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 الكنيسة
 عشرالثانيةالحمقة

 

 سلطان الكنيسة: خامسا  

 

كمف المسيح الكنيسة بددرر ظظدي و رمنا دل سدمطلنًل ًدلتًس لعسدعطيح ق  عا د  ًدذ  
 .اإلرسللية
 :قلل المسيح لمعسميذ 82و 18: 88ففي معى 

 ...ُدِفَح ِإَليَّ ُكلُّ ُسْمَطل ٍ »
 ..ًَل َقَنل َمَعُكْ  ُكلَّ اأَليَّل ِ رَ »

 (:82و 88: 1في قف )ث برلس ظ  الكنيسة في رل ريعاد
ددْيٍح ِلْمَكِنيَسدِة قَ رَ » َْ َعددَل َرْقسدًل فَددْرَ  ُكددلي  َْ يَّددلُ   و َراِج ِِ ددْيٍح َعْادَت َقَدَمْيدد َْ َسددُدُ و الَّ ْخَضدَح ُكددلَّ  َْ ددَي  ًِ عِددي 

 .«لَِّذي َيْمأُل اْلُكلَّ ِفي اْلُكلي ا ِمْلء  
 .رابِ ررامعِبكل سمطلنِ رقرعِ  ملء المسيحالكنيسة ًي 

 :رسنعرقف ًنل ظند بعض ْرانب ًذا السمطل  المعطى لمكنيسة في المسيح
ظس  الا  (1)  سمطل  كممة اهلل راج

 سمطل  الايلة (8)
 سمطل  الصسة (2)

 سمطل  الررح ال دس (4)

 
عالن الحق( 1)  سمطان كممة اهلل وا 

 
 ( 5: 8لرقل )في مثل الزارع 

ًَُر َيْزَرُع َسَ َط َبْعٌض َرِفيمَ . اِرُع ِلَيْزَرَع َزْرَظُِ َخَرَج الزَّ »  «.....ل 

 الكنيسة اإلنجيمية بقصر الدوبارة
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رح المسيح المثل قلتًس في ظدد  ًَُر اْلَمَثلُ » 11ْر ًََذا  ًَُر َكَسُ  اهللِ الزَّ : َر  .«ْرُع 
 .«كممة اهلل»قي قنِ قظطلنل بذارًا ل ل قرة الايلة ًي 

ُِ َكَمددل َيْنددِزُل اْلَمَطددُر َرالددثَّْمُ  ِمددَ  »( 11و 12: 55إْددعيلح )فددي  َعددلِ  ِإلَددى أَلنَّدد السَّددَملِح َرَ  َيْرِْ
َعَسِن َددددل َعِمددددُد َرعُْنبِددددُت َرُعْعِطددددي  ْْ ًَُندددلَ و َبددددْل ُيْرِرَيددددلِ  اأَلْرَضو َرَي
ًََكدَذا َعُكدرُ  َكِمَمعِدي الَّعِدي َعْخدُرُج ِمددْ   َزْرظدًل ِلمدزَّاِرِع َرُخْبدزًا ِللِكدِلو 

 .«َفِمي
ًََرةٍ بِ  يَدَ  َقْ  َيَعَكمَُّمرا ِبَكَسِم َ َراْمَنْح َظبِ » (89: 4في قع )فصمَّت الكنيسة  ل َْ  .«ُكلي ُم

 :فإن كممة اهلل هي
 سيف الروح : 
ًَُر َكِمَمُة اهللِ رَ »( 17: 6قف ) رِح الَِّذي   .«ُخُذرا ُخرَذَة اْلَخَسِصو َرَسْيَف الرُّ
 وهي كسيف ذي حدين: 
ْمَضدى ِمدْ  ُكدلي َسدْيٍف ِذي َاددَّْيِ و َرَخلِرقَدٌة أَل َّ َكِمَمَة اهلِل َايٌَّة َرَفعَّلَلٌةو َرقَ »( 18: 4ظب )

رِح رَ اِإلَدددى َمْفدددَرِ  الدددنَّْفِس رَ  ْلِمَخدددلِخو َرُمَمييدددَزٌة َقْفَكدددلَر اْلَ ْمدددِب اْلَمَفلِصدددِل رَ الدددرُّ
 ِِ  .«َرِنيَّلِع

