 
[ُِ ضٕج مجُؼًج فُٗ، ٘ىزث أَؼًج يف ثدلغُخ ٔفغٗ، حنٓ مجُؼًج ٔشصفغ إر ٔمىَ ِةٓ ثألِةىثس   وّج إٔٔج مبىس ثدلغُخ 

دُظ دخً َغىع وغجدك ِٓ أجٍٕج، ٌُظ إىل ألذثط شذٗ ثحلمُمَُّز، دً إىل ثٌغَّّجء ػُٕهج، »ؤظؼذ إىل ثٌغَّّىثس: 
لذ دخً ثِْ إىل ثٌغَّّجء ػُٕهج ِةٓ   . فئْ وجْ ثدلغُخ(52:2؛  51:5ػّّثٌُِّٔن ) «ٌُظهش ثِْ أِجَ وجٗ ثهلل ألجٍٕج

َّ ثِح سفَّؼٗ  ِّ دٌن ٘ى سحُّ ثٌغَّّىثس وخجٌمهج، فّٓ أجٍٕج إرًث ُوضخ أ فٍُيب )أجٍٕج، ِغ أٔٗ وجْ ِٕز ثألصي ويف و
.. فٍُ َىٓ رٌه ًٌنصفغ ٘ى ٔفغٗ، إر أٔٗ يف رثصٗ ٘ى ثهلل ثٌؼٍٍ، وٌىٓ ٌُظًن ٌٕج دشًث، وَشفؼٕج حنةٓ فُةٗ،    (2:5

 (.23-21:1ػذَّ ثألسَىعُُِّٓ ) [أدىثح ثٌغَّّجء فٕذخً

 :(222َ-215) كرينُّش انكبريانقدٍِّش وَمىي 
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وّج َُمجي ػٕٗ إٔٗ ِغ وىٔٗ ثحلُجر دـذؼٗ لذ ِجس ولجَ أَؼًج ِٓ أجٍٕج ... فظؼىدٔج إىل ثٌغَّّجء وجْ ٘ةى ثٌشَّةٍء   ]
طؼذ ثدلغُخ إىل ثٌغَّّجء، وذةجوىسر ووذةذء   ثٌىدُذ ثألخًن ثٌزٌ وجْ ال َضثي ٔجلظًج يف صذدًنٖ ِٓ أجٍٕج، ٌزٌه فمذ 

ٌُِّٔن ) «أجٍٕج وغجدك ِٓ»ٌٍزَٓ َظؼذوْ، ألٔٗ لذ طؼذ إىل ٕ٘جن  َّ ودٍ أَؼًج إىل دىٌظ ٔفغٗوّج ُأ (51:5ػّّث ج ... فٍ
َّ ٍِّش، وجْ ِٓ ثٌىثجخ أْ َُوجٔش سعجٌز ثٌشَّح ػًٍ ثألسع لذ صى ً أَؼًج ٘زث ثٌشٍَّء ثألخًن، و٘ى ثٌظُّةؼىد إىل  ى

 (.7:15ششح إجنًُ َىدَّٕج ) [(7:15َىدَّٕج ) «إٔٗ خًٌن ٌىُ أْ أٔـٍك»ثِح، وٌزٌه لجي: 

 انرً كاٌ يغهقًا أيايُاانطَّسٍق إىل انضًَّاء نَفتح نُا  املضَح انبُد انثَّاين: صعد
َّ ثٌشَّح وجْ حيٍّٕج يف جغذٖ ثخلجص، أعٕجء طؼىدٖ إىل ثٌغَّّجء، فُمىي:انقدٍِّش أثُاصَوس انسَّصويلَششح   ، أ

َـّشَك ثٌظَّ ]ٌمذ فضخ ثٌشَّح ثسفؼىث أَهةج ثٌشسعةجء أدةىثدىُ،    »جػذ إىل ثٌغَّّىثس، وّج لجي: ٌٕج ِٓ جذَذ، ثٌ
ألٔٗ مل َىٓ ثٌىٍّز ٔفغٗ ثحملضجػ الٔفضجح ثألدىثح إر ٘ى  .(/ عذؼَُُّٕز 7:52ِضِىس ) «ز٘شََّوثسصفؼٍ أَضهج ثألدىثح ثٌذَّ

