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  ٢٠٠٩حزيران  ٧ األحد           ٣٨٧العدد 

  

  األحد األّول بعد العنصرة

  وفيه عيد جميع القّديسين

  

 )باللحن الثامن(نشيد القيامة 

انحدرت من العالء أّيها المتحّنن، وقبلَت الدفن ثالثة أّيام، لكي تعتقنا من اآلالم، فيا حياتنا 

  .وقيامتنا، يا رّب المجد لك

  )باللحن الرابع(نشيد عيد جميع القّديسين 

ها المسيح اإلله، إّن آنيستَك المتسربلة دماَء شهدائَك الذين في آّل العالم، مثل بزٍّ وأرجوان، أّي  

  .أرسل رأفتَك على شعبَك، وهب لرعّيتَك السالم، ولنفوسنا عظيم الرحمة: تهتف إليَك بواسطتهم

  )باللحن الرابع(القنداق لتقدمة عيد الجسد اإللهي 

مقّدمين تسبيًحا . ون، آآنيٍة نقّية، لنقبَل بضميٍر نقيٍّ وليمة الرّبلنهّيئ اليوم القلوَب يا مؤمن

  .لتقدمة العيد

  )آ ٢:١٢إلى  ٣٣:١١(فصل من رسالة القّديس بولس الرسول إلى العبرانّيين 

يا إخوة، إّن القّديسين جميًعا باإليمان قد قهروا الممالك وعملوا البّر ونالوا المواعد وسّدوا 

طفأوا قّوة النار ونجوا من حّد السيف، وتقّووا من ضعف، وصاروا أشّداء في أفواه األسود، وأ

وآخرين قد ُعّذبوا . القتال، وآسروا معسكرات األجانب، واسترجعت نساٌء أمواتهّن بالقيامة

وآخرين قد ذاقوا الُهزء . بتوتير األعضاء والضرب، ولم يقبلوا النجاة ليحصلوا على قيامة أفضل

ُرجموا ُنشروا امُتحنوا، ماتوا بحّد السيف، ساحوا في جلود الغنم . د أيًضا والسجنوالسياط والقيو

والمِعز، معوزين، مضايقين، مجهودين، ولم يكن العالم مستحقًّا لهم، تائهين في البراري والجبال 

بق فهؤالء آّلهم المشهود لهم باإليمان، لم ينالوا الموعد ألّن اهللا قد س. والمغاور وآهوف األرض

فلذلك نحن أيًضا إذ ُيحدق بنا مثل هذا السحاب . ونظر لنا شيًئا أفضل، لكي ال ُيكملوا بمعزٍل عّنا

لِق عّنا آلِّ ثقل، والخطيئة المحيطة بنا بسهولة، ولنسَع بصبٍر في الميدان من الشهود، فلُن

  .الموضوع أمامنا، جاعلين نظرنا إلى يسوع مبدئ اإليمان ومكّمله



  شارة القّديس مّتى اإلنجيلّي البشيرفصل شريف من ب

  )٣٠-٢٧:١٩و  ٣٨ -٣٢:١٠(

آّل َمن يعترف بي قّدام الناس، أعترف أنا أيًضا به قّدام أبي الذي في : قال الرّب لتالميذه

ال تظّنوا أّني . وَمن ينكرني قّدام الناس، أنكره أنا أيًضا قّدام أبي الذي في السماوات. السماوات

لقد جئُت ألفّرق اإلنسان عن أبيه، . لم آِت ُأللقي سالًما بل سيًفا. ألرِض سالًماجئُت ُأللقي على ا

َمن َأَحبَّ أًبا أو أمًّا أآثر مّني فال . وأعداء اإلنسان أهل بيته. واالبنة عن أّمها، والكّنة عن حماتها

ليبه ويتبعني فال وَمن ال يأخذ ص. يستحّقني، وَمن َأَحبَّ ابًنا أو بنًتا أآثر مّني فال يستحّقني

ها نحن قد ترآنا آّل شيٍء وتبعناك، فما عسى أن يكون لنا؟ : فأجاب بطرس وقال له. يستحّقني

الحّق أقول لكم، أنتم الذين تبعتموني في عهد التجديد، متى جلس ابن اإلنسان : فقال لهم يسوع

سرائيل االثني على عرش مجده، تجلسون أنتم أيًضا على اثني عشر عرًشا، وتدينون أسباط إ

وآّل َمن ترك بيوًتا، أو إخوًة، أو أخواٍت، أو أًبا، أو أمًّا، أو امرأًة أو بنين، أو حقوًال من . عشر

وآثيرون أّولون يكونون آخرين، وآخرون . أجل اسمي، يأخذ مائة ضعف، ويرث الحياة األبدّية

  .يكونون أّولين

  ترنيمة المناولة

 .، بالمستقيمين يليق التسبيح، هّللوّياابتهجوا، أّيها الصّديقون بالرّب

  سيرة قّديس

  .من ترجمة وإعداد مكاريوس جّبور وماري روز قاصوف

  جيراردو تينتوري القّديس

Saint Gerard Tintori 

San Gerardo Tintori  

اإليطالّية الواقعة بالقرب من مدينة ) Monza(ولد القّديس جيراردو في مدينة مونتزا 

صف األّول من القرن الثاني عشر، ورقد فيها بالرّب في السادس من حزيران ميالنو، في الن