 وكنار وكمطرقة: 
و َرَكِمطْ » (89: 82إر ) ًََكَذا َكِمَمِعي َكَنلٍر َيُ رُل الرَّبُّ ْخَر؟َقَلْيَسْت   «َرَقٍة ُعَاطيُ  الصَّ
 وهي الخبر العظيم: 
 «َراْلَخَبُر ِبَكِمَمِة اهللِ  وإِليَملُ  ِبلْلَخَبرِ ا اً ِإذ»( 17: 12رر )
 وتأثيرها عظيم: 
َملَذا َنْصَنُح »: مَّل َسِمُعرا ُنِخُسرا ِفي ُقُمرِبِ ْ  َرَسَأُلرا ُبْطُرَس َرَسلِتَر الرُُّسلِ مَ فَ »( 27: 8قع )

لُل اإِلْخَرُة؟ َقيَُّ ل َْ  .«الري
 تعرِّفنا الحق الذي يحررنا من الخطية ويقودنا إلى البر: 
َرَقنَّددَ  ُمْنددُذ الطُُّفرِليَّددِة َعْعددِرُف اْلُكعُددَب اْلُمَ دََّسددَةو اْل َددلِدَرَة َقْ  ُعَاكيَمددَ  »( 16و 15: 2عددي 8)

ِِ  ُكددلُّ . ِلْمَخدَسِصو ِبلإِليَمددلِ  الَّددِذي ِفددي اْلَمِسدديِح َيُسدرعَ  ًُددَر ُمددراًى بِدد اْلِكعَددلِب 
 «لعَّْأِديِب الَِّذي ِفي اْلِبري العَّْرِبيِخو ِلمعَّْ ِريِ  رَ اِمَ  اهلِلو َرَنلِفٌح ِلمعَّْعِميِ  رَ 

 تمدنا ثانية بقوة الكممة وسمطانها: 
لَح َفَرَلَدَنل ِبَكِمَمِة اْلَا ي ِلَكْي َنُكرَ  َبلُكرَرًة ِمْ  َخَستِ »( 18: 1يح ) َْ ِِ  ِ». 
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ل ددد اتددعم  اهلل كنيسددعِ ظمددى رسددللعِ رقظطلًددل كممعددِ لعا يدد  ذلدد و رل ددذا ظنددد 
ددردة فددي كممددة اهلل رظدد  طريدد  ف دد  الكممددة . الكنيسددة إْلبددة لمعددلل  الاددلتر مْر

ُرُك ْ »نعرف الا     .(28: 8ير ) «َرَعْعِرُفرَ  اْلَا َّ َراْلَا ُّ ُيَاري
سددلال صددلد   لكددل» يس ْدديفرركمددل قددلل الفيمسددرف المسددياي المعددررف فرنسدد

رظمددددى الكنيسددددة ق  ععمدددد  الادددد  رعبْددددر بللكممددددة اعددددى عمعمدددد  . «إْلبددددة م نعددددة
 .األرض م  معرفة مْد الرب كمل عغطي الميل  البار

 
 :سمطان الحياة( 8)

  لدد  يعطنددل المسدديح ف ددط معرفددة الادد  لكنددِ قظطلنددل قيضددًل طبيعددة ْديدددة
عمنل خمي ة ْديدة لنكر   ًَلِرِبيَ  ِمَ  اْلَفَسلِد الَِّذي َُْرَكلَح الطَّبِ »ْر يَعِة اإِلَلِ يَِّةو 

َّْْ َرةِ  ِفي اْلَعلَل ِ  كذا نعيش الا  رالبر  (4: 1بط 8)« ِبلل  ًر
  فنكددر  رسددللة اهلل منظددررة رم ددررحة مدد  ْميددح النددلسو مكعربددة   بابددر

 . بل بررح اهلل في قمرب لامية

ِميددِح َمْكُعرَبدد وُعْ  ِرَسددلَلعَُنلْنددقَ »( 8: 2كددر 8) َْ ًة ِفددي ُقُمرِبَنددلو َمْعُررفَددًة َرَمْ ددُررَحًة ِمددْ  
 .«النَّلسِ 

 لنًل قكيدًا ظمى  :ًكذا نْسيد اإلنْيل فيكر  بًر

رد اهلل  -  ْر
 ا ي ة عْسد ا ب  -
 قدرعِ العْيبة لعغيير ايلة النلس ليكرنرا مْلب ي  صررعِ  -
لح لكل خلطي في العلل  -  .عغيير خطلة مثمنل رسللة ْر

 ذا مل ظلْعِ الكنيسة األرلىو فنللت نعمة في ظير  ْميح النلسًر. 