حنٓ ثٌزَٓ دججز إىل رٌه،  ج يفثٌزَٓ وَّٕ، ومل َىٓ شٍء ِٓ ثدلظٕىػجس ِغٍمًج أِجَ خجٌمٗ، وٌىَّٕٕج حنٓ ثٌُىً سحُّ
)أٌ دىثعةـز   َ جغذٖ ٌٍّىس ُٔجدز ػٓ ثجلُّغ، ٘ىزث أَؼًج دىثعـضٗ. فىّج أٔٗ لذَّجغذٖ ثخلجصحيٍّٕج يف وجْ 

َـّشَك ثٌظَّجػذ إىل ثٌغَّّجء لذ أػذَّ ٘زث ثجلغذ(  .(5)(5:52ذ ثٌىٍّز جتغُّ) [ِٓ جذَذ ثٌ

 وَمىي أَؼًج يف ِىػغ آخش:
َّ  «أَهج ثٌشسعجء أدىثدىُ، وثسصفؼٍ أَضهج ثألدىثح ثٌذَّ٘شََّز، فُذخً ٍِه ثجملةذ ثسفؼىث »لًُ أِجِٗ: ] . ػٍةً أ

ثألدىثح مل صىٓ ِغٍمز يف وجهٗ لؾ إر ٘ى سح ثٌُىً وخجٌك ثٌُىً، دً ٘زث أَؼًج وضخ ِٓ أجٍٕج حنٓ ثٌزَٓ وجْ 
ثسصفؼٍ أَضةهج  »ٗ لًُ ػٕٗ: دجح ثٌفشدوط ِغٍمًج يف وجهٕج. وٌزٌه فؼًٍ ِغضىي دششَضٗ دغذخ ثجلغذ ثٌزٌ ٌذغ

، ووأْ ثٌذَّثخً ٘ى إٔغجْ. مثَّ ِٓ جهز ُأخشي ػًٍ ِغضىي ال٘ىصةٗ، دغةذخ أْ   «ثألدىثح ثٌذَّ٘شََّز ٌُذخً ...
 (.23، 25:1ػذ ثألسَىعُُِّٓ ) [«ثٌشَّح ٍِه ثجملذ»ثٌىٍّز ٘ى ثهلل، لًُ ػٕٗ إٔٗ ٘ى 

فئين يف دُش أيب ِٕجصي وغًنر. إالَّ »َششح لىي ثٌشَّح لذً طؼىدٖ:  (222َ-215) كرينُّش انكبري انقدٍِّشوػٕذِج وجْ 
وٕش لذ لٍش ٌىُ إين أِؼٍ ألػذ ٌىُ ِىجًٔج، وإْ ِؼُش وأػذدس ٌىُ ِىجًٔج آيت أَؼًج وآخزوُ إ،َّ، دىت دُظ أوىْ 

 فُمىي: (3، 5:12َىدَّٕج ) «أٔج صىىٔىْ أٔضُ أَؼًج
ح، ٌىجْ َمىي إٔٗ َغذمهُ ٌُؼذ ِغجوٓ ثٌمذَِّغٌن. وٌىَّٕٗ إر وةجْ  ٌى مل صىٓ ثدلٕجصي وغًنر يف دُش ثهلل ثِ]

َـّشَك إىل  َؼٍُ أهنج وغًنر وِؼذر العضمذجي ثٌزَٓ حيذىْ ثهلل، ٌزٌه َمىي: إٔٗ ٌٓ ميؼٍ ذلزٖ ثٌغجَز، دً ٌُهُب ذلُ ثٌ
َّ ثٌغَّّىثس وجٔش ثدلٕجصي ثٌؼٍىَز وَؼّٓ ذلُ ػذىسًث إًُِٔج، وميهذ ذلُ ثٌغىز ثٌيت وجٔش ِغٍمز ِٕز ثألَج َ ثٌمذميز. أل

