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 (1)ماٌُت املسـُح
 

rlrlr 
 

بملعيح ال ُيعسف يف بومسةت بملقدض جعهديهٓ بوقهدو جلبيديهد اال     
 ٓ جةوسجعد يف عالقسٓ جةإلِعةَ.جةوّعحد هلل. جلٌة طةز اوي

جلبآليد بوسبئدخ بويت بزبهرٔة لهه بآلجهةل بوقديعهٌن جلبوالٔه زيٌن      
ظهفس   (2)عٍ ًٌة، ٔي آيد ظفس بوعّّبِيٌن بويت أجلحه  ّٔهة بهلل ومةزهث   

بوعّّبِيٌن ويحسدة ّٔة ظفسْ بوطٌٍن بوري يدجلز جؤلٍىهٓ حه ن صه ض    
غةيهد بودقهد    يع ع بملعيح. جلقد عسَّفهٓ يف ٔهرْ بآليهد زعسيفهًة يف    

 جةوّعحد هلل، ظ بل ٌُ جهد ؿحيعسٓ أجل ص ظٓ ٔمرب:
بهلل جعد ٌة لى ً بآلجةل جةألِحيةل قدديًة جهؤِ بع جلؿهسك لهطًنخ،     «+ 

لى ٍّة يف ٔرْ بأليةي بألخًنخ يف بجّٓ بوري جعىهٓ جلبزضهًة ومهه    
ٍَِه بوعةملٌن، بوهري جلٔه     هبـا  دـدي   صيل، بوري جٓ أيؼًة َع

بألصيةل جمىٍهد قدززهٓ، جعهد ٌهة      جلحةٌه لهوزسم جىٌسي 
طّع جّفعٓ زـههًنًب طـةيةِهة، جىهط يف ديهٌن بوعيفٍهد يف      

                                                                 
ُِ ٔ  بوش ض ٌُ جهد ص ظٓ جلؿحيعسٓ. عى  أَ بملةٔيد يف  بملةٔيد (1) ٌَ ٔي لىٍد زعحّْس عُ 

يف  “ٔه  ”، جل“ٔه  ”بوالٔ ذ غًن بملةٔيد يف بألصيةل: بملةٔيد يف بوالٔ ذ ٌعسٍدخ ٌُ لىٍهد  
بوالٔ ذ ال زعحّْس عُ بوغةئث، جلومُ زعحّْس عُ بومةئُ جربزٓ جلٔ  بهلل. جلجندٔة ج ػه   يف قه ن   

 .«أِة ٔ »بملعيح: 

 جلٔ  ج وط بوسظ ن حبعث زقىيد بومّيعد بألزض ذلعيد. (2)
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بألعةيل طةئسًب أعيفً ٌُ بملالئمد دبقدبز ٌهة جلزش باهًة أفؼهه    
 (4-1:1)عث » ٌّهً.

جلٔمرب ومي يدخه بو حي اىل بوسعسيف دبةٔيهد بملعهيح، جهدأ أجلاًل    
صبيعهًة يف بوعههد بوقهدو     جةألِحيةل ويسجةجلشًٔ صؤًِة جلشٌةًِة، اذ حظسًٔ

ك.ي، مث جةوّهةيد جندْ يسجهةجلش بملالئمهد أيؼهًة     444بوري بِسه  ظّد 
جةعسحةزْ أعيفً ٌّهً صبيعًة، جلٔ  حبةن ذبعُّدْ؛ اذ ملة قهةي ٌهُ بمله ذ    
جبعدْ، جلقد ظفس جةوشيـةَ جلله زئةظةزٓ، حةش خالطهًة ٌهُ بطـيهد    

جةقسهدبز  جلبمل ذ ومه جين بوحشس، جلبززفهع فه ك أعىه  بوعهٍ بذ     
 عيفيً:
اذ أقةٌٓ ٌُ بألٌ بذ جلأجىعهٓ عهُ دييّهٓ يف بوعهٍةجليةذ،      «+ 

     ، َّ ف ك له زيةظد جلظىـةَ جلق خ جلظهيةةخ جللهه بظهً يعه
ويط يف ٔرب بودٔس فقؾ جه يف بملعسقحه أيؼهًة، جلأخؼهع لهه    

)أف » صيل ربر قدٌيٓ، جلايةْ جعه زأظًة ف ك لهه صهيل...  
24:1-22) 

 ذ لهؤعيفً عهدجل، جلبويففهس    جلّٔرب بالِسظةز بوفسيهد فه ك بمله   
ُِ وٓ ظىـةَ بمله ذ!! جلبززفةعهٓ بوعهةٌو فه ك      ٌَ جةوشيـةَ جةعسحةزْ 
ٔةٌةذ بملالئمد لؤقدض خالئو بهلل؛ جلزش باًة أعيفهً ٌّههً اذ زعهيَُّ    
أِٓ ٔ  بجُ بهلل بوري ذبعد! مث جعد أَ ظهس جلُعهسف جلبظهُسعىُ جلزعهيَُّ    

 سٓ جةهلل ذبزٓ.أِٓ ٔ  ٔ  بجُ بهلل، جدأ بو حي يظف بملعيح يف عالق



 - 5  -  

 Öj ín ¢paÚgasma tÁj dÒxhj aÙtoà «:اىرٌ ٌى هبا  ددي»
 جلٔرب بو طف ُزسجً اىل بوىغد بإلجنىيصيد جـسيقسٌن:

 جلٔي حبعث بوّض بوي ِةين حسفيًة:األوىل: 
who being (the) Radiance of the Glory of  God. 

 حبعث بملعىن بملحةصس:واىثاوُت: 
He reflects the Glory of God. 

جلّٔرب ِفهً طفد بملعيح ؿحيعيًة جةوّعحد وهبت ٔمهرب: أَ بملعهيح    
جلٔهرب بو طهف قهةئً أظةظهًة     إشعاع َعنس بطبُعخً دد اهلل. ٔ  

عى  عالقد ؿحيعد بملعيح جـحيعد بهلل عىه  أَ ؿحيعهد بهلل ٔهي ،هدْ،     
جل،دْ ٔ  ِ ز. جلٔرب ٔ  ٌة بطـىح عىيٓ بآلجهةل بوقديعه َ بألجلبئهه    

يد طةزذ جصلًب ال يسجهصأ ٌهُ اديةِّهة، أَ بملعهيح ٔه       دبق ود الٔ ز
 .“وىز مه وىز”

فةملعهيح لهةجُ بهلل ٔه     ، «اهلل ٌى وىز ال َُدىن مىـً »فإن مان 
جللٍهة صههد وهٓ بوقهديط      » أِة ٔ  ِ ز بوعةمل «لٍة قةن عُ ِفعٓ: 

بوهري يهًّن لهه    اىىىز احلقُقـٍ  لةَ  «ي حّة جلبطفًة ؿحيعد بملعيح: 
(. مث يعه ة بوقهديط ي حّهة جليظهفٓ     9:1)ي  » ةملاِعةَ آزيًة اىل بوع

جلأحهث  اىىىز قـد جـا  إىل اىعـا     جلٔرْ ٔي بوديّ ِد اَ  «ٔمرب: 
)يه   » بوّةض بويفىٍد ألطس ٌُ بوّه ز، ألَ أعٍهة ً لةِهر صهسيسخ.    

