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 ثَيشةكى
 

َُُّٓ بُسدَطتتإ نتًَبِ طًًََُُ يُ صدمريَّ ))فُيًُطىف و رٕ(( نُ تا ًَٓظتا  
و  1دوو نتًَبِ يٌَ دَسضىوَ، باطِ رٕ الّ بًًُُتُناِْ فًهشّ يؤْاِْ: طىنشات

ذيِ ًَْىإ فُيًُطىفِ ُٓفالتىٕ و ُٓسَطتؤ دَنُٕ. يُّ نتًَبُمشاْذا باغ يُ ثُيىَْ
َُطًشِ و رٕ دَنُئ. ُٓطُس فُيًُطىفاِْ يؤْاِْ، بُ ػًَىَّ تًؤسّ، صَاذماَيِ 
نُيُثىوسّ باوّ نؤََُيطانُّ ػؤيإ بىوبٔ، بُو ػًَىَيُّ ًٖطٌَ دََيًَت: ))فُيظُفُ 
َُٖإ طُسدََُنُّ ػؤيُتِ يُ قاَيبِ فًهشدا(( ُٓوا يُّ نتًَبَُاْذا ػمىوُْيُنِ 

 بىوِْ داب و ُْسيت بُ طُس فًهشّ ديًٓذا دَبًٓطم!صَقِ صاَي
طُسَسِاّ نؤّ ُٓو َُٖيىيَظتُ ًٓٓظاِْ و ْىيًَاُّْ، نُ سُصسَتِ َُطًض يُ باسَّ 
رُْوَ ًَٖٓاوِْ، يُواُْؾ بؤ ػمىوُْ: قُت بُ ػًَىَيُى طُيشّ رِْ ُْنشدووَ، نُ 

بىوِْ ُٖسدوو ))دُطتُيُى(( بًَت و ويَُٓنُػِ ))عُوسَت(( بًَت، ٖاونات تًَهَُي
سَطُصّ سَتُٓدَنشدَوَ و ٖاوػًَىَّ ثًاوإ ضاسَطُسّ ُْػؤػًًُناِْ رْاًْؼِ 
نشدووَ. تا دَطاتُ نؤ و نؤتايِ ُٓو َُٖيىيَظتُ دىاْاُّْ تشّ، نُ دواتش بُ 
وسدَناسيًُوَ باطًإ دَنُئ. نُضِ َُٖىويإ ثًَؼًًَهشإ و وْبىوٕ و نُيُثىوسّ 

تُوَ، نُ يُو ناتُدا باوبىوَ و ُٓو صًََُٓيُػًإ )يُٖىدّ عع سؤَاِْ( دًَِ طش
ػؤػهشدووَ، نُ دواتش َُطًشًُت تًايذا طُسيَُٗيذاوَ و طُػُّ نشدووَ. ٓاػهشايُ 
نُيُثىوسّ سؤَاِْ، يُ سووّ سم يًَبىوُْوَ و بُ نُّ صآًِْ رُْوَ، دسيَزبىوُْوَيُنِ 

َُٖإ تًَشِوآًِْ يُ طشوػتًِ نُيُثىوسّ يؤْاِْ بىوَ. ٖاونات نُيُثىوسّ يُٖىدّ 
طُس رٕ ُٖبىوَ و َؤسنًَهِ ديًٓؼِ ثًَبُػؼًىَ، يُو سيَطُيُػُوَ ُٖوَيًذاوَ بًهاتُ 
ثشطًَهِ ))ػىدايِ(( يإ ))ثريؤص((، تا يُ نؤتايًذا رِْ يُٖىدّ ػؤّ دا بُ دَطت 

 ُٓو دؤسَ تًَشِوآًُْوَ و بُ بشِياسّ ػىداّ دَصاِْ، نُ طُسِاْذُْوَّ بؤ ًًُْ!
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ؤَإ سووٕ دَبًَتُوَ، نُ ُٓو ثاػؼاُّْ َُطًشًُت يُ طُسوَػتِ بُوَؾ ب
طُسَُٖيذاًًُْوَ ناسّ يُ طُس نشدووَ، صؤس يُ نُيُثىوسّ سابشدوو دًاواص ُْبىوَ، نُ 
دَسبشِّ بُسرَوَْذيًُناِْ ثًاو و طىودَناِْ بىو، يُ نؤََُيطايُنِ باونظاالسّ 

ٕ و طؤػُطرينشدِْ يُ ثًُيُنِ ))ًَْشطاالساُْ((دا، نُ َُبُطتِ دَطتَُؤنشدِْ ر
ْضَرتدا بىو. ُٓطُس ُٓو رُْ ٖاوطُسّ نُطًَهًؽ بىوايُ، ثًَىيظت بىو يُ َُٖىو 
ػؤسِاصاْذُْوَ و وسوراْذًَْو دووس بهُوتايُتُوَ، بؤ ُٓوَّ نىسِاًَْهِ ػاوَٕ ثؼتًَهِ 

اتًِ ثتُو و "ثاى" خباتُوَ، نُ ًٖض ػىيًََٓهِ غُسيبُّ تًَذا ُْبًَت و بتىاًَْت َري
 ػؤّ ببات!

ُٓطُس ُٓو وتُيُّ يىيع ًَٖٓشّ َؤسطإ، صاْاّ ُْٓظشؤثؤيؤرّ َُُٓسيهِ 
( ساطت بًَت، يُوَّ ثُيىَْذيًُنِ ثتُو يُ ًَْىإ َىَيهذاسيَتًِ 1881عع  1818)

تايبُت و دؤػِ رٕ )بُ تايبُتًؽ دؤػِ ٖاوطُس عع ايضودُ(دا ُٖيُ، ُٓو نات 
دووسَ ثُسيَضيِ رٕ و )ٖاوطُس يإ ُٓوَّ دَػًَت  يًَهذاُْوَيُنِ صؤس سووٕ دَبًَت بؤ

ببًَتُ ٖاوطُس( و ))ػاويَٓهشدُْوَ((ّ و ثًَضاُْوَّ بُ ثؤػانِ ُٓطتىس، بؤ ُٓوَّ 
ًٖض بُػًَهِ دُطتُّ دَسُْنُويَت و ُْبًَتُ ٖؤناسيَو بؤ وسوراْذٕ و َُٖيُنشدٕ و 

َ، ثًَىيظتُ يُ َُٖىو طُسدمشِانًَؼاِْ ثًاوإ! ضىْهُ رٕ يًَشَدا ))دَفشّ ُْوَنإ((
ػًَُتُيُى ثاى بهشيَتُوَ، بؤيُ دَبًَت دووس يُ ضاوّ ُٓواِْ تش بؼاسدسيَتُوَ تا 
بتىاْشيَت ُْوَيُنِ باؾ و ثاى يُ ثؼتِ ُٓو ثًاوَّ نُ ػاوَِْ ُٓو 
َىَيهذاسيَتًًُيُ، َظؤطُسبهشيَت )دا َىَيهذاسيَتًِ َادّ بًَت، يإ َُعُٓوّ وَى 

يُتِ، يإ ُٖس ًُٓتًاصيَهِ تايبُتِ، نُ باونإ بًطىاصُْوَ بؤ ثًُ يإ ثًَطُّ نؤَُآل
 نىسَِناًْإ، بُو ػًَىَيُّ الّ يؤْاِْ و سؤَاًًُْنإ ُٖبىو(.

ُٓوَؾ واتُ، ُٓو نؤت و بُْذاُّْ نؤََُيطاّ باونظاالسّ يُ ثًَٓاو بُ َريات 
اُْدا ُْبىوٕ، بشدِْ َىَيهًذاسيَتًِ تايبُتذا بُ طُس رْذا طُثاْذبىوّ، يُو نؤََُيطاي

نُ َىَيهذاسيَتِ تًاياْذا ٖاوبُؾ )ػًىع( بىوَ، ضىْهُ يُويَذا َُٖىو ػتًَو يُ ًَْىإ 
تانُناِْ ػًًََُنُدا ٖاوبُؾ بىوَ. ُٖسوَٖا دَوتشيَت يُو نؤََُيطاياُْدا طًَهظًؽ 
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، 2ٖاوبُؾ بىوَ، بؤيُ ثًَىيظتِ بُ داثؤػًِٓ َُٖىو يإ بُػًَهِ دُطتُ ُْنشدووَ
jus prime noctفِ ػُوّ يُنُّ )يإ ػُوّ صاوايُتِ( دَنشيَت َا

وَى  3
 بَُيطُيُنِ تش باغ بهُئ.

َافِ ػُوّ يُنُّ، َافًَهِ دَطتُبُسنشاو بىو، ثًاوّ دَسَبُط بُ دسيَزايِ 
طُسدََِ دَسَبُطايُتِ )تًُْا بؤ نًُْضَنُنإ!( ُٓو َافُّ ُٖبىوَ، يُ 

ًَٓت، نُ ٓاصاد بًَت و ٖاوطُسطريّ بُساَبُسيؼذا دَبىو واص يُ نًُْضَنًَهِ بًَٗ
 بهات!

ُٖسوَٖا بَُيطُيُنِ تشيؽ داِْ رُْ بُ ًَىاُْنإ، نُ صؤسيَو يُ طُيُ 
طُسَتايًُنإ، يُواُْؾ ُٓطهًُؤ، ثًَشَِويإ نشدووَ. الّ عُسَبًؽ يُ طُسدََِ 

(: ناتًَو االضتبضاعُْصآًْذا ُْسيتًَهِ ٖاوػًَىَّ ُٓوَ ُٖبىوَ، نُ ْاويإ ْابىو )
ثًاويَو ويظتبًَتِ نىسِيَهِ دىاًََش يإ ٓاصاّ ببًَت، رُْنُّ ْاسدووَتُ الّ ثًاويَو، 
نُ بُو طًفُتاُْ ْاوداس بىوبًَت )صسْطِ، ثًاوَتِ و يُػذىاِْ و ...ٖتذ( تا يُطَُيِ 
خبُويَت، ُٓطُس َٓذاَيًؼِ ببىايُ دَدسايُ ًََشدَنُّ. ُٓو ُْسيتُ يُ ًٓظجاستُؾ 

ُوسَ ياطاداُْسيإ طاَيتُّ بُ ٓريَيِ و قؤسػهشدِْ رْإ يُ ُٖبىوَ، يًَهؤسطؤطِ ط
اليُٕ ًََشدَناًْاُْوَ دَنشد، دَيىت: "بًَُاْاتشئ ػتًَو ُٓوَيُ ػَُيهِ، بايُخ بُ 
طُط و ُٓطجُناًْإ دَدَٕ، ُٖوٍَ و ثاسَيُنِ صؤس بُ فريِؤ دَدَٕ تا بُضهُّ باػًإ 

يُ َاَيُوَ بُْذ دَنُٕ تا بُتًُْا بؤ  يٌَ بُ دَطت بًَٗٓٔ، ثاػإ دَبًٓطم رُْناًْإ
 ػؤيإ بٔ"!

((ؾ بًًََطم. )طرتابؤ(ّ صاْاّ املخادٌٛدَتىاْطم َُٖات ػت يُ باسَّ ُْسيتِ ))
دىطشافًِ بُْاوباْط ثًٌَ وايُ، ُٓو دؤسَ ٖاوطُسطرييًُ يُ ْاو عُسَبُناِْ 

ٕ و يُ رُْنُيؼذا طُسدََِ ُْصاْطم و يُ ًَْىإ بشاناْذا ُٓدماَذَدسا: "يُ َاٍَ و طاَا
ٖاوبُؾ بىوٕ، ثًَهُوَ رًَْهًإ ُٖبىو، ُٓطُس يُنًَهًإ بًىيظتايُ طًَهظِ يُطٍَُ 
بهات، طؤضاُْنُّ يُ بُسدَّ ضادسَنُدا دادَْا، وَى ًْؼاُْيُى بُوَّ نُطًَو يُ 

 .4رووسَوَيُ، بُآلّ يُ ػُودا دَبىو الّ بشا طُوسَنُ بىوايُ"
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ٕ دّ بؤظىاسدا بًًََطم: "ضُوطاْذُْوَّ رٕ بُ نىستِ، دَتىاْطم يُطٍَُ طًُؤ
دَطُسِيَتُوَ بؤ ػىاطتِ َُْشنشدِْ ػًَضإ و ًَٖؼتُٓوَّ طًظتَُِ َىَيهذاسيَتًِ 
تايبُت. ضُْذَ رٕ يُ نؤتِ ػًَضإ سصطاسّ بًَت، ًَٖٓذَؾ يُ ثاػهؤيُتِ سصطاسّ 

دؤػِ دَبًَت، ُٓطُس نؤََُيطايُى َىَيهذاسيَتًِ تايبُت قُدَغُ و بٓربِ بهات، 
 .5رًْؽ بُ سيَزَيُنِ بُسضاو باػرت دَبًَت"

ُٓوَّ بُ سِاطتِ طُيشَ، ُٓوَيُ ديُٓنإ عع طُسَسِاّ يًَبىسدَيِ و سيَضطشتًٓإ يُ 
رٕ وَى َشؤظًَو عع ُْتىأْ بُ طُس دياسدَّ طتُّ و ثاوارمىاصيِ ثًاوإ، بطشَ 

ضانُّ ديُٓنإ يُطٍَُ . بُو ػًَىَيُؾ 6َىَيهذاسيَتًِ ثًاوإ بُ طُس رْاُْوَ صاَيبصم
رْذا يُ ْاو ػُثؤظم داب و ُْسيتذا وٕ دَبًَت و يُطَُيًؼًذا َُٖىو فًهشَ ًٓٓظاًًُْ 
ْىيًَُنإ دَػاسدسيَُٓوَ، تا داسيَهِ تش فًهشَناِْ طُس بُ نُيُثىوسّ نؤٕ بًَُٓوَ 

 َُيذإ.
ثًَؽ يُّ نتًَبُدا ػمىوُْيُنِ باؾ بؤ ُٓو قظُيُ دَبًٓطم: ُٓو نُيُثىوسَ نؤُّْ 

طُسَُٖيذاِْ َُطًشًُت باو بىوَ، نُ يُ اليُى نُيُثىوسّ )يؤْاِْ عع سؤَاِْ( و يُ 
اليُنِ تشيؼُوَ نُيُثىوسّ يُٖىدّ بىوَ، َُٖىو فًهشَ ْىيًَُناِْ َُطًض يُ باسَّ 
رُْوَ َُٖيذَيىػًَت. تُْاُْت ثؤَيع، ُٓو ثُياَبُسَ يُٖىديُّ يُ ريٓطُيُنِ يؤْاِْ 

يَت و ثؼتًىاًِْ يُ نُيُثىوسَ نؤُْنُ دَنات و فًهشَناِْ عع سؤَاًْذا رياوَ، د
ػؤّ دَضُطجًًََٓت و بُسدّ بٓاغُّ ُٓو تًؤسَ َُطًشًًُ يُ طُس رٕ دادًََْت، نُ 
يُ طُسدََِ باوناِْ فُيًُطىفذا باو بىوَ و فُيًُطىفاِْ طُدَناِْ ْاوَسِاطتًؽ 

 بُسدَواّ دَياْىتُوَ!
ًِٓ ُٓوَ دَنُئ، تًَشِوآًِْ الٖىتِ و فُيًُطىفُ بُ دسيَزايِ ُّٓ تىيَزيُٓوَيُ تًَب

َُطًشًًُنإ عع وَى ػىو و ُْسيتِ ًَُٖؼُيِ ثًاواِْ ٓايًِٓ عع يُ طُس ثشطِ 
))طًَهع(( بًٓانشاوَ و رٕ تًايذا ُْ َشؤظُ، ُْ ٖاوسٍَِ و ُْ ٖاوثًؼُ و ...ٖتذ، 

تُٓوَ(( دَبًًَٓت. بَُيهى تًُْا، وَى قُػُ ٓؤطُطتطم دََيًَت، سؤَيِ ))دَفشّ وَضُػظ
ٓؤطُطتطم ػؤّ يُ طُدمًذا يُطٍَُ صياد يُ طؤصاًًُْنذا سايبىاسدووَ، تا يُ نؤتايًذا 
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ػؤّ بؤ ))طؤصاًًُْى(( تُسػاْهشد و نىسِيَهِ يًَبىو، نُ ْاويٓا ))نىسِّ 
طىْاُٖنُّ((! دواتش صؤسيَو يُو رياُّْ داساِْ ثُػًُإ بىوَوَ، بُ دؤسيَو ػؤصطُّ 

ػُطًَٓشاو(( بىوايُ! دََيًَت: ))ٓاخ! ُٓطُس يُبُس ػؤػُويظتًِ ػىاطتىوَ نُ ))
 ًََُُنُتِ ٓامسإ ساصّ بىوَايُ، نُ ػُطًَٓشاو مب، ًَٓظتا صؤس بُػتُوَستش دَبىوّ((!

( بُنشدَوَ ُٓو ػؤصطُيُّ 254عع  185بُآلّ ٓؤسدًِٓ ُٓطهُْذَسّ )
ُصسنشد و ضىونِ ٓؤطُطتًِٓ بُديًَٗٓا، ناتًَو ػؤّ بؤ داويَٓجانًِ ًَُٖؼُيِ ْ

ػؤّ بشِّ و ػؤّ ػُطاْذ! ضىْهُ وَى ػؤّ دََيًَت، نُطًَهِ طاسد و طشِ و بٌَ 
ُٖطت و طؤص ُْبىوَ، نُ بتىاًَْت ػؤّ يُ بُسدَّ وسوراْذُْناِْ دُطتُدا 

 .7سابطشيَت...(
ػىيَُٓس، بُ دسيَزايِ ُّٓ تىيَزيُٓوَيُ تًَبًًِٓ دوو ػت دَنات: سم بىوُْوَ يُ 

ُٓفالتىٕ َؤسنًَهِ فُيظُفًِ ثًَذساوَ، الّ فُيًُطىفُ  دُطتُ، نُ الّ
َُطًشًًُناًْؽ بىوَ بُ ثشطًَهِ ديِٓ. وَى ُٓوَّ بًًًََت دُطتُ ػتًَهِ دابشِاو 
بًَت يُ َشؤظ! بابُتِ دُطتُؾ فُيظُفُّ بىوْطُسايِ ٖاوضُسخ وسدَناسيِ تًَذا 

ت. دووًََؽ: نشدووَ و تىاًْىيُتِ طُسْر بُ الّ بايُػِ دُطتُدا سابهًَؼًَ
سابشدووّ ))ثًع((ّ صؤسيَو يُ قُػُنإ نُ يُ طُدمًَتًذا ثُتِ ٓاسَصوويإ 
ػًهشدووَ، نُضِ يُ ثرييَتًذا ثُػًُإ بىوُْتُوَ و بُ دواّ ))قؤضًَهِ قىسباٌْ((دا 
طُسِاوٕ تا يؤَُّ بهُٕ و طىْاُٖنُ خبُُْ ُٓطتؤّ، ًٓرت ))رٕ(( دَبًَتُ: ُٓو ػُيتاُْ 

 نشدّ و ًَٓؽ ػؤّ ثًَُٓطريا و بُدًًََُوَ ضىوّ!دىاُّْ، نُ باْطِ 
قُػُّ وا ُٖبىوَ بُسادَيُى يُ طُسنًَؼًًُ طًَهظًًُناِْ بُسدَواّ بىوَ، تا  

نُطىناسّ نضُنُ ٖاتىوٕ و يُ ػرييًِٓ ػُودا ضىونًإ بشِيىَ! ػمىوُّْ ُٓوَؾ وَى 
ذا، نُ (، فُيًُطىفِ الٖىتًِ فُسَْظًذا سووي1142عع  1979يُطٍَُ ُٓبًالسد )

طُوسَتشئ َاَؤطتاّ الٖىتِ طُسدََُنُّ ػؤّ و ٖاونات طُوسَتشئ ثاَيُواِْ 
دا نضُ ػىيَٓذناسيَهِ ُٖسصَناسّ ػؤّ بُ ْاوّ 1118ػؤػُويظتًًؽ بىو! يُ طاَيِ 

طاآلٕ و ًٖىيضيؽ، نُ بشاصاّ  39ًٖىيض ػؤػىيظتىوَ، يُو ناتُػذا ُٓبًالسد تَُُِْ 
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طاآلٕ دَبًَت.  17ْؤتُسداّ بىوَ، تَُُِْ فؤيبًَشت عع ّ نآًِٖ نًًََظاّ 
ثُيىَْذيًُنُيإ يُ طُسَتادا ًَْٗين بىوَ، تا ناتًَو نضُنُ دووطًإ نُوتىوَ و 
نىسِيَهِ بُْاوّ ُٓطرتؤالب بىوَ. ُٓو نات َاَِ نضُنُ بشِياسيذا تؤَيُ يُ ُٓبًالسد 

بشِياسيذا يُ بهاتُوَ و ثًالُْنُػِ يُ ناتِ ػُودا دًَبُدًَهشد! دواتش ُٓبًالسد 
نًًََظاّ طاْت ديًٓض يُ دَوسوبُسّ ثاسيع ببًَتُ ساًٖب و ًٖىيضّ ػؤػُويظتًؼِ 

 ضىوَ نًًََظاّ ُٓسدًٓتًًٌٓ.
ػىيَُٓس دَتىاًَْت صياد يُ ػمىوُْيُى بؤ ))سقِ ْآاطايِ(( ُٓو ثًاواُْ يُ طًَهع 

هذاُْوَيإ ببًًَٓت، نُ ٖؤناسَنُّ ْشنُ و ْاَيُّ دَسووِْ و نُطًًُ، نُ سَْطُ يًَ
 ( و قىتاخباُْنُّ دَطت بهُويَت!1939عع  1865الّ فشؤيذ )

ًَٓؽ ًٖىاداسّ بُّ صدمريَيُ بُطؼتِ و بُّ نتًَبُؾ بُتايبُتِ، بُػذاسيًُنِ يُ 
ٓاصادنشدِْ ))سَطُصَنُّ تش(( و صيٓذوونشدُْوَّ ))باَيُ ػهاوَنُ((دا نشدبًَت، تا 

س )ضىْهُ وَى وتىوياُْ ٍَُ بُ باَيًَو بُػهى وَى َُٖىو ثًاواِْ تش بهُويَتُوَ نا
 ْافشِيَت و ضُثًَُؾ بُ دَطتًَو يًَٓادسيَت عع وَسطًَشِ(.

 
 

 ًُٓاّ عُبذويفُتاغ ًُٓاّ 
 1995نىيَت، سىصَيشاِْ  
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 ثاذى يةكةم
 

 ثيَش سةرهةلَدانى مةسيحييةت
 

))رْإ َافِ بُسِيَىَبشدِْ ًٖض ُٓسنًَهًإ ًًُْ...بَُيهى 
ُ ريَش طُسثُسػتًًُوَ، ُٖس ضعُْذَ طُيؼعتبُٓ   دَبًَت خبشيَٓ

 تَُُِْ ُٖساػًؽ، ضىْهُ ُٓقًًََهِ َُٖيُػُيإ ُٖيُ..((
 ياطاّ دؤطتًٓإ 

 
))نٌَ دَتىاًَْت رًَْهِ ضانُناس بذؤصيَتُوَ؟ ْشػِ رًَْهِ 

 وَٖا يُ ْشػِ صيَشِ و ياقىوت صياتشَ...!((
 

 طفشّ َُٓظاٍ 
 19عع  31ًٓظشاسِ  
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 شةرةتا
 

ت يُ طُسدًَََهذا يُ فُيُطتطم طُسيَُٗيذا، نُ دَطُآلتِ َُدَِْ الّ َُطًشًًُ
سؤَاًًُْنإ و دَطُآلتِ ديًٓؽ الّ يُٖىديًُنإ بىو. بُو ػًَىَيُؾ ٓايًُٓ ْىيًَُنُ 
نُوتُ ًَُالًَِْ دوو دَطُآلتِ طُسبُػؤوَ، نُ يُ صؤسيَو يُ ػتُناْذا دًاواص بىوٕ، بُآلّ 

 .8ؽ سقبىوُْوَ يُ رٕ، يإ بًًَطَم: بُ نُّ طُيشنشدِْ رُْيُ يُى ػتذا ٖاوسِا بىوٕ: ُٓوي
ًاُّْ  يُنًَو يُ ثاسادؤنظُ طُيشَنإ ُٓوَيُ، طُسَسِاّ ُٓو فًهشَ ْىٍَ و ًٓٓظاًْ
طم بًًَطَم يُ صؤسبُياْذا َافِ رِْ داوَ، بُو  ، نُ دَتىْا َُطًشًًُت يُ باسَّ رُْوَ ًَٖٓاوِْ

سَتِ َُطًض يُ باسَّ رْاِْ طُسدََُنُيُوَ ػًَىَيُّ ثاؾ نًََُو يُ َُٖيىيَظتِ سُص
ُبىو عع  ُيإ بؤ رٕ ٖ دَيبًٓطم، نُضِ ُٖسدوو دَطُآلتِ ثًَؼىو عع نُ ديذيَهِ دورَٓهاسْا
ًًإ بُ طُس ُٓو َُٖيىيَظتُ ْىيًَاُّْ َُطًشًًُتذا صاَيصم و بطشَ بُ تُواوّ نجًإ  تىْا

ُُْوَ، تا داسيَهِ تش بُ نُّ طُيشنشدٕ و دورَٓايُتً ِ نؤٕ طُسِايُوَ و يُ طُس دَطتِ به
َت، نُ  قُػُ فُيًُطىفُنإ، بُسطًَهِ َُطًشًِ بُ بُسدا نشا: دا يُ طُسدََِ باوناْذا ًب
طُسَتاّ فُيظُفُّ َُطًشِ ثًَو دًََٖٓٔ، يإ يُ طُسَتاّ فُيظُفُّ طُدَناِْ 

نؤتايِ  ( دَطت ثًَذَنات، يإ ي439ُعع  354ْاوَسِاطتذا بًَت، نُ بُ قُػُ ٓؤطُطتطم )
َت يُ طُس دَطتِ قُػُ تؤَاّ ُٓنىيِٓ )  (.1274عع  1225ُٓو طُسدََُدا ًب

ًِٓ يُٖىديِ بؤ رٕ، بُ َُٖىو سَطُصَناًًُْوَ يُ طاَيتُنشدٕ بُ  َُطًشًُت تًَشِوْا
ُٓقًَِ و بىغضاْذِْ طؤص و َُٖيضىوُْناِْ و بُ طىوى طُيشنشدِْ دُطتُّ، بُ َرياتِ 

ُٓدا وَى طُسضاوَّ دَسد و ُْػؤػِ و ػشاثُناسيًُناِْ وَسطشت، نُ دُطتُّ رٕ يُو دي
ُسَِتِ ػشاثُ )ايؼش( يُ طُسدووٕ و طُسَتاّ الداِْ َُٖيظىنُوتِ  ْاو نؤََُيطا و وَى ٓب

 َشؤيِ يُ طُسَتاّ دسوطت بىوُْوَ، تَُاػا دَنشا.
ًُٓ، يُ ُٖسدوو  ُبُطتِ ثؼتًىاِْ نشدٕ و بًَُٖضنشدِْ ُٓو دؤسَ تًَشِوْا ثاػإ، بُ َ

ُْذ سَطُصيَهِ تشيإ طُسباسنشد، بُ تايبُتِ ثاؾ ُٓوَّ ف ًُوَ ض ًهشّ يؤْاِْ و سؤَاًْ
 .9باوناِْ نًًََظا تًؤسّ ُٓسَطتؤيإ يُ باسَّ رُْوَ وَسطشت
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)يُ رَاسَّ ثًَؼىوّ ُّٓ صدمريَيُدا بُ وسدَناسيًُوَ باطِ ُٓسَطتؤَإ نشدووَ( و 
َش و ٌََ بُ فُيًُطىفُ َُطًشًًُناًْؽ ُٖوَيًاْذا يُ سيَطُّ  َىإ ًْ ُٓسَطتؤوَ، ثُيىَْذيِ ًْ

َشيُٓ بهُويَتُ طُسَوَ،  ػًَىَيُنِ ٖرياسنًًاُّْ طُس بُسَو رووس سيَو خبُٕ، بُ دؤسيَو، نُ ًْ
ضىْهُ ُٓو فؤسّ، َاًُٖت، فًهش و ُٓقًَُ. يُ ناتًَهذا ًًََُٓ: َادَ، دُطتُ، َُٖيضىوٕ و 

 ُٖطت و طؤصَ.
ُُْوّ ثًَؼرت بامسإ نشد، نُ ضؤٕ الّ  ُبُسّ َ ًُْا يُ طًاًْ ُٓسَطتؤ، نؤسثُيُ ت

ًُْا ُٓو فانتُسّ ناسا و ناسيطُسَ يُ ثًتاْذْذا، سؤَيِ  َت، ضىْهُ ت ًَب )طجًَشّ(ّ ثًاو ػَُيل د
َبًًَٓتُوَ ثًَؼهُؾ بهات و  ا ُٓوَيُ َادَ، نُ ػؤّ يُ ػىيَِٓ َاْطاُْدا د رًْؽ تًُْ

دِْ ثًَىيظتِ وَى ػىئَ و َُٖىو سَطُصَ نؤسثُيُ يُ َٓذاَيذاِْ ػؤيذا دًَبهاتُوَ و ػىاس
َشيُٓ يُ ثشؤطُّ دسوطت بىوْذا سؤَيِ  ُبُس ُٓوَػِ ًْ بُ طىودَناِْ تشّ ثٌَ ببُػؼًَت. ي
َتُ ًًََُٓ، ُٓطُس َادَ  ًَب طُسَنِ ُٖيُ، نُواتُ ُٓطٌَ وايُ نؤسثُيُ ًَْشيُٓ بًَت عع بُآلّ د

، نُ ثًاو دَسياْذَدات عع بُو ػًَىَيُؾ ْضَُناِْ ًًََُٓ بُ طُس ُٓو َادَ باآلياُْدا صاَيصم
َت. قُػُ تؤَاّ ُٓنىيِٓ، بُو ػًَىَيُّ يُّ نتًَبُدا  ًَب َشيُٓيُنِ ْىقظإ د ًْ ،ًًََُٓ

 بُسضاوَإ دَنُويَت، بُ تًَش و تُطُظم ساظُّ ُّٓ بريؤنُ ُٓسَطتؤيًُّ نشدووَ.
ع( بؤ دياستشئ طُسباسنشدُْناِْ َُطًشًًُت )بُ تايبُتًؽ َُطًشًًُتِ ثؤَي

َْطِ و  َشيُٓ بُ طُس ثًَطُّ ًًََُٓدا، بشيتًًُ يُ سُقًكُتِ طٌَ س بُسصنشدُْوَّ بُٖاّ ًْ
سصطاسبىوٕ: سصطاسنُسّ َشؤظايُتِ نىسِّ ػىدايُ، نُ ػؤّ بُ يُ ػاضذاْذا تا دًٗإ يُو 
طىْاٖاُْ ثاى بهاتُوَ، نُ بُ ٖؤّ َُٖيُّ ُٓصَيًِ َشؤظُوَ تًًَهُوتىوَ، ُٓوَؾ ثاؾ ُٓوَ 

نُ رٕ )سُوا( فُسَاِْ ػىداّ ػهاْذ و بُ ٖاْذاِْ ػُيتإ )َاس(، ثًاو )ٓادَّ(ّ  ٖات،
 َُٖيؼَُيُتاْذ و فًَشّ ياػًبىوِْ نشد.

ٓاطايًُ ُٓطُس ُٓدماَِ ساطتُوػؤّ ُٓو عُقًذَيُ: بُسصنشدُْوَّ ثًَطُّ ثًاوّ داَاو 
َت، نُ طىايُ ًًََُٓ َُٖيًؼَُيُتاْذ و طىَشِاّ نشد! بُآلّ ثًَطُّ ر ٕ يُوَّ داساِْ ػشاثرت ًب

َت!  ًب
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 بةشى يةكةم

 ثاشخانى مةدةنيى رؤمانى
 

باسودؤػِ سؤَاّ داسإ، صؤس يُ ُٓطًٓا بُ تايبُتِ و يُ نىيتىوسّ يؤْاِْ بُ  
طؼتِ دًاواص ُْبىو، يُويَؽ ػاس يُنُّ طًاطِ بىو. دَوَيُتُ ػاسيؽ يُ 

ا يُنظإ بىوٕ، ثًَهٗاتبىو. ٖاووآلتًًاِْ ٓاصادّ سؤَاِْ، نُ يُ َاف و ًُٓتًاصَناْذ
ثامشاوَّ تشّ ػَُيهِظ يإ بًاِْ، يإ نؤيًُ بىوٕ. بًاًًُْنإ ًٖض َاف و 
ًُٓتًاصيَهًإ ُْبىو، تًُْا ُٓوَ ُْبًَت، نُ ٖاووآلتًًاِْ سؤَاِْ ػؤبُػؼاُْ ثًًَإ 
دَدإ. ٖاو نات، ٖاوػًَىَّ َُٖىو ػاسَناِْ تشّ ُٓو طُسدََُ، رَاسَيُنِ صؤس 

رٕ و بُ ثًاوَوَ ُٖبىوٕ، نُ صؤسيَهًإ يُ سيَطُّ بُ بُديٌ طشتُٓوَ  نؤيًُ بُ
 .19بىوبىوُْ نؤيًُ

 بُوَؾ دَتىاْطم بًًََطم، داًْؼتىإ يُ طٌَ طشوخ يإ ضطم ثًَهٗاتبىوٕ:
 ٖاووآلتًاِْ ٓاصادّ سؤَاِْ، نُ ػاوَِْ َُٖىو َاف و ًُٓتًاصيَهٔ.يُنُّ: 
 تًاصيإ ًًُْ.بًاًًُْنإ، نُ َُٓاُْ َاف و ًُٓدووَّ: 
 نؤيًُنإ، نُ وَى َىَيهًَهِ تايبُتِ ٓاغاناًْإ تَُاػا دَنشئَ. طًًَُّ:

ُٓوَؾ َُٖإ ثًَشَِوّ ػاسَ يؤْاًًُْنإ بىو يُ ثؤيًَٓهشدِْ داًْؼتىاْذا. بُآلّ 
بُسَوثًَؼضىوِْ ػاسّ سؤَاٌْ ٓاسِاطتُيُنِ دًاواصتشّ يُ ػاسّ يؤْاٌْ طشتبىو، 

ٓىسّ ًُٓتًاصَناِْ ػؤياًْإ فشاواْهشد، تا طُظم ػاس طؤسِا سؤَاًًُْنإ وسدَ وسدَ ط
 بُ ُْتُوَيُى و يُ دوايًؼذا بىو بُ دًْاّ ػاسطتاٌْ.

بًاًًُْنإ يُ سؤَادا نُطًَتًًُنِ دًانشاوَيإ ُْبىو عع بُو ػًَىَيُّ يُ ُٓطًٓا 
ُٖبىو عع تًُْا َُطُس بُ ضاوّ بًاِْ طُيشّ ػَُيهُ عُواَُنُ بهُئ، بُآلّ بُ 
تًَجُسِيِٓ نات صؤسيَو يُو عُواّ و سَعًُتاُْ طؤسِإ بُ ٖاووآلتِ و ًٖض 
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ًْؼاُْيُنًإ َُْا، نُ يُ ٖاووآلتًًُ بُٓسَِتًًُناًْإ دًابهاتُوَ، ٖاونات ضاوديَش 
Censor

دَطُآلتِ ُٓوَّ ُٖبىو ْاوّ بًاًًْإ خباتُ يًظتِ ٖاووآلتًًاُْوَ،  11
 سيَطُيُوَ بىوٕ بُ ٖاووآلتِ.بًَطىَإ صؤسيَو يُ بًاًًُْناًْؽ يُو 

 
 

 يةكةم: ذن لة رؤماى كؤندا
بُ ثًَِ ُٓو دابُػهشدُْ طٌَ اليًًُُّْ داًْؼتىاِْ سؤَاّ نؤٕ، نؤََُيطاّ 

 سؤَاِْ طٌَ ضطم رِْ يُ ػؤ دَطشت، بُّ ػًَىَيُ:
أ عع رِْ ٓاصادّ سؤَاِْ: ُٓويؽ يُنًَو يَُاُْ بىو: ٖاوطُس، دايو، نابإ يإ 

 .Dominaػاتىوٕ 
 .12ب عع رِْ بًاِْ: ًَُٓؽ وَنى ثًاوّ بًاِْ ًٖض َاف و ًُٓتًاصيَهِ ُْبىو

 .13ز عع نًُْضَنُنإ: َُٓاًْؽ َىَيهِ تايبُتًِ ٓاغاناًْإ بىوٕ
 ًَٓظتاؾ باطًَو يُ باسَّ ُٖس يُنًَو يُو ضًٓاُْ دَْىوططم:

 
 أ ــ ذنى ئازادى رؤمانى:

ِْ ضُْذ بشِياسيَهِ تايبُت بُ سَْطُ يُ بُػًَهِ ياطاّ دؤطتًٓاْذا، بُ ْاوًْؼا
بريؤنُيُنِ سووػمإ يُ طُس دؤػِ رٕ يُ نؤََُيطاّ سؤَاًْذا  14رٕ و ٖاوطُسطريّ

دَطت بهُويَت، َُٖيبُتُ َُبُطتًؽ يُ رٕ يًَشَدا، ٖاووآلتًِ ٓاصادّ سؤَاًًُْ، ُْى 
 :15رِْ بًاِْ يإ نًُْضَنُنإ. يُو ياطاَدا ٖاتىوَ

 ناسوباسَ طؼتًًُناًْإ ًًُْ. عع رْإ َافِ بُسِيَىَبشدِْ 1
عع ثًَىيظتُ رْإ يُ ريَش طُسثُسػيت)ايىؿايُ(دا عمًَُٓٓوَ، با طُيؼتبُٓ  2

 تَُُِْ ُٖساػًؽ، ضىْهُ ُٓقًًََهِ َُٖيُػُيإ ُٖيُ.
 عع ثًَىيظتُ رْإ ًَهُضِ ًََشدَناًْإ بٔ. 3
 عع ثًَىيظتُ رٕ ػىيَِٓ ًََشدَنُّ بهُويَت. 4
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 طُس رْاُْوَٕ. عع ثًاوإ ثًُيُى بُ 5
 عع يُ صؤسيَو يُ سىنُُناِْ ياطادا، رْإ يُ ػىاس ثًاواُْوَٕ. 6
عع دَػًَت طؤسِيُٓوَ يُطٍَُ َاسَيِ رْذا بهشيَت، تُْاُْت يُ طُسوَػتِ رٕ و  7

 ًََشدايُتًؼذا، بُو َُسدُّ يُ بُسرَوَْذيِ رُْنُ بًَت.
ؤيإ بًَت، تا وَى عع يُ بُسرَوَْذيِ نؤَاسَ، نُ رْإ َاسَيًُنُيإ بؤ ػ 8

 ياسَُتًًُى بؤ دووباسَ ػىونشدُْوَ بُناسيبًَٗٓٔ.
بُو ػًَىَيُ عع ثاؾ ػىيَٓذُْوَّ ُْٖذيَو يُ َادَناِْ ياطاّ دؤطتًٓإ عع 

. 16بؤَإ دَسدَنُويَت، نُ يُ سووّ ياطايًُوَ تًُْا ثًاو بىوِْ ُٖيُ و داْجًاْشاوَ
سػتًذا دَبًَت. ٖاونات ُٖس ثًاويؽ بُآلّ رٕ، تا نؤتايِ تَُُِْ ُٖس يُ ريَش طُسثُ

رياِْ ديًِٓ بُ دَطتُوَ دَبًَت، باوى، طُسؤى ػًَضإ و ٖاونات نآًِٖ طُوسَػُ، 
 ُٖس ػؤيؼِ بُ تًُْا سيَطُ ثًَذساوَ بُوَّ، نُ دسيَزَ بُ ثُسطتِٓ باووباثرياِْ بذات.
إ يُ َادَّ يُنَُِ ُٓو ياطايُّ دؤطتًٓاُْوَ تًَبًًِٓ ُٓوَ دَنُئ، نُ رْ

َافِ بُسِيَىَبشدِْ ُٓسىظ يإ ناسوباسَ طؼتًًُناًْإ ًًُْ، رٕ يُ رياِْ طؼتًذا بؤ 
ػمىوُْ، يُ َُٖىو وَصيفُ طؼتًًُنإ دووسػشاوَتُوَ، نُ ُٖس بُو ٖؤيُػُوَ بُو 

(. Officia Viriliaوَصيفاُْ دَوتشيَت )وَصيفُ ًَْشيُٓيًُنإ( يإ )وَصيفُّ ثًاوإ 
ِ ٖاِْ رْاِْ ُْداوَ تا بُو ضاالنًًاُْ ُٖطضم، نُ ثًاوإ ُٖسطًض نؤََُيطاّ سؤَاْ

 .17ثًًَإ َُٖيذَطضم
ُٖسضِ ُٓو قظُيُػُ، نُ دََيًَت، ثًَىيظتُ رْإ بُسدَواّ يُ ريَش طُسثُسػتًذا 
بٔ، ضىْهُ ُٓقًًََهِ َُٖيُػُيإ ُٖيُ، ساطتًًُنُّ، ُٓو قظُيُ يُ ُٓدماَِ ُْسيتِ 

ُطُيُّ ٖاوطُسطرييذا، ضىْهُ صؤسداس نضِ ػىدّ سؤَاًًُْناُْوَ ٖاتىوَ يُ َ
َٓذاَيًإ َاسَنشدووَ، تُْاُْت ُْٖذٍَ داس ُْدَطُيؼتُٓ تَُُِْ باَيػبىوًْؽ، 
ضىْهُ تَُُِْ ياطايِ بؤ ٖاوطُسطريّ دواْضَ طاآلٕ بىو. بُطُسٖاتًَهِ ْاوداس 

دَتىاْطم  ُٖيُ، نُ )بًىتاسى( يُ باسَّ نؤسًًًْا دايهِ بشاياِْ طشانؤغ دَيطًَشِيَتُوَ.
يُ سيَطُيُوَ يُ َُسطُطاتِ َاسَنشدِْ نضِ َٓذاٍَ يُ نؤََُيطاّ سؤَاًْذا 
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ٓاطاداسبطم. تًبرييؤطِ ًََشدّ دوو َاسّ يُ طُس دًَِ ػُوَنُّ طشت، سؤيؼتُ الّ 
فاَيطشَوَنإ تا سووداوَنُّ بؤ يًَهبذَُْوَ، ثًًَاْىت ُْياْهىريَت و بُسَيًََايإ بهات، 

َاسَ )ًَْشيُٓنُ( بهىريَت، ُٓوا ػؤّ دََشيَت، ُٓطُس َاسَ  ضىْهُ ُٓطُس بًَت و
)ًًََُٓنُ(ؾ بهىريَت، ُٓوا نؤسًًًْاّ ٖاوطُسّ دََشيَت. نابشاؾ يُ تشطِ 
ٖاوطُسَنُّ، نُ طاآلًَْهِ صؤس يُ ػؤّ َٓذاَيرتبىو، َاسَ ًَْشيُٓنُّ نىػت. دواّ 

ؤيًُنُوَ نابشا َشد، َاوَيُنِ نًَُؽ يُو سووداوَ و بُٖؤّ ساطت وَسطُسِاِْ ثًَؼط
نؤسًًًْاّ رًْؼِ يُ تَُُِْ بًظت و ثًَٓر طاَيِ و يُ ناتًَهذا، نُ دايهِ دواْضَ 

 .18َٓذاٍَ بىو، بًَىَرٕ نُوت
يُو بُطُسٖاتُوَ دَطُيُٓ ُٓوَّ نؤسًًًْا، يُ ناتِ ٖاوطُسطرييذا تَُُِْ دواْضَ 

، ًٓرت ٓاطايًُ ُٓطُس يإ طًاْضَ طاآلٕ بىوَ، واتُ َٓذاَيًَو بىوَ و ًٖضِ ُْصاًْىَ
ياطاداُْس ثًَِ وابًَت رٕ ُٓقًًََهِ َُٖيُػُ يإ طىنِ ُٖيُ! بطشَ ُْٖذٍَ داس ُٖس يُ 
ناتِ ْاو بًَؼهُوَ ضاسَْىوطِ نضُنُ دياسيذَنشا، ُٓوَؾ ناتًَو باونإ بُ تَُاسِ 

بؤ فشاواْهشدِْ طٓىسّ ٖاوثُؼماًَْتًًُناًْإ، يإ بؤ بُدَطتًَٗٓاِْ ثؼتًىاًِْ صياتش 
 ناس يإ وَصيفُناًْإ، َٓذاَيُناًْإ يُ يُنرتّ َاسَ دَنشد.

سَْطُ طًظتَُِ طُسثُسػتًاسيؽ بشِيَو دؤػِ رػمإ بؤ سووٕ بهاتُوَ، نُ تا يُ 
َاَيِ باونذا بىو نؤيًُ و ًَهُضِ ثًاو بىو، نُ دَضىوَ َاَيِ ًََشديؽ ُٖس نؤيًُّ 

تشّ ًََشدَنُّ، بُ تُواوّ ثًاو بىو: رٕ يًَشَدا دَبىوَ نضًَو وَى نضُناِْ 
 ثُيىَْذيِ يُطٍَُ ػًَضاُْنُيذا دَثضشِاْذ و ًََشدَنُػِ دًَطُّ باونِ دَطشتُوَ.

بُآلّ ثًَىيظتُ ٓاَارَ بُوَ بذَئ، نُ رٕ يُ نؤََُيطاّ سؤَاًْذا بُ ػًَىَيُنِ 
 19سَٖا يُ سَطُصّ بُساَبُس دًاُْدَنشايُوَ، وَى ُٓوَّ يُ طُسدََِ نالطًهًِ

يؤْاًْذا ُٖبىو، ُٖس ضُْذَ يُ ػًَضاِْ سؤَاًْؼذا )سُسيِ( ُٖس ُٖبىو،  نؤََُيطاّ
بَُيهى نض يُطٍَُ بشاناًْذا بُػًَىدَنشا، ٖاوػًَىَّ بشاناِْ دَشمىيَٓذ، ُٖسوَٖا 
قىتاخباُْ سؤَاًًُْناًْؽ تًَهٍَُ بىوٕ، رٕ عع ناباِْ َاٍَ عع يُطٍَُ ًََشدَنُيذا ْاِْ 

َسدَيِ طشْطِ يُطٍَُ َٓذاَيُناًْذا دَطًَشِا، وَى دَػىاسد، دايهًؽ سؤَيًَهِ ثُسو
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ػمىوُْيُنًؽ دَػًَت ٓاَارَ بُ نؤسًًًْاّ دايهِ بشاياِْ طشانؤغ بذَئ، نُ ثًَؽ 
نًََُو بامساْهشد، ُٓو بىو ثاؾ َشدِْ ًََشدَنُّ سَُاطِ َٓذاَيُناِْ بُسصنشدَوَ 

ُٖسَِػُيإ يُ و ٖاٌْ دَدإ، تا سووبُسِووّ ُٓو َُتشطًًاُْ بىَطتُٓوَ، نُ 
دَوَيُتُنُيإ دَنشد، تُْاُْت ناتًَهًؽ صاِْ، نُ نىسَِناِْ يُ طُس نًَؼُّ 

 .29وآلتُنُيإ ُٓطُسّ َشدًْإ ُٖيُ، سَُاطُتِ داُْبُصّ
طُسَسِاّ دآْاػمإ بُو ػاآلُْدا، بُآلّ رٕ )ايضودُ(ّ سؤَاِْ بُ تُواوّ يُ ريَش 

ؤْرتؤأل و دَطُآلتُ وسدَ وسدَ و بُ نؤْرتؤَيِ ًََشدَنُيذا بىو، ُٖس ضُْذَ ُٓو ن
ناسيطُسيِ نؤََُيًَو فانتُسّ صؤس و دًاواص، نُ ثاؾ نًََُهِ تش باطِ ُْٖذيَهًإ 
دَنُئ، نًَُهشد. فًهشّ سؤَاِْ باونِ نشدووَ بُ طتَُهاسيَو، نُ دَطُآلتِ 

ْٔ ريإ و َُسطِ بُ طُس َٓذاَيُناًْذا ُٖيُ، ُٓواًْؽ بُ بٌَ سَصاَُْذيِ ُٓو ْاتىا
ًٖض ُْٖطاويَو بًَٓٔ. ساَيِ َٓذاَيُ نىسَِناًْؽ، تُْاُْت دواّ ُٓوَػِ، نُ 
دَطُيؼتُٓ تَُُِْ ُٖساػِ، بُ َُٖإ ػًَىَ بىو. رٕ يُ سؤَاّ نؤْذا عع بُ 
ػًَىَيُنِ طؼتِ عع َٓذاَيًَو بىو، نُ بُ دسيَزايِ رياِْ ثًَىيظيت بُ سيَٓىيَِٓ و 

ىو بتىاًَْت يُ دَطُآلتِ ثًاوّ طتَُهاس ضاوديَشّ و ثاساطضم ُٖبىو و َُساٍَ ب
 سصطاسّ بًَت.

نضِ سؤَاِْ، ُٓطُس بًىيظتايُ ػىو بهات، ثًَىيظتِ دَنشد يُ ًَْىإ دوو دؤس 
ٖاوطُسطرييذا يُنًَهًإ َُٖيبزيَشيَت: يإ ٖاوطُسطريّ بُ ػًَىَّ دَطتبُطُسداطشتٔ 

Cum Manuَطُآلتِ ًََشدَنُّ : َُُٓيإ واتُ بىوى و ُٖسضِ ُٖيُ خبشيَتُ ريَش د
يإ باونِ، يُّ ساَيُتُػذا باوى ػؤّ نضُنُّ سادَطتِ صاوانُّ دَنشد يإ دَشمظتُ 
ريَش دَطُآلتًًُوَ. دؤسّ دووًََؽ بشيتًِ بىو يُ: ٖاوطُسطريّ بُ بٌَ سادَطتهشدٕ 

Sin Manu يَُُياْذا نضُنُ و ُٖسضًًُنِ ُٖيبىو يُ ريَش دَطُآلتِ باونًذا ،
طًًًََُؽ ُٖبىو ثًَِ دَوتشا ػًَىاصّ نىْفُسياػى  دََاُْوَ. دؤسيَهِ

Confarretion  ُعع واتُ ػىاسدِْ نًَو ثًَهُوَ عع ُّٓ دؤسَيإ ثًَىيظتِ ب
ٓاُْٖطًَهِ ديًِٓ تايبُت يُ بُسدَّ ثُسطتطاّ ػىاوَْذ دىثًتًَش و ٓاَادَبىوِْ 
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ُداُْناْذا نآًِٖ َُصٕ و دَ ػايُحتاٍَ بىو، ُّٓ دؤسَيإ يُ ًَْىإ ُٓػشاف و ػاْ
 ُٓدماَذَدسا.

سيَىسَمسِ ٖاوطُسطرييِ صؤس داس بُوَ دَطتًجًَذَنشد، نُ نضُنُ، ناتًَو نىسَِنُ 
داواّ ٖاوطُسطرييِ يًَذَنشد، واصّ يُ بُػذاسيهشدٕ يُ طشوتُ ديًًُٓناِْ ػًَضاُْنُّ 
ػؤّ دًََٖٓا، دَطتبُدٌَ واصّ يُو طشوتاُّْ ػًَضاُْنُّ دًََٖٓا و يُ سيَىسَِمسِ 

ضاِْ ًََشدَنُيذا بُػذاسيِ دَنشد. ٓاُْٖطِ ٖاوطُسطرييؽ يُ َاَيذا دَنشا، باونِ ػًَ
نضُنُ قىسباًًُْنِ ثًَؼهُػِ باووباثرياِْ دَنشد، دواتش يُ نؤتايِ ٓاُْٖطُنُدا 
سادَطتهشدِْ نضُنُّ بُو نىسَِّ داواّ نشدووَ سادَطُياْذ، ثاػإ نىسَِنُ نضُنُّ 

ؤّ دَبشد و ُٓواُْػِ َُػؼَُيًإ َُٖيذَطشت يُ )بُ داثؤػشاوّ( بُسَو َاَيِ ػ
دواياُْوَ سيًَإ دَنشد و بُ ٓاواصّ مشؼاَيُوَ طشودَناِْ ٖاوطُسطرييًإ دَوتُوَ، 
ناتًَو دَطُيؼتُٓ بُسدَسنِ َاٍَ، رُْنُ وا ػؤّ دَسدَػظت، نُ ْايُويَت بشِواتُ 

رُْنُؾ وَى دَسبشِيِٓ رووسَوَ، بؤيُ صاوا يًَِ دَٖاتُ ثًَؼُوَ و دَيجشطِ: تؤ نًَِ؟ 
وَفا و ثًَىَ ثُيىَطتبىوِْ بُ دَطتُوارَيُنِ طادَ وَآلَِ دَدايُوَ: يُو دًًَُّ تؤ 

واتُ: يُو دًًَُّ تؤ  Ubi Tu Gaius, Ego Gaiaطايؤغ بًت، ًَٓؽ طايا دَمب 
ػإ دَبًت، ًَٓؽ ػامن دَمب. ًٓٓذا صاوا دَٖاتُ ثًَؼُوَ، َُٖيًذَطشت و دَيربدَ 

هُ ُْدَبىو ثًَِ بُس دَسنُّ َاَيُنُ بهُوتايُ، نًًًُناِْ ثًَؼهُؾ رووسَوَ، ضىْ
دَنشد و ُٖسدوونًإ ًًَإ دَػظتُ ريَش يُى سَُوَ )وَى ٓاَارَيُى بؤ 
ثُيىَْذيًُنُيإ( و يُ نؤتايًؼذا: بىوى يُ ْىيَزنشدٕ بؤ ػىاوَْذّ ػًَضاُْ ْىيًَُنُّ، 

ضىوُْ ْاو ٓايًِٓ ًََشدَنُّ و نُ ٖاتىوَتُ ْاوياُْوَ بُػذاسيِ دَنشد و بُوَؾ، 
 .21واصًَٖٓاِْ تُواوَتِ يُ ػًَضاُْ نؤُْنُّ سادَطُياْذ

صؤس داس نضإ ثًًَإ ػؤؾ بىو بُ ػًَىَّ دَطتبُطُسداطشتٔ ػىو بهُٕ، نُ 
تًايذا يُ ريَش دَطُآلتِ باونُوَ دَٖاتُٓ ريَش دَطتِ ًََشدَنُياُْوَ. يُّ ساَيُتُػذا 

شدَنُّ دَبىو، واتُ: ًَهُضِ ًََشدَنُّ دَبىو و يُ رُْنُ َُٖإ ثًَطُّ نضِ ًََ
 ريَش دَطُآلت و سَؾمُتِ ُٓويؼذا دََايُوَ.
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يُ َاَيِ ٖاوطُسيَتًؼذا ثًَىيظتُ رُْنُ بُ ُٓسنِ بُسِيَىَبشدِْ َاٍَ و 
طُسثُسػتِ نشدِْ نؤيًُنإ و ضاسَطُسنشدًْإ يُ ناتِ ُْػؤػِ و ُٖسوَٖا بُ 

و...ٖتذ ُٖطتًَت. ٖاونات ثًَىيظتُ يُ ناسّ سطضم و ضٓطم و دووسيُٓوَ 
َُٖيظىنُوتًذا صؤس وسيا و بُ ٓاطا بًَت، ضىْهُ بضىونرتئ ناسّ ػشاخ سَْطُ 
طضانُّ َُسط بًَت، نُضِ ثًاو دَتىاًَْت ُٖسضِ دَيِ بًُويَت بًهات، يُّ 

 :22باسَيُػُوَ ناتؤّ طُوسَ دََيًَت
يَطُّ ثًَذاويت بُ بٌَ ))ُٓطُس رُْنُت بًِٓ ػُسيهِ صيٓا بىو، ُٓوا ياطا س

دادطايِ بًهىريت، بُآلّ ُٓطُس ُٓو بُ سِيَهُوت تؤّ يُ وَٖا ساَيُتًَهذا طشت، بؤّ 
. 23ًًُْ تُْاُْت ػؤيؼِ تىسَِ بهات، ضىْهُ ياطا سيَطُّ ُٓوَّ ثًَُٓداوَ...((

ُٖسوَٖا يُ ياطاّ سؤَاًْذا رٕ بؤّ ُْبىو ػُساب خبىاتُوَ، ُٓطُس بٗاتبا و رٕ 
ُدماَذاِْ ُٓو تاواُّْ بهشدايُ، تىْذتشئ طضا دَدسا، ضىْهُ بُ طُسنًَؼًِ ٓ

ػىاسدُْوَّ ػُساب، َادَيُنِ ًًَِْٗٓ دَنشدَ دُطتُيُوَ، نُ ُْدَنشا ُٓدماَُناِْ 
بضاْشيَت، بؤيُ َاف بُو ثًاوَّ رُْنُّ بُ ػىاسدُْوَوَ دَطشت دسابىو، نُ تا َشدٕ 

ُْوَ، نُ دؤػِ ْايُباسّ رِْ سؤَاِْ عع يًَِ بذات. ًََزووْىطاًْؽ صؤس سووداو دَطًَشِ
الّ نُّ يُ طُسدََُ بُسايًُناْذا عع دَػُُْسِوو، داسيَو ثًاويَو رُْنُّ يُ َاٍَ 
وَدَسدًََْت، ضىْهُ يُ ػُقاَذا بُبٌَ سووبُْذ سيَِ نشدووَ، يُنًَهِ تش رُْنُّ 

َ و صؤس دَسدَنات، ضىْهُ يُطٍَُ رًَْهذا قظُّ نشدووَ، نُ ناتِ ػؤّ نًُْضَى بىو
ًًُْ ٓاصاد نشاوَ، رُْنُؾ يُ طُس ػُقاَِ طؼتِ قظُّ يُطٍَُ نشدووَ، بُوَؾ 
تاواًَْهِ ُٓدماَذاوَ، نُ َايُّ يًَؼؤػبىوٕ ًًُْ. طًًًََُؽ رُْنُّ دَسنشدووَ، 

 .24ضىْهُ ويَشاويُتِ بُ بٌَ ًٓضِْ ُٓو بشِواتُ طُيشّ ياسيًُ طؼتًًُنإ
سؤَاِْ و ػًَىاصّ ٓاصادبىوًْذا بضطم، بُآلّ ْاتىاْطم بُ دواّ بُسَوثًَؼضىوِْ رِْ 

 دَتىاْطم ضُْذ ٓاَارَيُنِ نؤَُآليُتِ بُو ٓاسِاطتُيُدا باغ بهُئ:
: بُ ثًَِ تؤَاسَ سؤَاًًُْنإ دَسدَنُويَت، نُ َُٖيُ بىو ُٓطُس ثًاوإ يُنُّ

طاَيتُيإ بُ ُٖطتِ رُْ سؤَاًًُْنإ بهشدايُ، ضىْهُ طُـماْذوياُْ ػاوَِْ 
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ًًُنِ ُٓوتؤٕ، نُ ٖاوػًَىَّ ثًاو تىاْاّ بشِياسدإ و دًَبُدًَهشدِْ نُطايُت
بشِياسَناًْؼًإ ُٖيُ، دَػتىأْ ُْٖطاوّ طشْط و بىيَشاُْ، بٌَ طىيَذاُْ ُٓدماَُناِْ 
بطشُْبُس، ُٓوَؾ وَى ُٖوَيًَو بؤ طُـماْذِْ ُٓوَّ، نُ ُٓطُس بُ ػًَىَّ دىإ و 

 ُٓو نات باػرتئ ٖاوطُسيَو دَبٔ. وتُّ ػًاو َاََُيُيإ يُطٍَُ بهشيَت،
بُآلّ ُٓطُس ثًاوإ دَطُآلتِ تُقًًذيًاُّْ ػؤيإ بُناسبًَٗٓٔ و صؤس طَُزاُْ 
ُٖوَيِ نؤْرتؤَيهشدِْ تُواوَتًِ رْإ بذَٕ، دَػًَت ُٓواًْؽ بُسطشيِ بهُٕ و بُ 

ظتا ٓاصايُتٌ و َُٖيىيَظت ْىاْذُْوَ تُسُداّ ثًاوإ بهُٕ، سَْطُ ُّٓ بُطُسٖاتُّ ًَٓ
دَيطًَشِيُٓوَ، باػرتئ وَآلًََو بًَت بؤ ُٓو نُطاُّْ دَثشطٔ: بؤضِ َُْاْبًظتىوَ 
رْإ وَآلَذاُْوَيإ ُٖبًَت؟ بؤضِ ًَهُضاُْ و تشطٓؤناُْ ػؤيإ بُدَطتُوَ داوَ و 
ضاوَسٍَِ بىوٕ تا ُٓوناتُّ ثًاواًَْو ٖاتٔ و داواّ ٓاصاديًإ بؤ نشدٕ؟ ُّٓ بؤضِ 

يًُنإ، ػؤسِػِ رْاًْؼُإ يُ سؤَادا ُْبًِٓ؟ بؤضِ رْإ ٖاوػًَىَّ ػؤسِػِ نؤ
ُٖوَيِ بُسطشّ نشدٕ يُ نُساَُت و َافُناِْ ػؤيإ ْادَٕ؟ ًََزووّ سؤَاِْ وَآلَِ 
ُّٓ ثشطًاساُْ دَداتُوَ، ناتًَو تًؼو دَػاتُ طُس ُّٓ اليُُّْ نُطايُتًِ رْإ و 

ذُْوَّ تىْذوتًز بشدووَ، بُ بؤَإ سووٕ دَناتُوَ، نُ صؤس داس ٖاْايإ بؤ تؤَيُطُْ
سادَيُى بؤسِّ ثًاواِْ يُ دَطُآلت و طتَُهاسّ و يىوتبُسصيًإ داوَتُوَ. فُسَىوٕ 

 :25ُّٓ بُطُسٖاتُ خبىيَُٓٓوَ
خ.ص ُْػؤػًًُنِ طُيش يُ سؤَا بآلوبىوَوَ، نُ ثًَؼرت ًٖضِ يُ  331طاَيِ 

رَاسَيُنِ صؤسّ باسَ ُْبًظرتابىو، نؤََُيًَهِ صؤسّ ٖاووآلتًاِْ نىػت عع نُ 
ػاُْدإ و ُٓػشافُناِْ تًَذا بىو عع ًْؼاُْناِْ ُْػؤػًًُنُ الّ َُٖىو ُْػؤػُنإ 
وَى يُى بىو، ُٓدماَُنُػِ َُٖإ ُٓدماّ بىو: َشدٕ و ثاػإ تًاضىوِْ َُٖىوإ! ْا 
سووِْ دَوسّ ُٓو نًَؼُيُّ تًُْبىو، نُ بىو بُ ويَشدّ طُس صَاِْ َُٖىو سؤَا و تا 

ؤسيؽ وَى ًًًَُْٗٓى، نُ نُغ ًٖضِ يُ باسَوَ ُْدَصاِْ، َايُوَ. تا َاوَيُنِ ص
بُياًًُْنًإ رُْ ػضَُتهاسيَو ضىوَ نٔ ثؤيًظِ سؤَاِْ و ثًَِ وتٔ، نُ ُٓو 
دَتىاًَْت طُسضاوَّ ُٓو ُْػؤػًًُ طُيشَيإ ثٌَ بًًََت، ضىْهُ ٖؤناسَناِْ دَصاِْ، 
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ُْيجاسيَضٕ و طُسَْتًِ ُٓوَّ ثٌَ  بُآلّ ًٖض ْاَيًَت تا ناتًَو اليُُْ بُسثشطُنإ
ُْدَٕ، نُ بُ ٖؤّ دسناْذِْ ًًًَُْٗٓنُوَ، تىوػِ ًٖض ٓاصاس و ُٓػهُدمُ و يًَذاًَْو 
ْابًَتُوَ. ناتًَو بابُتُنُ طُيُْشايُ نىْظىٍَ و ساويَزناسّ ُٓدمىَُِْ ثريإ، ُٓدمىَُٕ 

ُْػؤػًًُّ  بشِياسّ ثاساطتِٓ رُْنُّ دَسنشد، ًٓٓذا ػضَُتهاسَنُ ٖؤناسّ ُٓو
سؤَاّ تًُْبىو، دسناْذ، ُٓويؽ: رُْنإ بُٖؤّ ياػًبىوًْإ درّ ًََشدَناًْإ، 
ػُسابًإ يُطٍَُ دؤسيَو يُ رَٖشدا تًَهَُيهشدووَ، ُٖس ُٓوَػُ، واتُ رَٖشاويبىوُْ، 
ٖؤناسّ ُٓو سيَزَ صؤسَّ َشدٕ. ػضَُتهاسَنُ ُْٖذيَو يُ بُسثشطاِْ يُطٍَُ ػؤيذا 

يؼضم و رًَْهًإ بًِٓ، نُ ػُسيهِ ثشؤطُّ تًَهَُيهشدِْ بشد، بُ دصيًُوَ سؤ
ػُسابُنُ بىو بُ رَٖشَنُ. ُٓو يًزُْيُؾ تىاِْ بًظت رٕ ٓاػهشا بهات نُ طُسقاَيِ 
ٓاَادَنشدِْ ُٓو تًَهَُيُ طُيشَ بىوٕ. ُٓوَػِ ػؤػُ رُْنإ، ثاؾ ٓاػهشابىوًْإ، 

ػؤسِاطشيًُوَ بشِياسّ ْؤػًِٓ يُ ْاو ػؤياْذا تاوتىيٌَ دؤػُنُيإ نشد و بُ بىيَشٍ و 
بشِيَهِ صؤسيإ يُو رَٖشَ دا، نُ دَطتبُدٌَ نىػتِٓ! دواتشيؽ ُٓدمىَُِْ ثريإ يُ 
داًْؼتًَٓهذا بؤ تاوتىيَهشدِْ ُٓو بابُتُ يُ ٓاطتًَهِ فشاواْذا نؤبىوَوَ، يُ 

 رٕ تًَىَطالوٕ! 179ُٓدماًَؼذا دَسنُوت صياتش يُ 
َيإ وَى دؤسيَو يُ ػًَتِ و طَُزَيِ رْاُْ ُٓوَّ طُيشَ ثًاوإ، ُٓو سووداو

يًَهذايُوَ، ُٖس ضُْذَ دَيًٓائ باؾ صاًْىياُْ ض ٖؤناسيَو واّ يُ رْإ نشدووَ، نُ 
ٖاْا بؤ ُٓو سيَىػىيَُٓ تىْذوتًزاُْ ببُٕ، بُ نىستِ: رُْ سؤَاًًُْنإ، بٌَ ًٖض 

َُِ ثًاوإ بُسطشٍ يإ تًَهؤػاًَْو، نُ بُ دؤسيَو يُ دؤسَنإ نؤتايِ بُ طت
 .26بًًََٗٓت، سادَطت و ًَهُضِ ثًاوإ ُْبىوٕ

خ.ص سووداويَهِ ٖاوػًَىَّ ُٓوَّ ثًَؼىو  189: يُ اليُنِ تشَوَ، طاَيِ دووَّ
سوويذا. بُآلّ ُٓجماسَيإ تاعىُْنُ ساطتُقًُٓ بىو، َاوَّ طٌَ طاٍَ بُسدَواّ بىو و 

و رْاًْؼذا يُ ثُيىَطت بُ ُٖسَِػُّ يُ تُواوّ ًٓتاَيًا دَنشد. يُ ًَْىإ ثًاوإ 
ْانؤنِ دسوطت بىو. ناتًَو ثًاوإ يُ طُسوبُْذّ  27ًًًَُْٗٓ باػؤطًًُناُْوَ

بآلوَنشدِْ تاعىُْنُدا سيَىػىيَُٓناِْ ػؤيإ درّ رْإ تىْذتشيَو نشد، رْاًْؽ الّ 
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ػؤياُْوَ ُٖطتًإ دَنشد، نُ ُٓو ُْػؤػًًُ ُٖيًَهِ باػِ بؤ بُناسًَٖٓاِْ رَٖشَنُ 
و  29و نىْظىٍَ 28ذبًَت. يًعٌ ًََزووْىغ دَطًَشِيَتُوَ: يُو طاَيُدا ثشيتؤسسَػظاْ

رَاسَيُنِ صؤسّ ثًاوَ باآلناِْ سؤَا تًاضىوٕ. دادوَسيَو بؤ دَطتًٓؼاْهشدِْ 
ٖؤناسّ ُٓو َشدْاُْ، بُ تايبُتًؽ بؤ تىيَزيُٓوَ يُ ثشطِ رَٖشاويهشدٕ، 

ؤَيًُٓواُْيإ ُْنشدووَ، بُآلّ دَطتًٓؼاْهشا. ًََزووْىطإ باطِ ُٓدماَِ ُٓو يًَه
دَصاْطم، نُ ٖاوطُسّ نىْظىٍَ دادطايِ نشا و تؤَُتِ بُ طُسدا طاغبىوَوَ و سىنُِ 

 َشدًْؼِ بُ طُسدا دسا.
: ثاؾ ُٓو سووداوَ بُ طٌ و ػُؾ طاٍَ، دوو نُغ يُ ثًُّ نىْظىَيذا بُ طًًَُّ

تا واّ يًَٗات يُ  َُٖإ ػًَىاص )ُٓوَّ رُْنُّ رَٖشّ بؤ بهاتُ ػُسابُوَ( َشدٕ.
طُدَناِْ دواتشدا، بُ تايبُتِ يُ طاآلِْ طُسَتاّ ًُٓجشاتؤسيًُتِ سؤَاًْذا 
بُناسًَٖٓاِْ رَٖش بىوبىو بُ ػتًَهِ باو و بُسبآلو. ضُْذئ رًْؽ بُو ناسَ تؤَُتباس 
نشإ. ُٓوَػِ ػؤػُ رُْنإ يُ بُسدَّ دادطادا ساياْطُياْذووَ، نُ تا بؤيإ بًىيَت 

ًاوإ تًَذَنُٕ بؤ ُٓوَّ يُ نؤَيًإ بهُُْوَ، دا ًََشديإ بىوبٔ يإ نىسِ، رَٖش بؤ ث
 تُْاُْت ُٖس ثًاويَهًؽ، نُ ثُيىَْذيِ ثًًَاُْوَ ُٖبًَت بُ بًاًًُْناًْؼُوَ.

دا ُّٓ بُطُسٖاتاُْ ساطتُقًُٓ بٔ يإ ػُياَيِ، ُٓوَّ طشْطُ سؤَاًًُْنإ 
ٕ باوَسِّ ػؤيإ بُوَّ رٕ دَتىاًَْت ضِ باوَسِيإ ثًًَإ ُٖبىوَ و بُ طًَشِاُْوَػًا

(، بُسدُطتُ نشدووَ. كٗد الٍطاءبهات، ُٓوَّ ًَٓظتا ثًَِ دََيًَطم داوّ رْإ )
ُٖسضِ بىو بًَت، الّ ًَُُٓ ٓاَارَٕ بُ ُٖطتِ رِْ سؤَاِْ بُساَبُس بُو نُطاُّْ 

ؼُ: ْابًَت بُ ػًَىاصّ ػشاخ َاََُيُيإ يُطَُيذا نشدووَ، ٖاونات داسِداِْ ياػًبىوًْ
ُٓو َاََُيُ ػشاثاُْ قبىوٍَ بهُٕ، ثًَىيظتُ بُسطشّ بهُٕ و بُ ُٖس ػًَىاصيَو، 

 تُْاُْت ُٓطُس بُ تًَهشدِْ رَٖشيؽ بًَت، تؤَيُّ ػؤيإ بهُُْوَ!
 ب ــ ذنى بيانى:

ُٓطُس سؤَا طشْطًِ بُ رِْ سؤَاِْ دابًَت و بايُػًَهِ تايبُتِ بُ ثانًَتِ و 
ُٓوَّ ُْوَيُنِ سؤَاًِْ وا خباتُوَ، نُ ػًاوّ ُٓوَ بًَت  داويَٓجانًِ دابًَت، بؤ
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َرياتِ عع بُ َاْاّ فشاواِْ وػُنُ عع ببات، نُ صَوّ و ػاْىو و ثاسَؾ دَطشيَتُوَ، 
وَى ضؤٕ ًُٓتًاصَنإ و َافُ طًاطًًُناًْؽ دَطشيَتُوَ، نُ دطُ يُ ػؤّ ْادسيَُٓ 

ِ ))سَطُصيَو يإ ضًًَٓهِ نُطًَهِ تش، ٓاَادمِ ٖاوطُسطرييؼِ يُ بُسًََُٖٗٓاْ
ٖاووآلتًإ((دا بًًٓبًَتُوَ، نُ تًايذا دايو و باونًؽ طُس بُ طشوثِ ))ٖاووآلتًِ 
سؤَاًِْ(( ػاوَٕ َاف و ًُٓتًاصات بٔ، نُضِ ًٖض طشْطًًُنِ بُ َُٖيظىنُوتِ 
ثًاوّ سؤَاِْ ُْداوَ، ثًاو بؤّ ُٖبىوَ يُطٍَُ رِْ بًاِْ )و نًُْضَنُناًْؼذا( 

، بُآلّ ُْوَناِْ يُّ رُْ داْجًاْشاو ُْبىوٕ و ًٖض َرياتًًُنًإ سابىيَشيَت
بُسُْنُوتىوَ، ضىْهُ بُ ٖاووآلتًِ سؤَاِْ ُْرًََشدساوٕ. ُٖسوَٖا دَوَيُت ًٖض 
طىيَِ بُو ثُيىَْذيًاُْ ُْدَدا، نُ يُ ًَْىإ ثًاوّ سؤَاِْ و رِْ بًاِْ ياػىد 

 ًض بُٖايُنِ بؤ داُْدَْا.نًُْضَنذا دسوطت دَبىو، نؤََُيطاؾ الّ ػؤيُوَ ٖ
يُ ًََزووّ طُسَتايِ سؤَادا ضُْذ رًَْهِ نَُِ بًاِْ دَسنُوتىوٕ و سؤَيًَهِ 
بُسضاويإ طًَشِاوَ، بُآلّ يُ ًََزووّ ػهؤداسّ دواتشّ سؤَادا بًاًًُْنإ ًٖض ْاو و 

 .39سؤَيًَهًإ ُْبىوَ
 ج ــ كةنيسةك:

بُ طىوى و ٓاطإ وَى نًُْضَى يُ سؤَادا ًٖض َافًَهِ ُْبىوَ، ضىْهُ  
ٓارََيًَو، يإ بُ قظُّ ُْٖذيَو ًََزووْىغ، وَى َاْطايُى َاََُيُّ يُطَُيذا نشاوَ. 
نًُْضَى َىَيهٌ تايبُتًِ ٓاغانُّ بىوَ، ُٓطُس ُْوَيُنِ بُ ًَٖضّ يُػظاغِ 
خبظتايُتُوَ، سَصاَُْذيِ ٓاغانُّ بُ دَطت دًََٖٓا، نُ ُٓويؽ ًٖض بُاليُوَ 

باونِ ُٓو َٓذاَيُ بىوبًَت. نًُْضَى بؤّ ُْبىوَ ػىو بهات،  طشْط ُْبىوَ نٌَ
ضىْهُ ػؤّ و َٓذاَيُناًْؼِ َىَيهِ تايبُتًِ ٓاغانُيإ بىوٕ، سَْطُ نًُْضَى و 
نؤيًُنإ رياًَْهِ ٖاوػًَىَّ رياِْ رٕ و ًََشدايُتِ ثًَهُوَ ريابًَضم، بُآلّ ُٓطُس 

دَبىو، ُٓطُس نًُْضَنُنُؾ بُ ثًت و َٓذاَيًإ ببىايُ، ًٖض َافًَهًإ بُ طُسيُوَ ُْ
بُسُّٖ، واتُ َٓذاَيِ ببىايُ، ُٓو نات بُ باػِ َاََُيُّ يُطَُيذا دَنشا. يُ 
طُسدََُ نؤُْناِْ سؤَادا ُٓو نًُْضَنُّ طٌَ َٓذاَيِ دَبىو، يُ ناسَ قىسطُناِْ 
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ُدا ْاوَاٍَ دَبُػؼشا. صؤس داس سؤَاًًُْنإ َاََُيُيُنِ باػًإ يُطٍَُ ُٓو نؤيالْ
دَنشد، نُ يُ َاَيِ ػؤياْذا ٖاتىوُْتُ دًْاوَ و يُطٍَُ ُٓو َٓذاآلُّْ ػًَضاُْنُدا، 
نُ ٖاوتَُُِْ ػؤيإ بىوٕ، بُػًَىيإ دَنشدٕ. يًَشَوَ ثُيىَْذيًُنِ دؤطتاُْ يُ 
ًَْىاًْاْذا دسوطت دَبىو، صؤس داسيؽ ُّٓ ثُيىَْذيًُ ُٖطتهشدِْ بُ َىَيهذاسيِ 

ُ يُ وَٖا ساَيُتًَهذا بُ ضاويَهِ تايبُتِ طُيشّ نًُْضَى سَٖا نُّ دَنشدَوَ، ضىْه
دَنشا. بًَطىَإ بُ ناسيطُسيِ ُّٓ فانتُسَؾ ساَيِ نًُْضَنُنإ باػرت بىو، تا 
ُٓوَّ دَبًٓطم يُ طُسدََِ ًُٓجشاتؤسيًُتذا ضُْذ ياطايُى بؤ ثاساطتًٓإ داْشاوَ و 

 .31صؤس داسيؽ سوويذاوَ، نُ ٓاصاد نشاوٕ
 

 دووةم: ثياو
يُوَّ سابىسد تًَذَطُئ، نُ ػُطًَُتِ طُسَنٌ و دًانُسَوَّ ياطاّ سؤَاِْ  

ُٓوَ بىو، ثًَذاِْ دَطُآلتًَهِ بٌَ طٓىس بىو بُ ثًاو بُ طُس رٕ و َٓاَيُناًْذا، ُٓو 
بُطُسٖاتاُْػِ يُ باسَّ ياػًبىوِْ رْاُْوَ باطهشإ، ٓاَارَداًَْهِ سوؤْ بُو 

دَسُٖم بُ رٕ ثًَشَِو دَنشإ. تا ناس طُيؼتبىوَ  ضُوطاْذُْوَ و طتُّ و ْاسُقًًُّ
ُٓوَّ رَٖش بؤ ثًاوَنُّ، يإ سَْطُ بؤ َٓذاٍَ و ٖاوسٍَِ و ْاطشاوَناًْؼِ تٌَ بهات، 
ثاػإ بُ دؤسيَو يُ ْآىًََذيِ تُواوَوَ يُو رياُْ ثشِ طىنايُتًًُّ تًايذا دَريإ، 

ضاِْ سؤَاِْ بُوَ ْاطشاوَ، نُ ػؤنىريِ بُ نؤََُيًإ ُٓدماّ دَدا. يُبُس ُٓوَػُ ػًَ
ػًَضاًَْهُ يُ طُس دَطُآلتِ باوى بُْذَ، يإ بُوَّ ػًَضاًَْهِ باونظاالساُّْ 
ثاتشياسنًًُ، ضىْهُ يُ طُسَتاوَ تا نؤتايِ باوى ػاوَٕ دَطُآلتِ تُواوَ بُ طُس 

 َُٖىو ػتًَهِ ػًَضاُْنُدا.
ؤيؼتىوَ: يُ ٓاطتِ يُويَؼُوَ دَبًًٓت، نُ ثًاو يُ َُٖىو بىاسَناْذا دَطرتِ

ديًٓذا، دَبًٓطم ثًاو ػاوَٕ قظُيُ، ُٖس بُ تًُْا ُٓويؽ سيَطُثًَذساوَ بُوَّ 
بُسدَواًَِ بُ ثُسطتِٓ ثًَؼًٓاِْ بذات، ضىْهُ ديِٓ ػًَضإ يُ ُْوَيُنُوَ بؤ 
ُْوَيُنِ تش، يُ سيَطُّ ًَْشيُٓوَ دَطىاصسيَتُوَ، ُٖس باونًؽ نآًِٖ طُوسَّ 
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نض ػىو دَنات عع وَى بًًُٓإ عع ثًَىيظتُ واصًَٖٓاِْ يُ ديِٓ  ػًَضاُْ. ناتًَهًؽ
باونِ و ضىوُْ طُس ديِٓ ًََشدَنُّ سابطُيًَُْت و َُٖإ طشوتُناِْ ُٓو ديُٓ 
ثًَشَِو بهات. تُْاُْت ثًَؼًٓاِْ ًََشدَنُػِ دَبُٓ ثًَؼًٓاِْ ُٓو، بُو ػًَىَيُّ يُ 

 .32بابُتِ رِْ سؤَاًْذا بامساْهشد
طًاطًؽ، دَبًٓطم ُٖس ثًاو يُ َُيذاُْنُدا بىوِْ ُٖيُ، رٕ ًٖض  يُ طُس ٓاطتِ

َافًَهِ طًاطًِ ًًُْ و سيَطُػِ ْادسيَت بُػذاسّ يُ ًٖض ناسيَهِ طًاطًذا 
، بطشَ يُ َُٖىو وَصيفُ طؼتًًُناًْؽ بًَبُػُ، بُ ٖؤّ ُٓوَػُوَ ُٓو 33بهات

. ُٖسطًض 34فُناِْ ثًاو((وَصيفاُْ ثًًَإ دَوتشيَت ))وَصيفُناِْ ًَْشيُٓ(( يإ ))وَصي
سوويُٓداوَ عع وَى بامساْهشد عع نؤََُيطاّ سؤَاِْ ٖاِْ رْإ بذات، بُو وَصيفاُْ 

، بَُيهى بُ ثًَضُواُْوَ بُسدَواّ ُٖوَيُنإ 35ُٖطضم، نُ ثًاو ثًًَإ َُٖيذَطتًَت
 ػهظتًإ ثًًََٗٓشاوَ و فؼاسّ صؤسيؽ ًَٖٓشاوَ، تا يُ نؤتايًذا تُقًىَتُوَ!

ٕ ُٖس يُ طُسَتاوَ دَطُآلتِ باوى دَسدَنُويَت؟ وَآلَُنُّ ُٓوَيُ: بُآلّ ضؤ
ُٖس يُ طاتِ يُدايهبىوُْوَ. ُٓطُس َٓذاَيًَهِ بُ ػًَىاوّ يإ بُ ُٖس ػًَىَيُى بُ 
نُّ ُْٓذاَِ يُدايهببىوايُ، َافِ ػؤّ بىو بُو ػًَىاصَّ ػؤّ بُ طىدماوّ دَصاِْ، 

بهات تا دَػٓهًَت، يإ يُ ضؤَيُواًْذا يُ يُ ْاوّ ببات: وَى ُٓوَّ يُ ٓاودا ْىقُِ 
طُس يىتهُّ ػاػًَو دًَِ بًًًَََٗت تا داٍَ يإ ُٖس ٓارََيًَهِ نًَىّ بًؼىات و...ٖتذ. 
ٖاو نات ُٓطُس نضًؽ بىوايُ، بؤّ ُٖبىو عع ُٓطُس بًىيظتايُ عع بًؼٓهًًََٓت، يإ 

صيَو ػؤّ ثًَِ باؾ بىوايُ يُ ضؤَيُواًْذا دًَِ بًًًَََٗت تا دََشيَت، يإ بُ ُٖس ػًَىا
يُ ْاوّ ببات. بُآلّ يُ غُيشّ ُٓو ساَيُتاُْدا، باوى ثًَؼىاصيِ يُ ٖاتُٓ دًْاّ 
َٓذاَيُنُّ دَنشد، ًْؼاُّْ ساصيبىوًْؼِ ُٓوَ بىو، نُ يُ ٓاًََضّ بطشيَت و يُ 

 .36بُسضاوّ ٓاَادَبىواْذا بُسصّ بهاتُوَ
اسيِ ُٖبىو، ُٖس ُٓو ػت دَنشِيَت طُسَسِاّ ُٓواُْؾ، بُ تًُْا باوى َافِ َىَيهذ

و دَياًًًَََْٗتُوَ يإ دَياْفشؤػًَت، بؤيؼِ ُٖيُ َُٖىو يإ بُػًَو يُ َٓذاَيُناِْ يُ 
َرياتِ بًَبُؾ بهات، ٖاوطُسطرييًإ ثًَبهات و تُآلقًؼًإ ثًَبذات، ياػىد 
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نىسَِنُّ و بىونُنُّ يًَو دًا بهاتُوَ. ُٖسوَٖا َافِ ُٖبىو، ُٓطُس رُْنُّ 
تؤَُتباس بهشايُ، دادطايِ بهات و سىنُِ بذات و ُٓو طضايُػِ ػؤّ ثًَِ طىدماو 
بىو بُ طُسيذا بظُثًًََٓت، بُو ػًَىَيُّ يُ ناتِ باطهشدِْ وتُنُّ ناتؤّ طُوسَد 
بامساْهشد، نُ وتِ ثًاو ُٓطُس رُْنُّ يُ ناتِ ُٓدماَذاِْ صيٓادا بطشيَت، بؤّ ُٖيُ 

اتِ دصيِٓ نًًًِ طُدمًُّٓ ػُسابذا بًطشتايُ، بؤّ بًهىريَت. ُٖسوَٖا ُٓطُس يُ ن
ُٖبىو بًهىريَت، بُ َُٖإ ػًَىَ دَطُآلتِ ريإ و َُسطِ بُ طُس َٓاَيُناًْذا 
ُٖبىو، يإ بؤّ ُٖبىو وَى نؤيًُ يُ باصاسِدا بًاْفشؤػًَت. نىسَِناًْؼِ ُٖسضًًإ 

يإ وَى ثُْذَ ثُيذابهشدايُ، بُ ثًَِ ياطا دَبىوَ َىَيهِ تايبُتًِ باونًإ، 
عُسَبًًُنُ دََيًَت: تؤ و نًُْضَنُناْت ُٖسضًتإ ُٖبًَت َىَيهِ باونتاُْ، نؤيًُؾ 

 .37ُٖسضِ ُٖبًَت ِٖ ٓاغانُيُتِ
ُٓطُس ثًاو دَطُآلتِ ريإ و َُسطِ بُ طُس َٓاَيُناًْذا ُٖبًَت، ُٓوا رٕ يُ 

يَِٓ و ضاوديَشّ ديذّ سؤَاًًُْناْذا َٓذَيًَو بىو، نُ بُسدَواّ ثًَىيظتًِ بُ سيَٓى
ُٖبىو، ٖؤناسّ ُٓوَؾ وَى باطهشا سَْطُ صوو بُ ػىوداِْ بًَت، سَْطُ ُٖس ُٓوَؾ 
بًَت ٖؤناسّ قُدَغُنشدِْ ػىاسدُْوَ و تاَهشدِْ ػُساب يُ طُس رٕ. ُٓطُس رًَْو 
طُسنًَؼًِ ُٓوَّ بهشدايُ ػُساب خبىاتُوَ، قىسطرتئ طضا دَدسا، بًاْىوػًإ ُٓوَ 

ُنِ ًَِْٗٓ دَضىوَ يُػًًُوَ، نُ ُْدَتىاْشا ُٓدماَُناِْ بضاْشيَت، بىو، طىايُ َادَي
نُضِ ثًاوإ يُ ناتِ ػىاسدُْوَيذا ًٖضًإ بُ طُس ُْدَٖات! يًَشَوَ َافِ ُٓوَ بُ 
ثًاو دسا، نُ ُٓطُس رُْنُّ ػُسابِ خبىاسدبايُتُوَ، تا َشدٕ يًَِ بذات بٌَ ُٓوَّ 

َُٖىو ػًَىَيُى بؤ رْإ قُدَغُ بىو  . ُٖسوَٖا ب38ًُٖض نُطًَو طُسصَْؼتِ بهات
بضُٓ ُٓو ريَشصًََُٓيُوَ، نُ ػُسابِ تًَذا َُٖيذَطريا، دا ُٓطُس رًَْو نًًًِ 
طُدمًُٓنُّ بذصيايُ، يإ يُبُسّ بطشتايُتُوَ، تاواًَْهِ ًَٖٓذَ قًَضَوِْ ُٓدماَذَدا، 

و يُ نُ دَػًَت طضانُّ َُسط يإ تُآلم بًَت. تُْاُْت ناتؤّ طُوسَ يُ يُنًَ
وتاسَناًْذا دََيًَت، ثًَىيظتُ ثًاو يُ دََُوَ َاضِ رٕ عع يإ ُٓواُْػِ نُ 
ثُيىَْذيِ ػىيَِٓ ُٖبىو يُطَُيًإ عع بهات، تا بؤِْ دًََإ بهات و بضاًَْت 
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ُْٖاطُيإ بؤِْ ػُسابِ يًَذيَت يإ ْا، بُآلّ ُٓطُس بُ ػىوّ دإ ضًرت ُٓو ناسَ 
صياتش ثًَِ دَضًَت ٖؤناسّ قُدَغُنشدِْ . 39دَبىوَ َافِ سَٖاّ ًََشدَنُّ

ػىاسدُْوَّ ػُساب يُ رْإ، ثُيىَْذيِ بُ تًَشِوآًِْ سؤَاًًُْناُْوَ ُٖبًَت بؤ رٕ، 
وَى ُٓوَّ يُ سىنُِ َٓذاَيذايُ و ْاػًَت ػتًَو خبىاتُوَ، نُ َُطتِ بهات يإ 

( يإ ُٓقًَِ ُٓقًَِ ثٌَ يُ دَطت بذات، يُ ناتًَهذا ُٓو ػؤّ يُ بُٓسَِتذا )َُٖيُػُ
 طىونُ، وَى ُٓوَّ يُ دَقِ ياطانُّ دؤطتًٓاْذا بًًُٓإ!