 ِغٍمز متجًِج أِجَ ثإلٔغجْ ثدلجةش، ومل جيضجص جغذ لؾ إىل زلفً ثدلالةىز ثألؿهجس ثٌمذَِّغٌن

فجدلغُخ وجْ أوَّي ِٓ ثفضضخ ٌٕج إِىجُٔز ثاللضشثح إىل ٕ٘جن، وُ٘أ ٌٍذشش ؿشَك ثٌذُّخىي إىل ثٌغَّّىثس. ألٔٗ سفغ 
ر ثٌشَّثلذَٓ وثدلؼـجؼٌن يف ثٌمذىس، ووذذء ثٌذششََّز ثجلذَذر ثٌظةج٘شر ألوَّي ِةشَّر يف   ٔفغٗ لشدجًٔج هلل أدُٗ، وذجوىس

 (. 5:12ششح إجنًُ َىدَّٕج ) [ثٌغَّّىثس

 إىل انضًَّاء نكٌ ٍقدِّيُا يف ذاته إىل حضسة اُب املضَح انبُد انثَّانث: صعد
َّ انقدٍِّش أثُاصَوس انسَّصويلِٓ صؼٍُُ  ثٌشَّح دجٌِّٕغذز ٌظؼىدٔج حنٓ، صأيت ِٓ وىٔٗ جغذًث ِأخىرًث أمهَُّز جغذ ، ٔؼشف أ

َُّّ ػًٍ ثجلٕظ ثٌذششٌ وٍِّٗ  .(3)ِٓ أجغجدٔج. فهى دجٌضَّج، ميغٍِّٕج متجًِج. وِج َضُ فُٗ، َٕذغٍ أْ َُؼ

َـّذُ ؼٍ أْ َظؼذ مثَّ أٔٗ ِٓ دُظ أٔٗ طجس جغذًث ٌٍىٍّز ثحلمُمٍ ثٌىجةٓ ِٕز ثألصي يف دؼٓ ثِح، فمذ وجْ ِٓ دمِّٗ ثٌ
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 وَذخً إىل دؼشر ثِح، وذجوىسر ٌٍذششََّز، وعفًنًث ػٕهج أِجَ ثِح.

 :انبابا أثُاصَوس انسَّصويلفُمىي 
[َّ ذُؼةٍ،  مل َىٓ إٔغجْ َغضـُغ أْ َذخً إىل دؼشر ثِح، ِج مل َىٓ ٘ى ٔفغٗ ثٌىٍّز ثحلمُمٍ ثدٓ ثِح ثٌ

 (.2:7جتغُّذ ثٌىٍّز ) [ولذ ٌذظ جغذًث

 :كرينُّش انكبريانقدٍِّش َمىي و
. ومل َىٓ رٌه (52:2 ػّّثٌُِّٔن)« ٌىٍ َظهش ثِْ أِجَ وجٗ ثهلل ثِح ِٓ أجٍٕج»]لذ طؼذ )ثالدٓ( إىل ثٌغَّّجء 

يف ثٌىثلغ ٌىٍ َُمذَِّ ٔفغٗ ٘ى أِجَ ٔظش ثِح، ألٔٗ لجةُ فُٗ ِٕز ثألصي، ومل َٕفظً لؾ ػٓ ثِح، ٌىىٔٗ إذلًج. دً 
حنٓ يف رثصٗ إىل دؼشر ثِح. حنٓ ثٌزَٓ وَّٕج ِـشودٌن دؼُذًث ػٓ وجهٗ، ووثلؼةٌن  ٌىٍ َمذِِّٕج ٘زث وجْ دجحلشٌ 