19:3) 
 carakt¾r tÁj Øpost£sewj aÙtoà«: وزسم جىٌسي»

 جلقد زسصبسهة بوىغد بإلجنىيصيد جـسيقسٌن:
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 فيد:حساألوىل: 
The representation of the reality of him. 

 حبعث بملعىن بملحةصس:واىثاوُت: 
bears the very stamp, of his nature. 

 جلٔمرب ديمُ زسصبسهة اىل بوىغد بوعسجيد ٔمرب:
 وش ض بهلل.ٌى املمثو أ.   بملعيح 
 أجل بوظ زخ وش ض بهلل.حامو ىراث اىطبُعت ت. بملعيح 

أوـا ٌـى األوه   »بوعهد بوقهدو عهُ ص ظهٓ:    فبَ قةن بهلل يف 
(؛ فةملعههيح قة ههة عههُ ص ظههٓ 12:48؛ 6:44)اغ « واِخــس
 بألوف جلبويهةل، بوحدبيهد جلبوّهةيهد   أوا ٌى األوه واِخس...  «جسؤليد: 

(. دبعىن أَ بهلل يف ذبزٓ حييؾ جمهه صهيل جلال حيهيؾ    8جل17:1)زإ »
أل هد بملعهيح   جٓ صيل جلال حىت بوفمس، فهمرب ٔ  بملعيح جةملطه. جلقهد  

اىـرٌ  »ٌسبزًب ٔرْ بحلقيقد أِٓ حةٌهه وهربذ طه زخ صه ض بهلل:     
(، جلومهي حيعهً جلحدبِيهد بآلت    9:14)يه   « زآين فقد زأي اِب

جلبالجُ جلحيسي أي فمس ٌُ أَ يفمهس يف ضّةئيهد بآلت جلبالجهُ، قة هة     
)يهه  « أوــا واِب واحــد»جلبػهه د أصههد بو ػهه   جلجسؤليههد: 

جههةوسغً أَ بآلت ٔهه  ةبئٍههًة  -(؛ دبعههىن أَ بآلت جلبالجههُ 34:14
ذاث اال أهنٍهة   -آت، جلبالجُ ٔه  ةبئٍهًة بجهُ يف بو بقهع بملـىهو      

أوـا يف اِب،  »جلٔهرب أجلػه ٓ جق وهٓ:    واحدة، ومُان واحـد،  
 (14:14)ي  « واِب يفَّ.

زظهً   «جلخالطد ٔرْ بملعى ٌد بإلجنيىيد بوقةئىد جهؤَ بملعهيح ٔه     
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أجلػه ّةْ، ِهدزم ٌهة    جلٌُ جلبقع بوسعسيف جلبوشس  بوهري   » ج ٔسْ
قةوٓ بآلجةل بوقديع َ دبق وسههً بوالٔ زيهد بوهيت ةخىهر يف قهةِ َ      

 .“إىً حق مه إىً حق”إن املسُح بإلديةَ بوق و: 
 .“وىز مه وىز”فٍُ جهد ؿحيعد بملعيح جةوّعحد وـحيعد بهلل بآلت: ٔ  

إىً حق مه إىً ”جلٌُ جهد ص ض بملعيح جةوّعحد وش ض بهلل بآلت: ٔ  
 .“حق

فهةآلَ اَ   «عّدٌة ؿىهث ٌّهٓ ٌ ظه :     -جلطف بهلل وربزٓ  جلوعه
 حـىت أرسفـل...  لُّر قد جلجدُذ ِعٍد يف عيّيك فعىٍِّين ؿسيقهك  

ُيعسّّ أجلن بظسعالَ وـحيعهد بهلل جلص ظهٓ، اذ قهةن     -( 13:33)خس »
 مل ظ :
فّصن بوست يف بوعه ةت. ف قهف )ٌ ظه ( عّهدْ ّٔهةم       «+ 

ةى: بوهست بوهست   جلِةةى جةظً بوست. فةجسةش بوست قدبٌٓ جلِهة 
اوٓ زحيً جلزإجلف جـيل بوغؼث جللهطًن بإلحعهةَ جلبو فهةل،    
 حةفظ بإلحعةَ اىل أو ف، غهةفس بإلمث جلبملعظهيد جلبطـيهد...   

 (7-5:34)خس »
بوهري بحسه بْ بملعهيح     -،هدْ  طبُعت اصعةع  - مسى هبا  اهللأٌة 
(، جللهروك  9:2)له   » فيٓ حيهُّ له ٌهل بوالٔه ذ جعهديةً   «اذ: 

 «بوهري ضبىهٓ:    -بهلل شـص   طه زخ   - س اهللحقُقت زسم جىٌ

(؛ فهرْ جلزىهك فه ك اةزبلّهة    9:14)ي  » بوري زآين فقد زأى بآلت
جلأعى  جلأعٍو ٌُ أَ يف ظهة أحهد. جلومهُ بملعهيح عىه  ٌهدى      
ضهالش ظهّ بذ جلِظهف، عٍههه جلعى هً جلأزه  ٌهُ بملعجههصبذ       
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ٔرْ بويت ظجَّىسهة بألِةجيه بألزجعد جمهه ةقهد جلجةظهسعالَ     -جلبآليةذ 
اَ ز فسِة عىه  بالوسظهةك ّٔهة جهةوسجل  جلبوقىهث،       -سجل  بوقدض بو

ِعسـيع أَ ِؤخر ٌّهة ٌة يمفي وًنظّْه  يف أعٍهةك زجلحّهة جلاديةِّهة     
وّشهد جلِعسسف أَ بملعيح حقًة ٔ  ّٔةل ،هد بهلل، أي ديطهه وّهة حقهًة     

 جلأِٓ حةٌه ي ٔس بهلل أي ط زخ طةةقد وش ض بهلل.طبُعت اهلل، 
يف لهه ٌهة قهةن جلعى هً     بُعخً وشصصً طجلبملعيح لةَ يعىُ عُ 