وُنقل جثمانه إلى آنيسة القّديس أمبروسيوس، والحًقا ُنقل رفاته إلى الكنيسة التي . ١٢٠٧سنة 

  .شّيدت على اسمه

ر أّن غي. آان جيراردو ابن أسرة غنّية، توّفي والده باآًرا وترك البنه أرزاًقا وأمواًال آثيرة

هذا الفتى اليافع لمس منذ مطلع سّن الشباب عناية اهللا في حياته، وقّرر تكريس حياته للصالة 

  .والصوم وُصنع اإلحسان



وشاءت العناية اإللهّية أن يعيش في 

حقبة تشييد المستشفيات في أوروّبا عاّمة 

وإيطالية بشكل خاص، ومنح إدارتها إلى 

ونتزا ففي مدينته م. الرهبان والراهبات

ورأى أّن . ١١٧٤شّيدت أّول مستشفى سنة 

من واجبه المساهمة في هذا العمل العظيم، 

فباع بعًضا من أرزاقه وأّسس على ضفاف 

مستشفى وسّلم ) Lambro(نهر لومباردو 

إدارته الروحّية إلى رهبان آاتدرائّية 

القّديس يوحّنا المعمدان، وجعل اإلدارة 

  .العاّمة بيد السلطة البلدّية

وهّب جيراردو، بدون هوادة، للعناية بالمرضى، وآانت للمصابين بالطاعون النصيب األوفر 

وإذ آانت أتعاب الجسد مرفقة بالصالة والصوم والتأّمل، منحه اهللا موهبة . من اهتمامه ورعايته

وخالل فترة . صنع العجائب، فشفى الكثيرين من المرضى الذين أّموا مستشفاه طلًبا للعالج

وعندما فاض نهر . ط والجفاف صنع اهللا على يده معجزة تكثير القمح في مخازن المستشفىالقح

  .وهكذا ذاعت شهرته بشكل أوسع. لومباردو عبره سيًرا على األقدام بطريقة عجيبة

ورقد بالرّب في السادس . وأمضى جيراردو آّل حياته في خدمة المرضى والصالة والتقّشف

ه بعد وفاته ما آان قد سبق وناله قبلها أال وهو تكريم الناس له ونال. ١٢٠٧من حزيران سنة 

  .وبقي ضريحه يفيض نعمة الشفاء على المرضى الذين يتبّرآون منه بإيمان. واعتباره آقّديس

ُفتحت دعوى تطويبه، وأعلنه البابا غريغوريوس الثالث عشر قّديًسا، وسمح  ١٥٨٢في سنة 

  .يمه وطلب شفاعتهبتأليف نصوص الصلوات الخاّصة لتكر

  .شّيد سّكان مدينة مونتزا نصًبا تذآاريًّا له ١٦٢٢وسنة 

ُنقلت رفاته إلى الكنيسة التي حملت اسمه حيث ال تزال تستقطب المئات من  ١٩٠١وسنة 

  .الحّجاج للصالة والتبّرك

  .تحتفل الكنيسة الالتينّية بعيده في السادس من حزيران

  



  إليزبيت غويلنالقّديسة 

Sainte Elisabette Guillen 

Sant' Elisabetta Guillen 

ولدت هذه القّديسة بإسبانيا، في النصف الثاني من القرن الثالث عشر، من أسرة آاثوليكّية ال 

وما أن بلغت سّن الرشد حّتى . تزال ساللتها معروفة حّتى يومنا في إسبانيا وأمريكا الالتينّية

وانطالًقا من هذا الشعار، رفضت الزواج، ". بان بالمسيحأرغب في الذو"اّتخذت شعاًرا لحياتها 

، وانتشرت ١٢١٨التي تأّسست في إسبانيا سنة " (Mercedarie"ودخلت رهبانّية المعّوضات 

، وفي هذه الرهبانّية آّرست آّل حياتها للصالة والتأّمل والصوم، والعيش مع )في أنحاء أوروّبا

ريس ذاتها للرّب حّتى ُأصيبت بمرض خطير أقعدها ولم تمضي سنوات قليلة على تك. المسيح

. عن عمر ثالثين سنة ١٣٠٠فرقدت بالرّب سنة . طريحة الفراش وأنالها من األوجاع أمّرها

وما أن ارتفعت نفسها الطاهرة إلى الرّب حّتى بدأت العجائب تنضح من ضريحها الذي ُوضع 

  .في آنيسة الدير

  .ن حزيرانُتعّيد لها رهبانّيتها في العاشر م
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  ٢٠٠٩ حزيران ١٤ األحد           ٣٨٨العدد 

  
  بعد العنصرة األحد الثاني

وأبينا في القّديسين مثوذيوس المعترف رئيس أساقفة القّديس النبّي أليشع فيه تذآار و
  القسطنطينّية

  
  

 )باللحن األّول(نشيد القيامة 
اليهود، وجسَدك الطاهر حرَسه الجنود، لكّنك ُقمَت في اليوم الثالث، أّيها إّن الحجر ختَمه 

المجُد لقيامتك : لذلك قّوات السماوات هتَفت إليك، يا ُمعطَي الحياة. المخّلص، واهًبا للعالِم الحياة
  .أّيها المسيح، المجُد لملكك، المجُد لتدبيرك، يا محّب البشِر وحدك