َّْْعبِ مُ »( 47: 8قع ) ِميِح ال َْ َرَكلَ  الرَّبُّ ُكلَّ َيْرٍ  . َسبيِايَ  اهلَل َرَلُ ْ  ِنْعَمٌة َلَدى 
 .«َيُض ُّ ِإَلى اْلَكِنيَسِة الَِّذيَ  َيْخُمُصر َ 

ددل اََخددُررَ  َفمَددْ  َيُكددقَ رَ »( 12: 5قع ) ُسددُر َقْ  َيْمَعِصددَ  ِبِ دد ْ ِمددْ  َقَاددٌد مَّ ْْ َلِكددْ   وْنُ ْ  َي
َّْْعُب ُيَعظيُمُ  ْ   .«َكلَ  ال
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 :سمطان الصالة( 3) 

ل إ   قدركدددت الكنيسدددة األرلدددى مددد  بدايدددة خددددمع ل قن دددل   يمكددد  ق  ع دددر  بددددرًر
راخعبددددرت الكنيسددددة ًددددذ  ال ددددرة ظندددددمل كددددلنرا . بعدددددخل إل ددددي ب ددددرة مدددد  األظددددللي

 .لً يصمر  مع
دَسِة َرالطيْمَبدِة َمدَح النيَسدلِح ًَ »( 14: 1قع ) لَُ ِح ُكمُُّ ْ  َكلُنرا ُيراِظُبرَ  ِبَنْفٍس َراِاَدٍة َظَمى الصَّ

ِِ  وَرَمْرَيَ  ُق ي َيُسرعَ   . «َرَمَح ِإْخَرِع
 :ظندمل قلل ل ل ل د قدركت الكنيسة معنى كمملت السيد

َمددْ  ُيددْلِمُ  بِددي َفلأَلْظَمدلُل الَّعِددي َقَنددل َقْظَمُم َددل : قُددرُل َلُكد ْ َاْلَادد َّ اْلَادد َّ قَ »( 14-18: 14يدر )
ًُددددَر َقْيضددددًلو َرَيْعَمددددُل َقْظَظددددَ  ِمْن َددددل أَلنيددددي َمددددلٍض ِإلَددددى َقبِددددي . َيْعَمُم َددددل 

دَد اَُب بِدلِ ْب ِ  َوَمْهَما َسأأَْلت ْم ِباْسأِمي َّْ ُِ ِلَيَعَم ِإْ  َسدَأْلُعْ  . فَدَذِلَ  َقْفَعمُد
ْيت َْ ُِ  . «ًل ِبلْسِمي َفِإنيي َقْفَعُم

 .«َفَيُكرُ  َلُك ْ  َتْطم ب وَن َما ت ِريد ونَ ِإْ  ثََبعُّْ  ِفيَّ َرثََبَت كَسِمي ِفيُكْ  »(      7: 15ير )
ْيتلً »( 84و 82: 16ير ) َْ  ك أل  ِإ َّ : َاْلَا َّ اْلَا َّ َققُدرُل َلُكد ْ . َرِفي َذِلَ  اْلَيْرِ  َ  َعْسَأُلرَنِني 

دددْيتًل . ِمدددَ  اَِب ِبلْسدددِمي ُيْعِطددديُك ْ  َمأأأا َطَمْبأأأت مْ  َْ ِإلَدددى اََ  لَدددْ  َعْطُمُبدددرا 
 .«ُاْطُمُبرا َعْأُخُذرا ِلَيُكرَ  َفَرُاُكْ  َكلِمسً . ِبلْسِمي

رظنددمل ًددد . لذل  العص ت الكنيسة األرلى بسيدًل راعكمت ظميِ في كل ْيح
 .ا لمصسة ف ذا ًر سسا   الفريدرلسلح الك نة رالْيرخ العسميذو اْعمعر 

ددددل َسددددِمُعرا َرَفُعددددرا بِددددَنْفٍس َراِاددددَدٍة َصددددْرعًل ِإلَددددى اهلِل َرقَددددلُلرافَ »( 22و 89و 84: 4قع ) َقيُّ َددددل : َممَّ
دددلِنُح السَّدددَملَح َراأَلْرَض َراْلَبْادددَر َرُكدددلَّ َمدددل  والسَّدددييدُ  ُِ الصَّ ًُدددَر اإِللَددد َقْندددَت 
َراْمدَنْح َظِبيدَدَ  َقْ  َيَعَكمَُّمدرا  وُظْر ِإَلى َعْ ِديَداِعِ  ْ انْ  اََ  َيل َربُّ رَ . ِفيَ ل