جلعٍه، جلويط فقؾ ّٔرْ؛ جه جلجةأللطس يف بوظهىيث جلبوقيةٌهد بّٓيهدخ،    
ٌعسعىًّة وّة ق خ جلعيفٍد جلِعٍد بهلل بويت لهةَ حييةٔهة لٍّه ذظ حهي     
هلل ومي يعىٍِّهة وّة جةوعس. وروك يس سً وّة أَ ِعىهُ أَ لهه ٌةٔيهد    

قظد ّٔهة قظهدًب أَ يعهىٍهة    بملعيح بويت بظسعىّهة وّة جةإلجنيه، لةَ ي
، حعث ٌعهسخ بهلل بآلت بوهري أزظهىٓ    (3)وّة وّم َ فيهة صسلةل ٌعٓ

 رب عيّٓ. ألِٓ اَ لةَ قظهد بهلل حيٍّهة طه َّز ؿحيعسهٓ جلص ظهٓ      
مل ظ ، ٔ  أَ يعسٍد ٌ ظ  ٌُ ٔرْ بوـحيعد جلٔهرْ بوظهفةذ بوهيت    

يعهسٍد   -ؿسحهة ل قيقد حيَّد فعَّةود يف فهٍهٓ جلزجلحهٓ جلجلجدبِهٓ    
جلِعٍد جلازصةةًب جلٔدبيد يعّّ ّٔة أٔ بن غسجسٓ بوهيت ؿةوهر جـه ن     ق خ

حيةزٓ. فمروك جلجّفط بوقظد جلبوق خ، ؿهس  بهلل وّهة ِفهط ؿحيعسهٓ     
جلطفةزٓ، ويط صفةًٔة جةومىٍد جلحعهث لٍهة لهةَ مل ظه ؛ جهه      

ومي ِعهسىٍهة ٌّهٓ جةوّعٍهد    بظس ةعهة لةٌىد يف ص ض بجّٓ ملة ذبعَّد، 
جلغهههًن ٌّق طهههد  جلجةوعهههس، ِعهههسىٍهة لةٌىهههد أيؼهههةً 

                                                                 
(، 4:1جهؾ  2« )صسلةل بوـحيعد بإل يد»(، جل14:3)عث « صسلةل بملعيح»حنُ ِظًن  (3)

أِسً يف ، جلأِهة  »ويط دبعىن أَ زسغيَّس ؿحيعسّة اىل ؿحيعد بهلل؛ جه دبعىن أِٓ حيه ٔ  فيّة حبعث ق وٓ: 
 يف طفةزٓ بطةطد. (، فيهحّة صسلد24:14)ي  « فيمً
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وّعّّ ّٔة، ويط عى  ٌدى غسجسّة عىه  أزع بوشهقةل ف عهث، جهه     
َّٔىهد وىشهسلد ٌهع بهلل يف      جلوسم َ ٔي جعيّهة اد حيةزّة بيديهدخ بملئ
بجّٓ بحملح ت حليةخ بألجد، يف ٌههل ؿحيعسهٓ جلطهفةزٓ، لقه ن جه وط      

جلزعسف ب حمحد بملعيح بوفةئقد بملعسفهد ومهي سبسىاه ب     «بوسظ ن بوعجيث: 
 (19:3)أف » ىل له ٌهل بهلل.ا

 «جلوّة يف ذوك صهةةخ ٌُ بملعيح زعسهّّ ذبذ قه خ جلذبذ ةفهع:    

أِسً أححةئي اَ فعىسً ٌة أجلطيمً جهٓ. ال أعه ة أاهيمً عحيهدًب ألَ     
ألين َأرَيْمـُخنمم  بوعحد ال يعىً ٌة يعٍه ظيدْ، ومين قد اَّيهسمً أححهةل   

ٔهرْ بوشههةةخ   (. مث أيؼهًة  15جل14:15)ي  » بنو ما مسعخً مه أيب
ذبذ بملؼٍ َ بإلعالين بوفسيد بوري جىغّة جهٓ ٌههل بحليهةخ بألجديهد     

 بهلل يف بملعيح:وشص  بهلل يف بملعيح، طبُعت دبعسفد 
،ّْد بجّك ويٍجّْدم بجّك أيؼًة، اذ أعـيسٓ ظهىـةًِة عىه  لهه     «+ 

ُِ أعـيسٓ. جلٔهرْ ٔهي بحليهةخ     ٌَ جعد وُيعـي حيةخ أجديد ومه 
وَسـىع  بإلوهٓ بحلقيقهي جلحهدم،    أوج  َعسفىكبألجديد: أَ 
 (3-1:17)ي  » بوري أزظىسٓ.املسُح 

اىطبُعـت  جلٔمرب اذ عسفّة بهلل جلبملعهيح ٌعسفهد بوشهسلد يف ذبذ    
ِىّة ٌههل بحليهةخ بألجديهد. جلبوقهديط ي حّهة يشههد       واىشص ، 

 جليعسسف جىعةِّة:
 جلزأيّة ،دْ ،دًب لٍة و حيد ٌُ بآلت ممىه لًب ِعٍهد جلحقهًة.    «+ 

 (،14:1)ي  »
 (،16:1)ي  » جلٌُ ٌىآ حنُ صبيعًة أخرِة، جلِعٍد ف ك ِعٍد. «+ 
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جلقد زأيّة جلِشهد جلخنّّلً جةحليةخ بألجديد بوهيت لةِهر عّهد     «+ 
بآلت جلُأظِهسذ وّة. بوري زأيّةْ جلاعّهةْ خنهّّلً جهٓ ومهي     
يم َ ومً أيؼًة صسلد ٌعّة، جلأٌة صهسلسّة حنهُ فههي ٌهع     

 (4-2:1ي 1)» بآلت جلٌع بجّٓ يع ع بملعيح.
 (1991)َىوًُ 
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 يف الٌىث املســُح
 اىرٌ حدد مصري اإلوسان!!