  )األّولباللحن (نشيد عيد الجسد 
فنحن اآلن . إّن المسيح، إذ أحّب خاّصته وإلى الغاية أحّبهم، منحهم جسده ودمه مأآًال ومشرًبا  

المجد لحضورَك، أّيها المسيح، المجد : نسجد لهما بوقاٍر مكّرمين، ونهتف إليه بورع قائلين
  .لحنّوَك، المجد لتنازلَك، يا محّب البشر وحدَك

  )لرابعباللحن ا( أليشعنشيد النبيّ 
اني لمجيء المسيح، إيلّيا المجيد، بإرساله جسد، ُرآن األنبياء، والسابق الثإّن المالك في ال  

  .الّنعمة من العالء على أليشع، ُيقصي األمراض وُيطّهر البرص، وُيفيض األشفية على مكّرميه
  )باللحن الرابع( مثوذيوسنشيد القّديس 

لذلك أحرزَت . نون إيماٍن ومثال وداعٍة ومعّلم قناعةلقد أظهرتك حقيقة أعمالَك لرعّيتَك قا  
فاشفع إلى المسيح اإلله في . مثوذيوسنى، أّيها األُب رئيس الكهنة لى، وبالفقر الغباالّتضاع الُع
  .خالص نفوسنا

  نشيد شفيع الكنيسة
  )باللحن الرابع(القنداق لعيد الجسد اإللهي 

وال يكن اشتراآي أنا . خبز جسدَك ودمَك اإللهيأّيها المسيح، ال تستنكف من تناولي اآلن ال
  .بل فليصر لي للحياة األبدّية الخالدة. الشقّي في أسرارَك الطاهرة والرهيبة أّيها السّيد للدينونة

  )١٦-١٠: ٢(فصل من رسالة القّديس بولس الرسول إلى أهل رومة 
إذ ليس . أّوًال ثّم لليونانّي يا إخوة، المجد والكرامة والسالم لكّل َمن يصنع الخير، لليهودّي

ألّن آّل الذين خطئوا وليس عندهم ناموس، فبدون ناموٍس أيًضا يهلكون، . عند اهللا محاباة وجوه
ألّنه ليس السامعون للناموس هم . وآّل الذين خطئوا وعندهم ناموس، فبمقتضى الناموس ُيدانون

فإّن األمم الذين ليس عندهم ناموس، حينما . أبراٌر عند اهللا، بل إّنما العاملون بالناموس يبّررون
. يعملون طبيعيًّا بما هو في الناموس، فهؤالء الذين ليس عندهم ناموس، يكونون ناموًسا ألنفسهم

وُيظهرون عمل الناموس المكتوب في قلوبهم، وضميرهم شاهد، وأفكارهم تشكو وتحتّج فيما 
  .بيسوع المسيح بينها، يوم يدين اهللا سرائر الناس، بحسب إنجيلي



  )٢٣-١٨: ٤(فصل شريف من بشارة القّديس مّتى اإلنجيلي البشير 
في ذلك الزمان، فيما آان يسوع ماشًيا على شاطئ بحر الجليل، أبصر أخَوين، سمعان 

إتبعاني : فقال لهما. المدعوَّ بطرس وأندراوس أخاه، يلقيان شبكًة في البحر، ألّنهما آانا صّيادين
وجاز من هناك، فرأى أخَوين آخَرين، . فللوقت ترآا الشباك وتبعاه. ي الناسفأجعلكما صّياد

وللوقت . فدعاهما. يعقوب بن زبدى ويوحّنا أخاه، في سفينٍة مع أبيهما زبدى، يصلحان شباآهما
وآان يسوع يطوف في الجليل آّله، يعّلم في مجامعهم، ويكرز . ترآا السفينة وأباهما وتبعاه

  .ويشفي آّل مرٍض وآّل ضعٍف في الشعبببشارة الملكوت، 
  

  سيرة قّديس
  .من ترجمة وإعداد مكاريوس جّبور وماري روز قاصوف

  
  فيتوس العظيم في الشهداء القّديس

Saint Vitus 
San Vito  
لطالما لمع اسم هذا القّديس في العالم أجمع، حّتى 
إّنه اعُتبر القّديس الرابع عشر من حيث الشهرة بعد 

آاآيوس وبربارة وبياجوس وآاترينا القّديسين أ
االسكندرّية وآريستوفوروس وآرياآوس 
وديونيسيوس وإيجيديوس وإيرازموس وإفستاخيوس 

  .وجاورجيوس ومارغريتا وبندياليمون
ولطالما انتشر تكريمه في الغرب منذ مطلع 
القرن الخامس، وقد سبقته شهرته الواسعة التي 

  .جابت أرجاء البحر المتوّسط
منهم . صله، فقد اختلف العلماء في تحديدهأّما أ

الواقعة في ) Lucca(ا َمن قال إّنه من مدينة لوّآ
وسط إيطاليا، ومنهم من قال إّن أصله من صقلّية 

 Mazara del(زارا ديل فاّلو اوتحديًدا من بلدة م
Vallo (الواقعة على البحر المتوسّط.  