دََاُْويَت ُّٓ بُػُ بُ دوو بُطُسٖات نؤتايِ ثٌَ بًَٗٓطم، نُ ًََزووْىوطِ 
طُوسَّ سؤَاِْ )يًعِ( بؤَإ دَطًَشِيَتُوَ، نُ بؤ ػؤّ يُ طُسدََِ ًُٓجشاتؤس 

ُ دَطُآلتِ سَٖاّ باونِ ٓؤطُطتؤطذا رياوَ، بُطُسٖاتُناًْؽ بُ وسدّ باغ ي
 سؤَاِْ دَنُٕ:

باطِ نضًَو دَنات بُ ْاوّ ٖىساػًا، دَصطرياِْ نىسِيَو بىو يُ بَُٓاَيُّ يُنُّ: 
نريياتِ، دواتش ػُسِ يُ ًَْىإ بشاناِْ و نريياتًًُناْذا دسوطت دَبًَت، بشاناِْ 

ونات دوو طًاًْإ يُوإ نىػتىوَ عع يُنًَهًإ دَصطرياُْنُّ ٖىساػًا بىوَ عع ٖا
بشاّ نضُنُؾ يُو ػُسَِدا نىرساوٕ. ٖىساػًا بُ ٖؤّ نىرساِْ دَصطرياُْنُيُوَ صؤس 
ػَُباس بىوَ. دوو بشاّ تشّ نضُنُؾ، نُ َابىوٕ، دَيتُْطًِ ػىػهُنُيإ بؤ 
َُسطِ دَصطرياُْنُّ صؤس ثٌَ ْاػؤؾ بىوَ، بؤيُ يُنًَهًإ ُٖطتاوَ بُ ػُدمُس يًَِ 

ُٖس رًَْهِ سؤَاِْ، نُ بؤ دورَٔ دَيتُْط دَبًَت، ٓاوا  داوَ و وتىويُتِ: ثًَىيظتُ
عمشيَت((. ُٖس ضُْذَ ُٓو بشايُ ْاضاسنشا وَى ثُػًُاًًُْى يُو َُٖيىيَظتُ 
َُٖيُػُيًُّ نُفاسَتًَو بذات، بُآلّ باونًإ سَصاَُْذيِ تُواوّ ػؤّ يُو سَفتاسَّ 

ىػتايُ، ُٓو نات ػؤّ نىسَِنُّ دَسبشِّ و دُػتِ نشدَوَ، نُ ُٓطُس نىسَِنُّ ُْيه
 !49بُ ثًَِ ُٓو دَطُآلتُّ)بُ سىنُِ باونايُتِ( ثًَِ بُػؼشاوَ، دَيهىػت

ُٓثًؤغ نالوديؤغ، يُنًَو بىو يُو ػاُْداْاُّْ سؤَا، نُ سيَبُسايُتًِ  دووَّ:
َُٖيُُتِ دَسنشدِْ ياطاّ قُدَغُنشدِْ ٖاوطُسطرييٌ ػاُْداُْناًْإ يُطٍَُ ػَُيهِ 

صؤسّ َُْابىو ياطانُ دَسبضًَت، ناتًَو ػؤّ نُوتُ داوّ عُواَذا نشد، بُآلّ 
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ػؤػُويظتًِ نضًَهِ عُواَِ دىاُْوَ بُ ْاوّ ظًَشدًًٓا. ُٖوَيًذا بًهاتُ دؤطتِ 
ػؤّ تا ثًَؼًًَِ ياطانُ ُْنات، بُآلّ نضُنُ يُ طُسَتاوَ ساصّ ُْبىو، باونِ 

وَ. بُآلّ نضًَهِ نضُؾ ُٖوَيِ صؤسّ دا بؤ ُٓوَّ نضُنُّ ُْنُويَتُ داوّ ُٓثًؤطُ
َٓذاَيِ داَاو و ُٖراس ُْيذَتىاِْ َاوَيُنِ صؤس ػؤّ يُ ػاُْداًَْهِ َُصِْ وَى 
ُٓثًؤغ بجاسيَضيَت. باونًؼِ دَتشطا يُوَّ نضُنُّ َُٖيبؼَُيُتًَت، وَى 
ضاسَطُسيَهًؽ ًٖض سيَطُيُنِ تشّ غُيشّ نىػتِٓ نضُنُّ ػو ُْبشد، وتًؼِ 

فُوَ بزّ، ْاضاسَ بًهىريَت بؤ ُٓوَّ ًٖض ُْبًَت ُٓطُس نضُنُّ ُْتىاًَْت بُ ػُسَ
 .41َشدًَْهِ ػُسيفاُّْ، ُٖس ضُْذَ دًَِ داػًؽ بًَت، ثٌَ ببُػؼًَت

ُٓو سووداوَ ُٖآليُنِ طُوسَّ يُ وآلتذا دسوطت نشد، بىوَ ٖؤّ َُٖيىَػاْذُْوَّ 
ياطاّ ٖاوطُسطرييِ ػاُْدإ و ُٓػشافُنإ يُطٍَُ ػَُيهِ عُواَذا قُدَغُدَنشد، 
بُو ػًَىَيُؾ ُٓو قظُيُّ بؤتاسى ساطت دَسدَضًَت، نُ رِْ سؤَاِْ دطُ يُ ثًاو، 
دا باوى بىوبًَت يإ ًََشد، ًٖض ضاسَ و ثُْاطُيُنِ تشّ ُْبىوَ، ٖاونات ُٖس 

 .42ُٓويؽ َافِ بشِياسداِْ بُ ْاوّ رُْوَ ُٖبىوَ
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 بةشى دووةم
 ثاشخانى ديهيى يةيودى

 
ُوَ عع َُبُطتِ ))ُٓفالتىٕ و رٕ((َ عع ًَُُٓ ُٖوٍَ يُ نتًَبِ يُنَُِ ُّٓ صدمريَي 

دَدَئ طشْطِ و سؤَيِ فانتُسّ ٓابىوسّ عع طاَإ ياػىد َىَيهذاسيِ تايبُتِ عع يُ 
 دياسيهشدِْ دؤخ و ثًَطُّ رٕ يُ نؤََُيطادا خبُيُٓسِوو.

ُٖتا ثًاو ُٖرَىوِْ بُطُس طاَاْذا ُٖبًَت و نؤْرتؤَيِ بهات، طًظتَُِ 
و ػًَضاِْ ثاتشياسنِ دسوطت دَبًَت، ُْوَ و ثُيىَْذيِ ُْوَنإ يُ سيَطُّ باونظاالسّ 

باونُوَ دَبًَت، باونًؽ دَطُآلتًَهِ سَٖاّ يُ ْاو ػًَضاْذا دَبًَت، ضاويؼِ دَػاتُ 
طُس ُٓو )دَفشَّ(، نُ ُْوَناِْ يًَىَ ديَُٓ بىوٕ، بؤيُ ُٖوٍَ دَدات يُ دًَطُيُنِ 

بهات، تا نُغ ُْيبًًَٓت و ُٖس بُ ثانِ عمًًََٓتُوَ و  تاسيهِ َاَيُنُيذا دووسَثُسيَضّ
 ُْوَيُنِ وَٖا خباتُوَ، نُ ًٖض ػىيًََٓهِ بًَطاُّْ تًَهٍَُ ُْبًَت.

الّ بُِْ ًٓظشآًًًؽ دؤػُنُ بُ َُٖإ ػًَىَ بىو، طًظتَُُناِْ رياًْإ يُ 
ُْوَ: طًظتَُُ باوَناِْ ػًًََُ ػىاْهاسَيًُنإ دًاواص ُْبىو، يُ ثًَؽ َُٖىوػًا

طًظتَُِ باونظاالسّ، نىسِ ِٖ باوى و طُس بُ ػًًََِ باونًؽ دَبًَت. بُو 
ػًَىَيُؾ ثًاواِْ بُِْ ًٓظشآًٌ َافِ يُٖىديِ بىوًْإ بؤ ػؤيإ قؤسػهشد و تًُْا 
ػؤياًْإ بُ يُٖىدّ دَصاِْ. نُضِ رْإ، نض )واتُ ػىيَٓهُوتُ(ّ ثًاوَ 

يُ دايهًَهِ يُٖىدّ يُ دايهبىوبىوٕ.  يُٖىديًُنإ بىوٕ، ُٖس ضُْذَ ُٓو ثًاواُْ
ُٖس يُبُس ُٓوَػُ ُٓو طُيُ بُ طُيُػتِٓ نىسَِناًْإ عع ُْى نضُناًْإ عع بُ 

 تَُُِْ باَيػبىوٕ ػؤػشاٍَ دَبىوٕ و ٓاُْٖطًَهٌ ديًِٓ طشْطًإ سيَو دَػظت.
ُٖس بؤيُ َاَيِ عًربّ بُ َاْا ْىيًَُنُّ ػًَضإ، ػًَضإ ُْبىو، نُ يُ دايو و 

وى و َٓذاَيُناًْإ ثًَو ٖاتبًَت، بَُيهى ٖاوػًَىَّ ػًَضاِْ طُسدََِ سؤَاًًُْ با
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نؤُْنإ ػًَضاًَْهِ ثاتشياسنًًُ، نُ ثًَهذيَت يُ: ثًاوإ، رَاسَيُى رٕ و نًُْضَى، 
ُٓو َٓذاآلُّْ يُ رٕ و نًُْضَنُنإ دَبىوٕ، رِْ نىسَِناًْإ، ُْوَناًْإ و 

دؤسَ ػًَضاًَْهِ طُوسَ بىو، باوى طُسؤنايُتًِ  . ساطتًًُنُّ ُٓوَؾ43نؤيًُناًْإ
دَنشد، نُ ثًًَإ دَوت ))سوؾ(( واتُ طُس، دَطُآلتطُيًَهِ دادوَسيِ سَٖاّ 
ُٖبىوَ، َرياتطشَناِْ ٓاصاداُْ و بُ ويظتِ ػؤّ َُٖيذَبزاسد، دَيتىاِْ ضؤِْ بىيَت 

ى بُ ُٖس بشِياس يُ رياِْ َٓذاَيُناًْذا بذات: بؤّ ُٖبىو نضُنُّ وَى نًُْضَ
نُطًَو، نُ ٓاسَصووّ نشِيِٓ دَنشد بفشؤػًَت، وَى ُٓوَّ يُ طفشّ دَسضىوْذا 
ٖاتىوَ: ))ُٓطُس ثًاويَو نضُنُّ وَى نًُْضَى فشؤػت، ُٓو نات ٖاوػًَىَّ 

(. تُْاُْت َافِ ريإ و َشدِْ بُ طُس 7:21نؤيًُنإ ْاضًَتُدَس...(()
يإ بًاْهاتُ قىسباًِْ بؤ ػىدا. ُّٓ  َٓذاَيُناًْذا ُٖبىو، بؤّ ُٖبىوَ بًاْهىريَت،

َافُؾ بُ طُس َُٖىو ُٓو نُطاُّْ يُ ريَش دَطُآلتِ باونذا دَريإ، ثًَشَِودَنشا، 
بؤّ ُٖبىو رِْ نىسَِ َشدووَنُّ بظىتًًََٓت ُٓطُس صيٓاّ بهشدايُ، وَى ُٓوَّ 

تِ يُٖىدا يُطٍَُ ))طاَاس((دا نشدّ: ))يُ ناسّ صيٓاوَ دووطًإ بىو، يُٖىداؾ و
 (.24:38دَسيبهُٕ و بًظىتًَٓٔ(()تهىئ 

بُو ػًَىَيُ رٕ يُ نُيُثىوسّ يُٖىديذا ديَتُ نَُرتئ و ْضَرتئ ٓاطتُوَ، بُ 
دؤسيَو ػُسيهُ يُ ٓاطتِ ٓارٍََ و ػتُنإ ْضيو دَبًَتُوَ، ضىْهُ رٕ بُػًَو بىو يُ 

ضىاسضًَىَّ َاَيِ ًٓظشآًًِ، وَى ضؤٕ بُػًَهًؽ بىو يُ ػًَضاِْ سؤَاِْ، واتُ يُ 
ُٓو َرياتًًُدايُ، نُ يُ نؤيًُ و ثاسَ ثًَو دَٖات. َاٍَ الّ بُِْ ًٓظشآًٌ ثًَهذيَت 
يُ: رٕ، نؤيًُ، نًُْضَى، طا، طىٍَ دسيَز و ػتُناِْ تشيؽ. بُ ثًاويإ دَوت بُعٌ 

Baal
واتُ طُوسَ يإ ٓاغا، رًْؽ ًََشدَنُّ بُ ))طُوسَّ(( باْط دَنشد. يُ  44

نىسِدا َُٖىوإ دَيؼؤؾ دَبىوٕ، بُآلّ ُٓطُس َٓذاَيُنُ نض  ناتِ يُ دايهبىوِْ
 بىوايُ وا ُْدَبىوٕ.

ساطتًًُنُّ، طُسدََِ نُوْاسا )ايعٗذ ايكذيِ( سَْطذاُْوَّ دؤػِ ػشاخ و 
ْايُباسّ رٕ بىو يُ طُسدََِ ػؤيذا، ضىْهُ ْىوطُساِْ ُٓو نتًَبُ عع بُ َُٖىو 
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طاويًهُيًُ ُٓطُس ثًَُإ وابًَت، نُ  َاْايُى عع ثًاوّ طُسدََُنُيإ بىوٕ، بؤيُ
دَنشا بُ يُنذاسّ ػؤيإ يُ َُيًِ اليُْطشيِ و بؤضىوٕ و قُْاعُتُ باوَناِْ 

. ُٓوَتا ثًاوّ يُٖىدّ يُ ْىيَزّ بُياًْذا داوا يُ 45طُسدََُنُيإ بُ دووس بطشٕ
ػىدا دَنات و طىثاطِ دَنات: ))طىثاطت دَنُّ ػىدايُ، نُ بُ رٕ ػَُيكت 

. بُآلّ رِْ يُٖىدّ بُ ػؤبُدَطتُوَداُْوَ دَيىت: ))طىثاطت دَنُّ 46((ُْنشدووّ
 .47ػىدايُ، نُ ضؤْت ويظتبًَت ػَُيكت نشدووّ((

بؤ ثًاو سُساّ بىو، يُ ثؤػاى و سيَهشدْذا ػؤّ بُ رٕ بضىيًََٓت، بُ ثًَضُواُْػُوَ 
بؤ  (دا ٖاتىوَ: ))ْابًَت رٕ دًِ ثًاو بجؤػًَت،ضفس التجٍُٖٗٛس ساطت بىو. يُ )

ثًاويؽ ًًُْ دًِ رْاُْ يُبُس بهات، ُٖس نُطًَهًؽ وا بهات الّ ػىدا قًَضَوٕ 
 (.5دَبًَت(()ًٓظشاسِ بًظت و دووَّ: 

ويَُّٓ رِْ ضاى الّ ثًاوّ يُٖىدّ، ٖاوػًَىَّ ويَُّٓ رِْ ضاى بىو الّ 
ُٓسَطتؤ: رِْ ناٌََ بُسثشطُ يُ ػؤػطىصَساًِْ ػًَضإ، ُٖس ُٓويؽ بُسثشطُ يُ 

دِْ ثًَىيظتًًُ ساطتُوػؤناِْ. طُسَسِاّ ُٓوَؾ، ناسيَهِ سُنًُاُْ ًًُْ، دابًٓهش
 نُ رِْ باؾ بُػذاسّ يُ رياِْ ُٓقًَِ و سؤسًِ نؤََُيطادا بهات.

طؤساًًُْناِْ ٖاوطُسطرييؽ َُٖإ بريؤنُ دووثات دَنُُْوَ عع ُٓو طؤساًًْاُّْ 
ْاطشاوٕ عع نُ يُ  بُ طشود ياػىد طؤساًًُْناِْ طًًَُإ يإ طشودّ ٖاوطُسطريّ

طُدَّ ْؤيَُِ ثًَؽ صايًٓذا ْىوطشاوٕ. يُ ًٓظشاسِ طِ و يُنَُذا ْىوطُس 
دَثشطًَت: ))نٌَ دَتىاًَْت رًَْهِ ضانُناس بذؤصيَتُوَ؟ ْشػِ رًَْهِ وَٖا يُ ْشػِ 

(. دواتش ػُطًَُتُناِْ رِْ 19:31: ًٓظشاسِ ضفس االوجاهصيَشِ و ياقىت صياتشَ(()
ًَت: ُٓوَّ دَيِ ًََشدَنُّ بُ تُواوّ َتُاُّْ ثًَذَنات، ًٖض باػِ دَطُُٕ دَْىوط

ثًَىيظتِ بُ ثاداػت و غًُُُْ ًًُْ. بُ دسيَزايِ رياِْ ضانُّ بؤ دَػىاصيَت ُْى 
ػشاثُ. داواّ طىف و نُتإ دَنات و سَصاَُْذاُْ بُ دَطتاِْ ناس دَنات. ضشانُّ 

 (.39عع  11:19 أوجاه( )بُ دسيَزايِ ػُو ْانىريَتُوَ و ػُسيهِ سطضم دَبًَت(
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يُ )طفش ادتاَعُ(ػذا ٖاتىوَ: ))يُ َُسط تاَيرتّ دؤصيىَتُوَ: نُ ُٓويؽ رُْ، 
وَى تؤسِ وايُ، دَيِ داوَ و دَطتًؼِ نؤت و بُْذَ. ُٓوَّ طُس سِاطت بًَت الّ 
ػىدا، يًَِ سصطاس دَبًَت، ُٓوَػِ َُٖيُناس بًَت دَنُويَتُ داويًُوَ(()ًٓظشاسِ 

 (.26سُوتُّ: 
نتًَبِ ثريؤص يُ طُسدََِ نُوْاسادا صؤس ػتِ تًَذايُ، نُ ُٖطتِ رِْ َؤديَشٕ 
دَُٖريًَََٓت، ضىْهُ ُٓو عع تا سادَيُى عع وا ساٖاتىوَ، نُ ػؤّ وَى نُطًَهِ 
طُسبُػؤ و ٓاصاد ويَٓا بهات، ُٓوَؾ يُ ناتًَهذا يُو نتًَبُدا، رٕ، بُ سىنُِ ُٓوَّ 

ُ ويَٓانشاوٕ. ُٖس ضُْذَ رِْ يُٖىدّ يُ ٓاطتِ طىايُ َُػًىقِ ثًُ ْضَٔ، وَى نؤيً
نؤيًُدا ُْبىو، بُآلّ دؤػِ ْايُباسّ ْاضاسّ نشدبىو بُو ػًَىَيُ قظُ يُطٍَُ 
ًََشدَنُيذا بهات، نُ نؤيًُ يُطٍَُ ٓاغانٍُ يإ سَعًُت يُطٍَُ ثاػانُيذا قظُ 

ُٓوَّ  دَنات. ػُسيعُتِ يُٖىدّ بُ تُواوّ تُْطِ بُ رٕ َُٖيضًٓىَ، يُ ثًَٓاوّ
طُسنضّ بهات و يُ َاَيُوَ بًًًًَََٗتُوَ، بؤ ػمىوُْ ْاضاسّ نشدووَ وَآلَِ داواناسيِ 
طًَهظِ ًََشدَنُّ بذاتُوَ، تُْاُْت ُٓطُس َُيًًؼِ يُ طًَهع ُْبًَت. دا ُٓطُس 
وَآلَِ ُٓو داوايُّ ُْدايُوَ، يإ سَتًهشدَوَ يُ ػضَُتًذا يإ يُ َاَيُنُيذا ناس 

ْاػض ) واتُ يُ فُسَاِْ ًََشدَنُّ ياػِ بىوَ و دًَبُدًَِ  بهات، ُٓو نات بُ
 ْانات( يُ قَُيُّ دَدسيَت و سىنُِ رِْ ْاػضيؼِ بُ طُسدا دًَبُدٌَ دَنشيَت.

ُٖسوَٖا يُ ػُسيعُتِ يُٖىديذا رٕ دَبًَت بُ تُواوّ ثشضِ دابجؤػًَت، وَى 
بُْذبىوِْ بُ ًْؼاُْيُى بؤ َىَيهذاسيِ يُ اليُٕ ًََشدَنُيُوَ و ًَهُضِ و ثا

فُسَاُْناًًُْوَ، ُْٖذيَهًؼًإ ثًًَإ وايُ دَبًَت طُستاثاّ دُطتُّ بُ عُبايُى 
 دابجؤػًَت، نُ تًُْا نىًَْهِ تًَذا بًَت بؤ ُٓوَّ يُ ناتِ سيَهشدْذا يًًَُوَ ببًًَٓت.

ُٖسوَٖا يُٖىديًُنإ وَى ُٖوَيًَو بؤ دًانشدُْوَّ رٕ يُ ثًاو، باآلثؤػًًإ يُ 
ْذا دآًَٖا، تُوقُنشدِْ رٕ و ثًاويؼًإ قُدَغُنشد. دَسطايُنِ ثُسطتطانا

تايبُتًًإ يُ ثُسطتطاناْذا بؤ دسوطت نشدٕ، وَى سيَضيَهًؽ بؤ طشؤّ ثًاوإ، دَبىو 
بًَذَْطًِ بجاسيَضٕ عع طىايُ دَْطِ رٕ عُوسَتُ عع ُٖسوَٖا ضىوُْ طُس تُػتُ يُ 
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بُسص يٌَ سُساَهشدٕ. بًاْىويإ بؤ  ناتِ ْىيَز و ػىيَٓذُْوَّ تُوساتًإ بُ دَْطِ
باآلثؤػًِ رْإ ُٓوَ بىو، طىايُ ثشضِ رٕ ٖؤناسّ فًتُٓيُ و طُسضاوَيُنُ بؤ بُ 
السِيَذا بشدٕ، ضىْهُ رْإ ػىيَِٓ داَشناْذُْوَّ ػُٖىَتِ ثًاوأْ و ػؤيؼًإ الواصٕ 

يًًإ بُ و ْاتىأْ يُ َُٖيُػُيِ و ُٓقٌَ طىونِ بُ دووسبٔ، بُ طشوػتِ ػؤيؼًإ َُ
 الّ ػشاثُدا ُٖيُ!

بؤ صياتشنؤْرتؤَيهشدِْ رْإ و دَطتُبُسنشدِْ ػًَىاصّ برينشدُْوَ و رياًْإ، 
ػُسيعُتِ يُٖىدّ ػظتىًًُْتُ ريَش دَطُآلتِ ثًاوَ ػضَُناًْاُْوَ: نض يُ طُسَتاّ 
طُدمًَتًذا َىَيهِ باونًًُتِ، بؤٍ ُٖيُ بُ ُٖس نُطًَهِ ويظتِ بُ ػىوّ بذات، 

دُّ صاواؾ ػضَُتِ ػُصووسّ بهات. يُعكىب سُوت طاٍَ ػضَُتِ ػاَيؤّ بُو َُس
))البإ((ّ نشد تا ئًُ عع ّ نضُ طُوسَّ يٌَ َاسَنشد )ُٖس ضُْذَ يُعكىب نضُ 
بضىونُنُّ ػؤػذَويظت( ثاػإ سُوت طاَيِ تشيؽ ػضَُتِ نشد تا ساسًٌ عع ّ 

ُٖيُ بُ ُٖس  (. باوى بؤيؼ29ِعع  15:19ػؤػُويظتِ ػؤّ َاسَنشد )تهىئ 
نُطًَهِ ويظت و بُ ُٖس ثًاويَو بًَت، نضِ ػؤّ بُ ػىو بذات، سَْطُ يُ ثاداػتِ 
ٓاصايُتِ و بىيَشيِ ثًاوَنُدا نضُنُّ بذاتٌَ: ))ُٖس نُطًَو بُ طُس طىْذّ طُفُسدا 

(. يُ َُٖىو ُٓو 16:15بذات، عُنظُّ نضُِ وَنى ٖاوطُس ثًَذَبُػؼِ(()يؼىع 
انات باوى سا و سَصاَُْذيِ نضُنُّ وَسبطشيَت. باوى بؤيؼِ ساَيُتاُْػذا ثًَىيظت ْ

ُٖيُ بُ ُٖس نُطًَو بًُويَت نضُنُّ ببُػؼًَت )وَى دياسّ( يإ وَى نًُْضَى 
بًفشؤػًَت، بُآلّ: ))ُٓطُس ثًاويَو نضُنُّ وَى نًُْضَى فشؤػت، ُٓو نضُ 

بُو ثًًَُّ يُ (. ُٓطُس باوى، 7:21ٖاوػًَىَّ نؤيًُنإ ْاضًَتُدَس(()طفش اخلشوز 
طفشّ دَسضىوْذا ٖاتىوَ، بؤّ ُٖبًَت نضُنُّ بفشؤػًَت، ُٓوا ثًَىيظتُ طشْطًِ بُ 

(( بذات، ضىْهُ ْشػِ نض دوو ًَٖٓذَّ ْشػِ بًَىَرُْ. بؤيُ البكازٚ))نضًًَِٓ عع 
يُٖىديًُنإ صؤس ضاوديَشيِ داويَٓجانًِ نضُناًْإ نشدووَ، بُ تىْذيؽ طضاّ رِْ 

نُضِ بؤ ثًاوّ صيٓاناس وا ُْبىوٕ، يُ ٖاوطُسطرييذا رٕ بابُت صيٓاناسيإ داوَ، 
(ّ طشيَبُطتُنُيُ ُْى اليًَُْهِ، ناتًَهًؽ دَسِواتُ َاَيُ ًََشد، دَطُآلتِ وٕضع)
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طُس رُْنُ يُ باونُوَ دَطىاصسيَتُوَ بؤ ًََشدَنُّ و ٖاوػًَىَّ ػاْىو و نؤيًُ و 
 ثاسَناِْ دَبًَتُ بُػًَو يُ َىَيهُناِْ.

ٕ يؤْاًًُْنإ عع دواّ ُٓواًْؽ سؤَاًًُْنإ عع وَى َىَيهًَهِ تايبُتِ وَى ضؤ
ثًاو طُيشّ رًْإ دَنشد، يُٖىديًُناًْؽ وَى بُػًَو يُ َىَيهُناِْ ثًاو طُيشّ 
رًْإ نشدووَ. بؤيُ دَبًٓطم رِْ ثًاوّ يُٖىدّ يُطٍَُ دَ ساطجاسدَنُّ تايبُت بُ 

َُبشَِ َاٍَ، رٕ، نؤيًُ، نًُْضَى، طا،  َىَيهُناًْذا ْاوّ دَبشيَت: ))ُٖسطًض ضاو
 (.117طىٍَ دسيَز يإ ُٖس ػتًَهِ تشّ ػضَُنُت(()طفش اخلشوز: 

(دا ٖاتىوَ: ))ُْنُّ ضاو بربِيتُ رٕ و نًًََطُ و نؤيًُ و تجٍٗٛ االغرتاعيُ )
 (.21:5نًُْضَى و طا و طىٍَ دسيَز و ُٖس ػتًَهِ تشّ ػضَُنُت(()ًٓظشاسِ 

َنُّ بؤّ ُٖيُ تُآلقِ بذات عع تُآلقذاًْؽ بُ تًُْا طُسباسّ ُٓوَّ ًََشد
ًُٓتًاصّ ثًاوَ عع و بؤّ ُٖيُ داِْ ثًَذا ًَُْْت ُٓطُس طىْاًَٖهِ نشدبًَت، بؤيؼِ 
ُٖيُ ُٖس ناتًَو ويظتِ و بٌَ ًٖض ٖؤناسيَو، يًَِ دًابًَتُوَ. دَطُآلتِ ُٓوَيؼِ 

ىَيهِ ثًاوَ و ُٓويؽ يُو ُٖيُ يُ َاَيُنُّ دَسيبهات، ضىْهُ ُٓو َاَيُ بُ تًُْا َ
َاَيُدا َىَيهِ ًََشدَنُيُتِ، رًْؽ ًٖض ناّ يُو َافاُّْ ًًُْ، ْاػتىاًَْت تُآلم 
سَت بهاتُوَ. ُٓطُس رٕ يُ سَفتاسيذا تىػِ الدإ بىو، يإ ناسيَهِ ْاػشيِٓ 
ُٓدماَذا، ُٓو نات طضايُنِ تىْذ دَدسيَت، يُ ناتًَهذا ْاثانًِ ًََشد، يإ 

ثًاو بُ ػًَىَيُنِ طؼتِ، تًُْا ناتًَو طضاّ دَدسيَت، نُ ثًَؼًًِ  دَيظؤصُْبىوِْ
َافِ ثًاويَهِ تشّ نشدبًَت، وَى ُٓوَّ يُطٍَُ رِْ ثًاويَهِ تشدا صيٓا بهات، يإ 

 ػؤػُويظتًٌ ُٖبًَت.
ثًاو بؤّ ُٖيُ، ٖاوػًَىَّ نؤيًُناِْ عع وَى ثًَؼرتيؽ بامساْهشد عع نضُنُّ 

يَو َٓذاَيًإ ُْبًَت، يُو ساَيُتُدا بُسثشطًاسيَتًٌ بفشؤػًَت. ُٓطُس رٕ و ًََشد
دَنُويَتُ ُٓطتؤّ رُْنُ، ضىْهُ َاْاّ وايُ عُيبًَهِ تًَذايُ، بُ نىستِ دَتىاْطم 
بًًََطم: رِْ عًربّ، تًُْا وَى دايو سيَضّ يًَذَطريا و صؤسبُّ داسإ َاََُيُيُنِ باػِ 

و نؤَُآليُتًًُوَ بُ طؼتِ  يُطٍَُ دَنشا، دطُ يُوَ دؤػِ رٕ يُ سووّ ياطايِ
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ْايُباس بىو، ضىْهُ ًٖض طُسبُػؤيًُنِ ُْبىو، بُ َُٖىو ػًَىَيُى ػىيَٓهُوتُّ 
ثًاو بىو. بؤيُ عع وَى بًًُٓإ عع ثًاوّ يُٖىدّ ْىيَز بؤ ػىدا دَنات و طىثاطِ 

 ُٓوَّ دَنات، نُ بُ ثًاو ػَُيكًهشدووَ ُْى بُ رٕ.
ْىوطُسَ َُطًشًًُنإ بُ دسيَزايِ ضُْذئ  سَْطُ ُٓوَ ٖؤناسّ ُٓوَ بىوبًَت، نُ

طُدَ، طشْطًًإ بُ ضريؤنِ ػَُيكهشدِْ سُوا دابًَت، نُ ًٓظشاسِ دووََِ طفشّ 
تُنىئ طًَشِاويُتًًُوَ. ٖاو نات ُٓو ضريؤنُ و َُطُيُّ دَسنشدًْإ يُ بُُٖػت 

وو ثًَهُوَ بُطتىوَتُوَ، ُٓوَؾ بىوَ بُ طُواًًُٖنِ بًَُٖض يُوَّ رٕ، يُ ُٖسد
اليُِْ ُٓقًَِ و ُٓػالقًًُوَ الواصَ. ساطتًًُنُّ، بُ دسيَزايِ ضُْذئ طُدَّ 
َُطًشِ، ديذّ دورَٓهاساُْ بؤ رٕ يُ نىيتىوسّ َُطًشًذا عع بُ سادَيُنِ صؤس عع 
ػؤّ بُ ضريؤنِ وَدَسْإ يُ بُُٖػت و سَفتاسّ دايهِ يُنُّ ثاطاو دَدا، نُ بُ 

ئ طىْاه نشد. ُّٓ ضريؤنُؾ وَى ُٓفظاُْ ٖؤيُوَ ثًاوّ تىػِ يُنُّ و طُوسَتش
ياػىد سََضيَو يًَو ُْدَدسايُوَ، بَُيهى وَى سووداويَهِ ًََزوويِ طُيش دَنشا. 
يُنًَو يُ صاْاياِْ دَسووْؼًهاسّ يُ ٓادابُناِْ نتًَبِ ثريؤص نؤَيًىَتُوَ و يُ 

ًَبِ ثريؤص يُ دَسبشِيًَٓهذا َُٖيىيَظتُنُّ نىستهشدووَتُوَ، نُ دََيًَت: ))ضريؤنِ نت
 .48باسَّ ٖاتُٓ بىوِْ سُوا ُٓو فًًََُيُ، نُ ُٖصاسإ طاَيُ دووباسَ دَبًَتُوَ((

ُٓوَ ُٓو صًََُٓيُ بىو، نُ َُطًشًًُت يُ طُسوَػتِ طُسَُٖيذاًْذا ناسّ تًَذا 
نشدووَ: يُ اليُنُوَ نُيُثىوسّ سؤَاِْ، نُ دسيَزنشاوَّ َُٖإ نُيُثىوسّ يؤْاًًُْ 

سم و نًُٓيُ يُ رٕ، يُ اليُنِ تشيؼُوَ نُيُثىوسّ يُٖىدّ، نُ  و َُٖيطشّ َُٖإ
َؤسنًَهِ ديِٓ بُو دؤسَ تًَشِوآًُْ دَبُػؼًَت. ُٓو تًَشِوآًُْؾ يُ ساطتًذا دَسبشِّ 
طىود و بُسرَوَْذيًُناِْ ثًاو و ٓاسَصوويُتِ يُ نؤْرتؤَيهشدِْ رْإ عع بُتايبُتًؽ 

ِ ُٓوتؤ َظؤطُس بهات، نُ ػىيَِٓ ًٖض ٖاوطُسّ ػؤّ عع بؤ ُٓوَّ ُْوَيُنِ ثان
 بًَطاُْيُنِ تًَهٍَُ ُْبًَت و َرياتًِ بُسنُويَت.

ُٓوَّ طُيشَ، ُٓو نُيُثىوسّ سؤَاِْ عع يُٖىديًُ بُ طُس فًهشّ َُطًشًذا 
صاٍَ بًَت و نؤْرتؤَيِ بهات، بُ سادَيُى َُٖيىيَظتُ ْىيًَُناِْ سُصسَتِ َُطًض وْبصم 
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نشدِْ رْإ طُسَُٖيبذاتُوَ، بُ دَطتجًَو يُ وتُناِْ قُػُ و داسيَهِ تش بُ نُّ طُيش
ثؤَيع عع َوَ، تا دَطاتُ ُٓوَّ فُيًُطىفُ َُطًشًًُنإ تًؤسيضَّ بهُٕ و بَُيطُّ 
طُـماْذِْ بؤ بًَُٗٓٓوَ. يُو ناسَػًاْذا ثؼت بُ ))ُٓقٌَ(( ببُطضم و ياسَُتِ يُ 

اسا وَسبطشٕ، بٌَ ُٓوَّ ًٖض ٓايُتُناِْ نتًَبِ ثريؤص، بُ تايبُتًؽ طُسدََِ نُوْ
نُطًَو باطِ َُٖيىيَظت و وتُ و تًَشِوآًِْ ْىيَِ سُصسَتِ َُطًض يُ باسَّ رُْوَ 
بهات، نُ ُٓو َُٖيىيَظتُ ْىيًَاُْؾ، وَى يُنًَو يُ تىيَزَسَنإ دََيًَت، دَنشا 

 ػؤسِػًَو يُ دؤػِ رْاْذا بُسثا بهُٕ!
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 ثاذى دووةم
 

 نتيَرِوانيهى مةسيحيي بؤ ذ
 
 

))يُبُس دَيشَِقًِ ػؤتإ سيَطُتإ دَدَّ، نعُ رْعُناْتإ   
 تُآلم بذَٕ، بُآلّ يُ طُسَتادا بُو ػًَىَيُ ُْبىو..((

 (8:19سُصسَتِ َُطًض: )َُتِ  
 
 

))بُواُّْ ٖاوطُسطرييًإ ُْنشدووَ و ُٓواُْػِ بًَىَرْٔ 
 دََيًَِ: صؤس بؤتإ باػرتَ ُٓطُس وَنى َٔ عمًَُٓٓوَ..((

  (9-8:7َُِ ثؤَيع بؤ نؤسيٓتًؤغ )ْاَُّ يُن 
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 يةكةم

 حةزرةتى مةشيح
ساطتًًُنُّ، َُٖيىيَظتِ سُصسَتِ َُطًض دَسباسَّ رٕ بُ دسيَزايِ ضُْذئ  

طُدَ، صؤس يُ َُٖيىيَظتِ ػىيَٓهُوتىواِْ يُ سُواسّ و ثُياَبُساِْ، بطشَ يُ 
ُوتىوتش بىو. يُو َُٖيىيَظتِ َُٖىو نًًََظا َُطًشًًُنإ يُ قؤْاغِ دواتشدا ثًَؼه

قؤْاغُ طُسَتايًُّ َُطًشًًُتذا عع طُسدََِ َُطًض عع ًٓٓذًًُنإ نؤََُيًَو 
َُٖيىيَظتِ ْىيَُإ بؤ دَطىاصُْوَ، نُ ػىيَُٓس تًاياْذا ُٖطت بُ ًٖض دؤسَ بُ نُّ 

. ضُْذ نُطايُتًًُنِ رِْ طُسَنِ ُٖٕ، نُ سُصسَتِ 49طُيشنشدًَْو بؤ رٕ ْانات
َيذا نشدووٕ و ثًاياْذا َُٖيًذاوَ، نؤََُيًَو َُٖيىيَظتِ َُطًض َاََُيُّ يُطُ

 ًٓٓظاًِْ ْىيًَؼِ بؤ دَسػظتىوئ:
عع سُصسَتِ َُطًض بُ بٌَ دًاواصّ، ضاسَطُسّ رْإ و ثًاواِْ وَى يُى دَنشد،  

داسيَهًإ يايشؤغ ديَتُ الّ و ثًَِ سادَطُيًَُْت: نضُ بضىونُنُّ ػُسيهُ دََشيَت، 
طتًَهت يًَذَدا بُػهى ػًفاّ بؤ بًَت.. َُطًشًؽ دَطتِ ػؤصطُ دَٖاتًت و دَ

نضُنُّ طشت و ثًَِ وت: تَُيًظا ُٖطتُ )واتُ: ُّٓ نضُ بضىونُنُ ُٖطتُ(، 
-22نضُنُؾ ُٖطتايُ طُسثٌَ و نُوتُوَ سيَهشدٕ. )َُسقُغ: ًٓظشاسِ ثًَٓذُّ 

 (.43-49و ُٖسوَٖا  33
ضاسَطُسّ ثريَرًْؼِ عع ُٖس وَى ضؤٕ ضاسَطُسّ نضُ َٓذاَيًَهِ دَنشد،  

دَنشد: ))ناتًَو يُطىع ٖاتُ َاَيِ بىتشوغ، ػُطىوّ بًِٓ، نُ نُوتىوَ و تاّ 
 (.14:8يًَٗاتىوَ، دَطتِ طشت و يُنظُس ػًفاّ بؤ ٖات(()َُتِ: 

يُو َُٖيىيَظتُ ْىيًَاُْػِ يُ سيَطُياُْوَ َُطًض، ُْسيت و نىيتىوسّ باوّ 
سَطُسّ رًَْهِ نشدووَ، طىايُ َاوَّ طُسدََُنُّ ػؤّ ػهاْذووَ، ُٓوَيُ، نُ ضا

دواْضَ طاٍَ ػىيَِٓ يٌَ سؤيؼتىوَ و يُ ديذّ يُٖىديًُناًْؼذا ثًع بىوَ و دَبىو 
نُغ دَطتِ يٌَ ُْدات، سيَو وَى ضؤٕ ْابًَت تُوقُ يُطٍَُ رًَْو بهشيَت، نُ ػىيَِٓ 
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بهات و َاْطاُّْ يُبُس بشِوات. بُآلّ َُطًض سيَطُيذا بًَتُ الّ و يُ دوايُوَ سيَ
 .59))دَطت يُ دًُناًْؼِ بذات(( تا ناتًَو ػىيَٓبُسبىوُْنُّ وَطتايُوَ

عع داسيَو ثُطِٓ سَفتاسّ ))ُٓو بًَىَرُّْ داوَتُوَ، نُ دوو فًظِ ػظتىوَتُ  
ْاو ػُصيَُٓوَ، َُطًشًؽ ػاطشدَناِْ باْطهشدووَ و ثًَِ وتىوٕ: ساطتًتإ طُسَنُ، 

اتش ػظتىوَتُ ػُصيَُٓوَ، ضىْهُ طُسَسِاّ ُٓو بًَىَرُْ ُٖراسَ يُ َُٖىواِْ صي
 .51ثًَىيظتًِ، ُٖسضِ ُٖبىو ًَٖٓاويُتِ((

عع دًاواصيِ يُ ًَْىإ رِْ يُٖىدّ و طاَرييِ ُْدَنشد، تُْاُْت َُٖىو سُساّ  
و ًُْٖهشدُْ تُقًًذيًُناِْ ثامشاوَّ يُٖىديًُتِ بُصاْذ، ناتًَو َاوَيُنِ صؤس الّ 

يًَهشد ػىاسدُْوَّ بذاتٌَ: ))يُطىع ثًَِ وت عمذَيٌَ  رُْ طاَرييًُى َايُوَ و داواّ
با خبؤَُوَ و ُٓويؽ طُيشّ ثًَٗات، ثًَِ طىت: ضؤٕ داواّ ػىاسدُْوَّ يًَذَنُيت يُ 
ناتًَهذا تؤ ثًاويَهِ يُٖىديت و ًَٓؽ رًَْهِ طاَريّ و يُٖىديُناًْؽ َاََُيُ 

 (.18-8:4يُطٍَُ طاَرييًُناْذا ْانُٕ(()
ػاطشدَناِْ ٖاتٔ و ثًًَإ طُيش بىو، نُ يُطىع يُطٍَُ رًَْهذا عع ))يُو ناتُدا  

 (.27-4قظُ دَنات(()يىسُْٓا 
داسيَهًإ سُصسَتِ َُطًض قظُّ بؤ نؤََُيُ ػَُيهًَو دَنشد، ناتًَو ػُسيهِ 
قظُنشدٕ بىو رًَْو دَْطِ َُٖيربِّ و ثًَِ طىت: ))ػؤصطُ بُو طهُّ َُٖيًطشتىوّ، 

(. َُطًشًؽ دَْطِ رُْنُّ بُ 27:11ت(()يىقا بُو ََُهاُْػِ ػرييإ داوي
عُوسَت داُْْا، ْاضاسيؼِ ُْنشد بًَذَْط بًَت، وَى ُٓوَّ دواتش قُػُ ثؤَيع 
دَيهات، بَُيهى وتِ: ))بًٌََ ػؤصطُ بُو نُطاُّْ طىٍَ يُ نُالَِ ػىدا دَطشٕ و 

 (.28:11دًَبُدًَِ دَنُٕ(()يىقا 
)طىْذيَهِ ْضيو ٓؤسػُيًُُ( تا  Bethanyناتًَهًؽ يُطىع ضىوَ َاَيِ عًُْا 

عاصَس ػُبُس بهاتُوَ )نُ ضىاس سؤر بىو َشدبىو( رَاسَيُنِ صؤسّ يُٖىدّ ٖاتبىوُْ 
-17:11الّ َُسطا و َُسيُّ تا طُسَػؤػِ َُسطِ بشانُيإ يٌَ بهُٕ )يىسُْٓا 

(. ثاػإ دَبًٓطم َُطًض يُطٍَُ َُسطا، نُ يُ دَسواصَّ طىْذَنُدا ثًَؼىاصيِ يُ 27
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ًض نشد عع دواتشيؽ يُطٍَُ َُسيَُِ ػىػهِ عع باطِ صؤس بابُتِ ٓاطت بُسصّ َُط
نشد، نُ ثُيىَطت بىوٕ بُ ًُٓإ و صيٓذووبىوُْوَ و ُٖطتاُْوَ)قًاَُت( و ريإ و 

 .52َشدٕ و...ٖتذ
عع ُٖسوَٖا ُٓو رُّْ، نُ ُٖردَ طاٍَ بُ دَطت ٓاصاسيَهُوَ يُ بشِبشَِّ ثؼتًذا  

ثؼتِ ساطت بهاتُوَ، َُطًض دَطتِ ػظتُ طُسّ و طىتِ:  دَيٓاآلْذ و ُْيذَتىاِْ
-11:13))ُّٓ رُْنُ يُو ٓاصاسَ سصطاست دَبًَت... دَطتبُدٌَ ساطتبىويُوَ(()يىقا 

13.) 
يُ ناتًَهذا يُٖىديًُنإ ػُسًَإ دَنشد تُوقُ يُطٍَُ رْاْذا بهُٕ، ضىْهُ بُ 

بىوبًَت عع َُطًض سيَطُيذإ  ثًظًإ دَصاْطم عع بُ تايبُتِ رًَْو يُ طىسِّ َاْطاُْدا
يًَِ ْضيو ببُٓوَ، بطشَ سيَطٍُ بُ رًَْهِ طىْاٖهاس دا، نُ بُ فشًََظهُناِْ ثًَِ 
تُسِ بهات و دواتشيؽ بُ ثشضِ بًظشِيَت و َاضِ بهات و بؤيؼِ ضُوس بهات، 
تُْاُْت يُو فُسيظًًُّ ضىوبىوَ َاَيُنُّ بُ ًُٓاْذاستشّ داْا: ))يُنًَو يُ 

داواّ يًَهشد بشِواتُ َاَيُنُّ و ْاِْ يُطٍَُ خبىات، ُٓويؽ ضىو و  فُسيظًًُنإ
(، 49-36:7ثاَيًذايُوَ، رًَْهِ طىْاٖهاسّ ػَُيهِ ػاسيؽ ٖات و..ٖتذ(()يىقا 

بطشَ يًَِ ساصّ دَبًَت و بُ ٖؤّ ًُٓاًًُْوَ بُ تُواوّ يُ رُْنُ ػؤؾ دَبًَت و يُ 
طىْاُٖناْت دَطشِيَُٓوَ، ًُٓاْت  طىْاُٖناِْ دَبىوسيَت، بؤيُ ثًَِ طىت: ))بشِؤ،

 (.59-31:7سصطاسّ نشديت، بُ طُسفشاصيًُوَ بشِؤ(()يىقا 
طُسَسِاّ َُٖىو ُٓواُْؾ، ناتًَو َُطًض دواّ َشدِْ دَسنُوتُوَ، يُنُجماس بؤ 
َُسيَُِ َُدذَظم دَسنُوت، نُ ))سُوت ػُيتاِْ يٌَ وَدَسًَٖٓابىو(()َُسقُغ 

 (.17-1:29( و )9:16
ضُْذ ّ بُػُ بُ باطِ ُٓو رُْ صيٓاناسَ نؤتايِ ثًَبًَٗٓطم، نُ سُصدَنُّ ُٓ

يُٖىدّ يُ ثُيهُسَنُوَ )اهلًهٌ( ًَٖٓايإ و بُ َُطًشًإ طىت: ))بُ  فُسيظًًُنِ
ثًَِ ساطجاسدَّ َىطا، رًَْهِ ٓاوَٖا بُسدباسإ دَنشيَت، ُّٓ تؤ ضِ دََيًًَت؟ ثًَِ 

با بُسدّ تًَبطشيَت، ًٓرت يُى يُ طىتٔ: ُٖس نُطًَهتإ، نُ ًٖض طىْاًَٖهِ ًًُْ 
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دواّ يُى ضىوُْ دَسَوَ، تًُْا َُطًض و رُْنُ َاُْوَ، َُطًض بُ رُْنُّ طىت: 
 .53ًَٓؽ تؤَُتباست ْانُّ، بشِؤ بُآلّ طىْاه َُنُ((

ُٖسوَٖا سُصسَتِ َُطًض تًَهَُيبىوِْ ُٖسدوو سَطُصَنُ و نؤبىوُْوَياِْ بُالوَ 
اْذا يإ نؤَُآليُتًًُناْذا بًَت، بؤ ػؤّ دَضىوَ ٓاطايِ بىو، دا يُ بؤُْ ديًًُٓن

 ٓاُْٖطِ ٖاوطُسطريّ، نُ دايهِ و بًَطىَإ رِْ تشيؼِ ُٖس يٌَ دَبىو.
ُّٓ َُٖيىيَظتُ ًٓٓظاًًُْ صؤس دىاْاُْ، دَنشا ػؤسِػًَهِ نىيتىوسّ و 
نؤَُآليُتًِ طُوسَيإ يٌَ بهُويَتُوَ و ثًَطُّ رٕ طُيًَو بُسصتش بهُُْوَ، يإ الّ 
نُّ يُو طًَزاوَّ تًَِ نُوتىوَ دَسيبًَٗٓٔ. يُ ساطتًذا ُْٖذيَو ثًًَإ وا بىوَ: ))بُ 

Teutonicٖؤّ ديِٓ َُطًشِ و ناسيطُسيِ بُ طُس ُٓقًًًَُتِ تىتؤًًُْوَ 
دؤخ  54

و ثًَطُّ رٕ باػرت و بُسصتش بىوَتُوَ((. بُآلّ بُ وسدبىوُْوَ يُ سووداوَ ًََزوويًُنإ 
ُ يُ طٌَ طُدَّ طُسَتاّ َُطًشًًُتذا ًٖض بَُيطُيُى بؤ بؤَإ دَسدَنُويَت، ن

دسوطت بىوِْ وَٖا ػؤسِػًَو بىوِْ ًًُْ. دؤػِ رٕ يُ ْاو َُطًشًًُناْذا بُ 
تُواوّ ػشاخ بىو، تُْاُْت دَتىاْطم بًًََطم: بريؤنُنإ دَسباسَّ رٕ يُ طُسدََِ ثًَؽ 

ُسدمشِانًَؽ بىوبًَت، . سَْطُ ُٓوَؾ ػتًَهِ بُسضاو و ط55َُطًشًًُت ػشاثرت بىوٕ
ضىْهُ رْاًَْهِ صؤس بُ ثُيُ ضىوُْ ْاو ديُٓ ْىيًَُنُوَ، نُ تًايذا ُٖطتًإ بُ 
دؤسيَو يُ دادثُسوَسّ و ))طُسِاْذُْوَّ ػهؤ(( و بُٖاداسّ و نُساَُت و سيَضيًَطشتٔ 
دَنشد، يُ ناتًَهذا ثًَؼرت ُٖطتًإ ثًَُٓنشدووَ و ػتِ وَٖايإ بُ ػؤياُْوَ 

يُطٍَُ َُٖىو ُٓواُْػذا، ُٓو ثاػؼاُْ نىيتىوسّ و ريٓطُ نؤَُآليُتًًُّ  ُْبًًٓىَ.
َُطًشًًُت تًايذا طُسيَُٗيذا، صاَيبىو و ُٓو بريؤنُ ْىيًَاُّْ ديُٓ تاصَنُ 
ًَٖٓابىوِْ صيٓذَبُضاٍَ نشد، بُو ػًَىَيُؾ ُٓو بريؤناُْ عع طُسَسِاّ ُٓوَّ ديًِٓ 

تًًُّ يُ رٕ ُٖبىو، ٖاو نات بُسطِ ديُٓ بىوٕ عع ًَٖٓشاُْ سيضّ ُٓو سقُ نؤَُآليُ
ْىيًَُنُ بُو بريؤناُْ دسا و ُٓو بريَ نؤُْثُسطتاُْػِ ثًَؼرت ُٖبىو، ثريؤصيًُنِ 
ديًِٓ ثًَبُػؼشا. سَْطُ ُٓوَؾ عع الّ نُّ يُ سوويُنُوَ عع بطُسِيَتُوَ بؤ ُٓوَّ 

طُّ رٕ ))ًَُُٓ يُ ًٓٓذًًُناْذا تًؤسيَهِ سووٕ و ساػهاو دَسباسَّ دؤخ و ثًَ
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. دطُ يُ ضُْذ قظُيُنِ ثُسؾ و بآلو و ضُْذ َُٖيىيَظتًَهِ نشدًَِْ 56ْابًٓطم...((
سُصسَتِ َُطًض، ًٖضِ تش ْابًٓطم، ُٓوَؾ بُ تُواوّ دًاواصَ يُ دؤػِ رٕ يُ 
ْىوطًُٓناِْ قُػُ ثؤَيظذا: ضىْهُ يًَشَدا بؤضىوٕ و سووْهشدُْوَّ تايبُت بُ 

، ُٖس ضُْذَ ُٓو بؤضىوْاُْ يُ ضىاسضًَىَيُنِ ٖاوطُسطريّ و سَفتاسّ رٕ دَبًٓطم
 .57تُطهذا دَػىيًَُٓوَ

ُٓوَّ بُ سِاطتِ دًَِ طُسدمُ، ُٓو بُ نُّ طُيشنشدُّْ يُ نُيُثىوسّ سؤَاِْ و 
يُٖىديذا ُٖبىو، وَى ػؤّ َايُوَ و ػُسيعُتِ سؤَاِْ يُ طُدَناِْ طُسَتاّ 

طُسضاوَّ ياطاداْإ بىو. َُطًشًًُت و بُػًَهِ صؤسّ طُدَناِْ ْاوَسِاطتًؼذا، 
دطُ يُواُْؾ بُ نُّ طُيشنشدِْ رْإ، بُ ثؼتبُطضم بُ بريؤنُّ طىْاِٖ يُنُّ و 
داْاِْ رٕ وَى طُسضاوَّ َُٖيؼَُيُتاْذٕ و دَسواصَّ ػشاثُ، بُسطًَهِ ديًِٓ بُ 
بُسدانشا. َُٓاُْ و ضُْذئ بريؤنُّ طُيش و طَُُسَّ تش، نُ ثاؾ نًََُو باطًإ 

 دَنُئ.
 نؤتايًذا طُيشّ ُّٓ ػمىوُْيُ بهُ:يُ 

بًَطىَإ سُصسَتِ َُطًض ثُيىَْذيِ ٖاوطُسطرييِ بُ ثريؤص داْاوَ، بُ دؤسيَو 
ُٖسدوو نُطُنُ )رٕ و ًََشد( ببُٓ يُى دُطتُ ))ُٓوَّ ػىدا نؤٍ بهاتُوَ، َشؤظ 

(. ناتًَهًؽ فُسيظًًُنإ ٖاتٔ و ثشطًًإ 4:19ْاتىاًَْت يًَهِ بهاتُوَ(()َُتِ 
( يُ 3:19يا بؤ ثًاو سُآلَيُ بُ ُٖس ٖؤناسيَو بًَت رُْنُّ تُآلم بذات؟(()))ٓا

وَآلَذا طىتِ: يُبُس دَيشَِقًتإ سيَطُتإ دَدَّ رُْناْتإ تُآلم بذَٕ(()َُتِ 
(. يُّ دَطتُوارَ ْاطهاُْدا سُصسَتِ َُطًض بُ ٓاػهشا و ساػهاواُْ 8:19

ُطٍَُ رْذا ُْنُئ، واتُ: بُ ػؤػُويظتِ و دَسيربِيىَ، نُ ثًَىيظتُ دَيشَِقاُْ َاََُيُ ي
سيَض و ثًَضآًُْوَ َاََُيُ بهُئ. يًَشَػذا سُصسَتِ َُطًض اليُِْ رٕ دَطشيَت و يُ 
تُآلم و طتُّ و َاََُيُّ سَقِ ثًاو دَيجاسيَضيَت. يُ طُسدًَََهذا، نُ تُآلم الّ 

ات رُْنُّ الّ ثًاو ُٖس صؤس ٓاطإ بىو، سُصسَتِ َُطًض ديَت و ثًاو ْاضاس دَن
ػؤّ بًًًَََٗتُوَ، تُْاُْت ُٓطُس ُْصؤنًؽ بًَت. ثًَؼرت باطِ ُٓوََإ نشد، نُ ضؤٕ 
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ثًاوّ سؤَاِْ تًُْا يُبُس ُٓوَّ رُْنُّ بًًٓىَ بُ بٌَ ثُضُ بُ ػُقاًََهذا سيَِ 
نشدووَ، يإ يُطٍَُ نًُْضَنًَهِ تاصَ ٓاصادنشاودا دََُتُقًَِ نشدووَ، يُ َاَيُنُّ 

َ، طىايُ بُو ناسَّ تاواًَْهِ ُٓدماَذاوَ، نُ َايُّ يًَؼؤػبىوٕ ًًُْ. يإ دَسيهشدوو
سَْطُ بُ ٖؤّ ُٓوَوَ، نُ ويَشاويُتِ بُ بٌَ سَصاَُْذيِ ُٓو بشِواتُ طُيشّ ياسيًُ 

. ُٓوَ باطِ ُٓو ساَيُتُ ُٖس َُنُ، ُٓطُس رًَْو ػُسابِ ػىاسدبًَتُوَ، 58طؼتًًُنإ
 شصًََُٓوَ، نُ ػُسابِ تًَذا َُٖيذَطريا.يإ ويَشابًَتِ بشِواتُ ُٓو ريَ

يُبُس ُٓوَؾ ُْٖذيَو ثًًَإ وايُ، سُصسَتِ َُطًض بُ َُٖيىيَظتِ يُ ثُيىَْذيِ 
ٖاوطُسطريّ و ثًَذاطشتِٓ يُ طشْطِ و بايُػِ، رْاِْ يُ داٖاتىويإ دَيًٓا 

ُس نشدبًَتُوَ، ضىْهُ ضًرت ثُيىَْذيًُنُ ًَٖٓذَ فؼؤٍَ و ٖانُصايِ ًًُْ، نُ يُ ٖ
ناتًَو و يُ ُٖس طاتًَهذا بًَت، بُ ٖؤّ ثايُداسّ و دَطُآلتِ ثًاوَوَ، 
َُٖيبىَػًَتُوَ. ُْٖذيَو يُ تىيَزَسإ ثًًَإ وايُ، يُبُس ػىدّ ُٓو َُٖيىيَظتُ بىو، نُ 
رْإ ثؤٍ ثؤٍ عع يُ طُسَتاّ باْطُواصّ َُطًشذا عع ٖاتُٓ سيضّ ديُٓ ْىيًَُنُوَ و 

نُّ َُطًشذا ضىو. ُْى ُٖس ُٓوَْذَؾ، بَُيهى يُ ثًَٓاو طُسدمًإ بُ الّ باْطُواصَ
ثاساطتِٓ ديُٓ ْىيًَُنُدا، ٖاوػًَىَّ ثًاوإ َُٖىو طضا و ُٓػهُدمُداًَْو قبىوٍَ 

 .59بهُٕ و وَنى ُٓواًْؽ ػًُٖذ بٔ
ُّٓ ُٓو تًَشِوآًُْ ْىيًَُّ فُيًُطىفِ َُطًشِ يُ نىيَىَ ٖات؟ ٓايا الّ ػؤيُوَ 

ِ داب و ُْسيت نُوت و نُيُثىوسّ طُسدََُنُّ ػؤّ دسوطت بىو، يإ ػىيَٓ
تًؤسيضَ نشد؟! با ثًَؽ فُيًُطىفُ َُطًشًًُنإ، باطِ ثًاويَو بهُئ، نُ بُسدّ 
بٓاغُّ تًؤسّ َُطًشًِ داْا، ُٓو تًؤسَّ دواّ ػؤّ فُيًُطىفُ َُطًشًًُنإ 

 ثًَشَِويإ نشد، َُبُطتِ قُػُ ثؤَيع عع َ.
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 دووةم

 قةشة ثؤَلس
 

ْطم بًًَطَم، ُٓوَّ بُ دسيَزايِ طُدَناِْ ْاوَسِاطت و بطشَ يُ نؤّ نىيتىوسّ دَتىا 
سؤرٓاوايًذا، بُسدَواّ ًَْشيُٓ طُْتُسَ و يُ ثًَطُ و بُٖاّ ًًََُٓ نُّ دَنشيَتُوَ، 
سيؼُّ قىَيِ يُ نىيتىوسّ يؤْاًْذا ُٖيُ، نُ سقًَهِ صؤسّ يُ رٕ ُٖبىو و ثاػإ يُ 

ثًَذسا، دواتشيؽ يُ ُٖسدوو طُسدََِ نُوْاسا و ْىيَذا نىيتىوسّ سؤَاًْذا دسيَزَّ 
 بُسطًَهِ ديًِٓ بُ بُسدا نشا.

قُػُ ثؤَيع يإ ))ثُياَبُسّ ُْتُوَنإ(( ػَُيهِ تُسطىغ بىو يُ ٓاطًاّ 
بضىوى، ٖاووآلتًًُنِ يُٖىدّ و ػَُيهِ ػاسيَهِ غُيشَ ديِٓ بىو يُ )نًًًهًا 

Cilicia ٌٖؤيُػُوَ بُ باػِ صَاِْ يؤْاًِْ صاًْىَ. (. ُٖس بُو 39:21( )أعُاٍ ايشط
بُ ثًَِ َافِ ػىيَِٓ يُدايهبىوٕ بىوَ بُ ٖاووآلتًِ سؤَاِْ. بًَطىَإ طُسَتا يُ 
َاَيُوَ فًَشنشاوَ، ثًَؽ ُٓوَّ بشِواتُ ٓؤسػُيًِ و يُطُس دَطتِ ساػاّ دَُايًٌ 

ؤْاًِْ يُطٍَُ خبىيًََٓت. ُٓوَؾ واتُ ناتًَو ضىوَتُ ٓؤسػُيًِ، نُيُثىوسّ يُٖىدّ و ي
. ُٖسوَٖا سًربيَو بىوَ يُ سًربَ يُٖىديًُنإ، يُ ػىيَٓذْطُناًْاْذا 69ػؤيذا بشدووَ

ػىيَٓذويُتِ، بَُٓا و ُْسيتُناًْاِْ وَسطشتىوَ، ُٖسضِ طشوت و سيَىػىيًَٓإ ُٖيُ 
ُٓصبُسّ نشدووَ، تُْاُْت َاوَيُنِ صؤس ثًَؽ ُٓوَػِ ببًَتُ ػىيَٓذناس الّ دَُايًٌ، 

ظًًُنِ يُٖىديِ داْا بىوَ و بؤ ثاْضَ طاٍَ يُ ٓؤسػُيًِ )قىدغ( واُّْ نُ فُسي
ثًَىتىوَتُوَ. يُو َاوَيُػذا ٓاػكِ نضِ َاَؤطتانُّ بىو، ويظتِ ٖاوطُسطرييِ 
يُطٍَُ بهات، بُآلّ نضُنُ سَتًهشدَوَ. ُْٖذيَو يُ تىيَزَسَنإ ُٓو سَتهشدُْوَيُ بُ 

. ثًَذَضًَت ُٓو ػهظتُّ يُو 61دَصأْ طُسَداويَو بؤ سقِ صؤسّ ُٓو ثًاوَ يُ رٕ
َاوَيُدا سووبُسِووّ بىوَتُوَ يُ ْاػًذا ضُطجًبًَت، واّ يًَهشدبًَت ًَُٖؼُ يُ باطِ 
رْاْذا باطِ ػُطًَُتُ ػشاثُناًْإ بهات. بُ ثًَِ صاًْاسيًُ ًََزوويًُنإ صاْشاويؼُ، 
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اُْت درّ ناتًَو بُ تُواوّ ٖاوطُسطرييِ سَتهشدَوَ، صؤس تىسَِ بىوَ و تُْ
. ٖاو نات 62))ػُتُُْنشدٕ(( وَى طشوتًَهِ ديِٓ يُ طشوتُ يُٖىديًُنإ ْىوطًىيُتِ

درّ سؤرّ ػُفمُ عع نُ سؤرّ ثؼىوداُْ الّ يُٖىديًُنإ عع و درّ ْاَىغ يإ 
ػُسيعُتِ يُٖىديؼِ ْىوطًىَ. ُٓوَؾ وا دَطُيًَُْت ُٓو ُٓصَىوِْ ػؤػُويظتًًُّ 

وَ، صؤس ٓاصاسّ داوَ. ثًَذَضًَت طشِّ ُٓو يُطٍَُ نضُنُّ دَُايًًذا ُٖيبى
ػؤػُويظتًًُّ ُٖس يُ دَيذا َابًَت و يُ ْاػًذا طىوتا بًَت، تا واّ يًَهشد بُ تُواوّ 
واصّ يُ يُٖىديًُت ًَٖٓا و ٖاتُ سيضّ َُطًشًًُتُوَ، نُ تا َاوَيُنِ صؤس درايُتًِ 

ُوسَّ بُ طُسدا ٖات، دَنشد، بُآلّ ناتًَو يُطُس سيَِ دؼمُػل طؤسِاْهاسيِ سؤسًِ ط
 بىو بُ بُسطشيهاسّ يُنَُِ َُطًشًًُت!

ُْٖذيَو يُ تىيَزَسإ ثًًَإ وايُ سقِ ُٓو ثًاوَ يُ رٕ، بؤ نُطًَتًِ رْإ و 
ناسيطُسيًإ يُطُسّ يُ صيَذّ طُسَنًِ ػؤّ، نُ تُسطىطُ، دَطُسِيَتُوَ. ُْسيتِ ُٓو 

ُّ دابجؤػًَت، بُ دؤسيَو ثًاو ػاسَ واّ بُ طُس رْذا طُثاْذبىو، نُ بُ تُواوّ دُطت
ُْتىاًَْت ًٖض بُػًَهِ دُطتُّ ببًًَٓت، ُْ يُ سوػظاسّ و ُْ ػىيَُٓناِْ تشيؼِ، بُو 
َُسدُّ عُبانُّ نىًَْهِ تًَذا بًَت، نُ دطُ يُ سيَطُنُّ ًٖضِ تشّ يًَىَ دياس 

عع  345ُْبًَت. ُّٓ ُْسيتُ نؤَُآليُتًًاُْؾ تا طُسدََِ قُػُ يىسُْٓاّ دَّ صيَشِئ )
( بُسدَواّ بىوٕ. ُٓويؽ صؤس داس باطِ ُٓو ُْسيتُ ))طشْط((َّ دَنشد و بُ 497

))ثامشاوَّ(( ثانًِ و داويَٓجانًًُنِ دادَْا، نُ ًٖض ػىيَُٓواسيَهًإ َُْاوَتُوَ، 
ضىْهُ عع بُ ساّ ُٓو عع ػشاثُ و ثًظِ بُ ػًَشايِ و يُ سيَطُّ طىٍَ و ضاوَوَ ػؤيإ 

ػًَىَيُؾ بُسَآليِ و ػشاثُناسّ صؤسبُّ رْإ دَطشُْوَ، ُٖس بؤيُ دَطُيُُْٓ رْإ، بُو 
وتىويُتِ: ))رْإ يُ ػُقاَُناْذا بُ سوػظاسّ داثؤػشاو، بُآلّ بُ سؤسِ نشاوَوَ 

. ُّٓ نُيُثىوسَ 63سيَذَنُٕ، بطشَ يُ ساطتًذا سؤسًإ ػظتىوَتُ طُس طاصَسَّ ثؼت..((
َسِّ قُػُ ثؤَيظِ طُباسَت بُ رٕ نؤَُآليُتًًُ عع يؤْاِْ يُٖىديًُ عع بريوباو

داسِػتىوَ، ُٓو بريوباوَسِاُْؾ ناسيطُسيًُنِ قىَيًإ يُطُس فؤسَُيُبىوِْ فًهشّ 
نًًََظاّ يُنَُِ َُطًشًًُت و دواتشيؽ طُدَناِْ ْاوَسِاطت طُباسَت بُ رْإ 
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 . ساطتًًُنُّ ُّٓ بريوباوَسِاُْ بىوٕ بُ بٓضًُّٓ طُسَنًِ ػًَىَّ ُٓنًريؤط64ُِٖبىوَ
يُ درايُتِ نشدِْ رْاْذا، صؤس داسيؽ باونُ فُيًُطىفُنإ و صاْا و الٖىتًًُناِْ 

 طُدَناِْ ْاوَسِاطت طىود و ًًٓٗاًَإ يٌَ وَسطشتىوَ.
دَتىاْطم بريوباوَسَِ طُسَنًًُناِْ قُػُ ثؤَيع دَسباسَّ رٕ، نُ بُو سادَ صؤسَ 

 ػًَىَيُ:ناسيطُس بىوٕ، يُ طٌَ ػاَيِ طُسَنًذا نؤ بهُيُٓوَ، بُّ 
 
 ثياو ميانطريى نَيوان خودا و ذنة:  -1

َُُٓ يُنُّ بريوباوَسِّ طُسَنًٌ ثؤَيظُ دَسباسَّ رٕ، ثؤَيع صؤس دَقِ، نُ 
ثؼتطرييِ يُّ بشِوايُ دَنُٕ ًَٖٓاوَ و باطهشدووَ. دياستشيًٓإ ُٓو دَقُّ ْاو 

طشدبىوُْوَ ْاَُنُيُتِ بؤ ))ػَُيهِ نؤسيٓتًؤغ((. تًايذا داوا يُ رْإ دَنات يُ 
َُطًشًًُناْذا طُسيإ دابجؤػٔ، ضىْهُ ُٓو داثؤػًُٓ سََضّ ًَهُضبىوًْاُْ بؤ 
ثًاوإ ))ثًاو ثًَىيظت ْانات طُسّ دابجؤػًَت، ضىْهُ فؤسّ و ػهؤّ ػىدايُ، بُآلّ رٕ 

 .65ػهؤّ ثًاوَ، بؤيُ ثًَىيظتُ دَطُآلتًَو بُ طُس طُسيًُوَ ُٖبًَت((
اطاوّ الٖىتًِ بؤ ُْسيتُ نؤَُآليُتًًُناِْ بُو ػًَىَيُؾ ثؤَيع، بُسدَواّ ث

طُسدََُنُّ دًًَََٖٓتُوَ، نُ فُيًُطىفإ و الٖىتًًُناِْ دواتشيؽ َُٖإ ناس 
دَنُٕ، بُ ٓاَادمِ ُٓوَّ ػُطًَُتِ ))ثريؤصيِ(( ديِٓ بُو ُْسيتُ نؤَُآليُتًًاُْ 

طُسّ  ببُػؼٔ. ػمىوُّْ ُٓوَؾ وتُنُيُتِ طُباسَت بُ طُسثؤؾ، ثًاو بؤّ ُٖيُ بُ
سووتُوَ بظىسِيَتُوَ بُآلّ رٕ بؤّ ًًُْ. ثاػإ دَيبُطتًَتُوَ بُ ديُٓوَ ناتًَو بُ 
ْهىَيًًُوَ دَثشطًَت ))ٓايا بؤ رٕ دىاُْ بُ بٌَ ػؤداثؤػطم ْىيَز بؤ ػىدا 

 .66(13:11بهات...؟(()نؤسيٓتًؤغ يُنُّ 
ت، ُْى بُ يُ اليُنِ تشَوَ ثًَىيظتُ ثًاو عع وَى ثؤَيع دََيًَت عع رٕ فًَش بها

ثًَضُواُْوَ. َاَيًؽ عع نُ َُُٓ َُٖإ بؤضىوِْ ًُٓاّ غُصايًؼُ عع باػرتئ ػىيَُٓ 
بؤ ُٓوَّ رٕ يُ ًََشدَنُيُوَ فًَشّ بَُٓاناِْ دئ بًَت. ثؤَيع دََيًَت ))با رُْناْتإ 
يُ نًًََظادا بًَذَْط بٔ. سيَطُيإ ثًَُٓدساوَ قظُ بهُٕ، بَُيهى ثًَىيظتُ وَى 
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دََيًَت، ًَهُض بٔ. بُآلّ ُٓطُس دَياُْويَت فًَشّ ػتًَو بٔ، با يُ َاَيُوَ ػُسيعُتًؽ 
. بًَطىَإ ثؤَيع يًَشَدا ُٓو باوَسَِ يُٖىديًُ 67ثشطًاس يُ ًََشدَناًْإ بهُٕ..((

دووثات دَناتُوَ، نُ دََيًَت )دَْطِ رٕ عُوسَتُ(، يُ ناتًَهذا َُطًض ُٖسطًض ػتِ 
ُ اليُنِ تشَوَ ثؤَيع ُٓو قظُيُّ يؤْاًًُْنإ واّ ُْوتىوَ! طُسباسّ ُٓوَؾ، ي

دووباسَ دَناتُوَ، نُ دَياْىت تادِ رٕ بًَذَْطًًُ و فُصيًُتًؼِ ًَهُضبىوًًُْتِ بؤ 
ثًاو. نُضِ ديَت و ثاطاوّ ديِٓ بؤ ُٓو دياسدَيُ ديًََٓتُوَ: داسيَو دََيًَت ػىدا يُ 

. 68ػاتُ طُسووّ رُْوَثًَؼذا ٓادََِ ػَُيكهشدووَ، ُٓوَؾ ًُٓتًاصيَهُ ثًاو دَ
. دََيًَت: ))دَبًَت رٕ بُ 69داسيَهًؽ دََيًَت َاسَنُ سُواّ َُٖيؼَُيُتاْذ ُْى ٓادَّ

بًَذَْطِ و بُ ًَهُضًِ تُواوَوَ فًَش ببًَت، سيَطُّ ُٓوَ بُ رٕ ْادَّ ُٓواِْ تش فًَش 
ىْهُ بهات و دَطُآلتِ بُ طُس ثًاوَوَ ُٖبًَت، بَُيهى دَبًَت يُ بًَذَْطًذا بًَت، ض

ٓادَّ يُ ثًَؽ سُواوَ ػَُيكهشاوَ. ٓادَّ َُٖيُٓػَُيُتا، بَُيهى رٕ َُٖيؼَُيُتا و طىْاِٖ 
 .79نشد((
 
 ــ ذن بوونةوةرَيكى ثلة دووة كة لةثَيهاو ثياودا خةَلقكراوة: 2

قُػُ ثؤَيع ثًٌَ وايُ ثًَطُّ الوَنًِ عع يإ ثًُ ْضًَِ عع رٕ بُ تُواوّ يُطٍَُ 
ذا دَطىدمًَت، يُوَػذا يُ ُٓسَطتؤ دَضًَت، نُ دَيىت طًظتَُِ طؼتًِ طُسدوْ

ٖرياسنًًُتًَو )يإ سيضبُْذيًُنِ طُسَورووساُْ( يُ ْاو ػتْ ُٖبىوَناِْ طُسدوْذا 
ُٖيُ. يُويَؼُوَ َاَؤطتاّ يُنُّ ثًُ ْضًَِ رْاِْ يُطُس بٓضًُٓيُنِ ًَتافًضيهِ 

ؤّ ثًاوَ، ضىْهُ ثًاو يُ داْاوَ، قُػُ ثؤَيظًؽ َُٖإ ناس دَنات. دََيًَت: ))رٕ ػه
 .71رٕ ًًُْ، بَُيهى رٕ يُ ثًاوَ..((

ساطتًًُنُّ، بؤضىوُْناِْ ثؤَيع صادَّ دؤػِ نؤَُآليُتًِ و ٓابىوسيِ رٕ بىوٕ 
يُو طُسدََُّ ػؤيذا. سَْطُ ُٓوَؾ ػتًَهِ تاصَ ُْبًَت، بُآلّ ُٓوَّ تاصَيُ و 

ت. دطُ يُوَّ يُ ٖاونات َُتشطًذاسيؼُ، َؤسنًَهِ ديِٓ بُو بؤضىوْاُْ دَدا
َُٖيىيَظتُ َشؤيًُ ْىيًَُناِْ سُصسَتِ َُطًض دووس نُوتؤتُوَ، نُ ُٓو َُٖيىيَظتاُْ 
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دَنشا بشَويإ ثًَبذسيَت و ناسيطُس بٔ و بُ دواػًذا ػتًَو يُ دؤػِ ْايُباسّ رٕ عع ُٖس 
ضُْذَ نًَُؽ بًَت عع بطؤسِٕ. بُآلّ بُ داػُوَ داب و ُْسيتُناِْ طُسدَّ )بًَطىَإ 
دطُ يُ بُسرَوَْذيًُناِْ ثًاو( ناسيطُس و ناساتش بىوٕ. تُْاُْت ثؤَيع ُٓو دؤػُ 

، ُٖس وَى 72ْاَشؤيًُّ رِْ بُ ))ػتًَهِ طشوػتِ(( و دياسدَيُنِ واقًعِ صاًْىَ
صيٓؤفؤِْ ًََزووْىطِ يؤْاِْ يُ نؤْذا وتىويُتِ: ػىدا ويظتِ يُطُس بىوَ و َشؤظًؽ 

ثٌَ يُطُس ثًَىيظتًِ ػؤداثؤػطم دادَطشيَت: ُٓوَتا  . بؤيُ دَبًٓطم73دًَبُدًَِ نشدووَ
فُسَإ بُ رٕ دَدات، نُ يُ ناتِ ْىيَزنشدٕ و ٖاتًٓإ بؤ نًًََظانإ ػؤيإ دابجؤػٔ، 
ضىْهُ ثشضًإ طُوسَتشئ وسووريَُٓسَ، ُٓويؽ دَتشطا يُوَّ ػَُيهِ و ػىدّ 

 .74فشيؼتُناًْؽ يُ ناتِ ْىيَزدا ثًَِ ناسيطُسبٔ
ُوَؾ ثؤَيع، طشْطًًُنِ صؤسّ بُ ثشطِ ))طًظتُّ(( يُ ػإ بُ ػاِْ ٓ

نؤََُيطاّ َُطًشًذا دَدا. ُٓوَّ الّ ُٓو طشْطًًُنِ صؤسّ ُٖبىو، ُْدَبىو رْإ يُ 
نؤََُيطا َُطًشًًُناْذا ثًَطُّ دَطُآلتًإ ُٖبًَت، بُ طُسّ سووتُوَ قظُ بؤ 

ُس وابًَت عع بُ ساّ ُٓو دَُاوَس بهُٕ و بُ بٌَ ثُضُ بُ ػُقاَُناْذا بشِؤٕ، ضىْهُ ُٓط
عع دَبًَتُ فُصسمُيُى بؤ ديُٓ تاصَنُ، نُ بؤ ػؤّ تؤَُتِ ْآُػالقًِ بُ سوودا دَدسا. 
بؤيُ دَبًٓطم بُ بُسدَواَِ ثٌَ يُطُس سَفتاسّ طًَهظًًاُّْ ساطت و ػًاو دادَطشيَت، 

بؤ  يُ ػُطًَُتُ طُسَنًًُناِْ ُٓو دؤسَ سَفتاسَيؽ، بُسدَواًَِ ًَهُضهشدِْ رْاُْ
: ))ُّٓ رْإ ًَهُضِ ثًاوَناْتإ بٔ، وَى ضؤٕ ًَهُضِ ػىدا 75ًََشدَناًْإ

. َُٖإ ساطجاسدَيؽ بؤ ػَُيهِ ٓؤفظىغ دووباسَ دَناتُوَ: ))ُّٓ رْإ 76دَبٔ((
ًَهُضِ ثًاوَناْتإ بٔ، وَى ضؤٕ ًَهُضِ ػىدا دَبٔ، ضىْهُ ثًاو طُسّ رُْ، وَى 

 .77ضؤٕ َُطًض طُسّ نًًََظايُ((
واُْؾ، ثؤَيع، يُو ضريؤنُ سََضيًُّ ْاو طفشّ تُنىئ يُباسَّ بُدَس يُ

ػَُيكهشدِْ سُوا يُ ثُساطىوّ ٓادََُوَ، دَطاتُ ُٓوَّ، طىايُ رٕ بىوُْوَسيَهِ ثًُ 
دووَ و يُ ثًَٓاو ثًاودا ػَُيكهشاوَ. ُٓو بريؤنُيُؾ دواتش يُ اليُٕ باونُ فُيًُطىفُنإ 

َ، ساظُ دَنشيَت و وسدَناسيِ صياتشّ دَدسييَتَ، و الٖىتٌ و ساظُناساِْ نتًَبِ ثريؤصَو
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يُ َُٖإ ناتًؼذا ُٓو ُٖوآلُّْ ػىدّ ثؤَيع بؤ نَُهشدُْوَّ تىْذيِ و سَقًِ 
بؤضىوُْناِْ داويُتِ، ثؼتطىٍَ دَػُٕ. يُو ُٖوآلُْؾ ُٓو تًَشِاَاُْ 
َُطًشًًاُْيُتِ، نُ بؤ دسوطت نشدِْ دؤسيَو يُ ٖاوطُْطِ داويُتِ، بؤ ػمىوُْ 

ًَت: دطُ يُوَؾ الّ ػىدا ثًاو يُ رٕ و رًْؽ يُ ثًاو يُبُستش ْطم، ضىْهُ وَى دََي
ضؤٕ رٕ يُ ثًاوَ، ٓاوَٖاؾ ثًاو يُ رٕ دَبًَت، بُآلّ َُٖىو ػتُناًْؽ يُ ػىاوَ 

 .78دَبٔ
 ذن بهةِرةتى طوناهة:  -3

ُٓو بريؤنُيُّ، نُ ثًٌَ وايُ رٕ بُٓسَِتِ طىْاُٖ، ناسيطُسيًُنِ صؤسّ يُ 
ىوِْ تًؤسّ َُطًشِ دَسباسَّ رٕ يُ طُدَ طُسَتايًُناِْ َُطًشًًُت عع فؤسَُيُب

نُ بُ طُسدََِ باونإ ْاطشاوَ عع و دواتش يُ طُدَناِْ ْاوَسِاطتًؼذا، ُٖبىو. ُّٓ 
بريؤنُيُ يُ وتُناِْ قُػُ ثؤَيظُوَ دسوطت بىوَ، نُ دووثاتهشدُْوَّ ُٓو بريؤنُ 

و َُٖيؼَُيُتاْذُْ، ُٓو بىو ٓادََِ تىػِ  يُٖىديًُ بىوٕ، طىايُ رٕ بُٓسَِتِ طىْاه
الدإ نشد و بُ ٖؤّ طىيَشِايَُيًِ بؤ َاسَنُ و ػىاسدِْ يُ داسَ سُساّ نشاوَنُوَ، يُ 
بُُٖػت وَدَسْشإ. دا ُٓو طىْاُٖ تًُْا بُ سُواوَ ثُيىَطت ُْبىو، بَُيهى بؤ َُٖىو 

ُويَؼُوَ رٕ ًَُٖؼُ وَى نضُناًْؼِ دسيَزبىوَوَ و يُطٍَُ ُٓواًْؼذا بُسدَواّ بىو، ي
طُسضاوَّ َُٖيؼَُيُتاْذِْ ثًاو طُيش دَنشا. رٕ بُو دالُّْ يُبُسيإ دَنات، بُ صيَشِ و 
ُٓو ػتاُّْ تش، نُ ػؤّ ثًًَإ دَسِاصيًََٓتُوَ و بُو بؤيُيُّ يُ سوػظاسّ دَدات 

رْإ و...ٖتذ، ُٖوٍَ دَدات ثًاو خباتُ ْاو تؤسِّ ػؤيُوَ! بؤيُ دَبًٓطم ٓاَؤرطاسيِ 
دَنات، بُوَّ ػؤيإ ُْسِاصيَُٓٓوَ، بُ تايبُتِ بُ صيَشِ و دًِ طشاْبُٖا. دََيًَت: ))رْإ 
دَبًَت بُ دًِ ُٓدَب و سُيا و طًًََُُٓوَ يُ طىْاه و ٓاقًَبىوٕ ػؤيإ بشِاصيَُٓٓوَ، ُْى 

ًًإ بُ صيَشِ و ػتِ طشاْبُٖا، دَبًَت ناسيَو بهُٕ يُطٍَُ رْاًَْو، نُ بَُيًَِٓ ػىاثُسطت
 .79داوَ و ٖاونات يُطٍَُ ناسَ باػُناًْؼذا، ويَو بًَتُوَ((

يُ طُسوَػتِ َُٖيؼَُيُتاْذُْنُّ سُواوَ، رْإ بىوُْتُ طُسضاوَّ َُٖىو 
طىْاًَٖو. بؤيُ سصطاسيِ رْإ بُوَ دَبًَت، نُ بُ طُس طشوػتِ ًًََاُْياْذا صاَيصم و 
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ا ثًاويَو بٔ، َُطًض وَى ضًَزّ دُطتُ سَتبهُُْوَ، يُبشيِ ُٓوَّ ًَهُضِ تًُْ
 ًََشدّ ػؤيإ قبىٍَ بهُٕ!