 

rUrUr 
 

   ً  اَ لةَ بوعهد بيديد جمه أظفةزْ يمةة ال يعـهي بملعهيح بظه
ٌحةصسخ حهىت ِقه ن اَ بملعهيح بهلل، فهروك وؼهسجلزخ       QeÒj “اهلل”

َنـىن  ، جلبالجهُ ال ديمهُ أَ   “بهللابـه  ”حسٍيد؛ ألَ بملعيح ٔه   
 اِب. إالَّ مع “اهلل”

ٌهع   QeÒjغًن أَ بملعيح ومي يعسّْف أجل يعسعىُ ِفعهٓ أِهٓ بهلل   
أِهة   «(، جل34:14)يه   » أِة جلبآلت جلبحهد  «بآلت فعاًل قةن طسبحد: 

(. ٔهرب ٌعّهةْ أِهٓ ال ديمهُ أَ     14:14)يه   » يف بآلت، جلبآلت يف 
ي جد بالجُ جلحدْ أجل بآلت جلحدْ. دبعىن أِٓ اذب ُذلهس بالجهُ، يمه َ    

جلةبئًٍة. وروك أطحح ٌُ بملفهه ي بوؼهٍين أَ يقهةن     ٌعٓ بآلت حسًٍة
اَ بالجُ، أي بملعيح، ٔ  بهلل جةعسحةزْ قةئٍهًة ةبئٍهًة يف بآلت ألِهٓ ال    

جلزسسله ِين جلحهدي، جلأِهة وعهر      «ديمُ أَ ي جد بملعيح جلحهدْ  
 (32:16)ي  » ألن اِب معٍ.جلحدي 
، أةزم ٌعةِهدجلْ  “بجهُ بهلل ”جلحيٍّة أعىُ بملعيح ِفعهٓ أِهٓ    -أ 
أِهٓ جهروك يعسهّّ     -جلًٔ بومسحد جلبوفسيعي َ الٔ زي  بوعهد بوقدو  -

جلأِة ُأعـيهة حيةخ أجديهد، جلوهُ كىهك اىل     «ٌحةصسخ، ٔمرب: إهلًا ِفعٓ 
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ٔه    -؛ أيب بوهري أعـهةين ايةٔهة    األبد، وال خيطفها أحد مه َدٌ
وال َقدز أحد أن خيطف مـه َـد أيب، أوـا واِب     -أعيفً ٌُ بومه 

(. فمةَ زة بويهه ة أَ ؿىحه ب أَ يسصبه ْ    34-28:14)ي  » واحد!
(، 33:14)يه   » جتعـو وفسـل إهلـاً   فبِك جلأِر اِعهةَ   «قةئىٌن: 

جلبملعهيح جةوفعهه ٔه  لهروك،      » أِة جلبآلت جلبحد «جلؿحعًة ألِٓ قةن: 
ألِٓ ٔ  جلبآلت جلبحد. فه  مل جيعه ِفعٓ ا ًة؛ جه جلٔه  بإلوهٓ جعهه    

جلذوهك ومهي    -عىهيهً  ٔرْ ٔي بحلقيقد بويت فةزهر   -ِفعٓ اِعةًِة 
بوهري زآين فقهد زأى    «ظهةٔسًب ٌعهٍ عًة:   يف وفسـً  يعىُ  ً بهلل 

 (9:14)ي  » بآلت.
فةملعيح ربةص  أَ يق ن ٌحةصسخ آِ اوٓ أجل ٔه  بهلل، جلومّهٓ قة هة    

ًَّ عىيهة عّدٌة قةن:  فهبَ لهةَ    » أِهة جلبآلت جلبحهد   «جلأل دٔة جلط
بهلل جةحلقيقهد،   بآلت ٔ  بهلل حقًة، فةملعهيح يمه َ جةوؼهسجلزخ ٔه     

جلومُ ومي ِس ةص  بالشةجلبجيهد يف بألو ٔهد، ِقه ن اَ بهلل بو بحهد     
ٔ  بآلت جلبالجُ. عى  أِٓ ال ديمُ أَ يمه َ بآلت جلحهدْ ٔه  بهلل،    
جلال بالجُ جلحدْ ٔه  بهلل. جهه اَ بالجهُ جلبآلت ٔه  بهلل بو بحهد.      

ّٔة ويعر زقٍيد جلال سبهرُّ وععهدبة بملةةيهد بوقيةظهيد     واحد جللىٍد 
جةوسجل . فةهلل زجل  جلبحهد: آت جلبجهُ. وهروك     “بو بحد”د؛ جه جظى

ِق ن اَ بهلل آت جلبجُ جلزجل ، أجل عى  ظهحيه بإليؼهة  ِقه ن اَ بهلل    
.ٌُ  زجل  ٔ ، آٌت جلبج

عى  أَ بآلت جلبالجُ ويعة ذبزٌن؛ جهه ذبذ جلبحهدخ، فيههة     -ت 
بأُلج َّخ جلفيهة بوحّ َّخ. حيص ٌهُ بأُلجه خ بإل يهد يف بهلل طهدزذ لهه      
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(، جلٌهُ بوحّه خ بإل يهد يف بهلل طهدزذ     15:3خ يف بو ج ة )أف ُأج 
له جّ خ يف بو ج ة. فةهلل ٌظدز له أج خ جللهه جّه خ يف بو جه ة.    
جلله أج خ جلله جّ خ يف بو ج ة زعسٍد ليةهنة جلفعىههة جلةجلبٌههة ٌهُ    
بهلل، جلٌعى ٌي أَ بحليهةخ جلبو جه ة يف بوعهةمل يق ٌهةَ جقيهةي بألجه خ       

ج خ يف بحليةخ جلبوعةمل زالصهر بحليهةخ جلز قهف    جلبوحّ خ، فى  ز قفر بأل
بوعةمل، لروك بوحّ خ اَ ز قفر ز قفهر بحليهةخ جلبِسهه  بوعهةمل. اذًب     
فةألج خ جلبوحّ خ بإل يد بوطةجسد جلبودبئٍد يف بهلل ٔهي ٌظهدز جلقيهةي جلةجلبي    
بحليةخ جلبظهسٍسبزٔة يف بوعهةمل جلبو جه ة. جلجةوسهةيل ال ديمهُ جهه       

خ جلحعهث، أجل جّه خ جلحعهث، أجل أَ    جليعس يه أَ يم َ يف بهلل أج 
 يم َ بهلل جال أج خ جلجّ خ جلاال ٌة لةِر حيةخ جلال جلج ة حليٍّ.

ال  -لٍة يقهسز ،ٍهع ِيقيهد بملقهدض      -جليف بوربذ بإل يد  -ظ 
يظح أَ ُيّيفس أجل ُيقةن أيهٍهة أظهحو: بآلت أجل بالجهُ، ألَ بوهربذ     
ال بإل يد ٔي جلج ة جلليةَ ٌـىو ٌّهصَّْ عهُ بوهصٌُ، فهال ظهةجو جل     

الحو. فةآلت جلبالجُ مهة ليةَ بوربذ بإل يهد بو بحهد، جلٔه  ليهةَ     
 أشيل. فةآلت أشيلٌّ ٔ ، جلبالجُ أشيلٌّ جةوؼسجلزخ.