 ّجحرحيث ُي ،أّما سيرة حياته فتنطلق من صقلّية
. المؤّرخون أّنه ولد فيها، من أسرة وثنّية محافظة

وشاءت العناية اإللهّية أن يفقد أّمه صغيًرا جدًّا، فعهد والده بتربيته إلى مرضعة ُتدعى 
اعتنت بتربيته حّتى أصبح قادًرا على اآتساب العلم، فانضّم إليها ) Crescenzia(آريشينتسيتا 

  .العلوم الالزمة الفتى تلقين ومهّمته ،)Modesto(معّلم ُيدعى موديستوس 
وُلحسن حّظ فيتوس آان معّلمه موديستوس من بين الوثنّيين الذين اهتدوا إلى اإليمان 

 ل الصبّي اليافع إلى أحضان الرّبينوي والعلم الروحي، وأوصنبالمسيح، فدمج بين العلم الد
  .عجائبموهبة ُصنع ال ،بعة من عمرها، وآان ال يزال في السمنحهالذي 

القامة والحكمة، إلى أن أصدر اإلمبراطور ومضت األيام والصبّي ينمو بالنعمة و
مراسيم اضطهاد المسيحّيين، وبدأت ) ٣٠٤-٢٨٤الذي حكم بين السنوات (ديوآليسيانوس 

وإذ ُفضح أمره، آان نصيبه آنصيب القّديسة . واسعة في أرجاء اإلمبراطورّيةنطهير حمالت 
الده إلى الحّكام الوثنّيين ولم ُيشفق على عوده الغّض وبراءته، واعتقد أّن بربارة إذ وشى به و

  .صّبًيا لم يبلغ بعد يستطيع احتمال مختلف أنواع التعذيب والتنكيل



وآالعادة بدأ األمر بالنصح . ُألقي القبض على الصبّي ومربّيته ومعّلمه، ووضعوا بالسجن
تنفع هذه الوسائل، رأى الحاآم فاليريانوس أن  ا لملّمواإلرشاد، وصوًال إلى التهديد والوعيد، و
وأخذ األب ابنه إلى . فّك الحاآم سراح السجناء الثالثة. ُيعيده إلى بيت أبيه الذي سُيقنعه بأسلوبه

وقبل أن يهّم . إغراًء وترغيًبا وتأنيًبا، فقّرر إعادته إلى الحاآمفي إقناعته غير أّنه فشل . بيته
. ك الرّب لمعّلمه موديستوس وأمره بأخذ الطفل والمرّبية والهرب في البحربتسليمه تراءى مال

وجاب المرآب عباب . ففعل المعّلم آما أمره المالك، وانطلق بهما ليًال على متن قارب صغير
وما أن . التي توّجهوا إليها سيًرا) Basilicata(البحر إلى أن حّط بالقرب من مدينة بازيليكاتا 

وذاعت شهرته حّتى وصلت . حّتى فاض سيل المعجزات على يَدي الصبّي القّديس دخلوا المدينة
   .جميًعا إلى روما ُأرسلوااإلمبراطور، فُأوقف ورفيَقيه، و بما َمن فيهمإلى مسامع الحّكام والقضاة 

لمعجزات، فأحضر له صبيًّا بعمره لل الصبّي أمام ديوآليسيانوس الذي أراد اختبار ُصنعه َثَم
غير أّن اإلمبراطور وضعه أمام الخيار المستحيل أال . ا بالصرع، وحصلت معجزة الشفاءمصاًب

فُألقي أّوًال . عندئذ أمر اإلمبراطور بتعذيبه. وهو تقديم الذبائح لآللهة، والجواب معروف مسبًقا
، وإذ خرج منه سالًما، تّم وضعه في مغارة األسود الضارية، في برميل من القطران المغلّي

  .تت النتيجة صداقة حميمّية بينه وبين هذه الحيونات التي قبعت تلحس قدَميهفأ
ُجّن جنون ديوآليسيانوس أمام الحدث، فأمر أن ُيربط الثالثة بالحبال وتجّرهم الجياد لتمّزق 
أجسادهم، وما أن انطلقت الجياد حّتى رّجت أرض روما وهوت تماثيل اآللهة حّتى إّن 

  .زًعااإلمبراطور نفسه هرب ف
تغرب إذ انحدر مالئكة من السماء وحملوا سوما هي إّال لحظات حّتى حدث مشهد عجيب م

حيث وضعوا أجسادهم ) Lucania(إلى ضّفة نهر في منطقة مجاورة ُتدعى  وأتوا بهمالثالثة 
  .وحصل ذلك في الخامس عشر من حزيران. الطاهرة وحملوا أرواحهم إلى السماء

د عمر فيتوس عند انتقاله إلى السماء، فمنهم َمن قال إّنه رقد بالرّب لم يستطع المؤّرخون تحدي
  .في سّن الثانية عشر وَمنهم َمن جعل رقاده في الخامسة عشر وآخرون في السابعة عشر سنة

وسرعان ما انتشر تكريمه في أرجاء البحر األبيض المتوّسط وصار شفيًعا للمصابين 
 ،هواية الرقص ارسّيممعضلي، وللصّم والبكم ولّنج البالصرع ولدغات األفاعي وأمراض التش

  .ولصانعي سّخانات المياه والنّحاسين وصانعي البراميل
ُنقلت إلى دير  ٨٣٦ُنقلت رفاته إلى دير القّديس ديونيسيوس في باريس، وسنة  ٧٥٦وسنة 
، حيث )Weser(في ألمانيا على الحدود مع سويسرا في منطقة ويزر ) Korway(آورواي 