بؤ طُسطشتِٓ ُٓو ناسَ، وَى بُػًَهًؽ يُ ثالِْ طؼتًِ ثانًَتِ و دووسنُوتُٓوَ 
يُ داوّ دُطتُ، ثؤَيع داوا يُ ثًاوإ دَنات تا دَتىأْ يُ رْإ دووسبهُوُْوَ ))بؤ 

(. ٖاونات داوا يُ 1:7ثًاو باػرت وايُ تىػِٓ رٕ ُْنُويَت(()نؤسيٓتًؤطِ يُنُّ 
تًُؤطاوغ عع ّ ًُٓاْذاسّ دَيظؤص دَنات، يُ ػُٖىَت و غُسيضَنإ دووس بهُويَتُوَ 
و دََيًَت: ))ُٖسضِ ػُٖىَتِ طُدماُْ ُٖيُ يًَِ دووس بهُوَسَوَ، ػىيَِٓ ضانُ و ًُٓإ 
و ػؤػُويظتِ و ٓاػتِ يُطٍَُ ُٓواُْدا بهُوَ، نُ بُ دَيًَهِ ثاى يُ ػىدا 

 .89َ((دَثاسِيَُٓو
بًَطىَإ يُ وتُناِْ ثؤَيظذا دَبًٓطم، بُ ٓاػهشا داواّ سَبٌُْ و دووسنُوتَُٓإ يُ 
طًَهع يًَذَنات، ُٓوَؾ باػرتَ، ضىْهُ: ))ُٓوَّ ٖاوطُسّ ًًُْ طشْطِ بُو ػتاُْ 
دَدات، نُ ثُيىَْذيًإ بُ ػىداوَ ُٖيُ، ٓاَادمًؼِ ساصّ نشدِْ ػىدا دَبًَت، بُآلّ 

ْطِ بُ ػتُ دًْايًُنإ دَدات، ٓاَادمًؼِ ساصّ نشدِْ ُٓوَّ ٖاوطُسداسَ طش
(. يًَشَوَ، ُْٖذٍَ داس دَبًٓطم ساػهاواُْ 33:7رُْنُيُتِ...(()نؤسيٓتًؤطِ يُنُّ 

ُٓو بريؤنُيُ دَسدَبشِيَت و دََيًَت: ))يُ ًَْىإ رٕ و نضذا دًاواصّ ُٖيُ، ُٓوَّ نضُ 
و وَى سؤسًؽ ثريؤص بًَت،  طشْطِ بُ ناس و ُٓسنِ ػىدايِ دَدات، تا وَى دُطتُ

بُآلّ رٕ طشْطِ بُ ػتِ دًْايِ دَدات و ٓاَادمِ ساصّ نشدِْ 
 (.34:7ًََشدَنُيُتِ(()نؤسيٓتًؤطِ يُنُّ 

يُطٍَُ ُٓوَػذا قُػُ ثؤَيع داوا يُ َُطًشًًُنإ ْانات َإ يُ ٖاوطُسطريّ 
اًَْت، باػرتَ. بطشٕ، ٖاوطُسطريٍ يُ ػؤيذا ػىاصساوَ، بُآلّ سَبُِْ بؤ نُطًَو، نُ بتى

ُٓوَّ ٖاوطُسطرييِ دَنات باؾ دَنات، بُآلّ ُٓوَّ ْايهات باػرت دَنات 
(. ))بُواُّْ ٖاوطُسطرييًإ ُْنشدووَ و بُواُْػِ بًَىَرْٔ 38:7)نؤسيٓتًؤطِ يُنُّ 

دََيًَِ: باؾ دَنُٕ ُٓطُس وَى َٔ عمًَُٓٓوَ، بُآلّ ُٓطُس ػؤيإ ثٌَ ُْطريا با 
ُ ٖاوطُسطشتٔ يُ طىوتإ باػرتَ(( )نؤسيٓتًؤطِ يُنُّ ٖاوطُسطرييِ بهُٕ، ضىْه
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(. بُ نىستِ: ُٓطُس ٖاوطُسطريّ بهُيت َُٖيُت ُْنشدووَ، ُٓطُس نضًَو َاسَ 8:7-9
بهُيت َُٖيُت ُْنشدووَ، ًَٖٓذَ ُٖيُ ُٓو نُطاُْ دُطتُ تُْطِ ثٌَ َُٖيضًٓىٕ. يُ 

(. 2:7ِْ ػؤّ ُٖبًَت)تشطِ صيٓا، با َُٖىو رًَْو ثًاوّ ػؤّ و َُٖىو ثًاويَهًؽ ر
ثاػإ دََيًَت: ))رٕ دَطُآلتِ بُ طُس دُطتُّ ػؤيذا ًًُْ، بَُيهى ثًاو 

(. بُو ػًَىَيُؾ رِْ وايًَهشدووَ، نُ دَطُآلتِ بُ طُس دُطتُّ 4-1:7ُٖيُتِ(()
 ػؤيذا ُْبًَت، بَُيهى دَطُآلتِ بُ طُس ُٓو دُطتُيُدا بُ سَٖايِ داوَتُ ثًاو.

ناُْ بىو، نُ قُػُ ثؤَيع ًَٖٓاوِْ. ٓاػهشايُ صؤستش يُطٍَُ ُٓوَ دياستشئ ُٓو بريؤ
نُيُثىوسّ )يُٖىدّ عع سؤَاِْ(دا دَطىدمًَت، وَى يُ َُٖيىيَظتُ دىاُْ َشؤيًُناِْ 
سُصسَتِ َُطًض، نُ رٕ يُ بُسدًََذا و بُ بُسضاوّ َُٖىواُْوَ عع صؤس ٓاطايِ عع 

ْتإ بًَذَْط بٔ((، يإ دَْطِ بُ قظُّ نشدووَ، بٌَ ُٓوَّ َُطًض وتبًَتِ: ))با رُْنا
عُوسَت صاًْصم. ُٖسطًض بُ ضاوّ يُ ثًاو نَُرت طُيشّ رِْ ُْنشدووَ، ُٖسوَٖا 
تًَهَُيبىوِْ ُٖسدوو سَطُصَنُّ سَتُٓدَنشدَوَ، بؤ ػؤيؼِ ضىوَ ٓاُْٖطِ 
طىاطتُٓوَنُّ )قاْا دُيًٌ(، نُ تًَهٍَُ بىو و رٕ و ثًاويَهِ صؤسيؽ ٓاَادَّ بىوٕ، 

 .81َُسيَُِ دايهِ يُواُْؾ
يُ ػاسَناْذا، ػَُيهِ بُ رٕ و بُ ثًاوَوَ دواّ دَنُوتٔ ))ناتًَو يُطىع ٖاتُ 
دَسَوَ، ػَُيهًَهِ صؤسّ بًِٓ، دَيِ بؤيإ طىوتا و ضاسَطُسّ ُْػؤػُناِْ نشدٕ((، 
بٌَ ُٓوَّ دًاواصيِ يُ ًَْىإ ًَْش و ًََذا بهات، ضاسَطُسّ رٕ و ثًاو وَى يُى دَنات! 

صؤس داس دَطتِ بؤ ػاطشدَناِْ دسيَز دَنشد و دَيىت: ))ُّٓ دايو و بشايامن، تُْاُْت 
ضىْهُ ُٓو نُطُّ ويظتِ باونِ، نُ يُ ٓامساُْ، دًَبُدٌَ بهات، بشا و ػىػو و 

 (.49:12دايهِ َُٓ(() يىسُْٓا 
بُ نىستِ، سُصسَتِ َُطًض بُ ْاطهِ َاََُيُّ رْاِْ دَنشد، بُ ػؤػُويظتًًُوَ 

دوا، ُٖسطًض بُ ضاوّ سم و بىغضاْذٕ، نُ ُْسيتِ باوّ ُٓو طُسدََُ بىوٕ، يُطَُيًإ دَ
طُيشّ رِْ ُْنشدووَ: ))تُْاُْت ػاطشدَناًْؼِ ثًًَإ طُيش بىو، نُ يُطٍَُ رًَْهذا 

(، ضىْهُ ُٓوَؾ ػتًَهِ تاصَ بىو، ثًَؼرت ُْياْذيبىو. 27:4قظُّ دَنشد(()يىسُْٓا 
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ٖؤّ ُٓوَػُوَ، نُ رْإ طُواًًٖإ بؤ دَدا، رْإ ثُياَِ َُطًشًإ دَطُياْذ، بُ 
(. ثاػإ رْإ، بُسرَوَْذيِ ػؤياًْإ يُ 39:4ػَُيهًَهِ صؤس بشِوايإ ثًًََٗٓا )يىسُْٓا 

ديُٓ تاصَنُدا دَبًِٓ، بُوَّ ٖاتىوَ تا يُو طًَزاوَّ تًًَذإ، دَسياْبًًََٗٓت و رياًَْهِ 
ًإ بُ َُطًشًًُت ًَٖٓا و ٖاتُٓ بُ نُساَُتًإ بؤ دابطم بهات، بؤيُ ػًَشا ًُٓاْ

سيضيًُوَ، بُو ًٖىايُّ يُ نؤتِ بتجُسطتِ و صيٓذاِْ يُٖىديًُت سصطاسيإ بًَت، بُآلّ 
ُٓدماَُنُّ ضِ بىو؟ صاَيبىوِْ ُْسيتُ نؤُْنإ و باآلدَطتًًُنِ تُواوّ نُيُثىوسّ 

َُٖإ ػت بىو يُٖىدّ سؤَاِْ، نُ باونإ و فُيًُطىفاِْ نًًََظا ثًَشَِويإ دَنشد، تا 
بُ نُيُثىوسّ َُطًشًًُتًؽ. ُٓو َُٖيطُسِاُْوَ طُيشَؾ يُطُس دَطتِ قُػُ ثؤَيع 
سوويذا، نُ داُْسّ بُسدّ بٓاغُّ تًؤسّ َُطًشًًُت بىو دَسباسَّ رٕ، نُ بُ َُٖىو 
سم و بُ نُّ طُيشنشدًَْهِ ػؤيُوَ بؤ رْإ، بُ دسيَزايِ طُدَناِْ ْاوَسِاطت بُ 

بُآلّ ضؤٕ ُٓو َُٖيىيَظتُّ ))ثُياَبُسّ ُْتُوَنإ(( يًَو  باآلدَطتًِ َايُوَ.
 بذَيُٓوَ؟

 ضاسيض طًًَتُإ ثًَِ وايُ دوو ٖؤناسّ ُٖيُ:
ثؤَيع ػَُيهِ تُسطىغ بىو، يُ ػًَضاًَْهِ يُٖىديٌ َىسافًضناس، نُ يُنُّ: 

ػاْاصيِ بُ نُيُثىوسّ يُٖىديًُوَ دَنشد و طشوتُ ديُٓناًْإ دًَبُدٌَ دَنشد، 
دَ بىوَ. يًَشَوَ، طىوسبىوِْ يُطُس بًَذَْطًِ رْإ و داثؤػًِٓ دُطتُيإ يُ ثُسوَس

نًًََظادا، بُػًَهِ داُْبشِاوَ يُو ثاػؼاُْ نىيتىوسيًُّ طؤػهشاوَ يُطُسّ و 
 دًَذَطتًَهُ يُ دًَذَطتُناِْ نُيُثىوسّ يُٖىدّ سؤَاِْ، تُْاُْت يؤْاًْؽ.

ذا نشدووَ و نؤََُيًَو َُٖيىيَظتِ ْاَُناِْ ثؤَيع، نُ صؤس باطِ رِْ تًَدووَّ: 
تىْذّ يُو باسَيُوَ ْىاْذووَ، ْضيهُّ َُٖىويإ ٓاسِاطتُّ ػَُيهِ نؤسيٓتًؤغ نشاوٕ. 
نؤسيٓع ػاسيَهِ يؤْاِْ بىو، دَنُوتُ طُس نُْذاوّ نؤسيٓظُ، ))دووسيًُنإ(( يُ 

اسَطاّ طُدَّ ْؤيَُذا دسوطت يإ نشدووَ، صؤسّ ثًَُٓضىو بىوَ بُْذَسيَهِ طشْط و ب
ػىاوَْذّ ػؤػُويظتِ و دىاِْ و طًَهع ))ُٓفشؤديت((، نُ يُ نُفِ دَسياوَ 
يُدايهبىو و بُ طُس نُْاسَناِْ ُٓو ػاسَدا طُسِاوَ، ُٖس يُويَؼذا ثُسطتطايُنًإ بؤ 
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دسوطت نشدووَ. ثًَذَضًَت ُٓو بُْذَسَّ، نُ طُػتًاسإ و دَسياواْإ طُسداِْ دَنُٕ، 
و يُػفشؤؾ، نُ ُٓواًْؽ بُػًَو بىوٕ يُ ٓايٓضاّ ػىاوَْذ ثشِ بىوبًَت يُ طؤصاِْ 

ُٓفشؤديت. ُّٓ دؤسَ يُ سَفتاسّ ديِٓ، ُٖطتِ ديًِٓ ثؤَيع و ويَٓانشدِْ طُباسَت بُ 
رِْ ضانُناس، بشيٓذاس نشد. بؤيُ ًَُٖؼُ يُ ْاَُناًْذا بؤ ػَُيهِ نؤسيٓتًؤغ، 

 .82َدُػتِ يُو ديذَ يُٖىديًُ دَسباسَّ رِْ ضانُناس دَنشدَو
 دَنشيَت دوو تًَبًِٓ يُطُس ُّٓ يًَهذاُْوَيُ بٓىوططم:

ُّٓ يًَهذاُْوَيُ دُػت يُو ػاَيُ دَناتُوَ، نُ صياد يُ داسيَو  تًَبًًِٓ يُنُّ:
بامساْهشد، يُباسَّ صاَيبىوِْ نُيُثىوسّ يُٖىدّ سؤَاِْ و باآلدَطتًِ بُ طُس فًهشّ 

َُُٓؾ طشْطُ عع بؤضِ فًهشّ ثؤَيع قُػُ ثؤَيظذا. بُآلّ بؤَإ سووْٓاناتُوَ عع نُ 
يُ َُٖيىيَظتُ دىاُْ َشؤيًُناِْ سُصسَتِ َُطًض دووسنُوتىوَتُوَ، يُ ناتًَهذا ُٓو 
))ثُياَبُسّ َُطًض بىوَ بؤ الّ ُْتُوَنإ(( ُْى ثُياَبُسّ يُٖىديًُت؟ ضؤٕ بُ 
 تُواوّ ػؤّ يُ فًهشَ ْىيًَُنإ ُْبإ نشدووَ و بُ ُْٓكُطت نجِ نشدووُْتُوَ،
تُْاُْت وتشاوَ َُطًشًُتًَهِ تايبُت بُ ػؤّ ُٖيُ ُٓويؽ ))َُطًشًًُتِ 

 ثؤَيع((َ، نُ يُ صؤس دًَطُدا يُ ))َُطًشًًُتِ َُطًض(( دًاواصَ؟
ُْٖذيَو يُ تىيَزَسإ سؤَيًَهِ طشْط بُ ػؤػُويظتًِ يُنَُِ  تًَبًًِٓ دووَّ:

ذا ٓاػكِ نضِ ساػاّ ثؤَيع دَدَٕ، وَى ٖؤناسيَو بؤ سقبىوُْوَّ يُ رْإ، نُ تًاي
دَُايًًِ َاَؤطتاّ بىو. بُ تايبُتِ، نُ ُٓو ػؤػُويظتًًُ يُ قؤْاغًَهِ طُسَتايِ 
تًَُُْذا سوويذاوَ، سَتهشدُْوَّ نضُنُؾ بؤ ثؤَيع ػؤنًَهِ تىْذ و طُوسَ بىوَ، واّ 
يًَهشدووَ بُ تُواوّ يُ ٖاوطُسطريّ َُٖيبًَت و سقِ يٌَ بًَتُوَ و ٓاسَصووّ سَبُِْ و 

َيتًِ بهات و باْطُواصّ َُطًشًًُناًْؼِ بؤ بهات. يَُُػذا ػمىوُْيُنِ تشّ ُٓو طُ
بَُٓا دَسوًًُْ دَبًٓطم، نُ ثًَؼرتيؽ بامساْهشدووَ و دََيًَت: سقِ صؤس يُ بُٓسَِتذا يُ 
ػؤػُويظتًًُنِ صؤس، نُ تًَشُْنشابٌَ، يإ ٓاسَصوويُنِ طُػت، نُ بُ ديُٖٓاتيبَ، 

 دَنُويَتُوَ((.



 

61 

 

 سيَيةمثاذى 
 سةردةمى باوكة فةيلةسوفةكان

 

))ًٖض ػتًَو بؤ ثًاو، نعُ ػعىدا ٓعُقًَِ ثًَبُػؼعًىَ،     
َايُّ ػُسّ و طُسػؤسِيِ ًًْعُ. بعُآلّ بعؤ رٕ َُطعُيُنُ     
دًاواصَ، نُ تُْاُْت ناتًَهًؽ بري يُ طشوػت و تىاْاناِْ 

 ػؤّ دَناتُوَ ُٖس َايُّ ػُسّ و ٓابشِووضىوُْ((.
 نًًًَُٓت ُٓطهُْذَسّ 

 
)تؤ دَسواصَّ ػُيتاِْ، يُ داسَ سُساّ نشاوَنُت ػىاسد )

و ثًاوت َُٖيؼَُيُتاْعذ، نعُ ػعُيتإ ْعُيتىاِْ ساطعتُوػؤ      
َُٖيًؼَُيععُتًًََٓت...تؤ ٓععُّ رٕ، صؤس بععُ ٓاطععاِْ فععؤسَِ  

 ػىدات، نُ ثًاوَ، تًَهؼهاْذ((
 تُستىيًإ 

 
))دُطتُّ رٕ ػتًَهِ طُسدمشِانًَؽ ًًُْ، بَُيهى ػتًَهِ 

ػظتُٓوَّ َٓذاَيًؽ َايُّ دَيؼؤػِ و طُسطاَِ قًَضَوُْ، 
 ًًُْ، بَُيهى ٓاَارَيُنُ بؤ داسِووػإ و داتُثطم((
 قُػُ دريؤّ 

 
))دعىاًِْ رٕ طععُوسَتشئ ػعرينُ! وَى ضععؤٕ يعُ ٓععاطش    

 دووسدَنُويتُوَ، يُ نضِ طُدمًؽ دووسبهُوَسَوَ((
 قُػُ يىسُْٓاّ دَّ صيَشِئ 
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 شةرةتا
 

ُ طُسَتايذا، وَى سيَباصيَهِ تًؤسّ يإ فُيظُفُيُنِ ُٖس ضُْذَ َُطًشًًُت ي 
ُٓبظرتانت دَسُْنُوت، بَُيهى وَى ديًَٓهِ ٓامساِْ، نُ َُطًض وَى ديِٓ 
فًذاناسّ و سصطاسّ و ػؤػُويظتِ ػظتًًُ سِوو، ثُياًََو بىو تا يُ سيَطُيُوَ 

يظُفُ ٓاَؤرطاسّ ػَُيهِ بهُٕ دَسباسَّ سصطاسبىوًْإ، ُْى نىسطِ َاَؤطتايِ فُ
يُ صاْهؤناْذا وَسبطشٕ، يُطٍَُ ُٓوَػذا دَبىو ديُٓ ْىيًَُنُ نؤََُيًَو فًهشّ تًؤسّ 
بؤ ػؤّ ثًَهُوَ بًَٓت تا وَآلَِ َُٖىو فُيظُفُ و سيَباص و قىتاخباُْ ديَشيُٓنإ، بُ 

 تايبُتًؽ قىتاخباُْ يؤْاًًُْنإ، بذاتُوَ.
ػَُيهِ بذَٕ و بًاًَُْٗٓٓ ساطتُ ثُياَبُس و سُواسيًُنإ دَياْىيظت ًٖذايُتِ 

طُس ديِٓ َُطًشِ و ))سيَطُ(( بؤ ػَُيهِ ػؤؾ بهُٕ تا بطُُْ ػىدا و ُٓو 
سيَطُيُؾ بُ نشدَِْ، ُْى تًُْا بُ تًؤسّ بربِٕ، طُسَسِاّ ُٓوَؾ دَبىو ػُسِّ 
الٖىتِ و فُيظُفِ يُطٍَُ يُٖىديًُنإ و غُيشّ ُٓواًْؼذا بهُٕ، تُْاُْت ُْٖذٍَ 

اسّ فُيًُطىفُ يؤْاًًُْنإ ببُٓوَ)َُٖيبُتُ بُ َاْاّ ُٓنادؼمًِ داس دَبىو بُسَْط
وػُنُ(. قُػُ ثؤَيع بُ وتُيُى باطِ يُنُّ بُسَْطاسبىوُْوَّ يُطٍَُ يُٖىدّ و 
يؤْاًًُْناْذا نشدووَ، ناتًَو دََيًَت: ))يُٖىديًُنإ داواّ بَُيطُ و يؤْاًًُْناًْؽ 

ػاضذساو دَنُيُٓ بًاْىوّ ػؤَإ،  داواّ سًُهُت دَنُٕ، بُآلّ ًَُُٓ َُطًشِ يُ
. ًٓرت يُويَىَ 83وَى سيَطشتًَٓو يُ يُٖىديًُنإ و وَآلَذاُْوَّ يؤْاًًُْناًْؽ((

 بُسَْطاسبىوُْوَ دَطتًجًَهشد.
َُطًشًًُت يُ ْاو نُػًَهِ ثشِ يُ طىَإ و دوودَيِ و ُْٖذٍَ داسيؽ 

، ُْى تًُْا يُ دورَٓايُتًذا سيؼُّ ػؤّ دادَنىتا و دٌَ ثًَِ ػؤّ ػؤؾ دَنشد
اليُٕ يُٖىديًُناُْوَ، بَُيهى يُ اليُٕ دَطُآلتُ طًاطًًُناِْ سؤَا و بريَُْذ و 
سؤػٓبريَ بتجُسطتُناًْؼُوَ. ٖؤناسّ ًَٖشػُناًْؽ، نُ دَنشاُْ طُس ُٓو ديُٓ ْىيًَُ 
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صؤس بىوٕ، ُْٖذيَهًإ يُ ُٓدماَِ طىَاُْوَ، ُْٖذيَهًؼًإ بُ ٖؤّ تشغ يُ 
ًؼًإ يُ طىَاِْ ػشاثُوَ يُ ديُٓ ْىيًَُنُ دسوطت بىوٕ. ْادياسَوَ، ُْٖذيَه

َُطًشًًُتًؽ بؤ ُٓوَّ عمًًََٓتُوَ، دَبىو سووبُسِووّ ُٓو ًَٖشػاُْ بىَطتًَتُوَ، 
ُٖسوَٖا دَبىو يُ يُى ناتذا بَُيطُّ الٖىتِ و فُيظُفًؽ بُناسبًًََٗٓت. يًَشَوَ 

اّ َُطًشًًُت و سَطُصَ فُيظُفًًُناِْ ْاو ْىوطًُٓناِْ باوناِْ طُسَت
 .84ْاويًَٓاًْإ بُ فُيًُطىف، طُسيَُٗيذا

بُو ػًَىَيُؾ ُْوَيُى يُ بريَُْذإ دَسنُوتٔ و ُٓوَيإ ثًَهًَٗٓا، نُ دواتش 
ْاوْشا بُ طُسدََِ باونُ فُيًُطىفُنإ. ُٓو طُسدََُؾ ُٖس يُ طُدَّ يُنَُُوَ 

( 439عع  354طُطتطم )دسيَز دَبًَتُوَ تا يُ طُدَّ ضىاسَّ و يُطُس دَطتِ قُػُ ٓؤ
طُيؼتُ ضًَُثؤثُ، نُ بُويؽ طُسدََِ باونإ نؤتايِ ديَت و ُٓوسوثا ثًَذًََْتُ 
طُدَناِْ ْاوَسِاطتُوَ، نُ يُ طُدَّ ضىاسََُوَ تا طُدَّ ضىاسدَيُّ 

 .85دَػايًَُْت
بُ نىستِ، دسوطت بىوِْ بؤضىوُْ فُيظُفًًُ َُطًشًًُنإ، يُ بُٓسَِتذا بُ 

هِ دَسَوَّ َُطًشًًُتُوَ بىوٕ، بُ دياسيهشاويؽ ًَٖشػُ ٖؤّ ضُْذ سَطُصيَ
دورَٓهاسيًُنإ. ػإ بُ ػاِْ ُٓوَؾ سَطُصيَهِ َُطًشًِ طُسبُػؤ و دووس يُ 
ًَٖشػُ دَسَنًًُنإ ُٖيُ، ُٓويؽ ُٖطتهشدِْ بريَُْذ و سؤػٓبريَ َُطًشًًُناُْ 

َسِ و ثًَهُوَْاِْ بُ ٓاسَصوويُنِ تىْذ يُوَّ بطُُْ َُٖىو نىدمًَهِ ثًَذساوَناِْ و
تًَشِوآًًَْهِ طُستاثاطري دَسباسَّ دًٗإ و رياِْ َشؤظ، َُٖيُبُتُ يُ طايُّ ًُٓاُْ 

، يُواُْؾ سَفتاسّ سؤراُّْ َشؤظ و ثُيىَْذيًُناِْ يُطٍَُ ُٓواِْ تشدا، 86ْىيًَُنُدا
يُطٍَُ ثُيىَْذيِ ثًاو بُ رُْوَ، يًَشَوَ و ُٖس يُ طُسدََِ باوناُْوَ تريِوآًِْ 
فُيظُفًِ َُطًشِ يُباسَّ رُْوَ ثًَهذيَت: دا با بضاْطم ضًًإ يُطُس رٕ وتىوَ؟ ُٓو 
فًهشاُّْ بشَويإ ثًَذَدإ و بُ دواػًذا نًًََظاّ َُطًشِ بُ دسيَزايِ طُدَناِْ 
ْاوَسِاطت وَسيطشتبىوٕ و بىوُْ بُػًَهِ داُْبشِاو يُ نُيُثىوسّ َُطًشِ يُو 

 ناتُدا، ضِ بىوٕ؟
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 (222ــ  051مَيهتى ئةشكةندةرى )يةكةم: كمي

Clement of Alexandria 
 

يُنًَهُ يُ باوناِْ نًًََظا و يُنَُطم فُيًُطىفُ َُطًشًًُناِْ نؤتايِ طُدَّ 
دووَّ و طُسَتاّ طُدَّ طًًَُّ، يُطٍَُ ٓؤسزمًِٓ ػىيَٓذناسيذا بُ دياستشئ 

اِْ دَيضاْطم، يإ فُيًُطىفاِْ ُٓطهُْذَسيُ دادَْشئَ. ُٓو ػتُ نَُُػِ يُطُس ري
يُ نتًَبُناِْ ػؤيُوَ، يإ يُ نتًَبِ ًََزووْىطاُْوَ يُ ػمىوُّْ يىصيبًذيؤغ و 

 فؤتًؤغ، دَطتُإ نُوتىوَ.
 ذيانى: -1
ص يُدايهبىوَ. سَْطُ باػرت وابًَت بًًََطم يُ ُٓطًٓا 159يُ دَوسوبُسّ طاَيِ  

دََئًَ، نُ يُ يُدايهبىوَ ُْى يُ ُٓطهُْذَسيُ، ُٖس ضُْذَ نُطاًَْو ُٖٕ 
ُٓطهُْذَسيُ يُدايهبىوَ. باونِ، بًَباوَسِيَهِ سؤػٓبري بىوَ. ثًَذَضًَت باسّ داسايًإ 
باؾ بىوبًَت، ُٓوَؾ سيَطُّ طُػتهشدٕ و طىاطتُٓوَّ يُ ًَْىإ ضُْذئ ػاسدا بؤ 

 .87سَػظاْذبًَت، تا ُٓوَّ يُ ػاسّ ُٓطهُْذَسيُ طريطاوَتُوَ
ِ، نُ صؤس ػُيذاّ فُيظُفُّ يؤْاِْ و ُٓدَبِ طُسَتا يُ ُٓطًٓا ػىيَٓذويُت 

نالطًهِ بىوَ. ثًَذَضًَت بُ ناسيطُسيِ َاَؤطتاناِْ بىوبًَتُ َُطًشِ. ثاؾ 
ُٓوَّ بىوَتُ َُطًشِ، طُػتِ بؤ ُٓطهُْذَسيُ نشدووَ و يُطُس دَطتِ ثاْتًٓؤغ، 

اَيِ فًَشنشاوَ. يُ دَوسوبُسّ ط Catecheticalطُسؤنِ ػىيَٓذْطُّ ثشطًاس و وَآلّ 
يُ دًَطُّ ُٓو َاَؤطتايُّ بىوَتُ طُسؤنِ ػىيَٓذْطُنُ، ُْٖذيَو يُ  299

تىيَزَساًْؽ ثًًَإ وايُ ٓؤسزمًِٓ فُيًُطىف يُنًَو بىوبًَت يُ ػىيَٓذناساِْ. يُو 
َاوَيُػذا بىوَتُ قُػُ و صؤسبُّ ْىوطًُٓناًْؼِ يُ ناتِ َاُْوَّ يُ 

ّ و ضُوطاْذُْوَّ ًُٓجشاتؤس ُٓطهُْذَسيُ ْىوطًىَ، دواتش يُ طُسوَػتِ طتُ
يُو ػاسَ َُٖيٗاتىوَ.  29388عع  292طجتًُؤغ طعريؤغ يُ دَوسوبُسّ طاَيُناِْ 
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ضًرت يُباسَّ طاآلِْ دواتشّ تَُُِْ ْاصاْطم، ثًَذَضًَت يُ ػاسَناِْ ٓؤسػُيًِ و 
 نؤضِ دوايِ نشدووَ. 223ُْٓتانًُ واعًض بىوبًَت، طاَيِ 

س ))ثُسوَسدَ(( ْىوطًىَ. تًايذا نًًًَُٓت يُ يُ ُٓطهُْذَسيُ نتًَبًَهِ يُطُ
صؤسبُّ ناسوباسَ طؼتِ و تايبُتًًُناْذا سٍَ ًْؼاِْ ثًاوّ َُطًشِ دَدات، بؤّ 
سووٕ دَناتُوَ، نُ ضؤٕ ًٖض وسدَناسيًُنِ بريُْضًَت، سَْطُ ُْٖذيَو يُو ػتاُْ صؤس 

دذيًُوَ عع بؤ  طادَ، يإ تُْاُْت بًَبُٖا بىوبٔ عع الّ نُّ يُ ديذّ بريَُْذيَهِ
ػمىوُْ، ًٖض طُغًَُت ْابًَت ناتًَو باطِ ُٓوَ بؤ ثًاوّ َُطًشِ دَنات، نُ يُطُس 
طفشَّ ْارمىاسدٕ ضِ بهات، ديَت و سَوػتِ طُس ػىاِْ بؤ باغ دَنات، ثاػإ باطِ 
دؤسّ ُٓو ػىاسدٕ و ػىاسدْاُْوَّ بؤ دَنات، نُ ثًَىيظتُ بًارمىات و ُٖسوَٖا باطِ 

شَناِْ ػُوتًٓؼِ بؤ دَنات، يُطٍَُ دؤسّ ُٓو ثؤػانُّ ثًَىيظتُ رَاسَّ ناتزًََ
 يُبُسّ بهات! يُ دوايًؼذا ثًَىيظتُ ضؤٕ يُ ْاو نًًََظادا سَفتاس بهات.

 
 دووةم: كليمَيهت و ذن:

بًَطىَإ نًًًَُٓت باطِ رٕ و ُٓسنُناًْؼِ نشدووَ، بُآلّ دَطتُوارَّ بُ 
ت ناتًَو، وَى ػؤّ دََيًَت باطِ ػتِ ُٓدَب و ْاطهاُْ بُناسْآًًََٖت )تُْاُْ

ْاػشيًٓؽ دَنات(. ُٓو دَيُويَت ساػهاو و ساطتطؤ بًَت، ضىْهُ تىْذيِ يإ ُٖس 
تىْذيِ دَبًَت، يإ دَبًَتُ دسؤ و دوو سِوويِ و سياناسيِ. ُٓو ثًٌَ وايُ ػىدا، ثًاو و 

َٖا ثًَىيظتُ رِْ ػَُيكهشدووَ، وَى ضؤٕ َُٖىو ُْٓذاَُناًْاِْ ػَُيكهشدووَ: ))ُٖسو
ًٖض نُطًَو ػُسّ ُْنات يُ ْاوبشدِْ ُٓو ػتاُّْ، نُ ػىدا ػُسَِ يُ 
ػَُيكهشدًْإ ُْنشدووَ!(( نُواتُ يًَشَدا، ػاسدُْوَ و باطُٓنشدٕ دَبًَتُ ًْؼاُّْ 

 سيَضُْطشتِٓ ػايل.
طُسَسِاّ ُٓوَؾ، بُ بؤضىوِْ ُٓو طشْطُ، نُ وسدَناسيًُناِْ رياِْ َُطًشِ 

ًُناِْ ُٓقًَِ ًٓالِٖ بٔ. يًَشَػُوَ دَبًَتُ نَُتُسػَُِ و طىٍَ بُ ثًَِ سيَُٓاي
ثًَُٓدإ ُٓطُس َُٖىو ناس و وسدَناسيًُنِ ثُيىَطت بُ رٕ، ض طُوسَ و ض بضىوى و 
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وَصيفُ و سؤٍَ و ناسَناِْ، تاوتىٍَ ُْنات! ًَٖٓذَؾ ُٖيُ سَوػتِ قظُنشدٕ يُ 
دَطتُوارَطُظم بُ ُٓدَباُْيُ و  طُسدََِ ًَٓظتاَاْذا، صياتش َُيًِ يُ بُناسًَٖٓاِْ

بُناسًَٖٓاِْ ُٓوَّ ثًَِ دَوتشيَت ))ُٓدَبِ نشاوَ يإ ٓاػهشا(( قُدَغُ دَنات! ُٖس 
بؤيُ وَسطًَشِّ ًٓٓطًًضّ ناسَناِْ نًًًَُٓت، بؤ ػمىوُْ، دََيًَت: ))ناتًَو بشِياسَاْذا 

بًًُٓإ بشِيَهِ  ناسَناِْ نًًًَُٓتِ ُٓطهُْذَسّ وَسبطًَشِيُٓ طُس صَاِْ ًٓٓطًًضّ،
صؤسيإ يُطٍَُ سَوػتِ طؼتِ و فًهشَ ْىيًَُنإ دَسباسَّ سُيانشدٕ و ُٓدَب و 
طٓىوسُْبُصاْذْذا ويَو ْايُُْوَ، بؤيُ واَإ ثٌَ باؾ بىو، نُ بُ َُٖإ ػًَىَ 

 .89التًًًُٓنُيإ داياْبًًَُٓٓوَ و ُْياْهُئ بُ ًٓٓطًًضّ...((
اسيَهِ يُو ػًَىَيُّ نشدووَ، بَُيهى دَتىاْطم ْاتىاْطم بًًََطم تًُْا نًًًَُٓت ن

َُٖإ ػت دَسباسَّ نتًَبًَهِ تشيؽ بُ ْاوّ ))ػىاِْ دَ ثانًضَنُ(( يُ ْىوطًِٓ 
(َوَ بًًََطم. تًايذا قُػُّ ثريؤص، ويَٓاّ ػىاًَْو 869عع  827قُػُ ًَتؤديؤغ )

ًِٓ طىنشات و دَنات ٖاوػًَىَّ ػىاُْ بُ ْاوباْطُنُّ ُٓفالتىٕ، بُآلّ يُ بشيِ بًٓ
ٓاطاطؤٕ و بريَُْذإ و ُٓديباِْ تشّ ْاو طفتؤطؤنُّ ُٓو فُيًُطىفُ يؤْاًًُْ، دَ 
نضِ ثانًضَ دَبًٓطم، نُ بُ باآلّ ثانًضَيِ و ػؤ دووس طشتٔ يُ طًَهظذا َُٖيذَدَٕ، 
صآًًَْهِ وسدّ تىيَهاسّ دُطتُّ رٕ و فظًؤيؤرياّ ًًََُٓ و ٖاونات الداُْناِْ 

 .رًْؽ دَػُُْسِوو
ُٓوَّ َايُّ تًَبًًًُٓ، الٖىتِ و ثًاواِْ ديِٓ بُ ػًَىَّ طؼتِ، َُيًًَهِ 
صؤسيإ يُ باطهشدِْ َُطُيُ طًَهظًًُنإ بُ ػًَىَيُنِ طُسَىطىسِ و ٓاػهشا ُٖيُ، 
بُ بًاْىوّ ساػهاوّ و ساطتطؤيِ و ٓاناس و بُ ثؼتبُطضم بُوَّ طىايُ ػُسع ػُسَِ 

قظُناًْإ ًٖض دؤسَ ػشاثُيُنِ تًَذا ًًُْ. بًًََِ  تًَذا ًًُْ! قُْاعُتًؼًإ وايُ، نُ
ٖؤناسّ ُٓوَ ضِ بًَت؟ ٓايا يُبُس ُٓوَيُ، نُ ناتًَو باغ ديَتُ طُس ػُٖىَتُناِْ 
دُطتُظ ُٓوإ يُ بُساَبُسيذا دَطتُثاضُٕ و بُ سوونُػاُْ ُْبًَت ْاتىأْ بُ طُسيذا 

طُس وا ًًُْ، ضؤٕ ُٓو سووداوَّ صاَيصم و يُ نؤتايًذا ُٖس ُٓو ػُٖىَتاُْ دَيبُُْوَ؟ ُٓ
دواّ ْضيهُّ دوو طُدَ ُٖس يُ ػاسّ ُٓطهُْذَسيُ سوويذا، يًَهبذَيُٓوَ، ناتًَو 
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نؤََُيًَو ساًٖب سيَطُيإ يُ ))ٖايجًؼًا((ّ رُْ فُيًُطىفِ ُٓطهُْذَسيُ طشت و يُ 
طايًظهُنُّ ًَٖٓاياُْ ػىاسَوَ، دواتش بىتشوغ، ػىيَُٓسَوَّ دوعانإ طُسّ بشِّ، 
َُٖيبُتُ ثاؾ ُٓوَّ ساًٖبُ ))دٍَ ثانُنإ(( دًُناًْإ يُبُس داَاَيِ و سووتًإ 

. ٓايا ُٓو سووتهشدُْوَيُ بؤ ُٓوَ بىو، تا ساًٖبُ ))دٍَ ثانُنإ(( بتىأْ تًَش 99نشدَوَ
طُيشّ دُطتُّ سووتِ ثانًضَيُنِ دىإ بهُٕ ثًَؽ ُٓوَّ بًهىرٕ، ٓايا َاْاّ وا 

تُ ًَٖؼتا ناسيطُس بىوٕ و ُٖوَيًاْذاوَ ))دَيُ ًًُْ، نُ ػُٖىَتُناِْ دُط
ثانُناًْإ(( بُ دؼمُِْ دُطتُيُنِ سووت بطُػًَُٓٓوَ؟! ثشطًاسطُيًَهِ بٌَ وَآلّ، 
بُآلّ طشْطٔ و ُٖس داسيَو ))باطهشدِْ بٌَ ثُسدَّ(( الٖىتِ و ثًاواِْ ديِٓ 

 .91دَسباسَّ طًَهع دَبًِٓ، بُ بريَذا دئَ!
يَزَسإ بُسطشيًإ يُ ْىوطًُٓناِْ نًًًَُٓت نشدووَ و ُْٖذيَو يُ ْىوطُس و تى

وتىوياُْ: ))يُ ساَيُتِ نًًًَُٓتذا، نُغ طىَاِْ يُ طادَيِ و سَواِْ صَيًِٓ ًًُْ، 
ْىوطًُٓناًْؼِ عع ُٖس ضُْذَ ُْٖذيَو يُ صاْاياِْ الٖىت ػؤياِْ يٌَ بًَبُسيِ 

طُس دؤسيَو يُ ))بٌَ دَنُٕ عع ًٖض دؤسَ ٓاسَصوويُنِ طًَهظًًإ تًَذا ًًُْ. ُٓ
سُيايِ(( يُ نتًَبِ ))ػىاِْ دَ ثانًضَنُ((ّ ًَتؤديؤطذا ُٖبًَت، ُٓوا َُبُطت يُ 
دَطتُوارَ و صَاِْ نًًًَُٓت ثانبىوُْوَيُ. دًاواصؼمإ يُطَُيًذا دَطُسِيَتُوَ بؤ 
ُٓوَّ ُٖطت و طؤصَإ يُّ طُسدََُدا طؤسِاوَ، وَى يُوَّ ثُيىَْذيِ بُ ػشاثًِ 

 .92َ ُٖبًَت، نُ ْىوطًىُِْٓو نُطُو
بُآلّ با بضاْطم نًًًَُٓتِ ُٓطهُْذَسّ، نُ يُنَُطم باونِ فُيًُطىفُ، دَسباسَّ 

 رٕ و وَصيفُ و سؤَيِ رٕ ض دََيًَت؟
دَتىاْطم يُ ثامشاوَّ ْىوطًُٓناِْ تشيًُوَ، بؤضىوُْناِْ بُّ ػًَىَيُّ ػىاسَوَ 

 نىست بهُيُٓوَ:
إ رٕ و ثًاودا بُ ُٓقٌَ دَطت ثًَذَنات، نُ نًًًَُٓت يُ دًاواصّ نشدٌْ يُ ًَْى

بُ ثًاو بُػؼشاوَ و ًْؼاُّْ ػهؤيُتِ: ))ًٖض ػتًَو بؤ ثًاو، نُ ػىدا ُٓقًَِ 
ثًَبُػؼًىَ، َايُّ ػُسّ و طُسػؤسِيِ ًًُْ. بُآلّ بؤ رٕ َُطُيُنُ دًاواصَ، نُ 
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ّ و تُْاُْت ناتًَهًؽ بري يُ طشوػت و تىاْاناِْ ػؤّ دَناتُوَ ُٖس َايُّ ػُس
 .93ٓابشِووضىوُْ((

بُّ ػًَىَيُ دَبًٓطم، نًًًَُٓت ساػهاواُْ دَسيذَبشِيَت، نُ رٕ ُٖبىويُنِ ْضَرتَ 
يُ ثًاو، ُٓوَؾ بُ ٖؤّ ُٓقًَُوَ، نُ بُ ثًاو بُػؼشاوَ و تادِ طُسيُتِ و بٌَ 
ُٓوَّ ًٖض ػُوػًَهِ تًَبهُويَت ثاسيَضطاسيِ يًَذَنات: ))ُٓقٌَ َُٓاُْتًَهُ الّ 

ًٖض َُٖيُّ تًَذا ْانات، ًٖض نُّْنىستِ و نَُتُسػًًَُُنًؼِ ثًاو، نُ 
تًَٓانُويَت. بُآلّ رٕ، دَبًٓطم ُٖس بُ طشوػتِ ػؤّ ػتًَهِ بُ سِاطتِ ػُسًََُٗٓس و 
ٓابشِووبُسَ...((. نُواتُ ثًاو ضؤٕ يُطٍَُ ُٓو َُػًىقُدا سَفتاس بهات؟ باػرتئ 

ُنُيذا، ضىْهُ ُٓسنِ رٕ ُٓوَيُ يُ وَطًًُيُى بًَذَْطهشدٕ و بُْذنشدًًُْتِ يُ َاَي
َاَيُوَ عمًًََٓتُوَ و ناسيَو ُْنات ًٖض نُطًَو يُ ًٖض ػىيًََٓهذا بًبًًَٓت. بؤيؼِ 
ًًُْ بشِواتُ بؤُْ و داوَتًًُنإ، ضىْهُ بُ ًْطاناِْ بريّ ػشاخ يُ صَيِٓ ثًاواْذا 

ىاسدُْوَدا دسوطت دَنات، بُ تايبُتِ ُٓو ثًاواُّْ ػىويإ بُ صيادَسَِويِ يُ ػ
طشتىوَ. بؤيؼِ ًًُْ بشِواتُ ٓاُْٖطِ ٖاوطُسطريّ و طىاطتُٓوَ، ضىْهُ سَْطُ 
قظُوباغ و طؤساًِْ ٓاُْٖطُنإ دؤسيَو يُ وسووراْذًْإ يًَبهُويَتُوَ، ُٖسوَٖا بؤّ 
ًًُْ بُ ػُقاَُناْذا خبىيًَتُوَ و ضاوّ بشطًِ بُ الّ ػؤيذا ثُيهًَؽ بهات، بؤيؼِ 

و طُسَاو و ياسيًُ وَسصػًًُ طؼتًًُنإ. ُٓطُس رٕ ويظتِ وَسصؾ ًًُْ بشِواتُ ػاْؤ 
 بهات، ُٓوا نًًًَُٓتِ ُٓطهُْذَسّ بُسْاَُيُنِ دياسيهشاوّ بؤ داْاوَ:

ثًَىيظتُ وَسصػِ سطضم و ضٓطم و طُسثُسػتًِ َُتبُخ بهُٕ، ضىْهُ ُٓو ػتاُْ 
ُ َُػضَُْناًْإ، صؤس ثًَىيظضم. ثاػإ دََيًَت رْإ دَتىأْ ُٖس ػتًَهًإ بىيَت ي

بًًََٗٓٔ... ُٖسوَٖا ًٖض عُيب ًًُْ ُٓطُس رٕ ػؤّ دَطتاسِ بُناسبًًََٗٓت، ُٓوَؾ 
وَسصػًَهِ طشْطُ، ًٖض نًَؼُؾ ْابًَت ُٓطُس رٕ ػؤّ بُ ناسوباسّ َُتبُخ و 
ػىاسدٕ و ٓاَادَنشدِْ ػىاسدِْ باؾ، نُ بُ الّ ًََشدَنُيُوَ ػؤؾ بًَت، طُسقاٍَ 

و ساخبات و ُٖس ناتًَو ًََشدَنُّ تًٓىوّ بىو ٓاوّ بؤ بهات. ُٓطُس دًَِ ػُ
بًًََٗٓت، ُٓطُس بُ طىيَشَّ تىاْا ػىاِْ ػىاسدُْنإ ٓاَادَ بهات، بُو ناساُّْ 
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. بُآلّ يُو 94وَسصؾ و سآًَٖاًَْهِ واّ نشدووَ، نُ بُػِ يُػظاغًِ بهات
اس دَبًَت ساَيُتاُْدا، نُ بُ ٖؤّ طُسداِْ ُْػؤؾ، يإ ضىوٕ بؤ نًًََظاوَ ْاض

َاَيُنُّ ضؤٍَ بهات، ُٓو نات ثًَىيظتُ ثُضُ بجؤػًَت، بُ دؤسيَو ًٖض ػىيًََٓهِ 
سووػظاسّ دياس ُْبًَت، ثًَىيظتُ بُ دسيَزايِ َاوَّ َاُْوَّ يُ نًًََظادا ػؤّ 
دابجؤػًَت. فُيًُطىفُنَُإ دََيًَت: ))ثًَىيظتُ رٕ بُ تُواوّ دُطتُّ دابجؤػًَت، 

ًَت، نُ يُ َاَيُوَ دَبًَت، ضىْهُ ُٓو دؤسَ دًُ ويكاسّ ثًَىَيُ و تًُْا ُٓو ناتاُْ ُْب
يُو ضاواُّْ ضاو دَبشُِْ دُطتُّ، ثاسيَضساوّ دَنات. دطُ يُوَؾ ناتًَو ثُضُ 
دَثؤػًَت، يُو ناتُوَّ بُ داثؤػشاوّ ديَت بؤ ْىيَزنشدٕ، ْابًَت ػَُيهِ تش بؤ طىْاه 

 .95ٖإ بذات. ُٓوَؾ ويظتِ يؤطؤطُ((
يَُٓس تًَبًًِٓ ُٓوَ بهات، نُ يًَشَدا صؤس بُ ٓاػهشا سوآًِْ سَْطُ ػى

طًَهظًًاُْ بؤ رٕ صاَيُ، ُٓو دؤسَ تًَشِوآًُْؾ دواتش الّ الٖىتِ و ثًاواِْ ديِٓ بُ 
ػًَىَّ طؼتِ بُسدَواّ دَبًَت، نُ دطُ يُ طًَهع ًٖضِ تش يُباسَّ رُْوَ ْاصأْ، 

اوسِيًَُ، ُْ دايهُ، ُْ َاَؤطتايُ و ُْ الّ ُٓوإ رٕ ُْ ٖاوناسَ، ُْ ٖاوطُسَ، ُْ ٖ
ثضيؼهُ و ...ٖتذ، ًٖض ًًُْ دطُ يُ طًَهع. بؤيُ بؤّ ًًُْ بُ ًٖض ػًَىَيُى ػؤّ 
بشِاصيًََٓتُوَ: ))ػىدا ثًَِ ػؤؾ ًًُْ رِْ ًُٓاْذاسّ َُطًشِ ػؤّ بشِاصيًََٓتُوَ. 

طُسَا  ٓاَادمِ داثؤػًِٓ دُطتُؾ بُسطشّ نشدُْ يُو دُطتُيُ و ثاساطتًًُٓتِ يُ
 و طُسَاّ صؤس((.

يُبُس ُٓوَػِ ػىدا ػؤسِاصاْذُْوَّ رِْ َُطًشًِ ثٌَ باؾ ًًُْ، نُواتُ 
ثًَىيظتُ ضًرت ٓاوسيؼُِ ًٖٓذّ و ُٓو دالُّْ صيَشِيإ ثًَىَيُ ُْثؤػشيَت، ُٓو دالُْ 
ضًرت قُدَغُٕ، رٕ يًَِ سُساَُ ًٖض دؤسَ صيَشِيَو بُ ػؤيذا بهات، ٖاونات ثًَىيظتُ 

ِ بؤياػهشاو بُ دووس بطشيَت، ضىْهُ بؤياخ بؤ تُْذسوطت يِ باؾ ًًُْ و ػؤّ يُ دً
ُٖسوَٖا ضاوّ بشطِ سادَنًَؼًَت، دطُ يُوَػِ دسؤصْاُْ و دَطتهشداُْيُ، دا ُٓطُس 
ػىدا ويظتبًَتِ دًِ طىف سَْطِ ثَُُيِ بًَت، ُٓو نات َُسِّ بُ سَْطِ ثَُُيِ 
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اْذِْ ُْفع بُ تىْذّ طُسنؤُْ بهُئ. ػَُيل دَنشد. ثًَىيظتُ ُٖس ُٖوَيًَهِ ػَُيُت
 نًًًَُٓت دََيًَت:

))ساصاْذُْوَّ طُسثؤؾ و دؤساودؤسيِ ُٓو طُسثؤػُ، داْإ و ػؤسِنشدُْوَّ 
ثُيهُ و َُٖىو دؤسَناِْ تشّ ساصاْذُْوَّ طُس و سوػظاس، َُٖىو ُٓو ٓاويَُٓ 

وَّ ُٓو دؤسَ طشاْبُٖاياُّْ ػؤياِْ يُبُسدا دَسِاصيَُٓٓوَ، ُٓواُْ ػُطًَُتِ نشدَ
رْإُْ، نُ ًٖض سُيايُنًإ َُْاوَ...((. ُٓطُس فُيًُطىفُنَُإ ساصاْذُْوَّ 
دُطتُّ طشوػتِ بُو سادَيُ طُسنؤُْ دَنات، ُٓوا وَطًًُ و فًًََُ دَطتهشدَنإ، 
نُ طٓىسيإ ًًُْ و ػاػمُ يؤْاِْ و سؤَاًًُْنإ بُناسيذًََٖٓٔ، سقِ يُ َُٖىوياُْ، 

ضاوّ: ))تؤ تا ضاوت سَْطاوسَْط بًَت ْاتىاِْ ػىدا ببًًٓت،  بطشَ بًَضساوٕ يُبُس
ضىْهُ ُٓو ضاواُْ ُٓواُْ ْطم، نُ ُٓو ػَُيكِ نشدووٕ، بَُيهى ُٓو ضاوإُْ، نُ ػُيتإ 
ػشاثِ نشدووٕ. تؤ دواّ ػُيتإ نُوتِ و الطايِ ضاوّ طىوسّ َاست نشدَوَ و بُ 

دًََْزسيًَت...((. سوو دَناتُ  دًِ دورَٔ ػؤت ساصاْذَوَ، بؤيُ يُ تًُْؼت ُٓوَوَ
ثانًضَنإ و دََيًَت: ))با ػًَىَت وَى ػؤّ عمًًََٓتُوَ و ػشاثِ َُنُ، ًَت 
َُسِاصيَُٓوَ، با ػًَىَت طادَ بًَت، طىيًَُناْت نىٕ ُْنُيت و بشيٓذاسّ بهُيت، 
صدمريّ طشاْبُٖا َُنشَِ، دَطتبُْذ يإ طُسدْبُْذّ طشاْبُٖا يُ دَطت و ًَت 

ُ، ثًًَُناْت يُ نؤتُ صيَشِيُٓنإ ٓاصاد بهُ، ثشضت ػَُيتاِْ بؤياخ َُنُ، بُو َُٓاَيًَٓ
 ػًَىَيُ ًٓٓذا ضاواْت ػًاوّ ُٓوَ دَبٔ، نُ يُ ػىدا بشِوأْ.

نًًًَُٓت ضُْذ بُطُسٖاتًَهِ تشطٓاى دَسباسَّ ثانًضَنإ دَطًَشِيَتُوَ: ))صؤس داس 
ِ يُ ضريؤنُ طًَهظِ و بًَضساوَناًْإ ثانًضَنإ يُ نًًََظا نؤ دَبُٓوَ، ناتًَهًؽ طىيَ

دَبًَت، دَْشنًًََٓت. بُو ػًَىَيُؾ طىَيِ ثانًضَ دَرانًَت و يُْاو دَضًَت، يُويَؼُوَ 
ػُسَفِ داويَٓجانِ و سُيانشدٕ وٕ دَبًَت، ػهؤ و نُساَُتِ نًًََظا ثًَؼًٌَ دَنشيَت. 

ِْ ػمىوُّْ باآل بهُئ، بؤيُ ثًَىيظتُ داواّ دإ بُػؤداطشتٔ و ُٖوَيذإ بؤ بُديًَٗٓا
نُ ُٓويؽ ثانًَتًًُ، ُْى تًُْا ثانًِ دُطتُيِ، بَُيهى ُٓوَّ فشاوإ دَبًَت و 
َُٖىو ريإ دَطشيَتُوَ. ضىْهُ ٓاطإ ًًُْ بُبٌَ صَإ ُْٓذاَُناِْ ػُٖىَت بُ 
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ثانِ سابطريئَ، بُبٌَ ًْطاناِْ ضاو و ضشثُناِْ طىٍَ و دَطت يًَذاُْناًْؽ، ثانًِ 
اطرييَت. يُ نؤتايًؼذا ػؤػَُيُتاْذُْ ُٓطُس عماُْويَت بُ بٌَ سؤغ، نُ بُ صَإ ساْ

 .96تىسَِيِ و يىتبُسصيِ ثًع دَبًَت، نؤّ ُٓو ُْٓذاَاُْ ثاى سابطشئ((
بًَطىَإ نًًًَُٓتِ ُٓطهُْذَسّ يُ يُنًَُِٓ ُٓو فُيًُطىفُ َُطًشًًاُْيُ، 

ٕ باطهشدووَ. دواّ ُٓويؽ، نُ ًَٖشػًإ نشدووَتُ طُس ٖاوطُسطريّ و ػشاثًًُناًْا
وَى دواتش بؤَإ دَسدَنُويَت، تُستىيًإ الطايِ دَناتُوَ، ُٓوَؾ يُ سيَطُّ 
باطهشدِْ ٓاصاس و ٖاواسنشدِْ َٓذاَيُوَ، ناتًَو بؤ يُنُجماس ثًَذًََْتُ رياُْوَ، نُ 
 دَيُويَت عًربَتِ يًَىَ وَسبطشئ بؤ ُٓوَّ ٖاوطُسطريّ ُْنُئ و َٓذاٍَ ُْػُيُٓوَ:
))ٓاااّ دايهُ! بؤضِ ًَٖٓاَتُ ُّٓ دًْايُ و ُّٓ رياُْوَ، نُ صوو بًَت يإ دسَْط 
تَُُػمإ بُ َُسط نؤتايِ ديَت؟ بؤضِ َٓت ًَٖٓايُ ُّٓ دًْا ثُػًَىَوَ، نُ يُنُّ 
ُٓصَىوِْ ثاؾ يُدايهبىومن تًايذا ثُتِ قىَاتهشدٕ و نؤتُناًُْتِ؟ بؤضِ َٓت 

وَ، نُ طُدمًَتِ تًايذا دَسِوات و ثًَؽ ثريييَت ػظتُوَ و ًَٖٓاَتُ رياًَْهِ وَٖا
ػَُِ بؤ دَػؤئ، دواتشيؽ دَطُيُٓ ثرييَتًًُى، نُ َُسهىَُ بُ َشدٕ؟ سيَشَِوّ 
ريإ ضُْذ ْاػرييُٓ دايهُ! رياًَْو، نُ يُ نؤتايًذا َُسط ٓاَادمِ َُٖىو سووداو و 

ئ، ضُْذ تاٍَ و ثًَؼٗاتُناًًُْتِ. ُٓو سيَطُيُّ ريإ، نُ طُػتُنُّ ثًَذا دَنُ
 ٓاصاساويًُ، طؤسِيؽ ُٓو دًَطُيُ دَبًَت، نُ سيَبىاسَناِْ تًَذا دًَََُٓٓوَ!((.

 يُ نؤتايًؼذا، نًًًَُٓت يُ باطِ َاضذا دََيًَت:
))ػؤػُويظتِ بُ َاض ْاثًَىسيَت، بَُيهى بُ ُٖطتُ ْاطهُنإ، بُآلّ نُطاًَْو 

بهُٕ يُ َاض، ُٓوَؾ ػًَىَّ بُ ُٖٕ ض ناسيَهًإ ًًُْ، ُٓوَ ُْبًَت نًًََظا ثشِ 
ناسبشدِْ ٓابشِووبُساُّْ َاضُ، نُ ثًَىيظتُ طؤفًًاُْ بًَت و ًٖض طىَاًَْهِ طَُزاُْ 

 و بؤضىوًَْهِ ػشاخ ُْوسووريًََٓت و دسوطت ُْنات!
بُآلّ يُ َُٖإ ناتذا، ثًَىيظتُ ثًَؽ ُٓوَّ نًًًَُٓتِ ُٓطهُْذَسّ دًَبًًََٗطم، 

نشدووَ، طىثاطِ بهُئ. يُنُّ بريَُْذّ َُطًشِ بىو  يُوَّ بُسطشيِ يُ فُيظُفُ
بُسطشيِ يُ فُيظُفُ نشد، تُْاُْت داواّ ػىيَٓذًْؼِ نشد، ُٓوَؾ وَى 
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وَآلَذاُْوَيُنِ ُٓو بضووتُٓوَيُّ، نُ يُ نًًََظا َُطًشًًُناْذا درّ فُيظُفُ 
دَبشد،  ٖاتبىوَ ٓاساوَ، ناتًَو فُيظُفُّ بُ بًذعُيُنِ ػُيتاًِْ طىْاٖهاساُْ ْاو

نُ ًٓبًًظِ ثًع بؤ رَٖشاوّ نشدِْ رياِْ ػَُيهِ دايًَٗٓاوَ! نًًًَُٓت دََيًَت: 
))نُطاًَْو ُٖٕ عع يُواُّْ ػؤيإ بُ صيشَى و يًَٗاتىو دادًََْٔ عع ثًًَإ باػُ دَطت 
بُ ًُٓاُْوَ بطشئ و واص يُ فُيظُفُ و صاْظت بًَٗٓطم. ُٓواُْؾ عع ساطتًًُنُّ عع 

ٕ، نُ سَصّ ًًُْ، نُضِ ضاوَسِواِْ سًُْٓوَّ تشٍَ دَنات! فُيظُفُ وَى ُٓو نُطُ وا
بؤ يؤْاًًُْنإ ثًَؽ ٖاتِٓ سَب ثًَىيظت بىو، بؤ ُٓوَّ دادثُسوَسّ دًَبُدٌَ بهُٕ، 
يُ ًَٓظتاػذا بُ طىودَ بؤ ػىاثُسطتِ، وَى ضؤٕ سيَطُ ػؤػهشدًَْهِ ثًَىيظتِ 

بَُيطُناسيِ ُٓقًًًَُوَ دَطُُْ  ديًٓؼُ، َُبُطتِ بؤ ُٓو نُطاُْيُ، نُ يُ سيَطُّ
 ًُٓإ!((.
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 (221ــ  061دووةم: تةرتولياى )

Tertullian 
 
يُطٍَُ تُستىيًاْذا، سقِ َُطًشًًُت يُ رٕ طُيؼتُ ضًَُثؤثُ و بىو بُ  

عُقًذَيُى، نُ نًًََظا بُ نىَيو و ثًَظتُوَ ثًَِ قبىوٍَ دَنشا. َُٖيىيَظتِ تُستىيًإ 
طايِ نًٓاوّ و تؤَيُطُْذُْوَ بىو! سَطُصَناِْ ُٓو يُ رٕ بُ ػًَىَيُنِ ْآا

َُٖيىيَظتُػِ بُّ ػًَىَ ثًَهٗاتبىوٕ: ويَٓانشدًَْهِ ػشاثِ غُسيضَناِْ رٕ و 
وَصيفُناًْإ، طاَيتُنشدٕ بُ وَصيفُّ دايهايُتِ و بًَشِيَضّ ثًَهشدِْ، تؤقطم يُ دىاًِْ 

ُطُس بُسثشطًاسيَتًِ رٕ يُ رٕ، ًْطُساِْ يُ تىاْاّ بُ َُٖيُدابشدِْ و ثًَذاطشتٔ ي
وَدَسْإ يُ بُُٖػت، ُٓو سَطُصاُْؾ بُ صَقِ دواّ ػؤّ، الّ دًَٓؼطم و 

 .97ػىيَٓهُوتىواِْ و الّ فُيًُطىفُ َُطًشًًُناًْؽ دَبًٓشئَ
 ذيانى: -1

يُ قشتادُ )ْضيو بُ ػاسّ تىْع عع ّ ًَٓظتا( يُدايهبىوَ. يُنًَهُ  169طاَيِ 
طىفُناِْ طُسدََُنُّ. نىسِّ دايو و باونًَهِ بتجُسطت يُ ْاوداستشئ باونُ فُيًُ

بىو، ُٖس يُو ػاسَػذا ػشاوَتُ بُس ػىيَٓذٕ، ُٓدَب و ياطاّ ػىيَٓذووَ، بُوَؾ 
تىاًْىيُتِ ثًؼُّ ثاسيَضَسايُتِ ثًَشَِو بهات، بىوَ بُ ثاسيَضَسيَهِ طُوسَّ ػاسّ 

ناسيَهِ طُسَنًِ قشتادُ. تًَهَُيبىوِْ اليُِْ ُٓدَبِ بُ اليُِْ ياطايِ ٖؤ
 ْاوباْطُنُّ بىوَ. 

تُستىيًإ يُ ْىوطًُٓناًْذا دإ بُو ُٖآلُْدا دًََْت، نُ يُ طُدمًَتًذا 
ُٓدماًَذاوٕ، دََيًَت طىايُ صيٓاّ نشدووَ و ٖاَىػؤّ ُٓو ػىيَٓاُْػِ نشدووَ، نُ 

 يُ 199ػشاثُيإ تًَذا دَنشيَت. تا تَُُِْ طِ طاَيِ نُطًَهِ طُسَسِؤ بىو، طاَيِ 
سؤَا بىوَتُ َُطًشِ، يُ باطُناًْذا وا تًَذَطُئ، نُ يُو سؤرَدا بُ ثاَيُواًَْتًِ 
َُطًشًًُنإ صؤس طُسطاّ بىوَ، ناتًَو بُسَو َُسط ساثًَض نشاوٕ، تىاْاّ صؤسيإ يُ 
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قُْاعُت ثًَهشدْذا واّ يًَهشدووَ بشِوايإ ثٌَ بًًََٗٓت و ثُّ بُوَ ببات، نُ ُٓوإ 
ُتًَهٔ، نُ ْهىَيًِ يًَٓانشيَت. يُويَىَ يُ بىاسّ ديًٓذا دَطيت بُسدُطتُنُسّ سُقًك

بُ ْىوططم نشد، ْىوطُسيَهِ بُ تىاْا و الٖىتًًُنِ قىٍَ، ػاسَصاّ صَاُْناِْ التًِٓ 
و يؤْاِْ بىوَ. طُسَتا بُ يؤْاِْ ْىوطًىيُتِ و دواتش ْىوطًُٓناِْ ػؤّ وَسطًَشِاوَتُ 

ُوَّ صياتشيإ بؤ بشَِػظًًََٓت، ضىْهُ صَاِْ طُس صَاِْ التًِٓ، تا بىاسّ بآلوبىوْ
يؤْاِْ يُ وآلتُنُياْذا صؤس باو ُْبىوَ، دسيَزَّ بُ ْىوططم بُ صَاِْ التًِٓ داوَ و 
ْىوطًُٓناِْ يُباسَّ َُطًشًًُت بُو صَاُْ ْىوطًىَ. نتًَبِ ))بُسطشّ نشدًَْو يُ 

سؤَاِْ طًجتًُؤغ َُطًشًًُنإ((ّ ْىوطًىَ. بُ ٖؤّ ُٓو نشدَوَناِْ ًُٓجشاتؤسّ 
طعريؤغ و ضُوطاْذُْوَّ َُطًشًًُناُْوَ، تشطاوَ و َُٖيٗاتىوَ. يُو نتًَبُدا ُٓوَ 
دَػاتُ سِوو، نُ ضُوطاْذُْوَ سَوا ًًُْ، دَْط يُ درّ ُٓو سيَىػىيَٓاُّْ 
فُسَاْشَِواّ وياليُتُ سؤَاًًُْنإ درّ ًُٓاْذاسَ َُطًشًًُنإ ثًَِ َُٖيذَطضم، 

ِ وايُ، ُٓو سيَىػىيَٓاُْ ضاسَطُس ْطم و َُطًشًًُنإ بٓربِ ْانُٕ، َُٖيذَبشِيَت و ثًَ
بَُيهى بُ ثًَضُواُْوَ، صياتش بًَُٖض و تىْذ و تؤٍَ دَبٔ. بُ دؤسيَو يُ تُسُدانشدُْوَ 
دَْىوطًت: ))ًَٓىَ دََاْهىرٕ، بُآلّ ًَُُٓ بُسدَواّ صياد دَنُئ، ػىيَِٓ 

صاسَ صؤسَّ دَشمُُْ طُس ػاِْ ًَُُٓ َُطًشًًُنإ وَى تؤو وايُ، ُٓو ُٓسى و ٓا
عًربَتًَهِ تًَذايُ بؤتإ، دا نٌَ ُٖيُ ُٓو ػتاُْ ببًًَٓت و ويزداِْ ُْدىَيًَت و بُ 
دواػًذا بُ دواّ وَآلَذا ُْطُسِيَت؟ نٌَ ُٖيُ بُ دواّ وَآلَذا بطُسِيَت و ُْيُتُ 

ًَٓاِْ ًْعُُتِ ػىدايِ سيضَناػماُْوَ؟ نٌَ ُٖيُ بًَتُ سيضَناػماُْوَ و يُ ثًَٓاو بُدَطتٗ
 .98تُواو و يًَؼؤػبىوِْ يُنذاسيذا سُص بُ ٓاصاسضُػضم و َشدٕ ُْنات؟...((

 
 تةرتوليان و ذن: -2 
ثًَذَضًَت ُٓو تاوإ و ُٖآلُّْ تُستىيًإ يُ طُدمًَتًذا ُٓدماًَذاوٕ،  

 ُٖطتهشدًْإ بُ طىْاه يُ ال دسوطت نشدبًَت و وايإ يًَهشدبًَت بُ تىْذّ ثُػًُإ
ببًَتُوَ. بًَطىَإ ُٓو ُٓصَىوُْ و ُٓو ٓاصاسَّ يًًَُوَ ضُػتىيُتِ، سؤَيًَهِ 
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طُوسَيإ يُ ثًَهٗاتِٓ بؤضىوِْ تُستىيًإ دَسباسَّ رٕ ُٖبىوَ. ُٖس ضُْذَ 
ٖاوطُسطرييِ نشدبىو، بُآلّ ثًَذَضًَت يُ بُساَبُس ُٓو ))َُٖيؼًًظهإ((َػذا ُٖطتِ 

تُ سيضّ سَبًَُْتًَهِ صؤس تىْذسَِواُْوَ، نُ ُْى بُ طىْاه نشدبًَت، يُويَؼُوَ ضىوبًَ
تًُْا طًَهع، بَُيهى رًْؼِ بىغضاْذبًَت و ػؤّ يٌَ بًَبُسّ نشدبًَت! يُ يُنُّ 
تىيَزيُٓوَيذا تُستىيًإ ثًَِ وابىوَ رْإ، نؤََُيًَو ثاَيُٓسّ ػشاخ سىنًُإ دَنات، 

ًِ دذّ بُ ًْاصّ بشِوايإ بُ ُٓطُسّ ػؤػُويظتًِ ساطتُقًُٓ، يإ ػؤػُويظت
ٖاوطُسطريّ ًًُْ. يًَشَوَ، ثاؾ ُٓوَّ دَبًَتُ ساًٖب، يُ ْاَُيُنًذا ٓاَؤرطاسيِ 
ٖاوطُسَنُّ دَنات، نُ ثاؾ ُٓوَّ ُّٓ دََشيَت، داسيَهِ تش ػىوُْناتُوَ، ضىْهُ 
ػىونشدٕ نؤََُيًَو ثاَيُٓسّ ػشاثِ بؤ قىت دَناتُوَ، وَى ٓاسَصوويُنِ صؤس و 

ٖىَت و سُصنشدٕ يُ دَطتطشتٔ بُطُس َاَيِ ثًاويَهِ تشدا و نؤْرتؤَيُٓنشاو، ػُ
ػُسدهشدِْ ُٓو ثاسَيُّ، نُ نابشا بُ دسيَزايِ تَُُِْ طُسقاٍَ و َاْذووّ 
نؤنشدُْوَّ بىوَ: ))ُٓطُس تاطُّ ُٖبىوِْ َٓذاَيت يُ ال دسوطت بىو، دَبًَت ُٓو 

نُطاُّْ بُ بٌَ بُسَُِٖ نُطاُْ بريّ ػؤت بًًَٗٓتُوَ، نُ َٓذاَيًإ ًًُْ. بضاُْ ُٓو 
َاْذوونُسّ ٖاوطُسطريّ، نُ سَسِ دَٓاوطًًََٓت و بٌَ ُٓوَػِ ًٖض يُ طًُٓياْذا 
ُٖبًَت دَرئ، بُ ساطتِ ُٓو نُطاُْ دَتىأْ بُ باػِ ػضَُتِ سَب بهُٕ، ثاؾ 

 .99ُٓوَّ بؤ داسّ دووَّ ديَتُوَ((
ذا بُ ْاوّ ))ضُْذ ٖاوػًَىَّ نًًًَُٓتِ ُٓطهُْذَسّ، تُستىيًإ يُ ْاًًَهُيُنً

واُْيُنِ ديِٓ(( باطِ دًِ رْإ دَنات. بُآلّ ُْى تًُْا ػؤسِاصاْذُْوَ و دٌ، 
بَُيهى صؤس ٓاػهشا و ساػهاواُْ طُسيُبُسّ سَطُصّ ًًََُٓ طُسنؤُْ دَنات. ُٖس 
ضُْذَ بُ دَطتُوارَيُنِ دىإ: ))بؤ ػىػهُ ػؤػُويظتُنإ!(( يُطَُيًإ دَدويَت و 

دووَ بُ: ))ػؤثؤػتُنشدُْوَّ رْإ((، بُآلّ صؤس ْابات واص يُو ْاوًْؼاُْنُػِ نش
ْاطهًًُ دَطتهشدَ دًًَََٖٓت، دََيًَت: ))ُٖس رًَْو يُ دؤػِ ػؤّ وَى ًًََُٓيُى 
وسد بًَتُوَ، صؤس ْابات سيظىايِ سوونُؾ و سوػظاسّ ػؤّ بؤ دَسدَنُويَت )ُٓو ثًٌَ 

ًُ( وَى سُوا بُ سيَذا دَسِوات، وايُ طشْطًذإ بُ سوونُؾ و سوػظاس ػاَيِ الواصي
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ثُػًُإ و دَيتُْط، بُ سادَيُى بُو َُٖىو دًِ تُوبُ و ثُػًُاًًُْوَ، نُ 
يُبُسيايُتِ ْاتىاًَْت َرياتِ سُوا يُ نؤَيِ ػؤّ بهاتُوَ: َُبُطتِ طُسػؤسِيِ 

 طىْاِٖ يُنُّ و ػُسَُصاسيِ تًاضىوِْ َشؤظايُتًًُ!
رْذا طُثاْذوويُتِ ُٓوَيُ، نُ  ُٓو سىنُِ ًٓذاُْنشدُّْ ػىدا بُ طُس

َاْذويَتًِ طهجشِبىوِْ صياتش بًَت، بُ ٓاصاسَوَ َٓذاَيِ ببًَت، ًَُٖؼُ تاَُصسؤّ 
(. ُٓو 16:3ثًاوَنُّ بًَت و ُٓويؽ ببًَتُ ٓاغا بُ طُسيُوَ )طفش ايتهىئ 

سىنُُؾ تا سؤرطاسّ َُٓشِؤ بُسدَواَُ، يًَشَوَيُ طىْاه و ًٓذاُْنشدِْ رْإ. 
 ٕ سوو يُ رْإ دَنات و دََيًَت:تُستىيًا

))ًَٓىَ ْاصأْ، نُ ُٖس يُنُتإ سُوايُنُ، سىنُِ ػىداؾ بُطُس سَطُصَنُتاْذا 
تا ًَٓظتا بُسدَواًَِ ُٖيُ. نُواتُ تاواُْنُػتإ ُٖس َاوَ: ًَٓىَ دَسواصَٕ بؤ 
ػُيتإ، ًَٓىَ بىوٕ يُ بُسّ داسَ سُساَهشاوَنُتإ ػىاسد. رٕ بىو ثًاوّ 

ُتاْذ ُْى بُ ثًَضُواُْوَ، يُنُّ نُغ بىوٕ بٌَ فُسَاًِْ ػىداتإ نشد و يُ َُٖيُػَُي
ػُسيعُتِ ًٓالِٖ التاْذا و ًَهُضِ ػُيتإ بىوٕ، ُٓو ػُيتاُّْ، نُ ًَٖٓذَ ٓاصا و 
بىيَش ُْبىو بًَت و ساطتُوػؤ ثًاو َُٖيؼَُيُتًًََٓت، بُآلّ تؤ بىويت، ُّٓ رٕ، صؤس بُ 

هاْذ، نُ ثًاوَ، فؤسَِ ػىدايِ بُو ػًَىَيُّ يُ طىوى و ٓاطإ فؤسَِ ػىدات ػ
ثًاودا بُسدُطتُ بىو، بُ ٖؤّ تؤوَ بىو َشدٕ ٖاتُ ْاو دًْاوَ، ُٖس بُ ٖؤّ تؤوَ بىو 
دَبىو نىسِّ ػىدا عمشيَت، بؤيُ دَبًَت تؤ ًَُٖؼُ دَيتُْط و تاصيُباس بًت، دًِ 

ت تًُْا دًِ ػشِ يُبُس ثشطُت يُبُسدا بًَت. بؤ ػؤداثؤػًًٓؽ ثًَت دََيًَِ، نُ دَبًَ
 .199بهُيت((

 ثًَىيظتُ يًَشَدا تاويَو بىَطتطم و ضُْذ تًَبًًًُٓى يُطُس ُٓو دَقُ بذَئ:
دَبًٓطم داسيَهِ تش نُيُثىوسّ نؤٕ )سؤَاِْ و يُٖىدّ و تُْاُْت  يُنُّ:

يؤْاًْؽ( طُس دَسدًًَََٖٓتُوَ و بُ تُواوّ َُٖىو َُٖيىيَظتُ َشؤيًُ ْىيًَُناِْ 
ُطًض ثؼتطىٍَ دَػات. تُْاُْت سقِ ُٓفالتىِْ يُ دُطتُ دَبًٓطم، نُ سُصسَتِ َ

بُسطًَهِ ديًِٓ بُ بُسدا نشاوَ. ػُٖىَت ياػىد ٓاسَصووّ صؤسّ طًَهظِ، نُ بُ 
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تُواوّ ػُطًَُتًَهِ ٓارََيًًُ، ُٓو بابُتُيُ، نُ ًَُٖؼُ ثًاواِْ ديِٓ بُ ػًَىَيُنِ 
ػؤسِاطشّ بًَُٖض دَسدَػُٕ و رًْؽ  طؼتِ باطِ دَنُٕ، ًَُٖؼُ ثًاو وَى َشؤظًَهِ

دَنُُْ دَسواصَّ ػُيتإ، دَيهُُْ تؤسِ و داوّ ػُيتإ، تُْاُْت ػىدّ ػُيتاًْؽ، 
سَْطُ يُ ػُيتاًْؽ بًَُٖضتش، ضىْهُ ُٓو ُْيتىاِْ ثًاو َُٖيبؼَُيُتًًََٓت، يإ ُْيىيَشا 

 ساطتُوػؤ ُٓو ناسَ بهات.
ذ و ُٓويؽ ثًاوّ َُٖيؼَُيُتاْذ و وَطًًُّ ػُيتإ رٕ بىو، ُٓوّ َُٖيؼَُيُتاْ

ػظتًًُ داوّ ػؤيُوَ. واتُ ُٓطُس ثًاو بُ تًُْا بىوايُ، نُطًَهِ داويَٓجانِ بٌَ ًٖض 
ػُٖىَت و ٓاسَصوويُى و ًٖض َُيًًَو يُ طًَهع دَبىو، يإ يُ باػرتئ ساَيُتذا 

ًُناِْ ػؤّ دَيتىاِْ بُطُس ُٓو ))ثاَيُٓسَ ػُيتاًًْاُْ((دا صاَيبًَت و تىاْا تايبُتً
 سصطاس بهات.

صؤس داس دَبًٓطم ُٓو ))قُػُ((يُّ طُدمًَتًِ يُ طىْاه و طُسنًَؼِ و صيٓا  دووَّ:
و ٖاوََيًهشدِْ طؤصاًًُْنإ و...ٖتذ بشدووَتُ طُس، ثُْا دَباتُ بُس تُوبُ و يُ 
نؤتايِ رياًْذا، ثاؾ ُٓوَّ دًِ سَبُِْ و َُطًشًًُت دَثؤػًَت و داويَٓجاى و 

ًَت، ًَٖشػًَهِ تىْذ دَناتُ طُس ))رٕ((، ُٓو ػُيتاُْ َشؤيًُّ، نُ ُٓو ثريؤص دَب
َُٖىو طىْاُّٖ ثًَهشدووَ و سيَطُّ ػشاثُ و َُٖيُّ ًْؼاْذاوَ، وَى ُٓوَّ يُ رياِْ 
ثًَؼىوّ ثاػطُصبًَتُوَ و داواّ يًَبىسدٕ بهات، بُآلّ ًَٖٓذَ بىيَش ًًُْ بُسثشطًاسيَتًِ 

بَُيهى يؤَُّ رٕ دَنات، ُٓوَتا ػؤّ دََيًَت: ))ضًِ  نشدَوَناِْ يُ ُٓطتؤ بطشيَت،
بهشدايُ، نُ ُٓو ػُيتاُْ دىاُْ باْطِ دَنشدّ و ػُٖىَت و غُسيضَناِْ ػتىونُ 
دَداّ، تا دًَُوّ ػؤَِ يُ دَطتذا و ضًرت نؤْرتؤَيِ بُطُس ًٖض ػتًَهذا َُْا! بُآلّ 

ػُٖىَمت الواص بىوٕ،  ًَٓظتا، نُ غُسيضَنإ داَشناوُْتُوَ و ٓاسَصووَنامن طظت و
ساطتًِ دؤػُنُّ بؤ دَسدَنُويَت و رٕ بُ تُواوّ يُ طُسيُبُسّ سووداوَنإ بُ 

 بُسثشغ دَبًِٓ!((.
صؤس داس دَبًٓطم الٖىتِ و فُيًُطىف و باونإ و ثًاواِْ ديِٓ بُ طؼتِ،  طًًَُّ:

ّ رُْ، بُ تايبُتِ يُ تَُُِْ ثريّ و الواصيذا، صؤس سُصيإ يُ باطهشدِْ ))دُطتُ((



 

79 

وَى ُٓوَّ ُٓطُس تًُْا بُ باطهشدًْؽ بًَت، ضًَز يُ دىاِْ و ٖاسَؤًِْ دُطتُّ 
وَسبطشٕ، وَى دؤسيَو يُ قُسَبىونشدُْوَّ دَسووِْ بؤ ُٓو ػتاُّْ يُ 

 .191دَطتًاْذاوَ
بؤيُ دَبًِٓ باغ يُ ضاوّ بَُيُى، نًِ ضاو، ثشضِ سَؾ، طؤْاّ ٓاٍَ، دََِ 

..ٖتذ دَنُٕ، دواتشيؽ داوا يُ رٕ دَنُٕ، نُ ُٓو دىإ، قُدّ سيَو و طٓطِ بُسص و.
دىاًًْاُْ بؼاسيَتُوَ، وَى بًًََِ تًُْا يُبُس ُٓوَ باطِ ُٓو بُػاُّْ دُطتُّ رٕ 

 دَنُٕ، تا داواّ يًَبهُٕ، نُ بًاْؼاسيَتُوَ.
يُو طؤػًُْطايُوَ تُستىيًاِْ باونِ فُيًُطىف، َُٖيُُتِ ػؤّ درّ رٕ دسيَزَ 

ًَٓت، نُ رٕ ثًَىيظتُ، ُْى تًُْا واص يُ دَسػظضم و صَقهشدُْوَّ ثًَذَدات و واّ دَبً
دىاًًُْناِْ دُطتُّ بًًََٗٓت، بَُيهى ثًَىيظتُ: ))واص يُو دىاًًْاُْ بًًََٗٓت و 
دىاًِْ طشوػتِ ثؼتطىٍَ خبات، تُْاُْت ثًَىيظتُ َُٖىو ًْؼاُْناِْ دىاًِْ 

َ بؤ ُٖس نُطًَو، نُ بظشِيَتُوَ، ضىْهُ دىاًِْ طشوػتًِ رٕ صؤس َُتشطًذاس
 دَيبًًَٓت يإ بُػتِ ػشاثِ واّ يٌَ دَنات سيَِ يٌَ بهُويَت((.