جلبآلت ٌعةجٍل والجُ، جلبالجُ ٌعةجٍل وبت، ألهنٍهة جه ٔس جلبحهد    
ٍّْهه بآلت       ٍّْهه بالجهُ جؤج زهٓ، جلبالجهُ يم جلذبذ جلبحدخ. بآلت يم

جث بوسـهةجو بملـىهو حبمهً    جحّ زٓ. فةوسعةجلي حسٍيّّ ٔ ، حيص يس 
بوربذ بو بحدخ. وروك ِقه ن ج حدبِيهد بهلل بملـىقهد، فهةهلل جلبحهد      
ٌـىو، جلال سبةيص جٌن بآلت جلبالجهُ اال يف بأُلجه خ لظهفد بهلل بوربزيهد     
جلبوحّ خ لظفد بهلل بوربزيد أيؼًة. جلمهة جلبحهد أحهد، ألَ بآلت حيهث    
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ث بآلت ححِّهة  بالجُ ححِّة ٌـىقًة جؤَ يعـيٓ له ٌهة وهٓ، جلبالجهُ حيه    
. فحةحلث بإل هي بملـىهو ز حهدذ ذبذ    (4)ٌـىقًة جؤَ يعـيٓ له ٌة وٓ

بهلل. فةهلل جلبحد ٔ  ال ٌُ ٌّـىو بألعدبة؛ جهه ٌهُ ٌّـىهو بحلهث     
بومىي بملـىو بوري يؤظهس بوفمهس جلبوقىهث، ألَ جلحدبِيهد بهلل ٔهي      
فةعىيد ححٓ بومىي بوري جٓ خىو جلأجدع فسغىغه ححٓ يف لهه ٌهة خىهو    

 أجدع، جلحلحٓ بوقةٔس زسعحد وٓ بطىيقد جلزبؼع.جلله ٌة 
جلبملعيح لةَ صهديد بحلعةظهيد، صهديد بوهيقٌن دبعهةجلبزٓ       -ة 

وبت، ألِٓ ٔ  بالجُ بو حيد بحملح ت بملسجعد، فٍهُ يقهٌن احعةظهٓ    
(، جلٌُ يقٌن ححهٓ ٔه  وهبت    24:5؛ 35:3حبث بآلت بملـىو )ي  

حييةٔهة جليمهسش   (، لةَ يسى بملعةجلبخ حقيقهد  31:14ححًة ٌـىقًة )ي  
ّٔة، جلديةزض عٍه بوفدبل بوري أعـةْ أجه ْ خبؼه ع فهةك خؼه َع     
بوعحد، ألِٓ لةَ خؼ عًة ال يش جٓ قظ ز أجل ػهعف؛ جهه خؼه عًة    
ٌـىقًة أيؼًة سبىيٓ عىيٓ ؿةعهد قىهث بالجهُ جلحيسظهٓ ػهًٍن بحلهث       

 بوحّ ي، فجةل بوحرن حعث ٌشياد بآلت جلازبةزٓ سبةًٌة.
يف بوهربذ بو بحهدخ بأُلجه خ    أٌة اذب ظؤور ليف يمه َ   -ٔه 

جلبوحّ خ ٌعًة، فعىيك أَ زف ض بوربذ بوحشهسيد. فمهه اِعهةَ فيهٓ     
بأُلج خ جلفيٓ بوحّ خ ٌعًة، جلومُ يف بإلِعةَ زبهسظ بوحّه خ ٌهُ بوسجهه     

هسأخ  جةوصجلبظ، أي جؤَ زؤخر بوحّ خ بويت يف ليةَ بإلِعةَ جعهدًب ٌهُ    ٌب
ٌُ، ٔه  بجّهٓ بوهري لهةَ يف ليةِهٓ        فيهًة جلخهسظ   فييفهس وإلِعةَ بج

                                                                 
ٌُ ّٔة لةِر حسٍيد بأُلج َّخ جلبوحّ َّخ يف بهلل حىت زسمٍه بوربذ بإل يد جةومٍةن بملـىو جؤَ  (4)

يم َ بهلل حمحًة ححًة لىيِّة، جلٔرْ طفد بأُلج َّخ؛ جلأَ يم َ بهلل حمح جًة ححًة لىيِّة، جلٔرْ طفد بوحّه خ.  
 جٓ بإلؿالك، جلٔرب ٌّسه  لٍةن بوربذ.جلّٔرب يظًن بهلل يف ذبزٓ حمحًة جلحمح جًة عى  جل
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اىل بو ج ة جةوصجيد جلحظ وٓ عى  جعد ٌُ شجلجهد. أٌهة يف بوهربذ    
بإل يد بملّصَّٔد عُ بوصجيد، فهةجُ بهلل بوهري يف ليهةَ بوهربذ بإل يهد      
 فيّّ خسظ اىل بو ج ة بوحشسي جؤَ ذبعهد، أي أخهر جعهدًب ٌهُ     

لهبجُ  ”عرزبل جةوسجل  بوقهدض جهدجلَ شجيهد، فيفههس يف بو جه ة      
و ة ٌُ بٌسأخ، جلومّٓ ٔ  يف حقيقسهٓ بجهُ بهلل، جهةٍك    ألِٓ ٌ  “بإلِعةَ

لٍة ٔ  جلومُ ٌ و ةًب ٌُ بوهسجل  بوقهدض جلٌهُ بوعهرزبل بوقديعهد      
ٌسو. خسظ اىل بو ج ة بوحشسي جلٔه  لٍهة ٔه  لهةئُ يف بوهربذ      

(، جلذوهك حبعهث ٌشهياد بآلت أَ خيهسظ     18:1بإل يد ٌع أجيٓ )ي  
 ذبزهٓ عهُ حقيقهد    (، ويعىُ يف27:16)ي  » ٌُ عّد بهلل خسجر «بجّٓ 

بهلل بآلت جلبالجُ. فى ال بوسجعد ٌة عسفّهة بوهربذ بإل يهد أهنهة آت     
 جلبجُ جلزجل  قدض.

جلومُ بجُ بهلل جلاَ لةَ قد جُلود ٌُ بوعرزبل جلٌُ بوسجل  بوقدض، اال أِٓ 
مل ي ود ٌُ بآلت قؾ جةملفه ي بوصٌين ألَ بهلل بآلت زجلٌ  ٔ ، جلٔ  ٌّهصَّْ  

َ بمليالة لفعه شٌين يسً عىه  ٌعهس ى   عُ بو الةخ جلبحلدش بوصٌين، أل
بيعد جلبوصٌُ؛ جلومُ يعس يه بظس ةود قةؿعد أَ يم َ يف بهلل، جلعىه   

 .فعه جلو ةخ شٌّيد اىسوح واألشه، ٌعس ى 
جلٔرْ بحلقيقد ب ةٌد ٔي ٌة أزبة بوقديط أضّةظي ض بوسظ يل أَ ُيعحّْهس  