ًََرةٍ بِ  ِبَكَسِمددد َ  دددل َْ دددَفلحِ بِ . ُكدددلي ُم ْي لتِدددُب  وَمددددي َيدددِدَ  ِلم َْ دددَر اَيدددلٌت َرَظ ْْ َرْلُع
 .«ِبلْسِ  َفَعلَ  اْلُ دُّرِس َيُسرعَ 

َعِمِعديَ  َزْظَزَع اْلَمَكلُ  الَّدِذي َكدلنُ َلمَّل َصمَّْرا عَ رَ »( 21: 4قع )راسعْلب الرب ل   فررًا  ْْ را ُم
رِح اْلُ ُدسِ  وِفيِِ  ِميُح ِمَ  الرُّ َْ ًََرةٍ كَ َرَكلُنرا َيعَ  وَراْمَعأَل اْل ل َْ  . «مَُّمرَ  ِبَكَسِ  اهلِل ِبُم
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 لي َصددمييَ  ِبُكددمُ » (19و 18: 6قف ) لددذل  يطمددب بددرلس الرسددرل مدد  كنيسددة قفسددس
ِميددِح  َصددَسٍة َرِطْمَبددٍة ُكددلَّ  َْ ددِل  ْْ ِِ ِبُكددلي ُمراَظَبددٍة َرِطْمَبددٍةو أَل ِريَ  ِل َددَذا ِبَعْينِدد ًِ رِحو َرَسددل َرْقددٍت ِفددي الددرُّ

يلِ رَ دييِسيَ و  ِ الْ  ِْ َ لرًا ِبِسري اإِلْن ِْ ِميو ِلَكْي ُيْعَطى ِلي َكَسٌ  ِظْنَد اْفِعَعلِح َفِميو أُلْظِمَ   ْْ  .«أَل
 ع دددر ق  عفعددل ْدديتًلو فكددلنرا يراظبددر  ظمددى ظرفددت الكنيسددة األرلددى قن ددل بدرنددِ  

 :رالمساظة الم مة ًنل. الصسة معلً 
 كيف كانوا يصّمون؟  

 بنفس راادة (1)
 بمراظبة (8)

 لسلظلت طريمة (2)

 م  كل ال مب (4)

 
ددَسِة َرالطيْمَبددِة َمددَح النيَسددلًَدد» (14: 1قع ) ِح لَُ ِح ُكمُّ ُددْ  َكددلُنرا ُيراِظُبددرَ  بِددَنْفٍس َراِاددَدٍة َظمَددى الصَّ

ِِ  وَرَمْرَيَ  ُق ي َيُسرعَ   . «َرَمَح ِإْخَرِع
ِميُح َمعًل ِبَنْفٍس َراِاَدةٍ  لمَّ لَ رَ »  ( 1: 8قع ) َْ  «َاَضَر َيْرُ  اْلَخْمِسيَ  َكلَ  اْل
ًُدَر َقنْ  وَقيَُّ ل السَّييدُ »: َممَّل َسِمُعرا َرَفُعرا ِبَنْفٍس َراِاَدٍة َصْرعًل ِإَلى اهلِل َرَقلُلرافَ »( 84: 4قع ) َت 

لِنُح السََّملَح َراأَلْرَض َراْلَبْاَر َرُكلَّ َمل ِفيَ ل ُِ الصَّ  .«اإِلَل
ُمدددرُع ُيْصدددُغرَ  بِدددَنْفٍس َراِادددَدٍة ِإلَدددى َمدددل رَ » (6: 8قع ) ُْ ُِ ِفييَ َكدددلَ  اْل ُس ِظْندددَد اْسدددِعَملِظِ ْ  بُّ مُدددُ رلُددد

ُ  اََيلِت الَِّعي َصَنَعَ لَ   .«َرَنَظِرًِ
ْنُكْ  ِمد ْثَندل ِ ا فَد َ عَّ ِإِ  ا: لً َلُكدْ  َقْيضد َققُدرلُ رَ »( 19: 18فدي معدى )قلتًس ل د رظدنل المسيح 