يُ ناتًَهذا ُٓو دإ بُوَدا دًََْت، نُ دىاًِْ طشوػتِ يُ ػؤيذا تاوإ ًًُْ، 
بُآلّ ثًٌَ وايُ، نُ تشطًَُٓس و تؤقًَُٓسَ، ضىْهُ صياْبُػؼُ بؤ ُٖس نُطًَو، نُ 

 .192ىوُْوَّ يًَذَناتػُيذاّ دَبًَت و داواّ ْضيهب
يًَشَوَ تُستىيًإ سىنًَُهِ يُنالنُسَوَ و بٓربِاُْ دَدات: ))ثًَىيظتُ َُٖىو 

، دايو 193رًَْو طُسثؤؾ بُطُسيذا بذات و بُ ثُضُؾ سوػظاسّ دابجؤػًَت...((
يُبُس نىسَِناِْ، ػىػو يُبُس بشاناِْ و نضًؽ يُبُس باونِ، َاداّ رٕ بُو 

 .194يُطُس َُٖىو تَُُُْنإ دسوطت دَنات...((نُطايُتًًُّ ُٖيُتِ َُتشطِ 
ُٖسضِ دىاًًُْ، بُػؼؼًَهُ يُ ػىداوَ و ًٖض دَطتِ رِْ تًَذا ًًُْ، بُآلّ 
تُستىيًإ يُطٍَُ ُٓوَػذا ثًٌَ وايُ، ثًَىيظتُ بُ َُٖىو سيَطُيُى بؼاسدسيَتُوَ، وَى 

ثشطًَت: ُٓوَّ دىاِْ ))عُوسَت((يَو بًَت، نُ بؤّ ُْبًَت دَسبهُويَت! بؤيُ دَ
))ٓايا رٕ دىاُْ؟ دىاِْ بُػؼؼًَهِ طشوػتًًُ و ثًَىيظتُ بؼاسدسيَتُوَ، بُوَّ 
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ػؤتِ يٌَ طًٌَ بهُيت و ثؼتطىيَِ خبُيت، ضىْهُ َُتشطًذاسَ يُطُس ضاوّ 
بًُٓساِْ!(( يُبُس ُٓوَؾ ثًَىيظتُ رٕ، بُ تايبُتِ رِْ دىإ، يُ تُوقِ طُسيًُوَ تا 

 ْىنِ ثًَِ دابجؤػًَت!
َُيىيَظتِ تُستىيًإ دَسباسَّ رٕ، َُٖيىيَظتًَهِ نًٓاوّ و طىوغمإ ٖ

تؤَيُطُْذُْوَّ ْآاطايِ بىو، نُ يُ ُٓدماَِ ُٓو ُٓصَىوُْ طُسنًَؼًًاُّْ يُ 
طُدمًَتًذا ُٓدماًَذاوٕ دسوطت بىوَ، دواتشيؽ تُوبُنشدٕ و ثُػًُاْبىوُْوَ، دَبًٓطم 

اِْ رٕ و وَصيفُناًْإ، َُٖىو سَطُصَناِْ وَى: بُ طىى طُيشنشدِْ ثاَيُٓسَن
بًَشِيَضيهشدٕ بُ دايهايُتِ و سيظىانشدِْ، تؤقطم يُ دىاًِْ رٕ و دُػتهشدُْوَ و 
طىوسبىوِْ بُسدَواَِ يُطُس بُسثشطًاسيَتًِ رٕ يُ وَدَسْإ يُ بُُٖػت، َُٖىو ُٓو 
سَطُصاُْ الّ باوناِْ نًًََظاّ ٖاوطُسدََِ ػؤّ بىوًْإ ُٖيُ، يُنًَهًإ قُػُ 

(َ، نُ يُنًَهُ يُ باوناِْ نًًََظاّ 279عع  213ّ تىَاتًَشطؤغ )طشيطؤس
 سؤرُٖآلتِ و ٓىطكىفِ ػاسّ قُيظُسيُّ ْىيًَُ، دََيًَت:

))يُ ْاو رْاْذا صؤس بُ دواّ داويَٓجانًذا طُسِاّ، بُآلّ ًٖضِ بُسضاو ُْنُوت. 
ْاو رْاْذا  دَػًَت َشؤظ يُ ْاو ُٖصاس ثًاودا، ثًاويَهِ داويَٓجاى ببًًَٓت، بُآلّ يُ

قُت ػتِ واّ دَطت ْانُويَت((. ًٓٓذا باغ يُوَ دَنات، نُ بُ دىاِْ و 
ػؤسِاصاْذُْوَيإ ُٓقًَِ ثًاوإ طفشدَنُُْوَ، بُ ًْطايُنِ ضاويإ رَٖشيإ بؤ 
تًَذَنُٕ، دواتشيؽ بُ نشدَوَناًْإ ديًًإ دَنُٕ. بؤيُ ثًَىيظتُ ثًاوإ ُٖطتِ سم 

ىو رْإ بُ بٌَ دًاواصّ بهُٕ! دواتش دََيًَت: و نًُّٓ ػؤيإ ٓاسِاطتُّ َُٖ
))فشيؼتُّ ػىدا ثًَِ ساطُياْذّ، نُ ُٓوَّ رْإ بُ ُٓفظىوِْ ػؤيإ دَيهُٕ، ناس يُ 
ثاػا و طىَيهُس بُبٌَ دًاواصّ دَنات. رٕ ػهؤ يُ ثاػا دَطًَُْتُوَ، ًَٖض و غريَت و 

نات بُسطُّ ُٖراسيِ ٓاصايُتِ يُ ثًاو دَطًَُْتُوَ، تُْاُْت وا يُ طىاَيهُس دَ
 .195ُْطشيَت((

َُٖإ ُّٓ َُٖيىيَظتُ الّ دًَٓؼًٓاِْ تُستىيًاًْؽ دَبًٓطم و دووباسَ دَبًَتُوَ، 
َُٖىويإ طُسَتا فًهشّ ػؤيإ دَسباسَّ رٕ يُطُس بٓضًُّٓ ُٓصَىوِْ نُطِ، 
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دواتشيؽ يُطُس نُيُثىوسّ يُٖىدّ عع سؤَاِْ و ُٓو بٓضًٓاُْػِ، نُ قُػُ ثؤَيع 
سَنُيذا دَسباسَّ رٕ و ثًَىيظتِ ًَهُضبىوِْ رٕ بؤ ثًاوإ دايٓاوَ، يُ تًؤ

 دادََُصسيَٓٔ.
بؤيُ دَبًٓطم قُػُ ٓؤطُطتطم، َُٖإ ُٓصَىوِْ طًَهظًِ تُستىيًإ يُطٍَُ 
طؤصاًًُْناْذا دووباسَ دَناتُوَ، نتًَبًَهِ تايبُتِ بُ ْاوّ ))داْجًاْاُْنإ(( 

اواُْناًْذا دًََْت، نُ ضؤٕ يُ رًَْهِ صيٓاناس دَْىوطًت و تًايذا دإ بُ طىْاه و ت
نىسِيَهِ بىوَ و بُ دسيَزايِ رياِْ ثًَِ وتىوَ ))نىسِّ طىْاُٖنُّ((! دَػبًٓطم ضؤٕ 
قُػُ ٓؤطُطتطم بُ َُٖإ سيَضهُدا، نُ ثًَؼرت قُػُ ثؤَيع و دواتشيؽ تُستىيًإ و 

ُؾ بُوَ نؤتايِ ديَت، باوناِْ تشّ فُيًُطىف سَْطًإ سػتىوَ، دَسِوات. ُٓو سيَطُي
نُ رٕ بُ بىوُْوَسيَهِ يُ ثًاو نَُرت طُيشدَنشيَت و ثًَىيظتُ يُطُسّ سادَطتِ 
ضاسَْىوطِ سُغمًِ ػؤّ ببًَت، بؤيُ بُ ثًَضآًُْوَ َُٖإ قظُّ قُػُ َؤًْها عع ّ 
دايهِ دََيًَتُوَ، ناتًَو يُطٍَُ ُٓو رْاُْدا دواوَ، نُ الّ ُٓودا طًُيًإ يُ 

 إ نشدووَ، ٓؤطُطتطم دََيًَت:ًََشدَناًْ
))دايهِ صؤس نىيَشاُْ ًَهُضِ باونُِ دَنشد، رْاًَْو دَٖاتُٓ طُسداِْ، نُ 
ًََشدَناًْإ ًَٖٓذَّ باونِ دٍَ سَِم ُْبىوٕ، نُضِ ًَٖؼتا دًَذَطتِ يًَذاِْ 
ثًاوَناًْإ بُ سوػظاسياُْوَ دياسبىو. دايهِ ثًَِ دَطىوتٔ: ػُتاّ ًَٓىَيُ، 

ضَُتهاس ْابًَت، بؤيؼِ ًًُْ بٌَ فُسَاًِْ طُوسَنُّ بهات، ًَٓىَؾ ُٓو واصبًَٗٓٔ. ػ
َُٖيُيُتإ ُْدَنشد، ُٓطُس ًََشدَناْتإ َُسدُناِْ ْاو طشيَبُطتِ ٖاوطُسطرييًإ 
بذايُتُوَ بُ طىيَتاْذا، ًَٓىَ باؾ دَصأْ، نُ ُٓوَ طشيَبُطتًَهِ نؤياليُتًًُ و ًَٓىَ 

 .196ػؤتإ ثًَىَ ثابُْذنشدووَ((
ُطُس رٕ تؤصيَو يُ طشيَبُطتِ ٖاوطُسطريّ وسدبًَتُوَ، بؤّ دَسدَنُويَت، نُ ٓ

ػًََىَيُنِ ياطايًُ يُ ػًَىَناِْ نؤيًُداسيِ! بُ ٖؤّ ُٓو طشيَبُطتُوَ رْإ بىوٕ بُ 
 ..!197نًُْضَى و ثًَىيظتُ يُطُس ُٓو بٓضًُٓيُؾ سَفتاس بهُٕ

 



 

82 

 ــ هاوشةرطريى: 3
وَ نؤنٔ، وَى ُٓوَّ ػتًَهِ بُديِٗ بًَت، باوناِْ نًًََظا بُ طؼتِ يُطُس ُٓ

(، بؤيُ العرزٖٛنُ ٖاوطُسطرييِ يُ سِووّ ُٓػالقًًُوَ ثًُيُنِ ْضَرتَ يُ ثانًضَيِ )
ًٖض ثاطاويَو بؤ ثشؤطُّ ٖاوطُسطريّ ْآًًَََتُوَ، تًُْا ػظتُٓوَّ َٓذاٍَ و وَضُ 

اطشيَتُوَ، ػؤػرتئ ُْبًَت. باطهشدِْ ُٓو ػُطًَُت و َؤسناُّْ داويَٓجانًًإ ثٌَ دَْ
و بُسضاوتشئ بابُتًَهُ يُو نتًَب و ْاًًَهُ ديين و ُٓػالقًًاُّْ، نُ باوناِْ 
نًًََظا دَيآْىوطِ. َُٖىو ْىوطُسيَو، الّ نُّ يُ نؤّ طؼتًِ ْىوطًُٓناًْذا، 
باطًَهِ ديًِٓ ُٓو بابُتُّ نشدووَ، قُػُ ٓؤطُطتطم صيشَناُْ بَُيطُ بؤ ُٓوَ 

اِْ طُسَتا، نُ نتًَبِ ثريؤص باطًهشدووٕ، ُٓطُس َٓذاٍَ ػظتُٓوَ دًًَََٖٓتُوَ باون
ُْبىوايُ طًَهظًإ ُْدَنشد، تُْاُْت ػىدّ يُعكىبًؽ ُٓطُس صؤسيِ رُْناِْ 

 ُْبىوايُ، سُصّ بُ ػظتُٓوَّ َٓذاٍَ ُْدَنشد!
يُ بُطُسٖاتًَهذا، نُ قُػُ ٓؤطُطتطم يُ نتًَبِ ))َىْاداتُنإ((يذا باطٌ 

يِ ًَْىإ طُسنؤُْنشدِْ طًَهع و سقبىوُْوَ يُ رٕ بُ ٓاػهشا دَنات، ثُيىَْذ
دَسدَنُويَت، دََيًَت: ))سؤريَهًإ ُٓقًَِ قُْاعُتِ ثًَهشدّ، نُ بُ سِاطتِ ػتًَهِ 
طىى، قؤسِ، بًَضساو، ػُسًََُٗٓس و تشطًَُٓسَ، ُٓطُس ػؤّ يُ ٓاًََضّ رًَْهذا 

َإ ػُودا ًَٖٓذَ يُ نَُيهَُيُ ببًُُٓوَ...(( بُآلّ دإ بُوَدا دًََْت، نُ يُ ُٖ
طًَهظًًُناًْذا ْىقُبىوَ، ُٓقًَِ بريضىوَتُوَ! بؤ سؤرّ دواتش داسيَهِ تش قُْاعُت 
بُ ػؤّ دَنات، نُ: ))ًٖض ػتًَو ًَٖٓذَّ ُٓوَ سؤسِ ثًاو يُ بُسصتشئ َُقاَُوَ 
 ْآًًََٖتُ ْضَرتئ ثًُوَ، نُ ياسّ يُطٍَُ رًَْهذا بهات و َاضِ بهات، يإ دوو
دُطتُ ثًَهُوَ بًهًَٓٔ، نُ ُٓوَػًإ بٌَ ُٓوَّ رًَْو )صودُ( بىوِْ ُٖبًَت، 

 ْانشيَت.
ُٖس ضُْذَ باوناِْ نًًََظا يُ سِووّ تًؤسيًُوَ بشِوايإ وابىو، ثُيىَْذيِ طًَهظِ 
ُٖسدوو دُطتُنُ ثًع دَنات و وَى يُى يُ ثريؤصيًُنإ داياْذََاَيًَت، نُضِ بُ 

ايِ بىو دُػت يُ ناسيطُسيِ ػشاثِ رْإ يُطُس ثًاوإ سىنُِ ثًاوبىوًْإ، ٓاط
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بهُُْوَ، بٌَ ُٓوَّ ديىّ دًاواصّ ثشؤطُنُ، واتُ ناسيطُسيِ ػشاثِ ثًاوإ يُطُس 
 رْإ ببًٓٔ!

طفتىطؤنإ يُطُس ٖاوطُسطرييِ بُسدَواَبىوٕ، صؤسّ ُْبشد دوو سَوتِ دًاواو يُ 
رييِ بىو، ُٓوّ تشيؼًإ نًًََظادا دَسنُوتٔ: يُنًَهًإ اليُْطشّ ٖاوطُسط

ٖاوطُسطرييِ سَت دَنشدَوَ و طىنِ دَنشد. يُطٍَُ ُٓوَػذا نُغ ُْيتىاِْ بًًََت، 
ٖاوطُسطريّ طىْاه يإ َُٖيُيُ، ضىْهُ ُٓوَ ساطتُوػؤ درّ وتُناِْ سُصسَتِ 
َُطًض يُ )طُسدََِ ْىٍَ(دا دَوَطتايُوَ، بَُيهى بُ ثًَضُواُْوَ ُْسيتِ نًًََظا 

 نُ بُ سُساّ صآًِْ ٖاوطُسطريّ طىَشِايِ و بًَباوَسِيًُ، َايُوَ. يُطُس ُٓوَّ،
ناسّ باوناِْ نًًََظا ُٓوَ بىو، ٓاَؤرطاسّ رْإ بهُٕ ضؤٕ ًََشدَناًْإ 
ػؤػبىيَت و ًَهُضًإ بٔ، ُٖسوَٖا ضؤٕ بُ ُٓسنِ ثُسوَسدَنشدِْ َٓذاَيُناًْإ 

ِٓ نات ُٓو ٓاَؤرطاسيًاُْ يُطُس ْاططم و تشطإ يُ ػىدا بطشُْ ُٖطضم. بُ تًجُسِي
 نَُرت بىوُْوَ، نًًََظاّ َُطًشًؽ ٖاوطُسطرييِ ُٖس قبىوٍَ بىو.

تُستىيًاًْؽ يُ بؤضىوُْناًْذا ثؼتًىاًِْ يُ ٖاوطُسطرييِ ًُٓاْذاسإ دَنشد، 
 وتُناًْؼِ بًَُٖض و ناسيطُس بىوٕ. يُباسَّ طىودَناِْ ٖاوطُسطرييًُوَ دََيًَت:

ًَٗٓطم، تا وَطفِ بُػتُوَسيِ ُٓو ٖاوطُسطرييًُ ))وػُّ ثًَىيظت يُ نىٍَ ب
بهُئ، نُ نًًََظا ثؼتًىاًِْ يًَهشدووَ، ثًاوّ ديًٓؽ تُٓهًذّ يُطُس نشدبًَتُوَ، 
ثريؤصيِ و دوعاّ ػًَشّ َُٖىواِْ بُدَطتًَٗٓابًَت، فشيؼتُنإ ٓاَادَّ بىوبٔ و 

ػًِ رٕ و ًََشدَنُ باوناًْؽ ثُطُْذيإ نشدبًَت و داًْإ ثًاْابًَت؟(( ثاػإ دَيؼؤ
 باغ دَنات و دََيًَت:

))ثًَهُوَ ْىيَزدَنُٕ، نشِْىؾ دَبُٕ، بُسِؤروو دَبٔ، ُٖس يُنًَهًإ ُٓوّ تش فًَش 
 ...((.198دَنات و ٓاَؤرطاسيِ دَنات و ثؼتِ دَطشيَت

تُستىيًإ يًَشَدا دُػت يُ طشْطًِ ٖاوطُسطرييِ بُ طؼتِ ْاناتُوَ، بَُيهى قظُ 
و دَيؼؤػًِ بُ ٖاوطُسطرييِ ًَْىإ ًُٓاْذاسإ دَنات، نُ بُ ثًَِ يُ ػًَش و بُسَنُت 

سيَُٓايًُناِْ نًًََظا ٖاوطُسطرييِ دَنُٕ، يُ بُساَبُس ُٓو ٖاوطُسطرييًُّ، نُ 
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اليُنًإ ًُٓاْذاس و اليُنُّ تشيإ بٌَ ًُٓاُْ، نًًََظاؾ ثُطُْذّ ْانات و داِْ 
بُساوسد دَنات و باْطُواص بؤ يُنًَهًإ ثًَذاْاًَْت، واتُ ُٓو، دوو دؤس ٖاوطُسطرييِ 

 دَنات و ُٓوّ تشيإ وَالوَ دًََْت.
ُٖسضِ ٖاوطُسطرييِ قبىوَيهشاويؼُ يُ اليُٕ نًًََظاوَ، ُٓسنُناِْ رٕ تًايذا ُٖس 
صؤس طادَيُ: ))ثًَىيظتُ يُطُسّ ًَهُضِ ًََشدَنُّ بًَت، ضىْهُ وَنى طُس وايُ 

 .199ش و بُ دَطُآلترتَ((بؤّ، ُٓو ٓاغايُتِ و ُٖس ُٓويؽ باآلت
نُواتُ ثًَىيظتُ يُ ًََشدَنُّ برتطًَت، طًَِ يًَبهاتُوَ، سيَضّ بطشيَت، بُ تًُْا 
ُٓو دَيؼؤؾ بهات، ٖاونات ثًَىيظتُ بًَذَْطًِ بجاسيَضيَت، ُٓو بًَذَْطًًُّ ثًَؼرت 
يؤْاًًُْنإ ثًًَإ دَطىت تاز و صيُٓتِ رٕ! ُٖسوَٖا ثًَىيظتُ ػُسيهِ سطضم بًَت و 

. 119ضاوديَشيِ َاٍَ بهات، ثًَىيظتُ يُ َاٍَ عمًًََٓتُوَ و ٓاطاّ يُ َٓذاَيُناِْ بًَت
تانُ بؤُْيؽ، نُ بهشيَت تًايذا سيَطُ بُ دَسضىوِْ بذسيَت، بشيتًًُ يُ ضىوٕ بؤ 

 .111نًًََظا، يإ يُطٍَُ ًََشدَنُيذا طُسداِْ بشايُنِ ُْػؤؾ بهُٕ
نات عع ضىْهُ ػؤّ ٖاوطُسطرييِ ُٖس ضُْذَ تُستىيًإ ٖاوطُسطرييِ سُساّ ْا

نشدووَ عع بُآلّ بُساوسد بُ ثانًضَيِ، دَشماتُ ثًُيُنِ ػىاستشَوَ، دََيًَت: 
ٓايُتُناِْ نتًَبِ ثريؤصّ نؤنشدَوَ و بًًِٓ، نُ وػُ )َُطًض( يُ ثانًضَيًُوَ 
نُوتىوَتُوَ، َُطًشًؽ بُ تُواوّ ػظتُٓوَّ َٓذاَيِ سُساّ ُْنشدووَ. ضىْهُ ُٖس 

اْط يُ ُٓطتًَشَناِْ تش طُوسَتش بًَت، بُآلّ َُسز ًًُْ بتىاًَْت سووْانِ ضُْذَ َ
ُٓطتًَشَنإ دابجؤػًَت((. بُو ػًَىَيُؾ ثًُبُْذيًُى بؤ رْإ دادًََْت: ))يُنُجماس 
ثانًضَ، ثاػإ بًَىَرُْنإ و دواتشيؽ ًََشدداسَنإ((. ٓاوَٖاؾ دَبًٓطم تُستىيًإ بُ 

نات، وَى ُٓوَّ ًًََُّٓ ثًُ دوو بٔ و نُوتبًَتُٓ ( دَالصٔدٛدؤسيَو باطِ رٕ )
. باوناِْ نًًََظا ًَٖشػًإ نشدووَتُ طُس ))ٖاوطُسطرييِ 112داوّ ٖاوطُسطرييًُوَ

دووَّ((يؽ و ًٓذاُْيإ نشدووَ. َُبُطتًؼُإ يُ ٖاوطُسطرييِ دووَّ ُٓوَيُ، نُ 
 يُ 113ثًاويَو ثاؾ َشدِْ رُْنُّ، رِْ دووَّ بًًََٗٓت. ُٓطًٓاطؤساغ

ْاسَِصايُتًًُنِ ساػهاواُْدا دَسُٖم بُ ٖاوطُسطرييِ دووَّ دََيًَت: ))ُٓو نُطُّ يُ 
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رِْ يُنَُِ بًَبُؾ دَبًَت و رِْ دووَّ دًًَََٖٓت، تُْاُْت ُٓطُس بُ ٖؤّ َشدِْ 
رِْ يُنًَُؼُوَ ًَٖٓابًَتِ، صيٓاناسيَهِ دََاَهذاسَ((. تُستىيًاًْؽ َُٖإ 

اوطُسطرييِ دووَّ ُٓوَيُ: ))ػىدا رٕ و ًََشدّ بؤضىوِْ ُٖيُ، بًاْىويؼِ درّ ٖ
نشدووَ بُ يُى دُطتُ، ناتًَهًؽ رِْ دووَّ خبشيَتُ طُس ُٓو دُطتُيُ، ْاتىاًَْت 
ببًَتُ بُػًَو يًَِ((. ساطتًًُنُّ، تُستىيًإ يُ ًُٓاِْ ناطؤيًهِ دووسنُوتىوَتُوَ 

تُوَ، نُ و يُ ًُٓاِْ َؤْتاًًُْنإ ْضيهبىوَتُوَ، بؤيُ دُػت يُوَ دَنا
ٖاوطُسطرييِ دووَّ َاْاّ نؤنشدُْوَّ دوو رُْ يُ يُى ناتذا، نُواتُ سُساَُ! 
ٓاػهشايُ ُٓو بَُيطاُّْ دَياًًََْٗٓتُوَ ُٖسضًًُى بٔ، ُْٓطًَضَّ طىَإ و صوٖذ يُو 
ديىّ وتُناًًُْوَ ُٖيُ. ُٓوَؾ بُ سووِْ يُ ْىوطًُٓناًْذا دياسَ. ُٓوَتا ْاَُيُنِ 

و تًايذا ٖؤػًاسيِ ُٓوَّ ثًَذَدات، نُ ُٓطُس ُٓو ثًَؽ رُْنُّ بؤ رُْنُّ ْىوطًىَ 
َشد، ػىوُْناتُوَ. ُٖسوَٖا يُ ْىوطًًَٓهٌ دَسباسَّ قًاَُتًؼذا َُٖإ ػت 
دَبًًُٓٓوَ، دََيًَت يُ سؤرّ قًاَُتذا ))ضًرت ٓابشِووضىوِْ ػُٖىاًُْإ بؤ ْاطُسِيَتُوَ 

ت: ))با يُ ُٖطتُناػمإ وسدبًُٓوَ و و دَطت ثًَٓاناتُوَ((. يُ ْاَُيُنِ تشدا دََيًَ
ببًٓطم، ُٓو دًاواصيًُ ضًُ، نُ ثًاو ناتًَو يُ رُْنُّ دادَبشِيَت ُٖطتِ ثًَذَنات، 

 .114با بضاْطم يُ سِووّ سؤسًًُوَ ضُْذَ ضًَز يُوَ وَسدَطشيَت؟!((
تُستىيًإ يُ طُسدََِ ػؤيذا، يُ سِووّ تىاْاّ طُسنؤُْنشدٕ و ًَٖشػهشدُْ طُس 

رييِ دووَّ نُطًَهِ ٓاواستُ بىوَ. نًًََظاؾ يُو ناتُدا َُسدِ ُٓوَّ ٖاوطُسط
يُطُس َُطًشًًُنإ داْابىو، نُ سَصاَُْذيِ ثًَؼىَػت بؤ ُٓو ناسَ وَسبطشٕ. 
ساطتًًُنُّ، بُسَُٖيظتهاسيِ ُٓو بؤ ٖاوطُسطرييِ دووَّ، ناسيطُسيِ صؤسّ يُطُس 

َُطًشًًُناِْ طُدَّ دووَّ و رياِْ ػًَضإ ُٖبىو. صؤس طُيشَ، نُ الّ ْىوطُسَ 
طًًَُّ ػتًَهِ ُٓوتؤ يُباسَّ َٓذاَيُوَ ْابًٓطم! ًٖض ػتًَو يُباسَّ ثُسوَسدَنشدٕ و 
فًَشنشدًْاُْوَ ْاوتشيَت، بًًََِ َُطًشًًُناِْ ُٓو نات قُْاعُتًإ وا بىوبًَت، نُ 

َبًَت دًٗإ بُػِ ػؤّ َٓذاَيِ تًَذايُ؟ و ػظتُٓوَّ َٓذاَيِ تش َايُّ دَيتُْطِ د
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ُْى دَيؼؤػِ؟ سَْطُ ُٓو وتُيُّ نًًًَُٓتِ ُٓطهُْذَسّ، نُ باغ يُ ٖاواسّ 
 .115يُنَُِ َٓذاٍَ دَنات يُ ناتِ ٖاتُٓ دًْادا، وَآلَِ ُٓو ثشطًاساُْ بذاتُوَ

الّ تُستىيًاًْؽ، َٓذاٍَ ُٓسنًَهُ َُٖيطشتِٓ ٓاطإ ًًُْ، بطشَ َُتشطًذاسَ بؤ 
يَهِ تش بؤ ٖاوطُسطرييِ ُٖٕ، نُ ثًاوإ طُس ًُٓاًْؽ، دََيًَت: ))ضُْذ ثاطاو

دَياًَُْٗٓٓوَ و ثُيىَطضم بُ باطِ َٓذاٍَ ػظتُٓوَ و ُْوَّ داٖاتىو و ضًَزّ تاَيِ 
ُٖبىوِْ َٓذاَيُوَ. بُآلّ بُ بؤضىوِْ ًَُُٓ، ُٓوَ ناس و قظُطُيًَهِ بًَُاْإ. بؤضِ 

طُس ُٖبٔ ػًَشا ثًَؽ صؤس سُصَإ بُ ُٖبىوٕ و ثُسوَسدَنشدِْ َٓذاَيُ، يُ ناتًَهذا ُٓ
ػؤَإ دَيآًَْشئ، بؤ ُٓوَّ ْاوباْط و ػهؤيإ بؤ ثُيذا بًَت )َُبُطتِ يُو 
دَيتُْطِ يإ يُو ٓاصاسَيُ، نُ وَى مشؼًَشيَو بُطُس طُسَاُْوَيُ( ُٖس ضُْذَ 
صؤسَإ ثٌَ ػؤػُ عع وَى ضؤٕ بؤ ػؤيؼُإ ثًَُإ ػؤػُ عع نُ يُّ دًْايُ 

ُٖسوَٖا دََيًَت: با بًًََطم ُٓسنِ قىسطِ  116َ بؤ الّ ػىدا؟دَسياْبهُئ و بطُسِيَُٓو
ُٖبىوِْ َٓذاٍَ بؤ بُسرَوَْذيِ باونُ، ُٓطُس ثًاو بُ سىنُِ ياطا ْاضاس بىو َٓذاَيِ 
ُٖبًَت، بُآلّ ًٖض ثًاويَهِ ٓاقًَِ َُطًشِ بُ ويظتِ ػؤّ بًَت ٓاسَصووّ ُٖبىوِْ 

َرياتطشيَهذا دَطُسِيَت، نُ وَى  َٓذاٍَ ْانات. بُ سِاطتِ ثًاوّ َُطًشِ بُ دواّ
 .117ػؤّ يُ َُٖىو ػؤػًًُناِْ دوًْا بًَبُؾ بًَت(

 ثاكيسة و بَيوةذنةكان: -4
نًًََظا يُ طُسدََِ تُستىيًاْذا، ثانًضَناِْ َُٖيذَبزاسد تا تًايذا ػضَُت بهُٕ  

و ْاوّ ))بًَىَرٕ((ّ يًَٓابىوٕ. ُٓو طًظتَُُؾ يُ ْاوَسِاطتِ طُدَّ طًًََُِ 
ًذا يُ َُٖىو نًًََظاناِْ سؤرُٖآلتذا ناسّ ثًَهشاوَ. يُو ناتُػذا رياِْ بًَىَرٕ صايًٓ

نُوتُ ))باصاسِّ سؤغ((َوَ و طشْطًِ ثانًضَيِ بُدَسنُوت. ُٖس ضُْذَ َُٖيُ ُْبىو 
ُٓطُس بًَىَرٕ ٖاوطُسطرييِ بهشدايُ، بُآلّ ُٓو ناسَّ وَى ػاَيًَهِ الواصّ و نؤْرتؤٍَ 

ايُوَ، دوا داس وَٖاؾ بُطُسيذا دَػهايُوَ، نُ ُْتىاًَْت ُْنشدِْ ُْفع يًَهذَدس
ػضَُتِ نًًََظا بهات. بُآلّ ثانًضَنإ، نًًََظا ناسنشدِْ ُٓواِْ ثٌَ ػؤػبىو، بُ 
سىنُِ ُٓوَّ ُٓوإ ٖاوطُسطرييًإ يُطٍَُ َُطًض نشدووَ و َُٖىو دوًْايإ 
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سِاطتِ بًَىَرٕ نُوتبًضَم، تُآلقذاوَ، يإ ػُٖىَتُناًْإ َشاْذووَ، يإ وَى ُٓوَّ بُ 
بؤيُ نًًََظاؾ ُٓو ْاوَّ يًَٓابىوٕ. بُآلّ تُستىيًإ ُٓو بؤضىوُّْ ثٌَ قبىوٍَ ُْبىو، 
ٖاتٔ و ػضَُتهشدِْ رِْ يُ نًًََظادا سَتذَنشدَوَ، ُٓطُس نًًََظاؾ ْاضاسَ بُ 

و ٖاتًٓإ ساصّ بًَت، ثًَىيظتُ يُ بُستُطهرتئ بىاسدا بًَت، وَى ُٓوَّ ثاؾ نًََُ
 صياتشّ يُباسَوَ دَصاْطم.

تُستىيًإ دََيًَت: ))باؾ دَصامن، نُ يُ دًَطُيُنذا ثانًضَيُى ُٖيُ تَُُِْ يُ 
بًظت طاٍَ نَُرتَ و يُ سيضّ بًَىَرْإ دادَْشيَت(( بُ تىْذيؽ درّ ُّٓ سيَطُ ْىيًَُ 

س دَنات، دآًَٖشاوَ دَوَطتًَتُوَ، ثاػإ دَبًٓطم ))ثانًضَ بًَىَرُْنإ(( بُوَ تؤَُتبا
 نُ ))ثانًضَّ الدَس(( يإ سَفتاس ُْػًاوٕ.

بؤ ناسنشدٕ ْاػًَٔ، ضىْهُ يُ رياِْ ٖاوطُسيذا، يُ ثُسوَسدَنشدِْ َٓذاٍَ و يُ 
 .118 َاََُيُنشدٕ يُطٍَُ ُٓواِْ تشيؼذا ُٓصَىوًْإ ًًُْ

نُضِ يُو سؤراُْدا تا دَٖات سيضّ ثانًضَيِ صياتش دَبىو، دؤػُنُؾ صياتش بُ 
َُ ْىيًَُنُدا دَػهايُوَ. تا نؤتايِ طُدَّ دووَّ، ػىيَِٓ طؼتِ بؤ الّ طًظتُ

ػىاثُسطتًِ َُطًشًًُنإ ُْبىو، ثُسطتطايإ ُْبىو، َُطًشًًُنإ يُ َاَيُناْذا 
يُنرتيإ دَبًِٓ و نؤدَبىوُْوَ، ُٖس ػؤػًإ، يإ ػاوَٕ َاَيُنإ َُٖىو سيَىػىيَُٓ 

 .ثًَىيظتُناِْ نؤبىوُْوَنُيإ ٓاَادَ دَنشد
بُآلّ ناتًَو دسوطت نشدِْ نًًََظانإ دَطتًجًَهشد، فُسَاْبُسَ سَمسًًُنإ 
دَطتًاْهشد بُ ضاوديَشّ و ثاساطتًٓإ، بؤ ُٓو َُبُطتُؾ نؤََُيًَو ػضَُتهاس 

دياسيهشإ. نًًََظا نؤََُيًَو سيَىػىيَِٓ تايبُتِ بُ ْىيَزنُسَنإ  119)ايؼُاغ(
اُْوَ دَٖاتُٓ رووسَوَ و يُ ثًاوإ داْابىو، رْإ يُ دَسطاّ تايبُت بُ ػؤي

دًادَبىوُْوَ، يُبُس دَسطاّ تايبُت بُ رْاًْؼذا ػضَُتهاسيَهِ رٕ دَوَطتا، تا 
سيَٓىيًٌَٓ رْإ بهات بؤ دًَطُناًْإ و دَيًٓابىوٕ يُوَّ َُٖىوإ بُ ًَُِٖٓ و سيَضَوَ 

ًَِ َُٖيذَطتإ. ديَُٓ رووسَوَ. ُٓوَؾ ُٓو ناسَ طُوسَيُ بىو، نُ رْإ يُ نًًََظادا ث
وسدَ وسدَ بىو بُ تانُ ناسيإ يُ نًًََظادا، بُآلّ يُ ساثُسِاْذِْ ناسَناًْاْذا ياسَُتًِ 
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ػضَُتهاسَ ثًاوَناًْؼًإ دَدا، بُ تايبُتِ يُو ناساُّْ بؤ رْإ طىدماو بىوٕ، بؤ 
ت ػمىوُْ يُ ثشؤطُّ ػؤسدُْوَ)تعُذ(ّ َٓاآلْذا، نًًََظا ساّ وابىو، نُ ثًَىيظت ْانا

ثًاوإ بُ َُٖىو ٓاَادَناسيًُناِْ ُٓو ٓاُْٖطُ ُٖطضم، بؤيُ ُٓدماَذاِْ ُٓو ناسَ 
طاداُْيإ دابىو بُ ػضَُتهاسَ رُْنإ، وَنى دانُْذِْ دًِ َٓذاَيُنُ و 
ٓاَادَنشدِْ بؤ ػؤسدُْوَ و ثاػإ دووباسَ يُبُسنشدُْوَّ دًُناِْ. َُٖإ ػت بؤ 

، يُ ناتًَو ػضَُتهاسَنُ بُ سؤٕ تًُْا ػؤسدُْوَّ طُوسَناًْؽ بشِياسّ يًَذسا
ْاوضُواِْ رُْ َُطًشًًُناِْ دَػؤسدَوَ، ػضَُتهاسَ رُْنإ ثامشاوَّ دُطتُّ 

. ٖاونات بُ ُْٖذيَو ناسّ بًَىَرْاًْؽ َُٖيذَطتإ، وَنى 129رُْناًْإ دَػؤسد
 طُياْذِْ ضُْذ ثُياّ و ثًَىيظتًًُى بُ رُْ ُٖراسَنإ. بُآلّ ػضَُتهاسَ رُْنإ بُ
ُٓسنًَهِ سؤسِ َُٖيذَطتإ، بؤيُ بؤيإ ُْبىو وَعض بذَٕ و فًَشبهُٕ، ُٖسوَٖا بؤ 
ُٓوَ بىو، نُ بًَىَرْإ برييإ بُتاٍَ بًَت و ػؤيإ بؤ ْىيَز تُسػإ بهُٕ. بؤيإ ُْبىو 
وَآلَِ ًٖض ثشطًاسيَو يُباسَّ ًُٓإ و صيٓذووبىوُْوَ و ٓىًََذبىوٕ بُ ػىدا 

 و...ٖتذ بذَُْوَ.
ُستىيًإ، ػضَُتهاسَ رُْنإ يُ ُٖطتإ بُ ثشؤطُّ ػؤسدُْوَ بُ تُواوّ نُضِ ت

بًَبُؾ دَنات، ناتًَو تاوتىيَِ سيضبُْذيِ ػؤسدُْوَ دَنات ثًٌَ وايُ، نُ ٓىطكىف 
ثًَؽ ُٖس نُطًَهِ تش َافِ ُٓدماَذاِْ ُٓو ُٓسنُّ ُٖيُ، دواّ ُٓويؽ قُػُ و 

ّ ثًاو، ُٓطُس ًٖض ناّ يُواُْ دَطت ناٖطم، ثاػإ ػًَؼِ نًًََظا و ًٓٓذا ػضَُتهاس
ُْنُوتٔ، با سيَبىاسيَو يإ ثًاويَهِ طُس دادَ ُٓو ناسَ بهات، بُآلّ يُ َُٖىو 

 ساَيُتًَهذا ْابًَت رًَْو بُو ناسَ ُٖطتًَت!
تُستىيًإ يُو سُساَهشدُْيذا ثؼت بُ قُػُ ثؤَيع دَبُطتًَت، دََيًَت: ))ضؤٕ 

ُت فًَشنشدًْؼِ يُ رْإ سُساَهشدووَ)َُبُطتِ باوَسِ بهُئ، نُ ُٓو نُطُّ تُْاْ
ثؤَيظُ( بًَت و دَطُآلتِ ػؤسدُْوَ بُ رْإ بذات، با رُْناْتإ بًَذَْط بٔ و يُ 

 .121َاَيُوَ ساويَز بُ ًََشدَناًْإ بهُٕ..((
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ُٓوَّ طُيشَ، ُّٓ ُْسيتُ يُ نًًََظاّ سؤرُٖآلتًًُوَ طىاطرتايُوَ بؤ 
ًض ُٓسنًَهِ نًرينًًإ بُ رٕ ُْدابىو، ًَُٖؼُ نًًََظاناِْ سؤرٓاوا، ُٓواًْؽ ٖ

يُطُس ُٓو بٓضًُٓيُ طُيشّ رًْإ دَنشد، نُ ثًُيُى يُ ثًاو نَُرت بىو، 
ػُسَُصاسيِ بىو بؤ ثًاو، نُ ًٖض دؤسَ فًَشنشدٕ و تَُبًَهشدٕ و سيَٓىيًًَُٓى، 

 يإ تُْاُْت بُسَنُتِ نًًََظاؾ يُ رُْوَ وَسبطشيَت!
 

 م:تةرتولياى و مؤنتانيس
دََاُْويَت ُّٓ باطَُإ يُطُس تُستىيًإ بُ باطهشدِْ ثُيىَْذيِ يُطٍَُ 

 سيَباصّ َؤْتاًْضَذا نؤتايِ ثٌَ بًَٗٓطم، دا با بضاْطم ُٓو سيَباصَ ضًًُ؟
َؤْتاًْضّ سيَباصيَهِ ديًٌٓ َُطًشًًُ، يُ ًْىَّ دووََِ طُدَّ دووََِ 

ُ ْاوّ تًًُؤٕ يُ فشزمًا يُ ( يُ ػاسيَهِ بضىوى ب157عع  156صايًِٓ )يُ ًَْىإ 
ٓاطًاّ بضىوى طُسيَُٗيذا، ُٖس ضُْذَ ضُْذ تىيَزَسيَو ثًًَإ وايُ، نُ َاوَيُى 

ص( و يُطُس دَطتِ نآًًَٖو بُ ْاوّ )َؤْتاْؤغ( 171دواّ ُٓوَ )طاَيِ 
طُسيَُٗيذاوَ. طىايُ باْطُػُّ ُٓوَّ نشدووَ، نُ ُٓو دَْطِ سؤسِ ثريؤصَ و 

وَ، يُ َاوَيُنِ ْضيهذا َُطًض بطُسِيَتُوَ طُس صَوّ. ثًَؼطؤيِ ُٓوَّ نشدو
يُو ثًَٓاوَػذا ػَُيهِ باْط دَنشد بؤ تُوبُ و سؤرووطشتٔ و ػًُٖذبىوٕ و 
ػؤطشتُٓوَ يُ ٖاوطُسطرييِ. َؤْتاًْضّ يُ ٓاطًاّ بضىونذا ْاو و ْاوباْطِ ػؤّ 

ّ ( يُ طُد565َعع  483ثاساطت، تا ناتًَو ًُٓجشاتؤس دؤطتًٓاِْ يُنُّ )
 .122ػُػَُِ صايًًٓذا ياطايُنِ تىْذّ يُ در دَسنشد

نُواتُ ُٓو سيَباصَ يُ طُسدََِ تُستىيًاْذا طُسيَُٗيذاوَ، ُٓويؽ يُ 
 طُسدََِ طُدمًَتًذا ضىوتُ سيضَناًًُْوَ:

وَى طُسَتا ُٓو سيَباصَ سؤَيًَهِ صؤس و بُسضاوّ يُ ثؼتًىاِْ نشدٕ يُ ثشطِ 
ىاطتًًُوَ بؤ ُٖسيُنُ يُ طىسيا، ًَظش، رْإ يُ فشزمًادا ُٖبىو، دواتشيؽ ط

بانىوسّ ُٓفشيكًا، ًٓتاَيًا، ًٓظجاًْا و وآلتِ طاٍ. نُطاًَْو ُٓو بآلوبىوُْ 



 

99 

ػًَشايُّ سيَباصّ ْاوبشاو دَطُسِيَُٓٓوَ بؤ نًَُِ طشِوتًِٓ َُطًشًًُنإ يُو 
 .123ناتُدا

طىثاطِ طُباسَت بُ دؤصّ رْإ، َُٖيىيَظتِ سيَباصَنُ تاسِادَيُى ْاَؤ بىو، 
سُواّ دَنشد، ضىْهُ يُنُّ نُغ بىو، نُ يُ داسّ َُعشيفُّ ػىاسد. ُٖسوَٖا 
بُ باآلّ َشيَُِ ػىػهِ َىطا و ضىاس نضُنُّ فًًًجظذا َُٖيًذَدا، ضىْهُ 
دُػتًإ يُ َافِ رٕ يُ ثُياَبُسيَتًَذا، واتُ يُ طُياْذِْ ثُياَِ ػىدا بُ 

و سيَباصَدا سُوت ثانًضَ ُٖبىوٕ، ػَُيهِ، دَنشدَوَ. ًَُٖؼُ يُ نًًََظاناِْ ُٓ
نُ دًِ طجًًإ دَثؤػِ و َُػؼَُيًإ َُٖيذَطشت، بُ ػًَىَيُنِ صؤس ناسيطُس 
يُطٍَُ رْإ دَدوإ، بُ سِادَيُى فشًََظهِ تُوبُ و ثُػًُاِْ بُ طُس طؤْاّ 
طىيَطشاْذا دؤطُيُّ دَبُطت. دطُ يُوَؾ، رْإ يُو سيَباصَدا ثؤطتِ ديًِٓ 

، ٓىطكىف و ػًَؼِ نًًََظا و قُػُ و ػضَُتهاسيإ تًَذا باآليإ وَسطشت
َُٖيهُوتبىو، سيَو وَنى ثًاوإ، يُوَػذا ثؼتًإ بُ وتُيُنِ قُػُ ثؤَيع 
دَبُطت، نُ تًايذا دََيًَت: ))يُ بشِوآًَٖإ بُ يُطىعِ َُطًض، ًَْش و ٌََ 

نظاًِْ دًاواصيًإ ًًُْ!(( بُ دؤسيَو ُٓو وتُيُيإ ساظُنشد، نُ َُبُطتِ يُ
 تُواوّ رٕ و ثًاو بًَت، ُْى تًُْا باطِ ))ًُٓإ(( بًَت.

صؤسّ ُْبشد تُستىيًإ واصّ يُو سيَباصَ ًَٖٓا و دووسنُوتُوَ، طشوثًَهِ 
تايبُت بُ ػؤّ ثًَهًَٗٓا، َُٖيُُتًَهِ تىْذّ نشدَ طُس فًهشَ طُسَنًًُناِْ 

ٓابشِوو و سُياضىوٕ ُٓو  ُٓو سيَباصَ، بُ تايبُتِ دَسباسَّ رٕ، دََيًَت: ))ضُْذ بٌَ
رُْ بًَباوَسِاُْ! نُ ويَشاوياُْ فًَشبهُٕ و َؼتىَشِ و طفتىطؤ بهُٕ و ْىيَز و طشود 
و وتاسَناًْإ ػىيَٓذووَتُوَ، َُٖىو ُٓواُْؾ ْاسُقطم دَسُٖم بُ ػىدا، 

 ثًَذَضًَت بُ ُٓسنِ ػؤسدُْوَؾ ُٖطتابٔ...!
إ، يُ َُٖيىيَظتِ ُٓو يُ ُٓطُس يُ نؤتايِ قظُناػماْذا دَسباسَّ تُستىيً

فُيظُفُ بجشططم، دَبًٓطم بُ ثًَضُواُّْ نًًًَُٓتِ ُٓطهُْذَسيًُوَ، فُيظُفُّ 
بُ دورَِٓ دئ صاًْىَ، بؤيُ َُٖيُُتًَهِ صؤس تىْذّ نشدووَتُ طُس، يُنُّ 
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فُيًُطىفِ دياسّ َُطًشًؽ بىو بُ التًِٓ بٓىوطًت، سقًَهِ صؤسّ يُ 
ُ ُٖبىو، دَيجشطِ ثُيىَْذيِ ٖاوبُؾ ضًًُ يُ بتجُسطتِ و صاْظتِ بتجُسطتاْ

ًَْىإ فُيًُطىف و ثًاوّ َُطًشِ، يُ ًَْىإ ػىيَٓذناسّ يؤْإ و دؤطتِ َُٖيُ 
 يُطٍَُ نىسِّ ٓامسإ و دورَِٓ َُٖيُ و دؤطتِ ساطتُقًُٓدا؟

: ))ثُيىَْذيِ ضًًُ يُ ًَْىإ ُٓطًٓا 124ًٖض ػتًَهِ ٖاوبُػًإ ثًَهُوَ ًًُْ
ًَْىإ ُٓنادؼمًا و نًًََظا، يُ ًَْىإ بًَباوَسِ و باوَسِداساْذا، ًٖض! و ٓؤسػُيًِ، يُ 

ًَُُٓ يُو نُطاُْ بًَبُسئ، نُ َُطًشًًُتًَهِ سيىاقِ يإ ُٓفالتىِْ يإ 
َُػآًًإ دآًَٖاوَ، دواّ َُطًض و ًٓٓذًًُنإ ثًَىيظتُإ بُ ًٖض ًًُْ!(( 

ناتًَو، نُ نُغ ُْتىاًَْت  تُْاُْت سًهُُتِ طىنشات ًٖض بُٖايُنِ ْابًَت، تا
بُبٌَ َُطًض ػىدا و بُبٌَ سؤسِ ثريؤصيؽ َُطًض بٓاطًَت. طُسَسِاّ ُٓواُْؾ 
طىنشات عع وَى ػؤّ داِْ ثًاْاوَ عع ػُيتإ سيَبُسيِ نشدووَ! ُٖسضِ 
ُٓفالتىًْؼُ عع بُ بؤضىوِْ تُستىيًإ عع داِْ بُوَدا ْاوَ، نُ طُيؼضم بُ 

( ٓاطإ ًًُْ، يُ ناتًَهذا طادَتشئ ثًاوّ Demiorgosدسوطت نُسّ طُسدوٕ )
. ُٓسَطتؤّ ))بُدبُػت((يؽ، دَتىاِْ يؤريهُنُّ 125َُطًشِ ثًَِ طُيؼتىوَ

يُ سووػاْذٕ و بًٓاتٓاًْؼذا بُناسبًًَٗٓت! طُسباسّ ُٓواُْؾ، فُيًُطىفُ 
 يؤْاًًُْنإ باونِ بًَباوَسِأْ. تًؤسَ ُٓػالقًًُناًْإ و صؤسبُّ بريوباوَسَِناًْإ

يُ طُسدََِ نُوْاساّ نتًَبِ ثريؤصَوَ وَسطشتىوَ، ثاػإ ػًَىاْذويأْ و 
نشدويأْ بُ ِٖ ػؤيإ! بؤيُ ثؼتبُطضم بُ ْىوطًِٓ فُيًُطىفإ و َُٖيًَٗٓذاِْ 
بَُيطُ يًًَاُْوَ ًَتؤديَهِ ُْصؤنُ. ُٖس بُو ٖؤيُوَ تُستىيًإ ًَتؤديَهِ ْىٍَ 

ِ ُْفظُ. يُ نتًَبِ ))دَسباسَّ ديًََٓتُ ٓاساوَ، نُ ًَتؤدّ بُدَْطًَٗٓاْ
ُْفع((يؼذا ُٓوَ دَػاتُسِوو، نُ ُْفع بُ طشوػتِ ػؤّ َُيًِ يُ ديُٓ، بُ 
تايبُتِ يُ طُسوَػتِ ْاػؤػِ و بًَتاقُتًذا، ُٓو نات ُٓو ُٖطتُ ديًًٓاُْ 
طُسدَسديَٓٔ، نُ ػىدا ُْفظِ يُطُس ػىَيكاْذووٕ. ُٖس بؤيُ تُستىيًإ، صياتش 

دَبُطتًَت، ُْى بُ ُٓقٌَ، دا ٓايا دواّ ُٓوَ دَػًَت  ثؼت بُ ُٖطت و طؤص
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ثًَُإ طُيش بًَت، ُٓطُس ببًٓطم ًَتؤديَهِ بًٓاتٓاوَ، نُ يُطُس بشِوآًَٖإ بُ 
َُساٍَ و عُبُغ و ثاسادؤنع و ْاَاقىٍَ بُْذَ؟ ضىْهُ ُٓو ػاوَِْ ُٓو بَُٓا 

دَسبشِيًََٓهِ تش ْاوداسَيُ، نُ باوَسِدًََِٖٓ ضىْهُ َُساٍَ و عُبُطُ، يإ بُ 
 باوَسِدًََِٖٓ، ضىْهُ َُساَيُ.



 

93 

 
 

 (421ــ  245شَييةم: قةشة جريؤم )
St. Jerome 

 
يُنًَهُ يُ طُوسَتشئ فُيًُطىف و الٖىتًًُناِْ نًًََظاّ َُطًشِ يُ  

طُسدََُ بُسايًُناًْذا، بًَشتشاْذ سَطٌَ دََيًَت، يُنًَهُ يُو ضىاس ثًاوَّ ثًًَإ 
 .126ياِْ نًًََظاّ سؤرٓاوايِ((دَوتشيَت ))َاَؤطتا

 
 ذيانى:  -1

يُ ػاسّ طرتايذؤٕ، نُ صؤس دووس ًًُْ يُ ػاسّ ُٓنىيًًا يُ  345دريؤّ طاَيِ 
طرتايذؤٕ يُ اليُٕ قىوتُناُْوَ  377ْاوَسِاطتِ ًٓتاَيًا، يُدايهبىوَ. طاَيِ 

ضىوَ  363ػاثىسنشا. ػًَضاِْ دريؤّ ساَيًإ باؾ بىو، بُآلّ دَوَيَُُْذ ُْبىوٕ. طاَيِ 
سؤَا، يُويَؽ سَواْبًَزيِ ػىيَٓذ و طىْاًٖؼِ ُٓدماَذا، ثاؾ ُٓوَّ بُ وآلتِ طايذا 
طُسِا، يُ ُٓنىيًًا طريطايُوَ و بىو بُ صاًٖذ، ثًَٓر طاَيِ دواتشّ تَُُِْ وَى ساًٖب 
يُ بًاباِْ طىسيا بُطُس بشد، ثُػًُاًًُْنِ تىْذ يُو طىْاٖاُّْ ُٓدماًَذابىوٕ 

ِ فشًََظو و ٓاصاس بىو، نُ ضًَزّ سؤسًًإ بُدوادا ٖات، داسوباس تًُْبىوّ، رياْ
رياِْ طىْاٖباساُْ و ضاوبُطتاُّْ سؤَاّ بريدَنُوتُوَ. بؤيُ يُ ُٓػهُوتًَهذا ريا، 
ػؤّ ػؤسانِ نؤدَنشدَوَ و دًًَهِ يُ َىوّ وػرت ثؤػِ، دواّ ُٓو َاوَيُؾ 

تُدًَبىو، يُوٍَ بىوَ ٖاوسِيَِ طُػتِ بُسَو قىطتُْتًًُٓ نشد و طٌَ طاٍَ يُ سؤَا ًْؼ
ثاثا داَاطىغ، ُٖس ُٓويؽ ٖاًْذا نتًَبِ ثريؤص بؤ طُس صَاِْ التًِٓ وَسبطًَشِيَت. 
يُ ناتِ َاُْوَيذا يُ سؤَا، ثُيىَْذيِ بُ صؤس رُْوَ نشد، نُ تًَهَُيُيُى بىوٕ يُ 

ىيَؽ ُٓسطتؤنشات و ػىاثُسطت، تىاِْ ُْٖذيَهًإ خباتُ طُس سيَطُّ صوٖذ، ثاثاّ ْ
ُّٓ سيَباصَ ْىيًَُّ دريؤَِ ثٌَ ػؤػُٓبىو )بُ ٖؤّ َشدِْ داَاطىطُوَ نًَؼُّ 
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يُطٍَُ ثاثاّ ْىيَذا بؤ دسوطت بىو( صؤسيَو يُ ػَُيهِ سؤَاؾ يُطٍَُ ثاثادا سقًإ يُو 
 ناسَّ دريؤّ دَٖاتُوَ.

 
 جريؤم و ذن: -2

تشئ بريَُْذّ ُٓو ُْٖذيَو يُ تىيَزَسإ ثًًَإ وايُ قُػُ دريؤّ، نُ طًًَُّ طُوسَ
طُسدََُيُ، ُٓطُس بُ ُٖس يُنًَو يُ باوناِْ تشّ نًًََظُ بُساوسد بهشيَت، يُ صؤس 
اليُُْوَ َاََُيُيُنِ ُْسّ و ْاطهاُْتشّ يُطٍُ رْذا نشدووَ. ناتًَو واُّْ 
ثًَذَوتُٓوَ، ُٖطتِ بُ ػؤػًًُنِ صؤس دَنشد، تُْاُْت يُ ناتِ َاُْوَيذا يُ سؤَا 

اوّ رِْ يُ دَوسّ ػؤّ نؤنشدَوَ، نُ بُ دؤسيَو رياِْ رَاسَيُنِ بُسض
. يُو ناتاُْػذا نتًَبِ ثريؤصّ بؤ 127ُٓسطتؤنشاتًاُْ و ػىاثُسطتاُْيإ تًَهَُيهشدبىو

يًَهذَداُْوَ، بُسَو صوٖذ ٖاًْذَدإ، يُ ْاو ُٓواُْػذا، نُ تىاِْ ًٖذايُتًإ بذات 
ضِ ثاوال بُ ْاوَناِْ باليضيَال و َاسطًاَل و ثاوالٕ، نُ بًَىَرٕ بىوٕ، يُطٍَُ دوو ن

 .128يىطتؤػًىّ
دياسدَّ رْاِْ سؤػٓبري يُ طُسدََِ قُػُ دريؤَذا باو و بُسضاو بىو، دَتىاْطم 
يُ سيَطُّ ضُْذ وػُيُنِ طادَوَ، نُ دريؤّ بؤّ ْاسدووٕ، يُو ياسَُتًًُ صاْظتًًُّ 

إ نشدووَ، ثاوال و نضُنُّ يُ ػَُيىَتِ فُيظُفًِ ػؤياْذا ثًَؼهُػِ ْاوبشاوي
تًَبطُئ: ))ًَٓىَ يُ ُٓدَبِ عًربيذا ػاسَصإ، دَتىأْ سىنِ بُ طُس ساطتِ و دسوطت 
يِ دَقًَهِ وَسطًَشٍِِاودا بذَٕ، وػُ بُ وػُ بُّ وَسطًَشِاُْدا بضُٓوَ)دَقُنُؾ طفشّ 
ُٓطتري بىو( بؤ ُٓوَّ دَيًٓابطم يُوَّ َٔ ًٖضِ يُ دَقُ ُٓطًًًَُنُ صياد و نُّ 

ُسوَٖا بؤ دَيًٓابىوٕ يُ تىاْاّ َٔ يُ طىاطتُٓوَّ ساطت و دَطتجاناُّْ ُْنشدووَ، ٖ
. بُو ػًَىَيُ، سؤر دواّ سؤر و بُ 129ُّٓ دَقُ عًربيًُ بؤ طُس صَاِْ التًِٓ..(

ياسَُتًِ رْإ دَقِ بُْاوباْطِ التًًِٓ تُوسات، نُ بُ ظىيطات ْاطشاوَ، 
 يُدايهبىو.
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ًَطىَإ قُػُ دريؤّ بُ تىْذيِ بُسطشيِ ثًَىيظتُ باؾ ٓاطاَإ يُو دؤػُ بًَت، ب
يُ ثُيىَْذيًُ دؤطتاُْيًُناِْ يُطٍَُ رْاْذا دَنشد، يُطُس بَُٓاّ ُٓوَّ، ػتًَهِ 
ػشاخ ْابًَت، ُٓطُس َشؤظ ثُيىَْذيًُنِ دؤطتاُّْ يُطٍَُ ُٓو سَطُصَدا ُٖبًَت، نُ 
 َشيَُِ ثانًضَّ يًَىَ نُوتىوَتُوَ. ضىْهُ ُٖسضِ بًَت ))ثُيىَْذيًُنِ
ُٓفالتىًِْ(( بًَطىْاُٖ، رٕ يُ ُٖس ػتًَو ثُيىَْذيِ بُ ًًََُٓ بىوًًُْوَ ُٖبًَت، 

 139دادَبشِيَت: ُْ طؤص، ُْ غُسيضَ، ُْ دُطتُ، ُْ رٕ و ًََشدايُتِ و ُْ دايو و...ٖتذ
بىوِْ ُٖيُ. ثاثاّ ْىيَِ سؤَاؾ سقِ يُو سيَباصَ ْىيًَُّ دريؤّ بىو، صؤسيَو يُ 

ثاثا سقًإ يًَذَبىوَوَ. يُ ناتًَهذا ُٓو سيَباصَ ػايُِْ ػَُيهِ سؤَاؾ ٖاوػًَىَّ 
 ))تًَشِاَإ((َ!

بُ ُٖسساٍَ، دريؤّ يُ ًَٖشؾ نشدُْ طُس دُطتُ و تُْاُْت ػىدّ ٖاوطُسطرييؽ، 
بُسدَواّ بىو. تُْاُْت داسيَهًإ ًَٖشػًَهِ تىْذّ نشدَ طُس نُطًَو بُ ْاوّ 

بُ بشاياِْ َُطًض بُ دذّ  ًًَٖعًذيىغ، ضىْهُ ٓاَارَداِْ نتًَبِ ثريؤصّ
، يُو ٓاَارَيُػُوَ طُيؼتبىوَ ُٓو ُٓدماَُّ، َُسيُّ ثاؾ 131وَسطشتبىو

يُدايهبىوِْ ثانًضَيًاُّْ سُصسَتِ َُطًض، طًَهظِ يُطٍَُ يىطفِ داستاػذا 
نشدووَ. يُويَذا قُػُ دريؤّ ًَٖشػًَهِ تىْذّ نشدَ طُس ُٓو ْاسُقًًُ و يُ سَػُٓيذا 

تِ: ))تؤ ثريؤصيِ سؤسِ ثريؤصت ثًَؼًًَهشدووَ، بُوَّ ويظتىتُ بؤ طُس ُٓو ثًاوَ طى
بًهُيتُ طشوثًَو يُ ضىاس بشا و رَاسَيُى ػىػهًؽ((. دريؤّ سقِ يُوَ بىو، تُْاُْت 
وَى ػاػمًَهِ ٓاطايِ بري يُ سُصسَتِ َُسيُّ بهشيَتُوَ، نُ يُ ػؤػىيظتِٓ 

 .132ًَهِ ٓاطايِ تش بطشيَتًََشدَنُّ و بُػًَىنشدِْ َٓذاَيُناًْذا سيَضهُّ ُٖس رْ
قُػُ دريؤّ ًٖض ػتًَهِ طُسدمشِانًَؼِ يُ دايهايُتًذا ُْدَبًًًُٓوَ، بطشَ رٌْ 
طهجشِّ بُ دؼمًَُْهِ قًَضَوٕ دَٖاتُ ثًَؽ ضاو، ُْيذَتىاِْ بًاْىويُى بؤ سُصّ صؤسّ 
َشؤظ يُ وَضُػظتُٓوَ بذؤصيَتُوَ: ))ضِ وات يًَذَنات صؤس سُصت يُ َٓذاَيًَهِ 

نُس بًَت، نُ بُطُس طٓطتذا طاوَيهٌَ بهات و ثًظايِ بُ طُس و ًَتذا بًَضاس



 

96 

بهات؟((. ُٓو دىاًِْ رِْ يُ بٌَ ػُوػًِ و ثانًَتًَذا دَويَت، بٌَ ُٓوَّ ًٖض ػتًَو 
 يُنُداسّ نشدبًَت.

ٓاَؤرطاسيِ ٖاوسٍَِ رُْناِْ دَنات، نُ ُٓطُس بؤيإ ُْيىا بضُٓ نًًََظا و 
يِ يُ َاَيُناِْ ػؤياْذا بزئ، تُْاُْت صؤسّ ْآًًَََت ديَشَناُْوَ، با بُ ثانًضَ

دريؤّ، ٖاوطُسطرييِ بُ طىْاه يُ قَُيُّ بذات و دََيًَت: ))َٔ َُدسِ ٖاوطُسطرييِ 
ْانُّ، تًُْا يُبُس ُٓوَ ُْبًَت، نُ ثانًضَنامن بؤ دًًَََٖٓت(( و دَيُويَت: ))بُ تُوسّ 

ؤَيظِ ُٖسصَناسّ يُ بىتشوغ، نُ نضًًَِٓ، داسّ ٖاوطُسطرييِ بربِيَتُوَ(( و ث
ٖاوطُسطرييِ نشدبىو، صياتش ػؤػذَويظت. ػؤػرتئ ْاَُّ، ُٓو ْاَُيُيُتِ، نُ 
دَسباسَّ ضًَزّ نضًَِٓ بؤ يىطتؤػًىَِ ْىوطًىَ. يُ ْاَُنُيذا دََيًَت، نُ ُٓو درّ 
ٖاطُسطرييِ ًًُْ، بُآلّ ُٓواُّْ ػؤياِْ يٌَ بُ دووس دَطشٕ، يُ ساطتًذا ػؤيإ يُ 
ٓاصاسّ طهجشِبىوٕ و قًزَ و ٖاواسّ َٓذاٍَ و َاْذويَتًِ َاٍَ و ٓاصاسّ ٓريَيِ نشدٕ بُ 
دووس دَطشٕ، دإ بُوَػذا دًََْت، نُ سيَطُّ داويَٓجانًؽ ٓاطإ ًًُْ، بادِ 

 داويَٓجانًؽ وسيايِ ًَُٖؼُيًُ.
 ثًَذَضًَت تانُ بريؤنُيُى بُغ بًَت بؤ يُ دَطتذاِْ نضًَِٓ... با ٖاوسِيًَاْت
ُٓواُْ بٔ، نُ سوػظاسيإ صَسد َُٖيطُسِاوَ و دُطتُيإ بُ ٖؤّ سؤرووطشتُٓوَ الواص 
بىوَ. با دَْطت َُٖىو سؤريَو تاصَ ببًَتُوَ، دًَطُ ػُوَنُت بؼؤ، َُٖىو ػُويَو 
طُسيُٓنُت بُ فشًََظو تُسِ بهُ. با دووسَثُسيَضيت يُ رووسَنُتذا ثاطُواِْ 

ػىدا بذَ تا تًايذا ياسيت يُطٍَُ بهات. ُٓطُس ًَُٖؼُيًت بًَت، تًُْا سيَطُ بُ 
ػُوت يًَهُوت، يُ ثؼتُوَّ ديىاسَنُوَ بؤت ديَت، يُ دَسطانُوَ دَطتت بؤ دسيَز 
دَنات، ػُبُست دَبًَتُوَ، يُطُس ثٌَ دَوَطتًت و باْطِ دَنُيت ))ػؤػُويظتًت 

شاو و ػهؤيُ بؤّ(( طىيَت يًًَُ دََيًَت، ػىػهُ ػؤػُويظتُنُّ بُُٖػتًَهِ داػ
 ناًًُْنِ نشاوَ و طُسضاوَيُنِ طُسَؤسَ...((.

دريؤّ دََيًَت، ناتًَو ُٓو ْاَُيُّ بآلونشدَوَ: ))ػَُيهِ بُ بُسدباساْهشدٕ 
وَآلًَإ دايُوَ(( و سَْطُ ُْٖذيَو يُ ػىيَُٓسإ، يُو ٓاَؤرطاسيًاُْدا ُٖطتًإ بُ 
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يتىاًْىَ ػؤّ يُ دؤؾ و ػشؤػًَهِ ػاساوَ يُ ثًاويَهذا نشدبًَت، نُ ًَٖؼتا ُْ
 طُسًَِ ػُٖىَتُنإ ثاى بهاتُوَ.

دا نؤضِ دوايِ نشد، 384ناتًَو باليضيَال ضُْذ َاْطًَو دواّ ُٓوَ يُ طاَيِ 
 دريؤّ طاَيِ دواتش سؤَاّ بُ دًًََٗؼت و ُٖسطًض ُْطُسِايُوَ بؤّ.

ُٓطُس قُػُ دريؤّ بايُػًَهِ تايبُتِ بُ ُْٖذيَو يُ رْإ دابًَت، ُٓوَ يُطُس 
بِ رْإ بُ ػًَىَيُنِ طؼتِ و سم ٖاتُٓوَّ بىوَ يُ طشْطرتئ وَصيفُّ سظا

 بايؤيؤريِ رٕ، بؤيُ بُو سادَيُ سقِ يُ سَطُصّ ٌََ بىوَ!
ُٓوَّ طُيشَ، قُػُ دريؤّ ًَٖشػِ نشدووَتُ طُس ػىدّ بريؤنُّ ٖاوطُسطرييؽ، 

سابىَطتطم، ضُْذ ْاَُيُنِ بؤ يىطتؤػًىّ ْىوطًىَ، ًَٖٓذَ طُيشٕ ثًَىيظتُ يُطُسيإ 
تًايذا ٓاَؤرطاسيِ دَنات نضًًَِٓ ػؤّ بجاسيَضيَت، ٓاَؤرطاسيًُناًْؼِ ُٖس صؤس 
ساػهاواُْ و وسدَناسٕ. تُْاُْت صؤس بُ وسدَناسيًُوَ ساظُيُنِ بايؤيؤرّ و 
تىيَهاسيًاُْ بؤ ضُْذ دَطتُوارَيُنِ ))طُسدََِ نُوْاسا(( يُو باسَيُوَ دَنات، نُ 

وسدَناسيًإ تًَذا ُْنشاوَ! دَبًِٓ يُ ثًاَُٖيذاِْ  تًُْا ٓاَارَّ ثًَذاوٕ و
ػؤػًًُناِْ رياِْ ْاو ديَشَنإ، ٖاْا بؤ دؤسيَو يُ طؤفًطُسيِ غُصَظم دَبات، نُ 
وَى دَسوْٓاطِ دََيًَت دؤسيَهُ يُ قُسَبىونشدُْوَ: ساًٖبُ بىونِ َُطًشُ، يُ 

، ُٓوَتا دريؤّ ْاَُيُى )ْؼًذ االْؼاد(يؼذا صؤس بُطُس ُّٓ ٖاوطُسطرييًُدا َُٖيذساوَ
بؤ يىطتؤػًىَِ ثانًضَ دَْىوطًت، داواّ يًَذَنات يُطُس سَبًُِْ بُسدَواّ بًَت، 

 ضىْهُ يُ داٖاتىدا ػىو بُ َُطًض دَنات، ثًَِ دََيًَت:
))ًَُٖؼُ وسياّ ُٓوَ بُ، نُ يُ رووسَنُتذا سىسَُتًَو ُٖبًَت ثاطُواًْت 

يُ رووسَنُتذا دَطتباصيت يُطَُيذا بهات. بهات، ًَُٖؼُ وسياّ ُٓوَ بُ، نُ )صاوا( 
تؤ ْىيَز دَنُيت؟ ضىْهُ يُ ْىيَزنشدْذا يُطٍَُ )صاوا(دا دَدويَِ. دَػىيًََٓتُوَ؟ ضىْهُ 
يُ ػىيَٓذُْوَدا ديَت و قظُت يُطٍَُ دَنات. ُٓطُس ػُوت بًَت، يُ ثؼتُوَ ديَت و 

سصيَت، ػُبُست يُ نىِْ دَسطانُوَ دَطتت بؤ دسيَز دَنات. ُٓو نات دَيت دَيُ
دَبًَتُوَ و َُٖيذَطتًت و دََيًًَت ))يُ ػؤػُويظتًذا طُسطُسَِ(( ُٓو نات يُ 
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وَآلَذا ثًَت دََيًَت: بًَظتاًَْهِ ثُسريٓذاس وَنى ػىػو و بىونِ وايُ، ناًًُْنِ 
ثاسيَضساوَ يُّ رووسَدا، ْافىوسَيُنِ طُسَؤسَ!(( دطُ يُوَؾ، قُػُ دريؤّ ْاَُيُى 

ًت و تًايذا ثاطاوّ ُٓوَ دًًَََٖٓتُوَ، نُ بؤضِ ٖاِْ ػىػهُنُّ بؤ دايهِ دَْىوط
داوَ بؤ ُٓوَّ ٖاوطُسطرييِ سَت بهاتُوَ، داواػِ يًَذَنات بُو ناسَ دَيؼؤؾ بًَت: 
))تؤ يُ نضُنُت تىسَِيت، ضىْهُ يُبشيِ ُٓوَّ ببًَتُ رِْ يُنًَو يُ طُسباصَنإ، 

وَ؟ ًُٓتًاصيَهِ صؤس طُوسَت ٖاوطُسطرييِ يُطٍَُ ثاػا)َُطًض(دا َُٖيبزاسدو
 .133دَطتطري بىوَ، ضىْهُ تؤ ًَٓظتا بىويت بُ ػُطىوّ َُطًض...((

ساطتًًُنُّ، َُٖيىيَظتِ قُػُ دريؤّ دَسباسَّ رٕ تىيَزَس صؤس َاْذوو دَنات، 
ضىْهُ ُٖطت دَنُيت ػؤػُويظتًًُنِ قىوَيِ بؤّ ُٖيُ، بُآلّ ُٓو ػؤػُويظتًًُ 

تِ رٕ يُ ًًََُٓيِ ػؤّ داعماَيًَت و َُٖىو ثُيىَْذيًُى، طؤسِاوَ بؤ سم، بؤيُ ويظتىيُ
نُ ًًََُٓ بىوِْ بريدَػاتُوَ، يٌَ سُساّ بهات. نُضِ ُْٖذٍَ داسّ تش ُٖطت 
دَنُئ يُ ًَُالًًَُْنِ تىْذّ ًَْىإ اليُُْ دوًْايِ و اليُُْ سؤسًًُنُدا دَرّ، 

ضيو دَبًَتُوَ، ُٓوَتا يُ رُْ ُٓسطتؤنشاتًًُ دىاُْنإ و نضِ ُٓػشافُنإ ْ
يىطتؤػًىّ و ثاوالّ دايهِ يُ طُػتُ دووس و َاْذوونُسَنُّ ػؤّ بُسَو بُيت يُسِ 
يُطٍَُ ػؤّ دَبات، ناتًَهًؽ ثاوال َشد، يُ بُيت يُسِ بُ ػانِ طجاسد و ديَشَِ 

 ػًعشيَهِ ْىوطًىَ تا يُطُس طؤسَِنُّ دابٓشيَت:
 يًَشَدا بُ ػانظجًَشدساوَ 134نضُنُّ طًجًؤ

 ُوَّ ػًَضاِْ ثؤَيظُ، نُ ْاوباْطًإ بُ َُٖىو اليُنذا سؤيؼتىوَُٓو يُ ْ
ثُيهًَهُ يُ بَُٓاَيُّ سَطُِْ طشاتؼِ، يُنَُطم ُْوَّ ُٓطآََُىُْ، 

 طُوُٖسيَهِ دسَوػاوَيُ
 يًَشَدا ػاتىو ثاوال بُ ػاى طجًَشدساوَ، نُ باونِ صؤس صؤسّ ػؤػىيظتىوَ

سيَطُّ قىسطِ ًُٓاِْ  يىطتؤػًىَِ نضًؼِ يُنَُطم ػاػمِ سؤَاُْ، نُ
 َُٖيبزاسدووَ، يُ ثًَٓاوّ َُطًشذا بُسَو بُيت يُسِ ٖاتىوَ
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وَى بَُيطُيُى بؤ ُٓو ًَُالٌَْ ْاػُنًًُّ، دَتىاْطم ُٓو ْىوطًٓاُّْ تًاياْذا، باطِ 
دإ بُ ػؤداطشتٔ و سَدمهًَؼإ و ٓاصاسضُػتِٓ ػؤّ دَنات، وَى ػمىوُْ بًًَُٗٓٓوَ. 

ت و واص يُ ػىاسدِْ ػؤؾ دًًَََٖٓت، دواتش ديَت و ػًؼريؤٕ ُٓوَتا بُ سِؤروو دَبًَ
دَػىيًََٓتُوَ، ثاؾ ضُْذئ ػُو و سؤر يُ طُسصَْؼتهشدِْ ويزداِْ ػؤيذا، ديظإ 
تًَذَنُويَتُوَ، ثًىتؤطِ ْىوطُسّ ػاْؤيِ نؤًَذيِ يؤْاِْ دَػىيًََٓتُوَ، دواّ ُٓو 

ًَت، يُ دوايًؼذا يُ ػُودا دَبًًَٓت، ػىيَٓذُْوَيُؾ ػًَىاصّ ثُياَبُسإ بُ ْاػريئ دَبًٓ
َُطًض يُ سؤرّ قًاَُتذا ثشطًاسّ ُٓوَّ يًَذَنات، نُ ضًًُ؟ ُٓويؽ يُ وَآلًَذا 
دََيًَت َُطًشًًُ، َُطًشًؽ يُ وَآلَذا ثًَِ دََيًَت: ))دسؤ دَنُيت، تؤ ػىيَٓهُوتُّ 

ؤتايًذا دريؤّ ػًؼريؤِْ ُْى َُطًض(( دواّ ُٓوَ فُسَإ دَدات ػُالقِ يًَبذسيَت، يُ ن
ػُبُسّ دَبًَتُوَ و دََيًَت: ))طُوسَّ، ُٓطُس يَُُوال نتًَبِ دوًْايًِ الّ ػؤّ ًَٖؼتُوَ، 
يإ ُٓطُس يَُُوال ُٓو نتًَباُّْ ػىيَٓذَوَ، َاْاّ ْهىَيًهشدمن بًَت يُ تؤ(( ثاػإ دََيًَت: 

 .135))ُٓوَ ػُوَْىتهُ ُْبىو، ػُويَهِ بُتاَيًؽ ُْبىو((
قُػُ دريؤّ ُّٓ ًَُالٌَْ دوًْايِ و سؤسًًُّ ُٖبىوَ، ٖاونات  نُواتُ ٓاػهشايُ،

ػؤػُويظتًِ بؤ رٕ و سقِ صؤسّ يُ طًَهع، واّ يًَهشدبىو بُ ػإ و باَيِ ثانًضَيِ و 
نضًَتًذا َُٖيبذات، بُ صَاًَْهِ تىْذ و سَم ًَٖشؾ بهاتُ طُس ٖاوطُسطرييِ و ثًاوإ يُ 

اتُوَ! ػؤيؼِ صؤس بُ باػِ دَيضاِْ، ُٓو ناتُّ يُ تىاْاّ َُٖيؼَُيُتاْذِْ رْإ ٓاطاداس به
بًاباِْ طىسيا رياِْ ساًٖباُْ دَريا، ػُياَيِ ُٓو رْاُّْ بُ ًََؼهًذا دَٖاتٔ َاْذوويإ 
نشدبىو، صؤس داس بُ دَطت ػُياَيِ ُٓو نضاُّْ طُسقاَيِ طَُانشدْٔ ثاسَ عع ثاسَ 

بُ رًَْو بذات بًَتُ رووسَوَ بؤ  . بؤيُ ٖؤػًاسيِ دَداتُ ساًٖب، نُ ْابًَت سيَط136ُبىوَ
 ، ثًٌَ دََيًَت:137الّ، يإ بُ تًُْا يُ دًَطُيُنِ دووسَ دَطت يُطَُيِ دابًٓؼًَت

))باؾ بضاُْ، نُ تؤ ْاتىاِْ يُ ثُياَبُس داود ًُٓاْذاستش، يإ يُ طًًَُإ داْاتش بًت، 
دا، بُو ًَُٖؼُ يُ يادت بًَت، نُ تانُ رًَْو ثًاوَنُّ يُ بُُٖػت بُ دَسنشدٕ 

 ٖؤيُػُوَ ٓادَّ ُٓو بُُٖػتُّ ػىدا ثًَِ بُػؼًبىو، يُدَطتذا!((.
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دَتىاْطم بًًَطَم قُػُ دريؤّ، صؤس داس نُستبىوًَْهِ طُيشّ نُطايُتًِ تًَذا 
دَسدَنُويَت: يُ اليُنُوَ ثًَضاْطم و طُسطاًًَُنِ صؤس بُ ثانًضَ و بًَىَرْإ ًْؼاْذَدا، 

ُوَ )واتُ اليُِْ ًًََُٓيِ ػؤيإ داعمشنًَُٓٓوَ(، ُٖس بُو َُسدُّ ٖاوطُسطريّ سَت بهُْ
ضُْذَ دوا داس ُٓوإ رْٔ، بُآلّ بُ بؤضىوِْ قُػُ دريؤّ ٖاوََيِ سؤسٔ. نُضِ يُ اليُنِ 
تشيؼُوَ سقًَهِ صؤسّ يُ رٕ دَبًَتُوَ، ُٓوَؾ دطُ يُ بىغضاْذِْ دُطتُ و ُٖس ػتًَو 

سّ ُٓوَ ػؤػُويظتًًُنِ قىٍَ بىوبًَت، ثُيىَْذيِ بُ طًَهظُوَ ُٖبًَت، تؤ بًًََِ ٖؤنا
نُ ثًَؼرت بامساْهشد و وغمإ وَطًًُيُنِ بؤ تًَشبىوٕ ُْديىَتُوَ بؤيُ طؤسِاوَ بُ سقًَهِ 

 قىٍَ؟!
يًَشَوَ قُػُ دريؤّ ًَٖشػًَهِ تىْذّ نشدووَتُ طُس دؤظًًٓإ، ضىْهُ ويَشاويُتِ 

نضًَِٓ، دَػًَت ثُيىَْذيًُنِ بًًََت، نُ ٖاوطُسطرييِ، ٖاوػًَىَّ ساَيُتِ ثانًضَيِ و 
ضاى و ػىاصساو بًَت. يًَشَدا دريؤّ سقًَهِ صؤس يُ رٕ ًْؼإ دَدات و يُ نتًَبِ ثريؤصَوَ 
بَُيطُ بؤ ُٓوَ دًًَََٖٓتُوَ، نُ ٖاوطُسطرييِ وَطىَطُّ ػُيتاُْ و ُْفظِ َشؤيِ ثًع 

ػمىوُّْ طًًَُإ  دَنات. ٓايا ُٖس ُٓوَ ٖؤناسّ وَدَسْإ ُْبىو يُ بُُٖػت؟! قُػُ دريؤّ
دًًَََٖٓتُوَ، بُوَّ ثًاويَهُ عع بُ وتُّ ُٓو عع يُ وسدَناسيًُناِْ طًَهظذا ػاسَصا بىوَ، 

(َوَ دَياًًََْٗٓت بُ ػشاخ ساظُيإ دَنات، تا يُ ضفس االوجاهثاػإ ُٓو دَقاُّْ يُ )
ُػتىوَ سيَطُّ ُٓصَىوِْ ثًاويَهُوَ، نُ يُطٍَُ رْاْذا رياوَ و صؤسّ بُ دَطتًاُْوَ ض

 ( نًًَُ.املسأٚ( نًًَُ و رٕ )الصٔدٛبؤَإ سووٕ بهاتُوَ، نُ ٖاوطُس )
(َوَ وَسدَطشيَت، نُ دَسباسَّ طؤصاِْ و ضفس االوجاهقُػُ دريؤّ طٌَ دَم يُ )

يُػفشؤػُنأْ، دَقًَهًؽ دَسباسَّ رًَْهِ دَّ دسيَز و ثًٌَ وايُ، بُو دَقاُْ بَُيطُّ 
طؼتًًُناِْ ٖاوطُس بُ تايبُتِ و طشوػتِ رًْؼِ بُ  يُنالنُسَوَّ دَسباسَّ ػُطًَُتُ

 طؼتِ بؤ سووْهشدويُٓتُوَ.
ُٖسضِ دَقِ يُنَُُ دَسباسَّ طٌَ ػتِ طُيشَ، يُنًَُإ: ))سيَطُّ رًَْهِ 

 أوجاهصيٓاناسَ، ثاؾ ْإ ػىاسدٕ، دََِ طشِّ و وتِ ُٓوَّ نشدوويُتِ طىْاه بىوَ(()
هِ يُو ػًَىَيُوَ ًٓذاُّْ طُسيُبُسّ رْإ ( دا ْاصامن ضؤٕ دَتىاْطم يُ دَق29:39ًَ
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بهُئ، يُ ناتًَهذا دَقُنُ ساػهاواُْ تًُْا ًٓذاُّْ رِْ صيٓاناسّ نشدووَ؟ دَقُنُ باغ 
يُ ػشاثُّ رًَْهِ دياسيهشاو دَنات، بٌَ ُٓوَّ بُ تًُْا وػُيُنًؽ باطِ َُٖىو 

وّ صيٓاناس بًًَطَم، سَطُصّ رٕ بهات، طُسَسِاّ ُٓوَؾ دَتىاْطم َُٖإ ػت دَسباسَّ ثًا
 قظُنُ يًَشَدا ًٖض ًًُْ دطُ يُ طُسصَْؼتهشدِْ سَفتاسيَهِ طىْاٖباساُّْ َشؤيِ!