اختفت رفاته لتعود وتظهر في ) ١٦٤٨-١٦١٨(وخالل حرب الثالثين سنة  .نتشر تكريمها
  .مدينة براغ حيث ُآّرست آاتدرائّيتها على اسمه

ويجب القول إّن أآثر من مائة وخمسين منطقة في أوروّبا تمتلك أجزاًء من رفاته بما فيها 
  .مسقط رأسه

حد الثالث إلى األحد الرابع من آب، حيث ُتقام ُتعّيد له بلدته على امتداد أسبوَعين من األ
احتفاالت آبرى وطوافات وصلوات ُتضاهي االحتفال بعيد القربان المقّدس وتستمّر مّدة أسبوع 

  .ينتهي في األحد الرابع من آب
وفي روما ُشّيدت آنيسة على اسمه واسم معّلمه موديستوس حيث ُوضع معطف المعّلم 

  .للتبّرك منه
. ويحمل أآثر من ألف شارع في العالم اسمه. تحمل إحدى عشر بلدّية اسمه وفي إيطاليا

  .وتحمل اسمه منطقة في آوستا ريّكا
  .ُتعّيد له الكنيسة الالتينّية في الخامس عشر من حزيران

 



 	��ة ا���

 
�ّ�–ا��ّ��� ��ور���س ���ره� ر����   زوق 

  

  ٢٠٠٩  �(��ان٢١ ا���           ٣٨٩ا�"�د 

  

   ."� ا�"-��ةا��� ا�,��+

  ��6�� �����	�س ا�234�4�5�1 �0آ�ر ا��ّ��� او

  

  

 
� ).��:89 ا�,�	3(	��� ا����

��� إ�� ا���ت، أّ��� ا�
	�ة ا�����ة، أ��� ا��
	� ���� �ه �ّ� ـ �!"� . �
و��ّ� أ&�� ا%��ات �$ "

  .أّ��� ا���	4ُ إ����، �� 123�ُ ا�
	�ة، ا����ُ �!: ا�ّ/,ى، -,+� *�	ُ( &�ّات ا����و�ّ	$

  )ا��ا.>.��:89 ( �� �����	�سا��6	��� 

�F	ُ�ك �� رّب ����ِدB  �َل إآ<	َ? ا��<�ِد ��! �� إ��َ��، 7;ّ : أ9,َز &��"!، �67َ,   

Gَ
H2ِ���$، وI�  .�PK,IQL7ِ":، أّ��� ا���	4ُ ا"  .��H�M  N>ّ+ ،:�O�KLَ, ا%����J ا��اه1ا�ُ


=�-�  	��� ?<�> ا�

  ).��:89 ا��ا.>(ا��-�اق 

 $P 1R,3"ُ � ،G����ى ا�� J�Sا��ا ��Q2	Hى، وو��"ُ � 1Q�ا $		ّ
	����  T	,ة ا�

��Q �3� ��دري إ�� J

$ ا��Tر+	$ إ�	! أ-�ات ا��V2ة ا�L��2	$ إ�	!، �? ��� أّ ! -��  

��ن�;� : $P ��ًSدا J	��
�ه<ّ�1 إ�� ا�JP�MY، وأ1P,H إ�� ا����Qل، �� وا��ة اO�: ا�

!	�,ّZ�.  

 
��8 ر��4
 ا��ّ��� .��� ا���4ل إ�A أه� رو ��2)١٠- ١: ٥(  

�Iً4، ا�]ي  <�� �: أ�	����ن، ��� H`ٌم ��ى ا[ �,ّ��� ���ع ا��O�� � إ+�ة، إذ &� ُ�ّ,ر �� 

��ن 7	��، و��QM,ون 17 ر*�ِء ��� ا[	6� $
  1Q�ا ،J���ن إ�� ه]B ا��3�O�� ا��+�ل .

�	$ �Vّن ا�Yّ�ة ُ"��P ،�Sا�Y�17 ا �Iًأ� ,�QM  ?� ،c67 ه]ا d	�و ,LT�ا، وا,ًL- eY�


�ن ر*�ًء، وا�,*�ء � ُ���ى، %ّن �
JLّ ا[ &� ُأ7	�I 17 &<���� ���,وح Qوا�� ،� ً�
Qا�

و� . %ّن ا���	4، و 
$ ��M3R �3ء، &� ��ت 17 ا%وان P$ ا�7�Z,�$.  ا���23 ���ا��6س



4��- $P ت��أّ�� ا[ 7	L,ه$ �Z� . �>Pد أ9ٌ� ���ت P$ ��ّر، 7<3ّ? أ9ً�ا 6�ُِ�م P<� أن �


V� ،��� :QLّّن ا���	4، و 
$ �V2+ �3ة، &� ��ت �L7 ،��ّP%9,ى آ/	ً,ا إذ &� ُ�ّ,ر � ���: �

:� N>� hIi�9,ى .  �$ ا%�L7 ،اء�Pأ $
%ّ � إذا آّ�� &� -��
�� �( ا[ ���ت ا��: و 

:"�	
� N>�  ن�
��T�ُ $
  .آ/	ً,ا و 

 ���G3 ا�:�H	Iا AJّ��8 .��رة ا��ّ���  K��? ��2)٣٣- ٢٢: ٦(  

وإن . 7;ْن آ� � P	�� !�ُ	J2، 7��ُ�ك آّ<: ��Zن  ّ	ً,ا. H,اج ا���� ا�3	$: &�ل ا�,ّب