، فٕذٓ يف ثدلغُخ، ٔشدخ ثٌىجىد أِجَ وجةٗ  إرًث. حتش ثٌغؼخ دغذخ ِؼظُز آدَ، ودغذخ ثخلـُتز ثدلضغٍِّـز ػٍُٕج
ٌٍٍ٘ن ذلزٖ ثدلؼجَٕز، دغذخ أٔٗ لذَّعٕج[   .(17وح وثحلك )ثٌؼذجدر دجٌشُّثهلل، دً وطشٔج ِٕز ثِْ ِؤ

 : (222َ-215) كرينُّش انكبريانقدٍِّش َمىي 
ٌٕج حنٓ أَؼةًج إىل دُةجر   َ ٔفغٗ هلل وذجوىسر ٌٍذششََّز، دُٕتز دىً صأوُذ، حتىَّولذَّدلَّج سجغ ثٌشَّح إىل ثحلُجر، ]

 (.جالفًنث ػًٍ عفش ثٌؼذد) [جذَذر

 :َ(217-327) ذهيب انفىانقدٍِّش ٍوحَُّا وَمىي 
ولذ ثػضٍش ثٌؼشػ ػةٓ  )يف ثدلغُخ(  ٔجظشَٓ إىل دجوىسر جٕغٕج ججًٌغج يف ثٌؼالء، وإىل ؿذُؼضٕج]فٍٕضهًٍ مجًُؼج 

ِّميٌن ثهلل ًَِّ، أَهج ثحلذُخ، إىل أ دذٍّ طجس طالح إذلٕج وصذدًنٖ ثٌزٌ ال َُٕـك دٗ ِٓ حنى جٕغٕج، ثٌزٌ وجْ  ! ... صأ
ِّثٌشَّؼٕز ثٌَّٗ مبغً صٍه لذ عمؾ ِٓ ثٌفشدوط دغىثَز إدٍُظ، وُدىُ ػٍُ ووُف حنٓ ثٌةزَٓ  ػٍىٍّ سفؼٕج،  جٍِز، إىل أ

 .(2)(ػظز يف ػُذ ثٌظُّؼىد[ )ثٌغَّّجءثسصفؼٕج إىل  ثٌَُىٌَن ٌألسع، ج عجدًمج غًن ِغضذمِّوَّٕ

 ػًٍ ٘زث دمىٌٗ: انبابا أثُاصَوسوَؤوذ 
َّدىثعـز ٔجعىس ثٌشَّح، لذ طجس ٌٕج ثٌمذوَ إىل ثِح. ألٔٗ ٘ى ] َـّشَك ثٌزٌ َُشجؼٕج إىل ثِح. فجٌ شَك شٍء ثٌ

 (.NPNF., IV, p. 85إلشثس ثإلميجْ ) [ِجدٌ ِٕظىس وّغً ٔجعىس ثٌشَّح

 َّ ؿشَمًج وشَّعٗ ٌٕج دةذَغًج دُةًج   »َؼضّذ ػًٍ ِج ججء يف سعجٌز ثٌؼّّثٌُِّٔن:  انقدٍِّش أثُاصَوس انسَّصويلووثػخ ٕ٘ج، أ
 .(12:11ػّّثٌُِّٔن ) «دجحلججح، أٌ جغذٖ

 :انقدٍِّش كرينُّش انكبريوَمىي 
د فُٕج لىَّر ثالٔفالس ِٓ ثٌفغجد، ٘ىزث أَؼًج )دظؼىدٖ( ثعضذغٓ أْ َفضخ ٌٕج ؿشَةك  وّج أٔٗ دمُجِضٗ لذ جذَّ]

 [.ثٌغَّّىثس، وأْ َُذخً إىل دؼشر ثِح، ثجلٕظ ثٌذششٌ ثٌزٌ وجْ لذ ُؿشد ِٓ وجهٗ دغذخ ِؼظُز آدَ