: ))طؤصاِْ، 138دَقِ دووَّ دَسباسَّ ضىاس ػتُ، نُ قُت تًَشْابٔ و ْاَئًَ بُطُ
(. ُٓطُس ُّٓ 16عع  15:39 أوجاهسَؾمِ ُْصؤى، صَويًُى نُ تًَش ٓاو ُْبًَت، ٓاطش(()

ُوَ بهات، نُ رٕ يُ سِووّ طًَهظًًُوَ تًَشْابًَت، ُٓوَ َُٖيُيُنِ طُوسَيُ. دَقُ باغ ي
ُٓطُس باغ يُوَؾ بهات، نُ رِْ ُْصؤى صؤس ٓاسَصووّ يُ َٓذاَيُ، ْاصامن ُٓوَ ض 

 عُيبُيُنِ بؤ رٕ تًَذايُ؟ ُّٓ َُطُس ثًاوّ ُْصؤنًؽ صؤس ٓاسَصووّ يُ َٓذاٍَ ًًُْ؟!
ٕ صَوّ بؤّ َُٖيٓاطريئَ: نؤيًُيُى ُٓطُس ٓاصاد دَقِ طًًَُّ دََيًَت: ضىاس ػت ُٖ

بًَت، رًَْهِ ػشاخ ُٓطُس ٖاوطُسطرييِ بهات، طَُزَيُى ُٓطُس تًَش بًَت، نًُْضَنًَو 
 (.22عع  2:39 أوجاهُٓطُس َرياتًِ رُْ ٓاغانُّ بؤ عمًًََٓتُوَ(()

طُيشَ، قُػُ دريؤّ ثًٌَ وايُ، ُّٓ دَقاُْ ُٓوَ ٓاػهشا دَنُٕ، نُ رٕ َُػًىقًَهِ 
ٓاسَصووّ طًَهظِ تًَش ْابًَت. ًَٖٓذَؾ بُطُ عع بُ بؤضىوِْ ُٓو عع نُ نتًَبِ ثريؤص رِْ 
ػظتىوَتُ ْاو ُٓو ضىاس ػتُوَ، نُ صَوّ تىاْاّ َُٖيطشتًٓاِْ ًًُْ، يَُُػُوَ دَطاتُ 
ُٓوَّ: رٕ دَػشيَتُ سيضّ ػشاثُ طُوسَناُْوَ. ثاؾ ُٓوَّ يُ نتًَبُ وْبىوَنُّ 

ْاوًْؼاِْ )ػشاثًًُناِْ ٖاوطُسطرييِ(َوَ ضُْذ دَقًَو دَػىاصيَت، بُ طًؤفشاطتؤغ بُ 
ػاْاصيًُنُوَ يُباسَيُوَ دََيًَت: ُٓو نتًَبُ ًَٖٓذَّ قىسطايِ ػؤّ صيَشِ دًًَََٖٓت. دواتش 
يًظتًَهِ دسيَزّ ْاوّ ُٓو رْاُْ دَناتُوَ، نُ يُ ًََزوودا ْاويإ بُ ػشاثُ و ػشاثُناس 

نُ ًَُٖؼُ ٓاوّ ثًظِ  149نُ طٌَ داس ػىوٍ نشدووَ. ًٓطضاْتًح 139ٖاتىوَ: تًَشيٓتًا
دَنشدَ طُسوضاوّ طىنشات و ػاطشدَناًْذا، ناتًَو يُبُسدَّ َاَيُنُيذا طفتىطؤيإ 
دَنشد. ًَتايا، نُ داويَٓجًع بىو. ُٓنًؤسيا ثاوال، ُٓو َُطتُّ تُسُداّ ناتؤّ ًََشدّ 

ًََشديذا داػظت و ُْيًَٗؼت بًَتُ رووسّ نشد. ٓؤَيؤَجًاغ، نُ دَسطاّ بُ سِووّ فًًًجِ 
. ُٓطُس بُ قُػُ دريؤّ بًًَطَم، نانُ َُُّٓ تؤ باطٌ دَنُيت ػمىوُّْ 141ػُوَنُيُوَ
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، 142رَاسَيُى رِْ ػشاثٔ، بُآلّ ًَُُٓ ًًَؤْإ رِْ ضاى و ضانُناس و دَيظؤصَإ ُٖيُ
ِٓ، نُ سَْطُ باؾ و ُٓو نات ثًَُإ دََيًَت: دا بؤضِ طُسنًَؼًًُنِ وا بهُّ و رًَْو بًَٗ

سَْطُ ػشاثًؽ بًَت؟ ساطتًًُنُّ بُ دَطُُٕ رًَْو دَبًٓطم يُو نَُىنىستًًاُْ بُدَس 
بًَت، يإ َُٖيُّ ُْبًَت، يإ ًٖض ُْٓطًَضَ و َُٖيضىوًَْهِ تىْذّ ُْبًَت، ُٖس نُطًَهًؽ 

 .143ٖاوطُسطرييِ نشدبًَت باؾ ُٓوَ دَصاًَْت
َطشيَت، ُٓوَ يُطُس سًظابِ َُٖىو سَطُصّ ُٓطُس قُػُ دريؤّ سيَضّ ُْٖذيَو رٕ د

ًًََُٓ دَيهات. وَى َُٖىو باوناِْ تشيؽ طُسدمِ ػؤّ يُطُس دوو ػتِ طُسَنِ ضشِ 
دَناتُوَ: طًَهع و طىْاِٖ يُنُّ. يًَشَػذا بُ تُواوّ ثؼت بُ نُيُثىوسّ يُٖىدّ و 

بُطُسٖاتُناِْ تشطِ يُ تىاْاّ َُٖيؼَُيُتاْذِْ رٕ و ًٓذاُْ نشدِْ ػُٖىَتِ طًَهظِ و 
ػَُؼىٕ و داود و طًًَُإ و ُٓواِْ تشيؽ دَبُطتًَت. ُٓو دَقاُْ يُ نتًَبِ ثريؤصَوَ 
دَسدًًَََٖٓت، نُ ناس يُطُس طشِيُٓوَّ دىاًِْ رٕ دَنُٕ، صؤس داسيؽ بُ طىوسبىوُْوَ 
ُٓوَ دووثات دَناتُوَ، نُ دُطتُّ رٕ ػتًَهِ طُسدمشِانًَؽ ًًُْ، بَُيهى قًَضَوُْ، 

 َّ َٓذاَيًؽ َايُّ دَيؼؤػًِ ًًُْ، بَُيهى ًْؼاُّْ داتُثطم و داسِووػاُْ!ػظتُٓو
 
 
 ثةروةردةكردنى كض:  -3

سَْطُ قُػُ دريؤّ يُ باونُ فُيًُطىفُناِْ تش صياتش طشْطًِ بُ ثُسوَسدَ و فًَشنشدٕ 
دابًَت، تُْاُْت ْاَُيُنِ تايبُتِ بُو بابُتُ داْاوَ، تًايذا فًهشّ ػؤّ يُباسَّ 

دَ و فًَشنشدِْ نض دَػاتُ سِوو. َُطًشًًُنإ يُ طُسِاًْإ بُ دواّ رياًَْهِ ثُسوَس
سؤسًِ بُسصتشدا، رياِْ ديَشَناًْإ دآًَٖا، نُ يُ طُدَّ ضىاسََِ صايًُٓوَ بآلوبىوَوَ و 
قُػُ دريؤًَؽ بُسدَواّ باْطُواصّ بؤ دَنشد و باطِ ضانُناِْ دَنشد، داواّ يُ رْاِْ 

دَنشد بًَُٓ ديَشَناُْوَ. ثًَؼرتيؽ بامساْهشد، نُ ضؤٕ يىطتؤػًىّ و سؤَا و بًَىَرْاًْؽ 
ثاوالّ دايهِ سانًَؼا، نُ يُطَُيًذا ضىوٕ بؤ بُيت يُسِ و يُوٍَ ضىاس ديَشّ بؤ رٕ و 

 493داُْيُنًؼًإ بؤ ثًاوإ نشدَوَ، ُٖس يُويَؼذا صؤسبُّ نتًَبُناِْ ْىوطًىَ. طاَيِ 
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 ْىوطِ، تًايذا سيَٓىيًَِٓ دَنات، نُ ضؤٕ ُٓو نضُّ ْاَُيُنِ بؤ بىونُنُّ ػاتىو ثاوال
تاصَ بىويُتِ بُػًَى بهات و فًَشّ بهات، تا بُ ثانًضَيِ عمًًََٓتُوَ و ػؤّ بؤ ػىدا 

 تُسػإ بهات!
 يُو ْاَُيُدا دََيًَت:

با َٓذاَيُنُت فًَشبىوًَْهِ ػايظتُ بُ رياِْ فًَشبهشيَت. طاَىيٌَ يُ ثُسطتطادا 
. يُنًَُإ َُّ ُْدَػىاسدَوَ و يُ تًََُُْهِ 145سُْٓاؾ يُ نًَىإو يى 144طُوسَ بىو

صؤس َٓاَيًذا يُطٍَُ ػىدادا دَدوا، دووًََؽ سقِ يُ رياِْ ْاو ػاسإ بىو، ثؼتىيًََٓهِ 
ثًَظتُّ بُ ػؤيُوَ دَبُطت، نىيًُ و ُْٖطىيَِٓ دَػىاسد و ثًَظتُّ ٓارَآلِْ دَثؤػِ، 

ًَتُ ثُسطتطايُى بؤ ػىدا، ثُسوَسدَ بهشيَت، دَبًَت ثًَىيظتُ بُو ػًَىَيُ ُٓو ُْفظُّ دَب
فًَش بًَت ًٖض ُْبًظتًَت و ًٖضًؽ َُْيًَت، تًُْا ُٓوَ ُْبًَت، نُ فًَشّ يُ ػىا تشطاِْ 
دَنات، با فًَشّ ًٖض قظُيُنِ بًَُاْا و طؤساًِْ دوًْايِ ُْبًَت، بَُيهى ويَشدّ طُس 

ص بًَت. ًًَََُُٖ َٓذاَيُنإ بُ ياسيِ صَاِْ َؤطًكاّ طاصطاسّ ٓايُتُناِْ نتًَبِ ثريؤ
بًَتاّ و بًَُاْا و بُ ُٖسصَيِ و َُيًِ ػُسِاًِْ ػؤيإ طُسقاَيِ بهُٕ، با دايُُْنُّ يُ 
َُٖىو ػتًَهِ دوًْايِ دووسٍ خباتُوَ، تا ًٖض صاًْاسيِ و صاْظتًَهِ ػشاثِ بُسطىٍَ 

 ريؤّ دََيًَت:. دَسباسَّ دٌ و ُٓوَّ ثًَىيظتُ نض يُبُسّ بهات، د146ُْنُويَت
طُباسَت بُ دٌ و سوونُػِ دَسَوَّ، ثًَىيظتُ بُسدَواّ ُٓوَّ بريخبُيتُوَ، نُ ُٓو 
ضاوَسِواِْ َُطًشُ، طىيَِ ُْمسًت، سوػظاسّ بُ بؤيُ و طىَيُُناِْ بُ سَْطِ طىوس 
ُْػًَىيًَٓت، ُٓواُْ َُٖىو بؤ َُطًض تُسػأْ. ُْنُّ طُسدِْ بُ صيَشِ و طُسّ بُ 

هُيت، سَْطِ طىوس ُْدَيت يُ طُسّ، ضىْهُ بُو ناسَت دَيهُيتُ طُوُٖس قىسغ ب
قىسباًِْ ٓاطشّ دؤصَخ. فًَشّ بهُ بُ طُوُٖسّ صؤس يُواُْ بُٖاداستش ػؤّ 

 .147بشِاصيًََٓتُوَ
قُػُ دريؤّ باطِ ُٓوَّ دَنات، نُ رًَْو عع يُطُس داواّ ًََشدَنُّ عع طُوُٖسّ 

آًَٖابىو، فشيؼتُ ٖاتُ ػُوّ و بُ نشدبىو بُ قُيِ نضُنُيذا و ثشضًؼِ دىإ د
 دَْطًَهِ تؤقًَُٓسَوَ ثًَِ طىت:
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ضؤٕ دَويَشيت فُسَاِْ ًََشدَنُت خبُيتُ طُسووّ ساطجاسدَناِْ َُطًشُوَ؟ ًْاصت 
وايُ ُٓو دَطتُ ثًظاُْ خبُيتُ طُس ُٓو ثانًضَيُّ ػؤّ بؤ ػىدا ُْصسنشدووَ؟ يُ ًَٓظتاوَ 

َّ دَبًَت بًضًَزّ ُٖطت بُ طىْاُٖنُّ دَنُيت، ُٓو دَطتاُْ َُٖيذَوَسئَ، بُو ٓاصاس
تُْاُْت ُٓطُس َاْطِ ثًَٓذًَُؽ تًَجُسِيَت، ُٖس ساثًَضِ ٓاطشّ دؤصَخ دَنشيًَت. ُٓطُس 
يىتبُسصيِ بٓىيًَٓت و يُو ػشاثُيُ بُسدَواّ بًت، ُٓو نات ًََشد و َٓذاَيُنُػت يُ 

 دَطت دَدَيت.
وَسطُسِإ، صؤسّ ُْبشد َُسط َُٖىو ُٖسوَٖا دََيًَت: َُٖىو ُٓو ػتاُْؾ ساطت 

ػتًَهِ َُٖيًىػِ. ُٓوَؾ ُٓوََإ ثٌَ دََيًَت، نُ َُطًض تؤَيُ يُ ُٖس نُطًَو 
دَناتُوَ، ُٓطُس ثُسطتطانُّ ثًع بهات و بُسطشيِ يُ صيَشِ و طُوُٖسَ بُ ْشػُناِْ 

َاٍَ  ػؤّ بهات. ًَٓؽ ناتًَو باطِ ُٓواُْت بؤ دَنُّ، َُبُطتِ ُٓوَ ًًُْ، نُ سُص بُ
ويَشاًِْ ػشاثُناسإ بهُّ و ثًَِ دَيؼؤؾ مب، بَُيهى بؤ ُٓوَيُ بريت خبَُُوَ، ثًَىيظتُ بُ 
ًْطُساِْ و وسيايًُوَ ٓاطات يُو نضُ بًَت، نُ ُْسصّ ػىدات نشدووَ. ُٖس ناتًَهًؽ 
نضُنُ ثًَطُيِ، دَبًَت يُطٍَُ دايو و باونًذا بًبُيت بؤ ثُسطتطا بؤ الّ باونِ 

 .148ساطتُقًُّٓ
دريؤّ يُ ْاَُنُّ بُسدَواّ دَبًَت و َُٖىو وسدَناسيًُناِْ رياِْ سؤراُّْ 

 ثُسوَسدَنشدِْ نضإ باغ دَنات، بؤ ػمىوُْ دَسباسَّ ػىاسدٕ دََيًَت:
ُٖسضِ دَسباسَّ ػىاسدًْؼُ، ْابًَت يُ ػىيَُٓ طؼتًًُنإ، يإ يُطُس ًََضّ  

هُ سَْطُ يُو ساَيُتُدا دؤسَ ػًَضاُْنُيإ ُٓطُس ًَىاًْإ ُٖبىو، ْإ خبىات، ضىْ
ػىاسدًَْو ببًًَٓت، نُ دَيِ بضًَتُ طُس. ُٖس ضُْذَ نُطاًَْو ثًًَإ وايُ، ضانُ ُٓوَيُ 
َشؤظ ُٓو ػتاُْ ببًًَٓت و ًٓٓذا صوٖذيإ تًَذا بهات، بُآلّ بُ قُْاعُتِ َٔ دًَُوطشتِٓ 

هُ ُٓو ػتاُّْ يُطُسيإ ُْفع يُو ساَيُتُدا بُوَ دَبًَت، نُ بُ ُْصاًِْ عمًًََٓتُوَ، ضىْ
ساٖاتىوئ و ثًًَإ ٓاػٓائ، دَسباصبىوٕ يًًَإ ٓاطإ ًًُْ. يُ ًَٓظتاوَ ػىاسدُْوَّ 
ػُسابِ يٌَ قُدَغُ بهُ، تا ثًَذَطات و ُٓو نات ٓاطايًُ ُٓطُس ُْٖذيَو، نُ بؤ طُدَ 

ُ، فًَشّ باػُ، خبىاتُوَ. فًَشّ سطضم و ضؤًَْتًِ طشتِٓ تُػِ و ضؤًَْتِ دىآلْذُْوَّ به
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بهُ سقِ يُ ٓاوسيَؼِ و طىفِ ضًين و ُٓو دالُْ بًَتُوَ، نُ بُ صيَشِ ساصيَٓشاوُْتُوَ، با 
ُٖس ُٓوَْذَ دٌ بجؤػًَت، نُ يُ طُسَا دَيجاسيَضيَت. با ػىاسدِْ، سووَى و طُوصَ و ْإ 
و َاوَ ْا َاوَيُنًؽ ثاسضُيُنِ بضىونِ َاطِ بًَت، ْاَُويَت صؤس يُطُس سيَظاناِْ 

سدٕ بشِؤّ، ثًَؼرت يُ ػىيًََٓهِ تش بُ وسدّ بامسهشدووٕ. بُآلّ ُٓوَّ دََُويَت ػىا
طُسباسّ بهُّ ُٓوَيُ، واّ يٌَ بهُيت ثاؾ ُٖس رًَََو بشطًِ بًَت و دَطتبُدٌَ دَطت 
بهاتُ ػىيَٓذُْوَ )يإ ضشِيِٓ( طشودَناِْ داود. ثًَىيظتُ ُْ تىاْا و ُْ صآًِْ ُٓوَّ 

دؤسيَو ُٓطُس ُٖطتِ نشد تًُْا دَنُويَت، بًُسصيَت. سيَطُّ  ُٖبًَت بٌَ تؤ بزّ، بُ
ُْدَيت َؼتىَشِ يُطُس َُطُيُ ديًًُٓنإ بهات، يإ ثُيىَْذيِ بُو ثانًضاُْوَ ُٖبًَت، 
نُ ًٖض يُطُس ُْصسَناِْ ػؤيإ ْاصأْ، ْابًَت بشِواتُ ٓاُْٖطِ نًُْضَنُناُْوَ و 

دَصامن ُْٖذيَو ػَُيهِ َُطًشِ بُػذاسّ يُ بُصَُ طُسَُناِْ َاآلْذا بهات. 
سيَظايُنًإ داْاوَ، طىايُ ثانًضَّ َُطًشِ ْابًَت يُطٍَُ ػُطًَٓشاو يإ رُْ 
ًََشدداسَناْذا ػؤّ بؼىات، ضىْهُ ػُطًَٓشاو ًَٖؼتا يُ دَيًذا ثًاوَ و رُْ 
ًََشدداسَناًْؽ ًْطاّ ٓاطشئ يُ ثانًضَ دَبشِٕ. بُآلّ َٔ بُ تُواوّ ػؤػؤسئ بؤ 

ثًَطُيًى بُ باؾ ْاصامن، ضىْهُ ثًَىيظتُ يُ ناتِ سووتًذا ػُسَِ يُ ػؤّ بًَت و  ثانًضَّ
ُْتىاًَْت طُيشّ ػؤّ بهات، دا ُٓطُس بُ ْىيَز و سؤروو دُطتُّ عمشيًََٓت و بُ 
داويَٓجانًِ طاسد، بًًََظُّ ػُٖىَت داعمشنًًََٓتُوَ و دًَُوّ ٓاسَصووّ ٓاطشيِٓ طُدماُْ 

طت ػؤّ ثًع بهات و ػؤّ قًَضَوٕ ًْؼاْبذات، يُو سيَطُيُوَ بطشيَت، ُٓطُس بُ ُْٓكُ
ػًَشا دىاًِْ طشوػتًِ ػؤّ بؼًَىيًََٓت، ًٓرت بؤضِ بًًََظُ ْىطتىوَنُ يُ سيَطُّ 

 149ػؤػؤسيُٓوَ صيٓذوو بهشيَتُوَ؟
بُو ػًَىَيُ قُػُ دريؤّ، ُٓو سًهُُتُّ دََيًَت ثاى وػاويَِٓ بُػًَهُ يُ ًُٓإ، 

ُ ثًَٓاوّ ُٓوَّ طًُاناِْ دىاًِْ رْإ بؼاسيَتُوَ، تا ضًرت ػُٖىَتِ تًَو دَدات، تًُْا ي
 ثًاوإ ُْوسووريَٓٔ و ُْيارمُُْ طىْاُٖوَ!
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 (417ــ  245ضوارةم: قةشة يوحةنها "دةم زَيِريو" )
St. John Chrysostom 

 

يُنًَهِ تشَ يُ باوناِْ نًًََظا و ُٓو بريَُْذاُّْ يُ طُسَتاّ طُسَُٖيذاًْذا، 
شيًإ يُ َُطًشًًُت نشدووَ، ْاوّ قُػُ يىسُْٓا نشيظتؤَُ، وتاسبًَزيَهِ بُسط

صَاْجاساو بىوَ، ػَُيهِ صؤسيإ ػؤػىيظتىوَ، ْاصْاوّ ))يىسُْٓاّ دَّ صيَشِ(( يإ 
))دَّ صيَشِئ((ّ ثًَبُػؼشاوَ، ُٖسوَٖا يُ ًََزووّ فًهشّ َُطًشًذا بُ يىسُْٓاّ 

 .159ػاوَٕ دََِ صيَشِيًٓؽ ْاطشاوَ
ُ يُو نُطاُْ ُْبىوَ، نُ َُٖىو ثُيىَْذيًُى بُ رُْوَ ًٓذاُْ دَنُٕ، بُآلّ ساطت

يُو نُػُ نىيتىوسيًُ طؼتًًُّ، نُ باوَسِّ وابىوَ رٕ َُػًىقًَهِ ْضَرتَ يُ ثًاو و 
 ناسيطُسيِ صؤس ػشاثًؽ دَناتُ طُسّ، بُػذاسبىوَ و دََيًَت:
اَُتِ بىوئ، دَطُسِيًَُٓ بُ ٖؤّ ثُيىَْذؼمإ بُ رُْوَ، تىػِ ضُْذئ بُآل و ُْٖ

َاَيُوَ و سادَطتِ ٓاسَصووَ نًَجُداسَنإ دَبطم، ثاػإ بؤ ضُْذئ سؤر و ػُو ًْطُسإ 
. ٓاَؤرطاسيِ طُدماًْؽ دَنات، بُ 151دَبطم، بُ سِاطتِ دىاًِْ رٕ طُوسَتشئ ػرينُ

نُ  بٌَ دًاواصيِ يُ َُٖىو رْإ دووس بهُوُْوَ، تًُْا ثريَرُْ ْاػرييُٓنإ ُْبًَت،
دىاًِْ و ُٓفظىوِْ ػؤيإ يُ دَطتذاوَ: ))ثًَىيظتُ طُدمإ وَى ضؤٕ يُ ٓاطش 

 .152َُٖيذئَ، ٓاواؾ يُ نضإ دووس بهُوُْوَ((
بُ ساّ قُػُ يىسُْٓا، ُٓو نُطُّ ٖاوطُسطرييِ دَنات و رياًَْهِ ٓاطايِ 

ّ داس ضانُػىاصاُْ دَرّ، تًُْا طُدمًَهِ َٓذاَيُ و ْاتىاًَْت ببًَتُ ساًٖب. صؤسبُ
ٓاَؤرطاسيٌ ًَُٖٓاُْ و ٓاطاداسنشدُْوَّ ْاطهاُْ دَػاتُ سِوو، نُ دووسَ يُ صَاِْ 

 نًُٓ و بىغضَوَ!
بُآلّ ناتًَو ديَتُ طُس باطِ ثُيىَْذيِ ساًٖب بُ رُْوَ، نُ صؤس طشْطًِ بُو 
بابُتُ داوَ، صَاًَْهِ سَم و تىْذتش بُناسدًًَََٖٓت، ُٖس ضُْذَ ُٓو ويظتِ يُطٍَُ 
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طىدمًَت و يُطَُيًذا بزّ، بُآلّ ٓاطايِ ػؤّ ػظتُ سَوتِ سَبًًُُْوَ و دًٗإ ب
باوَسِّ بُ ثانًضَيِ ًَٖٓا، وَى ُٓوَّ تانُ سيَطُّ رياًَْهِ ضانُػىاصاُْ بًَت، بؤيُ 
ثًَِ وابىو طُْر َُٖيُ دَنات، ناتًَو ريإ و ثُياَِ سَبًُِْ دًَذًًًََََٖت و سوو يُ 

ٕ دَنات، ضىْهُ قُػُ يىسُْٓا صؤس بُو َُٖيىيَظتُ ٖاوطُسطرييِ و َٓذاٍَ و ػًَضا
بًَتاقُت دَبًَت و بُ نُوتًَٓهِ طُوسَّ تًَذَطات. بؤيُ ُٖس صوو ْاَُيُنِ ديِٓ 

 دَْىوطًت و ْاوّ دًََْت ))ْاَُيُى بؤ تًؤدؤس ثاؾ نُوتِٓ(( و تًايذا دََيًَت:
ًَْهُوَ، يإ بُ تًؤدؤس، ثًَىيظتُ بُ باػِ بري يُ ُٓدماَِ ثُيىَْذيًُناْت بُ ر 

رْاُْوَ بُ طؼتِ بهُيتُوَ، ثًَىيظتُ دوو داس بري يُو ثشطُ بهُيتُوَ، بري يُ 
صيٓاناِْ داود و َُٖيطُسِاُْوَّ طًًَُإ بهُسَوَ. ثاػإ ثًَىيظتُ بُ باػِ يُ 
طشوػتِ ساطتُقًُّٓ ُٓو دىاًًُْ ًًََُٓيًُ ساعمًًَٓت، نُ ػُسيهُ بُ ٖؤيُوَ واص يُ 

 ًًَٖٓت.فُصيًُتُناْت دَ
تًؤدؤس، ُٓطُس يُو ػتاُْ سادًًَََٓت، نُ ُٓو ضاوَ دىاْاُْ سُػاسيإ داوَ، ُٓو 
يىتُ سيَهُ، ُٓو دََُ بضىونُ، ُٓو طؤْا يىوطاُْ، ُٓو نات تًَذَطُيؼتًت ُٓو 
دُطتُ قٓذُ دطُ يُ طؤسِيَهِ طجِ، نُ ُْٓذاَُناِْ بٌَ ُْٓذاصَ ثًظايًإ تًَذايُ، 

 ًٖضِ تش ًًُْ!
ُوَؾ، ُٓطُس واّ دابًًَٓت، نُ نُطًَتًًُنِ ثشِوثىضِ ثشِ يُ ثًظايِ طُسَسِاّ ٓ

وَنى بَُيػُّ و تف و ُٓو ػتاُْت بًًٓىَ، ُٓو نات ْاتىاِْ تُْاُْت بُ ْىنِ 
ثُدمُناًْؼت دَطتِ يٌَ بذَيت. ْا، دواّ ُٓواُْ تُْاُْت ُْتذَتىاِْ طُيشيؼِ 

 َُٖيذَضًت و دَوسووريًَت؟ بهُيت، دا تؤ بؤ نؤطايُنِ ُٓو ثًظايِ و ثاػُسِؤياُْ
ُّٓ تًؤدؤس، بؤ يُ نؤياليُتًًُنِ ُْفشَتًًَهشاو ػؤت دَسباص ْانُيت و 

 .153بطُسِيًَتُوَ بؤ ٓاصاديًُنُّ داساْت
ُٖس ضُْذَ رٕ يُ طُسدََِ قُػُ يىسُْٓادا ساٖاتبىو، بُ بٌَ داثؤػًِٓ دُطتُّ 

هِ دُطتُّ ُْبًًَٓت، بُ ػُقاَُناْذا سٍَ ُْنات، بُ دؤسيَو، نُ نُغ ًٖض ػىيًََٓ
تُْاُْت ػؤيؼِ دطُ يُ بُسثًَِ ػؤّ ًٖض نىيَِ يًَىَ دياس ُْبًَت، نُضِ ًَٖؼتا 
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وَى ثامشاوَّ داويَٓجانًًُنِ نؤٕ، نُ يُ ًَٓظتادا بىوِْ َُْاوَ، طُيشّ دَنشد، 
ضىْهُ ػشاثُ ُٖس صوو يُ سيَطُّ طىٍَ و ضاويؼُوَ ػؤّ دَطُيًَُْتُ رٕ، بُ سادَيُى 

ىػِ ػشاثُ ٖاتىوٕ. بُو ػًَىَيُؾ ػشاثُ و بُسَآليِ دَطاتُ صؤسبُّ رْإ. صؤسبُيإ ت
دََيًَت: رْإ بُ سوػظاسّ داثؤػشاو، بُآلّ بُ سؤسِ نشاوَوَ بُ ػُقاَُناْذا 
دَطىسِيَُٓوَ، بطشَ دَتىاْطم بًًََطم دَسطاّ يُطُس ػؤّ ػظتىوَتُ طُس طاصَسَّ 

 .154ثؼت
وِْ يىسُْٓا نشيظتؤّ ))دَّ صيَشِئ(( دَطتُوارَيُى ُٖيُ، نُ دَتىاًَْت بؤضى

نىست بهاتُوَ، ُٓويؽ: يُ ْاو دسِْذَ نًَىيًُ ساونُسَناْذا، َُساَيُ بتىاًْت 
 .155طًاًُْبُسيَهِ يُ رٕ ٓاصاسبُػؼرت بذؤصيتُوَ((
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 ثاذى ضوارةم
 

 قةشة ئؤطةستني
 (334ــ  353)

St. Augustine 
 

 
 ِ ٓامسعإ   ))ٓاااه، ُٓطُس يُبُس ػؤػُويظتًِ َُيعُنىت

 ساصّ بىوَايُ، نُ ػُطًَٓشاو مب، ًَٓظتا بُػتُوَستش دَبىوّ!((
 قُػُ ٓؤطُطتطم: داْجًاْاُْنإ
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 قةشة ئؤطةشتني

 (421ــ  254)
 
 ــ ذيانى: 1

ّ 13قُػُ ٓؤطُطتطم طُوسَتشئ باوى و فُيًُطىفِ نًًََظاّ َُطًشًًُ، يُ 
طىم االػشغ( دَْاطشيَت يُ يُ تادًظت، نُ َُٓشِؤ بُ ) 354تؼشيِٓ دووََِ طاَيِ 

يُ ًٖبىٕ، نُ َُٓشِؤ بُ  439ّ ٓابِ طاَيِ 14سؤرُٖآلتِ دُصآري، يُدايهبىوَ. يُ 
بىُْ دَْاطشيَت يُ سؤرٓاواّ تىْع، نؤضِ دوايِ نشدووَ. باونِ بتجُسطت و 
دايهًؼِ، َؤًْها، َُطًشِ بىو. بانىوسّ ُٓفشيكًا يُو ناتُدا وياليُتًَهِ سؤَاِْ 

ًَهِ سؤَاِْ، نُ يُ قُستادُ ًْؼتُدٌَ دَبىو، بُسِيَىَّ دَبشد. يُ بىو، نىْظىَي
تادًظت ُْسى و ُْٖذيَو يُ صاْظتُناِْ تشّ ػىيَٓذ، يُ ٓاًََضّ دايهًذا بُ ٓاطاِْ 
فًَشّ صَاِْ التًِٓ بىو، بُآلّ صَاِْ يؤْاِْ، نُ ُٖوَيًإ دَدا يُ قىتاخباُْدا فًَشّ 

وتًز بىوٕ يُطَُيِ و ُٖسَِػُّ تىْذيإ يًَذَنشد و بهُٕ، سقِ يًَذَبىوَوَ، ضىْهُ تىْذ
ٓاصاسيإ دَدا، بؤيُ ٓاطتِ يُ صَاِْ يؤْاًْذا تا نؤتايِ تَُُِْ ُٖس بُ ْاوَْذيِ 
َايُوَ، ُٓو يًَذاُّْ يُطُس دَطتِ َاَؤطتانُّ قىتاخباُّْ دَشمىاسد، ْاضاسّ ُْنشد 

، ُٓو يًَذاْاُْ ػؤػًِ فًَشّ صَاِْ يؤْاِْ بًَت، ًَٖٓذَ ُٖيُ، وَى ػؤّ دََيًَت
صياْبُػؼًإ يُبريبشدَوَ، بؤيُ ُٓو سيَطُيُ بُ طىدماو دَصاًَْت و داوا دَنات يُ 

 ثُسوَسدَنشدْذا ثًَشَِويِ يًَبهشيَت!.
يُ نتًَبِ )داْجًاْاُْنإ(دا دَطًَشِيَتُوَ، نُ ضؤٕ تُْاُْت يُ طُسَتاّ تًَُُْذا 

ُْٖذيَو ُٖسًََِ يُ باػضُّ  طىْاِٖ نشدووَ، بؤ ػمىوُْ يُ ناتِ َٓذاَيًذا
دساوطًًَُنًإ دصيىَ، يُ ناتًَهذا َاَيِ ػؤيإ يُو داسَيإ ُٖبىوَ، نُضِ ُٓو سُصّ 
يُوَ بىوَ بًذصيَت و بشطًؼِ ُْبىوَ. ُٖسوَٖا صؤس داس طىْاِٖ دسؤّ نشدووَ، ُٓوَ 
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إ دطُ يُ ثُيىَْذيًُناِْ بُ رْاُْوَ يُ تَُُِْ ُٖسصَناسيذا، نُ ثاؾ نًََُو باطً
دَنُئ، ثاؾ َُٖىو ُٓواُْؾ واّ يًَٗاتىوَ بًًََت، طىْاه طُوسَتشئ بُسبُطتُ بؤ 

 َشؤظ!
يُ تَُُِْ ػاْضَ طاَيًذا سؤيؼتُ قُستادُ، تا يُوٍَ ػىيَٓذُْنُّ يُ بىاسّ ياطادا 
تُواو بهات و نتًَبًَهِ ػًؼريؤِْ بُ ْاوّ )ٖؤستًٓظًؤغ( ػىيَٓذَوَ )ًَٓظتا ُٓو 

َؾ واّ يًَهشد بُ قىَيِ طشْطِ بُ ػىيَٓذِْ فُيظُفُ بذات، نتًَبُ َُْاوَ(، ُٓو
ثاػإ ٓايٓضاّ َاًْضَِ ػىيَٓذ و باوَسِّ ثًًََٗٓا، طُػتِ بؤ ًٓتاَيًا نشد، طُسَتا 
سؤَا و دواتش ًَالٕ، يُويَذا نُوتُ ريَش ناسيطُسيِ ُٓفالتىًْضَِ ْىيَىَ، نُ ثًَِ 

باوَسِّ بُ يؤطؤغ )ايهًُُ( ُٖيُ، بُآلّ  وابىو ُٓو سيَباصَ، سيَباصيَهِ ًَتافًضيهًًُ و
سيَباصّ بُسدُطتُبىوٕ يإ سصطاسبىوِْ َشؤظِ تًَذا ُْبًًًُٓوَ. ثاػإ طىيَِ يُ وَعض 
و ٓاَؤرطاسيًُناِْ قُػُ ٓاَربؤص طشت، بُ ٖؤّ صؤسيًَهشدِْ دايهًؼًًُوَ، نُ 

َوَ، دَيىيظت ٓؤطُطتطم ببًَتُ َُطًشِ، تىػِ ًَُالًًَُْنِ ْاػُنًِ تىْذ بىو
ُٓوَؾ قُيشاِْ يُنالنشدُْوَ بىو يُ رياِْ سؤسًذا. ٓؤطُطتطم بؤ ػؤّ يُ وَطفًذا 
دََيًَت، وَى طُسدَيىويًَو بىو، نُ باساًَْهِ بُػىسِّ بُ دوادا بًَت، ُٖطتِ دَنشد 
ُْفظِ يُ ًَْىإ ويظتِ ضانُ و ويظتِ ػشاثُ، داواناسيًُناِْ سؤغ و داواناسيًُناِْ 

 اسضُ بىوَ، يُ وَطفِ ُٓو ساَيُيذا دََيًَت:دُطتُدا، ثاسضُ عع ث
))َٔ بىوّ دََىيظت و ُٖس ًَٓؽ َُْذَويظت، ُٓو ٓاصاسَػِ َِٓ يُ ػؤّ 
داَاَيًبىو، ُٓو نُستبىوُْ يُ ًَْىإ ويظت و تىاْادا بُ ٖؤّ طشوػتًَهِ بًَطاُْ بُ 

ًَْضريّ َُٓوَ ُْبىو، بَُيهى يُ ُٓدماَِ ُٓو ٓاصاسَوَ بىو، نُ يُ طشوػتِ طريؤدَ و 
 .156دَطتِ طىْاِٖ ػؤَُوَ، نُوتبىوَوَ((

يُنًَو يُ ٖاووآلتًًُ ُٓفشيكًًُناِْ بُطُسٖاتِ رياِْ سَبًُِْ يُ بًاباِْ ًَظش 
بؤ طًَشِايُوَ، بُ تايبُتِ رياِْ قُػُ ُْٓتىإ، نُ بُ تُواوّ واصّ يُ دوًْا ًَٖٓابىو و 

ٖاتُؾ صؤس ناسّ يًَهشد، يُ ػَُيىَتذا ػؤّ بؤ ػىاثُسطتِ تُسػاْهشدبىو، ُٓو بُطُس
نُضِ ًَٖؼتا ُٖس ًَُدُسِيَِ دَنشد، ثًَِ داخ بىو واص يُ ػُٖىَت و 
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ضًَزثُسطتًًُناِْ بًًََٗٓت، بؤيُ طهاآلّ بشدَ الّ ػىدا: تا نُّ ػىدايُ يًَِ تىوسَِ 
دَبًت، ٓايا بُسَدواّ ُٓو ناسَ بؤ طبُيينَ دوادَػُيت؟ بؤضِ دَطتبُدٌَ ُٓو رياِْ 

ُٓو قظاُْػِ يُ ػَُيىَتًَهذا بىو يُ  157نُ َُُٖ نؤتايِ ثًًََُِٖٓٓ؟ػُسَُصاسيًُّ 
ٖاوسِيًَذا تًًَذا دَريا، يُ ناتِ  158ْضيو َاَيُنُّ، نُ يُ ناطًهًانىّ يُطٍَُ ٓايىطِ

ُٓو َىْاداتُػذا يُ َاَيُ دساوطًَهُياُْوَ دَْطِ نضًَو ٖاتُ بُس طىيَِ، نُ ٓاواصّ 
Tolle Legeَُٓدَضشِّ. دَْطُنُ ضُْذ داسيَو دووباسَ ، واتُ َُٖيطشَ و خبىي ّ

بىوَوَ، سايهشدَ َاَيُوَ و نتًَبِ ثريؤصّ َُٖيطشت، بُ سيَهُوت يُطُس ْاَُناِْ 
: ))ُْ 159قُػُ ثؤَيع نشديًُوَ، نُ صؤس ُْبىو دًَِ ًَٖؼتبىو، َُُّٓ ػىيَٓذَوَ

طُسطاَِ و ُْ طُسَُطتِ، ُْ ػُوتٔ و ُْ ػُخمىاسدٕ، ُْ دووبُسَنِ و ُْ 
دّ، بَُيهى يُطىعِ َُطًض بجؤػٔ، يُبُس ػاتشّ ػُٖىَتُنإ سيَىػىئَ بؤ سُطىو

. ًٓرت ٓاسَصووَنإ طاسدبىوُْوَ، دَيِ ْىس و دَيًٓايِ يًَذَسِرا، 169دُطتُ طاصَُدَٕ((
بُ بٌَ ًٖض ثُسيَض و طُسِاُْوَيُى ػؤّ طجاسدَ دَطتِ ػىدا، يُ داْجًاْاُْناْذا 

ظتِ بُ يُوَ صياتش َُْا، ُٖس ُٓوَْذَّ يُ دََيًَت: ًَٖٓذَ بُغ بىو بؤّ، ثًَىي
ػىيَٓذُْوَّ ُٓو ضُْذ ديَشَِ بىوَُوَ، تًؼهِ دَيًٓايِ و دَيُٓوايِ يُ دَيُذا 
بشيظهايُوَ و َُٖىو تاسيهًِ وَُُٖناِْ ساَاَيِ، نتًَبِ داػظتُوَ و سووداوَنُّ 

ّ بشد و بؤ ٓايىطِ طًَشِايُوَ، ًًَُِٖٓ بُ سوػظاسَُوَ دياسبىو، ُٓويؽ نتًَبُنُ
و ُٓو  161َُُّٓ طُسباسنشد: ))ُٓو نُطُّ الواصَ، دَطتِ ياسَُتًِ بؤ دسيَز بهُٕ((

وتُيُػِ وا يًَهذايُوَ، نُ ٓاسِاطتُّ ػؤّ نشابًَت، يُطُس ُٓوَّ بشِياسَذابىو ثًَِ 
ُٖطتِ، ثريؤصبايِ يًَهشدّ و ػؤيؼِ ًُِٖٓ ُٓوَ بىو، ضىْهُ سابشدووّ ُٓو يُ 

. ًٓٓذا ْىيَزّ طىثاططىصاسيِ نشد: ))ُّٓ ػىدا َٔ 162سابشدووّ َٔ باػرت بىو((
نؤيًُمت، نىسِّ نًُْضَنتِ، تؤ نؤتُناِْ َٓت تًَهؼهاْذ، ًَٓؽ طىثاططىصاسمت، 

 (.17، 16:16قىسباًِْ طىثاططىصاسيؼِ بؤ تؤ دَبًَت(()َُصَىس 
ٓؤطُطتطم، وَى ػؤّ يُ نتًَبِ )داْجًاْاُْنإ عع نتًَبِ ُٖػتُّ، بُػِ 

باطٌ دَنات، طىيَِ بؤ ُٓو قظُيُ ػًهشد و ػىيَِٓ نُوت، ًٓرت بُ دواْضَيُّ(دا 
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دا بىو، بشِياسيذا 386تُواوّ رياِْ سؤسًِ دَطتًجًَهشد، ُٓوَؾ يُ ُٓيًىظم طاَيِ 
واص يُ ٖاوطُسطرييِ و َُٖىو ػُٖىَتًَهِ دوًْايِ بًًََٗٓت، ُٓو نات تَُُِْ طِ 

، 387ايفـض( يُ ًْظاِْ طاَيِ و طٌَ طاآلٕ بىو. يُ طُسوَػتِ دُرِْ ُٖطتاُْوَ )
(، 397عع  349يُ تَُُِْ طِ و ضىاس طاَيًذا يُطُس دَطتِ قُػُ ٓاَربؤص )

ٓىطكىفِ ًَالٕ، ػؤسدسايُوَ )تُعًُذ نشا(: ))دَطتبُدٌَ ٖاتًُٓ الّ دايهِ، 
. ناتًَو ويظتِ بطُسِيَتُوَ بؤ 163ُٖواَيُنَُإ ثٌَ ساطُياْذ و صؤس ػؤػشاٍَ بىو((

ِ يُ يُنًَو يُ طُسَِنُناِْ سؤَادا ُْػؤػهُوت، يُ تَُُِْ ثُدما صيَذّ ػؤّ، دايه
و ػُؾ طاَيًذا نؤضِ دوايِ نشد، دواتش نشا بُ قُػُ و ثًَطُيُنِ بًَٓذّ الّ رُْ 
قُػُناِْ تشّ نًًَظاّ ناطؤيًهِ ُٖبىو. ٓؤطُطتطم ٖاتُ سؤَا و ضُْذ َاْطًَو 

ّ ػؤّ، بُػًَو يُ َىَيهُناِْ يُوٍَ َايُوَ، يُ دوايًذا طُسِايُوَ )تادًظت(ّ صيَذ
بُػؼًًُ نًًََظا و بُػًَهِ تشيؼِ دا بُ ُٖراسإ، تًُْا َاَيًَهِ بؤ ػؤّ ًَٖؼتُوَ، 
نشدّ بُ ػىيَِٓ ػىاثُسطتًِ ػؤّ و رَاسَيُى يُ اليُْطشاِْ. ناتُناِْ بُطُس 
ػىاثُسطتِ و وَسصيَشيذا دابُػهشد، طٌَ طاٍَ رياِْ سَبًُِْ ريا، ْاوباْطِ بُ 

ضىوَ ًٖجؤ )سؤرٓاواّ  391ناِْ دَوسوبُسيذا بآلوبىوَوَ، تُْاُْت ناتًَو طاَيِ ْاوضُ
تىْع( داًْؼتىاُْنُ داوايإ يُ ٓىطكىفُنُيإ نشد، ٓؤطُطتطم بهات بُ نآًًَٖو، تا 
ضاوديَشيًإ بهات، ُٓويؽ داوانُياِْ دًَبُدٌَ نشد، دواّ ثًَٓر طاٍَ ٓىطكىف َشد، 

تُٓوَّ َُٖيبزاسد، ُٓويؽ بؤ صياتش يُ طِ و ثًَٓر طاٍَ ػَُيهِ ٓؤطُطتًًٓإ بؤ دًَطش
دا، ُٓسنِ بآلونشدُْوَّ ًُٓإ و بُسطشّ نشدِْ يُ 439و تا َشدِْ يُ طاَيِ 

 َُطًشًًُت بُ دَّ و بُ قَُيُّ طشتُ ُٓطتؤّ ػؤّ.
 ثةيوةنديى بة ذنانةوة:  -2

ِ طىْاه و قُػُ ٓؤطُطتطم بُ طُسنًَؼِ و ثُيىَْذيِ صؤسّ بُ رْإ و ُٓدماَذاْ
َُٖيُّ صؤسَوَ بُ ْاوباْطُ، ػؤيؼِ بُػًَهًاِْ يُ نتًَبِ داْجًاْاُْنإ طًَشِاوَتُوَ. 
يُ نتًَبِ دووَّ )بُػِ يُنُّ(دا دَطًَشِيَتُوَ، نُ ناتًَو بىوَتُ ُٖسصَناس، ػُٖىَتُ 
دُطتُيًُنإ بُ طُسيذا صاَيبىوٕ، ُٓويؽ تا بِٓ طىيَِ تًاياْذا ْىقُبىوَ: تًٓىيُتًِ 
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ضًَزَ دُُٖػمًًُنإ طشِّ تًَبُسدابىوّ، ْاَُسديِ واّ يًَهشدّ بُ ضُْذئ دؤس بؤ 
. 164ضًَزثُسطتِ بهُّ، ًٓرت دىاًِْ ػًَىا، يُبُس ضاوّ تؤدا ثانًًُنُّ داسامن َُْا((

دًَُوّ بؤ ُْفظِ ػؤّ ػًهشد، تا ضِ ثٌَ ػؤػُ بًهات: ))ُٓو نات تًُْا 
بُآلّ طشْطًِ بُ سيَطُ سووْانُناِْ ػؤػُويظتًِ بُ الوَ طشْط بىو، ػؤػُويظتِ. 

ٖاوسِيًَُتِ ُْدَدا، نُ دوو دٍَ ثًَهُوَ نؤ دَنُُْوَ. بؤيُ ناتًَو ثًَطُيؼتِ يُ 
ػُٖىَتِ دُطتُيًُُوَ َُٖيًَُو دَٖاتُ طُسٍَ، نُ دَيِ ثشِنشدّ و فؼاسّ بؤ دًََٖٓا، 

يهذا بؤ ضًرت دًاواصيِ يُ ًَْىإ ػؤػُويظتًِ ثاى و سووْاى و ػشاثُّ ثًع و تاس
ُْدَنشا، يُ ُْفظُذا تًَهٍَُ بىوبىوٕ، بؤيُ ًًَإ ثًَىَْاّ بُسَو ػُٖىَت و 

 .165ضًَزثُسطتِ و يُ ػشاثُناسيذا ْىقًُإ نشدّ((
دايهِ، وَى بامساْهشد، َُطًشًًُنِ صؤس ًُٓاْذاس بىو: ))دايهِ ٓاَؤرطاسيِ 

ُٓدماّ ُْدَّ نشدّ، نُ ُٖسطًض ياسّ بُ ػُسَفِ رًَْهِ ًََشدداس ُْنُّ و ػشاثُ 
و...ٖتذ((. ٓؤطُطتطم ثًَِ وابىو ُٓو قظاُْ، دطُ يُ نؤََُيُ ٓاَؤرطاسيًُنِ رًَْو 
ًٖضِ تش ْطم، نُ ػُسَُصاسيًُ بؤ ُّٓ ناسيإ ثٌَ بهات، بؤيُ نىيَشاُْ سووَو طىْاه 
ُْٖطاوّ دَْا! ))ُٓطُس بُ وسدّ طىيَِ يُ تُقًُٓوَّ ُٖوسَ بشوطهُناْت يُ نتًَبِ 

ايُ" يُ طؤَاوّ دُطتُياْذا فشِيَذَدسئَ، ُٖسوَٖا، باػرت وايُ بؤ ثًاو ثريؤصدا بطشت
طىٍَ يُ رٕ ُْطشيَت" ضؤٕ طىيَِ ػؤَِ يُو قظاُْ نُسِدَنشد؟! ٓااااه ُٓطُس يُبُس 
ػؤػُويظتًِ َُيُنىتِ ٓامسإ ساصّ بىوَايُ، نُ ػُطًَٓشاو مب، ًَٓظتا بُػتُوَستش 

يُ يُصَتُناِْ َاَيُنُت دووس طشت . يُ نىٍَ بىوّ، ُّٓ بؤضِ ػؤّ 166دَبىوّ
ػىدايُ! يُ طاَيِ ػاْضَيَُِ تَُُِْ دُطتَُذا، ناتًَو ػُٖىَتِ ػًَتاُْ تُْطِ 
ثًََُٗيضًِٓ، نُ بُ ٖؤّ َُيًِ َشؤظُوَ يُ ػشاثُ بٌَ ًٖض نؤتًَو دَطىسِيَتُوَ، ُٖس 

ّ، ضُْذَ بُ سىنُِ ػُسيعُتِ تؤ ػشاثُناسّ سُساَُ ػىدايُ، ُٓو ناتُ يُ نىٍَ بىو
ناتًَو َُٖىو دًَُوّ ػؤّ دايُ دَطتِ ػُٖىَتِ دُطتُّ؟!((. ُٖس ضُْذَ ُٖوَيِ 
واصًَٖٓإ و دووسنُوتُٓوَػِ دَدا: ))ػُثؤيُنُ بُطُسَذا صاَيذَبىو و ساثًَضِ 
دَنشدّ، ًَٓؽ يُ ػُسيعُتُناْت الَذا و يُ طُسصَْؼتِ تؤ بُ دووسُْبىوّ، دا َشؤظ 
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يُ َٔ دووسُْنُوتًتُوَ ُّٖ بُػؼٓذَ يُ طضا و  ُٖيُ يًَِ سصطاس بًَت؟! تؤ ُٖسطًض
قًِٓ ػؤتذا، بَُيهى َُٖىو ضًَزَ سُساَُناػمت بُ بًَضاسيًُنِ تاٍَ قُسَبىونشدَوَ، 

 .167وات يًَهشدّ بُ دواّ ضانُّ ُٓوتؤدا بطُسِيَِ، نُ نُغ يًًَإ بًَضاس ْابًَت((
))ديتِ ثؼًَىيِ  ناتًَو يُ صيَذّ ػؤيُوَ بُسَو قُستادُّ ثايتُػت بُ سِيَهُوت:

ُٓػل بُ دَوس و ػىـمذا ػُثؤٍ دَدات، تا ُٓو ناتًؽ ٓاػل ُْبىوّ، بُآلّ سُصّ يًَبىو 
ٓاػل مب، يُ قىآليِ ُْفظُذا ُٖطتِ بُ ثًَىيظتِ بُ ُٓػل دَنشد، يُ قىآليِ 
ُْفظًؼُذا سقِ يُوَ بىو، نُ يُو سووَوَ دوانُوتىوّ، بُ دواّ ػتًَهذا دَطُسِاّ 

بىوّ، سقِ يُ رياِْ بُسَآليٌ دَٖاتُوَ، ُٖطتِ نشد تاًََهِ  ٓاػكِ مب، ٓاػكًؽ
ػؤػرتّ دَبًَت ُٓطُس ضًَزّ يُو نُطُّ، نُ ػؤمشذَويظت وَسبطشتايُ، بُو 
ػًَىَيُؾ ثانًِ ٖاوسِيًَُتًِ نشدَ قىسباًِْ ُٓػكِ طًَهظِ و ػُٖىَتِ ٓارََيِ، 

وْبىو، ثُسَِ َُٖىو سووْانًًُنًِ بُ ثَُيُ ُٖوسيَو يُ ػشاثُّ دُُٖػمِ يٌَ 
 .168دسَوػاوَنُػِ بُ دؤصَػِ ػُٖىَتُنإ تاسيو بىو((

يُ نؤتايًذا، يُطُس دؤطتًَو، نُ رًَْهِ طؤصاًِْ بىو طريطايُوَ، طاآلًَْهِ صؤس 
ػؤػًىيظت. رًَْهِ بؤ ػؤّ قُساسدا، نُ ػُسعًِ ُْبىو، بؤ تًَشنشدِْ ػُٖىَتًَهِ 

َىو بَُيًَُٓناًْؼِ يُطَُيًذا بشدَ بٌَ دًَُو قُساسَذا، نُطِ تشّ دطُ يُو ُْبىو، ُٖ
طُس، دواتش بؤّ دَسنُوت، بَُيًَٓٓاَُّ ٖاوطُسطرييِ ٓاقآلُْ، نُ يُ ثًَٓاو بُػؼًِٓ 
رياْذا سيَهؼشا بًَت صؤس دًاواصَ يُطٍَُ ُٓوَياْذا، نُ بؤ تًَشنشدِْ ػُٖىَتِ ٓارََيِ و 

َُيذيَٓٔ ػؤػُويظتًِ ػظتُٓوَّ َٓذاٍَ بًَت بُبٌَ ػىاطتِ باواًْإ، نُ ناتًَو ضاو ٖ
 .169ػؤيإ بُطُس باواًْاْذا دَطُثًَٓٔ

ُٖس ضُْذَ واصّ يُ طًَهظٌ بُسدَواّ يُطٍَُ رِْ دًاواصدا ًَٖٓا و يُطٍَُ ُٓو 
طاآلٕ بىو،  18ناتًَو ًَٖؼتا تَُُِْ  382طؤصاًًُْدا طريطايُوَ، بُآلّ طاَيِ 

ُّ و ُْٖذٍَ داسّ تشيؽ نىسِيَهِ يٌَ بىو، نُ ُْٖذٍَ داس ثًَِ دَوت نىسِّ طىْاُٖن
دياسيِ ػىدا و ُْٖذٍَ داسّ طًًًََُؽ بُ بُػؼؼِ ػىدا ْاوّ دَبشد، ٓؤطُطتطم 
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صؤسّ ػؤػذَويظت، ثاؾ ُٓوَّ ضىوَ طُس ديِٓ َُطًشِ بُ وسدّ ثُسوَسدَيُنِ 
 ديًِٓ دَنشد.

دايهِ يُ قؤْاغًَهِ تًَُُْذا دَيىيظت يُو طؤصاًًُْ دووسٍ خباتُوَ، صؤسّ بؤ 
ٖاوطُسيَو بؤ ػؤّ ثُيذا بهات و ضًرت ػؤّ ُْػاتُ طىْاُٖوَ، ُٖس بُ  دًََٖٓا تا

سِاطتًؽ ُْٖطاويَهِ دذيِ بؤ ْا، نضًَهِ َاسَنشد، نُ دايهِ ثًَِ ساصيبىو، ضًرت 
دَبىو يُ طؤصاًًُْنُّ دًاببًَتُوَ، يُو باسَيُوَ دََيًَت: ))ناتًَو دؤطتُنًَُإ 

ريؼمذا، دَيِ ثاسَ و بشيٓذاس بىو، ػىيَِٓ يًَهشدّ، طىايُ بُسبُطتُ يُبُسدَّ ٖاوطُسط
يًَٗات، ضىْهُ بُوَوَ ثُيىَطت بىو و طُسِايُوَ بؤ ُٓفشيكًا) ُٓو نات ٓؤطُطتطم يُ 
ًَالٕ بىو و دؤطتُنُػِ يُطٍَُ بىو( و ُْصسّ ُٓوَّ بؤ نشدّ ػىدايُ، نُ ثًاويَهِ 

ٖؤّ َٓذاَيًِ تش ُْبًًَٓت، نىسَِنُػِ يُطٍَُ دًًََٗؼتِ((. يُطٍَُ ُٓوَػذا، بُ 
نضُنُوَ، ُْدَبىو ثًَؽ دوو طاٍَ ٖاوطُسطرييًُنُ بهشيَت. يُو َاوَيُػذا ثُيىَْذيِ 
بُ طؤصاًًُْنِ تشَوَ نشد، نُ ًَٖٓذَّ ُٓوَّ يُنَُِ ٓاػهشا ُْبىو، ٖاوػًَىَّ 
ُٓويؽ داِْ ثًاُْدَْا، سؤر بُ سؤر ويزداِْ صياتش ٓاصاسّ دَدا و داواّ يُ ػىداؾ 

ِ و داويَٓجانًِ ثًَببُػؼًَت. يُ نؤتايًذا و ثًَؽ تًَجُسِيِٓ دوو دَنشد، نُ دَيجان
طاَيُنُ و ٖاتِٓ وادَّ ٖاوطُسطرييًُنُّ، ُْٓطًَضَّ ديِٓ بُ تُواوّ بُ طُسيذا 

 .179صاَيبىو، ثامشاوَّ تَُُِْ بُ سَبًُُْتًَهِ دووس يُ َُٖىو رًَْو بُػؼِ
 
 ئؤطةشتني و ذن:  -3
ُْ ًَٖٓا، نُ بؤ صياتش يُ دَ طاٍَ وَى رٕ و ٓؤطُطتطم واصّ يُو ر 386طاَيِ  

ًََشد ثًَهُوَ ريإ و ثًَِ دَوت دؤطتُنُّ، نىسِيَهًؼِ يٌَ ُٖبىو، بُ ْاوّ ديؤ 
داتؤغ، واتُ دياسيِ ػىدا، طٌَ طاٍَ ثاؾ يُدايهبىوِْ نىسَِنُيإ ٓؤطُطتطم رُْنُّ 

زَسإ دََئًَ، صؤس بُدًًََٗؼت، َُٖيىيَظتِ رُْنُؾ يُ ٓؤطُطتطم، وَى ُْٖذيَو يُ تىيَ
. ٓؤطُطتطم بىو بُ َُطًشِ، بُوَؾ 171يُ َُٖيىيَظتِ ُّٓ يُ رُْنُ َُسداُْتش بىو

سيَشَِوّ رياِْ يُ ْىقِ بىوِْ ًَْى ضًَزثُسطتِ و تًَشنشدِْ ػُٖىَتِ طًَهظًُوَ بؤ 
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ضاالنًًُ سؤسًًُنإ و بُديًَٗٓاِْ ػمىوُْ باآل ديًُٓنإ طؤسِّ، يُواُْ صوٖذ و 
ُ اليُِْ َادّ، بُوَؾ َُٖيىيَظتُ طُيبًًُناِْ ُٓفالتىِْ دَسباسَّ سقبىوُْوَ ي

 .172دُطتُ بُ طىيَُاْذا دايُوَ
ساطتًًُنُّ، تًؤسّ قُػُ ٓؤطُطتطم دَسباسَّ طشوػتِ َشؤظ يُ سووّ 
فُيظُفًًُوَ بُ تُواوّ ُٓفالتىًًُْ: الّ ُٓو َشؤظ، سؤسًَهِ صيٓذاٌْ نشاوَ يُ 

و تًؤسَّ دَطتهاسّ نشد، تا يُطٍَُ دَقُناِْ دُطتُدا، يُ سووّ الٖىتًؼُوَ ُٓ
نتًَبِ ثريؤص يُباسَّ ػَُيكهشدُْوَ بطىدمًَت، يُ نتًَبًَهًذا بُ ْاوّ )دَسباسَّ طٌَ 

 Imageتُواوّ نشد، ويَٓانشدِْ بؤ دَطتُوارَّ ويَُّٓ ػىدا  415سَْطِ( نُ طاَيِ 

Dei ( :َػىدا، َشؤظِ بُو ػًَىَيُّ يُ طفشّ تُنىيٓذا ٖاتىوَ، سووٕ دَناتُو (
يُطُس ويَُٓ عع ػًَىَ عع ّ ػؤّ ػَُيكهشد، يُطُس ػًَىَّ ػؤّ بُ ًَْش و ًََِ 

(. يُبُسُٓوَػِ ػىدا ْاَاديًُ، نُواتُ ويَُٓنُػِ، نُ 27:1ػَُيكًهشدٕ(()ايتهىئ 
سؤسُ، ْاَاديًُ. يُبُس ُٓوَػِ ػىدا طٌَ سَْطُ )باوى، نىسِ، سؤغ( ُٓو نات ويَُٓ 

ط دَبًَت، يُ سيَطُّ طٌَ ًَٖضّ سؤسًًُوَ يُ َشؤظذا، ُٓواًْؽ َشؤيًُنُػِ طٌَ سَْ
يادَوَسّ و ُٓقٌَ و ويظضم. بُ َُٖإ سادَّ، نُ ُٓو ًَٖضَ سؤسًًاُْ سوو يُ ػىدإ، 

 َشؤظُنإ يُطُس ويَُّٓ ػىدا صياد دَنُٕ.
بُآلّ ُٓطُس طشوػتِ َشؤيِ، نُ ػىدا يُطُس ويَُّٓ ػؤّ ػَُيكٌ نشدووَ، الّ 

بُ َُٖإ ػًَىَ بًَت، ًٓرت دًاواصيٌ ًَْىاًْإ يُ نىيَىَ طُسضاوَ  رٕ و ثًاويؽ
دَطشيَت؟ بؤضِ رٕ يُ ثًاو ْضَرت بًَت؟ بؤضِ ُْٖذيَو فُسَاِْ تايبُت بُ رٕ ُٖٕ و 
بؤ ثًاو ْطم؟ قُػُ ثؤَيع، بؤ ػمىوُْ، ثًَِ وايُ دَبًَت رٕ طُسّ دابجؤػًَت، بُآلّ ثًاو 

هؤّ ػىدايُ، رًْؽ ػهؤّ ثًاوَ. قُػُ ثًَىيظتِ بُوَ ًًُْ، ضىْهُ ثًاو ػ
 ٓؤطُطتطم دََيًَت:

دَتىاْطم ضِ يُو باسَيُوَ بًًََطم؟ ُٓطُس رٕ وَى نُطًَو، نُ طٌَ سَْطًِ ناٌََ 
بهات، ًٓرت بؤ بًًََطم ثًاو ويَُّٓ ػىدايُ، ُْى رٕ؟ ُّٓ بؤضِ رًْؽ ويَُّٓ ػىدا 

إ بُ رٕ بذات، نُ طُسّ ُْبًَت؟ ُّٓ دًاواصيًُ واّ يُ ثؤَيظِ ثُياَبُس نشد فُسَ
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دابجؤػًَت، يُ ناتًَهذا سيَطُّ بُ ثًاو ُْداوَ َُٖإ ناس بهات، ضىْهُ ثًاوّ بُ 
 ويَُّٓ ػىدا صاًْىَ.

ثًَىيظتُ يُو وتاُّْ ثؤَيظِ ثُياَبُس، نُ دََيًَت ثًاو ويَُّٓ ػىدايُ، ُْى رٕ، 
تًايذا ٖاتىوَ: ػىدا ساعمًَٓطم. ُٓو قظُيُؾ يُطٍَُ نتًَبِ ثريؤصدا در ْابًَتُوَ، نُ 

َشؤظِ يُطُس ويَُّٓ ػؤّ ػَُيكهشدووَ، يُطُس ويَُّٓ ػؤّ بُ ًَْش و ًََِ 
ػَُيكًهشدووٕ، َشؤظ يُطُس ويَُّٓ ػىدا ػَُيكهشاوَ. يًَشَدا رٕ ٓاواستُ ْانات، ضىْهُ 
رًْؽ تًَذَطات، نُ ويَُّٓ ػىدايُ. نُواتُ بُ ض َاْايُى يُو قظُيُّ ثؤَيع 

ويَُّٓ ػىدايُ، بؤيُ ْابًَت طُسّ دابجؤػًَت، بُآلّ رٕ ثًَىيظتُ  تًَبطُئ: نُ ثًاو
طُسّ دابجؤػًَت؟ ضاسَطُس بُ ساّ َٔ يُو قظُيُدايُ، نُ ثًَؼرت يُ ناتِ 
طفتىطؤنشدٕ يُباسَّ طشوػتِ سؤسِ َشؤيِ نشدوَُ، بُوَّ رٕ و ًََشد ثًَهُوَ 

ت، بُآلّ ناتًَو نتًَبِ ويَُّٓ ػىدإ، ُٓوإ يُى دُوُٖسٕ، نُ ويَُٓنُ ثًَو دًًَََٖٓ
ثريؤص وَطفِ رٕ دَنات بُوَّ ياسَُتًذَس و ثاَيجؼتُ بؤ ثًاو، يًَشَدا ُٓو وَصيفاُّْ 
تايبُتٔ بُو دَطتًٓؼإ دَنات، ثاػإ يُو ساَيُتُػذا ويَُّٓ ػىدا ْابًَت، يُ 

 .173ناتًَهذا ثًاو يُ ػؤيذا ويَُّٓ ػىدايُ، دا بُ تًُْا بًَت يإ يُطٍَُ رْذا
َطتُوارَيُنِ سووٕ و ساػهاو خبىاصئ، بؤ ُٓوَّ بريؤنُنُّ ٓؤطُطتطم ُٓطُس د

ساظُ بهُئ، دََيًَطم ناتًَو وَى َشؤظ، واتُ وَى سؤسًَو بري يُ رٕ دَنُيُٓوَ، ُٓو 
نات ويَُّٓ ػىدايُ، بُآلّ ناتًَو يُ سووّ وَصيفُنُيُوَ، واتُ وَى دُطتُيُى 

صوو طىصَسَناُْ، نُ ػتِ ْضَٔ و طُيشّ بهُئ، ُٓو نات طُس بُ ػتُ صًًًََُٓ 
يُّ ساَيُتُدا ُٓويؽ دَبًَتُ ُٖبىويُنِ ْضّ و يُطُس ويَُّٓ ػىدا ْابًَت! تا رٕ صياتش 
طشْطِ بُ ػتُ دُطتُيِ و دوًْايًُنإ بذات، نُ صؤس داسيؽ دَيذات، صياتش 
ثًَىيظتًِ بُ دًَُوطري دَبًَت، بُ دَسبشِيًَٓهِ تش، ثًَىيظتُ دَطُآلتًَو بُطُس 
طُسيًُوَ ُٖبًَت، ُٓويؽ ػؤّ يُو طُسثؤػُدا دَبًًَٓتُوَ، نُ َاْاّ وايُ ُٓو طُسَ 

 ثًَىيظتِ بُ ديظجًًُٓ!
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بُآلّ َُبُطتِ قُػُ ثؤَيع يُ دًاواصّ نشدِْ ًَْىإ ًَْش و ٌََ، ٓاَارَداُْ بُ 
ساطتًًُنِ ػاساوَ يُ ثؼتُوَّ ُٓو دًانشدُْوَوَ، نُ دَنشيَت يُ قظُيُنِ تشيًُوَ يُو 

سبشِيُٓ تًَبطُئ. يُ دًَطُيُنِ تشدا وتىويُتِ، رٕ يُ ساطتًذا بًَىَرًَْهِ تًُْاّ بٌَ دَ
َٓذاَيُ، ثًَىيظتُ يُطُسّ تًُْا َتُاُْ بُ ػىدا بهات و ػُو و سؤر يُطُس ْىيَزَناِْ 

 بُسدَواّ بًَت.
بُآلّ ُٓو نُطُّ بُ ساطتِ بًَىَرٕ و تًُْايُ، دَبًٓطم ثُْا بؤ ػىدا دَبات، ػُو و 
سؤر يُطُس ْىيَز و داواناسيًُناِْ بُسدَواّ دَبًَت، بُآلّ ُٓو رُّْ ًْعُُتِ ثٌَ 

. ُٓوَؾ داوايُنُ يُ رْإ بؤ واصًَٖٓإ يُ دُطتُ و 174بُػؼشابًَت، وَنى َاس وايُ
 سوونشدُْ ػىدا، بؤ ُٓوَّ بُ ساطتِ بشِواتُ طُس ويَُّٓ ػىدا و ػايُِْ ُٓوَؾ بًَت!

نُ سيَطُ بُ رٕ ْادات دَطُآلتِ بُ طُس ثًاودا ُٖبًَت،  ناتًَو قُػُ ثؤَيع دََيًَت،
بَُيهى ثًَىيظتُ بًَذَْط بًَت، ٖؤناسَنُّ ُٓوَيُ يُ اليُنَُوَ ٓادَّ يُ ثًَؼذا 
ػَُيكهشاوَ، يُ اليُنِ تشيؼُوَ ٓادَّ َُٖيُٓػَُيُتًَٓشا، بَُيهى ُٓوَ رٕ بىو َُٖيؼَُيُتًَٓشا 

ُ ػظتُٓوَّ َٓذاٍَ سصطاسّ بًَت، ُٓطُس يُطُس و بٌَ فُسَاًِْ نشد، بُآلّ دَتىاًَْت ب
 .175ًُٓإ و ػؤػُويظتِ و ثريؤصيِ و ٓاقًَبىوٕ عمًًََٓتُوَ

ُٓوَؾ َاْاّ وايُ، قُػُ ٓؤطُطتطم بريؤنُّ ُٓفالتىِْ دَسباسَّ سقبىوُْوَ يُ 
دُطتُ و ُٓوَّ َشؤظ سؤسًَهِ صيٓذاًْهشاوَ يُ دُطتُدا، وَسطشتىوَ. َشؤظ بُو سادَيُّ 

سؤسًًُنإ ْضيو دَبًَتُوَ، صياتش َشؤيِ بىوِْ دَسدَنُويَت، بُآلّ رٕ، بُو  يُ ثشطُ
ػًَىَيُّ دَسدَنُويَت، اليُِْ دُطتُيِ بُطُسدا صاَيُ، بؤيُ ًَُٖؼُ ثًَىَّ ثُيىَطت 
دَبًَت و ْاتىاًَْت سؤسًِ و بُ دواّ ُٓوَػذا ويَُّٓ ػىدا بًَت. ساطتًًُنُّ، يًَشَدا 

ًِ ْاُٖقِ ًًُْ، ناتًَو دََيًَت ٓؤطُطتطم ثًٌَ وايُ، رٕ يُطُس تىيَزَسيَهِ وَى َاسّ دَي
و بُ ضاويَهِ نُّ طُيشّ رٕ دَنات، ضىْهُ ضؤٕ دَبًَت  176ويَُّٓ ػىدا ػَُيل ُْنشاوَ

نُضِ ثًاو  177رٕ ويَُّٓ ػىدا بًَت ُٓطُس يُطٍَُ ًََشدَنُيذا يُ يُى ػىْاطذا بتىيَتُوَ
وتِ. بؤضِ ٓؤطُطتطم يُ دوو طؤػًُْطاوَ ويَُّٓ ػىدايُ ض بُ تانِ بًَت يإ بُ دى

طُيشّ رٕ دَنات: طؤػًُْطاّ دُطتُ، نُ تًايذا رٕ ثًُ دوو دَبًَت، يُطٍَُ طؤػًُْطاّ 
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سؤغ، نُ بُسصتش دَبًَتُوَ، نُضِ يُطٍَُ ثًاودا بُ َُٖإ ثًَىَس َاََُيُ ْانات. ٓايا 
ِ و باآليِ ُٖبًَت، صؤس ُٓوَّ طىايُ ثًاو يُ ثًَؼذا ػَُيكهشاوَ، بؤيُ دَبًَت ثًَؼًُٓي

طاويًهاُْ ًًُْ؟ ُٖسضِ ثشطِ َُٖيؼَُيُتاْذًْؼُ، بُ ساطتِ ُٖوَيًَهُ، وَى َاسّ دَيًِ 
دََيًَت، بؤ دؤصيُٓوَّ قىسباًًُْى: ))رٕ يُ نُيُثىوسّ َُطًشًذا قؤضِ قىسباِْ بىو، 

ّ ُٓو ُٓوإ بُ دواّ ُٓويَهِ تشدا دَطُسِإ، تا طُسنؤُْ و طُسصَْؼتِ بهُٕ، بؤ ُٓوَ
. بؤيُ 178نُطاُّْ، نُ سىنُُنإ دَسدَنُٕ وَى ػَُيهًَهِ ثاى و ضانُناس دَسبهُوٕ((

دَبًٓطم، ًَُٖؼُ وَى ػمىوُّْ َُٖيؼَُيُتاْذٕ و ػشاثُ و سَفتاسّ ْاػريئ، ٓاَارَ بُ 
يُػفشؤؾ و طؤصاًًُْنإ دَدَٕ، وَى بًًََِ ُٓو رْاُْ يُطٍَُ ػؤياْذا طًَهع بهُٕ، ُْى 

ذا. ثاػإ الٖىتًًُنإ دُػت يُوَ دَنُُْوَ، نُ ُٓو رْاُْ ثًَىيظضم بؤ يُطٍَُ ثًاواْ
نؤََُيطُ، ُْى بؤ ُٓوَّ نُطًَو بؤ طُسنؤُْ و ًٓذاُْنشدٕ ُٖبًَت، بَُيهى بؤ ُٓوَّ 
ثًاوضانُناًْإ يٌَ دووسخبُيُٓوَ، بؤيُ ًَُٖؼُ رِْ ػشاخ يُو نؤََُيطايُّ بُسَآليِ 

نشاوَ((. دَتىاْطم يُ ًَْى قظُّ الٖىتًًُناْذا دَسباسَّ طًَهظًِ تًَذا باو بىوَ، طُسنؤُْ 
 يُػفشؤػِ بؤ ُٓوَ بطُسِيطَم، قُػُ ٓؤطُطتطم دََيًَت:

))ض ػتًَو ُٖيُ ًَٖٓذَّ بابُتِ يُػفشؤػإ و َاَيُناِْ يُػفشؤػِ و ػشاثًًُناِْ 
 تشّ ٖاوػًَىَّ ُٓوإ، ثًع و بًَُاْا بًَت و َشؤظ تىوػِ ٓابشِووضىوٕ و ػُسَُصاسّ
بهات. ثاػإ ُٓطُس بًًَت و يُػفشؤػِ قُدَغُ بهُيت، دَبًًٓت ػُٖىَت صؤس ػتِ تش 
ثًع دَنات، ُٓطُس يُػفشؤػُناًْؽ خبُيتُ ْاو رْاُْوَ، ُٓو نات صؤس ػت تىوػِ ناسّ 

 .179ُْػًاو و ُْػىاصساو دَنُيت((
 قُػُ تؤَاّ ُٓنىيِٓ، وَى ثاؾ نًََُو دَيبًٓطم، يُطُس َُٖإ بريؤنُ دَوَطتًَت
و دؤسيَو يُ دىاْهاسّ بؤ دَنات، ُٓوَؾ َُٖإ بريؤنُيُ، نُ َاسّ دَيًِ ْاوّ دًََْت 

 سًهُُتِ ًَْشإ، دََيًَت:
))يُػفشؤػِ يُّ دوًْايُدا وَى ثًظًِ دَسيا و بؤسِّ ٓاوَسِؤّ نؤػهُنإ وايُ، بُآلّ 

ُٓطُس ُٓطُس ُٓو بؤسِيًاُْ الببُيت، نؤػهُنإ ثشِ دَبٔ يُ ثًظِ، بُ َُٖإ ػًَىَؾ 
يُػفشؤؾ و طؤصاًًُْنإ يُ دوًْا دَسبهُيت، ُٓو نات ثشِ دَبًَت يُ ًَْشباصّ((. يًَشَػذا 
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قُػُ ٓؤطُطتطم دََيًَت: ))ػاسّ طُسصًََِٓ، يُػفشؤػإ بُناسدًًَََٖٓت و نشدووًُْتِ 
سَْطُ ُٖس ُٓوَؾ َُبُطتِ  189بُ ناسيَهِ بٌَ سَوػتاُْ، بُآلّ سَوا يإ ياطايًُ

زووّ ُٓػالم بٓىوطًتُوَ، ناتًَو يُػفشؤػاِْ بُ طُوسَتشئ ثاطُواِْ بىوبًَت، نُ ًََ
 فُصيًُت ْاوبشدووَ((!!

 هاوشةرطرييى: -4
َشؤظ بؤ ُٓوَّ يُ ناسيطُسيِ طؤصاِْ و يُػفشؤػإ بُ دووس بًَت، ثًَىيظتُ 
ٖاوطُسطرييِ بهات، نُ دَيجاسيَضيَت و يُ ػشاثُ بُ دووسّ دَطشيَت، قُػُ ٓؤطُطتًًٓؽ 

يُو ثُيىَْذيًُ ثريؤصَّ ًَْىإ رٕ و ًََشد دَناتُوَ، ثًٌَ وايُ نتًَبِ ثريؤصيؽ دُػت 
ٖاوطُسطرييِ بُ ػتًَهِ باؾ و ثُطُْذ يُقَُيُّ دَدات و ٖاِْ بؤ دَدات، بُآلّ سيَطُ بُ 
رٕ ْادات، تا ًََشدّ ثًَؼىوّ َابًَت داسيَهِ تش ػىوبهاتُوَ. وَى ضؤٕ ثًاويؽ بؤّ 

َابًَت رًَْهِ تش بًًََٗٓت. ثاػإ سُصسَتِ َُطًشًؽ دُػت يُ ًًُْ، تا رِْ ثًَؼىوّ 
طشْطًِ ٖاوطُسطرييِ دَناتُوَ و يُ ًٓٓذًًذا ثًَؼىاصيِ يًَهشدووَ، ُْى تًُْا يُبُس 
ُٓوَّ بُ ٖؤّ صيٓاوَ ُْبًَت تُآلقِ قبىٍَ ُْنشدووَ، بَُيهى ضىْهُ ضىوَتُ ػايًُوَ، وَنى 

تهشا و سؤيؼتًٓؼِ َاْاّ َىباسَى نشدِْ ػايًُنُّ قاْا دُيًٌ، ناتًَو باْطًَٗؼ
 ٖاوطُسطرييًُنُ بىو!

 181قُػُ ٓؤطُطتطم يُ تىيَزيُٓوَيُنِ بُ ْاوّ ٖاوطُسطريّ و ضُْذ بابُتًَهِ تشدا
دََيًَت، ثًَِ وايُ ٖاوطُسطريّ تًُْا يُبُس ػظتُٓوَّ َٓذاٍَ ػتًَهِ باؾ ًًُْ، بَُيهى 

ُطُسْا َُْاْذَتىاِْ باطِ يُبُس تُْذسوطت يِ طشوػتًِ رٕ و ًََشدَنُؾ، ٓ
ٖاوطُسطرييِ الّ طُيُ نؤُْنإ بهُئ، بُ تايبُتِ ُٓطُس َٓذاَيُناًْإ يُدَطت دابًَت 
و ضًرت َٓذاَيًإ ُْبىوبًَت، يُ ٖاوطُسطرييِ باػذا ُٖس ضُْذَ ضُْذئ طاٍَ بُسدَواّ 

ًَْىإ رٕ و  دَبًَت، تُْاُْت ُٓطُس طُسَىطىسِيِ طُدماُْ نُّ بًَتُوَ و طؤصّ طشِطشتىوّ
 .182ًََشد طاسدبًَتُوَ، ُٓوا ػؤػُويظتِ و بُصَيِ يُ ًَْىإ رٕ و ًََشددا ُٖس دًًََََٓت
 ٓؤطُطتطم بؤضىوِْ ػؤّ يُباسَّ ٖاوطُسطرييًُوَ صياتش سووٕ دَناتُوَ، دََيًَت:
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))ٖاوطُسطرييِ ػاَيًَهِ تشّ ثؤصَتًعِ تًَذايُ، ُٓويؽ ُٓوَيُ، نُ ػُٖىَتِ 
َ ػشاثًؼُ، بُآلّ يُ ٖاوطُسطرييذا دَطؤسِيَت بُ ػتًَهِ قبىَيهشاو، دُطتُيِ، ُٖس ضُْذ

ناتًَو يُ ػظتُٓوَّ َٓذاَيذا دَػشيَتُطُسِ. بُو ػًَىَيُ رياِْ ٖاوطُسطرييِ، ػتًَهِ 
باؾ يُ ػشاثًًُناِْ ػُٖىَتُوَ َُٖيذَنشِيًََٓت. يُ نؤتايًؼذا ٓاسَصووّ دُطتُيِ 

ؤسيَو يُ نُساَُت ديَتُ ٓاساوَ، ناتًَو رٕ و دَضُثًَٓشيَت و الواص دَبًَت، ضىْهُ د
ًََشديَو يُ ثُيىَْذيِ ٖاوطُسطرييذا يُى دَطشٕ و بُ ضاوّ دايو و باوى طُيشّ يُنرتّ 

 .183دَنُٕ((
بُآلّ قُػُ ٓؤطُطتطم ٖؤػًاسيِ ُٓوَمشإ دَداتٌَ، نُ يُ َُٖىو ساَيُتًَهذا 

ُٖسدوونًإ ػتِ باػٔ، بُآلّ  داويَٓجانًِ صوٖذ يُ ِٖ ٖاوطُسطرييِ باػرتَ، ُٖس ضُْذَ
 ناتًَو بُساوسدّ ػَُيهِ دَنُئ، نُ ناًَإ باػرتيٓٔ، دَبًٓطم صاًٖذَنإ باػرتيٓٔ!

 زوهد:  -5
قُػُ ٓؤطُطتطم ٖاوػًَىَّ ٖاوطُسدََُناِْ تشّ، يُ بابُتِ صوٖذ و ػىاثُسطتًذا 

ت، داويَٓجانًِ تىْذسَِو ُْبىو، ساطتُ يُ ْىوطًُٓناًْذا دَسباسَّ ٖاوطُسطريّ و ػُٖىَ
بؤ ػضَُتِ ػىدا دَػاتُ ثًَؽ َُٖىو ػتًَهُوَ، بُآلّ ٖاونات ثًٌَ وايُ ٖاوطُسطريّ و 
ثُسوَسدَنشدِْ َٓذاٍَ ناسيَهِ ُٓػالقًٌ باؾ و ػىاطرتاوَ، بُ َُسدًَو ضاالنًِ 
طًَهظِ نؤتىبُْذ بهات و تًُْا بؤ ػظتُٓوَّ ُْوَناِْ داٖاتىو بًَت. بُوَؾ ساصيًُ، 

ًَهظًِ ًَْىإ رٕ و ًََشد سيَطُدساو بًَت، ُٓطُس تًُْا بؤ ػظتُٓوَّ نُ نشدَّ ط
َٓذاَيًؽ ُْبًَت، ُٖس ضُْذَ ثًٌَ وايُ ُٓو نشدَ طًَهظًًُ ناسيَهِ باؾ ًًُْ و سَْطُ 
طىْاًٖؽ بًَت، با يُ طىْاِٖ صيٓاؾ نَُرت بًَت. دَػًَت بُ فًعًِ ُٓوَؾ سوو بذات، 

بٌَ سَصاَُْذيِ اليُُْنُّ تش، طىوس بًَت يُطُس ُٓطُس اليًَُْهِ ٖاوطُسطرييًُنُ، بُ
 طٓىسداسنشدِْ ضاالنًِ طًَهظِ بؤ ػظتُٓوَّ َٓذاٍَ و بُغ.

ٓؤطُطتطم بُ وسديِ باطِ ُٓوَّ نشدووَ: ضؤٕ ثًَؽ وَدَسْاِْ ٓادَّ، نشدَّ طًَهظِ 
بُبٌَ ػُٖىَت و ٓاسَصوويُنِ تىْذّ دُطتُيِ بىو، ضىْهُ ُْٓذاَُ طًَهظًًُنإ يُ ريَش 

ؤْرتؤٍَ و دَطُآلتِ ويظتذا بىوٕ و ًَُدُسِيًَإ ُْدَنشد، بُو ػًَىَيُّ ًَُُٓ َُٓشِؤ ن
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دَطت و ثًًَُناػمإ دَدىَيًًَُٓٓوَ. دواتش ػُٖىَت، وَى بُػًَو يُو طضاياُّْ بُ ٖؤّ 
طُسثًَضًهشدٕ يُ فُسَاِْ ػىدا بُ طُس َشؤظذا طُثًَٓشإ دَسنُوت، يُوَؾ بُ دواوَ 

ٕ ػُٖىَت و ٓاسَصووّ تىْذ نؤْرتؤَيًإ نشد، ُْى ويظت، يُ ُْٓذاَُ طًَهظًًُنا
ناتًَهذا َُٖىو ُْٓذاَاِْ تشّ دُطتَُإ يُ ريَش نؤْرتؤٍَ و ويظتِ ػؤَاْذإ. ٓؤطُطتطم 
دََيًَت: ))ناتًَو َشؤظ ثًَىيظتُ بُ ُٓسنِ طُوسَّ ػؤّ يُ ػظتُٓوَّ َٓذاٍَ ُٖطتًَت، 

تإ بُو ُٓسنُ ساطجًَشدسإ ساطتُوػؤ ُٓو نات ُْٓذاَُ طًَهظًًُناِْ، نُ بُ ُٖط
ًَهُضِ ويظت ْابٔ، بَُيهى ضاوَسِواِْ ػُٖىَت دَبٔ بًَت و بًادمىَيًًََٓت، وَى بًًََِ 
َافًَهِ سَواّ بُطُسياُْوَ ُٖبًَت، تُْاُْت ُْٖذٍَ داس بُو ػًَىَيُّ ُٓقٌَ دَػىاصيَت 

. ساطتًًُنُّ، 184َوَطتُٓوَْادىَيًَُٓوَ و ناس ْانُٕ، بطشَ صؤس داس درّ ػىاطتِ ُٓقٌَ د
قُػُ ٓؤطُطتطم يًَشَدا داسيَهِ تش ثُْا دَباتُوَ بُس قُػُ ثؤَيع، نُ يُ ْاَُنُيذا بؤ 
ػَُيهِ سؤًَُ، دًاواصيًُنِ ٓاػهشا يُ ًَْىإ ناس و ناسيطُسيِ ويظتذا دَنات، ضىْهُ 

 ُٓو دوو اليُُْ ًَُٖؼُ ثًَهُوَ ْاطاصئَ، دََيًَت:
سيعُت سؤسًًُ، بُآلّ َٔ دُطتُيُنِ فشؤػشاوّ يُ ريَش ))ًَُُٓ دَصاْطم، نُ ػُ

سَؾمُتِ طىْاٖذا، ضىْهُ ْاصامن ػُسيهِ ض ناسيَهِ، ضىْهُ ُٓو ناسَ ْانُّ، نُ 
دََُويَت، بَُيهى ُٓو ناسَ دَنُّ، نُ بًَضّ يٌَ ديَتُوَ. ُٓطُس ُٓو ناسَؾ دَنُّ، نُ 

ّ ًَٖؼتا َٔ ًِْ، نُ ُٓو ناسَ ْاَُويَت، ُٓو نات دإ بُ باػًِ ػُسيعُتذا دًََِْ، بُآل
دَنُّ، بَُيهى ُٓو ػشاثُيُيُ، نُ تًَُذا ثُْٗاُْ، َٔ دَصامن يُ ًٖض دُطتُيُنذا ًٖض 
ػتًَهِ باؾ بىوِْ ًًُْ، ضىْهُ َٔ ويظتِ ُٖيُ، بُآلّ ُٓطُس عمُويَت ضانُ بهُّ، 
ْاتىامن ُٓو ضانُيُ بهُّ، نُ دََُويَت، بَُيهى ُٓو ػشاثُيُ دَنُّ، نُ 

 (.29عع  14ويَت(()ًٓظشاسِ دووَّ ْاَُ
ٓؤطُطتطم َُٖإ بريؤنُ يُ نتًَبُ ْاوداسَنُّ )ػاسّ ػىدا(دا دَػاتُسِوو. ثًٌَ وايُ 
)ػًؼريؤٕ( نُ باطِ ػًَىاصَ دًاواصَناِْ سىنُشِاًِْ دَنات، بُساوسديَو يُ ًَْىإ 

ُساوسدَؾ دَوَيُت يُ اليُى و طشوػتِ َشؤيِ يُ اليُنِ تشَوَ دَنات. بُ ثًَِ ُٓو ب
طُيؼتىوَتُ ُٓوَّ، نؤْرتؤَيهشدِْ ُْٓذاَاِْ دُطتُ وَى نؤْرتؤَيهشدِْ َٓذاآلٕ وايُ، 
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ضىْهُ بُ ٓاطاِْ ًَهُض و طىيَشِايٍَُ دَبًَت، بُآلّ سَطُصَ طشنُناِْ ُْفع صياتش يُ 
نؤيًُ دَضٔ. ُٖس ضُْذَ طشوػتِ ُْفع بُسصتشَ يُ طشوػتِ دُطتُ، نُضِ ػىدّ 

ْرتؤَيهشدِْ دُطتُ ٓاطاْرتَ يُ نؤْرتؤَيهشدِْ ػىدّ ػؤّ، يُ ُْفظًؽ دَبًًَٓت نؤ
ساطتًذا ُٓو ػُٖىَتُّ دَيبًٓطم ُٓوَيُ، نُ ُْفع ثًَِ ػُسَُصاسَ، ُْ ُٓوَتا بُ تُواوّ 
نؤْرتؤَيِ بهات، بُ دؤسيَو، نُ ُٖس فُسَاًَْهِ ثًَذا طىيَشِايَُيِ بًَت، تا يُويَؼُوَ يُ 

وَتا بتىاًَْت نؤْرتؤَيِ دُطتُ بهات، ضىْهُ ُٓو نؤتِ ػُٖىَت دَسباصّ بًَت، ُْ ُٓ
 .185ُْٓذاَاُّْ ثًَِ ػُسَُصاسَ ويظت دَيادمىَيًًََٓت، ُْى ػُٖىَت

ُٓوَؾ َاْاّ وايُ، نُ ُْفع يُ ُْٓذاَُ طًَهظًًُنإ ػُسَُصاس دَبًَت، ناتًَو 
 طشى دَبٔ و ًَهُضِ فُسَاُْناِْ ْابٔ، بَُيهى يُبشيِ ويظت طىيَشِايَُيِ ػُٖىَت و
ٓاسَصووّ تىْذ دَبٔ، نُ سووَو ضانُ ٓاساطتُيإ دَنات، َُبُطتُإ يُوَؾ ػظتُٓوَّ 
َٓذاَيُ بُبٌَ ضًَزوَسطشتٔ و ػُٖىَتباصّ. بُو ثًًَُؾ نشدَّ طًَهظِ وَصيفُيُى دَبًَت، 
نُ يُ سيَطُيُوَ ٓاَادمًَو بُديذًََٖٓطم، ُٓويؽ بُسدَواًَذاُْ بُ ُْوَنإ. وَى ثًَؼرت 

ٖىَت بُ ٖؤّ طىْاُٖ بُٓسَِتًًُنُوَ نُ ٓادَّ بٌَ فُسَاًِْ ػىداّ نشد، بامساْهشد، ػُ
ٖاتُ ٓاساوَ. بُو ػًَىَيُؾ ػُٖىَت، وَى بُػًَو يُ طضانُّ، وَنى باصيَهِ ػىوّ يُطُس 
ػاِْ َشؤظ ًْؼتُوَ، بُآلّ بًَطىَإ يُ بُُٖػتذا ٖاوطُسطرييِ ُٓو ًَُالًًَُّْ ًَْىإ 

ت، ػُسِ و درواصيِ ْابًَت يُ ًَْىاًْاْذا )ُٓوَؾ وَى ويظت و ػُٖىَت بُػؤوَ ْابًًَٓ
بُػًَو يُ ياػًبىوُْنُ ٖاتُ ٓاساوَ(، يُ بشيِ ُٓوَ َُٖىو ُْٓذاَُنإ، بُ ُْٓذاَُ 
طًَهظًًُناًْؼُوَ طىيَشِايَُيِ ويظت دَبٔ، بُو ػًَىَيُؾ دَبًٓطم ُْٓذاَُ طًَهظًًُنإ 

ُٓوَّ ًَٓظتا دَطتُنإ تؤو يُ صَويذا تؤوّ ػؤيإ يُ نًًََطُّ صاوصيَذا دَضًَٓٔ، وَى 
 دَضًَٓٔ.