�ُ	P � آ���ً>l� ن�Z� :>ّك آ���ة، 7,�,ّF ! . م آ�`l��7 ،��ً`m !َ	7 وإذا آ�ن ا���ر ا�]ي

7;ّ : إّ�� �qiL ا��ا�9 و�
hّ اp+,، أو �`زم . ��Zن ������o؟ � ��2Q	( أ9ٌ� أن ��L3 رّ�	$

,+pل. ا��ا�9 و�,ذل ا����ا ���Z�M : 7<�]ا أ&�ل ��Z. � "�6رون أن "�L3وا ا[ وا�ّQ�" � ���

أ�	�� ا��dM أI7? �$ ا��32م، وا���� . "Vآ<�ن، و��� "Y,��ن، و� ����آ� ��� "<��Lن

 17 )�أI7? �$ ا�<�Lس؟ ا l,وا إ�� r	�ر ا����ء، 7;ّ �� � "�رع و� "
�T و� "�

��ن ���<�Lس؟ "Vّ�<�ا . ا%ه,اء، وأ��آ� ا����وي ��6"��ّQ�" ذا��أ�Q�>7 أ �Q أI7? ����؟ و�

6
��ز ��G ا��" s	ل. ? آ�i" و� h3Q" � �� ّإ .�Z� 17 آّ? : وأ � أ&�ل :�M  ن��	>H إّن

7;ذا آ�ن hYP ا�
6? ا�]ي ��Zن ا�	�م، وtً�ا 2�ُ,ح � . 17��dL>� �� B آ�ا�9ة ����

dL>  ب، أو ��ذا,Y  آ?، أو ��ذاV  ذا�� ،$	>S�& ا[ إذن :�L>� ،ّ��رQ�ا . :L>2" :>ّ7;ّن ه]ا آ


�Q*�ن إ�� ه]ا آّ<:ا%��، وأ��آ� " �Z ّوي 3�ََ<� أ���? ا�L>rا أّوً� �<�Zت ا[ و�ّ,B، . ا��

�Z� اد�  .وه]ا آّ<: ُ�

�� ا�ب  

 ��6>2� h9و ,ZF J�P	� ا%ب ه� "L3	, -�دق P$ ا��P�Y,، و اQH]آ�ر �<�uv, ، و آ<

��S��p ا%���ء. 

�Qّ� أ-�ل و*]ور P	� ا%ب إ�� �" ?L& �٤٠٠٠ J�H   آ�ن ه��ك z	9 J�17 ���? ا���6

 �P�� 1ّ ّب آ<�ا�FElmesu" " 1�Q3� ا�]ي آ�ن :	�% ����
J ا��ّ	�ة وا�3�, ا�ّT�ا ��ّ�"

 JP��T� J9�� �>P !>" :"�	أ�� hQب وآ�Y�م ه]ا ا�& z	9 ،:	>P s23ً,ا و�	آ/ :Lّ
�: و �

B��$ وأه�اه� ��ا	2ّ�ر ه]. �$ ا�2" $	
�ّ, إ�� أن "ّ� "�T	N ��م ��] ذ�! ا�QHوا �	6<Q�ا ا


�ة . �ZQ,�� ا��pء 17 أ 
�ء ��JM>Q �$ ا��3��Q���ا�P J	� ا%ب آ� � 17 ا�����ت ا�

ا%�9 ا�/������P "Cavin Coolidge " $� z أP<$ ا�,S	d ١٩٢٤ا%�,�ّZ	�P Jم 

9��,ان آ3	� ��ب .�� ��S��� ��,Z"و s�,YQ� $ ��م �����ء		ة "3,Z7أت 17 و



"Spokane "$2Fم   ووا�Pة ١٩٠٩,ZM�ا B[2,ت ه+ ����P ،   �P�"ُ أة,��"Sonora 

Smart Dodd"  J�	�Z�ا%م 17 ا �	P JlP ��إ )�Q�" � آ� ���	� . J�	Q� ة�	ا��ّ B[آ� � ه


��ن و��F sٍ2Pَ��$ �6ّ�ً�� ا����3 �$ � J��ا%ّم، و&� "�ّ�� وا��ه� ",�	��Q وأ��S�6ّF ا��


	�تIQ�ان، ا,��9 $� d����را آ�ن 17 ا� �H ��د وا`	� �	P أّن �� LH 17	<�� ، و�

�]�! ار"Vت ا���J أن �Qّ� ا��MQ9ل ������JLH 17 ا�P ,�Y	�:، وآ�ن ��� �� أرادت، Vُ7&	� أّول 

، uّ� ��أ ا��MQ9ل ��]ا ا�3	� 17 ��ن ١٩١٠ 9��,ان �Pم ١٩ا�MQ9ل 17 وا2�F$ 17 ��م 


�ة، وآ� � را�Sة ا���MQ9ت ا��ّ	�ة �Fر�� آ`��Qن �$ t,ب ��JM>Q �$ ا�����Q�ت ا�

�	�	*,7.  