أٌ جبشودٗ ثٌيت ثدضفظ هبج ثٌشَّح دؼةذ   (15:2ػّّثٌُِّٔن )ذثط، ٌُضشثءي أِجَ ثِح، دذَ ٔفغٗ و٘ىزث دخً ثدلغُخ إىل ثألل
   ،ِّ َّج ٌٕج فؼالِز سجةجء دة لُجِضٗ ِٓ دٌن ثألِىثس، وىػغ ثعضغٕجةٍ وِمظىد، إر مل صىٓ جشوح ػمجح، دً ػالِز رلذ، وأ

 .(2)ثألدذٌ صغذُضًج إلميجٕٔج دأٔٗ ٘ى ٔفغٗ ثٌزٌ ُطٍخ ألجٍٕج، وػالِز دذِّٗ

َّ ثدلغُخ  َّ أػّك ِؼىن ٌظهىس ثٌشَّح أِجَ ثِح ألجٍٕج، ٘ى أ دذَ ٔفغٗ دخً ِشَّر وثدذر إىل ثأللذثط، فَىَجَذ »و٘ىزث فئ
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فه ػًٍ َ ثٌزٌ ُع. أٌ لذ طجس ٌٕج ثخلالص ثألدذٌ دضمذمي ثدلغُخ حلذِّٗ إىل ثِح ِٓ أجٍٕج، دجٌذَّ(15:2ػةّّثٌُِّٔن  ) «فذثًء أدذًَج
ُِخٍِّظًج. ثٌظٍَُّخ ػٓ خالطٕج.   ٕ٘ج َذٍُغ فذثسٔج غجَضٗ، وٕ٘ج َذٍُغ خالطٕج ِٕضهجٖ، فذثًء أدذَِّج ٌىً ِٓ َؤِٓ دجدلغُخ إذلًج و

. ٘ى ِمذَِّ ثٌزَّدُذز وثٌؼَّجِٓ ٌمذىذلج ٌةذي  (5)يف آْ ِؼًج وثدلزدخ وثٌزَّدُذزثٌىج٘ٓ  و٘ىزث طجس ثدلغُخ ودذٖ ٘ى
ِٓ ٘ى ثٌزٌ َذَٓ؟ ثدلغُخ ... ثٌزٌ ٘ى ػٓ ميٌن ثهلل »َ إىل ثِح ِٓ أجٍٕج ميىٓ أْ ُصمذَّثِح، و٘زٖ ٍ٘ ألىي شفجػز 

. و٘زث مل َىٓ حيُذط ٌىال ثالحتجد ثأُللٕىٍِ يف شخض ثدلغُخ، وثٌزٌ دغذذٗ أِىٓ (32:3سوُِز ) «ثٌزٌ أَؼًج َشفغ فُٕج
 ذََّجْ دغذخ ودذصٗ ِغ ثِح.ٌٍّغُخ أْ َىىْ شفُؼًج ػٓ ثٌذششََّز دغذخ ثحتجدٖ دٕج، وثٌمجػٍ وثٌ

 بين ندى اهلل اُبانبُد انسَّابع: صعد املضَح إىل انضًَّاء نُحظي بانتَّ
 أَؼًج: انقدٍِّش كرينُّش انكبريَمىي 

ثٌىٍّز ثٌزٌ وجْ لذميًج رلشَّدًث ِٓ ثجلغذ ثٌذششٌ، لذ طؼذ ثِْ يف ُ٘تز دششََّز ٌىٍ َظهش يف ثٌغَّةّىثس يف  ]
فةٍُيب  ) «إر َىجذ يف ثذلُتز وئٔغجْ»وػغ جذَذ وغًن ِأٌىف. ولذ فؼً رٌه ِٓ أجٍٕج وٌظجحلٕج حنٓ، دىت أٔٗ 

هلل، وإر َغّغ ٘ى يف ُ٘تز إٔغةجْ ثٌةذَّػىر ثٌمجةٍةز    ، و٘ى مل َضي يف دمُمضٗ زلضفظًج دمذسصٗ ثٌىجٍِز وجدٓ ث(3:5
ِّ، «ثجٍظ ػٓ ميُين» . ألٔٗ ِٓ دُظ أٔٗ ظهش يف ُ٘تز جٕظ ثٌذششََّز َٕمً دزٌه رلذ ثٌضَّذين ِٓ خالي ٔفغٗ إىل و