ديط فهّة قظهد بوقه  مىىىد قبو مو اىدٌىز.  “بالجُ”عّهة جق وٓ: اَ 
قبو أن َىجد أي ، “ما ٌى ىُس شمىًُا”قبو مو اىدٌىز أضّةظي ض جق وٓ: 

وىه الةخ،  عُ بهلل بوفعه جلبحلدش بوصٌين  جلذوك ويّفييف األشه. أي شمه، 
ألَ يف بألشويد جلقحه بودٔ ز جلبوصٌُ مل يمهُ فعهه جلال حهدش جلجةوسهةيل مل     
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اِهٓ  يمُ فعه جلالةخ. وروك يق ن بوقديط أضّةظي ض دبّسه  بو ػه    
لفعه ٌهةع،  ُوىد جلويط لفعه أجل حدش، أي مل يُقْه محاه  “مىىىد”

بألٌس بوري يعسىصي جلج ة بوصٌُ؛ جه قةن ٌ و ةًب، أي ل ةن جلجه ةي.  
أي أَ بالجُ محاه قائم، جه فعو مّت؛ فةالجُ يف بألشن لةَ ٌ و ةًب ال ٌُ 

ج ة لةَ ٌ و ةًب يف بآلت يف بألشن ةجلَ جلالةخ، أي لةَ لةئًّة ٌ ج ةًب ج 
 بآلت.

وروك يؼيف بوقديط أضّةظهي ض ز ػهي ًة وهروك: أَ وهيط يف     
بآلت جلبالجُ ٌسقدّْي أجل ٌسؤخس، ويط ظهةجٌو أجل الحهٌو، أي أَ جلجه ة    
بآلت مل يعحو جلج ة بالجُ جلال بالجُ لهةَ جلجه ةْ الحقهًة و جه ة     
بآلت، جلاال ةخه بوصٌُ يف ؿحيعد بهلل، جلٔهرب حمهةن. فهةآلت جلبالجهُ     

 شي ٌّر بألشن.جلج ةمهة جلبحد جلٌسال
جلٔمرب قةن بوقديط أضّةظي ض ٌق وسٓ بوالٔ زيهد بوهيت أخهر ّٔهة     

ٌ وه ة قحهه   ”،ٍع ِيقيد جلطةزذ قةِ ًِة وإلديةَ بملعي ي: اَ بالجهُ  
أي ن االبه قـائم يف اِب قبـو اىـصمه،    ، جلٔرب يعين أ“له بودٔ ز

بوه الةخ بوهري حيَّهس     “فعو”ٌّر بألشن. جلٔرب حبد ذبزٓ يّفي عُ بهلل 
 بملعي يٌن، جه جلبملعي يٌن أيؼًة، ةجلَ أي ةبٍع وروك. غًن

 جلوىقديط أضّةظي ض ق ن جلبػح ي ػّْح فيٓ ٔرْ بحلقيقد:
] بألجّةل بمل و ةجلَ وىّهةض ٔهً ٌقسـعه َ ٌهُ آجهةئهً، ألَ      
ؿحيعد بألجعةة ويعر عدديد بوسسليث )أي ويعر جعهيـد جهه   

ةل مث قةجىد والِقعةي(، وروك فهي يف حةوهد زسهةجع )أجّهةل مث آجه    
أجّةل... جلٔمرب(. جلٔهي جهربكة، أي بألجعهةة ٌم ِهد ٌهُ      
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أجصبل، جلٌعسجلف أِٓ جقدز ٌة يفقهد بإلِعهةَ ٌهُ جعهٍٓ يف     
بوس ويد )ذلسًب لةَ أجل أِط (، يع ة جليمسعهحهة جسّهةجلن بوـعهةي.    
جلجعحث ٔرْ بحلقيقد فبَ بوّةض يظًنجلَ يف شٌةهنً آجهةل  ألجّهةل    

ٌسل حهد، جلجةوسهةيل جهال    لطًنيُ، جلومُ بهلل ألَ ؿحيعسهٓ غهًن   
ةجلَ بِقعهةي أجل آالي.   -بوهري وهٓ    -أجصبل، فه  أت والجهُ  

  «porro¢ألِٓ ال ي جد بظهسّصبف ٌهُ بوهدبخه وى هةزظ     

ٔهي   -جليف ِفهط بو قهر    -)أي جلو ةخ( يف بوـحيعد بوالٌةةيد 
غًن ٌعسهدفد وإلػةفد عىيهة ٌُ بطهةزظ لٍهة ٔه  بحلهةن يف     

فهةهلل   -أي جعهيـد   -سل حهد  بإلِعةَ. جلألَ ؿحيعد بهلل غهًن ٌ 
 أت الجُ جلبحد جلحيد.

، جلبو حيد بوقةئً monogen»j رب ُيقةن والجُ آِ ٌ و ة جلحيد 
ٔرب ٔه    «يف حؼُ أجيٓ، جلبو حيد بوري يقسُّ بآلت أِٓ ٌّٓ قةئاًل: 

ٍَ جلبحد لىٍد 17:3)ٌر » بجين بحلحيث بوري جٓ ُظسزذ (. جلٔ  جآ
جلعدي ذبصئد ؿحيعهد بآلت.  بآلت، بألٌس بوري ٌّٓ ِدزم عدي زؤمل

ألِٓ اذب لةِر لىٍهد بإلِعةَ ِفعهة يىدٔة بإلِعةَ جهال أمل أجل  
 ذبصئد، فمً جةألحسى لىٍد بهلل[.
 .(5)11صس  قةِ َ ،ٍع ِيقيد  -بوقديط أضّةظي ض بوسظ يل 

PG 25, 444; NPNF 1st Ser. Vol. IV, 157. 

                                                                 
 “بومىٍهد ”( جليشسسم عدة ٌُ بآلجةل ٌع بوقديط أضّةظي ض يف ٔرْ بوفمسخ، أي أَ وقث 5)

بومّهص يف   -ُي سظ جّ خ بملعيح سبةًٌة عُ ٌفه ي بو و ةخ بملةةيد )بِيفس بوقديط لًنوهط بومهحًن   
؛ جلبوقديط غسيغ زيه ض  4فقسخ  2؛ جلبوقديط ي حّة ذٔيب بوفً يف صس  اجنيه ي حّة 5بوطةو ش 

 (.147بومسةت بوطةوص ص  -بوّيعي ػد أجلِ ٌي ض 
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فعهةن،  بوسجل  جلبألشن ٌّصَّٔةَ عهُ بوهصٌُ جلعهُ بألحهدبش جلبأل    
جلٔرْ ٔي ؿحيعد بهلل بوفةئقهد غهًن بملعهسهدفد وعفعهةن جلبألحهدبش      
بوصٌّيد. فةملعيح ٔ  بجُ بهلل بوقةئً بودبئً يف بوربذ بإل يهد لهةجُ ٌهع    
بآلت لةئُ فيٓ ٌّهر بوحهدل، ٌّهر بألشن، خهسظ دبشهياد بآلت اىل      
بو ج ة بوصٌين بوحشسي جؤَ بزبر وٓ جعهدًب ٌهُ عهرزبل، أي جعهدًب     