17 ا����ات ا%و�� آ� � "6ّ�م ا��ه�ر 17 ه]ا ا�3	��Z7 ،ن ا�<�ن ا9%�, �ZQ,�� ا��pء 

  .ا%9	�ء وا%�	q ����ء ا�]�$ �tدروا ا�
	�ة

�ّ	J 17 ا���Hر J>23آ �	1 ه]ا ا�3Z�,�%س ا,i �Z�ة 17 ا��3م و&� أ&ّ, ا�
Q���ت ا�

١٩٧٢ J�H ل �: %ّول �ّ,ة�MQ9ا� �>P ��ً�P $	QّH $� ,/١٩١٠ أي ��3 �,ور أآ.  

�1ّ آ�� ه� ��ّم 17 ا�Z/	, �$ ا��ول، و��3د hLH ه]ا Hّص ور�+ �	P م ��ب�	ا�

�<ّ	J "�ز�( ا%دوار دا+? P 17 �3بY�دات ا�P ��ب إ�� �o-�+ ً�ا	P B17 إ&,ار ,	+VQ�ا

S�3�ا �o	Mr�Pو �o���* :� J���3�وا ?M2�ا J�[i" ّم ���م�� �	2Pُأ z	9 ا%ب وا%ّم $	� J>

 !�,Yآ Bآ, ��ور["ُ J	ّ��� ا%ب �9ُدت �: وm	JM ا��3	? �$ دون أن "��1 أه�	� ،�o	P��Q*وا

J	ّP��Q*وا� J	ّMr�3�ا J�Y�Q�ا J	>�P 17 ء . ���ٍو ��ّم�i�إ ?	
Q���Z$ ا�	�م أ-4L �$ ا�

ور ا%ب �," 17	J أ���S: وا�
�Mظ >P	�� �r��� $, ا�
	�ة �Qّ9 �� آ�ن ا%ب �LًS�t أو د

J>S�3�ا Nّ�" 1Q�ا�6,ارات ا $� ,	/Z�17 ا )*,�  .��6Mًدا، و"�Zن ذآ,اB و-�ر": ه1 ا�


MQ? دول آ/	,ة 17 ا��3�� �3	� ا%ب و17 "�ار�� ��JM>Q، و�$  " ,-�3���� ا���P 17

  :ه]B ا��ول

  .ا%�9 ا%ّول �$ أ�<�ل: � و 	�ز���اأQH,ا�	

 �Z	�>و� ���  .ا%�9 ا�/� 1 �$ 9��,ان: ا��

�	 �LHل وإ�i",L�ذار١٩: ا� .  

  .ا%�9 ا�/� 1 �$ �ب: ا�L,از�? وإ�,ان

ا%�9 ا�/��z �$ : أ�,��Z وآ��ا، و"Y	<1، وا�	���ن، و�,��2 	�، وه����ا، و����2

9��,ان.  



J	ّ7� ��ZH%ا�/� 1ا%�9 ا�/: ا��ول ا $�,Y" $� 1 �.  

  . �ب٨: ا�T	$ و"���ان وه� � آ� �

  .ا%ّول �$ 9��,ان: �	�Qا 	�

9��,ان٥: ا��ا ��رك .  

9��,ان٢٠:�<�iر�� .  

  . أ��ر٨:آ�ر��

  . آ� �ن ا%ّول٥: "��` �

,�
J وا�7�3	J و�rل ا�3ّT��� ء�Pد N>+أب أ ?ّZ>7.  



 	��ة ا���

 
�ّ�–ا��ّ��� ��ور���س ���ره� ر����   زوق 

  

  ٢٠٠٩  �(��ان٢٨ ا���           ٣٩٠ا�"�د 

  

   ."� ا�"-��ةا��� ا��ا.>

  آ��وس و���ّ-�	�� ر�2ت ا��ّ��َ=�8 ا���	َ"3 ا�"PQ�H ا�(اه8��َ 32 ا��Nل 2�1 �0آ�ر و

  

  

 
�  ),��+.��:89 ا�(	��� ا����

�oا ���B�ِP، ووeَrِ ا���ت �MQ,ِح ا����وّ��ت، و"�QLِ� اP )َ�- ت، %ّن ا�,ّب�	ّRر%

J���ت، و-�َر �Zَ, ا%��ات، وأ 6] � �$ *�ف ا��
	�، و��4َ ا�lP ���3	َ� ا�,9���.  

  )ا��ا.>.��:89 ( ا��ّ��َ=�8 آ��وس و���ّ-�	��� 

   ،:�O4 ا	���6 ��
P ��Q��hS &ّ���	! ا���Yاء �Hًرا ��	�3ً، أّ��� ا��"�PK,IQL7� ?2أ� �

JZ>���ز -����ن ا�ّPرات ا%��، و�Y� ،,YL>� hّ
�� أّ ! و�9ك -��4 و��.  


=�-�  	��� ?<�> ا�

  ).��:89 ا��ا.>(ا��-�اق 

 $P 1R,3"ُ � ،G����ى ا�� J�Sا��ا ��Q2	Hى، وو��"ُ � 1Q�ا $		ّ
	����  T	,ة ا�

Q �3� ��دري إ�� J

$ ا��Tر+	$ إ�	! أ-�ات ا��V2ة ا�L��2	$ إ�	!، �? ��� أّ ! -��  ��

��ن�;� : $P ��ًSدا J	��
�ه<ّ�1 إ�� ا�JP�MY، وأ1P,H إ�� ا����Qل، �� وا��ة اO�: ا�

!	�,ّZ�.  