َْْيحٍ  َظَمى اأَلْرضِ  ُِ َيكُ َيطْ  ِفي َقيي  ِِ َفِإنَّ  .«اتِ رَ ي السََّملفِ ي ذِ الَّ  يرُ  َلُ َمل ِمْ  ِقَبِل َقبِ ُمَبلِن
دددرد قي العنددد« سددديمفرنية»فدددي اليرنلنيدددة ًدددي نفدددس كممدددة  «اعفددد »ركممددة  لغ  المْر

 .بي  اَ ت المعنرظة
دددذ  ًدددي الراددددة فدددي الطمبدددة ظنددددمل نعندددلغ  مدددح بعضدددنل الدددبعض فدددي خضدددرع  ًر

 .لمْيتعِ ليكر  لنل قي ْيح نطمبِ م  قبينل السملري
سمح كممة الرب يسرع ْميح السدلكني  »لذل  غيرت الكنيسة األرلى مْعمع لو ر

 .«في اسيل م  ي رد ريرنلنيي 
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ليس ف ط م  الكنيسة األرلى لك  في قيلمنل ًدذ و فندرى كيدف  راألمثمة ظمى ذل 
ق  الن ضدددة الررايدددة فدددي كرريدددل الْنربيدددة اسدددعمرت ألكثدددر مددد  ثسثدددي  ظلمدددًلو ر  
ظْدددب فدددي ذلددد  إذ ق  مادددرر ًدددذ  الن ضدددة راظعملدًدددل األسلسدددي فدددي الكندددلتس 
الكرريددة ًددي الصددسةو فأغمددب الكنددلتس ًنددل  عصددمي معددًل كددل يددر  صددبلاًل قبددل 

لد العملو ريس رر  بعْرات اَ ف في ا ف الكندلتس يصدمر  طدرال الميدل ميع
 (.أل  السبت ًر العطمة األسبرظية)مسلح كل ْمعة 

يدب فدي ظ دد  ظيددي »رفي قرغندا ًذا البمد األفري ي الذي ظلنى م  اضط لد ًر
الددذي اكدد  ًددذ  الددبسد بللاديددد رالنددلر راضددط د الكنيسددة رخدددام ل رقغمدد  « قمددي 

كنلتسو رقعل الكثيري  م  الخدا و رل  عْد الكنيسدة إ  ق  عصدرخ لمدرب قغمب ال
ددد دت قرغنددددا رمدددل  رعدددت  قملمدددِ مددد  قْدددل ا ضدددط لد رسدددمح الدددرب صدددراخ  و ْر

ِ الايلة في قرغندا  .زالت ن ضة رراية ل  ععرف ل م  قبل رعغير ْر
ععممندل ق  نصدمي معدًل بغدض النظدر : ريفسر األرغندير  مدل اددث ظنددً  قدلتمي 

إننددددل   نصدددمي ألنفسدددنلو بدددل ليا دددد  الدددرب مْددديتعِ فددددي . ظددد  طراتفندددل ركنلتسدددنل
 .بسدنل

إ  الكنيسددددة عاعددددلج ق  عطمددددب لعْددددد الددددرب نفسددددِ رع ددددرع ليفددددعح ل ددددل الددددرب كددددرى 
 .السملرات ريفيض ظمي ل بركلت اعى   عرسح
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 :سمطان الروح القدس( 4)
رسددلل     ي مكدد  ق  يددع  بددأي قددرة إ  درر الكنيسددة فددي ربددح النفددرس رعممددذع   راج
 :بْريةو لك  ف ط بعمل ررح اهلل الررح ال دس في ال مرب

 في قمب الكنيسة -

رُح اْل ُدُدُس َظمَدْيُك ْ  ةً َعَنلُلرَ  ُقرَّ سَ  ِكنَُّك ْ لَ »( 8: 1قع ) ُْدُ ردًا ِفدي  وَمَعى َالَّ الرُّ َرَعُكرُندرَ  ِلدي 
ِمي َ  َْ َلى َقْقَصى اأَلرْ  وِمَرةِ َرالسَّل وَرِفي ُكلي اْلَيُ رِديَّةِ  وُقرُر  . «ضِ َراِج

 في قمب غير المؤمن  -
ُسدلِ مَ فَ » (27: 8قع ) َمدلَذا َنْصدَنُح : مَّل َسِمُعرا ُنِخُسرا ِفي ُقمُدرِبِ ْ  َرَسدَأُلرا ُبْطدُرَس َرَسدلِتَر الرُّ