باوَسِ ْانُّ ػىيَُٓس بُ قظُناِْ َٔ ػؤى بًَت، ُٓطُس ًَٖشػُنُّ ثُياَبُس ثؤَيع بؤ 
طُس ػشاثُناسيًُ تؤقًَُٓسَناِْ رٕ ػؤنِ ُْنشدبًَت، ناتًَو دََيًَت: ))ضىْهُ 

واُّْ طشوػتُ(()ْاَُنُّ ًًََُٓناًْإ بُناسًَٖٓاِْ طشوػتًًإ طؤسِيىَتُوَ بُوَّ ثًَضُ
(. بُآلّ َٔ، بُ ثًَضُواُّْ ثؤَيظُوَ، باطِ ْانُّ 26بؤ ػَُيهِ سؤًَُ ًٓظشاسِ يُنُّ: 
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و ناسَ بًَضساوَناًْؽ طُسنؤُْ ْانُّ، ثاَيجؼت بُوَؾ يُ يًَهذاُْوَ و سووْهشُْوََذا بؤ 
بُ دووس ثشؤطُّ صاوصيَِ َشؤظ، ًَٖٓذَّ بؤّ بًىيَت ػؤّ يُ وػُ صبش و طًَهظًًُنإ 

 .186دَطشّ((
 يةكصانيى رؤحى و ملكةضبوونى شروشتى:  -6

دَتىاْطم بًًَطَم، ثُيىَْذيِ ثاػهؤيُتِ ًَْىإ رٕ و ًََشد، يُ نُيُثىوسّ َُطًشًذا بُ 
طؼتِ يُطٍَُ ٖاتُٓ ٓاساّ نؤََُيًَو تُفظريّ ْىيَِ نتًَبِ ثريؤصدا َايُوَ، يُ طُدَّ 

تُفظرييَهِ ْىيَِ بؤ ضريؤنِ ػَُيكهشدٕ و ضىاسََِ صايًٓؼذا، قُػُ ٓؤطُطتطم ضُْذ 
وَدَسْإ يُ )طفشّ تُنىئ(دا ػظتُسِوو. ػَُيكهشدٕ بُ ًَْش و ًًََُٓوَ يُطُس ويَُّٓ 
ػىدايُ، واتُ يُنظاًِْ ُٖيُ، بُآلّ ُٓوَ رٕ بىو ثًاوّ َُٖيؼَُيُتاْذ و بىوَ ٖؤّ 

دَبًَت ػىيَٓهُوتُ و وَدَسْاِْ يُ بُُٖػت، بؤيُ دَبًَت يُ ثًاو نَُرت بًَت، ٖاونات 
ًَهُضِ بًَت. ساطتًًُنُّ، ُٓو تًَهَُيُ طُيش و طَُُسَيُ دَسباسَّ رٕ يُ فُيظُفُّ 
قُػُ ٓؤطُطتًٓذا، يُ ُٓدماَِ ثًَهطُيؼتِٓ نؤََُيًَو ويَٓانشدِْ دًاواصَوَ دسوطت 
بىوَ، نُ ُْٖذيَهًاِْ يُ نتًَبِ ثريؤصَوَ و ُْٖذيَهًاِْ يُ فُيظُفُّ يؤْاًًُْوَ 

شتىوَ، ػمىوُْ باآلناِْ ُٓقٌَ يُ فُيظُفُّ يؤْاًْذا وايإ يًَهشد باوَسِّ بُو وَسط
يُنظاًًُْ ُٖبًَت، نُ يُ َُطًشًًُتذا دَيبًِٓ، بُآلّ يُ اليُنِ تشَوَ بريؤنُّ طىْاه 
و وَدَسْإ باوَسِيإ بُوَ تًَذا دَضاْذ، نُ رٕ بىوُْوَسيَهِ دوًْايًُ و يُويَؼُوَ ثًَىيظتِ 

 ًاس و دًَُوطريَ.بُ طُسثُسػت
صؤس داس يُ داْجًاْاُْناْذا بُ بشِيَهِ صؤس يُ ثًَضاْطم و ثؼتًىاًًُْوَ، سووداوَناِْ 

 ًَْىإ سُواسيًُناِْ دايهِ و رُْ ًَىاُْناِْ دَطًَشِيَتُوَ، دََيًَت:
))صؤس داس سيَههُوتىوَ رْاًَْهِ ديىَ، نُ ًََشدَناًْإ نُيًُػُم بىوٕ، ناتًَو 

هِ طهاآليإ يُ َاََُيُّ ػشاثِ ًََشدَناًْإ دَنشد، دايهًؼِ بُ دَٖاتُٓ الّ داي
ػًَىَيُنِ دذيِ تًَهٍَُ بُ طاَيتُ وَآلَِ دَداُْوَ: ًَٓىَ ػايُِْ صؤس يُوَ صياتشٕ، ضىْهُ 
صَاِْ ػؤتإ ْاطشٕ بؤيُ طُالَُت ْابٔ، ضًتإ يُّ طهاآلنشدْاُْ داوَ؟ يُ ناتِ 

آًُٖنُ ُْبىوَ، نُ بُ ُٖسيُنُ يُ ًَٓىَ ضِ طشيَبُطتِ ٖاوطُسطرييذا طىيَتإ يُ ن



 

127 

دَطىت: يُ َُٖىو ػتًَهذا دطُ يُ طىْاه ًَهُضِ ثًاوَنُت بُ، قظُّ تاَيِ يُطٍَُ 
 .187ُْنُيت، بًهُ بُ ٓاغا بُ طُس ػؤتُوَ، ُٓواُْ و ضُْذئ ٓاَؤرطاسيِ تشيؽ((

ُٖس ضُْذَ ٓؤطُطتطم درّ ُٓو تُفظريَ بىو، نُ دَيىت رٕ بُ دًا يُ ثًاو 
ػَُيكهشاوَ، ضىْهُ تُفظرييَهِ وَٖا دذيًُتِ َُبُطتِ ػىدا يُ ػَُيكهشدِْ ُٖسدوو 
سَطُصَ دًاواصَنُ دَػاتُ ريَش ثشطًاسَوَ، ُٖس ضُْذَ تُفظريّ تايبُتًِ ٓؤطُطتطم بُ 
سََضّ طًَهع يُ طفشّ تُنىيٓذا، وَى ٓاػهشايُ َُبُطت يًَِ بُسطشّ نشدُْ يُ رٕ، 

ِْ يُ ثُيىَطت بُ ُٓقًَُوَ، رٕ دَػُُْ ثًَطُيُنِ طُسَسِاّ ُٓواُْؾ تُفظريَنا
 .188ْاسِووُْوَ

ساطتُ ٓؤطُطتطم ثًٌَ وايُ، بىوِْ ًًََُٓ يُ ػؤيذا َاْاّ ػشاثُ ًًُْ، بَُيهى ػتًَهِ 
طشوػتًًُ، بُآلّ دَػًَت ثُيىَْذيِ ًَْىإ ًَْش و ٌََ ببًَتُ سََضيَو بؤ دَطُآلت و 

بُدذّ ُٖوَيًذاوَ نشؤنِ ًَهُضًِ رٕ و ًَهُضِ يُ ػىدّ طشوػتِ َشؤيًذا، ثاػإ 
سؤَيِ ٖاوسِيَِ ياسَُتًذَس، نُ نتًَبِ ثريؤص رِْ ثٌَ ْاوبشدووَ بذؤصيَتُوَ، ُٓوَؾ سؤَيًَهُ 
يُ ضىاسضًَىَّ ُٓقٌَ دَيهاتُ دَسَوَ، ضىْهُ تًُْا دَيهاتُ ػىيَٓهُوتُ يإ دؤسيَو يُ 

ٓؤطُطتطم ُٖوَيًذَدا يُ ْاو  نؤيًُ، نُ ثًَىيظتُ يُطُسّ ًَهُضِ ٓاغانُّ بًَت. قُػُ
تًَهَُيُّ دَقُ ثريؤصَنإ و ويَٓانشدُْناِْ فُيظُفُّ يؤْاًْذا، يُنظاًِْ ًَْىإ ُٖسدوو 
سَطُصَنُ يُطٍَُ سيَضطشتِٓ ُٓقٌَ بذؤصيَتُوَ، يُ ناتًَهذا ُٓو دَقاُّْ نتًَبِ ثريؤص يُ 

وَؾ نًَؼُ طفشّ تُنىيٓذا تُفظري دَنات، نُ رٕ دَنُُْ ًَهُضِ ثًاو، ُٖس ُٓ
 طُوسَنُّ بىو.

وا دياسَ ُّٓ نًَؼُيُ، يُ بٓضًُٓدا يُ رياِْ تايبُتًِ ٓؤطُطتطم و ثُيىَْذيِ بُ 
رْاُْوَ ٖاتبىوَ ٓاساوَ، ضىْهُ دوو دؤسّ درواصّ يٌَ ْاطًبىوٕ: طؤصاًِْ دؤطت، نُ الّ 

س ُٓو تًُْا دُطتُ بىو، يُطٍَُ قُػُ َؤًْهاّ َُطًشًِ ػىاثُسطتِ دايهِ، نُ صؤس دا
ًَٖٓذَ داواّ يُ نىسَِنُّ دَنشد ببًَتُ َُطًشِ، بُ يًَضَُ فشًََظهِ َُٖيذَسِػت. 
نُواتُ رٕ ُٓو َُػًىقُيُ، نُ يُ دوو دؤسّ طُيش ثًَهٗاتىوَ: دُطتُ، نُ َُٖىو 
سََضَناِْ وَدَسْإ و ثًظِ و ثُطتِ و..ٖتذ تًَذا ثُْٗاُْ، يُطٍَُ سؤغ، ُٓو ديىَ ثاى و 
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ايُ و الّ ثًاو و رٕ دًاواصيِ ًًُْ. رٕ وَى سؤسًَهِ ٓاقٌَ، سووُّْ، نُ ويَُّٓ ػىد
ثًَىيظتُ يُ َُٖىو سََضَناِْ دُطتُّ، يإ دًاواصيِ دُطتُيِ يُطٍَُ ثًاودا دًاواص 
بًَت، ثًَىيظتُ ُّٓ دًاواصيًُ دُطتُيًُؾ، نُ ػاوَِْ قىسطايِ و نًَؼِ سََضيًُ، بٌَ 

بىوُْوَسيَهِ ٓاقٌَ بطُيًَُْت، سووٕ ُٓوَّ صيإ بُ يُنظاًِْ رٕ يُطٍَُ ثًاو وَى 
 .189بهُيُٓوَ

ٓؤطُطتطم يُ داْجًاْاُْناْذا ُٖوَيًذاوَ ُٓو نًَؼُيُ ضاسَطُس بهات، بُوَّ وتىويُتِ 
ػىدا َشؤظِ ٓاقًَِ يُ ويَُّٓ ػؤّ ػَُيكهشدووَ و نشدويُتِ بُ ٓاغا بُ طُس طًاًُْبُسَ 

ؤظًؼذا دوو ًَٖضّ ػَُيكهشدووَ، نًَىيًُ بٌَ ُٓقًَُناُْوَ، وَى ضؤٕ يُ ْاو ُْفظٌ َش
يُنًَهًإ بُ ٖؤّ ثُيُُْنشدُْوَ نؤْرتؤَيِ ُٓوَنُيإ دَنات، دووًََؼًإ ًَهُضُ و 
ػىيَٓهُوتُّ يُنَُُ. يًَشَوَ رٕ، يُ تىاْاّ صَيِٓ، يإ يُ اليُُْ سؤسًًُنُيذا يُطٍَُ 

ِ سَطُصّ ثًاو يُنظاُْ، بُآلّ بُ ٖؤّ دُطتُيُوَ ًَهُضِ ثًاوَ، دُطتُّ رٕ ًَهُض
 .199ًَْشَ، بُ َُٖإ ُٓو ػًَىَيُّ، نُ ػُٖىَت ًَهُضِ ويظت دَبًَت

رًْؽ، ُٖس وَنى ثًاو، يُ اليُُْ سؤسًًُنُيذا تًُْا ًَهُضِ ػىدا دَبًَت، ُٖس 
ضُْذَ دًاواصيِ دُطتُيِ يُطٍَُ ثًاو و ًَهُضبىوِْ بؤّ بُو ٖؤيُوَ ْهىَيِ يًَٓانشيَت، 

ُ يًَِ دابربِيَت، ُٓوَؾ يُ اليُِْ سََضيًُوَ ويَُّٓ ضىْهُ بُػًَهُ يُ طشوػتِ و َُساَي
ثُيىَْذيِ ػىيَٓهُوتُيِ ًَْىإ ُٖسدوو اليُُْنُّ ُْفظُ، َُُٓؾ َاْاّ وا ًًُْ، رٕ يُ 
وَصيفُّ تًَشِاَاِْ باآلّ ُٓقٌَ بًَبُسيِ بًَت، نُ بُ ٖؤيُوَ، وَى طفشّ تُنىئ دََيًَت، 

تًُْا ثًاو ويَُّٓ ػىدايُ. يُ ساطتًؼذا قُػُ  َشؤظ ضىوَتُ طُس ويَُّٓ ػىدا، ُٖس ضُْذَ
ٓؤطُطتطم دَطُسِيَتُوَ طُس ثؤَيظِ ثُياَبُس: دََُويَت بضأْ، نُ طُسّ َُٖىو ثًاويَو 
َُطًشُ، بُآلّ طُسّ رٕ ثًاوَ، طُسّ َُطًشًؽ ػىدايُ...ٖتذ )ْاَُّ يُنَُِ 

 (.19:3ثؤَيع بؤ ػَُيهِ نؤسيٓتًؤغ، ًٓظشاسِ ياْضَيُّ 
قُػُ ٓؤطُطتطم، يُو دَقاُْدا ُٖوَيِ صؤس دَدات، تا طٓىسيَو بؤ ُٓو يُ ساطتًذا 

ثشطاُْ دابًَٓت، نُ يُ باصُّْ طشوػتِ ًًََُٓ و سؤَيِ رٕ وَى دُطتُيُنِ ػىيَٓهُوتُ و 
ًَهُضِ ثًاو دَػىيًَُٓوَ، يُطٍَُ ُٓو ثشطُدا، نُ دََيًَت رٕ دووسَ يُوَّ بتىاًَْت يُ 
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ًَُإ ساصيًُ، بُآلّ دووًََإ سَت دَناتُوَ، دَيُويَت َُطًشذا ْىٍَ ببًَتُوَ. بؤ يُن
ُٓو سَطُصَّ ْاو طشوػتِ َشؤظ دُػت يٌَ بهاتُوَ و بًَُٖض بهات، نُ بُ ٖؤيُوَ َشؤظ 

. ُٓوَؾ اليُِْ سؤسًًُ و ُٖقِ بُ سَطُصَوَ Reasonيُ ػىدا دَضًَت، واتُ ُٓقٌَ 
سؤغ يُ َشؤظذا يُنُ، ُٓطُس ُْٖذٍَ ًًُْ، سؤسًَهِ ًَْش و يُنًَهِ ٌََ بىوِْ ًًُْ، بَُيهى 

داسيؽ رٕ الدَدات، َاْاّ وا ًًُْ تىاْاّ يُوَ باآلتش، واتُ فؤسَِ تًَشِاَاِْ ُٓقًًَِ 
 ُْبًَت.

ُٖس ضُْذَ يُوَّ ويظتىيُتِ يُ سووّ سؤسًًُوَ رٕ بُسص بهاتُوَ بؤ سيضّ ثًاو، 
ًْا رِْ بُ ػاوَِْ طىثاطِ ٓؤطُطتطم دَنُئ، بُآلّ سَػُّٓ ُٓوَػِ يًَذَطشئ، نُ تُ

اليًَُْهِ دُطتُيِ صَم صاًْىَ، وَى ُٓوَّ ثًاو َُٖإ ُٓو اليُُْ دُطتُيًُّ ُْبًَت. 
ُٓوَّ فُيًُطىفُ بىوْطُسا ٖاوضُسػُنإ دَئًًََ ضُْذَ دىاُْ، يُوَّ طًَهع ٓاَارَيُ 
بؤ ساطتًًُنِ طشْط، ُٓوَؾ ُٓوَيُ، نُ تاى ْاتىاًَْت بُبٌَ ُٓويرت ناٌََ بًَت، 

هٗاتُّ دُطتُيِ َشؤظًؽ بُ ٓاػهشا دَبشِّ ُٓو ساطتًًُيُ: ُٖس ضُْذَ ُٓو دُطتُيُ ثًَ
نؤََُيًَو نؤُْٓذاَِ ناًََِ تًَذايُ، وَنى نؤُْٓذاَِ دََاس، نؤُْٓذاَِ ُٖسغ، 
نؤُْٓذاَِ ُْٖاطُدإ و...ٖتذ، بُآلّ ًْىَّ نؤُْٓذاَِ صاوصيَِ ُٖيُ، بؤيُ بُبٌَ 

ناٌََ ْابًَت، يًَشَوَ طًَهع الّ بىوْطُسانإ نُطًَهِ تش يُ سَطُصّ بُساَبُس 
 سَُْٖذيَهِ َشؤيِ بُسضاو بُ ػؤوَ دَطشيَت.

ُٖسضِ ٓؤطُطتًُٓ، طُسَسِاّ ُٖوَيُناِْ، نُضِ يُ نؤتايًذا ًَْشيُٓيِ و باآليِ 
ثًَهُوَ بُطت، ًًََُٓيِ و بًَبُٖايِ يإ داتُثًًٓؼِ ثًَهُوَ طشيَذا. نُوابًَت دًًٓعًغ 

ناتًَو وتىويُتِ ٓؤطُطتطم يُنظاًِْ سؤسِ بشِياسداوَ، بُآلّ ًًََُّٓ  يًؤد ُٖقِ بىوَ
ػظتىوَتُ يًَىاسّ َُتشطًًُوَ، بُوَّ ػظتىويُتًُ ضُْذ ٓاَيؤصيًُنِ ُٖطتُنًًُوَ، نُ 
ُٓقٌَ دريإ دَوَطتًَتُوَ، ُٖسوَٖا دُػتِ يُوَ نشدووَتُوَ، نُ يُ َاََُيُّ يُطٍَُ 

اػإ ثاَيجؼتِ يُو بريوباوَسَِ نؤْاُّْ ًًََُٓ و ُٖطتذا ويظتِ ػؤّ دَدؤسِيًََٓت، ث
 .191الواصيِ ُٓقًًًَإ ثًَهُوَ دَبُطت، دَنشد
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الّ قُػُ ٓؤطُطتطم، ُْفظِ ٓاقٌَ دَتىاًَْت نؤْرتؤَيِ ػتُ دَسَنًًُنإ بهات، بُآلّ 
يُ اليُنًؼُوَ دَنشيَت يُ سيَطُّ ػؤػُويظتًِ تىْذَوَ طُسدمِ بُ الّ ُٓو ػتاُْدا 

َؾ فؤسًََهِ تايبُتِ ػؤيُتِ يُ نُوتٔ و ػهظتًَٗٓإ، نُ بُسدَواّ بُ بشِوات، ُٓو
رُْوَ ثُيىَطت دَبًَت، ُٖس ضُْذَ يُ ًَٓظتادا ثًَِ دَوتشيَت بُناسًَٖٓاًَْهِ ػشاثِ 

ُٓو دؤسَ بُناسًَٖٓاُْؾ دَبًَتُ ٖؤّ دسوطت بىوِْ نُيًَٓطُيًَو، نُ ػىدّ  192ُٓقٌَ
وّ دَبات، ُٓوَؾ تًُْا يُ دوًْاّ واقًعذا ٓؤطُطتطم بُ نُّ ونىستِ يُ ويظتذا ْا

سووْادات، بَُيهى دَػًَت يُ دوًْاّ ػُوُْناًْؼذا سوو بذات، وَنى ػمىوُْيُنًؽ باطِ 
 صيٓا دَنات يُ ػُياَيذا. يُ َىْاداتُناًْذا دََيًَت:

))تؤ فُسَامن ثٌَ دَدَيت دًَُوّ ػُٖىَتُناِْ دُطتُّ بطشّ، ًَٓؽ بُ ًْعُُتِ تؤ 
 قًَضَوْاُْ دابشِاّ، بؤػِ دَسنُوت، نُ سَبُِْ يُ ٖاوطُسطرييِ باػرتَ((. يُو قىدسَتُ

بُآلّ يُ ػُوْذا صؤس دََبضويًََٓت، بُ دؤسيَو تًُْا ثاَيُٓسَناِْ برينشدُْوَ و 
ضًَزوَسطشتِٓ ْادىَيًًََٓت، بَُيهى ثُيهًَؼِ دَنات بُسَو ػتًَو، نُ وَى دؤسيَو يُ 

 ساصيبىوٕ يإ نشدٕ وايُ.
اَيهشدُْوَ دسؤصْاُْيُ ناس يُ ُْفع و دُطتُػِ دَنات، بُ دؤسيَو يُ ناتِ ُٓو ػُي

ػُوْذا ُٓو ويَٓانشدُْ وًًَُٖاُّْ بؤ صيٓذوو دَناتُوَ، دََبات بُسَو ُٓو ػتاُّْ، نُ 
 .193ساطتًًُنإ يُ ناتِ بًَذاسيذا ْاتىأْ عمبُٕ

رت ُّٓ دًاواصيًُّ ٓايا يُ ُٖسدوو ساَيُتُنُدا، ض ػُو و ض بًَذاسيؽ ُٖس َٔ ًِْ، ًٓ
ًَْىإ ُٓو دوو ناتُ ضًًُ، ُّٓ نىا ُٓقًَِ، نُ يُ ناتِ بًَذاسيذا يُطٍَُ ُٓو وَطىَطاُْدا 

 .194دَدُْطا
ػؤ بُدَطتُوَدإ و الواصيِ ويظت الّ ٓؤطُطتطم يُ سووّ سََضيًُوَ ثُيىَْذيِ بُ 

ٕ و طؤص و رُْوَ ُٖبىو، ُٓوَؾ بُػًَهِ نَُُ يُو ثُيىَْذيًُ فشاواُّْ يُ ًَْىإ ر
َُٖيضىوُْ تىْذَنإ و ػُٖىاِْ بىوِْ ُْفظذا ُٖيُ، نُ ُٓدماًََهِ ساطتُوػؤّ يُ 
دَطتذاِْ دَطُآلت و نؤْرتؤَيُ الّ رٕ. ُٓو يُ دَطتذاِْ نؤْرتؤَيُؾ واّ يُ قُػُ 
ٓؤطُطتطم نشد، تا ُٓوثُسِّ سقِ يُ ػُٖىَتِ دُطتُ ببًَتُوَ، نُ بُ ٖؤيُوَ دُطتُ يُ 
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ػِ دَبًَت. داسيَهِ تشيؽ دَبًٓطم ُٓو ػُسِ و ًَُالًًَُّْ ًَْىإ دَطُآلتِ ُْفع يا
ػُٖىَت و ويظت بُوَ يًَو دَداتُوَ، نُ ُٓدماَِ طىْاُٖ بُٓسَِتًًُنُّ َشؤظُ، طىْاِٖ 
ياػًبىوٕ، نُ بُبٌَ ُٓو طىْاُٖ ُْٓذاَُناِْ صاوصٍَ يُ دًَُوّ ويظت دَسُْدَضىوٕ، وَى 

بىوٕ، بُ َُٖإ ُٓو ػًَىَيُّ دَطت تؤو يُ  ضؤٕ ُْٓذاَُناِْ تشّ دُطتُؾ ًَهُضِ
صَويذا دَضًًََٓت، ُٓويؽ تؤوّ يُ نًًََطُّ صاوصيَذا دَضاْذ، رًْؽ بُ سىنُِ ُٓوَّ 
بابُتِ ػُٖىَتِ ثًاوَ، ثُيىَطتُ بُو ًَهُضًًُ ٓاصاسبُػؼُوَ، َُبُطتُإ 

 .195ًَهُضبىوِْ ُْفظُ بؤ دُطتُ
هظِ بطؤسِيَت و يُ دًَطُنُيذا قُػُ ٓؤطُطتطم ُٖوَيًذا سََضيًُتِ نؤِْ طًَ

يُنظاًِْ سؤسِ دابًَٓت، بُآلّ يُ ساطتًذا ٖات و دُػتِ يُ َُٖإ َُٖيىيَظتِ ثًَؼىو 
نشدَوَ، نُ رٕ ثُيىَطتُ بُ دُطتُوَ، بُ تًَهضىوُْ ُٖطتُنًًُناُْوَ يُ درايُتِ 

نُِ نشدِْ ُٓقًَذا، ًَٖؼتاؾ ُٖس بُ سىنُِ طشوػت ػىيَٓهُوتُّ ثًاوَ، ثًاويؽ بُ سى
ًَهُضبىوِْ دُطتُ بؤ سؤغ، نُ طًظتَُِ تُْذسوطت ّ ػتُنإ ثًَىيظتِ دَنات، 

 .196 َافِ دَطُآلتِ ُٓقًًَِ ُٖيُ بُطُسيذا
 ذن لة ئامسان:  -7

يُى نًَؼُّ نؤتايِ َاوَتُوَ، نُ قُػُ ٓؤطُطتطم باوَسِّ بُ يُنظاًِْ تُواوّ رٕ و 
ُ يُ سؤرّ قًاَُتذا، نُ تًايذا ثًاو ُٖبىوَ تًايذا، ُٓويؽ بىوِْ ُٖسدوو سَطُصَنُي

طًَهع بُ تُواوّ نح دَبًَتُوَ و ػُٖىَت بُ يُنذاسيِ ْآًًَََت. ُٓو نًَؼُيُؾ قُػُ 
ٓؤطُطتطم يُ سؤراِْ ثرييذا صؤس ثًًَُوَ طُسقاٍَ بىو، بُ دذّ و طشْطًًُنِ صؤسَوَ يًَِ 

ويَُّٓ رٕ دَطؤسِيَت  دَنؤَيًًُوَ، بريّ باوّ نًًََظاؾ يُو ناتُدا وا بىو، نُ يُ قًاَُتذا
بؤ ثًاو و بىوًْإ ْآًًَََت. يُوَػذا ثؼتًإ بُ وتُناِْ قُػُ ثؤَيع دَبُطت، ًَُُٓ 
َُٖىوَإ بُ يُنًَتًِ ًُٓإ تُواو دَبطم و نىسِّ ػىداؾ دَبًَتُ َشؤظًَهِ ناٌََ 

(. ُٖسوَٖا ُٓو وتُيُّ دََيًَت: ))ُٓو رْاُّْ، 13:4)ْاَُّ ثؤَيع بؤ ػَُيهِ ٓىفظىغ 
نُ ثًَؼرت ْاطًىِْ دَضُٓ طُس ػًَىَّ نىسِّ ػىدا، تا ُٓويؽ ببًَتُ بشا طُوسَ يُ ْاو 

. ُْٖذيَو نُغ يُو وتاُْوَ طُيؼتُٓ ُٓوَّ، ُٖس نُطًَو، نُ يُو 197َُٖىو بشاناًْذا((



 

132 

سؤرَدا صيٓذوو دَبًَتُوَ ثًَىيظتُ بشِواتُ طُس ويَُّٓ نىسِّ ػىدا و وَنى َُطًض ببًَتُ 
طُس ويَُّٓ ثًاوإ، بُ تايبُتِ، نُ ػىدا ثًاوّ يُ قىسِ و رًْؼِ يُ  ثًاو، رْإ بضُٓ

ثُساطىوّ ثًاو دسوطت نشدووَ، ًَٓؽ ثًَِ وايُ، ُٓو نُطاُّْ باوَسِيإ بُو قظُيُ ُٖيُ، 
صؤس ُٖطتُنًًاُْ يًَهًإ داوَتُوَ و ُٓوَػًإ يُ برينشدووَ، نُ يُ قًاَُتذا ػُٖىَتِ 

ْابًَت، ضىْهُ َشؤظُناِْ طُسَتا، واتُ ٓادَّ و  طًَهظِ، نُ َايُّ ػُسَُ بىوِْ
رُْنُّ، ثًَؽ ُٓدماَذاِْ طىْاُٖنُيإ ُٖسدوونًإ سووت بىوٕ و ػُسًَؼًإ 

 (.25:2ُْدَنشد)طفش ايتهىئ 
بُو ػًَىَيُؾ دَبًٓطم، يُ ناتًَهذا ًٖض نَُىنىسِيًُنِ دُطتُيًإ ْآًًَََت، نُضِ 

ْهُ يُ وَٖا ساَيُتًَهذا ًٖض نَُىنىستًًُى يُ طشوػتِ بُٓسَِتًِ ػؤيإ دَثاسيَضٕ، ضى
سَطُصّ رْذا ْابًَت، بَُيهى سَطُصيَهِ طشوػتِ دَبًَت، ُٖسوَٖا يُو سؤرَدا ثُيىَْذيِ 
طًَهظِ و ػظتُٓوَّ َٓذاٍَ ْابًَت، بؤيُ ُْٓذاَُ طًَهظًًُناِْ رٕ ًٖض طىودو 

دَبُٓ بُػًَو يُ دىاًًُْنِ ناسيطُسيًُنًإ ْابًَت و ٖاوػًَىَّ داسإ بُناسْايُٕ، بَُيهى 
ْىٍَ، ػُٖىَتِ طُيشنُس و بًُٓساِْ ْاوسووريًََٓت، ضىْهُ بُ ًٖض ػًَىَيُى يُو دوًْايُدا 
ػُٖىَت ْآًًَََت، بَُيهى َُٖىوإ يادّ ػىدا دَنُُْوَ و بُٖؤّ سًهُُتُنُيُوَ بُسص 

ُس ُٓوَّ دسوطت سايذَطشٕ، ُْى تًُْا يُبُس ُٓوَّ يُ ًٖضُوَ ػَُيكًهشدووئ، بَُيهى يُب
 .198نشاواِْ ػؤّ يُ تًاضىوٕ سصطاس نشدووَ

قُػُ ٓؤطُطتطم ُٖوٍَ دَدات ضريؤنِ ػَُيكهشدٕ، بُو ػًَىَيُّ يُ طفشّ تُنىيٓذا 
ٖاتىوَ، بُ ػًَىَيُنِ ْىٍَ ساظُ بهاتُوَ، ناتًَو ػىدا يُ طُسَتاّ ػَُيكهشدِْ َشؤظذا 

ُويؽ ػُوت، ثُساطىويُنِ رِْ ػَُيكهشد: ))ػىدا ػُوّ ػظتُ ضاوّ ٓادََُوَ و ٓ
يًَهشدَوَ و دًَطُنُّ بُ طؤػت ثشِنشدَوَ، ثاػإ ػىدا يُو ثُساطىوَّ يُ ٓادََُوَ 

 (.23عع  2:2بشدبىوّ رًَْهِ ػَُيكهشد(()تهىئ 
دَبًَت ػايل يُو ناسَيذا، َُبُطتِ ٓاَارَدإ بىوبًَت بُ ثًَؼبًًًُٓنُّ َُطًض و 

ََضَ بؤ َُسطِ َُطًض، طٓطِ َُطًشًؽ نًًََظانُّ: ))ػُوّ ٓادَّ بُ ٓاػهشا س
يُطُس ػاض ضُقؤّ ثًانشا، ُٓوَ بىو يُنًَو يُ طُسباصَنإ ضُقؤيُنِ نشد بُ طٓطًذا و 
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(. ُٓو ًًًَْٗٓاُْؾ 34:19دَطتبُدٌَ ػىئَ و ٓاو دَسثُسِئ(()ًٓٓذًًِ يىسُْٓا 
يُ، نُ نتًَبِ طشْطًًُنِ صؤسيإ الّ نًًََظا ُٖيُ، يُ ساطتًذا ُٓوَ دَسبشِيُٓ تُواوَنُ

ثريؤص يُ ػَُيكهشدِْ رْذا بُناسيًَٗٓاوَ، ُٓو ُْيىتىوَ ػىدا ويَُّٓ رِْ نًَؼاوَ يإ 
ػًَىَّ ثًَذاوَ، بَُيهى دََيًَت يُو ثُساطىوَّ يُ ٓادََِ نشدَوَ رًَْهِ ػَُيكهشد. نُواتُ 
رًْؽ، ُٖس وَنى ثًاو، ػىدا ػَُيكًهشدووَ، ػَُيكهشدًْؼِ يُ ثُساطىوّ ثًاوَوَ 

سػُسّ يُى بىوِْ ًَْىاًْاُْ، ػًَىاصّ ػَُيكهشدًْؼًإ ٓاَارَيُ بُ َُطًض و دَ
 .199نًًََظانُّ

ضريؤنِ ًٓٓذًًِ َُتِ دَسباسَّ طفتىطؤّ طذوقًًُنإ يُطٍَُ سُصسَتِ َُطًض 
 بُّ ػًَىَيُ بىوَ: 299دَسباسَّ قًاَُت و رٕ نشدووياُْ

بىوِْ ًًُْ، يًًَإ ثشطِ: سؤريَو نؤََُيًَو طذوقِ ٖاتُٓ الّ و ثًًَإ طىت قًاَُت 
))َىطا ثًَِ وتطم، نُ ُٓطُس نُطًَو عمشيَت و َٓذاَيِ ُْبًَت، بشانُّ رُْنُّ دَػىاصيَت 
و بُسدَواَِ بُ ُْوَّ بشانُّ دَدات. ُٓطُس سُوت بشا ُٖبٔ، يُنًَهًإ رٕ بًًََٗٓت و 

بؤ طًًَُّ و بؤ بُبٌَ ُٖبىوِْ َٓذاٍَ عمشيَت، رُْنُّ بؤ بشاّ دووََِ دَبًَت، يُويؼُوَ 
ضىاسَّ و بُو ػًَىَيُ تا سُوتَُطم، رُْنُؾ َشد، يُ قًاَُتذا دَبًَتُ رِْ ناّ يُ بشانإ، 
ضىْهُ يُّ دوًْا رِْ َُٖىويإ بىوَ. َُطًض يُ وَآلَذا ثًَِ طىتٔ ًَٓىَ طىَشِإ و 

بَُيهى  ٓاطاتإ يُ نتًَب و ًَٖضّ ػىدا ًًُْ، ضىْهُ يُ قًاَُتذا رٕ و ررمىاصيِ ْآًًَََت،
 (.39عع  22:2وَى فشيؼتُّ ػىا دَبٔ يُ ٓامسإ(()ًٓٓذًًِ َُتِ 

نُواتُ وَآلَِ ُٓوَ ُْبىو، نُ ُٓو رُّْ باطٌ دَنُٕ وَى رًَْو صيٓذوو ْابًَتُوَ، 
بَُيهى دَبًَتُ ثًاو، وَيٌَ َُطًض ْهىَيِ يُ ٖاوطُسطرييِ يُ قًاَُتذا نشد، بُآلّ ْهىَيِ 

ايُدا ُْنشد، بَُيهى دُػتِ يُ بىوِْ ُٖسدوو سَطُصَنُ يُ بىوِْ سَطُصّ رٕ يُو دوًْ
يُويَذا نشدَوَ، وتِ ُْ رٕ بُ ػىو دَدسيَت و ُْ ثًاويؽ رٕ دًًَََٖٓت، َُبُطتِ ُٓوَ بىو 
ُٓو نُطاُّْ يُّ دوًْايُدا بُ ػًَىَّ طشوػتِ ٖاوطُسطرييًإ نشدووَ يُ قًاَُتذا دَبٔ، 

 .291ًَتبُآلّ يُ ٓامسإ ضًرت ٖاوطُسطرييِ ْآًََ
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رٕ يُ ديذّ ٓؤطُطتًٓذا، يُ اليُى يُ ػًَىَّ دايهًذا، بُو سؤَيُّ يُ رياًْذا 
طًَشِاويُتِ، تشوطهايِ ٓىًََذ و سؤسًِ ثًَبُػؼًىَ، يُ اليُنِ تشيؼُوَ يُ ػًَىَّ دؤطت 
و َُعؼىقذا ضًَزّ دُطتُيِ ثًَبُػؼًىَ، ضِ يُو باسَيُوَ بًًَطَم؟ دََيًطَم ٓؤطُطتطم صؤس 

بريؤنُّ طىْاِٖ يُنُّ ناسيطُس بىوَ، ُٓوَؾ عُقًذَيُى بىوَ ػؤّ  بُ تىْذّ بُ
دايًَُٖٓٓاوَ، ضىْهُ ثًَؽ ُٓو ثؤَيع و تُستىيًإ و ٓاَربؤص و غُيشّ ُٓواًْؽ فًَشّ 
ػَُيهًًإ نشدووَ. ُٓو طىْاٖاُّْ ُٓدماٌَ داوٕ و ُّٓ دؤسَ عُقًذَيُؾ يُوالوَ، 

ظ ُٖس يُ طُسَتاوَ بُالّ ػُسِدا نًَؽ ُٖطتِ ُٓوَيإ تًَذا ضاْذووَ، نُ ويظتِ َشؤ
نشاوَ، ًٖض ػتًَهًؽ دطُ يُ فُصَيِ ػىدا ْاتىاًَْت بًطًَشِيَتُوَ، فُصَيًَو، نُ ػىدا بُبٌَ 

 بُساَبُس بُ ػَُيهِ دَبُػؼًَت.
ٓؤطُطتطم ُٖس ًَٖٓذَّ يُ تىاْادا بىو، نُ ويظتِ َشؤظ يُ ػشاثُ و طىْاه بُوَ يًَو 

ُنُّ سُوا و ػؤػُويظتًِ ٓادَّ بؤ سُوا بًَت، ٓؤطُطتطم بذاتُوَ، نُ ُٓدماَِ طىْاٖ
دََيًَت ًَُُٓ يُبُس ُٓوَّ َُٖىوَإ ُْوَّ ٓادََطم، َُٖىوَإ يُ طىْاُٖنُيذا 
بُػذاسئ، بَُيهى ساطتًًُنُّ ًَُُٓ َُٖىوَإ ُْوَّ ُٓو طىْاُٖئ، ضىْهُ طىْاِٖ 

اوَ و َُٖىو نشدَوَيُنِ يُنُّ بُ ٖؤّ ػُٖىَتُوَ نُوتُوَ و ًَٖؼتاؾ ُٓو ػُٖىَتُ َ
ثشؤطُّ َٓذاٍَ ػظتُٓوَ ثًع دَنات، بُ ٖؤّ ُٓو ػُٖىَتُ طًَهظًًُػُوَ، َُٖىو 
سَطُصّ َشؤيِ صَسَسَُْذٕ و صؤسيُّٓ سَٖاّ ٓادًًََُنإ ُْفشَت يًَهشاو بىوٕ، بَُيٌَ، 

اُْوَ دَػًَت ُْٖذيَهُإ سصطاسَإ بًَت، بُآلّ سصطاسبىوِْ ُٓواُْمشإ ثُيىَْذيِ بُو ٓاصاس
ُٖيُ، نُ نىسِّ ػىدا ضُػتىِْ، بُ ػُفاعُتِ ُٓو دايهُ دَبًَت، نُ بُ ثانًضَيِ ثًَِ 
دووطًإ بىو، ًَُُٓ بُ ٖؤّ رًَْهُوَ تًاضىوػمإ يُطُس ْىوطشا، ُٖس بُ ٖؤّ رًَْهًؼُوَ 

 دَسفُتِ سصطاسَإ بؤ طُسِايُوَ!
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 قةشة تؤماى ئةكويهى
St. Thomas Aquinas 

 
)ثًاو يُ رٕ بُسصتشَ، وَى ضؤٕ سُصسَتِ َُطًشًؽ يُ )

ثًاو بُسصتشَ. يُنًَو يُ َُطُيُ دًَطريَناًْؽ، نُ ْانشيَت 
بطؤسِيَت ُٓوَيُ: ضاسَْىوطِ رٕ يُ رياْذا بُ ثًَِ ناسيطُسيِ 
ثًاو دَبًَت، ُٓويؽ ًٖض دَطعُآلتًَهِ بُطعُس ٓاغانُيعذا    

.))ًًُْ 
 تؤَاّ ُٓنىيِٓ

 
، نُ يُ سىنُذاًْذا بعُوَّ ضعِ   ))َشؤظ بُ ٖؤّ سُواوَ

باػُ و ضِ ػشاثُ َُٖيُّ نشد، بٌَ فُسَاًِْ ػعىداّ نعشد،   
ًَٓظتاؾ يُ َُٖىو ُْوَيُنذا باسّ ُٓو طىْعاِٖ يُنَُعُّ   

 يُطُس ػاُْ((.
 تؤَاّ ُٓنىيِٓ
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 قةشة تؤماى ئةكويهى
 

 شةرةتا:
ذ ُٓنىيِٓ طُوسَتشئ فُيًُطىفِ َُطًشًًُ يُ طُدَناِْ ْاوَسِاطتذا، ضُْ

ْاصْاويَهِ يًَٓشاوَ، يُواُْؾ َاَؤطتاّ طُوسَّ نًًََظا و َاَؤطتاّ فشيؼتُيِ، 
فُيظُفُنُػِ بُوَ وَطفهشاوَ، نُ طًُفؤًًُْنِ ُٓقًًًَُ، ٓاواصَناِْ بُ سيَهِ و 
ٖاسَؤًًُْوَ بُ دواّ يُنذا دئَ. دَسباسَّ ْىوطًُٓ صؤسَناًْؼِ وتشاوَ، نُ 

دا سايطُياْذ، ُٓنىيِٓ 1323ثاثا يُ طاَيِ  ناتذسآًًُنِ طُوسَّ بريؤنُناُْ، تا
)قُػُ(يُ و تؤَاويًُتًؽ بُػؼؼًَهِ ػىدايًُ! َُصُٖبِ ناطؤيًهِ، ْىوطًُٓناِْ 
ُٓنىيًِٓ بُ ضُنًَهِ فُيظُفًِ ناسيطُس دَصاِْ بؤ بُسَْطاسبىوُْوَّ بًَباوَسِّ و 

فًهشّ  سيَباصّ )ال أدسٍ(. ًَٖؼتا ناسيطُسيِ صؤسّ يُطُس نًًََظاّ ناطؤيًهِ و
َُطًشِ بُ طؼتِ ُٖيُ، ضىْهُ ُٓو تًُْا بؤ طُدَناِْ ْاوَسِاطت بُ طىود ُْبىو، 
بَُيهى بؤ طُسدََِ ٖاوضُسػًؽ، بُ بَُيطُّ ُٓوَّ ًَُُٓ يَُشِؤدا بضوتُٓوَّ تؤَايِ 
ْىٍَ دَبًٓطم، نُ ياوَساِْ دَياُْويَت بطُسِيَُٓوَ طُس ُْٓطًَضَّ َشؤيِ َُطًشًِ 

ُٖوَيِ صؤسيؽ دَدَٕ يُ طايُّ ُٓو فُيظُفُ الٖىتًًُّ قُػُ تؤَاّ ُٓنىيِٓ، 
قُػُ تؤَاّ ُٓنىيِٓ ثايُ طُسَنًًُناِْ داَُصساْذووَ، نًَؼُناِْ َشؤظِ 

 .292سؤرٓاوايِ ٖاوضُسخ ضاسَطُس بهُٕ
 ذيانى: -0

يُ نؤػهِ سؤناطًها  1225يإ طُسَتاّ طاَيِ  1224تؤَا يُ نؤتايِ طاَيِ 
ٖاوػًَىَّ قُآليُ و طٌَ ًٌَ يُ ُٓنىيٓؤوَ  )واتُ بُسدّ وػو(، نُ نؤػهًَهِ

دووسَ، نُ دَنُويَتُ بانىوسّ ػاْؼًِٓ نؤِْ طًظًًِ، يُ باػىوسّ ًٓتاَيًا، يُ 
. ُٖس بُوَؾ ْاصْاوّ )ُٓنىيِٓ(ّ يًَٓشاوَ. 293ًَْىإ سؤَا و ْاثؤظم يُدايهبىوَ
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ُنُيُتِ، باونِ تؤَا نؤْتِ ُٖسيَُِ ُٓنىيٓؤ بىو، تؤَاؾ بضىونرتئ بشاّ ْاو ػًَضاْ
، ناتًَو تَُُِْ طُيؼتىوَتُ ثاْضَ طاٍَ، باونِ ْاسدويُتًًُ ديَشّ 1239طاَيِ 

َؤْتِ ناطًٓؤ، نُ َاَِ طُسثُسػتًِ دَنشد، ْؤ طاٍَ يُويَذا ػىيَٓذّ تا تَُُِْ 
بىو بُ ضىاسدَ طاٍَ. يُو ديَشَدا فًَشّ رَاسَيُى يُ صاْظتُ دًاواصَنإ بىو، ُٖس وَى 

ًؼِ ػىيَٓذ. ُٓو ديَشَ بُػًَو بىو يُ َىَيهُناِْ ثاثا، بُآلّ سيَظاناِْ رياِْ سؤس
(ثاػاّ طًظًًِ، ْاوضُّ 1259عع  1194ًَٖضَناِْ ثاػا فشدسيهِ دووَّ )

ديَشَنُيإ داطرينشد، بُآلّ ساًٖبُنإ ًَٖؼتا يُطُس وَفاّ ػؤيإ بؤ ثاثا َاُْوَ، 
ىَّ طُسباصّ ديَشَنُ دا فُسَاًْذا بُ ػ1299ًَبؤيُ ثاػا صؤس تىسَِبىو، يُ طاَيِ 

داطريبهشيَت و ساًٖبُناِْ يٌَ وَدَسبٓشئَ، تؤَاؾ ْاضاس دًِ ديَشَنُّ دانُْذ و بؤ 
 ضُْذ َاْطًَو طُسِايُوَ َاَيُوَ.

صؤس يُطٍَُ ػًَضاُْنُّ َُْايُوَ، باونِ يُ ثايًضّ َُٖإ طاَيذا ْاسدّ بؤ صاْهؤّ 
اؼمُصساْذبىو، تا يُوٍَ دا د1224ْاثؤظم، نُ ثاػا فشدسيهِ دووَّ يُ طاَيِ 

ػىيَٓذُْنُّ تُواو بهات، ُٓوَ بىو سُوت ٖىُْسَ ٓاصادَنُّ ػىيَٓذ: ػًعش، ُْسى، 
. يُ ػاسّ ْاثؤظم، تؤَاّ 294يؤريو، وتاسبًَزّ، ُْٓذاصياسّ، بريناسّ و طُسدوْٓاطِ

الو يُطٍَُ سَٖباًًُْتِ بشا واعًضَناْذا ٓاػٓابىو، نُ َاوَيُى يُوَوبُس قُػُ 
( داؼمُصساْذبىو. دؤًًَٓهؤ قُػُيُنِ ناطؤيًهًِ 1221عع  1179)دؤًًَٓهؤ 

ًٓظجاٌْ بىو، يُ فُسَْظا ناسّ دَنشد، بُػًَهِ صؤسّ تَُُِْ يُ بُسَْطاسبىوُْوَّ 
بًَباوَسِيِ و باْطُواصّ بًَباوَسِإ بؤ طُسِاُْوَ بؤ باوَػِ نًًََظاّ سؤَاِْ، بُطُس 

اًًُْتِ دؤًًَٓهاِْ داَُصساْذ، نُ دا نؤََُيُّ سَٖب1216بشد، ثاػإ يُ طاَيِ 
. ضىْهُ 295تؤَاؾ، طُسَسِاّ درايُتًِ تىْذّ ػًَضاُْنُّ، بىو بُ ُْٓذاّ تًايذا

ناتًَو ػًَضاُْنُّ يُ طُسَتاّ تًَُُْذا ػظتًاُْ ديَشّ َؤْتِ ناطًٓؤ، َُبُطتًإ 
ُٓوَ بىو فًَشببًَت و بُغ، بُآلّ ًَٓظتا، نُ طُيؼتىوَتُ بًظت طاَيِ دَيُويَت 

)بظىتًَت((، واتُ بُ تُواوّ يُ دوًْا دووس بًَت، بُ ٖؤػًاسيِ تُواوَوَ و بُ صاْظت )
و فًَشنشدُْوَ طُسقاَيِ ػضَُتهشدِْ ػىدا بًَت. طُسؤنُناِْ تؤَا يُو درايُتًًُّ 
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ػًَضاُْنُّ تشطإ، بؤيُ بشِياسياْذا بُسَو ثاسيع دووسّ خبُُْوَ، بُآلّ دووإ يُ 
ًإ سيَططُيإ يًَطشت، طشتًإ و ًَٖٓاياُْوَ بؤ َاَيُوَ يُ بشاناِْ، بُ فُسَاِْ دايه

نؤػهِ سؤناطًها، يُوٍَ ػشايُ ريَش ضاوديَشيًُوَ و ضًرت َاَيُنُيإ بىو بُ صيٓذاًَْو، 
نُ تًايذا ُٓو طُدمُ سووبُسِووّ ضُوطاْذُْوَ و طاَيتُثًَهشدٕ و َُٖيؼَُيُتاْذِْ 

، يُو َاوَيُػذا تؤَا 297هِ ػاياْذ، ُٓو صيٓذاًًُْؾ طاَي296ًَثشِوثىوض دَبىوَوَ
دَطتِ يُ باوَسِّ ػؤّ َُٖيُٓطشت و طىوسيؽ بىو يُطُسّ، تُْاُْت تىاِْ يُنًَو يُ 
ػىػهُناِْ بُ ْاوّ َاسنؤتا، ثاؾ طفتىطؤنشدًَْهِ صؤس، بًًََٗٓتُ طُس سَٖباًًُْتِ 
 بُُْدؤنتِ، ػًَضاُْنُػِ بُ ْاضاسّ ٓاصاديإ نشد، بُ ًَٖضّ ػىاثُسطتًًُنُّ،
دايهِ ًَٖٓايُ سيضّ ػؤيُوَ و واّ يًَهشد يُ َُٖيٗاتٓذا ياسَُتًِ بذات، ُٓويؽ 

و عع  298بشِياسيذا ثالُْنُّ ثًَؼىوّ دًَبُدٌَ بهات، بؤ ُٓو َُبُطتُؾ ضىوَ ثاسيع
 وَى دَوتشيَت عع َاوَيُنِ نىست َايُوَ و دواتشيؽ ضىوَ نؤيؤًْا يُ َُٓيُاًْا.

، ُٓو فُيًُطىف و 299(ّ ْاط1289ِع ع 1299يُ نؤيؤًْا ُٓيبًَشّ َُصٕ )
وَ طُسقاَيِ واُْ وتُٓوَ بىو يُو ثُؼماْطُ 1251الٖىتًًُ َُٓيُاًًُْؾ ُٖس يُ طاَيِ 

طؼتًًُّ، نُ يُو َاوَيُدا بؤ ثُسوَسدَنشدِْ ساًٖبُ دؤًَٓهاًًُْنإ دسوطت 
نشابىو، تؤَا يُطُس دَطتِ ُٓويؽ ػىيَٓذّ، َاَؤطتانُؾ صؤس بُ تؤَا طُسطاّ 

ؤّ دَسنُوت، نُ ػىيَٓذناسَنُّ ٓاسَصوويُنِ صؤسّ يُ صاْطم ُٖيُ، بُ سادَيُى بىو، ب
يًَٓا، ُٖس يُو َاوَيُػذا، نُ ُٓو يُ نؤيؤًْا بىو،  219ْاصْاوّ ))طاّ طًظًًِ((

 بُسدّ بٓاغُّ ناتًذسآًًُ بُْاوباْطُنُّ ُٓو ػاسَ داْشا.
يع، ثًَىيظتِ قىتاخباُّْ )ديَشّ طاْت داى(ّ دؤًَٓهاِْ يُ ثاس 1252طاَيِ 

بُ َاَؤطتايُنِ ياسيذَدَس ُٖبىو، ُٓيبًَشّ َُصًْؽ تؤَاّ بؤ وَسطشتِٓ ُٓو ثؤطتُ 
دا سووّ نشدَ 1252ثًَؼًٓاصنشد، دواّ َاوَيُنًؽ ثؤطتُنُّ ثًَذسا. يُ ٖاويِٓ 

فُسَْظا و يُو ديَشَدا دَطتِ بُ واُْ وتُٓوَ نشد. واُْناًْؼِ بشيتِ بىوٕ يُ 
 1199نتًَبِ ثريؤص و نتًَبِ سىنُُناِْ بىتشوغ يىَباسدّ) ساظُنشدٕ و يًَهذاُْوَّ

 (، نُ الٖىتًًُنِ بُ سَطُص ًٓتاَيِ بىو.1169عع 
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يُو ًَْىاُْدا، دََُقاَيٌَ يُ ًَْىإ ثًاواِْ ديًِٓ غُيشَ ساًٖب و ساًٖبُناْذا 
يُطُس َافِ واُْ وتُٓوَ يُ نؤيًَزّ الٖىت يُ صاْهؤّ ثاسيع، دسوطت بىو. طاَيِ 

بُ فُسَاِْ ساطتُوػؤّ ثاثا ُٓيًهظُْذَسّ ضىاسَّ، تؤَا وَى َاَؤطتا  و 1257
يؽ 1261ُٓسنِ واعضّ طؼتًِ و طاَيِ  1269يُ صاْهؤّ ثاسيع داَُصسا. طاَيِ 

ُٓسنِ ػىيَُٓسّ يُ ديَشّ ٓؤسظًتؤ يُ ْاوَسِاطتِ ًٓتاَيًا ثٌَ طجًَشدسا، َاوَّ ضُْذ 
يُ ناتِ َاُْوَيذا يُ ًٓتاَيًا طاَيًَهًؽ بُ ُٓسنِ ػىيَُٓسّ ثاثايِ ُٖطتا. 

يؽ 1266نتًَبُنُّ بُ ْاوّ )نىستُيُى درّ ُْتُوَنإ(ّ ْىوطِ، طاَيِ 
يُ  1272دَطتًهشد بُ ْىوطًِٓ نتًَبُ طُسَنًًُنُّ )ػىالطُّ الٖىتِ(. طاَيِ 

يؼذا ضىوَ فُسَْظا تا بُػذاسيِ يُ 1274صاْهؤّ ْاثؤظم واُّْ وتُوَ، يُ ػىباتِ 
هات، بُآلّ يُ سيَطُنُيذا طُسداِْ ديَشّ فؤطا ْؤظاّ نشد و يُوٍَ نؤََُيُّ يًؤْذا ب

و يُ تَُُِْ ضٌ  1274ّ ٓاداسّ 7تىػِ ُْػؤػًًُنِ ُْصاْشاو بىو، يُو ديَشَدا يُ 
و ُٖػت يإ ضٌ و ْؤ طاَيًذا نؤضِ دوايِ نشد. ثاػإ تُسَُنُّ طىاطرتايُوَ بؤ 

ثاثا  1323طجًَشدسا. طاَيِ  صاْهؤّ ثاسيع و دواتشيؽ بؤ تؤيؤص و يُوٍَ بُ ػاى
يؽ ثاثا بًؤطِ 1567يىسُْٓاّ بًظت و دووَّ، تؤَاّ وَى قُػُ ْاطاْذ، طاَيِ 

يؽ ثاثا 1889ثًَٓذُّ سايطُياْذ، نُ تؤَا دنتؤسّ نًًََظاّ ناطؤيًهًًُ، طاَيِ 
 .211ْاصْاوّ ثاسيَضَس يإ طُسثُسػتًاّ )قىتاخباُْ ناطؤيًهًًُنإ(ّ ثٌَ بُػؼِ

 
 اوةِراشت و ذى:شةدةكانى ن -2

ثًَؼرت طىغمإ، نُ قُػُ تؤَاّ ُٓنىيِٓ، طُوسَتشئ فُيًُطىفِ َُطًشًِ 
طُدَناِْ ْاوَسِاطتُ، دا ٓايا َُبُطتُإ يُ طُدَناِْ ْاوَسِاطت ضًًُ، وا ُٓنىيِٓ 
ْىيَُٓسايُتًِ فًهشّ ُٓو طُسدََُّ نشدووَ و بىوَ بُ طُوسَتشئ فُيًُطىفِ؟ 

 تًايذا ضؤٕ بىوَ؟ػُطًَُتُناِْ ضطم، دؤػِ رٕ 
بًَطىَإ ًَُٖؼُ دابُػهشدِْ طُسدََُ ًََزوويًُنإ ناسيَهِ َُتشطًذاسَ، 
ضىْهُ َُساَيُ بتىاًْت بُ وسدّ بُو ناسَ ُٖطتًت، ٖؤناسّ ُٓوَؾ بُ يُى 
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داضىوِْ طُسدََُناُْ، بُ دؤسيَو، نُ دًانشدُْوَيإ يُ يُنرتّ ٓاطإ ًًُْ، ضىْهُ 
، نُ بُ ػًَشايِ و بُ بٌَ وَطتإ بُسَو ػىاس دَسِوات. ًََزوو وَى ُٓو سووباسَ وايُ

بؤيُ َُٖىو ُٓو دابُػهشدْاُّْ نشاوٕ، بُ سادَيُنِ صؤس وَُٖطم و صياتش يُ 
دابُػهشدِْ دىطشافًًاُّْ ًًََُٖناِْ ثاِْ و ًًََُٖناِْ دسيَزّ دَضًَت، َُبُطتًؽ 

 ويًُنإ تًَبطات.يًَِ ناسٓاطاِْ نشدُْ بؤ تىيَزَس تا باػرت يُ سووداوَ ًََزو
دَػًَت بًًََطم، صاساوَّ طُدَناِْ ْاوَسِاطت، بُػِ ػؤّ طىدماوَ بؤ ْاوْإ و 
ْاطًُٓوَّ ُٓو َاوَيُّ ًََزووّ ُٓوسوثا، نُ دَنُويَتُ ًَْىإ سوػاِْ ًُٓجشاتؤسيُتِ 
سؤَاِْ و طُسدََِ سيًَٓظاْظُوَ، واتُ ْضيهُّ ُٖصاس طاٍَ )يُ طُدَّ ضىاسََُوَ 

سدَيُّ(. بريَُْذاِْ طُسدََِ سيًَٓظاْع دووباسَ فًهش و ٖىُْسّ تا طُدَّ ضىا
يؤْاِْ و سؤَاًًْإ صيٓذوونشدَوَ، بؤيُ ُٓوَّ نُوتُ ًَْىإ طُسدََِ نؤٕ و 
طُسدََُنُّ ػؤياُْوَ، ْاوْشا بُ ْاوَسِاطت يإ ًَْىاْطري، يإ طُسدََِ طُدَناِْ 

 .212ْاوَسِاطت
(دا نؤََُيًَو دؤػِ 565عع  483يُ ػُؾ طُدَّ دواّ َشدِْ دؤطتًٓإ )

دًاواص ثًَهُوَ نَُيُنُ بىوٕ، نُ ناسيطُسيًُنِ عع ُٖس ضُْذَ يُطُسػؤؾ بًَت عع 
صؤسّ يُطُس طؤسِاِْ بُٓسَِتًِ نؤََُيطا ُٓوسوثًًُنإ يُ اليُِْ ٓابىوسّ و طًاطِ و 
ُٓػالقِ و...ٖتذ ُٖبىو. يُويَؼُوَ ثًَهٗاتُيُنِ تشّ ٓابىوسّ و طًاطِ و 

ُتِ طُسيَُٗيذا، نُ دواتش ْاوْشا بُ طُسدََِ دَسَبُطايُتِ. ضىْهُ ناتًَو نؤَُآلي
ًُٓجشاتؤسيًُتِ سؤَاِْ سوػا، ػًًََُناِْ بانىوس ٖاتُٓ ػىاسَوَ و طاظم سؤَاِْ 
)فُسَْظاّ َُٓشِؤ( و ًٓتاَيًايإ داطرينشد، داًًُْناًْؽ يُ بُسيتاًْادا 

 .213دًَطريبىوٕ
طاٍ بُ ٖؤّ ًَٖشػِ دًَشَُُْناُْوَ ضًرت دًَطُّ ثاؾ ُٓوَّ ػاسَناِْ ًٓتاَيًا و 

طُالَُتِ و دَيًٓايِ ُْبىوٕ، بُسثشطاِْ ُٓو ػاساُْ طىاطتًاُْوَ بؤ ْاوضُ 
طىْذيًُنإ، ُٖسضِ ػىيَٓهُوتُػًإ ُٖبىو يُ وَسصيَش و اليُْطش و طشوثًَو طُسباص، 

ًَهًَٗٓاِْ يُ دَوسّ ػؤيإ نؤنشدَوَ. بضوتُٓوَّ دًابىوُْوَ، نُ َُبُطت يًَِ ث
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يُنُّ ٓابىوسيِ ًُْضُ طُسبُػؤ بىو يُ طىْذَناْذا و ثًَهًَٗٓاِْ ُٓو ديَشاُّْ 
ساًٖبُناًْإ صَويًإ دَنًَآل و ناسّ دَطتًًإ دَنشد، تا دَٖات بًَُٖضتش دَبىو، 
سيَطُناًْؽ ضًرت بُ نَُيهِ طىاطتُٓوَ و دىَيُّ باصسطاِْ ُْدَٖاتٔ، بؤيُ بُسثشطاِْ 

اْذا يُ سووّ ٓابىسيًُوَ ثؼت بُ ػؤيإ ببُطضم. يُ طُدَّ طىْذَنإ ُٖوَيً
ْؤيًَُؼُوَ ُٓو دَسَبُطايُتًًُ بىو بُ َرياتِ و ًُْضُ طُسبُػؤ. يُبُس ُٓوَّ 
صؤسيُّٓ ًَٖشػبُسإ طىاسَ بىوٕ، بؤيُ ػىاطت يُطُس ُٓو نُطاُْػِ، نُ ُٓطجًإ 

نإ يُ ثًادَنإ ُٖيُ و دَتىأْ بُسطشّ بهُٕ صياتش بىو، بُو ٖؤيُػُوَ طىاسَ
طشْطرت و ناسيطُستش بىوٕ. يُويَؼُوَ، يُ فُسَْظا و ًٓتاَيًا و بُسيتاًْا و ًٓظجاًْا 
ضًًَٓهِ طىاسَ دسوطت بىوٕ، نُ دَنُوتُٓ ًَْىإ نؤْت و باسؤُْنإ يُ اليُنُوَ و 
وَسصيَشَناًْؽ يُ اليُنُّ تشَوَ. طُيًؽ سقِ يُو طؤسِاْهاسيًاُْ ُْبىو، ضىْهُ 

دَنشد، نُ طًظتًََُهِ طُسباصّ ُٓوتؤّ ُٖبًَت، يُ ًَٖشػُ ْاوَػت و  سُصّ بُوَ
َُتشطًًُ دَسَنًًُنإ بًجاسيَضيَت، بُو ػًَىَيُؾ طًظتَُِ دَسَبُطايُتِ دسوطت 
بىو، نُ تًايذا دَبىو ثًاو يُ سووّ ٓابىوسّ و طُسباصيًُوَ، يُ بُساَبُس 

ًَهُضِ ثًاويَهِ يُ ػؤّ باآلتش سيَهؼظتًَٓهِ ٓابىوسّ و ثاسيَضطاسيًُنِ طُسباصيذا، 
 بًَت.

ُٖسضِ نؤََُيطاّ طُدَناِْ ْاوَسِاطتُ، يُ ٓاصادَنإ )ػاُْدإ، ثًاوّ ديِٓ، 
طُسباص و وَسصيَش و..ٖتذ( و نؤيًُنإ ثًَو دَٖات. ياطاناِْ نًًََظاؾ ُٓوَيإ يُ 
 نؤيًُ قُدَغُنشدبىو، نُ ببًَتُ قُػُ، يإ يُطٍَُ رُْ َُطًشًًُ ٓاصادَناْذا
ٖاوطُسطريّ بهات. وَى ضؤٕ قُػُ تؤَا نؤياليُتِ بُوَ يًَهذَدايُوَ، نُ ُٓدماَِ 
طىْاُٖنُّ ٓادََُ، ٖاونات ٓاَشاصيَهِ ٓابىوسيؼُ يُ دًٗاًَْهذا، نُ ثًَىيظتُ 
ُْٖذيَو ػَُيو صَؾمُت بهًَؼٔ، تا ُٓواِْ تش بتىأْ بًاْجاسيَضٕ، ُّٓ بؤضىوْاُْؾ بُ 

 .214دا دَسباسَّ نؤياليُتِ ويَو ديَُٓوَتُواوّ يُطٍَُ تًؤسّ ُٓسَطتؤ
بًَطىَإ ػًًََُ دًَشًًَُُْنإ يُطٍَُ ػؤياْذا، ُْسيت و ياطا و سيَظاناِْ 
ػؤياًْإ ًَٖٓا و تا سادَيُى بُطُس ياطا و سيَظا و ُْسيتِ ُٓو طُالُْياْذا طُثاْذ، 
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ع بىو . بُآلّ ديِٓ ًُٓجشاتؤسيًُتِ سؤَاِْ عع ديِٓ َُطًشِ ع215نُ داطرييإ نشدٕ
بُ ديِٓ سَمسًِ َُٖىو ُٓوسوثاّ ػؤسٓاوايِ، تُْاُْت يُ ُْٖذيَو َاوَّ طُدَناِْ 
ْاوَسِاطتذا، ثاثاّ سؤَا ْىيَُٓسّ ػىدا بىوَ يُطُس صَوّ. ُٖسوَٖا بُ باونِ ثريؤصيؽ 
باْطًإ دَنشد، يُ صؤسبُّ ثاػا و ًُٓجشاتؤسّ ُْتُوَ ُٓوسوثًًُنإ بًَُٖضتش بىو، يُ 

بُ دسيَزايِ طُدَناِْ ْاوَسِاطت، نًًََظا و تًؤسَناِْ بىوُْ  اليُنِ تشيؼُوَ،
بُػًَهِ داُْبشِاو يُ رياِْ سؤراُّْ ُٖس نُطًَهِ ُٓوسوثًذا. يُبُس ُٓوَؾ 
ناسيطُسيِ َُٖيىيَظتِ نًًََظا يُطُس رٕ، بُ ٖؤّ ُٓو َاْا و نشؤنُّ يُ ػؤّ 

انُنإ ُٖيبىو، صؤس دَطشت، ُٖسوَٖا بُ ٖؤّ ُٓو ناسيطُسيًُ صؤسَّ يُطُس رياِْ ت
طشْط بىو. تًؤسَناِْ نًًََظاؾ يُ طُسَتاّ طُدَناِْ ْاوَسِاطتذا، بُ صؤسّ ثؼتًإ 

 .216بُ ْىوطًُٓناِْ طُسدََِ باونُ فُيًُطىفُنإ دَبُطت
ياطا و تًؤسَناِْ ثًاواِْ نًًََظا بُ طؼتِ، درّ رٕ بىوٕ، تُْاُْت ُْٖذيَو يُ 

ْاْذا صيادَسَِويًإ دَنشد. رٕ يُ ديذّ قُػُ و ياطاناِْ نًًََظا يُ ًَهُضجًَهشدِْ ر
ثًاواِْ ديًٓذا، بُ َُٖإ ػًَىَّ ػؤّ يُ ديذّ قُػُ يىسُْٓاّ دَّ صيَشِيٓذا َايُوَ: 
ػشاثُيُنِ ثًَىيظت، َُٖيؼَُيتاْذًَْهِ طشوػتِ، ناسَطاتًَهِ ػىاصساو، 

سُوا يُ  َُتشطًًُنِ ْاوَاَيِ، فًتُٓيُنِ تًابُس، ػشاثُيُنِ بؤيُنشاو. ًَٖؼتا
َُٖىو ػىيَُٓناْذا بُسدُطتُ دَبىو، بُ ٖؤّ سُواوَ سَطُصّ َشؤيِ بُُٖػتِ 
يُدَطتذا، ُٖس ُٓويؽ وَطًًُّ ػؤػُويظتِ دَطتِ ػُيتاُْ، نُ بُ ٖؤيُوَ ثًاوإ 

. تؤَاّ ُٓنىيًٓؽ، نُ صؤسداس بُ ثُياَبُسّ سَؾمُت 217ساثًَضِ دؤصَخ دَنات
اطِ رِْ دَنشد، يُ ُْٖذيَو سوويؼُوَ ْاودَبشا، بُ َُٖإ ػًَىَّ ساًٖبُنإ ب

 دَيًَٗٓايُ ٓاطتِ نؤيًُوَ.
))رٕ، بُ ٖؤّ الواصيِ طشوػتِ ُٓقًَِ و دُطتُيًؼُوَ ًَهُضِ ثًاوَ. ثًاو 
طُسَتا و نؤتايِ رُْ، وَى ضؤٕ ػىدا طُسَتا و نؤتايِ َُٖىو ػتُناُْ. بُ ياطاّ 

ًًُْ. ثًَىيظتُ يُطُس  طشوػت ًَهُضِ بُطُس رْذا طُثًَٓشاوَ، بُآلّ بؤ نؤيًُ وا
 .218َٓذاآلٕ، باونًإ صؤس صياتش يُ دايهًإ ػؤػبىيَت((
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ُٓطُس ياطاّ نًًََظا يُطُس ًََشدّ فُسصنشدووَ، نُ رُْنُّ بجاسيَضيَت، يُطُس 
رًْؼِ فُسصنشدووَ، نُ طىيَشايَُيِ ًََشدَنُّ بًَت. ػىدا ثًاو، ُْى رِْ يُطُس 

يًُنُؾ يُو باسَيُوَ دََيًَت: يَُُوَ ويَُّٓ ػؤّ ػَُيكهشدووَ. صاْا نًًََظا
دَسدَنُويَت، نُ ثًَىيظتُ رٕ ًَهُضِ ًََشدَنُّ بًَت، تُْاُْت ثًَىيظتُ بُ دؤسيَو 

 .219يُ دؤسَنإ ػضَُتهاسّ ثًاوَنُّ بًَت
ياطاّ َُدَِْ صؤس يُ ياطاّ نًًََظايِ صياتش دورَٓايُتًِ رِْ دَنشد، يُ 

او بىو، ُٖسوَٖا ثًَىيظت بىو يُ دادطا بُ ٖؤّ ُٖسدوو ياطانُدا يًَذاِْ رٕ سيَطُثًَذس
)الواصيِ( رُْوَ سيَطُّ ُْدسيَت يُى وػُؾ بًًََت. ُٓطُس ثًاو ػشاخ َاََُيُّ رِْ 
بهشدايُ، ًْىَّ ُٓو غُساَُيُّ بؤ َُٖإ ساَيُت بُطُس رًَْهذا دَطُثًَٓشا، غُساَُ 

ُ طُس بُ ضًُٓ باآلنإ دَنشا. ياطا سيَطُّ يُ رْإ طشتبىو عع تُْاُْت ُٓواُْػًإ ن
بىوٕ عع ْىيَُٓسايُتًِ طىْذَناًْإ يُ ثُسيَُاِْ ًٓٓطًتُسا، يإ يُ نؤََُيُّ طؼتًِ 
ضًُٓنإ يُ فُسَْظادا بهُٕ. ٖاوطُسطرييِ َافِ تُواوّ بُ ثًاو دَدا، نُ طىود يُ 
َُٖىو َىَيهًَهِ رُْنُّ يُ ناتِ ٖاوطُسطرييذا وَسبطشيَت و َاََُيُ بُ 

 .229ًُوَ بهاتقاصادمُنُػً
طُسباسّ ُٓوَؾ، بريَُْذاِْ طُدَّ ياْضَيُّ و دواْضَيُّ ُٓسَطتؤيإ بُ 
ػًَىَيُنِ تش و بُ وَسطًَشِاِْ ساطتُوػؤّ نتًَبُناِْ يُ يؤْاًًُْوَ، صيٓذوو نشدَوَ. 
بُ وتُّ ًََزووْىوطإ ُٓنىيِٓ داواّ يُ ويًًاّ َؤسبًو، ٖاوسٍَِ قُػُّ دؤًَٓهاًِْ 

اِْ ُٓو نتًَباُّْ يُ يؤْاًًُْوَ بؤ التًِٓ بؤ فُساُّٖ بهات. نشدووَ، نُ وَسطًَشِ
ضىْهُ بُ اليُوَ طشْط بىو بطُسِيَتُوَ طُس دَقُ بُٓسَِتًًُنإ، بُ غُيشّ ُٓو 
سيَطُيُؾ ُْدَنشا فُيظُفُّ ُٓسَطتؤ يُ طُسباسنشدُْناِْ طُوسَ بريَُْذاِْ 

بُ تايبُتِ، نُ صؤس  عُسَب، يُ ويَُّٓ ًٓصم طًٓا و ًٓصم سوػذ دًابهشيَتُوَ،
بريوباوَسِّ طُس بُ ُٓفالتىًْضَِ ْىٍَ ػشابىوَ طُس فُيظُفُّ ُٓسَطتؤ. ُٓوَػِ ثًَِ 
دَوتشيَت ػؤسدُْوَ )تعًُذ(ّ ُٓسَطتؤ، دطُ يُ ٓاػتهشدُْوَيُنِ سوونُػاُّْ 
ًَْىإ ُٓو و َُطًشًًُت ًٖضِ تش ُْبىو، ُٓنىيِٓ ويظتِ بَُيطاْذِْ فُيظُفًٌ تا 
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تِ ػؤّ ببات، ُْى بًَت و نُسَطتُيُنِ صؤس نَُيُنُ بهات، نُ بؼًَت قىَيرتئ ٓاط
 .221خبشيَتُ ضىاسضًَىَيُنِ الٖىتًًُوَ بُو ػًَىَيُّ ُٖيُ

تًَشِوآًِْ قُػُ تؤَا بؤ رٕ، بُبٌَ َؼتىَشِ، يُطُس بُ نُّ طُيشنشدٕ بُْذ بىو، 
و ٖؤناسَ الّ ُٓو سؤَيِ طُسَنًِ رٕ يُ صاوصيَذايُ، ثًَىيظتُ ًَُُٓؾ يُبُس ُٓ

طُسَنًًُ ثاسيَضطاسيِ يًَبهُئ. يُو باسَيُوَ دََيًَت: ًَُُٓ ثًَىيظتُإ بُ رُْ، تا 
ثاسيَضطاسيِ يُ سَطُصّ َشؤيِ بهُئ، ُٖسوَٖا بؤ ُٓوَػِ ػىاسدٕ و ػىاسدُْوََإ 
ثًَبذات، ُٖس ضُْذَ تانُ سؤَيِ بٌَ ٖاوتاّ ُٓو يُ َٓذاٍَ ػظتُٓوَدايُ، ضىْهُ 

ِ تش ثًاو دَتىاًَْت بُ ػًَىَيُنِ باػرت و بُ ياسَُتًِ ثًاوَناِْ ٓاَادمُ َشؤيًُناْ
. يُبُس ُٓو ٖؤناسَؾ تؤَا ُٖطتِ دَنشد رٕ ثًَىيظتًِ بُ 222تش ثًًَإ ُٖطتًَت

ثاسيَضطاسيًُ، بُ تايبُتِ، نُ ُٓو َُٖيطشّ سَطُصّ َشؤيًُ. يًَشَوَ ثًَىيظتُ 
طتُقًُٓؾ ُٓوَيُ، تًايذا ًََشد ًََشدَنإ بايُخ بُ رُْناًْإ بذَٕ، ٖاوطُسطرييِ سا

بايُخ بُ رٕ و َٓذاَيُناِْ دَدات، ُٓوَؾ صؤس طشْطُ، بُػًَهِ داُْبشِاويؼُ يُ 
 .223ُٓسنُ نؤَُآليُتًًُناِْ ثًاو

بُآلّ ُٓو قظاُّْ نشدَإ، ثًَىيظتًإ بُ دؤسيَو يُ سووْهشدُْوَ و دسيَزَثًَذإ 
 ُٖيُ.
 شروشتى مرؤيى: -2

وسّ يؤْاِْ و بُ تايبُتًؽ ُٓفالتىٕ طىودَُْذ بىو، قُػُ ٓؤطُطتطم يُ نُيُثى
بُآلّ يُطٍَُ ٖاتِٓ طُدَّ طًاْضَيَُذا، نُ يُو ناتُدا نُيُثىوسّ ُٓسَطتؤيِ 
ٖاتبىوَ َُيذاُْوَ و تُْاُْت دسومشِ )طُسِاُْوَ بؤ ُٓسَطتؤ( بُسصنشابىويُوَ، فًهشّ 

ص بىوٕ. قُػُ تؤَاّ ٓؤطُطتطم و يُطَُيًؼًذا تؤُْ ُٓفالتىًًُْنُ وسدَ وسدَ الوا
ُٓنىيًٓؽ طُوسَتشئ فُيًُطىفِ بُديبًَُٗٓسّ ُٓو دسومشُ بىو، ُٖوَيًذا تًَهَُيُيُى 
يُ فًهشّ َُطًشِ و فُيظُفُّ ُٓسَطتؤيِ دسوطت بهات، نُ بُ سووِْ يُ 
ْىوطًُٓناًْذا، يُ ثًَؽ َُٖىوػًاُْوَ نتًَبُ َُصُْنُّ )نىستُّ الٖىتِ(دا 

 دَسدَنُويَت.
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سيَهِ تُواوّ ُٓسَطتؤّ دَسباسَّ طشوػتِ َشؤيِ وَسطشت، سَْطُ ُٓنىيِٓ تًؤ
صؤس يُوَّ ٓؤطُطتطم يُطٍَُ ُٓفالتىْذا نشدّ، صياتش بىوبًَت، يُ ناتًَهذا ٓؤطُطتطم 

 بُوَْذَوَ وَطتا، نُ ًًٓٗاّ يُ سؤسًًُتِ ُٓفالتىًٌْ وَسبطشيَت.
ُ يُنًَتًِ قُػُ ٓؤطُطتطم، طُسَسِاّ دًاواصيِ ثشؤطُ و دؤسَناِْ، دُػتِ ي

ُْفظِ َشؤيِ دَنشدَوَ. بُآلّ دًاواصّ نشدِْ ُٓسَطتؤ يُ ًَْىإ بىوِْ ًَٖضَنِ 
)بايكىَ( و بىوِْ نشدَِْ )بايفعٌ( و يُ ًَْىإ ًَٖض و تىاْا و وَصيفُ و ػىد و 
بَُٓانإ و ...ٖتذ دَسفُتِ ُٓوَّ بؤ ُٓنىيِٓ سَػظاْذ، بُ َُٖإ سيَضهُدا بشِوات 

. بؤ 224ُ ًَْىإ ًَٖض و تىاْا دًاواصَناِْ ُْفظِ َشؤيًذا بهاتو بُ وسدّ دًاناسّ ي
ػمىوُْ، ُٓويؽ ٖاوػًَىَّ ُٓسَطتؤ ثًٌَ وايُ ُْفع طٌَ ثًُيُ: ُْفظِ سووَنِ )واتُ 
تىاْاّ طُػُنشدٕ( و ُْفظِ ُٖطتًاس )واتُ تىاْاّ ُٖطتهشدٕ( و ُْفظِ ٓاقٌَ )واتُ 

َىو بىوُْوَسَ صيٓذووَناْذا ُٖيُ، تىاْاّ ُٓقٌَ و بَُيطُناسّ(. ُٓوَّ يُنُّ يُ ُٖ
دووًََؽ تًُْا يُ طًاًُْبُس و َشؤظذا ُٖيُ، ُٖسضِ طًًًََُؼُ تًُْا يُ َشؤظذا 
ُٖيُ. بُآلّ ُٓنىيِٓ وسدَناسّ و سووْهشدُْوَّ صياتش بُ بريؤنُناِْ ُٓسَطتؤ 

. ثًٌَ وايُ ُْفع طٌَ فؤسّ يإ ًَٖضَ: ُْفظِ سووَنِ )بًَُإ سيَهذَػُئ 225دَدات
طُػُدَنُئ و صياد دَنُئ( و ُْفظِ ُٖطتًاس )بًَُإ ناستًَهُسَ دَسَنًًُنإ و 

وَسدَطشئ( و ُْفظِ ػُٖىاِْ )بًَُإ ٓاسَصوو دَنُئ و دََاُْويَت( و ُْفظِ 
، بُآلّ 226بضويَُٓس )بًَُإ دَدىَيًطَم( و ُْفظِ ٓاقٌَ )بَُُػًإ بري دَنُيُٓوَ(

ناِْ، ُٖس يُى يُنُيُ. ُٖسوَٖا ُٓقًًَؽ، ُْفع طُسَسِاّ دًاواصيِ ًَٖض و تىاْا
طُسَسِاّ دًاواصيِ وَصيفُناِْ ُٖس يُى يُنُيُ، ُٖس ضُْذَ ُْفظِ ٓاقٌَ ويَُٓ 
ًََٔ، ُٓواُّْ بُسثشطِ ضُْذ نشدَوَيُنِ ثًُ  ْضَُنإ يإ ُٓواُّْ نَُرت نا

داس ْضَإُْ، يُ ػؤ دَطشيَت، وَى وَصيفُ ْآُقًًًَُناِْ طشوػتِ َشؤيِ، بُآلّ دوا 
َشؤظع يُى ويَُّٓ دُوُٖسيِ اليُ. يًَشَػُوَ ُْفظِ ٓاقٌَ طُسَتاّ تًَطُيؼضم و 
ويظتًؽ دَبًَت، ُٖطتهشدٕ يُ ُْفظذا ٓاَادَيِ ْابًَت، تًُْا يُ تًَهَُيبىوِْ ُْفع 
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و دُطتُدا ُْبًَت. ُٓو تًَهَُيُيُ يُ سيَطُّ ُْفظِ ٓاقًَُوَ تىاْاّ ُٖطتهشدِْ 
 .227دَبًَت

شوػتُ َشؤيًُ، طشوػتِ َُٖىو َشؤظًَو دَبًَت؟ بُ َاْايُنِ بُآلّ ٓايا ُٓو ط
تش: ٓايا ُٓو ًَٖضاُّْ طشوػتِ َشؤيًإ يٌَ ثًَهذيَت، الّ ثًاو و رًْؽ ُٖٕ؟ تؤَا بُ 

 بَُيٌَ، بُآلّ بُ دؤسيَو يُ ثاسيَضَوَ، وَآلّ دَداتُوَ:
ُٓو بُ بؤضىوِْ تؤَا ضريؤنِ ػَُيكهشدِْ ْاو طفشّ تُنىئ، بُ سووِْ وَآلَِ 

ثشطًاساُْ دَداتُوَ، تًايذا ٖاتىوَ: ))ػىدا َشؤظِ يُطُس ويَُّٓ ػؤّ ػَُيكهشد، 
(. 27:1يُطُس ويَُّٓ ػىدا ػَُيكًهشدٕ، يُ سَطُصّ ًَْش و ٌََ ػَُيكًهشدٕ(( )تهىئ 

ويَُّٓ ػىداؾ يًَشَدا، يُ بُٓسَِتذا طشوػتُ ٓاقًَُنُيُ، ُٓوَؾ الّ ثًاو و رًْؽ وَى 
يُ نتًَبِ ثريؤص بُ ػًَىَّ نؤ باطِ َشؤظ دَنات و دََيًَت . بؤ228يُى بىوِْ ُٖيُ

)يُ سَطُصّ ًَْش و ٌََ ػَُيكًهشدٕ( بؤ سَواْذُْوَّ طىَاِْ ُٓوَّ، نُ ُٖسدوو 
 .229سَطُصَنُ يُ تانُ نُطًَهذا يُنًإ طشتبًَت

ُٓطُس قُػُ تؤَا بُ ًَٖٓذَوَ ساوَطتايُ، ُْٖطاويَهِ طُوسَ دَبىو يُ 
ُسوَساُْ يُطٍَُ رٕ و يُنظاْهشدِْ بُ ثًاو، ُٖسوَٖا صؤس يُ َاََُيُنشدًَْهِ دادث

فُيظُفُّ ُٓسَطتؤؾ دووس دَنُوتُوَ، بُآلّ عع بُ داػُوَ عع دَطُسِيَتُوَ طُس 
َُٖإ ثاسيَضنشدُْناِْ ثًَؼىو، نُ بريؤنُنُ يُ بُٓوَ َُٖيذَتُنًَٓٔ، ناتًَو، وَى 

ت، نُ وتُّ ثؤَيظِ ثُياَبُسٕ ُٓوَّ ضاوّ بُ وػُطُيًَهِ تشّ نتًَبِ ثريؤص نُوتبًَ
و دَثشطًَت: ُّٓ ضِ دَسباسَّ وتُناِْ ثُياَبُس بًًََطم؟ وا دياسَ ويَُّٓ ػىدا الّ 
َُٖىو َشؤظُنإ وَى يُى ًًُْ، ضىْهُ قُػُ ثؤَيع دََيًَت: ثًاو ويَُّٓ ػىدايُ و 

ِ، . ًٓٓذا يُبُس ُٓوَّ رٕ تانًَهُ يُ تانُناِْ سَطُصّ َشؤي239رًْؽ ويَُّٓ ثًاوَ
 نُواتُ ويَُّٓ ػىدا الّ َُٖىو تانُناِْ سَطُصّ َشؤيِ بىوِْ ًًُْ.

يًَشَدا ُٓنىيِٓ، بؤ دَسضىوٕ يُو تَُيُصطُيُ، ثًَؼًٓاصيَو دَػاتُ سِوو، نُ ػؤّ يُ 
))َاْاّ دووَّ((ّ ويَُّٓ ػىدادا دَبًًَٓتُوَ، دََيًَت: ويَُّٓ ػىدا َاْايُنِ دووََِ 

تُوَ، ُْى يُ رْذا، ضىْهُ ثًاو طُسَتا و نؤتايِ و ُٖيُ، نُ ػؤّ يُ ثًاودا دَبًًَٓ



 

148 

ٓاَادمِ رُْ، سيَو وَى ضؤٕ ػىدا طُسَتا و نؤتايِ و ٓاَادمِ طُسدووُْ، بؤيُ ناتًَو 
ثُياَبُس وتىويُتِ: ػىدا ويََُٓ و ػهؤّ ثًاوَ و ثًاويؽ ويَُٓ و ػهؤّ رُْ، ُٓو 

ُٓوَيُ: ))ثًاو يُ رٕ  ٖؤناسَّ باطهشدووَ، نُ واّ يًَهشدووَ وَٖا بًًََت، ُٓويؽ
ًًُْ، بَُيهى رٕ يُ ثًاوَ، ثًاويؽ يُبُس رٕ ػَُيكُٓنشاوَ، بَُيهى رٕ يُبُس ثًاو 

 .231ػَُيكهشاوَ((
ٓايا يُبُس ُٓوَ واّ وتىوَ، نُ رٕ يُ ثُساطىوّ ثًاو ػَُيكهشاوَ و بُوَؾ بىوَتُ 

ُٓويؽ بىوُْوَسيَهِ ثًُ دوو، نُضِ ثًاو طُسَتا و بُٓسَِت و بٓضًُٓيُ و ُٖس 
 نؤتايِ و ٓاَادمِ رُْ؟ با تاويَو يُطُس نًَؼُّ ػَُيكهشدِْ رٕ بىَطتطم.