فىهروك أيؼهًة بوقهدجلض     «جلَ زجه فيفه قدجلظًة جعد جلالةزٓ عرزيًة جد
(. جلٔمرب بربهد جةوحشهسيد عهُ    35:1)و  » بمل و ة ٌّك ُيدع  بجُ بهلل

ازبةخ ملة أخر جعدًب ٌّهة، جلملة جُلِود طةز ِةئحهًة عهُ بهلل لهةجُ بهلل يف    
جعد اِعةَ، ذوك يف بحمليؾ بوحشهسي ُيعىهُ عهُ بآلت ألِهٓ ٔه       

 «ملـىو، جلُييْفِهس حقيقهد بآلت غهًن بملّيفه ز    جلبآلت جلبحد جةوسعةجلي ب

(، جليعٍه لهه ٌشهياد بهلل ٌهُ    9:14)ي  » بوري زآين فقد زأى بآلت
جهد خالص بإلِعةَ ٌُ َعهَسع بطـيهد جلَعهَسع بمله ذ بوهري      
أطةت بإلِعةَ ِسيجد عظيةِٓ هلل، ف ٍه خـيهد بإلِعهةَ يف بيعهد    

جلعق جهد   جلٌةذ جةيعد وي ىِّض بيعد، أي بوحشهسيد، ٌهُ بطـيهد   
 -أي جعهد بإلِعهةَ    -بمل ذ. جلقةي جعد أَ ٌةذ، فؤقهةي بيعهد   

جةوسجل  وي ية حيةخ ضةِيد جديدخ جةوسجل  ٌّصَّٔد عهُ بطـيهد جلبمله ذ،    
وي ية بإلِعةَ ٌع بهلل لٍهة لهةَ يف صه ض آةي قحهه بوعهق ؽ،      
جلومُ ةجلَ بحسٍةن ظق ٍؽ ٌهسًخ أخهسى أجل عظهيةَ أجل ٌه ذ، يف     

جبعد بملعهيح ويسهسبلى بإلِعهةَ بيديهد      حيةخ أجديد ٌع بهلل، ٌس دًب
 أٌةي بهلل بآلت يف بملعيح لةجُ ٌع بالجُ.

أِهة بومهةئُ جهربأ، أجل أِهة     ”، جلٌعّةٔهة  gè e„mi™أوا ٌى  -جل 
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 .(6)“بوميّ ِد
ٔرب بوىقث عى  فً بملعيح ُيعسهّّ وقحهًة بظهسعالِيًة، فهه  يىفهر      

أوـا   «بوقهدو  بوّيفس اىل أَ بملسمىً ٔ  ِفط بملسمىً يف أظهفةز بوعههد   
 » بوست بإلوٓأوا ٌى  « » بوستٌى 

جلقد بخسضَّ اجنيه ي حّة ّٔهرب بوىقهث، ألَ اجنيهه ي حّهة ُيعسهّّ      
ٌهسخ، يف حهٌن مل يهصة     29اجنياًل بظسعالِيًة، جلقد جلزة فيٓ ٔرب بوىقث 

جلزجلةْ يف بألِةجيه بوطالضد بألخسى عُ أزجهع ٌهسبذ! أٌهة جلزجلةْ يف    
أوـا  »ٌهسبذ جهةوّض بحلهسيف     146أظفةز بوعهد بوقدو، فقهد جلزة  

جليصيد اجنيه ي حّة يف جعه ٔهرب بوىقهث بظهسعالِيًة جةودزجهد     «. ٌى
يف جعهغ بمل بػهع سبةٌهًة،    ماسم شصصٍ ىيمسُح بألجلىل جؤَ ظجَّىٓ 

لٍة جةل يف بوعهد بوقهدو الظهسعالَ صه ض بهلل بملهسمىً، جلومهُ      
 قهد ُأعـهي  » أِهة ٔه    «بملىفر وىّيفس جدًب أِٓ يئلد أَ بظهً بآلت  

أيؼهًة، ممهطِّاًل بآلت أقه ى    « أوـا ٌـى  »وىٍعيح ويم َ بظً بملعيح 
 17جلأةك سبطيه حيص ِعهٍع بملعهيح يف اجنيهه ي حّهة بألطه ة       

امسـل  أيههة بآلت بوقهدجلض بحفيفههً يف     «ُي ةؿث بآلت ٔمهرب:  
(. جلٔرب ٌـهةجو وى قيقهد بوهيت أجسشٔهة     11:17)ي  » اىرٌ أرطُخين
ة عىيٓ ألِهٓ ال يظهفح عهُ    ... جلال زسٍس « 21جل24:23ظفس بطسجلظ 

جلّٔة ُِ عّْي بوقةزة وعدي بودقهد بوهري جهةل     » ألن امسٍ فًُذِ جمً، 
بحفيفههً يف باهك بوهريُ     «يف بوسسصبد بوعسجيد، اذ جعىهر بآليهد   

لّهر أحفيفههً يف    «جلٔرب  ةوف وىّض بوي ِةين. جلأيؼهؤ   » أعـيسين

                                                                 
 . 246-218، ص “بملدخه وشس  اجنيه بوقديط ي حّة”( زبجع: 6)



 - 20  -  

  (؛ ٌ ػّْه ًة أَ بملعهيح ٔه   12:17)يه   » أرطُخين (7)امسل اىرٌ
، “زظهةود بهلل بوش ظهيد  ”، جل“لىٍهد بهلل ”أجل ٔه    “بهلل ٌسمىًٍِّة”

ف ٌن يسمىً بملعيح فةهلل ٔ  بملسمىًِّ. جلومي يس قو بوقهةزة ٌهُ ٔهرب    
 ِعـي ٌطاًل وروك:
 “بملعيح”اىعهد اجلدَد  (8)“بهلل”اىعهد اىقدًن 

حهٌن  أين أوا ٌى فيعسف بملظسي َ  «
 ( 18:14)خس » أسبجد.

بإلِعةَ، ف يّاهر  فٍىت زفعسً بجُ  «
 (28:8)ي  » .“أوا ٌىأين ”زفهٍ َ 

ومي زعسف ب جلزئٌّ ب يب جلزفهٍه ب   «
 (14:43)اغ » .“أين أوا ٌى”

 “إين أوا ٌـى ”ألِمً اَ مل زئٌّ ب  «
 (24:8)ي  » سب ز َ يف خـةيةلً

جلُأزجؼهة يقه ن  أزرً غىمٍ أِة  «
أين أوا ٌى بوعيد بوست... فيعىٍ َ 

 (34جل15:34)حص » بوست.