لُل اإِلْخَرُة؟ َْ  .«َقيَُّ ل الري
 :لذلك أوصى المسيح التالميذ قائالا 

ًَل » (49: 84قع ) ِميَ  ِإَلى َقْ  ُعْمَبُسرا َر َْ َقَنل ُقْرِسُل ِإَلْيُكْ  َمْرِظَد َقِبيو َفَأِقيُمرا ِفي َمِديَنِة ُقرُر
 .«ًة ِمَ  اأَلَظلِليُقرَّ 
ددذا مددل فعمددِ العسميددذ لدديس ف ددط مددح قنفسدد   لكدد  فددي كددل مددرة زرظددت الكنيسددة  ًر

 .في قي مكل  في العلل 
رَح اْلُ ُدَس  يَنِتٍذ َرَضَعلاِ »(17: 8قع )السلمرة  -  .«اأَلَيلِدَي َظَمْيِ ْ  َفَ ِبُمرا الرُّ
ددلُرلُ »( 17: 9قع )بددرلس  - َْ قَددْد َقْرَسددَمِني الددرَّبُّ َيُسددرُع الَّددِذي َظ َددَر لَددَ  ِفددي  وَقيُّ َددل اأَلُخ 

ِِ ِلَكْي عُبْ  ْتَت ِفي ِْ رِح اْلُ ُدسِ الطَِّريِ  الَِّذي   .«ِصَر َرَعْمَعِمَ  ِمَ  الرُّ

رَح اْلُ ُدَس َلمَّل امَ »( 8: 19قع )الخ ... قفسس  -  .«ُعْ ؟نْ ًَْل َقِبْمُعُ  الرُّ

 :رل ذا نرى الكنيسة األرلى في كل مكل  ممعمتة
 ال رة  -: بررح

 المابة -
 النصح  -

 :كمل يكعب برلس إلى عيمرثلرس
ِلو َبْل ُررَح اْلُ رَّ » (7: 1عي 8) َْ  . «لنُّْصحِ اْلَمَابَِّة رَ اِة رَ أَل َّ اهلَل َلْ  ُيْعِطَنل ُررَح اْلَف
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 : اظ اَيلت العللية
 كل  الرسل يلدر  الْ لدة ب رة ظظيمة :القوة

ددددَ لَدَة ِبِ َيلَمددددِة الددددرَّبي َيُسددددرعَ  ل َ َكددددَظِظيَمددددٍة  ةٍ ِب ُددددرَّ رَ »( 22: 4قع ) َّْ ُسددددُل ُيددددَلدُّرَ  ال َرِنْعَمددددٌة  والرُّ
ِميِعِ  ْ  َْ  «َظِظيَمٌة َكلَنْت َظَمى 

 ة اهلل انسكبت في قمربنل بللررح ال دس الُمعطى لنلماب: المحبة
رِح اْلُ ُدِس اْلُمْعَطى َلَنل تْ أَل َّ َمَابََّة اهلِل َقِد اْنَسَكبَ » ( 5:5رر )  .«ِفي ُقُمرِبَنل ِبللرُّ

دًل :النصح  كيف قلد الررح الكنيسة رقْر
ًُددْ  َيْخددِدُمرَ  الددرَّبَّ َرَيُصددرُمرَ  قَدد»( 8: 12قع ) رُح اْل ُددُدُس َرَبْيَنَمددل  َقْفددِرُزرا ِلددي َبْرَنلَبددل : لَل الددرُّ

 ِِ لُرَل ِلْمَعَمِل الَِّذي َدَظْرُعُ َمل ِإَلْي َْ  «َر
رُح اْل ُدددُدُس َرَنْادددُ  َقْ  َ  َنَضدددَح َظمَدددْيُكْ  ِثْ دددًس َقْكثَدددَر »( 89و 88: 15قع ) ُِ قَدددْد َرَقى الدددرُّ أَلنَّددد

َبدددةِ  ِْ دددَيلِح اْلَرا ْْ ًَدددِذِ  اأَل دددل ُذبِدددَح ِلأَلْصدددَنلِ و َرَظدددِ  الددددَِّ و  َق ْ : َغْيدددَر  َعْمَعِنُعدددرا َظمَّ
ددددل َعْفَعمُددددر َ  َنددددلو الَّعِددددي ِإْ  َاِفْظددددُعْ  َقْنُفَسددددُكْ  ِمْن َددددل َفِنِعمَّ ُكرُنددددرا . َراْلَمْخُنددددرِ و َرالزي

 .«ُمَعلَفْي َ 

 
  

 ...والى المقاء في الحمقة القادمة

 