ِّ دششََّز، فهى َُذغخ وىثدذ َِّٕج )أٌ وٕجةخ ػَّٕج( يف جٍىعٗ ػٓ ميٌن ثهلل ثِح، ػًٍ ثٌشَّغُ ِٓ أٔٗ فجةك متج ًِج ٌى
فهى جيٍظ ػٓ خٍُمز، وأٔٗ وثدذ يف ثجلى٘ش ِغ أدُٗ ِٓ دُظ خشػ ِٕٗ وٕىس ِٓ ٔىس، وإٌٗ دك ِٓ إٌٗ دك ... 

ألجِٕج ِؼٗ وأجٍغٕج ِؼٗ يف ثٌغَّّجوََّجس »...  ميٌن ثهلل وجدٓ، ٌىٍ جيؼٍٕج حنٓ أَؼًج ِٓ خالٌٗ ُٔذػً أدٕجًء وأوالدًث هلل
ِّ شٍء دغةذخ  ... وٌىٓ ِ (5:5أفغظ ) «يف ثدلغُخ َّ ثدلغُخ ثجلجٌظ ػٓ ميٌن أدُٗ ٘ى ِشجدٗ ٌٕج يف و ٓ دُظ أ

َّ  -ِغ إٔٔج ٔؤِٓ أٔٗ مل َضي إذلًج ِٓ إٌٗ  -ظهىسٖ يف ثذلُتز وئٔغجْ  ٘زث ثالِضُجص لذ ثٔضمً إٌُٕج حنةٓ  ٌزٌه َضَّؼخ أ
ؼذذ أْ َشصمٍ إىل وشثِز ِغجوَز ألٔٗ وُف ميىٓ ٌٍ -. فذىت وإْ ُوَّٕج ٌٓ جنٍظ ػٓ ميٌن ثِح ٔفغٗ أَؼًج دٕىع ِج

َّ ثدلغُخ لذ وػذ صالُِزٖ ثٌمذَِّغٌن أهنُ عىف جيٍغىْ ػًٍ وشثعٍ إر لجي:  -ٌىشثِز عُِّذر؟  ِىت جٍةظ  »إالَّ أ
 [«ثدٓ ثإلٔغجْ ػًٍ ُوشعٍ رلذٖ، جتٍغىْ أٔضُ أَؼًج ػًٍ ثعين ػشش وشعًُج، ُصذَٕىْ أعذجؽ إعشثةًُ ثالعين ػشةش 

 .(3، 5:12 صفغًن إجنًُ َىدَّٕج)

 يف اخلتاو: صعد املضَح إىل انضًَّاء نَُسصم نُا انسُّوح انُقُدس
٘زث ٘ى ثخلضجَ ثٌِّٕهجةٍ ٌضذدًن ثخلالص، ثٌزٌ أوٍّٗ ثدلغُخ ِٓ أجٍٕج. ألٔٗ دذوْ عىىن ثٌشُّوح ثٌُمُذط فُٕج، وثٌزٌ ٔأخزٖ 

س أْ ٕٔجي شُتًج ممَّج ِٕذٗ ثدلغُخ ٌٕج دضجغذٖ وِىصٗ ولُجِضةٗ  يف ثدلؼّىدََّز ثدلمذَّعز، وِغذز ثدلًنوْ ثدلمذَّط يف ثٌىُٕغز، ال ٔمذ
 وطؼىدٖ وجٍىعٗ ػٓ ميٌن ثِح.

يف  ُ ػٕٗ يف ثدلىػىع ثٌضَّج، ِذجششر، و٘ى ػٓ دٍىي ثٌشُّوح ثٌُمُذط ػًٍ ثٌضَّالُِز وػٍُٕج يف َىَ ثخلّغةٌن و٘ى ِج عٕضىَّ
 .ثٌىُٕغزفىش آدجء 
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