 
 خةَلقكردنى ذى: -4
قُػُ تؤَاّ ُٓنىيِٓ يُ ضىاس وتاسّ نتًَبِ نىستُّ الٖىتًذا باطِ ػَُيكهشدِْ  

. يُ وتاسّ يُنَُذا دَثشطًَت: ٓايا ثًَىيظت بىو يُ طُسَتاّ ثشؤطُّ 232رٕ دَنات
َيكبهشيَت؟ طٌَ سَػُٓ يُطُس ػَُيكهشدِْ رٕ دَوسووريًََٓت و ثاػإ ػَُيكهشدْذا رٕ ػُ

 وَآلًَإ دَداتُوَ، ُٓوَؾ بُّ ػًَىَيُّ الّ ػىاسَوَ:
 سَػُّٓ يُنُّ:

وا دياسَ يُ طُسَتاّ ثشؤطُّ ػَُيكهشدْذا ثًَىيظت ُْبىو رٕ ػَُيل بهشيَت، 
)ُٓنىيًٓؽ  234َوتىويُتِ رٕ دَسٖاويؼتُيُنِ ػًَىاوّ ثًاو 233ضىْهُ فُيًُطىفُنُ

َُٖإ بؤضىوِْ ُٖيُ و ضُْذئ داسيؽ دووثاتِ دَناتُوَ( و ْابًَت يُ طُسَتاّ 
ػَُيكهشدْذا ػتًَهِ نَُىنىست يإ ػًَىاو بىوِْ ُٖبًَت، بؤيُ ُْدَبىو يُ طُسَتاّ 

 ػَُيكهشدِْ بىوُْوَسَناْذا رٕ ػَُيل بهشيَت.
 سَػُّٓ دووَّ:

ِ طىْاُٖنُوَ بىوَ، بؤيُ دواّ ًَهُضِ و نؤتىبُْذنشدِْ رْإ يُ ُٓدماَ
طىْاُٖنُ ػىدا ثًَِ وتىوَ: ))ٓاصاس و َاْذووبىوِْ طهجشِيت صؤس دَبًَت، بُ ٓاصاسَوَ 
َٓذاَيت دَبًَت، ًَُٖؼُ بريّ ثًاوَنُت دَنُيت، ُٓويؽ دَبًَتُ ٓاغا 



 

149 

(. طشيطؤسّ دََيًَت: ُٓطُس طىْاه ُْنشايُ، دًاواصّ و 16:3بُطُستُوَ(()تهىئ 
بىوِْ ُْدَبىو، بؤيُ صؤس ٓاطايًُ ُٓطُس رٕ الواصتش و سيَضّ يُ ثًاو نَُرت ْايُنظاِْ 

بًَت، ضىْهُ بهُس عع وَى ٓؤطُطتطم بُسدَواّ دووثاتِ دَناتُوَ عع ثًُّ بُسصتشَ يُو 
نُطُّ بُسناسَ، بؤيُ ُْدَبىو يُ طُسَتاّ ػَُيكهشدِْ بىوُْوَساْذا ثًَؽ طىْاُٖنُ 

 رٕ ػَُيكبهشيَت.
 :سَػُّٓ طًًَُّ

دَبىو ٖؤناس و ثاَيُٓسَناِْ طىْاه يُ بُسدَّ ثًاودا ُْبٔ، يُطٍَُ ُٓوَػذا ػىدا 
دَيضاِْ، نُ رٕ دَبًَتُ دَسفُتًَو بؤ ُٓوَّ ثًاو طىْاه بهات، بؤيُ ُْدَبىو يُ 
طُسَتاّ ػَُيل نشدْذا رٕ ػَُيكبهشيَت، بُآلّ ثًَضُواُّْ ُٓوَ سوويذا، يُ نتًَبِ 

وسَ وتِ باؾ ًًُْ ٓادَّ بُ تًُْا عمًًََٓتُوَ، بؤيُ ثريؤصدا ٖاتىوَ: ))ػىداّ طُ
 (.18:2ٖاوََيًَهِ ياسَُتًذَسّ بؤ ػَُيل دَنُّ(()تهىئ 

 تؤَاّ ُٓنىيِٓ دََيًَت: وَآلَِ َٔ بؤ ُٓو سَػٓاُْ بُّ ػًَىَيُ دَبًَت:
بُ باوَسِّ َٔ ثًَىيظت بىو رٕ ػَُيل بهشيَت، تا ببًَتُ ٖاوََيًَهِ ياسَُتًذَسّ 

ُٓوَّ يُ نتًَبِ ثريؤصدا ٖاتىوَ، ُْى بؤ ُٓوَّ يُ ناسَ دًاواصَناًْذا  ثًاو، وَى
ياسَُتٌ بذات، وَى ُٓوَّ ُْٖذيَو يُ تىيَزَسإ دََئًَ. ضىْهُ ساطتًًُنُّ ثًاو 
دَتىاًَْت ُٓو ناساُْ ُٓدماّ بذات، تُْاُْت َُٖىو ُٓسنُنإ يُ رٕ باػرت ُٓدماّ بذات 

ُٓطُس ثًاويَهِ تشيؽ ياسَُتٌ بذات ضاالنرت  عع بُ ػىدّ ناسّ ْاوَاَيًؼُوَ عع
دَبًَت، بَُيهى َُبُطت يًَشَدا ُٓوَيُ، يُ ثشؤطُّ صاوصيَذا ياسَُتًِ ثًاو بذات و 
ناسٓاطاًِْ بؤ بهات، دَتىاْطم بُ باػِ يُوَ تًَبطُئ، ُٓطُس يُ دؤسَناِْ صاوصيَِ 

ىاًَْت صاوصٍَ بهات، طًاًُْبُسَ دًاواصَنإ وسدبًُٓوَ: ُْٖذيَو طًاًُْبُس ػؤّ ْات
بؤيُ ثًَىيظتِ بُ بهُسيَهِ دَسَنًًُ، ُْٖذيَهِ تشيؼًإ تىاْاّ صاوصيَِ ًٓذابِ و 
طُيبًؼًِ ُٖيُ، وَى ُٓوَّ يُ سووَنذا دَيبًٓطم، نُ يُ سيَطُّ تؤوَوَ صياد 

 .235دَنات
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 تىاْاّ ًٓذابٌ يُ ثشؤطُّ صاوصيَذا دَطُسِيَتُوَ بؤ سَطُصّ ًَْش، يُ ناتًَهذا تىاْاّ
طُيبًِ دَنُويَتُ طُس رٕ، يُ سووَنًؼذا تىاْاّ ًٓذابِ و طُيبِ بُ ػًَىَيُنِ 
ثًَىيظت دَبُٓ يُى. يُ طًاًُْبُساًْؼذا ًَْشيُٓ دًا يإ يُنطشتىو ْابًَت يُطٍَُ 
ًًََُٓدا، تًُْا يُ ساَيُتِ طًَهظذا ُْبًَت، يًَشَوَ دَتىاْطم بًًََطم ًَْش و ٌََ يُ 

ُى، يُ سووَنذا بُ ػًَىَّ بُسدَواّ دَبُٓ يُى، ُٖس ضُْذَ ساَيُتِ طًَهظذا دَبُٓ ي
يُ ُْٖذيَو ساَيُتذا يُنًَهًإ ناسيطُسيِ صياتش دَبًَت و ثًَؽ ُٓوّ تش دَنُويَت، يُ 
ساَيُتُناِْ تشيؼذا ُٓوَنُّ تشيإ طُسدَنُويَت. بُآلّ َشؤظ وا ػىَيكاوَ، نُ سؤَيًَهِ 

ًًُ، بُوَؾ دًانشدُْوَّ ُٓو دوو تىاْايُ ػًاوتش ببًًَٓت، َُبُطتُإ وَصيفُّ ُٓقًَ
يُ َشؤظذا ثاطاويَهِ بًَُٖضّ دَبًَت، بؤيُ دَبىو بُ دًا يُ ثًاو ػَُيل بهشيَت، يُطٍَُ 

. 236ُٓوَػذا دَبًَت يُ سووّ دُطتُيًُوَ و بُ َُبُطتِ صاوصٍَ، بصم بُ يُنًَو 
))بؤيُ ثًاو باوى و ُٓوَتا يُ نتًَبِ ثريؤصدا ساطتُوػؤ دواّ ػَُيكهشدِْ رٕ ٖاتىوَ: 

دايهِ دًَذًًًََََٖت و يُطٍَُ رُْنُيذا يُى دَطشيَت و دَبٔ بُ يُى دُطتُ(()تهىئ 
24:2.) 

ثاؾ ُٓو ثًَؼُنًًُ دسيَزَ دَسباسَّ ثًَىيظتًِ ػَُيكهشدِْ رٕ يُ ثًَٓاو صاوصيَذا، 
 بُّ ػًَىَيُ وَآلَِ يُى بُ يُنِ سَػُٓنإ دَداتُوَ:

 وَآلَِ سَػُّٓ يُنُّ:
ثُيىَطت بُ طشوػتِ فُسداًًُْتِ رُْوَ، دَبًٓطم ُٖبىويُنِ ْىقظإ و ػًَىاو يُ 

و نُّ ونىستُ، ضىْهُ تىاْاّ ًٓذابًِ ًَْش)نُ يُ ثشؤطُّ صاوصيَذا بُٓسَِتُ( َُيًِ 
يُوَيُ َٓذاَيًَهِ ٖاوػًَىَّ ًَْش )باونِ( خباتُوَ. دا ُٓطُس َٓذاَيُنُ نض بًَت، 

ُ تىاْاّ ًٓذابًذا، دَػًَت ُٓدماَِ ُْٖذيَو الداِْ بَُيطُّ ُٖبىوِْ ْىقظاًًُْنُ ي
َاديؽ بًَت )بُو ػًَىَّ يُ ػىيَِٓ طىسِّ َاْطاُْدا ُٖيُ( يإ سَْطُ ُٓدماَِ ضُْذ 
ناستًَهُسيَهِ دَسَنِ بًَت، يُواُْؾ باّ باػىوس، نُ ػًَِ صؤسّ َُٖيطشتىوَ، بُو 

 .237ػًَىَيُّ، نُ فُيًُطىفُنُ باطًهشدووَ
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ت بُ طشوػتِ َشؤيًُوَ وَى طؼتًَو، دَبًٓطم رٕ ُٖبىويُنِ بُآلّ يُ ثُيىَط
ْىقظإ يإ ػًَىاو و نُّ ونىست ًًُْ، بَُيهى دَبًَتُ بُػًَو يُ َُبُطتُناِْ 
طشوػت، نُ بُسَو ثشؤطُّ صاوصٍَ دَيبات، ُٓو َُبُطتُ طؼتًًاُّْ طشوػتًؽ 

بىوُْوَساِْ ثؼت بُ ػىدا دَبُطضم، نُ ػايكِ َُٖىو طشوػتُ. بؤيُ ناتًَو ػىدا 
 .238ػَُيكهشد، ُْى تًُْا ثًاو، بَُيهى رًْؼِ ػَُيكهشد

يًَشَدا دَبًَت تًَبًًِٓ ُٓوَ بهُئ، ُٓنىيِٓ دَيُويَت ُٓو بريؤنُيُّ ُٓسَطتؤ، 
نُ ثًٌَ وايُ رٕ ُٖبىويُنِ ْىقظإ و ػًَىاو و نَُىنىستُ، ضىْهُ طشوػت تًُْا يُ 

ؾ َُيًِ بُسدَواَِ طشوػتُ يُ ساَيُتِ الداْذا رٕ ػَُيكذَنات، ٖؤناسّ ُٓوَ
ػظتُٓوَّ ًَْشيَُٓيُنِ ٖاوػًَىَّ باوى، يُطٍَُ ُٓو بريؤنُ ديًًُٓدا بطىدمًًََٓت، نُ 
ثًٌَ وايُ ػىدا ضانُ و غُيشّ ضانُؾ ػَُيكٓانات، دا ُٓطُس رٕ ػَُيكهشاوّ دَطتِ 

ًطَم يُ ػىدا بًَت، ضؤٕ دَبًَت ُٖبىويُنِ ْىقظإ و نَُىنىست بًَت؟ ضؤٕ دَتىاْطم بًَ
 طُسَتاّ ػَُيكهشدِْ بىوُْوَساْذا، ُٖبىويُنِ ْىقظإ و نَُىنىست ُٖبىوَ؟

ضاسَطُسّ ُٓنىيِٓ يًَشَدا ُٓوَيُ، نُ بريؤنُنُّ َاَؤطتاّ يُنُّ تًُْا بُطُس 
رْذا وَى تانًَو ساطت دَسدَضًَت: ُّٓ رُْ و ُٓو رُْ ُٖبىوّ ْىقظأْ، ضىْهُ يُ 

هطُيؼتِٓ طًاًُْبُسّ َُُْويِ ثًاو و ػىيَِٓ رُْ، ُٓدماَِ ثشؤطُّ صاوصيَىَ، نُ ثًَ
نُوتىوُْتُوَ. سَْطُ يُ ُٓدماَِ الواصيِ تىاْاّ ثًتاْذِْ باوى، يإ بُ ٖؤّ ُٖس 
فانتُسيَهِ تشَوَ، وَى باّ ػًَذاسّ باػىوس نُوتبًَتُٓوَ. رٕ الداُْ يُ سيَشَِوّ 

ت، رٕ يُ وَٖا ساطتُقًُّٓ طشوػت، نُ ًَُٖؼُ دَيُويَت ًَْش بُسُّٖ بًًََٗٓ
 ساَيُتًَهذا ًَْشيُٓيُنِ بُدبُػتُ، بؤيُ َُػًىقًَهِ عاسصّ الواص دَبًَت.

رٕ يُ طؤػًُْطايُنِ تشَوَ، َُػًىقًَهِ ساطتُوػؤّ دَطتِ ػىدايُ، بؤيُ 
يًَشَدا ُٖبىويُنِ فُسديِ ْىقظإ و الواص ًًُْ، ضىْهُ يُ وَٖا ساَيُتًَهذا باغ يُ 

اطِ ُٓو طشوػتُ َُُٖنًًُ دَنُئ، نُ ػىدا رٕ وَى تاى ْانُئ، بَُيهى ب
ػَُيكًهشدووَ و ُٓسنِ ثاساطتِٓ سَطُصّ َشؤيِ ػظتىوَتُ طُسّ. َاداّ دَبًَت 
ثاسيَضطاسيِ يُ سَطُصّ َشؤيِ بهُئ، نُواتُ ػىدا ػإ بُ ػاِْ ثًاو، رًْؼِ 
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ػَُيكهشدووَ، واتُ طشوػتِ َُُٖنًِ رٕ، يإ بريؤنُّ رٕ بُ ػًَىَّ طؼتِ ْىقظإ 
و نُّ ونىست ًًُْ. ثًَؼرتيؽ بًًُٓإ، نُ دَيىت: يُبُس ُٓو سؤَيُ بٌَ ويَُٓيُّ يُ 

 ثاساطتِٓ سَطُصّ َشؤيًذا ثًَِ َُٖيذَطتًَت، ثًَىيظتُإ بُ رُْ.
 وَآلَِ سَػُّٓ دووَّ:

ًَهُضهشدِْ رٕ بؤ ثًاو َاْايُنِ دوو طُسَّ ُٖيُ: يُنًَُإ، ًَهُضًِ 
شَ، ُٓوَّ ْضَرت بُناسدًًَََٖٓت و بؤ ػؤّ طىودّ نؤيًُ ٓاطايُ، بَُُؾ ُٓوَّ باآلت

يٌَ وَسدَطشيَت، ُّٓ دؤسَ يُ ًَهُضٌ دواّ طىْاُٖنُ ٖاتُ ٓاساوَ. دووًََإ: ثًَِ 
دَوتشيَت ًَهُضًِ َُدَِْ يإ ٓابىوسّ، ُٓوَّ باآلتشَ، ُٓوَّ ْضَرت بؤ بُسرَوَْذّ 

تُْاُْت ثًَؽ و ػًَشّ تايبُتًِ ػؤّ بُناسدًًَََٖٓت، ُّٓ دؤسَ ًَهُضًًُ 
طىْاُٖنُؾ ُٖس ُٖبىوَ، ضىْهُ طًظتَُِ باؾ و طىدماوّ ػًَضاِْ َشؤيِ، ُٓطُس 
نُطًَو تًايذا سىنِ ُْنات و يُ ُْٓذاَاِْ تش داْاتش ُْبًَت، ْىقظإ و نُّ ونىست 
دَبًَت. يًَشَوَ رٕ، بُ طشوػتِ ػؤّ ًَهُضِ ثًاوَ، ٖؤناسّ ُٓو ًَهُضًًُؾ 

قٌَ باآلدَطتُ، يُ ناتًَهذا الّ رٕ َُٖيضىوٕ و طؤص صاَئ، ُٓوَيُ، الّ ثًاو تىاْاّ ُٓ
ُٓوَؾ ػتًَهِ طشوػتًًُ، ضىْهُ ثًاو تىاْاّ دًانشدُْوَ و باآلدَطتًِ ُٓقًَِ 

 ُٖيُ. دًاواصيِ ًَْىإ ػَُيهًؽ ُٓطُسيَهِ بًَُٖضَ، تُْاُْت يُ َٓذاَيًؼذا.
 وَآلَِ سَػُّٓ طًًَُّ:

هشدِْ ًَُْٖؼتايُ، دًٗاِْ يُو دَسفُت و ُٓطُس ػىدا َُٖىو دَسفُتُناِْ طىْاٖ
بؤْاُّْ، نُ وا دَنُٕ َشؤظ بهُويَتُ طىْاُٖوَ بًَبُؾ بهشدايُ، ُٓو نات طًظتَُِ 
طُسدووٕ ْىقظإ و ْاناٌََ دَبىو، ُْمشاْذَتىاِْ بًًََطم دَنشا يُبُس طىودّ طؼتِ 

بُ تىاْايُ،  سيَطُ يُ ػشاثُّ فُسدّ بطرييَت، بُ تايبُتِ، نُ ػىدا بؤ َُٖىو ػتًَو
 .239تُْاُْت دَتىاًَْت ػشاثُ بُسَو َُبُطتًَهِ ضاى ٓاسِاطتُ بهات
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 خةَلقكردنى ذى لة ثياوةوة: -5
نًَؼُّ دووَّ، نُ ُٓنىيِٓ يًَِ دَنؤَيًَتُوَ، ػؤّ يُّ ثشطًاسَدا دَبًًَٓتُوَ: ٓايا 

ت و وَآلًَؼًإ ثًَىيظت بىو رٕ يُ ثًاوَوَ ػَُيكبهشيَت؟ يًَشَػذا طٌَ سَػُٓ دَوسووريًََٓ
 دَداتُوَ:

 
 سَػُّٓ يُنُّ:

ُْدَبىو رٕ يُ ثًاوَوَ ػَُيل بهشيَت، ضىْهُ َشؤظ و طًاًُْبُس ثًَهُوَ طُس بُ يُى 
سَطُصٕ. يُبُس ُٓوَّ ًًََُٓ يُ طًاًُْبُسَناِْ تشدا يُ ًَْشيُٓوَ ػَُيل ُْنشاوَ، دَبىو يُ 

 ساَيُتِ َشؤظًؼذا بُ َُٖإ ػًَىَ بًَت.
 سَػُّٓ دووَّ:

طُسَسِاّ ُٓوَؾ، َُٖىو بىوُْوَسإ، نُ طُس بُ َُٖإ دؤسٕ، يُ َُٖإ َادَ 
 ػَُيكهشاوٕ.

يُبُسُٓوَػِ ًَْش و ٌََ يُ َشؤظذا طُس بُ َُٖإ دؤسٕ، دَبىو يُ َُٖإ َادَوَ 
ػَُيل بهشاْايُ. َاداّ ثًاو يُ قىسِيَهِ يًٓذُوَ ػَُيكهشاوَ، دَبىو رًْؽ يُ َُٖإ ُٓو 

 .249ايُ، ُْى يُ ثًاوَوََادَيُ ػَُيل بهش
 سَػُّٓ طًًَُّ:

رٕ بؤ ُٓوَ ػَُيكهشاوَ تا ٖاوََيًَهِ ياسَُتًذَسّ ثًاو بًَت يُ ثشؤطُّ صاوصيَذا. بُآلّ 
ثُيىَْذيِ تىْذّ طؤص و ػؤػُويظتِ بُغ ًًُْ تا نُطًَو بُو سؤَيُ ُٖطتًَت، بؤيُ يُ 

اوَ ))ْابًَت َشؤظ يُ نتًَبِ ثريؤصدا ٖاوطُسطريّ يُطٍَُ ػضَُ ْضيهُناْذا سُساّ نش
ػضَُناِْ ْضيو بًَتُوَ و عُوسَتًإ ٓاػهشا بهات، َٔ ػىاوَْذّ، عُوسَتِ باوى و 

(. بؤيُ ُْدَبىو رٕ يُ ثًاوَوَ ػَُيل 9-6:18عُوسَتِ دايهت ٓاػهشا َُنُ(()الويًُنإ 
ًذَسّ بهشيَت، ُٖس ضُْذَ نتًَبِ ثريؤص دََيًَت )يُوَوَ( واتُ )يُ ثًاو( ٖاوََيًَهِ ياسَُت

 بؤ ػَُيكهشد، نُ رٕ بىو.
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ُٓنىيِٓ ثًَؽ ُٓوَّ وَآلَِ ُٖسيُنُ يُو سَػٓاُْ بذاتُوَ، وَآلًََهِ طؼتًًإ 
دَداتُوَ و دََيًَت: ))ناتًَو يُ طُسَتاوَ بىوُْوَسإ ػَُيكهشإ، بؤ رٕ صؤس يُ طًاًُْبُساِْ 

 اساُْ:تش طىدماوتش بىو، نُ يُ ثًاوَوَ ػَُيل بهشيَت، ُٓوَؾ يُبُس ُٓو ٖؤن
بؤ ُٓوَّ سيَضيَهِ تايبُتِ بُ ثًاوّ يُنُّ بذسيَت، ضىْهُ ػىدا عع بُ سىنُِ  يُنُّ:

ُٓوَّ طُسَتاّ َُٖىو طُسدووُْ عع ثًاوّ يُنَُِ يُطُس ويَُّٓ ػؤّ ػَُيكهشدووَ، تا 
ببًَتُ طُسَتاّ َُٖىو سَطُصّ َشؤيِ. بؤيُ ثؤَيظِ ثُياَبُس وتىويُتِ: ))ػىدا سَطُصّ 

 (.26عع  17ػىيَُٓوَ ػَُيكهشدووَ(()أعُاٍ ايشطٌ  َشؤيِ يُ يُى
ثًاوّ يُنُّ رِْ صؤس ػؤػىيظتىوَ و ثًَىَّ ثُيىَطت بىوَ، وَى يُ نتًَبِ  دووَّ:

ثريؤصدا ٖاتىوَ ))ػىدا يُو ثُساطىوَّ يُ ٓادََُوَ بشدّ رًَْهِ ػَُيكهشد، ًَٖٓاّ بؤ 
ُ يُ طؤػتِ َٔ، بَُُ ٓادَّ و ُٓويؽ وتِ: َُُٓ ضًرت ًَٓظهًَهُ يُ َٔ و طؤػتًَه

( ػَُيكهشاوَ. بؤيُ ثًاو دايو و باونِ اوسئ( ضىْهُ يُ ثًاويَهُوَ)اوسأٚدََيًطَم رٕ)
عع  23:2دًَذًًًََََٖت و بُ رُْنُيُوَ ثُيىَطت دَبًَت و دَبٔ بُ يُى دُطتُ(()تهىئ 

24.) 
وَ ُٓوَؾ يُ سَطُصّ َشؤيًذا، نُ رٕ و ثًاو تًايذا يُ رياًَْهِ ٖاوبُػذا ثًَهُ

 دَرئ، ػتًَهِ صؤس ثًَىيظت بىوَ، بُآلّ يُ طًاًُْبُساْذا وا ًًُْ.
وَى فُيًُطىفُنُ دََيًَت، ًَْشيُٓ و ًًََُّٓ َشؤظ تًُْا يُبُس صاوصٍَ يُى  طًًَُّ:

ْاطشٕ، وَى ُٓوَّ يُ طًاًُْبُساِْ تشدا دَيبًٓطم، بَُيهى يُ ثًَٓاو ثًَهُوَْاِْ رياًَْهِ 
ًَشد ُٓسنِ ػؤيإ دًَبُدٌَ دَنُٕ و ثًاويؽ تًايذا طُسّ ػؤؾ يُى دَطشٕ، نُ رٕ و َ

 .241رٕ دَبًَت
يُبُس ُٓو ٖؤناسَ وا طىدماو بىو، نُ رٕ يُ ثًاوَوَ ػَُيل بهشيَت، ضىْهُ يُ وَٖا 

 ساَيُتًَهذا يُ طُسضاوَّ ػؤيُوَ ػَُيل دَنشيَت.
ٖؤناسيَهِ تش ُٖيُ ثُيىَْذيِ بُ ًًًَُْٗٓ ثريؤصَنإ )ًًَِْٗٓ  ضىاسَّ:

اوطُسطريّ(يُوَ ُٖيُ، واتُ نًًََظا بُٓسَِتِ ػؤّ يُ َُطًشُوَ وَسطشتىوَ، بؤيُ ثؤَيع ٖ
وتىويُتِ ))ُّٓ طشؤّ رْإ، وَى ضؤٕ ًَهُضِ ػىدا دَبٔ، ًَهُضِ ثًاوَناْتإ بٔ، 
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ضىْهُ ثًاو طُسّ رُْ، وَى ضؤٕ َُطًشًؽ طُسّ نًًََظا و سصطاسنُسّ دُطتُيُ، بُآلّ 
َُطًض دَبًَت، دَبًَت رْاًْؽ يُ َُٖىو ػتًَهذا ًَهُضِ وَى ضؤٕ نًًََظا ًَهُضِ 

 (.24عع  22:5ثًاوَناًْإ بٔ(()ْاَُّ ثؤَيع بؤ ػَُيهِ ٓىفظىغ 
بُو ػًَىَيُ، ُٓنىيِٓ يُ ْاواػِٓ ُٓو وَآلَُ طؼتًًُدا وَآلَِ سَػُّٓ يُنَُِ 

يُ  داوَتُوَ، نُ دََيًَت: ُْدَبىو رٕ يُ ثًاوَوَ ػَُيل بهشيَت، ضىْهُ ػتِ وَٖا
طًاًُْبُساِْ تشدا سوويُٓداوَ. ثًَىاُْنُ يًَشَدا َُٖيُيُ، ضىْهُ يُ ساَيُتِ َشؤظذا سؤَيِ 
طُسَنًِ رٕ ثًَهًَٗٓاِْ ػًَضاُْ، نُ ثاسيَضطاسيِ يُ سَطُصّ َشؤيِ دَنات. ُٓوَؾ 
ثًَىيظتًِ بُ ثُيىَْذيًُنِ بًَُٖضَ يُ ًَْىإ رٕ و ثًاودا، دا ضِ يُوَ بًَُٖضتشَ، نُ يُ 

 َوَ ػَُيل بهشيَت؟!ثًاو
وَآلَِ ُٓنىيِٓ بؤ سَػُّٓ دووَّ، تايبُت بُو َادَيُّ َشؤظِ يٌَ ػَُيكهشاوَ 
بشيتًًُ يُوَّ، َادَيُنِ دياسيهشاو ػتًَهِ دياسيهشاو بُسُّٖ دًًَََٖٓت، يُبُس ُٓوَػِ 
 تىاْاّ ػىدا بٌَ طٓىس و بٌَ نؤتايًُ، بؤيُ دَتىاًَْت يُ ُٖس َادَيُنُوَ بًَت بىوُْوَسّ
َُُٖدؤس بُسُّٖ بًًََٗٓت، تىاْاّ ُٓو ثُيىَطت ًًُْ بُ دؤسيَهِ دياسيهشاوّ 
ػَُيكهشدُْوَ، ُٓوَؾ يُ ػَُيكهشدِْ َشؤظذا بُ ٓاػهشا دياسَ: ػىدا ثًاوّ يُ قىسِّ صَوّ 

 ػَُيكهشد، يُ ناتًَهذا رِْ يُ ثُساطىوّ ثًاوَوَ ػَُيكهشد.
ػضَُناْذا سُساّ دَنات، بُوَ  ُٖسضِ سَػُّٓ طًًًََُؼُ، نُ ٖاوطُسطرييِ يُطٍَُ

وَآلّ دَدسيَتُوَ، نُ ػؤػُويظتِ و طؤص يُ صاوصيَِ طشوػتًًُوَ دسوطت دَبٔ، بؤيُ 
دَبًَتُ سيَطش )َاْع( يُ ٖاوطُسطريّ. بُآلّ رٕ يُ ثشؤطُّ ػَُيكهشدِْ يُنَُذا يُ سيَطُّ 

شا، بؤيُ ًَُُٓ سُوا بُ صاوصيَىَ يُ ثًاو ُْنُوتُوَ، بَُيهى بُ تًُْا بُ تىاْاّ ػىدايِ ػَُيكه
 .242نضِ ٓادَّ ْاصاْطم. بُّ ػًَىَيُؾ الواصيِ ُٓو سَػُٓيَُإ طُـماْذ
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 ذى و ثةراشووى ثياو:  -6
نًَؼُّ طًًَُّ، نُ ُٓنىيِٓ يًَِ دَنؤَيًَتُوَ ُٓوَيُ: ُٓطُس باوَسِ بهُئ بُوَّ 

ىويُوَ ػَُيل بهشيَت؟ ػًاوَ رٕ يُ ثًاوَوَ ػَُيل بهشيَت، ٓايا ُٓوَؾ ػًاوَ، نُ يُ ثُساط
 ُٓنىيِٓ، وَى ًَُٖؼُ، طٌَ سَػُٓ دَوسووريًََٓت و وَآلًَإ دَداتُوَ:

 سَػُّٓ يُنُّ:
ٓاطإ ًًُْ باوَسِ بُوَ بهُئ، نُ رٕ يُ ثُساطىوّ ثًاو ػَُيكهشاوَ، ضىْهُ قُباسَّ 

ُ ثُساطىوّ ثًاو صؤس يُ قُباسَّ دُطتُّ رٕ بضىونرتَ. ساطتُ دَػًَت طُوسَتشئ ػت ي
بضىونرتئ ػت دسوطت بهشيَت، بُآلّ بُ يُنًَو يُّ دوو سيَطُيُ دَبًَت: يُنًَُإ يُ 
سيَطُّ صيادنشدُْوَ، واتُ نُسَطتُّ تش خبُيُٓ طُس ُٓو ػتُ بضىونُ، بُآلّ ُٓطُس بًًَطَم 
يُ ساَيُتِ ػَُيكهشدِْ رْذا َادَّ تش طُسباسنشاوَ، ُٓو نات ْاتىاْطم بًًَطَم بُ تًُْا يُ 

ضىْهُ  243ىوّ ثًاو ػَُيكهشاوَ. دووًََإ يُ سيَطُّ ُٖواتًَهشدٕ)اخلًؼًُ(َوَثُساط
ْانشيَت باسطتايِ تًَُْو صياتش بهشيَت عع وَى ٓؤطُطتطم دََيًَت عع يُ سيَطُّ 
ُٖواتًَهشدُْوَ ُْبًَت، بُآلّ وَى تًَبًًِٓ دَنُئ دُطتُّ رٕ، سيَزَّ ُٖواّ تًَذا يُ 

ُالّ نَُُوَ ًَٖٓذَّ ثُساطىويُى بؤ دُطتُّ سُوا، دُطتُّ ثًاو صياتش ًًُْ، يإ ب
 نُواتُ سُوا يُ ثُساطىوّ ٓادَّ ػَُيكُٓنشاوَ.

 سَػُّٓ دووَّ:
دطُ يُوَؾ، يُ طُسَتاّ ػَُيكهشدْذا ًٖض ػتًَهِ صيادَ بىوِْ ُْبىو، بؤيُ 
ثُساطىوّ ٓادَّ دَبًَت ناسيطُسيِ يُ دُطتُ و طُالَُتِ نشدبًَت، نُواتُ ُٓطُس ُٓو 

طىوَ البربيَت، دُطتُّ ٓادَّ ْىقظإ دَبًَت، ُٓوَؾ ناسيَهِ ْاَاقىَيُ و يُطٍَُ ُٓو ثُسا
 َُبُطتُدا، نُ ػىدا ٓادََِ بؤ ػَُيكهشدووَ، ْايُتُوَ.

 سَػُّٓ طًًَُّ:
ُٖسوَٖا ْانشيَت ثُساطىوّ ثًاويَو بُبٌَ ٓاصاس البربيَت، بُآلّ ػؤ ثًَؽ طىْاُٖنُ ٓاصاس 

ساطىوّ ثًاويَو بربيَت تا سُواّ ثٌَ دسوطت بهشيَت، بُآلّ ُْبىو، بؤيُ دسوطت ًًُْ ثُ
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ثًَضُواُّْ ُٓوََإ بًِٓ، ُٓوَتا يُ نتًَبِ ثريؤصدا ٖاتىوَ: ))ػىدا يُو ثُساطىوَّ يُ 
 (.22:2ٓادَّ بشدّ، رًَْهِ ػَُيكهشد(()تهىئ 

ُٓنىيِٓ وَآلَِ ُٓو سَػٓاُْ دَداتُوَ و بُػًَىَيُنِ طؼتِ دََيًَت: يُبُس ُّٓ 
 ياُّْ الّ ػىاسَوَ، دَنشا رٕ يُ ثُساطىوّ ٓادَّ ػَُيكبهشيَت:ٖؤ

: وَى دُػتهشدُْوَيُى يُ يُنًَتًِ نؤَُآليُتًِ رٕ و ثًاو، ْابًَت رٕ يُنُّ
دَطُآلتِ بُطُس ثًاودا ُٖبًَت، بؤيُ يُ طُسيًُوَ ػَُيكُٓنشاوَ. ُٖسوَٖا ْابًَت ثًاو 

ًُوَ ػَُيكُٓنشاوَ، بؤيُ باػرتئ َاََُيُّ نًُْضَى يُطٍَُ رْذا بهات، بؤيُ يُ ثًَ
 دًَطُيُى: ثُساطىوّ ثًاو بىو.

: ثُيىْذيِ بُ ًًًَُْٗٓ ثريؤصَناُْوَ ُٖيُ، ضىْهُ يُ نَُُسّ َُطًشُوَ، نُ دووَّ
يُطُس ػاض ػُوّ يًَهُوتبىو، ًًًَُْٗٓ ثريؤصَنإ: واتُ ػىئَ و ٓاو، نُ نًًََظايإ يُطُس 

 .244بُْذَ، َُٖيكىآلٕ
 وَآلَِ يُى بُ يُنِ سَػُٓنإ دَداتُوَ:ثاػإ ُٓنىيِٓ 

 وَآلَِ سَػُّٓ يُنُّ:
َُٔوَّ بُ ًٖض ػًَىَيُى ًٖض  دسوطت َ بًًَطَم، رٕ يُ ثُساطىوّ ٓادَّ ػَُيكهشاوَ ًب
َت، ػمىوُْيُنِ باػًؽ بؤ ُٓوَ ُٖيُ: ُٓو ناتُّ َُطًض تىاِْ يُ  َادَيُنِ طُسباس نشاًب

، 245دَسبًًََٗٓت و ُٖصاسإ نُطًإ ثٌَ تًَشبهشيَتثًَٓر ثاسضُ ْاُْوَ رَاسَيُنِ صؤسّ ْإ 
ضىْهُ صيادَيُنِ يُو ػًَىَيُ يإ بُ طؤسِيِٓ دُوُٖسّ َادَنُ، يإ بُ طؤسِيِٓ 
ُبًَت،  َت. دا ُٓطُس دُوُٖسّ َادَنُ ػًاوّ طؤسِئ و دَطتهاسيهشدٕ ْ ػُطًَُتُناِْ دًَب

ُباسَ، َُطُيُطُظم دَسَنطم و  دووسٕ يُ دُوُٖسّ ُٓونات فشَيِ و َُُٖدؤسّ و ق
طم بًًَطَم، نُ يُ سيَطُّ ػَُيكهشدُْوَ دَنشيَت سَطُصّ تش بؤ  َادَنُوَ، يُطٍَُ ُٓوَػذا دَتىْا
َادَ طُسباس بهشيَت. يًَشَدا ٓؤطُطتطم وتىويُتِ، نُ َُطًض بُ ثًَٓر ثاسضُ ْإ ثًَٓر ُٖصاس 

َْهُ تؤويَو بُسًََُٖهِ صؤسّ طُ من دسوطت دَنُٕ، بُ ثًاوّ تًَشنشدووَ، وَى ضؤٕ ضُْذ د
َُٖإ ُٓو ػًَىَيُّ دََيًطَم نؤََُيًَهِ صؤس بُ ثًَٓر ثاسضُ ْإ تًَشنشاوٕ، بُ َُٖإ ػًَىَؾ 
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دََيًطَم رٕ يُ ثُساطىوّ ثًاو ػَُيكهشاوَ، ثًَذَضًَت يُ ُٖسدوو ساَيُتُنُػذا، واتُّ ْإ و 
َت. ُسَِتًًُنُ طُسباس نشاًب  ثُساطىو، َادَّ تش بؤ ػتُ ٓب

 سَػُّٓ دووَّ:وَآلَِ 
ثُساطىو ثُيىَطتُ بُ طُالَُتِ و تُْذسوطت يِ دُطتُّ ٓادََُوَ، وَى تانًَو ْا، 
بَُيهى وَى طُسَتايُنِ سَطُصّ َشؤيِ، وَى ضؤٕ طًاًُْبُسّ َُُْوّ ثُيىَطتُ بُ 
طُالَُتًِ بهُس و ٓاسَصوونشدًًُْوَ يُ ضًَزّ طشوػتِ، بؤيُ بُ دسوطت ّ دَصامن، ُٓطُس 

اسَُتًتِ تىاْاّ ػىدايِ دُطتُّ رٕ يُ ثُساطىوّ ثًاوَوَ ػَُيكهشاوَ. وَآلَِ بًًَطَم بُ ي
 .246بؤ سَػُّٓ طًًًََُؽ َُٖإ ػت دَبًَت

 
 ذى و خةَلقكردنى راشتةوخؤ: -7

رٕ يُ ػىيًََٓهِ دياسيهشاويٌ ثًاوَوَ، نُ ثُساطىويُتِ، ػَُيكهشاوَ. دا ٓايا ُّٓ 
 ػَُيكهشدُْ ساطتُوػؤ بىوَ؟!

 يِٓ طٌَ سَػُٓ دَوسووريًََٓت و وَآلًَؼًإ دَداتُوَ:يًَشَػذا ُٓنى
 سَػُّٓ يُنُّ:

ػىدا رِْ ساطتُوػؤ ػَُيكُٓنشدووَ، ضىْهُ ػىدا ًٖض تانًَهِ ساطتُوػؤ يُ تانًَهِ 
 تشَوَ ػَُيكُٓنشدووَ، نُ يُ دؤسدا يُو بضًَت. بؤيُ ػىدا ساطتُوػؤ رِْ ػَُيكُٓنشدووَ.

 سَػُّٓ دووَّ:
طتطم دََيًَت، ػىدا يُ سيَطُّ فشيؼتُوَ نؤْرتؤَيِ ػتُ يُاليُنِ تشَوَ ٓؤطُ

َاديًُنإ دَنات. يُبُس ُٓوَػِ دُطتُّ رٕ َادَيُ، بؤيُ بُ طُسثُسػتًِ فشيؼتُنإ 
 ػَُيكهشاوَ، بُآلّ بُ ػًَىَّ ساطتُوػؤ ػَُيكُٓنشاوَ.

 سَػُّٓ طًًَُّ:
َُا ٖؤناسيًُناًْإ َاداّ ُٓو ػتاُّْ يُ ثشؤطُّ ػَُيكهشدْذا ًَٖٓشاُْ بىوٕ، ثًَؽ بٓ

نُوتىوٕ، بؤيُ دسوطت نشدًْإ يُ سيَطُّ ُْٖذيَو يُ َُػًىقاتُوَ دَبًَت، ُْى 
ساطتُوػؤ يُ سيَطُّ ػىداوَ. يُبُس ُٓوَػِ، نُ دُطتُّ رٕ عع وَى ٓؤطُطتطم دََيًَت عع 
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يُ بَُٓا ٖؤناسيًُناًًُْوَ يًَُْىإ يُنَُطم دسوطت نشاواْذا ػَُيكهشاوَ، بؤيُ 
 ًَْهِ ساطتُوػؤ ُْبىوَ.ػَُيكهشد

ُٓنىيِٓ بُ ػًَىَيُنِ طؼتِ وَآلَِ ُٓو سَػٓاُْ دَداتُوَ و دََيًَت: صاوصيَِ 
طشوػتًِ ُٖس دؤسيَو يُ َادَيُنِ دياسيهشاوَوَ دَبًَت. ُٓو َادَيُػِ، نُ َشؤظ 
بُػًَىَّ طشوػتِ صاوصيَِ يًَىَ دَنات طًاًُْبُسّ َُُْويٌ ثًاوَ يُطٍَُ رْذا. بُو 

تاى يُ سَطُصّ َشؤظذا، ْاػًَت بُ ػًَىَّ طشوػتِ يُ ًٖض َادَيُنِ تشَوَ بًَتُ ػًَىَيُ 
بىوٕ، بُآلّ تًُْا ػىدا، نُ ٖؤناسّ ٖاتُٓ بىوِْ طشوػتُ، دَتىاًَْت ساطتُوػؤ يُ 
ثُساطىوّ ثًاوَوَ رٕ ػَُيكبهات، ضىْهُ ُٓو دَتىاًَْت يُ سيَشَِوّ ٓاطايِ و باوّ 

س ُٓوَ، نُ دَتىاًَْت ساطتُوػؤ ثًاو يُ قىسِيَهِ يًٓر و طشوػت دَسبضًَت. بؤيُ تًُْا ُٖ
 رًْؽ يُ ثُساطىوّ ثًاو ػَُيكبهات.

 وَآلَِ سَػُّٓ يُنُّ:
ُٓو سَػُٓيُ يُ دًَِ ػؤيذا ْابًَت، تًُْا ُٓطُس باطِ وَضُػظتُٓوَّ تانًَو بُ 
ػًَىَّ طشوػتِ يُ نُطًَهِ تشَوَ بهُئ، نُ يُ دؤسدا يُ ػؤّ بضًَت. بُآلّ 

كهشدِْ سُوا ْاواصَيُ و ثًَىاُّْ يُطُس ْانشيَت، بؤيُ ًٖض سيَطشيَو ًًُْ بؤ ُٓوَّ ػَُي
 ُٖسدوونًإ ساطتُوػؤ ػَُيكبهشئَ.

 وَآلَِ سَػُّٓ دووَّ:
ٓؤطُطتطم دََيًَت ًَُُٓ ْاصاْطم ػىدا يُ ػَُيكهشدِْ رْذا فشيؼتُّ بُناسًَٖٓاوَ يإ ْا، 

ؤٕ فشيؼتُ يُ ػَُيكهشدِْ ثًاودا يُ قىسِيَهِ بُآلّ بُدؤسيَو دَيًٓائ يُوَّ، نُ وَى ض
يًٓذُوَ بُػذاسيِ ُْنشدووَ، بُ َُٖإ ػًَىَؾ يُ ػَُيكهشدِْ رْذا يُ ثُساطىوّ ثًاوَوَ 

 بُػذاس ُْبىوَ.
 وَآلَِ سَػُّٓ طًًَُّ:

ٓؤطُطتطم دََيًَت ػَُيكهشدِْ يُنَُِ بىوُْوَسإ، ثًَىيظتِ ُْنشدبىو رٕ بُو ػًَىَيُ 
ؤيُ تًُْا َىَهطم بىو بؤّ، نُ بُو ػًَىَيُ ػَُيكبهشيَت، نُواتُ دُطتُّ ػَُيكبهشيَت. ب

رٕ بُثًَِ ُٓو بَُٓا ٖؤناسيًاُّْ يُنُّ ناسّ ػَُيكهشدٕ بىوًَْهِ ثًَؼًُّٓ ُٖبىوَ، 
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بُطىيَشَّ ًُٓهاِْ ًٓذابِ ْا، بَُيهى بُطىيَشَّ ًُٓهاِْ طُيبِ، نُ تىاْا ًٓذابًًُناِْ 
 ػىدا سيَهًذَػات.

 
 ةَلطا و خَيساى:ــ كؤم 8
طُسدوٕ الّ تؤَاّ ُٓنىيِٓ عع ُٖسوَى الّ ُٓسَطتؤؾ عع طًظتًََُهِ  

سيَهؼشاوَ، يُ ضُْذ ثًُيُى ثًَهذيَت. يُ ػىداوَ، نُ باآلتشئ بىوُْ، دَطتجًَذَنات تا 
دَطاتُ ْضَرتئ َُػًىم. ُٖس بىوُْوَسيَو بُ ثاَيُٓسيَهِ ْاوَنِ، نُ يُ طشوػتًُوَ 

ات، ُٖوَيِ ػًَش يإ نَُاَيِ طىدماو دَدات بؤ َُػًىقُناِْ تشّ وَسيطشتىوَ ناسدَن
ضًُٓنُّ ػؤّ، بُسدَواًَؽ دَبًَت يُ تًَهؤػإ، تا ناتًَو دًَطُّ ػؤّ يُو طًظتَُُ 
ٖرياسنًًُدا، بُثًَِ ُٓو ثًُّ نَُاَيُّ ثًَِ طُيؼتىوَ، دَطشيَت. يُ َُٖىو ساَيُتًَهذا 

وَسدَطشيَت، َُٖىو بىوُْوَسيَهِ صيٓذووؾ ضُْذَ  باآل نؤْرتؤَيِ ْضّ دَنات و طىودّ يٌَ
بضىوى بًَت، بُٖاّ ػؤّ ُٖس دَبًَت. يُ وَٖا طًظتًََُهذا طشوػتِ َشؤيِ ثًَطُيُنِ 
ْاواصَّ يًَُْىإ َُٖىو َُػًىقُناْذا دَبًَت. ُْى تًُْا يُبُس ُٓوَّ َشؤظ دُطتُّ 

ُْوَ ْضيهرتئ َُػًىقُ يُ ُٖيُ، بَُيهى يُبُس ُٓوَّ ُٓقٌَ و سؤسًؼِ ُٖيُ، نُ بُٖؤيا
ػىداوَ. تانُ بىوُْوَسيؼُ، نُ يُ يُنهاتذا يُ دُطتُ و سؤسًؽ ثًَهذيَت، َُٖىو 
طًظتُّ و ياطايُنًؽ، نُ نؤْرتؤٍَ و ٓاسِاطتُّ رياِْ دَنُٕ، ثؼت بُو ساطتًًُ 

 بُٓسَِتًًُ دَبُطضم.
اضاس نؤََُيطاؾ ٖاوػًَىَّ طشوػت ٓاَاْر و َُبُطتطُظم ػؤّ ُٖيُ، نُ ْضّ ْ

دَنُٕ ػضَُتِ باآل بهات و طىيَشِايَُيِ بًَت، يُناتًَهذا ثًَىيظتُ يُطُس باآل، نُ 
ٓاغايُتًِ ْضّ بهات. ثًَىيظتُ ٓاطاَإ يُوَ بًَت، نُ ُٓنىيِٓ ضَُهُ طًاطًًُنإ يُ 
ُٓسَطتؤوَ دَػىاصيَت و بُطُس طُسدوْذا ثشانتًهِ دَنات، يإ يُ سيضبُْذّ ثًُّ 

سنًًُتِ طُسدوٕ(َوَ بَُٓايُى وَسدَطشيَت و بُطُس دَوَيُتذا ُٖبىوَنإ)واتُ ٖريا
ثشانتًهِ دَنات، بُدؤسيَو بُ تُواوَتِ ُْصاْطم ناًَإ ثًَؽ ُٓوّ تشيإ نُوتىوٕ، 

 .247ُٓوَؾ يُناتًَهذا بريؤنُّ سيضبُْذيِ ٖرياسنِ، بريؤنُيُنِ ًَتافًضيهًًُ
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طا بُوَ ْاودَبات، نُ ُٓنىيِٓ يُوَػذا ػىيَِٓ ُٓسَطتؤ نُوتىوَ، ناتًَو نؤََُي
بشيتًًُ يُ طؤسِيُٓوَّ ػضَُتطىصاسّ و طىود، بَُُبُطتِ طُيؼضم بُ رياًَْهِ باؾ، نُ 
ضُْذئ ناس و ثًؼُّ دًاواص تًايذا بُػذاسبٔ. وَسصيَش و ثًؼُطاص ثًَىيظتًًُ َاديًُنإ 

َُٖىو  بُ نؤََُيطا دَدَٕ، قُػُؾ بُ ْىيَز و بُسِيَىَبشدِْ طشوتُنإ بُػذاسّ دَنات،
طشوثًَهِ تشيؽ بُو ناسَّ تًًَذا ػاسَصا و دَطرتَِْطًٓٔ بُػذاسّ دَنُٕ. ضانُّ 
طؼتًؽ وا دَػىاصيَت، نُ ُٓو طًظتَُُ دَطتُيُنِ بُسِيَىَبشدِْ ُٖبًَت تا ًٓذاسَّ 

 .248ناسَناِْ بهات، وَى ضؤٕ سؤغ ًٓذاسَّ دُطتُ دَنات
ػتًِ َاقىَيِ نؤََُيطايُنِ ُٖسضِ ػًَضاًْؼُ، ُٓنىيِٓ ثًٌَ وايُ ػمىوُْيُنِ طشو

بضىونُ، نُ ٓاَادمِ وَضُػظتُٓوَ و ثُسوَسدَنشدِْ َٓذاٍَ و ضانُّ دوو اليُُّْ ًَْىإ 
رٕ و ًََشدَ. تًَشِوآًِْ ُٓنىيِٓ بؤ ػًَضإ يُ بُٓسَِتذا ناسيطُسَ بُ دوو وَصيفُّ 

ُسطرييِ دُوُٖسّ: وَضُػظتُٓوَ و ثُسوَسدَنشدِْ َٓذاٍَ. يُبُس ُٓوَ ثًَىيظتُ ٖاوط
تاناُْ بًَت، واتُ تًُْا يُى رٕ و يُى ثًاو بٔ، بؤ ُٓوَّ ُٖسدوونًإ بؤيإ بًىيَت 
طُسثُسػتًاسّ طُػُ و فًَشنشدٕ و ثُسوَسدَنشدِْ َٓذاَيُنإ بهُٕ، دَبًَت بٓضًُّٓ 
َاََُيُنشدًْإ يُطٍَُ يُنذا ساطتطؤيِ و طؤصّ ُٖسدوونًإ بًَت بؤ يُنرتّ. يُو 

يطُسَ بُو بَُيطاُّْ ُٓسَطتؤ، نُ دَسباسَّ ٖاوطُسطرييِ تاناُْ يُ وتاُْػًذا صؤس ناس
 .249فُيظُفُ طًاطًًُنُيذا دَياًًََْٗٓتُوَ

دَسباسَّ دؤػِ رًْؽ يُ ػًَضاْذا، ُٓنىيِٓ صؤس بُ طاْايِ باوَسِّ بُ ْضًَِ رٕ 
يِ، ُٖيُ، رٕ ثًُّ يُ ثًاو ْضَرتَ، ثًَىيظتُإ بُ رُْ بؤ ثاسيَضطاسّ نشدٕ يُ سَطُصّ َشؤ

سؤَيِ ْاواصَّ ُٓويؽ يُ ػًَضاْذا بشيتًًُ يُ وَضُػظتُٓوَ، يُبُس ُٓوَ ثًَىيظتُ ًَُُٓؾ 
ُٓو بجاسيَضئ، ضىْهُ ُٓسنِ يُنَُِ ػًَضإ وَضُػظتُٓوَيُ، تا ُٓو ناتُػِ ثُيىَْذيِ 
طًَهظًِ رٕ و ثًاو بَُُبُطتِ وَضُػظتُٓوَ ُْبًَت، ٖاوطُسطرييِ تُْذسوطت ْابًَت. 

، نُ سيَطشتٔ يُ َٓذاَيبىوٕ سُساَُ، تُْاُْت قُػُ تؤَا ثًٌَ وايُ تاواِْ يُبُس ُٓوَػُ
 سيَطشتٔ يُ َٓذاَيبىوٕ صؤس طُوسَيُ، َُطُس نىػتِٓ بُُْٓكُطت ًَٖٓذَ طُوسَ بًَت.
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قُػُ تؤَا يُوَػذا ػىيَٓجًَِ ُٓسَطتؤ َُٖيذَطشيَتُوَ، نُ دََيًَت بُٓسَِتِ ثًَهٗاتِٓ 
ثًاوَ، ُٖس ُٓوَؾ فانتُسّ ناسا و ناسيطُسَ يُ نؤسثُيُ طًاًُْبُسّ َُُْويِ 

َٓذاَيبىوْذا، سؤَيِ رًْؽ تًُْا ُٓوَيُ، نُ نؤسثُيُنُ يُ َٓاَيذاِْ ػؤيذا دًَبهاتُوَ و 
ػىاسدٕ و َادَ بُطىودَناِْ تشّ ثًَبذات. َاداّ ًَْشيُٓ ٖؤناسّ دسوطت بىوِْ 

ًَش بًَت، بُآلّ ُْٖذيَهًإ نؤسثُيُيُ، نُواتُ بُٓسَِت وايُ سَطُصّ َُٖىو نؤسثُيُنإ ْ
دَبُٓ ًًََُٓ، ناتًَو َادَ ْضَُ ًًََُٓيًُنإ طُسدَنُوٕ و بُطُس ُٓو َادَ باآلياُّْ 
ثًاو دَسياْذَدات، صاَيذَبٔ. ُٓوَؾ َاْاّ وايُ، نُ رٕ ًَْشيُٓيُنِ ْىقظاُْ. ُٓنىيِٓ 

ذِْ بؤضىوُْنُّ صؤس بُ دسيَزّ باطِ ُٓو بريؤنُيُّ نشدووَ، ضُْذئ بَُيطُيؼِ بؤ طُـماْ
ًَٖٓاوَتُوَ، يُواُْؾ: دواّ طًَهع دُطتُّ رٕ دَطؤسِيَت و صياتش بُالّ ْىقظاًْذا 
دَسِوات، ضىْهُ نضًًَِٓ يُدَطتذَدات، ٖاونات َُبُطتِ طًَهع طهجشِبىوٕ و 

 وَضُػظتُٓوَيُ، يُطٍَُ ُٓو ٓاصاس و ْاسَِسُتًًاُّْ ٖاوناتِ دَبٔ.
ُٖس ُٓوَؾ ًًَِْٗٓ ػَُيكهشدِْ بُدًاّ رُْ، نُ  وَصيفُّ بُٓسَِتًِ رٕ َٓاَيبىوُْ،

سََضَ بؤ يًَهُوتُٓوَ )ايتىايذ(، سؤَيًؼِ يُ ثشؤطُّ َٓاَيبىوْذا واّ يًَذَنات ببًَتُ 
ٖاوََيًَهِ ياسَُتًذَسّ ثًاو. نُضِ يُ بىاسَناِْ تشّ رياْذا عع دطُ يُ َٓاَيبىوٕ عع 

 بًَت. ثًاو دَتىاًَْت بُ ياسَُتًِ ثًاويَهِ تش صؤس ضاالى
ُٖس ضُْذَ ُٓنىيِٓ طىسَ يُوَّ رٕ، وَى سيَضطشتًَٓو بؤ بَُٓاّ ُٓقًَِ يُطُس ويَُّٓ 

ُٖسوَٖا ُٖس  259ػىدا ػَُيكهشاوَ، نُضِ دَشماتُ دَسَوَّ ضاالنًِ ُٓقًًَِ َشؤظُوَ
ضُْذَ طىسَ يُوَّ ػَُيكهشدِْ رٕ دواّ ثًاو، بُو ػًَىَيُّ يُ طفشّ تُنىيٓذا ٖاتىوَ، 

يُى يًَهبذسيَتُوَ َاْاّ نًَُِ ُٓقآلًًُْتِ رٕ بذات، يُ نتًَبِ نىستُّ ْابًَت بُ ػًَىَ
الٖىتًؼذا صؤس ٓاَارَ ُٖٕ، بُوَّ َُبُطتِ ُٓنىيِٓ يُو قظاُّْ ثًَؼىوّ ُٓوَ ُْبىوَ، 
نُ رٕ عع يُ سووّ ُٓقًًًَُوَ عع يُنظإ بًَت بُ ثًاو. ُٖس ضُْذَ ثًٌَ وايُ ػَُيكهشدِْ 

ًًُ عع وَى يُنًَو يُ بُسَُٖيظتهاساِْ دََيًَت عع نُ بىوِْ رٕ رٕ دواّ ثًاو َاْاّ ُٓوَ ْ
بُْذَ بُ ُٓدماَُ ػشاثُناِْ طىْاُٖوَ، ًَٖٓذَّ ُٓوَّ ثُيىَطتُ بُ دؤػِ بُٓسَِتًِ 
ػَُيكهشدُْوَ، نُضِ يُطٍَُ ٓؤطُطتًٓذا يُطُس ُٓوَ ٖاوسِايُ، رٕ طشوػتًَهِ ْضّ و 
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طتًِ ُٓقًَُ الّ ثًاو، يًَشَػُوَ دَطُيُٓ الوَنًِ ُٖيُ، ثًٌَ وايُ ٖؤناسَنُػِ باآلدَ
ُٓوَّ، طًظتَُِ باؾ و طىدماو يُْاو ػًَضاِْ َشؤيًذا نَُىنىست دَبًَت، ُٓطُس 

 .251نُطًَو ُْبًَت، نُ سىنُِ تًَذا بهات و يُواِْ تشيؽ داْاتش بًَت
ؼذا  ُٓو ياطا تىْذَّ بُطُس طشوػت و نؤََُيطادا دَضُطجًَت، بُطُس ػًَضاًْ

ؽ دَضُطجًَت،  ُٓويؽ: بىوُْوَسّ ْضّ يُ ػضَُتِ بىوُْوَسّ باآلدا دَبًَت. دا ُٓطُس رًْ
بُ طشوػتِ ػؤّ يُ ثًاو ْضَرت بًَت، نُواتُ طشوػتًًُ ُٓطُس ثًاو سىنُِ بهات، بُو 
َتُ طُسَتا و رًْؽ بُ نؤتايِ، وَى ضؤٕ ػىدا طُسَتا و نؤتايِ َُٖىو  ػًَىَيُؾ ثًاو دًَب

ُ، ُٓوَؾ ضىْهُ ثً ُبُس ثًاو ػَُيكهشاوَبىوُْوَسْا  .252او يُبُس رٕ ػَُيكُٓنشاوَ، بَُيهى رٕ ي
يُ بُػِ نؤتايِ نىستُّ الٖىتًذا، ُٓنىيِٓ ُٓو دُػتهشدُْوَيُّ ُٓسَطتؤ 
طم رْإ بُ داويَٓجاى يُقَُيَُبذَئ، ضىْهُ بُٖؤّ ْادًَطرييِ  دَطىاصيَتُوَ، نُ دََيًَت ْاتىْا

دَواّ ُٓطُسّ طىْاًٖإ ُٖيُ، ضىْهُ ُٓوإ ػىيَِٓ ُٓقٌَ و ٓاطاًِْ َُٖيؼَُيتاْذًْاُْوَ بُس
َ و ُْػؤؾ و  طؤص و َُٖيضىوُْ تىْذَنإ دَنُوٕ. ُٖسوَٖا ديَت و رٕ دَػاتُ سيضّ َٓذٍا
طَُزَناُْوَ، تا بَُيطُيُنِ دَيًٓانُسَوََإ يُطُس ْىقظاًِْ ُٓقًَِ رٕ بذاتٌَ. دطُ 

بىوٕ وَسدَطشيَت و ثًٌَ وايُ، رٕ يُوَؾ ُٓنىيِٓ، َُٖإ تًؤسّ ُٓسَطتؤ دَسباسَّ َٓاَي
 ،ًُ َ ثًَهذيَت، يُػؤبطشيَت، ًٖض سؤَيًَهِ تشّ ًْ دطُ يُوَّ ُٓو َادَيُّ َٓذاَيِ ٌي
ُُْويذا ثًَؼهُػِ دَنات، بُ سؤَيِ  ُبُسّ َ ُّ يُ ػًَىَّ طًاًْ يُناتًَهذا ثًاو بُو تؤوْا

َشيُٓ دَػاتُو َ، بُآلّ ُٓطُس ًًََُّٓ ًٓذاِب َُٖيذَطتًَت. يُاليُنِ تشيؼُوَ َٓاَيبىوٕ ًْ
يًَهُوتُوَ، َاْاّ وايُ نَُىنىستًًُى ُٖيُ. ُٓنىيِٓ تًؤسَنُّ ُٓسَطتؤ دووباسَ 

 دََيًَتُوَ:
ثشؤطُّ َٓاَيبىوٕ دَيُويَت بُتُواوّ يُ ًَْشيُٓ بضًَت، بؤيُ ُٓطُس ًًََُٓ يُدايهبىو، 

سَْطُ بُٖؤّ َاْاّ بىوِْ نَُىنىستًًُنُ يُ تىاْاّ ًٓذابًذا يإ يُ َادَدا، يإ 
فانتُسّ دَسَنًًُوَ بًَت، وَى باّ ػًَذاسّ باػىوس)وَى ُٓوَّ فُيًُطىفُنُ تًَبًًِٓ 

. ًَْشيُٓؾ، وَى ُٓسَطتؤ دََيًَت فؤسَُ، ًًََُٓؾ ًٖىيًًُ، بؤيُ ضُطجًِٓ 253نشدووَ(
فؤسّ يُطُس َادَ بُػًَىَيُنِ بًَُٖض، ًَْشيَُٓإ بؤ بُسَُٖذيًََٓت. ُٓطُس 
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ادَنُدا ُٖبًَت، يإ الواصيًُى يُ فؤسَُنُدا بُديبهشيَت، ُٓونات نَُىنىستًًُى يُ َ
ًًََُٓ ديَتُ بُسُّٖ. يُ ػىيًََٓهِ تشيؼذا ُٓنىيِٓ ثؼتطريّ يُو بريؤنُيُّ ُٓسَطتؤ 
دَسباسَّ ْىقظاِْ و الواصيِ ًًََُٓ دَنات، بُوَّ َُٖىو رًَْو بُ طشوػتِ بايؤيؤريِ 

ىنىستُ. يُاليُنِ تشيؼُوَ ُٓنىيِٓ ثًٌَ وايُ ػؤّ َُػًىقًَهِ ػًَىاو و ْىقظإ و نَُ
رٕ، ْاتىاًَْت صَإ، نُ ٓاَشاصيَهِ طشْطُ و َشؤظ يُ سيَطُيُوَ دَتىاًَْت ويَٓا و 
برينشدُْوَناِْ بؤ ُٓواِْ تش دَسبربِيَت، بُناسبًًََٗٓت. دؤػِ نؤَُآليُتًِ رًْؽ صياد يُ 

يُٕ ًَٖضيَهِ باآلػُوَ بُطُسيذا ػًَىَيُنِ بًَذَْطهشدِْ بُطُس رْاْذا طُثاْذبىو، يُال
طُثًَٓشابىوٕ، نُ بُ ًٖض دؤسيَو داِْ بُ بُػذاسيِ نؤَُآليُتًذا ُْدَْا. يُبُس ُٓوَؾ 
رٕ ُْيذَتىاِْ صَإ بُناسبًًََٗٓت و برينشدُْوَ و ويَٓانشدُْناِْ بؤ ُٓواِْ تش دَسبربِيَت، 

نُ يُ سيَطُياُْوَ ُٓصَىوُْ ُٖسوَٖا بؤّ ُْبىو ُٓو دَطتُواراُّْ صَإ بُناسبًًََٗٓت، 
نؤَُآليُتًًُناِْ ػؤّ بُ ُٖطتُناِْ و َُٖىو ػتُناِْ تشيؼُوَ، بؤ ُٓواِْ تش 
بُياْذَنات، بؤيُ دَبًٓطم رٕ الّ ُٓنىيِٓ صؤس سووٕ و ساػهاو ًًُْ، سووًْؽ بُ بؤضىوِْ 

ذا ُٓو بؤ طشوػتِ قظُنشدٕ و دََُتُقٌَ ثًَىيظتُ، بؤيُ رٕ ْاتىاًَْت يُ رياِْ طؼتً
ُٓطجِ ػؤّ تاو بذات و باػرت وايُ يُ بىاسّ تايبُتٌ، واتُ يُ ػًَضاْذا عمًًََٓتُوَ. ُٓو 
بىاسَ تايبُتُؾ ثريؤصيِ ػؤّ ُٖيُ، ضىْهُ ثًَىيظتُ صؤسيَو يُ فُصيًُت و بُٖا 
َُطًشًًُنإ دوثاتبهاتُوَ. يُّ بىاسَ تايبُتُػذا )واتُ ػًَضإ( رٕ ػىيَٓهُوتُّ ثًاوَ، 

ا نُطًَتًًُنِ تايبُتًِ ُٖيُ، ُٓو تانًَهِ طُسبُػؤيُ يُ ًََشدَنُّ، يُطٍَُ ُٓوَػذ
صياتش يُوَّ نؤيًُ يُ ٓاغانُّ، يإ نىسِ يُ باونِ طُسبُػؤ دَبًَت، ضىْهُ يُ دؤسيَو 
رياِْ نؤَُآليُتًذا بُػذاسّ دَنات، ُٓويؽ رياِْ ٖاوطُسيًُ، نُ دادثُسوَسيِ 

ًَذايُ. ُٓنىيِٓ يُوَدا ساطتِ وتىوَ، نُ: رٕ و ػًَضاًِْ صياتش يُ دادثُسوَسيِ َُدًَِْ ت
ًََشد يُ بىاسّ تايبُتًذا ثُيىَْذيًُنِ ساطتُوػؤيإ ثًَهُوَ دَبًَت، بُآلّ دًاواصيًُى 
ُٖيُ: تًُْا دَسطاّ دؤخ يإ رياًَْهِ تايبُتِ يُ بُسدَّ رْذا نشاوَيُ، يُناتًَهذا ثًاو يُ 

فُتِ ٖاووآلتٌ بُػذاسيِ دَنات، يُو ػًَضاْذا بُػذاسَ و يُ بىاسّ طؼتًؼذا بُ طً
 254بىاسَػذا دادثُسوَسيِ َُدًَِْ ُٖيُ و يُ سَُْٖذَ طؼتًًُناًْذا بُػذاسَ
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 كؤتايى

طُػتِ دووس و دسيَزَإ يُّ نتًَبُدا، دُػت يُوَ دَناتُوَ، نُ صؤس داسّ تشيؽ  
اٍَ دَبًَت و وتىوَاُْ، بُوَّ صؤسبُّ نات داب و ُْسيت بُطُس بريَ ديًًُٓ ْىيًَُناْذا ص

ْكُّ يًَذَبشِيَت، تُْاُْت ػؤّ دًَطُّ دَطشيَتُوَ و طًفُتِ ثريؤصيِ ديِٓ وَسدَطشيَت. 
ُٓوَؾ صؤس بُ سووِْ يُو بريؤنُ ْىيًَاُّْ َُطًشًًُت ًَٖٓاوِْ سوويذاوَ، ضىْهُ 
بًَطىَإ ًٓٓذًًُنإ عع وَى طًُؤٕ دّ بؤظاس دََيًَت عع ُْفُطًَهِ ػؤػُويظتِ و 

بشايُتِ و يُنظاًًْإ تًَذابىوَ، نُ ثشيؼهِ بُس رٕ و ُْػؤؾ و ُٖراس و  ضانُػىاصّ و
نؤيًُناًْؽ نُوتىوَ، نُضِ يُطٍَُ ُٓوَػذا ًٓذؤيؤرياّ َُطًشِ ُْيتىاًْىَ رٕ ٓاصاد 
بهات و َافِ تُواويؼِ ُْداوَتٌَ، ُٖوَيِ ُٓوَػِ ُْداوَ رٕ يُو دؤػُ ْايُباسَّ يُ 

ِ نؤياليُتًًُّ ثًَؼرت ثًاواِْ بتجُسطت و يُٖىدّ يُ طايُيذا ْاآلْذويُتِ، يإ يُو نؤت
ًًَإ نشدووَ، سصطاس بهات، يُ ناتًَهذا ُٖس ضُْذَ رْإ بُ ٖؤّ ُٓو ُْفُطُوَ، دَطتُ 
دَطتُ ٖاتُٓ ْاو ديُٓ ْىيًَُنُوَ. ػإ بُ ػاِْ ثًاواًْؽ ػًُٖذ دَبىوٕ، يُطٍَُ ُٓوَػذا 

ت، يُ ناسوباسّ ػىاثُسطتًذا بُػذاسبٔ، ُْياْتىاِْ، تًُْا بُ ػًَىَيُنِ الوَنٌ ُْبًَ
ضىْهُ نًًََظا تًُْا سيَطُّ ُٓوَّ بُ ػىَُتهاسَ رُْناِْ ػؤّ دَدا، نُ بُ ناسَ 
طادَنإ ُٖطضم، وَى ضاوديَشّ نشدِْ ُْػؤؾ و ياسَُتًذاِْ ُٖراس، يُبُس ُٓوَػِ 

رٕ، وَى ٖاوطُسطرييِ ثًَىيظتِ بُ دَيظؤصيِ ُٖسدووال بىو، بؤيُ يُوَػذا ُٖس دَبىو 
 .255بًًُٓإ، بُ تُواوّ ًَهُضِ ثًاوَنُّ بًَت

قُػُ ثؤَيع صؤس دُػتِ يُو ًَهُضًًُ دَنشدَوَ، بؤ ػؤيؼِ صياتش يُ نُيُثىوسّ 
يُٖىدّ يُ اليُى و نُيُثىوسّ يؤْاِْ و سؤَاِْ يُ اليُنِ تشَوَ وَسيطشتبىو، وَى 

وَسيطشتبًَت. ثاػإ  يُوَّ يُ وتُ و َُٖيىيَظت و برينشدُْوَناِْ سُصسَتِ َُطًشُوَ
الٖىتِ و باوناِْ نًًََظا َُٖإ سيَضهُيإ طشت، داسيَو يُ طُسدََِ نُوْاسا و داسيَهِ 
تشيؽ يُ سيَباصّ فُيًُطىفاِْ يؤْاْذا بُ دواّ بَُيطُدا دَطُسِإ، نُ يُواُْدا 
 طُسضاوَيُنِ باػًإ بؤ ثؼتطشتِٓ بؤضىوُْناًْإ دؤصيًُوَ، دواتش َُٖىو ُٓواُْيإ يُ
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تًَهَُيُيُنذا نىستهشدَوَ، نُ نؤََُيِ ػُطًَُتُ بٓضًُٓيًُناِْ رٕ يإ ػمىوُّْ رِْ يُ 
ػؤ دَطشت، ُٓو ػُطًَُتاُْؾ بشيتِ بىوٕ يُ: ))ساطؤسِئ و دَطُآلتِ ًَضاز بُطُسيذا، 
ٓاسَصووثُسطتِ، سوونُػِ، الواصّ و َُٖيُػُيِ، ضُُْباصّ، َُٖيضىوِْ تىْذ، دسَْط 

 .256رييِ صَئ و ْىقظاِْ يُ تىاْاّ ُٓقًًَذاتًَطُيؼضم و ْادًَط
بُو ػًَىَيُؾ، داب و ُْسيتُ نؤَُآليُتًًُنإ بُطُس بريَ ْىيًَُناْذا صاَيبىوٕ، ُٓو 
داب و ُْسيتاُْؾ ُٓطُس بضًتُ بٓر و بٓاواِْ، دَبًِٓ ثُيىَطضم بُ َُٖيىيَظتِ ثًاوَوَ يُ 

باوى دَيُويَت ُٓو ، نُ 257َىَيهذاسيِ تايبُتِ، دا َاددّ بًَت يإ َُعُٓوّ
َىَيهذاسيًُ بؤ نىسِاًَْو يُ ػىيَِٓ ػؤّ بطىاصيَتُوَ. ثاػإ فُيًُطىفِ َُطًشِ ٖات و 
ُٓو دؤػُ ْايُباسَّ رِْ نشد بُ ياطايُى، يإ َؤسنًَهِ ديًِٓ ثًَبُػؼِ، تؤ بًًََِ 
قُػُ ثؤَيع ضِ نشدبًَت ناتًَو وتىويُتِ: ))ُّٓ رْإ ًَهُضِ ثًاوَناْتإ بٔ، وَى 

دطُ يُوَّ دؤػِ ػشاثِ رِْ يُ نؤََُيطانُّ ػؤيذا  258ٕ ًَهُضِ ػىدا دَبٔ((ضؤ
. ًَٖٓذَ بُطُ َؤسنًَهِ ديِٓ بُ دؤػِ باوّ 259وَسطشتبًَت و نشدبًَتِ بُ فُسصيَهِ ديِٓ

نؤََُيطا ببُػؼًت، ناسيَهِ يُو ػًَىَيُؾ قىسغ ْابًَت، بُ تايبُتِ ُٓطُس طىْاِٖ 
ػُٖىَت و ُٓصَىوِْ طًَهظًِ تاٍَ يُطٍَُ دؤطت و  يُنُّ و َُٖيؼَُيُتاْذٕ و دُطتُ و

طؤصاًًُْناْذا يُ ٓاسادا بًَت، يإ ُٓطُس ُٓصَىوِْ ػهظت ػىاسدووّ ػؤػُويظتِ يًَشَ 
و يُوٍَ طُسيَُٗيذا بًَت، ُٓدماَُنُػِ ُٓوَيُ، نُ تُستىيًإ دََيًَت: ))ُّٓ رٕ تؤ 

ًْا طًَهع يإ طىْاه بهات، دَسواصَّ ٖاتُٓ ْاوَوَّ ػُيتاِْ(( وَى بًًََِ رٕ بُ تُ
ضُْذَ ٓاطاُْ بًًَطَم: ُٖس رُْ ثًاو َُٖيذَػَُيُتًًََٓت و يُ يًَىاسّ ػشاثُ ْضيهِ دَناتُوَ، 
سيَو بُو ػًَىَيُّ سُوا نشدّ و ٓادََِ َُٖيؼَُيُتاْذ. ُٓطُس سُوا ٓادََِ 

َُٖإ ناس  َُٖيؼَُيُتاْذبًَت و طىْاِٖ ثًَهشدبًَت، وَى ضؤٕ تا ًَٓظتا ُْوَناِْ يُطُس
بُسدَوأَ، ٓايا ُٓوَ َاْاّ الواصّ و طاويًهُيِ و صوو َُٖيؼَُيُتاِْ ٓادَّ ًًُْ؟ ُّٓ 
نىا ًَٖضّ ثًاو، نىا تىاْاّ ُٓقًَِ و ٖاوطُْطًًُنُّ، نىا تىاْاّ سىنُذإ و 
دًانشدُْوَّ ضانُ و ػشاثُ يُ يُنرتّ، نُ ُٓو ػُطًَُتاُْؾ ًَُٖؼُ دَدسيَُٓ ثاَيِ؟ 

ذاُْوَيُدا ثاطاويَو ْادؤصيُٓوَ بؤ ًَهُضًِ رٕ بؤ ػُٖىَت و َُٖيضىوٕ، نُ ٓايا يُو يًَه
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ُٓو ثاطاوَؾ الواصيِ ثًاوَ، يُ ناتًَهذا ُٓو دؤسَ ثاطاوَ بؤ ثًاو ْابًٓطم، طىايُ 
دَطُآلتِ نؤْرتؤَيهشدِْ ػُٖىَت و َُٖيضىوُْناِْ ُٖيُ؟ ٓايا ًَهُضًِ ٓاطاِْ ثًاو و 

ِ َاْاّ وا ًًُْ، نُ ُٓويؽ الّ ػؤيُوَ ٖاوػًَىَّ رٕ، َُٖيؼَُيُتاِْ يُى يُ دواّ يُن
دَطُآلتِ بُطُس ػُٖىَت و َُٖيضىوٕ و ٓاسَصووَناِْ ػؤيذا ًًُْ؟ يُ اليُنِ تشَوَ، 
ُٓطُس بًًَطَم ٓادَّ عع يإ ثًاوّ يُنُّ عع ثًَؽ َُٖيؼَُيُتاْذِْ يُ اليُٕ سُواوَ َشؤظًَهِ 

ُو َُػًىقُ ػشاثُناسَ، نُ ثُياَبُسّ ػُيتإ بًَطىْاه و ضاى بىوَ، بُآلّ دواتش سُوا، ٓ
و باَيًؤصّ ػشاثُناُْ، ٖات و طىْاِٖ ثًَهشد، دا دَنشيَت ُٓوََإ يُ بري بضًَت، نُ ُٓو 
َُػًىقُ ػشاثُناسَ يُ ثُساطىويُنِ ػؤّ ػَُيكهشاوَ؟ واتُ بُػًَهِ داُْبشِاوَ يًَِ، وَى 

اطىوَنُّ ػَُيكهشد و ًْؼاًْذا: ٓادَّ ػؤّ طىتِ، ناتًَو ػىدا ثاؾ ُٓوَّ رِْ يُ ثُس
ُٓو ًَٓظهًَهُ يُ ًَٓظهُنامن، طؤػتًَهُ يُ طؤػتُنامن، بَُُ دَوتشيَت رٕ، ضىْهُ يُ 

( يُو ػَُيكهشدُْوَ اوسأٚ(. ٓايا ْاوّ رٕ )32:2َشؤظًَهُوَ ػَُيكهشاوَ )تهىئ 
 (َوَ ػَُيكًهشد؟اوسٙءوَسُْطرياوَ، ثاؾ ُٓوَّ ػىدا يُ َشؤظًَو )

صؤسبُّ داسإ بُ ْآاطايِ نُوتىوُْتُ ثاسادؤنظًَهُوَ، ضىْهُ يُ  ُٓوَّ طُيشَ،
اليُى ْضًََتًِ و ْىقظاًِْ رٕ بُ ساطتًًُنِ بُسدَطت دَصأْ، نُ ُٓصَىوٕ ثؼرتِاطتِ 
دَناتُوَ و ػمىوُّْ رًْؽ، بُو ػًَىَيُّ يُ نؤََُيطاّ َشؤيًذا دَيبًٓطم، دُػتِ 

ًًُ، طشوػتِ و غُسيضيًُ و ْاطؤسِيَت، ُْ يًَذَناتُوَ. ُٓوَؾ َاْاّ وايُ ُٓو ْضًََت
بُدَطتٗاتىوَ و ُْ دَطتهشدّ َشؤظًؼُ، بُو ػًَىَيُؾ ُٓو ضريؤنُّ طفشّ تُنىئ 
دَيطًَشِيَتُوَ، بُ سِاطت دَصأْ. ػىدّ ُٓو ضريؤنُؾ، يُ اليُنِ تشَوَ، ياسَُتِ 

نشدُْوَيُّ يًَهذاُْوَّ ُٓو ساطتًًُ باو و ُٓصَىوُْ ٓاػهشايُ دَدات، يُطٍَُ ُٓو بري
دَسباسَّ رٕ يُ ٓاسادايُ، بُوَّ بىوُْوَسّ َشؤيِ ْىقظأْ و يُ ثًاو ْضَرتٕ، واتُ 
ُٓصَىوٕ دُػت يُ ضريؤنُنُ دَناتُوَ، ضريؤنُنُؾ ُٓصَىوُْنُ يًَو دَداتُوَ و 

 .269ثاَيجؼتًِ دَنات، ُٓوَؾ ثاسادؤنظًَهِ صَقُ
و ًَٖؼتُٓوَّ طًظتَُِ  يُو داب و ُْسيتاُّْ، نُ دواداس ػًَُإ تًُْا ثاساطضم

َىَيهذاسيِ تايبُتًًُ، فُيًُطىف و بريَُْذ و الٖىتًًُنإ ػتًَهًإ بُ ْاوّ ًًََُّٓ 
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َُْش، يإ ًٓذياَيِ ُٓصَيًِ ًًََُٓ دآًَٖاوَ، نُ يُ يُنهاتذا َُٖىو بريَ 
دورَٓهاسيًُنإ دَسباسَّ رٕ يُ ػؤيذا نؤ دَناتُوَ، ُٓو برينشدُْواُّْ، نُ رٕ يُ 

ِ صؤس ْضَِ رياِْ َشؤيًذا دادًََْٔ. بُ ثًَِ ُٓو ػمىوُْيُؾ، رٕ ْاتىاًَْت ػتًَهِ ثًُيُن
ُٓوتؤ يُ دَسَوَّ ضىاسضًَىَّ ػًَضاْذا بهات، ثاػإ ُٓطُس بًَت و ُٖوَيبذات يُ سيَطُّ 
دآًَٖاِْ ٖىُْسيِ يإ ضاالنًِ ُٓقًَِ، يإ بُػذاسّ نشدٕ يُ رياِْ طؼتًذا، دا طًاطِ 

يُتِ و ٓابىوسّ و..ٖتذ ػؤّ بظُـمًًََٓت، ُٓو نات صؤس بُ طُػتِ بًَت يإ نؤَُآل
دَنُويَت و ػهظت دَػىات، ضىْهُ ضاسَْىوطِ ُٓو، نُ قُدَسيًُتِ و ْاتىاًَْت ػؤّ 

 يٌَ بذصيَتُوَ، ثُيىَطتهشاوَ بُ صاوصٍَ و ناسوباسّ ْاوَاَيُوَ!
ؽ بًَت ًٓذياَيًَهِ ساطتًًُنُّ ػتًَو ًًُْ ْاوّ ًٓذياَيِ ًًََُٓ بًَت، ُٓطُس ساطتً

يُو ػًَىَيُ ُٖبًَت، دَبًَت يُ ُٓدماَِ نؤََُيًَو تىيَزيُٓوَّ ُْٓظشؤثؤيؤريًاُْ بًَت، نُ 
يُنًَو يُ ْاوداستشئ صاْاياِْ ُٓو صاْظتُ دإ بُوَدا دًََْت صؤسبُّ عع ُٓطُس َُْيًطَم 

طم ػُطًَُتِ ًَْشيُٓ َُٖىو عع ُٓو ػُطًَُتاُّْ دَدسيَُٓ ثاٍَ نُطًَتًِ َشؤيِ و ثًَِ دََيًَ
يإ ًًََُٓ، دووس و ْضيو ثُيىَْذيِ بُ سَطُصَوَ ًًُْ، ًَٖٓذَّ ُٓوَّ ثُيىَْذيِ بُ داب 
و ُْسيتُ نؤَُآليُتًًُناُْوَ ُٖيُ، وَنى طُس داثؤػطم، نُ نؤََُيطا يُ قؤْاغًَهِ 

 .261دياسيهشاودا بُطُس سَطُصيَهذا دَيظُثًًََٓت
ُناِْ صاْظتِ دَسوْٓاطِ ُٓصَىوًِْ ُٓو بريؤنُيُ طُسَسِاّ ُٓوَؾ، تىيَزيُٓوَ ْىيًَ

َُٖيذَوَػًًََٓتُوَ، نُ ثًٌَ وايُ ُٓو نؤََُيُ ػُطًَُتُّ دَدسيَُٓ ثاٍَ ًٓذياَيِ ًًََُّٓ 
، تُْاُْت 262َُْش، ػُطًَُتِ طشوػتِ و صطُانطم و بُطُس َُٖىو رْاْذا دَضُطجٔ

ثًَىيظتُ ْاواصَ بًَت و ناس  ػُطًَُتِ ًًََُّٓ َُْش، ػُطًَُتِ نُطًَتًِ طُسبُػؤٕ، نُ
. ُٓوَّ طُيشَ ُٓسنِ بايؤيؤريٌ ثُيىَطت بُ 263بؤ ثُسَثًَذاِْ ػؤّ و تىاْاناِْ بهات

صاوصٍَ و دايهايُتِ، ثُسوَسدَنشدِْ َٓذاٍَ و ُٓو نؤت و بُْذاُّْ داب و ُْسيت و دؤػُ 
إ بُ دؤػِ نىيتىوسيًُ دًاواصَنإ طُثاْذوياُْ، بُ تُواوّ رًْإ ثُنؼظتىوَ و طُيؼتًٓ

َشؤيِ ناٌََ دواػظتىوَ، دواتش دَبًٓطم ُٓو ثاداػتُّ، نُ نؤََُيطاّ َشؤيِ يُبشيِ ُٓو 
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نؤت و بُْذاُّْ يُ بىاسَناِْ طًاطُت، نؤَُآليُتِ، ٓابىوسّ، ثُسوَسدَيِ و ُٓػالقِ 
 .264بُطُسيذا طُثاْذووَ، ديَت و رٕ يُ قُآل طُػتُناْذا صيٓذاِْ دَنات

طًشًِ طُدَناِْ ْاوَسِاطتذا سوويذا َُٖإ ُٓوَيُ، نُ ُٓوَّ يُ نؤََُيطاّ َُ
ًَٓظتا يُ نؤََُيطا ًٓظالًًَُناْذا سوودَدات. ُٖس ضُْذَ ًٓظالّ باطِ بًَُٖضيِ ُٓقًَِ 
رٕ و تىاْايِ، بطشَ يًَٗاتىويِ يُ سىنُهشدٕ و بُسِيَىَبشدِْ ناسوباسّ دَوَيُتذا دَنات، 

تؤصّ داب و ُْسيتُ نؤٕ و بُطُسضىوَناُْوَ و  دَبًٓطم َُٖىو ُٓو ػتاُْ نُوتىوُْتُ ريَش
ًٓذياَيِ ًًََُّٓ َُْش طُسَُٖيذَداتُوَ. طُيشّ قىسٓاِْ ثريؤص بهُ، ناتًَو ضريؤنِ 
بُيكًظِ ػارِْ )طُبا( دَطًَشِيَتُوَ، دَبًًٓت وَى رًَْهِ داْا ويَٓاّ دَنات، نُ ُٓقًَِ 

ًًُ، وَى ُٓوَّ صؤسبُّ فُسَاْشَِوا بًَُٖضَ، سىنُِ ٖاوطُْطاُْيُ و يُ بشِياسدا تانشَِو ْ
ػؤسُٖآلتًًُناِْ َُٓشِؤ وَٖإ. بَُيهى ناتًَو ْضيو دَبًَتُوَ يُوَّ بشِياسيَهِ 
ضاسَْىوطظاص بذات، يإ تاوتىيَِ نًَؼُيُنِ طشْط بهات، نُ ثُيىَطت بًَت بُ 

باْط ناسوباسّ ػاْؼطم و ضاسَْىوطِ دَوَيُتُنُيُوَ، طُوسَ و ػاُْداْاِْ نؤََُيطانُّ 
دَنات، تا ثًَهُوَ ساويَز بهُٕ و بابُتُنُ تاوتىٍَ بهُٕ و بريوسِا بطؤسُِْوَ، بُوَؾ 
بَُٓايُنِ طًاطًِ طشْطِ داْا، نُ فُسَاْشَِوا ْابًَت ػًَشا بشِياسّ طشْط دَسبهات، 
بَُيهى ثًَىيظتُ يُطُسػؤ بًَت و بريّ يًَبهاتُوَ، تًايذا قاَيبًَتُوَ و يُطٍَُ ػَُيهِ 

يًَٗاتىودا ساويَزّ ضشِوثشِ بهات. ناتًَهًؽ ْىوطشاوَنُّ طًًَُاِْ ثًَطُيؼت،  ػاسَصا و
ٖا ساويَزناسإ و طُوسَ ثًاواِْ دَوَيُتِ نؤنشدَوَ، ْىوطشاوَنُّ ًْؼاْذإ و ثًَِ طىتٔ: ط

ص)طىسَتِ ٌَُْ: أّٖا املأل أفتٌٕ٘ يف أوسٙ وا كٍت قاطعٛ أوسا حتٜ تػّدُٔ
َوسوبُسّ، نُ طىايُ ُٓقًًَإ يُو بًَُٖضتشَ َُٖيىيَظتًإ ضِ (. ُّٓ ثًاوَ َاقىَيُناِْ د32

قالٕا حنَ بىو؟ دَطتبُدٌَ َُٖيضىوٕ، تىسَِبىوٕ و ُٖسَِػُّ بُناسًَٖٓاِْ ًَٖضيإ نشد: ط
ص. نُضِ أٔلٕا قٕٚ ٔ أٔلٕا بأع غدٖد ٔ األوس الٗك فأٌظسٙ واذا تأوسَٖ

و دىاًََشتش بىو، بؤيُ ثًٌَ طىتٔ وا بُ بُيكًظِ رٕ، صؤس يُوإ ٓاقٌَ و دووسبطم و ضاونشاوَ 
املمٕك اذا صوويِ باطِ بُناسًَٖٓاِْ ًَٖض َُنُٕ، ػؤ ُٖسوا بُو ٓاطاًًُْ ًًُْ، ضىْهُ: ط

ص)طىسَتِ ٌَُْ: دخمٕا قسٖٛ أفطدِٔا، ٔ دعمٕا أعصٚ أِمّا أذلٛ ٔ كرلك ٖفعمُٕ
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ّ بُسِيَىَدَبشد، بُ (. بُو ػًَىَيُؾ ُٓو رُّْ بُ ُٓقٌَ و داْايِ ناسوباسّ ػاْؼًُٓن34ُ
دواّ وَطًًُيُنِ تشدا دَطُسِا تا يُ سيَطُيُوَ سووبُسِووّ ُٓو باسطشريًُ ببًَتُوَ، نُ 

اٌ٘ وسضمٛ بُسؤنِ دَوَيُتُنُّ طشتىوَ، ُٓو وَطًًُيُؾ بُناسًَٖٓاِْ دياسّ بىو: ط
 (.35ص)طىسَتِ ٌَُْ: الّٗي بّدٖٛ، ٌاظسٚ مبا ٖسدع املسضمُٕ

ذ ٓايُتُدا، نُ صؤس سوؤْ و ًٖض ساظُنشدًَْهًإ ْاويَت و ًٖض قىسٓاِْ ثريؤص يُو ضُْ
تُٓىيًًَهًؽ َُٖيٓاطشٕ، ٓاوا باطِ ُٓو رَُْإ بؤ دَنات. دا ُٓطُس دواّ ُٓوَ نُطًَو 
بًَت و بًًََت: سَطُصّ ًًََُٓ ْاطو و عاتًفطم، صوو َُٖيذَضٔ، صياتش يُ ريَش ناسيطُسيِ 

ُٕ، بؤيُ سَطُصيَهٔ نَُرت يُ ثًاو ٓاَادَيِ ُٖطتذإ وَى يُوَّ سىنِ بُ ُٓقٌَ به
 265طُسؤنايُتِ نشدًْإ تًَذايُ، ضىْهُ طُسؤنايُتِ نشدٕ بُ ُٓقٌَ دَبًَت ُْى بُ ُٖطت

ُٓوَ يُ ساطتًذا َُٖإ بريؤنُّ ًٓذياَيِ ًًََُّٓ َُْش دََيًَتُوَ، نُ بُ دسيَزايِ 
ُصاِْ ثُسطتطم ٖاتىوَتُ طُسدََُنإ بُٖؤّ نؤََُيًَو داب و ُْسيتُوَ، نُ صؤسبُيإ ْ

ٓاساوَ. يإ سَْطُ بًَُٔوَّ بُ ػؤّ بضاًَْت، بريؤنُناِْ فُيًُطىفُ بتجُسطتُ يؤْاًًُْنإ 
دََيًَتُوَ، يُ ُٖسدوو ساَيُتُنُػذا ًٖض ثُيىَْذيِ بُ ًٓظالَُوَ ًًُْ، وَى ضؤٕ الٖىتِ 

َطتؤيِ نشدَ َُطًشِ يُ طُدَناِْ ْاوَسِاطتذا َُٖإ ناسّ نشد، ناتًَو سيَباصّ ُٓس
طُسضاوَّ ػؤّ و يُ سيَطُيُوَ ٓاَشاصطُيًَهِ ْىٍَ و ثاطاوطُيًَهِ تًؤسيِ وَسطشت، تا 

 يُويَىَ ثًَطُّ رٕ يُ طُسدووْذا دياسٍ بهات!
ثاػإ ُٓو اليُْطشاُّْ ًٓذياَيِ ًًََُٓ، نُ دَياُْويَت َؤسنِ ثريؤصيِ ديِٓ بُو 

ثريؤصَ سووٕ و ساػهاواُْ ضِ دََيًًَت، نُ  ًٓذياَيُ بذَٕ دَثشطٔ، ُّٓ دَسباسَّ ُٓو ٓايُتُ
رٕ وَى ُٖبىويُنِ ثًُ ْضّ و ػىيَٓهُوتُّ ثًاو ويَٓا دَنُٕ؟ ضِ دَسباسَّ ُٓو ٓايُتاُْ: 

 السداه قٕاوُٕ عمٜ الٍطاءد)( و ط228ص)طىسَتِ بُقُسَ: لمسداه عمَّٗ دزدٛط
 ( ضِ دََيًًَت؟43الٍطاء:  طىسَتِ

ىْذيِ رٕ بُ ثًاو )يإ باػرت بًًَطَم رٕ بُ ًََشد(َوَ يُْاو دََيًطَم ُٓو ٓايُتاُْ باطِ ثُي
ػًَضاْذا دَنُٕ، ُٓوَؾ صؤس دًاواصَ يُوَّ باطِ رٕ و ثًاو بُ طؼتِ، يإ ثُيىَْذيًإ 
يُْاو نؤََُيطا يإ دَوَيُتذا بهات، ضىْهُ ٓايُتِ يُنُّ، بؤ ػمىوُْ، دواّ ضُْذئ ٓايُت 
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وَّ ض ناتًَو بؤيإ ُٖيُ ػىبهُُْوَ، دَنات ٖاتىوَ، نُ باطِ رِْ تُآلقذساو و ُٓ
(. دواّ ُٓويؽ ضُْذ ٓايُتًَهِ تش ٖاتىوَ، نُ بَُُٖإ ػًَىَ باطِ تُآلم 227)ٓايُتِ 

(. ٓايُتِ دووًََؽ بَُُٖإ ػًَىَ، باطِ رِْ ْاػض و طضاناِْ 229دَنُٕ )ٓايُتِ 
وَّ يُ ساَيُتًَهذا، طُسّ دَنات، يُطٍَُ ثًَىيظتًِ طشتِٓ نُطىناس بُ ْاوبزيىإ، بؤ ُٓ

 نُ تشطِ دًابىوُْوَيإ يًَذَنشيَت رٕ و ثًاو ثًَهُوَ ٓاػتبهُُْوَ.
بؤ سووْهشدُْوَّ ُٓو بريؤنُيُ دََيًطَم: رٕ يإ ثًاو دؤػًَهِ دًَطري و ًَُٖؼُيًإ يُ 
َُٖىو اليُُْناِْ رياْذا ًًُْ، ضىْهُ ُٓو دؤػُ، بُ طؤسِاِْ اليُُْ دًاواصَنإ دَطؤسِيَت. 