 
��8 ر��4
 ا��ّ��� .��� ا���4ل إ�A أه� رو ��2)٢٣- ١٨: ٦(  

أ&�ل آ`ً�� ��o�,Y �$ أ*? s3R . � �$ ا��2	�J، ا��Qُ6QP,ّL>� �"�L3QُH إ+�ة، ��3 أن ُأ

�� *�Q>3 أ�IPءآ� LP	ً�ا �<���JH وا�uO �`. �آ�*�Z7 ءآ��IPن ا*3<�ا أpآ]�! ا ،�u

JH�6ا>� ,ّL>� ً�ا	LP .,ّL�أ9,اًرا �$ ا �Qآ� ،J��ٍ, �Z ّ% . ?T9 9	$ آ�LP �Q	ً�ا �<�2	u ّيV7


	�ن ���� اpن؟ إّ �� ��QL&�P ا���تQ�" 1Q�ا%��ر ا $� [��	9 �Z� .�Q6QPن و&� ُأpوأّ�� ا 



J�ٌّة أ���	9 JL&�3�وا ،JHآ� �<�6ا,�u زون�
Q7 ،] �"�L3QُHوا J�%ّن أ*,ة . �$ ا��2	

  .ا��2	�J ��ت، وأّ�� ��هJL ا[ 7
	�ٌة أ��Jٌ�ّ 17 ا���	4 ���ع رّ���

 ���G3 ا�:�H	Iا AJّ��8 .��رة ا��ّ���  K��? ��2)١٣- ٥: ٨(  

17ً̀ ذ�! ا����ن، �ّ�� *�ء ���ع إ�� آM, ��9م، د � إ S�& :�VHو JS�� �S�& :	� : ،ي�	ّH ��

���F 36ً�ا �3]�ب �3]اٍب� �	L�1 �<6ً� 17 ا�`t �67ل �: ���ع. إّن ::	MFب . أ � �"1 وأ�*V7

ً̀ أن "�+? "
� 1M6H، و�Z$ ُ&? آ<�t � J	7 ,	L,أ : &��S ا���JS و&�ل �� Hّ	�ي، ��ُ� أه

1�`t . 1��2ن، و>H �

� ��ي7;ّ 1 أ � أ��Iً إ ��ٌن "" �ٌ�* . ،h]ه	7 hل ��]ا اذه�&V7

?��? ه]ا 7	3Pي ا�L3�1، و"V	7 �ِSا ,+p�3 :. وLQ� $�[>ّ� و&�ل h�ّ3" ع��� )�H ��ّ>7 :

?	Sا,Hو� 17 إ �Qّ9 ن���Oإّ 1 �� أ*� �/? ه]ا ا �Z� أ&�ل Gّ
وأ � أ&�ل ��Z إّن آ/	,�$ . ا�

��ن �( إ�,اه	� ZQّرب، و��i�
G و��63ب �Z>� 17ت �V"�ن �$ ا���Yرق وا�Hوا

�J ا�Lّ,ا ّ	J. ا����وات>l�<�6َن 17 ا	ت 7ُ�Z>�ه��ك ��Zن ا��ZLء و-,�s . وأّ�� ��� ا�

t 1MYُ7`�: 17 "<! . إذهh، و�	Z$ �َ! آ�� ���َ�: uّ� &�ل ���ع ��S�6 ا���JS. ا%��Hن

JP���ا.  

  ا��ّ��=
 ا��Gّرة ?���8

��ل ا�3,اق تو��Y� J���6�ا B[�9ا�1  هJ�H , �$، ٥٢٥	آ/ $P )� و&� آ� � "�


,ارة � T1ّ<+]ت ُ"أ وا%�, ا�]ي ُأP ,uّ<� 9	�"�� ذآ,��o،"6	�ء ��	$ ور*�ل ا[ ا%ا�6ّ�

�ّ6��� ا�P�2QH ّ أ ّ�إن �<�واج وآ/	, �	��إم "6ّ�وH �i>� ����Pّ$ ا�,�F  .سو"6,أ ا��QZب ا�

�zZأ ا��واج و1&��ع وا����� ��3م ر��QLt 7إQH ��  7 �	L�د�,إ�� أّي �ون ا�]ه�ب �� ا. 

 ?Lِ&َ��ه� اوا ���� :QL>r ���% ّIَ7آ� � را ��	�ً����J ا��F�P�ّ6 . ���,إ�� اذه����  � �ZM,ة$ "

	ّZ�  ة�	9 $�,	FQّ9 JL3- J�1 وه����� ا���ّف،  �7 ��L��? �$ ا	����3 &<r �67 آ�ن 

 . �Qّ9 ��3 و�7ة وا�َ�ا���وأآ�<� ��	,ة 9	�"��. ا���, وا��Tما�T`ة وP$  ��ه	!


�Q*	$ وا����آ	$، 7�]�� 9	�"�� ا�/Z	�Q&`� $�,اء �و��رF �H	J��+ $�, ا�6M,اء وا�

  .���، و-�رت ُ",�Fه� و",وي ��� H	, ا�6ّ���	$

�ّ& �F�P	ّ9ا�,و J�Z���� P�� �� �6,ب إ��Q�� J 9	�ة ا�J�,i وا�u $	 $J�H�ّu   �>6Q ا

P و�7ح J�ّ��%ة ا�	
  . و+�ر*�� ا�3,اق,ف &�ا��QH 17 أر*�ءإ�� ا�

 

 