بوظةحل، جلأعسف اىسارٍ  “أوا ٌى” «
)يه   » خةطيت جلخةطهيت زعهسفين.  

14:14) 
باع يل ية يعق ت جلاظسبئيه بوري  «

 أوا ٌى. أوا األوه وأوا اِخس.ةع زٓ 

 (12:48)اغ »

بألوهف جلبويهةل، بوحدبيهد    أوا ٌى  «
جلبوّهةيد يق ن بوست بومةئُ جلبوهري  
لةَ جلبوري يؤأ بوقةةز عى  لهه  

 (8:1)زإ » صيل.
فةحض بوقىث  سهّّ  أوا ٌى اىسب  «

بومى  أُلعـي له جلبحهد حعهث   
)از » ؿسقٓ، حعث شبهس أعٍةوهٓ.  

14:17) 

إين أوـا  ”فعسعسف صبيع بومّةئط  «
بوفةحض بوقى ت، جلظهؤعـي   “ٌى

 له جلبحد ٌّمً حبعث أعٍةوهٓ. 

 (23:2)زإ »

                                                                 
 .“بوريُ”جلويط  “بوري”بوسسصبد بوظ ي د عُ بوي ِةِيد  (7)

 - 244، ص “بملدخه وشس  اجنيه بوقديط ي حّهة ”( زبجع بوقةئٍد بومةٌىد يف لسةت: 8)
246. 
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، لٍة ٔ  gè e„mi™ “أِة ٔ ”جلبػح ّٔة أَ بظً بهلل يف بوقدو لةَ 
جليمه َ أَ بإلِعهةَ    « “بالجُ” أعـ  بآ ٔرب وىٍعيح جلبػح أَ بهلل

 «(، 19:18)زص » أِة ُأؿةوحٓبامسٍ بوري ال يعٍع ومالٌي بوري يسمىً جٓ 

 (21جل24:23)خس » ألَ باي فيٓ.
 جلومُ ٌة ٌعىن أَ حيٍه بملعيح بظً بآلت؟

أِهة قهد    «بملعيح يسة عى  ذوك زةِّب جلبػ ًة ٌقّعًة صةزحًة ذوهك:  
فهروك  باسـم وفسـً،   جلوعسً زقحى ِين. اَ أز  آخس ، باسم أيبأزير 
ٔهي  باسـم أيب  بألعٍةن بوهيت أِهة أعٍىههة     «(، 43:5)ي  » زقحى ِٓ

(. جلعى  بوقهةزة بوحةحهص أَ يىسفهر اىل أَ    25:14)ي  » زشهد يل
بوري لةَ يّـو جٓ بملعيح ويعحّْس عهُ بوالٔه ذ بوهري     “أوا ٌى”بظً 

 «. ف يٍّهة يقه ن   “أِة ٔه  ”وٓ فيٓ، يؤأ جةوعسجيد ِةقض بوفعه يف ق 

أِهة أله َ بوسبعهي    ”فؤطهىهة يف بوي ِهةين   » أِة ٔ  بوسبعي بوظهةحل 
. فةوؼهًٍن يف بوعهسيب   “أِة بومةئُ جربأ بوسبعي بوظهةحل ”أجل  “بوظةحل
، جلوهيط  e„mi “أمـىن ”، يؤأ يف بوي ِةِيهد فعهاًل   “أِة ٔ ”يف  “ٌى”

 أمـىن ة ٔه   أِه  «ػًٍنًب. وروك بخسف  بالظً بإل ي بوري وىٍعيح 

 يف له بوسسصبد بوعسجيد وعظف.»
ُيعىُ أجلاًل الٔ زٓ جرلس بظً  » أِة ٔ  بوسبعي بوظةحل «فةملعيح عّد ق وٓ 

، مث يعىُ “أِة بومةئُ”أجل  “أِة بومةئُ جربأ” gè e„mi™بألو ٔد لةٌاًل 
، “أِة بومةئُ جربأ طسذ زبعيًة”جلُزفهً ٔمرب  -بوسبعي  -ٌة طةز اويٓ 
جلٔمرب له ٌة ِـو  » أِة ٔ  بوسبعي «حلسيف يف بوي ِةِيد وق وٓ جلٔ  بملعىن ب

 .“gè e„mi™أِة بومةئُ ”، فه  جةوي ِةِيد “أِة ٔ ”بملعيح جرلسْ 
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ٌُ ّٔة زّجىي أٌةي أعيّّة ق خ بوسعحًن بإل ي يف جلطف بملعيح وّفعٓ أِٓ 
جلٔ  جروك ويط زبعيًة طسبف حي بِيد خسظةل؛ جهه  براحً األشيل، بومةئُ 

 ويط أحد طةحلًة اال جلبحد جلٔه  بهلل صاحلًا، ملةذب زدع ين  «صاحلًا عيًة زب

حليةخ بطسبف بوّةؿقد. وروك يقه ن   “زبعيًة ا يًة”(، دبعىن 18:14)ٌس »
بومسٌد أوا ٌى  «جلزسصبسهة بوعسجيد بوظ ي د:  » احلقُقُتأِة بومسٌد  «أيؼًة 

هنة بملّيفه ز بملهةةي   ّٔة زسفع عُ بومسٌد لية» بحلقيقيد «حيص  » بحلقيقيد
جلٔ  غًن بويفهةٔسي  واألشيل، جلطىسهة جةألزع، ألَ بحلقيقي ٔ  بوعٍةئي 

 “أِهة ”وىمسٌد يقةجىهة يف بوؼهًٍن  احلقُقُت بملةةي بوفةين جلبوصبئه. فظفد 
أِهة بهلل طهسذ   ”أجل  “أِة بومةئُ جربأ”أجل  “أِة ٔ ”= األشيل ج ػعٓ 

 (.34:5)أف  “ةٌي"لسٌد حقيقيد جسجعدي، جلأِسً يف  ٌُ "حلٍي جلعيف
، فهه  يعـهي وإلجنيهه لىهٓ     “أِة ٔ ”وروك ِّحّْٓ بوقةزة الظً 

أِهة جلبآلت   «فهًٍة جديدًب فةئقًة ٌسعةويًة يىيهو جةملعهيح بوهري يقه ن     
يه ٔس بآلت جلبالجهُ،    “اسـم واحـد  ” gè e„mi™فأوا ٌى  » جلبحد

 جلٔ  بظً بألو ٔد جحيةَ جلجلػ   جلزؤليد ٌفس .
 (1991)أغسطس 
 