ٕ ثًَىيظتُ يُ تًَهَُيهشدِْ بىاسّ ُٓػالم و بىاسّ طًاطُت ثًَهُوَ بُٓاطابطم، واتُ ثاػا
يًَُْىإ رٕ و ثًاو وَى ُْٓذاَِ ػًَضإ، نُ يُ بُٓسَِتُوَ ضَُهًَهِ ُٓػالقًًُ، يُطٍَُ رٕ 
و ثًاو وَى ٖاووآلتِ يُ دَوَيُتذا، نُ ضَُهًَهِ طًاطًًُ. دا ُٓطُس ػًَضإ ضَُهًَهِ 

ت، ُٓوا ثًَىيظتِ بُ تانًَهُ يُ سووّ ُٓػالقًًُوَ يًَِ بُسثشغ بًَت، نُ ُٓػالقِ بًَ
ُٓويؽ صؤس داس باونُ، ُٖس ُٓو بُسثشطُ يُ ػًَضإ، وَى ضؤٕ بُسثشطًؼُ يُ َٓاَيُناِْ. 
ُٓوَؾ، وَى وغمإ، بُسثشطًاسيَتًًُنِ بُ ثًُّ يُنُّ ُٓػالقًًُ، بُ ضاوثؤػطم يُو 

دَػًَت بهُوُْ ُٓطتؤّ. ُٓوَيُ َاْاّ ُٓو ثًُبُسصيًُّ  بُثشطًاسيَتًًُ ياطايًاُّْ، نُ
ًََشد بُطُس رُْنُيُوَ ُٖيُتِ، ُٖسوَٖا باآليًؽ، نُ طُسنشدايُتِ نشدِْ ػًَضإ 
ثًَىيظتِ دَنات. ُٓو دؤسَ ويَٓانشدُْؾ ًٖض نَُهشدُْوَيُنِ يُ سيَضّ رِْ تًَذا ًًُْ، 

: ُّٓ بؤضِ بُسثشطًاسيَتًِ يُنُّ بؤ بَُيهى دابُػهشدِْ بُسثشطًاسيَتًًُ، ُٓطُس بؼجشططم
ثًاو بًَت؟ ُٓونات دََيًطَم: ضىْهُ ثًاو ٖاوطُسطرييِ دَنات و رٕ َُٖيذَبزيَشيَت و 
ػًَضاًَْهِ طُسبُػؤ، بُدًا يُ ػًَضاِْ َاَيُ باونِ بؤ ػؤّ ثًَهُوَ دًََْت، بؤيُ ساطترت 

 بًَت. وايُ، نُ يُ سووّ ُٓػالقًًُوَ ُٓو بُسثشطِ يُنَُِ ػًَضاُْنُّ
ُٖسضِ بىاسّ دووًََؼُ، تُواو دًاواصَ، َُبُطتُإ يُ بىاسّ رياِْ طؼتًًُ، 
ُٓوَؾ بىاسّ يُنظاًِْ تُواوَ يًَُْىإ رٕ و ثًاودا: يُ َافُ طًاطًًُنإ، ُٓسنُ 
نؤَُآليُتًًُنإ، ُٖظم فًَشبىوٕ و ناسنشدٕ، بُػذاسّ نشدٕ يُ رياِْ نؤََُيطادا بُ 

سى و َافِ َاَؤطتا و ُْٓذاصياس و ثضيؼو و ثُسيَُاْتاسّ َُٖىو سيَطُنإ: ْابًَت ُٓ
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رٕ، يُ ُٓسى و َافِ َاَؤطتا و ُْٓذاصياس و ثضيؼو و ثُسيَُاْتاسّ ثًاو نَُرت بًَت، 
ًَُُٓ يًَشَدا َاََُيُ يُطٍَُ ٖاووآلتًًُنذا دَنُئ، ض ًَْش بًَت يإ ٌََ، نُ َُٖإ ُٓسى و 

 َافِ ُٓواِْ تشّ ُٖيُ.
س داس ُٖسدوو بىاسّ ُٓػالم و طًاطُت تًَهَُيذَنُئ، ُٓوَؾ بُطؼتِ بُآلّ ًَُُٓ صؤ

ساَيِ نؤََُيطا دوانُوتىوَناُْ، نُ صؤس داس َُٖيُّ نىػٓذََإ ثًَذَنات. ًَُُٓ يُ ثًاوّ 
طُسدادَ تًَٓاطُئ، نُ بؤضِ دَبًَت يُ دَوَيُتذا باآلدَطت بًَت. تًُْا يُبُس ُٓوَّ نابشا 

ُيُ، ًٓرت وا دَصاًَْت دَبًَت يُ نؤََُيطاػذا ُٖس ٓاغا بًَت، تا يُ َاَيُوَ باآلدَطتًِ ٖ
دَطاتُ ُٓو فُسَاْشَِوايُّ، نُ ػؤّ بُ باونِ َُٖىو ٖاووآلتًإ دَصاًَْت، بُوَؾ 
بريؤنُّ ػًَضإ دَسباسَّ باوى، نُ دَبًَت سيَضّ بطرييَت، دًًَََٖٓتُ َُيذاِْ طًاطُتُوَ، 

يإ ُٖيُ سَػُّٓ يًَبطشٕ و يُطُس سىنِ اليبُٕ. سَْطُ يُناتًَهذا يًَُاْذا ٖاووآلتًإ بؤ
رًْؽ بهُويَتُ تًَهَُيهشدِْ ُٓو دوو بىاسَوَ، ُٓويؽ ناتًَو دَيُويَت يُ ػًَضاْذا، بُ 
َُٖإ َاْا طًاطًًُنُّ ٖاووآلتِ َاََُيُّ يُطٍَُ بهشيَت، ًٓرت يُويَىَ داواّ 

. يإ بُ ًََشدَنُّ 266َناتيُنظاًِْ تُواو و دؼمىنشاطِ و...ٖتذ يُ ًََشدَنُّ د
دََيًَت، نانُ َٔ َاَؤطتا، ُْٓذاصياس، ثضيؼو، يإ تُْاُْت وَصيشّ و...ٖتذ، ضىْهُ ُٓو 

 .267يُ ػًَضْذا رُْ و بُغ
َُٓاُْ ضُْذ ػمىوُْيُنِ نَُٔ، ػمىوُّْ تشيؽ صؤسٕ بؤ ُٓو ساَيُتُّ، نُ تًايذا داب 

بريّ ػَُيهًؼذا ُٓوَ و ُْسيت بُ تًجُسِيِٓ نات ضُطجًىٕ و سىنُذَنُٕ، يُ 
دَضُطجًَٓٔ، نُ رٕ ْضّ و نَُىنىست و بٌَ تىاْايُ و...ٖتذ، ثاػإ الٖىتِ و ثًاواِْ 
ديِٓ و ٖاوػًَىَناِْ ُٓوإ، ديَٓى َؤسنًَهِ ديِٓ بُو ُْسيتاُْ دَبُػؼٔ و دَيهُُْ 
بُػًَهِ داُْبشِاو يُ نُيُثىوسّ ديِٓ، تُْاُْت سَْطُ ًَٖٓذَ بُسصّ بهُُْوَ بطاتُ 

اطتِ ثريؤصيِ و بُو نُطُػِ يًًَإ البذات بىتشيَت بًَباوَسِ و يُ دئ دَسضىو، ٓ
 يُناتًَهذا دئ يًَِ بًَبُسيًُ!
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 ثةراوَيسةكاى
 

                                                           

ًَبعِ )ٓعُفالتىٕ و رٕ(دا باطعِ طعىنشاغمإ نعشدووَ، ضعىْهُ         -1 ًَىَّ نت يُ ضىاسضع
طىنشات يُ رياًْذا ًٖضِ ُْ ْىوطًىَ. نتًَبِ دووًََؼُإ بُ ْاوًْؼاِْ )ُٓسَطعتؤ  

 .و رٕ(َوَ بىو، نُ نتًَبؼاُّْ َُدبىظم يُ قاٖريَ ضاثًهشدووَ
بؤ نًُْضَنُناًْؽ ُٖس وا بىو، ضىْهُ نىسِّ نًُْضَى َرياتًعِ بُسُْدَنعُوت:    -2

   ُ َٓذاَيعُناِْ َرياتًًعإ    ٖاونات طُسثؤػطم بؤ دًانشدُْوَّ )رِْ ٓعاصاد( بعىو، نع
بُسدَنُوت يُ نًُْضَى، نُ ثًَىيظت بىو طُسُْثؤػعًَت. يًَعشَوَ دَبًعٓطم عىَعُسّ     
نىسِّ ػُتاب بُ طؤثاَيُنعُّ يعُ نًُْضَنعُناِْ دَدا و ثًَعِ دَوتعٔ ))ػؤتعإ وَى       

ّ ٓعًصم عُبعذ سَببعُ، ٖعُسوَٖا يظعإ      _ٓاصادَنإ يًَهشدووَ؟!(( بشِواُْ ايعكذ ايفشيذ
(( و عُبذويظُالّ املسأٚ يف الػعس اجلاِم٘ َُْضوس و ُٓؾمُد سىفِ يُ ))ّ ًٓصم_ايعشب

، عرا  املعسفرٛ  يعُ صدمعريَّ    23رَعاسَ   الرس:: واضرْٗ ٔ حاضرسٓ     تُسَآًِْ يعُ )) 
 .1979ْؤظَُبُسّ 

واتُ طُسؤنِ ػًٌََ يإ ناٖطم يإ طاسري يُ ػُوّ يُنَُعذا يعُبشيِ صاوا يُطعٍَُ     -3
َيُنِ ْضيو ُٓو َافعُ يعُ ٓاٖعُْطًَهِ طؼعتًذا ثًَعشَِو      بىنُنُدا دَػُويَت، تا َاو

دَنشا، وَى ُٓوَّ يُ دوسطُناِْ طاَىا ُٓدماَذَدسا، بُو ػًَىَيُّ َاسطشيت ًَعذ،  
ًَبُنعُّ )بعاَيػبىوٕ يعُ طعاَىا( يعُ طعاَيِ          صاْاّ ُْٓظشؤثؤيؤرّ َُٓعُسيهِ يعُ نت

 .دا باطًهشدوو1928َ
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(( صدمريَّ العسب يف اجلاِمٗٛ ٔ االضالًالصٔاج عٍد د. عُبذويظُالّ تُسَآًِْ: )) -4
 .23_22، ٍ 1984، ٓابِ 89، رَاسَ عا  املعسفٛ

5- Simeone De Beauvoir, The Second Sex. Trans. By M. 

Parshley. Penguin books 1987, p. 120-121 
تا ًَٓظتاؾ طشيَبُطتِ ٖاوطُسطرييِ يُ ُْٖذيَو يُ نؤََُيطا عُسَبًًُناْذا ثًَِ  -6
 !(وتشيَت )عكذ اـمًهُدَ
ًٓذواسد طًبؤٕ دََيًَت: ُٓو ناسَ طُيشَّ ٓؤسدطم، صياتش َايُّ طُسطىسَِاُْ وَى  -7

يُ طُسصَْؼتهشدٕ. ٓؤسدطم ًَُٖؼُ طفشَناِْ نتًَبِ ثريؤصّ تُٓىيٌ دَنشد، بُآلّ وا 
دياسَ، بؤ بُدبُػتًِ ػؤّ، تًُْا يُو ساَيُتُدا تُٓىيًِ ُْنشدووَ، بَُيهى بعُ َاْعاّ   

اضرىخاله االوااطٕزٖرٛ السٔواٌٗرٛ ٔ    ُسفًِ وَسيطشتىوَ! طُيشّ ُٓو نتًَبُ بهُ: ))س
(( وَسطًَشِاِْ حمَُُد ٓعُبى دوسسَ و ثًَذاضعىوُْوَّ ُٓؾمعُد ْعُدًب ٖاػعِ،      ضقٕطّا

 .365، ٍ 1داَُصساوَّ طؼتًِ ًَظشّ بؤ ْىططم و وَسطًَشِإ و بآلونشدُْوَ. ب

ُّ سُصسَتِ َُطعًشِ تًايعذا طعُسيَُٗيذا،    ُٓو بؤضىوُّْ ثًًَىايُ، ُٓو ريٓطُي -8
ريٓطُيُنِ بتجُطتاُْ بىو: يُنُّ ُٖوَيِ َزدَبُػؼًًٓؼِ يُ ْاوضعُ بتجُسطعتُنإ   
بىو، ُْى يُٖىديًُنإ. ُٖسوَٖا طعشؤّ وَسصيَعشَ عُسَبعُناِْ بعانىسّ فُيُطعتطم و      
باػىسّ يىبٓإ بىوٕ، يُناتِ َزدبُػؼًٓذا يُ دَوسّ نؤدَبىوُْوَ. فعُنىس طعُساب   

. ٓعُوَؾ يعُ   29ٍ  1986، بُيشوت العسب ٔ تأزٖخ املطألٛ املطٗخٗٛ   داز الٕحدٚ))
بُٖاّ وتُناِْ ُٓو نَُٓاناتُوَ، ضىْهُ ٓايًُٓناًْؽ الّ ػؤياُْوَ بُ َُٖإ سادَ 
سقًإ يُ رٕ بىو. ُٓوَّ دََاُْويَت صَقِ بهُيُٓوَ، ُٓو بريؤنعُ ْىيًَعُّ سعُصسَتِ    

ْذَ دىإ بعىو، بعُآلّ ْعُيتىاِْ بُطعُس ْعُسيتِ      َُطًشُ يُباسَّ رُْوَ، نُ ُٖسضُ
 .بؤَاوَدا صاَيبًَت
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بطُسِيَشَوَ طُس نتًَبِ دووََِ صدمريَّ فُيًُطعىف و رٕ بعُ ْعاوّ )ُٓسَطعتؤ و      -9
 .رٕ(، نتًَبؼاُّْ َُدبىظم يُ قاٖريَ

10- James Donaldson: Woman: Her position and influence in 

ancient Greece and Rome, and among the early Christians, 

Gorden press, New York 1973, p. 77. 

دوو نُطِ طُس بُ دادوَسّ بىوٕ يُ سؤَاّ نؤْذا، ُٓسنًإ بشيتِ بىو يُ ٓاَاس  -11
 .و تؤَاسنشدِْ داًْؼتىإ و ضاوديَشّ نشدِْ ُٓػالقِ طؼتِ و سَفتاسّ تانُنإ

12- J. Donaldson: Op. Cit. p. 78. 

13- Ibid, p. 80. 
ياطاّ دؤطتًٓإ يُ فًكِٗ سؤَاًْعذا، وَسطًَشِاْعِ بعؤ ععُسَبِ عُبذويععُصيض       -14

 .398فُُِٖ، عامل ايهتب، بريوت ٍ 
رَاسَّ بُٓسَِتًِ بشِطُناػمإ وَنى ػؤّ و بُو ػًَىَيُّ يُ ياطاَنُدا ٖعاتىوَ،   -15

 .داْاوَتُوَ

جًَهشدبًَت، بؤ ػمىوُْ سَْطُ دياسَُْاِْ رْإ ُٖس يُ داَُصساْذِْ سؤَاوَ دَطتً -16
بشِواُْ تًَبًًِٓ َؤًًْو ثًتُس يُو باسَيُوَ))ُٖسدوو داَُصسيَُٓساِْ سؤَا: سؤًَىيؤغ 

طىسطًَو ػريّ ثًَذاوٕ. نُضِ نعُغ   _وَى يُ ُٓفظاُْنُدا ٖاتىوَ_و سؼمؤطِ بشاّ 
يت ، وَسطًَشِاِْ ًٖٓشاملسأٚ عا التأزٖخصاًْاسيِ دَسباسَّ دايهِ ساطتُقًُٓيإ ًُْ((. 

 .77عُبىد، ٍ 
17- Sarah B. Pomperoy: Goddess, whores, wifes, and slaves: 

women in classical Antiquity. Shoken books, N.Y. PX. 

18- James Donaldson: Woman: Her position and influence…. 

P. 85. 
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بعِ  بؤ صاًْاسّ دَسبعاسَّ طعُسدََِ نالطعًهًِ يؤْعإ بطعُسِيَشَوَ طعُس نتًَ       -19
 .يُنَُِ ُّٓ صدمريَيُ بُ ْاوّ )ُٓفالتىٕ و رٕ(، نتًَبؼاُّْ َُدبىظم يُ قاٖريَ

20 J. Donaldson: OP. Cit. P. 120. 
صاًْاسيِ دَسباسَّ ٖاوطُسطرييِ سؤَاِْ: دؤسَنعاِْ و ػعًَىاصَناِْ و...ٖتعذ     -21

ِ ْؤيعُّ،  صؤسَ، بؤ ػمىوُْ بشِواُْ ويٌ ديؤساْت يُ نتًَبِ ًََزووّ ػاسطعتاًَْيت، بعُسط  
املرسأٚ ٔ  و دواتش. ٖعُسوَٖا عُبعذوهلادّ ععُباغ:     141وَسطًَشِاِْ حمَُُد بُدسإ، ٍ 

، بُسطِ دووَّ، ػاُّْ تعُالغ يعُ دؼمعُؾ، ٍ    األضسٚ يف حضازات الػعٕب ٔ اٌظىتّا
، وَسطًَشِاِْ ًٖٓشيعت  املسأٚ عا التأزٖخو دواتش. ُٖسوَٖا بشِواُْ َؤًًْو ثًتُس:  799

 .و دواتش 79، بريوت، ٍ عٛداز الطمٗعُبىد، 

خ.ص( يععإ نععاتؤّ طًَٓظععؤس، طًاطععُغمُداسيَهِ  149_234نععاتؤّ طععُوسَ ) -22
سؤَاًًُْ، بُ دَطتجًَىَطشتٔ و ًَٖؼتُٓوَّ ُْسيتُ يؤْاًًُْ نؤُْنإ بُْاوباْطُ، درّ 
سابىاسدٕ و ػُسدِ صؤس و ُٓو ُْسيتعُ ْىيًَاْعُ دَوَطعتايُوَ، نعُ سؤَاًًْعُنإ يعُ       

 .وَ وَسياْطشتىوَيؤْاًًُْناُْ
23- Quted by: James Donaldson: Woman: Her position…… p. 

88. 

24- Ibid, p. 89. 
 _خ.ص 59ْاوداستشئ ًََزووْىطِ سؤَا، تًتعؤغ يًعؤطعِ ْاطعشاو بعُ يًععِ)      -25
 .91ص(، ُٓو بُطُسٖاتُّ طًَشِاوَتُوَ. بشِواُْ طُسضاوَّ ثًَؼىو، ٍ 17

26- J. Donaldson: Woman: Her position …… p. 90-91. 
وَى ٓاَارَيُى بعؤ ػىاوَْعذ بعاػؤغ، ػىاوَْعذّ ػعُساب و طعُسطُسَِ الّ        -27

سؤَاًًُْنإ )نُ َُٖإ ديؤًْظًؤطِ يؤْاًًُْناُْ(. رْإ صؤسيإ بعُ ٓاُْٖطعُناِْ   
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دَنععشد، ٓععًؽ و نععاسّ ػؤيععإ دًَذًََٖؼععت و بععُسَو نًَععىإ دواّ دَنععُوتٔ، صؤس  
 .د و بُ دَوسّ ػؤياْذا دَػىالُْوًَٖظترييًاُْ طَُايإ دَنش

ثؤطتِ دادوَسّ الّ سؤَاًًُْنإ، َُٖىو طاَيًَو َُٖيذَبزيَشدسا، ُْٖذٍَ داس بُ  -28
 .ُٓسنُناِْ نىْظىٍَ َُٖيذَطتا

يُ سؤَاّ نؤْذا دوو نىْظىٍَ سىنًُإ دَنشد، نُ طعاآلُْ َُٖيذَبعزيَشدسإ، يعُ     -29
 .باآليإ ُٖبىوطُسوبُْذّ نؤَاسّ سؤَاًْؼذا دَطُآلتًَهِ 

30- James Donaldson: Woman: Her position…… p. 79. 

31- Ibid. p. 80-81. 
32- Sarah B. Pomperoy: Goddess, whores, wifes, and slaves) 

N.Y. P. 152. 

بُ ُْٓذاَاِْ ُٓدمىَعُِْ ثعريإ دَوتعشا ))ُٓدمىَعُِْ باونعإ(( و دَطعُآلتِ        -33
 .ُآلتِ ُٓو باوناُْ بُْذ بىودَوَيُتًؽ يُ سؤَا يُطُس دَط

، داز الطمٗعرٛ ، وَسطًَشِاْعِ ًٖٓشيعت ععُبىد،    املسأٚ عا التأزٖخَؤًًْو ثًتُس:  -34
 .77بريوت، ٍ 

35- Sarah B. Pomperoy, Goddess, Whores, Wifes… px. 
 .79َؤًًْو ثًتُس، طُسضاوَّ ثًَؼىو، ٍ  -36

، بعُسطِ  ت الػرعٕب ٔ اٌظىتّرا  املسأٚ ٔ االضسٚ يف حضرازا عُبذوهلادّ عُباغ:  -37
و  77. ُٖسوَٖا ثًتُس َؤًًْو، طُسضاوَّ ثًَؼىو، ٍ 797دووَّ، تُالغ، دؼمُػل ٍ 

 .دواتش

38- Sarah B. Pomperoy: Op. Cit. p. 153. 

39- Ibid. 
40- Sarah B. Pomperoy: Ibid, p. 152-3. 

41- Ibid, 153. 
42- Ibid, 154. 
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األضسٚ بر  االقتاراد ٔ الردَٖ: اجلىاعرات     ٌظاً د. طُسوَت ًُْٓع ُٓطًىتِ )) -43
 .153(( داس ايهتاب ايعشبٌ يُ قاٖريَ، ٍ بٍٕ اضسائٗن - البدائٗٛ

يُنًَهُ يُ ػىاوَْذَ طاًًَُ نُْعاًًُْنإ يعُ بعانىسّ فُيُطعتطم و يىبٓعإ و      -44
 .دواتشيؽ ًَظش. دواتش وػُنُ يُ صَاِْ عُسَبًذا َاْاّ ))ًََشد((ّ دَبُػؼِ

45- Dictionary of the History of Ideas, vol.4, p. 523. 

ُٓو سطتُيُ يُ نُيُثىوسّ فُيظعُفًِ يؤْاًْعذا دَوتشيَتعُوَ، طىايعُ طعىنشات       -46
وتىويُتِ، نُ صؤس طىثاطِ ػىداّ نشدووَ ضىْهُ ))بُ يؤْاِْ ُْى بُ بُسبعُسّ، بعُ   

 .((!ٓاصادّ ُْى بُ نؤيًُيِ، بُ ثًاو ُْى بُ رٕ ػَُيكًهشدووَ
47- Simone de Beauvoir: The second sex, trans. By 

H.M.Parshley penguin books, p.22. 
48- Dictionary of the History of Ideas, vol.4, p. 524. 

49- Charles Seltmen: Woman In Antiquity, London, Thomas 

and Hudson, 1965, p. 184. 

بشِواُْ ًٓٓذًًعِ َعُتِ:   . ُٖسوَٖا 25ًٓٓذًًِ َُسقُغ، ًٓظشاسِ ثًَٓذُّ:  -59
 .23_29ًٓظشاسِ ْؤيُّ 

 .44_43ًٓٓذًًِ َُسقُغ، ًٓظشاسِ دواْضَيُّ:  -51
52- James Donaldson: Woman: Her Position…. P. 148. 

 .11_3ًٓٓذًًِ يىسُْٓا، ًٓظشاسِ ُٖػتُّ:  -53

ًإ، سَطُصّ تىتؤِْ ثًَهذيَت يُ: َُٓيُاًًُْنإ، داػماسنًًعُنإ و دساوطعًًَُناْ   -54
 .ُٖسوَٖا ًٓٓطًًضَنإ و...ٖتذ

55- James Donaldson: Woman: Her Position…. P.148 

56- James Donaldson: Ibid. p. 149 
57- Ibid, p. 150 
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بطُسِيَشَوَ طُس ُٓوَّ يُ باطِ ثاػؼاِْ َُدًَِْ سؤَاِْ، بُتايبُتِ ٖاوآلتِ  -58
 .ٓاصادّ سؤَاِْ بامساْهشد

تِ َُطًض دََيًَت: صؤس ناسّ يُ دَسووِْ رْإ دَنشد، بؤ عىقاد دَسباسَّ سُصسَ -59
ُٖسنىٍَ بشِؤيؼتبا، دواّ دَنُوتٔ و بُ ويكاس و ػؤػُويظتًًُوَ طىيًَإ يًَذَطشت. ٍ 

127. 

يُ بُٓسَِتذا ْاوّ ػاووٍ بىو، ناتًَو بىوَ َُطًشِ طؤسِّ بُ ثؤَيع. ُٖسضُْذَ  -69
َّ ثُيىَطت بىوَ. صؤس سَطُص و بريؤنُ و يُ رياًْذا َُطًشِ ُْبًًٓىَ، بُآلّ صؤس ثًَى

تُٓىيًهشدِْ بؤ وتُناِْ سُصسَتِ َُطًض طُسباسنشدووَ، بُ سادَيعُى ُْٖعذيَو يعُ    
تىيَزَسإ دًعاواصّ دَنعُٕ يعًَُْىإ ))َُطعًشًًُتِ َُطعًض(( و ))َُطعًشًًُتِ       

 .James Donaldson: op. Cit.p. 153 :ثؤَيع((دا. بؤ ػمىوُْ بشِواُْ

ُو بَُٓا بُْاوباْطُّ دَسوْٓاطِ، نُ دََيًَت: ))سقِ صؤس، يُ بُٓسَِتذا ثاَيجؼت ب -61
يُ ػؤػُويظتًًُنِ صؤس، نُ تًَشُْنشابٌَ، يإ ٓاسَصوويُنِ تىْذ، نُ بُديٓعُٖاتيبَ،  

 .دسوطتذَبًَت(( يُّ نتًَبُدا ػمىوُْطُيًَهِ صؤس بؤ ُٓو بَُٓايُ دَبًٓطم
62-     ُ الّ يُٖىديًعُنإ و تعُوساتًؽ    ُْسيتِ ػُتُْعُنشدٕ، نعُ طعشوتًَهِ ديًًٓع

(( يُ ساطعتًذا ْعُسيتًَهِ   13_1دَيذاتُ ثاٍَ ًٓرباًِٖ )تهىئ: ًٓظشاسِ سُظذَيُّ:
فريعُوًًُْ و طاآلًَْهِ صؤس يُ ًَظشّ نؤْذا ثًَشَِودَنشا، يُٖىديًُناًْؽ يُ نعاتِ  
َاُْوَيإ يُ ًَظش، يُ ًَظشيًُ نؤُْناًْإ وَسطشتىوَ، دواتعشيؽ يعُ ُْٖعذيَو يعُ     

 .يُٓناْذا بىو بُ طشوتًَهِ ثريؤصد

63- Qouted by J. Donaldson: Woman: Her position… p. 150 

64- Ibid. 
 .19_7ْاَُّ يُنَُِ ثؤَيع بؤ ػَُيهِ نؤسيٓتًؤغ: ًٓظشاسِ ياْضَيُّ  -65
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66- Dictionary of Ideas, vol 4, p. 524. Charles scribners sons, 

N,Y. 1944. 

. بُساوسدّ 36_34ػَُيهِ نؤسيٓتًؤغ: ًٓظشاسِ ضىاسدَيُّ ْاَُّ يُنُّ بؤ  -67
بهُ بُوَّ ديِٓ يُٖىدّ دَيًًََت، نُ رٕ دَبًَت فًَشبًَت، ُْى فًَشبهات، يُطٍَُ ٓعُو  
 .دَسواصَ طؼتًًُّ يُ طُسَتاّ يُنُّ نتًَبِ ُّٓ صدمريَيُ )ُٓفالتىٕ و رٕ(دا ْىطًُإ

ؤيُنِ ػؤػِ يًَُْىإ ٓادَّ و سُوا ْىطُسّ طاترييِ ْاوداس بًَشْاسد ػؤ، طفتىط -68
 :دَسباسَّ ُٓو ًُٓتًاصَ ْىطًىَ، نُ صؤس داس دووباسَ دَبًَتُوَ، تًايذا ٖاتىوَ

 !ٓادَّ: َٔ يُ تؤ باػرتّ، ضىْهُ ػىدا يُنُجماس َِٓ ػَُيكهشد -
سُوا: ُْػًَش، َٔ باػرتّ، ضىْهُ ػىدا يُ طُسَتادا تؤّ ػَُيكهشدووَ تا ػعُسَفِ   -

 .ِْ َٓت ثٌَ بذسيَتثًَؼىاصّ نشد

طشْطُ باطِ ُٓوَ بهُئ، نُ ًٓظالّ ٓؤبعاَيِ ٓعُو طىْاٖعُ )ػعىاسدٕ يعُ داسَ       -69
سُساَهشاوَنُ( بُتًُْا ْاػاتُ ُٓطتؤّ رٕ، بَُيهى ػعؤّ و ًََشدَنعُّ ثًَهعُوَ بعُ     

ٔ قمٍا ٖا أدً اضكَ أٌت ٔ شٔدك اجلٍٛ ٔ كال وٍّا زغردا  ٖاوبُػِ بُسثشغ دَنات: ط
قسبا ِررٓ الػرذسٚ فتكٌٕرا ورَ الظرامل ، فأشلىرا الػرٗطاُ عٍّرا         حٗح غئتىا ٔ ال ت

 .(36_35: فأخسدّىا مما كاٌا فْٗ..د )البقسٚ

 .14_11ْاَُّ يُنَُِ ثؤَيع بؤ تًُاتؤغ: ًٓظشاسِ دووَّ  -79

 .19_7ْاَُّ يُنُّ بؤ ػَُيهِ نؤسيٓتًؤغ: ًٓظشاسِ ياْضَيُّ  -71

))ٓايا ػىدّ طشوػعت فًَعشّ ٓعُوَّ    بُساوسدّ وتُيُنِ تشّ قُػُ ثؤَيع بهُ:  -72
ًَعت؟(( ْاَعُّ يُنعُّ بعؤ ػعَُيهِ            ًَٓ ُْنشدووٕ، نعُ عُيبعُ بعؤ ثًعاو ثشضعِ دابٗ

 .14-11نؤسيٓتًؤغ: ًٓظشاسِ ياْضَيُّ 

73- Quoted by. Andersofn in his ((Xenophon)) p. 17. 
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َٖا ُْسيتِ طُسثؤػطم يُ نؤََُيطُّ يؤْاًْذا باو بعىو )ٓعُفالتىٕ و رٕ(. ٖعُسو    -74
الّ عُسَبععُناِْ طععُسدََِ ْععُصآًًْؽ ٖععُبىوَ، ٖععُسوَٖا بُػععًَو يععُ صاْععا     
َىطىَيُاُْنإ وتىوياُْ، نُ ثشض و دَْطِ رٕ عُوسَتُ. ثاؾ نًََُو دَبًٓطم قُػعُ  
دريؤّ داواّ يُ رٕ نشدووَ ثشضِ ػؤّ بربِيَعت، وَى دًَبعُدًَهشدِْ وتعُناِْ قُػعُ     

بًربِيَت. َاداّ بؤ رًْؽ ْاػرييُٓ، نُ ثشضِ ثؤَيع: ))رٕ، ُٓطُس ثشضِ داْاثؤػًَت، با 
ػؤّ بربِيَت، بؤيُ باػرت وايُ طُسّ دابجؤػًَت((. ْاَُيعُنِ يُنعَُِ نؤسيٓتًعؤغ:    

 .6ًٓظشاسِ ياْضَيُّ 

75- Dictionary of the History of Ideas, vol 4, p. 523. 

 .18:3ْاَُّ ثؤَيع بؤ ػَُيهِ نىيىطِ  -76
 .24_22ٓىفظىغ: ًٓظشاسِ ثًَٓذُّ ْاَُّ يُنُّ بؤ ػَُيهِ  -77
 .12_11ْاَُّ ثؤَيع بؤ نؤسيٓتًؤغ: ًٓظشاسِ ياْضَيُّ  -78

 .19_9ْاَُّ ثؤَيع بؤ تًُاتؤغ: ًٓظشاسِ دووَّ  -79

 .24_23ْاَُّ يُنَُِ ثؤَيع بؤ ػَُيهِ نؤسيٓتًؤغ: ًٓظشاسِ يُنُّ  -89
ؽ يُوٍَ بعىو.  سؤرّ طًًًََُؽ يُ قاْا دُيًٌ ػايًُى ُٖبىو، دايهِ يُطىعً -81

يُطىع و ػاطشدَناًْؽ باْطًَٗؼتِ ُٓو ػايًُ نشابىوٕ، ناتًَعو ػعُساب تعُواوبىو،    
ًَعِ وت: ػعُسابًإ ْعَُاوَ و...ٖتعذ. ًٓٓذًًعِ يىسعُْٓا:         دايهِ يُطىع ٖعات و ث

 .4-1ًٓظشاسِ دووَّ 
82- Charles Seltman: Woman In Antiquity, London and New 

York, Thomas and Hudson 1956, p. 184  

 .42-32ْاَُّ يُنَُِ ثؤَيع بؤ ػَُيهِ نؤسيٓتًؤغ: ًٓظشاسِ يُنُّ  -83

84- Fredrick Copelston: A History of Philosophy, vol 2, Search 

press, p. 13. 
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يُ دابُػهشدِْ ُٓو طُسدََُ ًََزوويًاُْدا بشِواُْ: ًُٓاّ عُبذويفعُتاغ ًُٓعاّ    -85
 .17ضاثِ ػُػُّ، ٍ  ))دَسواصَيُى بؤ فُيظُفُ((

86- F. Copelston: OP. Cit. p. 14. 
87- Encyclpedia Americana, vol 7, p. 49. 

(( وَسطًَشِاْعِ  اضرىخاله االوااطٕزٖرٛ السٔواٌٗرٛ ٔ ضرقٕطّا    ًَٓذواسد طًبؤٕ )) -88
الٗئرٛ املارسٖٛ العاورٛ     يىيع ُٓطعهُْذَس، ثًَذاضعىوُْوَّ ُٓؾمعُد ْعُدًب ٖاػعِ،     

 .يُ بُسطِ يُنُّ 171، ٍ 1996، قاٖريَ ٛ ٔ الٍػسلمتألٗف ٔ الرتمج

89- James Donaldson: Woman: Her position.. p. 15. 
بععُساوسدّ بهععُ بععُ: د. ًُٓععاّ عُبذويفععُتاغ ًُٓععاّ ))ٖايجًؼععًا...رُْ       -99

فُيًُطىفُنُّ ُٓطهُْذَسيُ(( طؤظاسّ عامل ايفهش، رَاسَّ بًظت و دووَّ، نعاْىِْ  
  .1994دووََِ 

ىيظتُ ًَُٖؼُ ُٓو بٓعَُا طعايهؤيؤدًًَُإ يعُبري بًَعت، نعُ ثًَؼعرتيؽ       ثًَ -91
بامسععاْهشد و دََيًَععت: ))سقععِ صؤس يععُ ػؤػُويظععتًِ صؤسَوَ دسوطععتذَبًَت((سَْطُ  
ػهظتًَٗٓإ و ضُثاْذٕ، ُٖوَيِ ْآىًََذاُّْ طُسنىتهشدِْ ػُٖىَتُنإ و...ٖتذ يُ 

 .ثًَهًَٗٓاِْ ُٓو دؤسَ بؤضىوْاُْدا سؤَيًإ ُٖبًَت
92- Qouted by J. Donaldson: Woman: Her position.. p. 183 
93- Ibid. 

94- Ibid, p. 184. 

95- Ibid. 
96- Ibid, p. 188 

97- Susan G. Bell: Woman from the Greeks to the French 

Revolution. 
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((دا ترأزٖخ الفمطرفٛ االٔزٔبٗرٛ يف العارس الٕضرٗ      يىطف نعُسَّ يعُ نتًَبعِ ))    -98
ضاثهشاوَ. ُٖسوَٖا بشِواُْ دؤسز  1979، نُ يُ داس ايكًِ يُ يىبٓإ طاَيِ ًَٖٓاويُتِ

 .298، ٍ 1978بريوت  وعذي الفالضفٛ   داز الطمٗعٛتُسابًؼِ ))

99- Simone de Beauvoir: The Second Sex p. 129 & 199. 
100 J. Donaldson: Op. Cit. 

ِ رًَْهعِ سؤَعاِْ   ثاؾ نًََُو دَبًًٓت، نُ ضؤٕ قُػُ دعريؤّ طُسصَْؼعت   -191
 .دَنات يُبُس طًٓطِ سووتِ

102- Ibid. 
نًَؼُّ طُسثؤؾ و ثُضُ، ِٖ َُٓشِؤ و دويَينَ ًُْ، بَُيهى ًََزوويُنِ دووسّ  -193

ُٖيُ، ِٖ طُسدََِ َُطًشًًُت و سؤَاًْؽ ًُْ، بَُيهى دَطُسِيَتُوَ بؤ نُيُثىوسّ 
ىاِْ ٓاصيضَنُّ، ضعاواْت  يُٖىدّ. يُ )ْؼًذ االْؼاد(ّ طًًَُاْذا ٖاتىوَ: ))تؤ صؤس د

يُو ديى ثُضُنُتُوَ صؤس دىاُْ، طؤْاناْت يُو ديى ثُضُنُتُوَ وَى يعُتِ ٖعُْاسيَو   
 .4_1وايُ(( ًٓظشاسِ ضىاسَّ: 

104- Quoted by: Katherine M. Rogers: Op. Cit. p. 17. 

105- J. Donaldson: Woman: Her position, p. 183. 
106- Quoted by: Katherine M. Rogers: The Troublesome 

Helpmate: A History of Misogyny In Literature Seattle, Wash. 

Universityof Washington press 1966, p. 16. 

بشِواُْ: بُ نىستِ ٖاوطُسطرييِ دؤسيَهُ يُ نؤياليعُتِ، رٕ دَبًَتعُ نؤيًعُّ     -197
ذَنات، بعُ َعُسدًَو   ثًاو، ثًَىيظتُ بُ سَٖايِ يُ ُٖس ػتًَهذا، نُ ثًعاو داواّ يًَع  

احٗراء عمرًٕ    ثًَضُواُّْ فُسَاِْ ػىدا ُْبًَت، طىيَشِايَُيِ بًَت. ًُٓعاَِ غعُصاظم،  
 .64، ٍ 1987، الدَٖ، داز السٖاُ لمرتاخ

108- J. Donaldson: Woman: Her position, p. 175. 
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 بشِواُْ: َافِ ثًاوَ، نُ طُسنشدَ بًَت، ُْى ػىيَٓهُوتُ و دَبًَت ًََشد ٓاغعا  -199
بًَت و...ٖتذ. ُٖسوَٖا: طٌَ نُغ ٖعُٕ، نعُ ُٓطعُس سيَضيعإ بطشيعت طعىنايُتًت       
ثًَذَنُٕ، ُٓطُس طىنايُتًؼًإ ثًَبهُيت، سيَضت دَطشٕ، ُٓواًْؽ: رٕ، ػضَعُتهاس و  

احٗراء عمرًٕ الردَٖ،    ًْبتِ )واتُ نُطًَهِ طُس بُ طُظم ًْبتِ(. ًُٓاَِ غُصاظم، 
 .51، بُسطِ دووَّ، ٍ داز السٖاُ

ُطُس بُ نىستِ دَسباسَّ ٓادابِ رٕ بعذويَطم، دََيعًَطم: ثًَىيظعتُ يعُ َاَيعُوَ      ٓ -119
دابًٓؼًَت و ػُسيهِ سطتُٓنُّ ػؤّ بًَت، دَسضىوٕ و ٖاتىوضعؤّ صؤس ْعُبًَت، صؤس   
يُطٍَُ دساوطًَهاًْذا قظُ ُْنات، يُ ساَيُتِ ثًَىيظتذا ُْبًَت طُسداًْإ ُْنات، نُ 

يُ َُٖىو ناسيَهًذا ًٖىاّ دَيؼؤػًِ بؤ خبىاصيَت، ثًاوَنُّ الّ ُْبىو صََِ ُْنات، 
ُْ يُ ػؤّ و يُ َاَيُنُيذا ػًاُْتِ يًَُٓنات، بعُبٌَ ًٓضْعِ ًََشدَنُػعِ يعُ َعاٍَ      

 .66، بُسطِ دووَّ، ٍ احٗاء عمًٕ الدَُْٖضًَتُ دَسَوَ و...ٖتذ((. 
111- J. Donaldson: Woman: Op. Cit, p. 175. 

112- Ibid, p. 179. 
يُ باوناِْ نًًََظاّ َُطعًشِ يعُ طعُدَّ دووَّ و يُنًَهًؼعُ يعُ      يُنًَهُ  -113

بععُسطشيهاساِْ ديععٔ. بُسطشيٓاَععُ بُْاوباْطُنععُّ بععُ ْععاوّ ))بُسطشيٓاَُيععُى بععؤ 
دايعُ َعاسنؤغ ٓؤسيًًؤطعِ ًُٓجشاتعؤسّ      177َُطًشًًُنإ((َوَ ْىطعِ و طعاَيِ   

 .سؤَاِْ

114- J. Donaldson: Woman: Op. Cit, p. 179-180. 

115- Ibid, p. 180. 
116- Ibid, p. 181. 

117- Ibid. 

118- Ibid, p. 159. 
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ػُفماغ وػُيُنِ طشياًًُْ، واتُ ُٓو نُطُّ يُ نًًََظادا ػضَعُت دَنعات،    -119
 .نُ ثًُيُنِ ػىاستشَ يُ قُػُ، بؤيُ صؤس داس دَوتشيَت ػُفماغ ياسيذَدَسّ قُػُيُ

120- J. Donaldson: Woman: Op. Cit. 

121- Tertullian: De Baptismo, C. XVIII 

122- Twentieth Century Encyclopedia, vol. 2. Barkre Books 

House, 1955, p. 751.  

123- Ibid. 
124- F. Capelstone: A History of Philosophy, vol. 2, Search 

Press, p. 23. 

125- Ibid. 
 .ٕ_ُٓواًْؽ: ٓاَربؤص، قُػُ دريؤّ، قُػُ ٓؤطُطتطم و ثاثا طشيطؤسّ -126
(( بعُسطِ دووَّ، وَسطًَشِاْعِ صَنعِ    تأزٖخ الفمطرفٛ الػسبٗرٛ  تشاْذ سَطٌَ ))بًَش -127

 .63، ٍ 1968ُْدًب َُؾمىد، دتُٓ ايتأيًف و ايرتؽمُ و ايٓؼش 

128- The Encyclopedia of religion and Ethics vol. 7, James 

Hastings 1967, p. 498. 

(دا ًَٖٓاويُتِ، يُ وَسطًَشِاِْ (املسأٚ عا التأزٖخَؤًْو ثًتُس يُ نتًَبُنُّ )) -129
 .99بريوت، ٍ -  داز الطمٗعٛ لمطباعٛ ٔ الٍػسًٖٓشيت عُبىد، 

130- Katherine M. Rogers: The Troublesome Helpmate: A 

History of Misogyny In Literature Seattle, Wash. Universityof 

Washington press 1966, p. 19.  
تِ َُسيعُّ دَصطرياْعِ يىطعفِ داستعاؾ بعىو، نًًَظعاّ       وَى دَصاْطم، سُصسَ -131

ناطؤيهِ ثًًَىايُ، نُ بُبٌَ ًٖض طىْاًَٖو َٓذاَيُنُّ بىوَ، بُ دسيَزايِ رياًْؼِ بُ 
ثانًضَيِ َاوَتُوَ، ُٓوَػِ يُ نتًَبِ ثريؤصدا باطِ بشاياِْ يُطىع نشاوَ، َُبُطت 

 .يًَِ نىسِاِْ َاّ و ػاَيُ
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ًًُنإ دََئًَ: يُطىع يُ ْاطعشَ يُطعٍَُ ضعىاس بعشادا     ُْٖذيَو يُ طُسضاوَ ديٓ -132
طُوسَ بىوَ، ُٓواًْؽ يُعكىب و يىطا و يُٖىصا و طَُعإ بىوٕ، يُطعٍَُ رَاسَيعُى   
ػىػهذا. يُوَػذا ٓاَارَ بُو دَقُّ ًٓٓذًًِ َُسقُغ دَنُٕ: ))ُٓوَ داستاػعُنُّ  

ػىػهُنُّ يًَشَ  نىسِّ َُسيُّ، بشاّ يُعكىب و يىطا و يُٖىصا و طَُعإ ًُْ؟ ٓايا
 .3:6ًُْ الّ ًَُُٓ.(( َُسقُغ: 

يُ بُٓسَِتذا ))ػُطىوّ ػىاوَْذ((َ. بُآلّ ثًَُإ باؾ بىو ُٓو دَطعتهاسيًُّ   -133
(( بعُسطِ دووَّ، وَسطًَشِاْعِ   تأزٖخ الفمطفٛ الػسبٗرٛ بهُئ. بشِواُْ: بًَشتشاْذ سَطٌَ ))

 .64_63صَنِ ُْدًب، ٍ 

ىو، ٖاونات فُسَاْذَيُنِ بعُْاوباْطًؽ بعىو،   نىْظىَيِ سؤَا ب 212طاَيِ  -134
يُطععٍَُ بشانُيععذا ًَٖشػععًاْهشدَ طععُس ًٓظععجاًْا درّ قشتادًًععُنإ، بععُآلّ دؤسِإ و  

 .ُٖسدوونًؼًإ نىرسإ

 .65بًَشتشاْذ سَطٌَ: َُٖإ طُسضاوَ، ٍ  -135
136- Katherine M. Rogers: Op. Cit. p. 20. 

رًَْهِ سؤَاِْ دَنات، نُ وَى بًًََِ بعُ   بُ ضُْذ دَطتُوارَيُى طُسصَْؼتِ -137
دىاًِْ رْاْذا َُٖيبذات، ٖاونات ثشَِ يُ ٓاَارَّ طًَهظًِ ٓاػهشاؾ: ))نشاطُنُت 
بُُْٓكُطت دسص تًَؼظتىوَ، ََُهُناْت بعُ طعىؿمُيُنِ ْاطعو تىْذنشدووَتعُوَ،     

و طٓطت يُ ْاوضُيُنِ بُستُطهذا ديًهشدووَ، داسوباس ثُضُنُت دَنُويَتُ ػىاسَوَ 
ُٖسدوو طُسػاِْ طجًت بُ سووتِ دَسدَنعُوٕ، ثاػعإ بُثُيعُ ٓعُوَّ بُُْٓكُطعت      

((دا ًَٖٓاويعُتِ،  قاٛ احلضرازٚ دَسختظت دادَثؤػًتُوَ((. ويٌ ديؤساْت يُ نتًَبِ ))
 .199بُسطِ دواْضَيُّ، وَسطًَشِاِْ حمَُُد بُدسإ، ٍ 
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ىايعُ رٕ يعُ سووّ   ُٓوَؾ ْضيهُ يُوَّ ػَُيهِ عُواَِ الّ ػؤَعإ دَيًَعًَٔ، ط   -138
طًَهظًًُوَ تًَش ْابًَت، ُٓوَؾ َُٖيُيعُنِ طُوسَيعُ، ضعىْهُ طعُسَتا دًاواصيًعُ تانعُ       
نُطععًًُنإ طععفشدَناتُوَ، دووََععًؽ ضاوثؤػععِ يععُ ديععاسدَّ ػُتُْععُنشدٕ دَنععات،  
طًًًََُؽ ػؤّ يُو ساطتًًُ دَػاسيَتُوَ، نُ ثًاواًْؽ ًِٖ وايإ تًَذايُ، نعُ يعُ سووّ   

 .ْابًَت طًَهظًًُوَ تًَش

خ.ص يًَعو دًابىوْعُوَ. ػًؼعريؤٕ يُباسَيعُوَ      469يُنُّ رِْ ػًؼريؤُْ، طاَيِ  -139
دَيىت، نُ ُٓو ًَٖٓذَ يُ ناسوبعاسّ طًاطعًذا ػعاسَصايُ، ًَٖٓعذَ يعُ ناسوبعاسّ ْاوَعاٍَ        
ْاصاًَْت. ناتًَهًؽ بُٖؤّ صوو تىسَِبىوًُْوَ يُاليُى و سُصنشدِْ يُ ػاػمًَهِ دَوَيَُُْعذ  

تشَوَ، ضًرت ػؤػًُٓدَويظت، تُآلقًذا. ُٓويؽ يُطٍَُ ثًاويَهذا، نعُ يعُ سووّ   يُاليُنِ 
 .طًاطًًُوَ دورَِٓ ػًؼريؤٕ بىو، ٖاوطُسطرييِ نشد

دريؤّ ًٖض ػتًَهِ دَسباسَّ َاََُيُّ ػشاثِ طىنشات يُطٍَُ رُْنُّ و رُْنعُّ   -149
  .ُٓسَطتؤؾ، نُ ثًايذا َُٖيًذاوَ باطُٓنشدووَ

141- Katherine M. Rogers: Op. Cit and Susan Bell p. 87-88. 
ثًًًٓؤثِ ُٖيُ، نُ ًَُٖؼُ سيَظُنُّ دَنشدَوَ بُ ػىسّ و صياتش يُ بًظت طعاٍَ   -142

ضاوَسِيَِ ًََشدَنُّ نشد و يُ ناسَنُيذا ػؤّ دوادَػظت. ٖعُسوَٖا ُٓيًهظعتًٌ ُٖيعُ،    
 ِ ضعاى و ػعاوَٕ    نُ ػؤّ نشدَ قىسباِْ ًََشدَنُّ و...ٖتذ. ُٓسَطتؤؾ وَى ػمىوُّْ رْع

-195ًُٓتًاص ْاوّ ًَٖٓاوٕ. بشِواُْ نتًَبِ: ُٓسَطتؤ و رٕ، ضاثؼاُّْ َُدبىظم قاٖريَ، ٍ 

196. 

143- Katherine M. Rogers: Op. Cit 
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َُبُطععتُإ طععاَىيًَِ ثُياَبععُسَ: ))طععاَىيٌَ ػضَععُتِ ػىاوَْععذّ دَنععشد،    -144
   ُ تإ بعىوٕ، دايهًؼعِ   ػاويًًُناِْ طُسػاِْ)ػاويًِ تايبُت بُ ديِٓ يعُٖىدّ( يعُ نع

 .19-18:2دبُيُنِ بؤ دسوطتهشدبىو...ٖتذ(( طاَىيًَِ يُنُّ: 

يُو سؤراُْدا يىسُْٓاّ َُعُُدإ ٖات و يُ بًاباُْناِْ يُٖىددا وَعضّ دَدا(( )) -145
 .2-1:3َُتِ: 

146- Quoted by: Susan Bell: Wo,en from the Greeks to the french 

revolution, p. 90-92. 

147- Ibid. 
148- Ibid. 

149- Ibid. p. 94. 
يؤْاًًُْ و َاْاّ دََعِ صيَعشِئ دَدات، ٓعُو ْاصْاوَػعِ      Chrysostom وػُّ -159

يعُ   345بُٖؤّ صَاْجاساويًُوَ يًَٓشاوَ، يُنًَهُ يعُ باونعاِْ نًًََظعاّ يؤْعاِْ، طعاَيِ      
بىوَ، بُتشيشنِ ػاسّ قىطتُْتًًًُٓ  494تا طاَيِ  398ُْٓتانًُ يُدايو بىوَ، يُ طاَيِ 

يعُ   381تعا   375ػؤسدساوَتُوَ و نشاوَ بُ ػىيَُٓس يُ نًًََظادا، يُ طاَيِ  368يُ طاَيِ 
بىوَتُ ػضَُتهاس )ػعُفماغ( و   381بًاباًَْهِ ْضيو يُ ُْٓتانًُ سَبًُِْ نشدووَ، طاَيِ 

 .بىوَتُ ٓىطكىف )بُتشيشى(ّ قىطتُْتًًُٓ 398يؽ بىوَ بُ قُػُ، دواتشيؽ يُ 386يُ 
151- Quoted by Susan Bell: Woman from the Greeks to the 

French revolution, p. 86. 

152- Ibid. 
153- Susan Bell: Ibid, p. 86-87. 

154- Ibid. 

155- Ibid, p. 86-87. 

بشِواُْ داْجًاْاُْناِْ ٓؤطُطتطم، وَسطًَشِاِْ ػىسّ يىسُْٓا سًى، داس ايؼشم بريوت،  -156
 ٍ165. 
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 .165َُٖإ طُسضاوَ، ٍ  -157

نىسِّ ػًَضاًَْهِ بُسِيَض بىو يُ تادًظت، يُ ٓؤطُطتطم طُدمرت بىو، يُ صيَذّ ػعؤّ و   -158
دواتشيؽ يعُ قشتادعُ يُطعُس دَطعتِ ٓؤطُطعتطم ػىيَٓذويعُتِ ))يُطعُس فًَشنشدًًْعُوَ         
ػؤػًىيظتِ و ًَٓؽ ُٓوّ ػؤػىيظت، ضىْهُ نىسِيَهِ باؾ و صؤس َُيٌ بُ ضعانُ بعىو،   

. بُآلّ يُطعٍَُ ٓؤطُطعتًِٓ َاَؤطعتايذا    197ْجًاْاُْنإ، ٍُٖسضُْذَ طُدمًؽ بىو((. دا
 .دَطتًذايُ ناسّ ػشاخ و صيٓانشدٕ

159- Herbert A. Dfane: the politicall and sociall Ideas of st. 

Augustine, Columbia University press, 1963, p. 22  

 .14_13ْاَُّ قُػُ ثؤَيع بؤ ػَُيهِ سؤًَُ، ًٓظشاسِ طًاْضَيُّ  -169
 .14_13ْاَُّ قُػُ ثؤَيع بؤ ػَُيهِ سؤًَُ، ًٓظشاسِ طًاْضَيُّ  -161

 .166داْجًاْاُْناِْ ٓؤطُطتطم، وَسطًَشِاِْ ػىسّ يىسُْٓا سًى، ٍ  -162

 .167َُٖإ طُسضاوَ، ٍ  -163

 .29داْجًاْاُْناِْ قُػُ ٓؤطُطتطم، ٍ  -164

 .َُٖإ طُسضاوَ -165

 .39َُٖإ طُسضاوَ، ٍ  -166

 .َُإ طُسضاوَٖ -167

 .57َُٖإ طُسضاوَ، ٍ  -168

 .58َُٖإ طُسضاوَ، ٍ  -169

الفمطررفٛ (( بععُسطِ دووَّ )تررأزٖخ الفمطررفٛ الػسبٗررٛ بشِواْععُ بًَشتشاْععذ سَطععٌَ ))  -179
 .73(، وَسطًَشِاِْ صَنِ ُْدًب َُؾمىد، ٍ الكاثٕلٗكٗٛ
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. اـمؤطظعُ  248د. عُبذويشَؾمإ بُدَوّ، َىطىعُ ايفًظفُ، بعُسطِ يُنعُّ، ٍ    -171
 .1984 1ايعشبًُ يًذساطات و ايٓؼش، ض

172- Philosophy of Woman: An Anthology of classic and current 

concepts, Mary Briody, p. 260. 

قُػُ ٓؤطُطتطم: دَسباسَّ طٌَ سَْطًعِ، نتًَبعِ دواْضَيعُّ. َعاسّ بشيعؤدّ يعُ        -173
ا، صؤس دَقِ ٓعُّ نتًَبعُ و نتًَبعُناِْ    و دواتشيؼذ 256نتًَبِ فُيظُفُّ رْذا يُ الثُسَِ 

 .تشّ ٓؤطُطتًِٓ وَسطًَشِاوَ

 .6:5ْاَُّ يُنَُِ قُػُ ثؤَيع بؤ تًُؤطاوغ، ًٓظشاسِ ثًَٓذُّ  -174

 .15ْاَُّ يُنَُِ قُػُ ثؤَيع بؤ تًُؤطاوغ، ًٓظشاسِ دووَّ  -175

176- Mary Daly: Beyond God the father: towards a philosophy of 

womans liberation, the womans press, London, 1985, p. 3.  

ضىْهُ ُٓوَّ ثُيىَْذيِ بُ صيٓاناسَوَ بهعات، يُطَُيًعذا دَبًَتعُ يعُى دُطعتُ،       -177
دََيًَت: ُٖسدوونًإ ثًَهُوَ دَبُٓ يُى دُطتُ، بُآلّ ُٓوَّ ثُيىَْذيِ بُ ػىداوَ بهات، 

 .17-16:6َُيهِ نؤسيٓتًؤغ يُطَُيًذا دَبًَتُ يُى سؤغ. ْاَُّ قُػُ ثؤَيع بؤ ػ
178- Mary Daly: Ibid, p. 60. 
179- Qouted by: Mary Daly: Beyond God the father, p. 61. 

180- Ibid. 
َاسّ بشيؤدّ ضُْذ بُػًَهِ ُٓو تىيَزيُٓوَيُّ يُ نتًَبُنُّ ػؤّ فُيظعُفُّ رٕ   -181

 .و دواتشيؼذا، وَسطًَشِاوَ 269ٍ 

 .َُٖإ طُسضاوَ -182

183- Augustine: Treaties on marriage and other subjects trans by 

Mary Daly in her philosophy of woman: an anthology of classical 

and current concepts, Hackett publishing copeny, p. 261. 
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قُػُ ٓؤطُطتطم، دَسباسَّ ٖاوطُسطرييِ و ػُٖىَت، وَسطرياوَ يُ بريَ طًاطعِ و   -184
 .55يُتًًُناِْ قُػُ ٓؤطُطتطم، ْىطًِٓ ًَٖشبًَشت ديفُئ، ٍنؤَُآل

185- Augustine: the City of God, trans by Hennery Bettenson, 

penguin books, 1972, p. 586. 
186- Ibid, p. 587. 

 .179قُػُ ٓؤطُطتطم: داْجًاْاُْنإ، وَسطًَشِاِْ ػىسّ يىطف عُيُّ، ٍ  -187

188- Genevieve Loyed: the man of reason: male and female in 

western philosophy , Methuen & Co. L.T.D 1984, p. 28  

189- Ibid, p. 29. 
190- Ibid. 
191- Genevieve Loyed: the man of reason, p. 31. 

192- Ibid. 
ُٓوَ بَُيطُّ الواصيِ ثًاويؼُ، ٓؤطُطتطم بؤ ػؤّ ػاوَِْ ُٓو وتُ بُْاوباْطُيعُ،   -193

 .Si Fallo, sum ه دَنُّ، نُواتُ ُّٖنُ: طىْا
 .199قُػُ ٓؤطُطتطم: داْجًاْاُْنإ، وَسطًَشِاِْ ػىسّ يىطف عُيُّ، ٍ  -194

195- Ibid, p. 33. 

196- Augustine: the City of God, trans by Hennery Bettenson, 

penguin books, 1972, p. 587. 

 .29ظشاسِ دووَّ ْاَُّ ثؤَيظِ ثُياَبُس بؤ ػَُيهِ سؤًَُ، ًٓ -197
198- Augustine: the City of God, p. 1057. 

199- Ibid. 
طذوقًًُنإ، نؤََُيُيُنِ يُٖىدّ بىوٕ، يُ َاوَّ ًَْىإ طُدَّ دووََِ ثعًَؽ   -299

صايطم و طُدَّ يُنَُِ صايًًٓذا ضاالى بىوٕ، ْهىَيًًإ يُ َُْشيِ سؤغ و صيٓذووبىوُْوَ و 
يُ ثًَٓر طفشّ يُنَُِ نتًَبعِ ثعريؤص، داًْعإ بعُ      قًاَُت و بىوِْ فشيؼتُ دَنشد.دطُ

 .ًٖض بُػًَهِ تشيذا ُْدَْا. طفتىطؤّ صؤسيإ يُطٍَُ سُصسَتِ َُطًشذا نشدووَ
201- Augustine: the City of God, p. 1058. 
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اجملىٕعررٛ الالِٕتٗررٛ لمقرردٖظ تٕوررا االكررٕٖ    تررساخ   د. صَنععُسيا ًٓععرباًِٖ )) -292
 .784، ٍ الداز املاسٖٛ لمتألٗف ٔ الرتمجٛ ٔ الٍػس، 19رَاَ  ، بُسطِ طًًَُّ،االٌطاٌٗٛ

203- Fredrick Copelstone: A History of philosophy, vol 2, search 

press, p. 302. 

ٓععُو صاْهؤيععُ بُػععًَهِ صؤسّ يععُ فًهععشّ يؤْععاِْ و عععُسَبِ و عًربيععِ تًَععذا   -294
يُوَؾ َاَؤطتايُنِ تؤَا يعُ  دَبًٓشايُوَ، نُ ثًَضُواُّْ فًهشّ َُطًشِ بىوٕ، دطُ 

صاْهؤّ ْاثؤظم واُّْ دَوتُوَ، نُ صؤس طُسطاَِ ُٓسَطتؤ بىو، سَْطُ ٖعُس ٓعُويؽ بعؤ    
يُنُجماس طُسدمِ تؤَاّ بعُ الّ ))َاَؤطعتاّ يُنعُّ(( يعإ وَى تؤَعا ػعؤّ دَيعىت        

 .))فُيًُطىفُنُ((دا سانًَؼابًَت

ْظعا دَطعتًإ بعُ ناسَناًْعإ     ُٓو نؤََُيُيُ يُ طُسَتادا يُ ػاسّ تؤيؤص يُ فُسَ -295
نشد، يُنُّ نؤََُيُّ سَبًُِْ ناطؤيًهِ بعىوٕ، نعُ ٓعُسنِ َزدَثًَعذإ بعُ عُقًعذَّ       
َُطًشِ بطشيَتُ ُٓطتؤّ ػؤّ، نُ ُٓوَؾ يُ ثًَؼذا بُ ُٓسنِ ٓىطكىف و ْىيَُٓسَناًْإ 

ىت دادَْشا، دؤًَٓهًًُناِْ طُسَتا سؤػٓبرييًُنِ طؼتِ و فشاواًْإ ُٖبىوَ، نُ يُ الٖع 
 .صياتش بىوَ و ُٖوَيًاْذاوَ الٖىت و فُيظُفُ ثًَهُوَ بطىدمًَٓٔ

يُواُْؾ بؤ ػمىوْعُ، نضعًَهِ دىاًْعإ نعشدَ رووسَوَ بعؤ الّ، تعا ساصيعِ بهعات          296
بطُسِيَتُوَ بؤ ُّٓ دوًْايُ، بُآلّ تؤَا تُػتُيُنِ طشِطشتعىوّ يعُ ٓاطشداُْنعُ دَسًَٖٓعا و     

 .ػاضُػِ، نُ بُ دَسطانُوَ بىو طىتاْذنضُنُّ ثٌَ نشدَ دَسَوَ و ُٓو ًْؼاُّْ 

ُْٖذيَو يُ تىيَزَسإ دََيعًَٔ، نعُ َعاوَّ دوو طعاٍَ يعُ نؤػعهِ َعاَيِ باونًعذا          -297
َاوَتُوَ و ػُسيهِ ػىيَٓذُْوَّ نتًَبِ ثريؤص و نتًَبِ )االقىاٍ(ّ بىتشوغ يىَبعاسدّ و  

ُسطِ يُنعُّ، ٍ  ، بع وٕضٕعٛ الفمطرفٛ )يؤريو(ّ ُٓسَطتؤ بىو. د. عُبذويشَؾمإ بُدَوّ، 
427. 
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، ٍ 1956، بعريوت  املطبعرٛ الكاثٕلٗكٗرٛ  ًَؼآًٌ صَوَُت: تؤَعاّ ٓعُنىيِٓ،    -298
19-11. 

ضعىوَ سيعضّ    1223ُٓيبًَشّ َُصٕ، فُيًُطىف و الٖىتًًُنِ َُٓيُاًًُْ، طعاَيِ   -299
نؤََُيُّ دؤًَٓهاُْوَ. ُٖوَيًذَدا الٖعىتِ َُطعًشِ و فُيظعُفُّ ُٓسَطعتؤ ثًَهعُوَ      

 .ت، تؤَاّ ُٓنىيِٓ صؤس ثًَِ ناسيطُس بىوَبطىدمًًََٓ
ساطتًًُنُّ ُٓو ْاصْاوَ ٖاوسِيًَاِْ يًًَإ ْعابىو، ٓعُوإ ثًًَعإ دَوت طعاّ الَيعِ       -219

(( بعُسطِ سُظذَيعُّ، وَسطًَشِاْعِ    قارٛ احلضرازٚ  َُصِْ طًظًًِ. بشِواُْ ويٌَ ديىساْت ))
 .116حمَُُد بُدسإ، ٍ 

 .427، ٍ وٕضٕعٛ الفمطفٛوّ، بشِواُْ د. عُبذويشَؾمإ بُدَ -211

212- Susan Bell: Women from the greeks to the French 

revolution, p. 118. 

داًًْععُنإ، يععإ داػماسنًًععُنإ نععىسِاِْ داًُْععاسنٔ، ْععاوّ داًًْععُنإ بععُو      -213
 .ُٓطهُْذَْاظًًاُْ دَوتشيَت، نُ بُسيتاًْا و فُسَْظا و ٖؤَيُْذايإ داطرينشدبىو

ًؤسّ نؤياليُتِ الّ ُٓسَطتؤ بُساوسدّ نتًَبُنعُّ ًَُٓعُ بهعُ: طعتَُهاس،     يُ ت -214
. ُٖسوَٖا نتًَبِ 131_139تىيَزيُٓوَيُنِ فُيظُفِ يُ ويَُٓناِْ صؤسداسيِ طًاطِ، ٍ 

 .ُٓسَطتؤ و رٕ

ًَعو بُسبُسيًعُنإ طعُسنُوتٔ و يعُ طعُدَناِْ         -215 طًُؤٕ دّ بؤظعىاس ثًًَىايعُ نات
ِْ ػؤيإ بظُثًَٓٔ، دؤػعِ طًاطعِ و نؤَُآليعُتِ و ٓعابىسّ     دواتشيؼذا تىاًًْإ ياطانا

      ُ  :طُستاثا طؤسِا، ناسيطُسيِ ُٓوَؾ يُطعُس دؤػعِ رٕ صؤس بعُ ػشاثعِ ػعهايُوَ. بشِواْع

Simone de Beavoir: the second sex, p. 128 

216- Susan Bell: Ibid. 
217- Dictionary of the history of Ideas, vol 4, p. 593. 
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(( بُسطِ ػعاْضَيُّ، وَسطًَشِاْعِ حمَُعُد بعُدسإ، ٍ     قاٛ احلضازٚيىساْت ))ويٌَ د -218
187. 

 .188َُٖإ طُسضاوَ، ٍ  -219

 .َُٖإ طُسضاوَ -229

بعُ طُسثُسػعتًِ د. صَنعِ ْعُدًب َعُؾمىد،      ))املٕضٕعٛ الفمطفٗٛ املختارسٚ     -221
 .72-71نتًَبؼاُّْ ُْٓطًؤ ًَظشّ، ٍ 

222- Quoted by: Susan Bell, op. cit. p. 119. 

223- Ibid. 
224- Gennevieve loyed: the man of reason: male and female in 

western philosophy, Methuen co. L.T.D. P. 33. 
يًَشَػذا ثؼت بُ دابُػعهاسيًُنُّ ُٓسَطعتؤ بعؤ ًَٖضَنعاِْ ْعُفع دَبُطعتًَت،        -225
 :بشِواُْ

Henry Obsborn: the ediavel mind: A History of the  

development to thought and Emotion in the Middle Ages, 

Macmillanm 1911, vol 1, p. 464.  

226- Thomas Aquinas: Summa Theologica, I, I, 28, 1-4. 
227- Gennevieve loyed: the man of reason: P. 33. 

سَػُٓنعُ   ُٓنىيِٓ يًَشَدا سَػُٓيُنِ طشْط باطذَنات و وَآلًَؼعِ دَداتعُوَ.   -228
ُٓوَيُ، دًانشدُْوَّ ًَْش و ٌََ يُ يُنرتّ، دًانشدْعُوَّ دُطعتُيًُ، ُٓطعُس ساطعتًؽ     
بًَت، نُ ويَُّٓ ػىدا يُ ُٖسدوو سَطُصَنُدا ُٖيُ، َاْاّ وايُ يُ ُٓقًًَؼذا ُٖيعُ، ْعُى   
تًُْا يُ دُطتُدا. بؤيُ َُبُطتِ طُسَنِ تًُْا طشوػتِ ُٓقًَِ ًْعُ، بعَُيهى طشوػعتِ    

طشيَتُوَ. يُ وَآلَِ ُٓو سَػُٓيُػعذا دََيًَعت: ٓاػعهشايُ ٓعُوَ َُساَيعُ،      دُطتُيًؽ دَ
ضىْهُ ُٓطُس ُٓوَ ساطت بًَت، ثًَىيظتِ ُْدَنشد، نُ نتًَبِ ثريؤص باطعِ ويَٓعُّ ػعىدا    
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بهات، تًُْا ثاؾ دسوطتبىوِْ وَضُ ُْبًَت، بُآلّ نتًَبِ ثريؤص دََيًَعت ))يُطعُس ويَٓعُّ    
))يُ ًَْش و ٌََ ػَُيكًهشدٕ(( بُو َاْايعُ ًْعُ، نعُ ويَٓعُّ     ػىدا ػَُيكًهشد(( و دَػًًََت 

ػىدا يُ سيَطُّ دًانشدُْوَّ ُٖسدوو سَطُصَنُوَ يُ يُنرتّ دسوطت بًَت، بَُيهى طُس بُ 
ُٖسدوو سَطُصَنُيُ، تا ُٓوناتُّ يُ باسّ ُٓقًَذا ُٖسدوو سَطُص ًٖض دًاواصيًُنًإ ًْعُ،  

ًَعذا ًْعُ((        بؤيُ ثُياَبُس وتىويُتِ: ))يُطُس ويَُٓ ًَعِ ت ًَعش و َ ّ ػعايًكِ ػعؤّ، نعُ ْ
(. بُساوسدّ بهُ بُ َاسّ بشيعؤدّ: فُيظعُفُّ رٕ،   19:3)ْاَُنُّ بؤ ػَُيهِ نؤيىطِ 

 .283َُٖيبزاسدَيُى يُ فًهشَ باو و نالطًهًًُنإ، ٍ 

229- Quoted by: Mary Briody: philosophy of woman: An 

Anthology of classical and current concepts, Hackett publishing 

company, 1983. P. 282.  

 .11:7ْاَُّ قُػُ ثؤَيع بؤ ػَُيهِ نؤسيٓتًؤغ  -239
231- Quoted by: Mary Briody: philosophy of woman, Hackett 

publishing company, 1983. P. 282. 
232- Mary Briody: philosophy of woman: An Anthology of 

classical and current concepts, Hackett publishing company, 1983. 

P. 276.  

َُبُطت يُو فُيًُطىفُ يًَشَدا ُٓسَطتؤيُ، ُٓنىيِٓ يُ صؤسيَو يعُ ْىطعًُٓناًْذا    -233
 .َاَؤطتاّ يُنُّ بُو ػًَىَ ْاودَبات، وَى بًًََِ نُغ فُيًُطىف ًُْ ُٓسَطتؤ ُْبًَت

نُ نتًَبِ دووََعِ صدمعريَّ فُيظعُفُ و     طُيشّ نتًَبِ ))ُٓسَطتؤ و رٕ(( بهُ، -234
 .و دواتش 57رُْ، نتًَبؼاُّْ َُدبىظم يُ قاٖريَ ضاثًهشدووَ، ٍ 

235- Mary Briody: op. cit. p. 277. 
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يًَشَدا ٓعُنىيِٓ ٖعَُإ وتعُناِْ ُٓسَطعتؤ يعُ نتًَبعِ )صاوصَيعِ طًاًُْبعُسإ(          -236
و َشؤظ دووباسَ دَناتُوَ. بشِواْعُ   دَسباسَّ دؤسَ دًاواصَناِْ صاوصٍَ الّ سووَى و طًاًُْس
 .و دواتش 59نتًَبِ ُٓسَطتؤ و رٕ، نتًَبؼاُّْ َُدبىظم قاٖريَ، ٍ 

237- Mary Briody: op. cit. p. 277. 

238-   ُ  Aristotle: De generation :يًَشَػذا فُيًُطىفُنُ ُٖس ُٓسَطعتؤيُ، بشِواْع

Animalium, IV, 2(766 B-33) 
239- Mary Briody: Philosophy of woman, p. 278. 
240- Mary Briody: Ibid, p. 278. 

241- Aristotle: Ethics VIII, 17 (1162 A-19). 

242- Briody: Ibid, p. 279. 
243- Rarefaction      واتُ ُٖواتًَهشدٕ، بُ َاْاّ ُٓوَّ يعًَُْىإ بُػعُناِْ ػعتًَهذا

 .َاوَيُى ُٖبًَت، بُوَؾ قُباسَنُّ صياد دَنات
244- Mary Briody: philosophy of woman, p. 280-281. 

ُْٖععذيَو يععُ ًٓٓذًًععُنإ دََيععًَٔ، نععُ ثًَععٓر ثاسضععُ ْععإ بععىوَ، َُسقععُغ يععُ  -245
ًٓٓذًًُنُيذا دََيًَت سُوت داُْ بىوَ: ))يًَِ ثشططم ضُْذَ ْاْتإ اليُ؟ وتًإ سُوت داُْ. 

اطعِ نعشد و   فُسَاِْ بُ َُٖىويإ دا ػؤيإ بذَٕ بُ صَويذا، سُوت ْاُْنعُّ بعشد و طىث  
ْاُْناِْ يُتهشد، داّ بُ ػاطشدَناِْ تا بًذَُْ َُٖىوإ، ُٓواًْؽ ػىاسديإ و تًَشبعىوٕ،  
ثاػإ ثامشاوَّ ْاُْنُيإ نؤنشدَوَ و صؤسيؽ بىو. ُٓواُْػِ يًًَإ ػىاسد ْضيهعُّ ضعىاس   

 .9_5:8ُٖصاس دَبىوٕ((. ًٓٓذًًِ َُسقُغ، 
246- M. Briody: Ibid. 

ٕ: طتَُهاس، تىيَزيُٓوَيُنِ فُيظُفِ يُ ويَٓعُناِْ صؤسداسيعِ   بشِواُْ نتًَبُنَُا -247
 .131ٍ  عا  املعسفٛ،طًاطِ، 
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ٜ  دؤسز طُبائ )) -248 (( وَسطًَشِاْعِ سُطعُٕ دعُالٍ عُسوطعِ،     تطٕز الفكرس الطٗاضر
، نتًَبعِ دووَّ، ٍ  1969 2ثًاضىوُْوَّ فعُحتىآل ػعُتًب، داس اـمععاسف يعُ ًَظعش، ض      

351-352. 

249- Encyclopedia of philosophy. Vol 8, p. 113 ED by Edwards, 

Macmillan 1967. 

يُبُس ُٓوَؾ صؤسيَو يُ تىيَزَسإ ثًًَاْىايعُ يعُو سووَوَ دريُنًًعُنِ طعُوسَ يعُ       -259
فُيظُفُنُيذا ُٖيُ، ضىْهُ بُ ٓاػهشا يُو ػاَيُدا ْعُْطِ برينشدُْوَيعذا دَبًٓشيَعت. بعؤ     

 .Dictionary of the History of Ideas, p. 525 :ػمىوُْ بشِواُْ

251- Quoted by Genevieve Loyed: the man of reason: Male and 

Female in western philosophy, p. 34. 

252- Ibid, p. 35. 
253- G. Loyed: Ibid, p. 36_37. 

254- J. B: Public Man, Private woman, Martin Robertson, Oxford, 

p. 78. 
255- Simone de Beavoir: The Second Sex, p. 129 

256- Dictionary of the History of Ideas, vol 4, p. 525. 

َىَيهذاسيِ َادّ وَنى ثاسَ و صَوّ و...ٖتذ، َىَيهذاسيِ َُعُٓويؽ بشيتًًُ يُ  -257
ًُٓتًاصَناِْ ضطم يعإ نؤََُيُيعُى و...ٖتعذ، بعُو ػعًَىَيُّ يعُ نؤْعذا الّ يؤْعاِْ و         

ضًِٓ بُسًًَُُٖنإ يُ ٖٓذطتإ و يؤسدَنإ يُ ًٓٓطًتُسا،  سؤَاًًُْنإ ُٖبىو، ُٖسوَٖا
ُٓو َافُؾ يُ باونُوَ بُ َرياتِ بؤ نىسِ دًًََََٓتُوَ، نُ بعاونًؽ ُٖوَيعذَدات ػعىيَِٓ    

 .))بًَطاُْ(( دَطتِ بُطُسدا ُْطشيَت

 .22:5ْاَُّ قُػُ ثؤَيع بؤ ػَُيهِ ٓىفظىغ  -258

طُسنشدايُتًِ ػؤسِػًَهِ سؤسِ دَنعشد و  ُٓوَّ صؤس طُيشَ، ًُٓاّ ػىَُيِٓ، نُ  -259
َىطىَيُاْاًْؽ ثاؾ ُٓوَّ بُطُس طُسّ ػؤياُْوَ َُٖيًاْطشت و يُ ثاسيظُوَ طُياْذيًاُْ 
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تاسإ، ضاوَسِواِْ ُٓوَيإ يًَذَنشد ويَُٓيعُنِ ٓعُوتؤّ ًٓظعالّ ًْؼعاْبذات، نعُ ويَٓعُّ       
بعريّ ثًعاواِْ    ًٓظالّ بًَت يُ طعُدَّ بًظعت و يُنَُعذا، نُضعِ دَيبًعٓطم بؤضعىوٕ و      

طُسدادَ يُطٍَُ ػؤيذا دَطُيًَُْتُ يىتهُ و يُ وتاسَناًْذا ُٖس باطعِ طعُسثؤؾ و ثُضعُ    
ثؤػطم دَنات. يُطٍَُ ضُْذئ ػتِ تشدا، نُ داب و ُْسيتُ نؤَُآليُتًًُنإ طعُثاْذويأْ  
و ًٖض ثُيىَْذيًإ بُ ًٓظالَُوَ ًُْ، ضىْهُ رٕ ثُضُ بهات يإ طعفىس بًَعت، ٖعُس بعُ     

 .ُاِْ دًًََََٓتُوََىطىَي
260- Dictionary of the History of Ideas, vol 4, p. 523. 

261- M. Mead: Sex and temperament in the primitive society, 

penguin books, p. 279. 

262- Dictionary of the History of Ideas, vol 4, p. 573. 
263- Simone de Beavoir: The Second Sex, p. 49. 
264- Dictionary of the History of Ideas, vol 4, p. 573. 

(( داس ايهتاب ايعشبعٌ، ٍ  ٌظاً احلكي يف االضرالً بشِواُْ: د. حمَُُد يىطف َىطا )) -265
. ُٓو بريؤنُيُؾ، بُداػُوَ صؤسبعُّ ٓعُو نتًَباْعُّ باطعِ طًظعتَُِ سعىنُشِاًِْ       54

 .ًٓظالَِ دَنُٕ، دووباسَّ دَنُُْوَ

ُْيُ، نععُ بععاغ يععُ دؼمىنشاطععًُتِ ػًَععضإ دَنشيَععت، ضععىْهُ     صؤس طععاويًها -266
 .تًَهَُيهشدًَْهِ ٓاػهشاّ ًَْىإ ُٓػالم و طًاطُتُ

(( تىيَزيُٓوَيعُى يعُ   وطريٚ الدميقساطٗٛ، زؤٖٛ فمطرفٗٛ ًُٓاّ عُبذويفُتاغ ًُٓاّ )) -267
)وَصاسَتععِ  1993طؤظععاسّ عععامل ايفهععش، بععُسطِ بًظععت و دووَّ، رَععاسَّ دوو طععاَيِ 

 (.دَوَيُتِ نىَيتِ - ياْذٕساطُ


