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 عودة لمجدول (المقدمةرسالة يوحنا الثانية )
 

 يوحنا الحبيب وىو فى أفسس إلى كيرية المختارة فى أواخر القرن األول. القديس تبيا ك .1
 -وىناك عدة أراء فيمن تكون كيرية ىذه: LADYكيرية تعنى سيدة  .2

 ىى سيدة مختارة رفض الرسول ذكر إسميا ألنيا سيدة.  . أ
سميا كيرية فعبًل.  . ب  ىى سيدة وا 
ون الرسول قد وجو رسالتو لسيدة إسميا إكمسكتا، كممة مختارة باليونانية ىى إكمسكتا. وقد يك . ت

 فيقول السيدة إكمسكتا. 
لفظ كيرية ىو رمز لكنيسة أرسل ليا الرسول رسالتو. ولم يرد ذكر إسم الكنيسة ربما حتى ال يقع  . ث

عمييا إضطياد لو عرف إسميا أو مكانيا. والكنيسة عمومًا ىى عروس المسيح. وحينما قال 
 ك" فالمقصود أبناء كنيسة أفسس. "يسمم عميك أوالد أخت

 الرسالة موجية لكل نفس عروس المسيح.  . ج
يوحنا، فيو يركز عمى الحق الذى تقوم عميو الكرازة التى تنادى  القديس تتسم الرسالة بنفس روح كتابات .3

وىو  بالمسيح الحق، وعمى الحب، إذ ليس حق بغير حب وال حب حقيقى بغير الحق الذى ىو المسيح
 .  محبةأيضًا اهلل

مرات فى ىذه الرسالة الصغيرة، فالرسول ميتم بالتركيز عمى الحق. والسيد المسيح  5ورد لفظ الحق  الحق =
 (. 13:16+ يو 6:14قال "أنا ىو الطريق والحق والحياة" والروح القدس ىو روح الحق ويرشد لمحق )يو

اء حق والميراث السماوى حق. فى مقابل فالمسيح حق والروح القدس حق واآلب حق والكتاب المقدس حق والسم
العالم الذى ىو باطل األباطيل. وأحسن شرح لكممة باطل األباطيل التى قاليا سميمان، ىو ما قالو سميمان نفسو 

( أى حينما تمسك بو وتظن أنك إمتمكت شيئًا فأنت أمسكت 17:1+  2:1قبض الريح )جا ، أنو عن العالم
 ذا العالم. بل شىء. . . ىكب أمسكت ىواء،

والرسول ميتم أن نفيم أن من يتمسك باهلل وبميراثو السماوى ىو الذى يسير فى الطريق الصحيح. أما من 
 يتمسك بالعالم وشيواتو فيو السائر فى الطريق الخطأ. . . يممك سرابًا ميما إمتمك. 

خوتو وزوجتو  فييا يحب اإلنسان بحسب عواطف بشرية من لو صمة بو، نوعان. األولى -المحبة : كأبيو وأمو وا 
 وأوالده. . . ومن يوجد نفع من ناحيتو. والرسول ال يقصد ىذا النوع من الحب. 

ىى محبة لكل إنسان. ىى محبة ال تتوقف عمى الشخص، بل تصل إلى محبة األعداء. وال تتوقف عمى  الثانية
ان. فأنا أحب كل الناس بمحبة متساوية مواقف، فاإلنسان ىنا ال يحب فقط من يحسن إليو. وال تتوقف عمى الزم

وال أحبو اليوم وأكرىو غدًا، أو تقل محبتى لو غدًا. ىى محبة تشبو محبة اهلل الذى أحبنا ونحن بعد خطاة 



(المقدمة)  رسالة يوحنا الثانية  

 

 
3 

ىى محبة من ثمار  (. وىذه المحبة ال يقوى عمييا إنسان، بل ىى عطية من اهلل لمن ولدوا حقًا من اهلل.8:5)رو
 . وىو قد صار خميقة جديدة ثابتة فى المسيح امل بمثل ىذا النوع من الحب فاهلل أبوهفمن يتع الروح القدس .

 وعكس ىذا فمن عاش والكراىية تمؤل قمبو فإبميس أبوه. 
 " انا ىو( والمسيح ابن اهلل ىو حق فيو قال عن نفسو 16: 4يو 1) اهلل محبة  -إرتباط الحق بالمحبة :

حياة  ( . وحينما تكون لى حياة المسيح ، اكون خميقة جديدة تسكن فى  6: 14والحياة " ) يو  والحقالطريق 
ذا سكنت فى  حياة المسيح يسكن فى   المسيح الذى ىو الحق والذى ىو الحياة والذى طبيعتو ىى المحبة . وا 

ليس كل محبة أو عواطف أو إعجاب عاطفى ىى و  ( .32:  8الحق ، ومن يعرف الحق يتحرر من الباطل )يو
بة بحسب الحق ، أى محبة أعطاىا اهلل الذى ىو الحق ، فى القمب. المحبة ليست إشفاق أيضًا أو إنفعال مح

وقتى يتغير بتغير موقف اآلخرين منى. بل المحبة النابعة من اهلل الحق ىى ثابتة حتى لو رفض اآلخر محبتى. 
حب الحق ىو عطية من اهلل وليس وليد ىى تيار من المحبة ينبع من القمب تجاه كل إنسان ببل تفرقة. ىذا ال

ظروف معينة. ىذه المحبة ىى ثمرة من ثمار الروح القدس . وألنيا من الروح القدس فيى شكل محبة المسيح ، 
محبة طاىرة باذلة تتعب ألجل كل إنسان حتى لمن يظير عداءه لى . لكن ىناك أنواع من المحبة الخاطئة مثل 

رتباط آخر بين المحبة إة فيذا نوع من األنانية وليس البذل. عمى أنو ىناك المحبة الشيوانية وحب المراىق
والحق. فالحقيقة عمومًا تشبو إنسان لو عمود فقرى يجعمو واقفًا، لكن إن ظير العمود الفقرى أمام الناس يكون 

ضنا لمحقيقة أن شكمو مرعبًا. ولكن كونو مكتسى بمحم وشعر فيذا يعطى لو منظرًا مقبواًل. ونحن عمينا فى عر 
 نكسو الحق الذى نقولو بالمحبة والوداعة فيكون مقبواًل.

  
الرسول فى ىذه الرسالة يحذر من المعممين الكذبة، وينبو أوالده ضدىم. إذ ىم ال يعممون بحسب الحق، .  4

 .ومن ىنا تكون محبتيم غاشة
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 عودة لمجدول األول(اإلصحاح رسالة يوحنا الثانية )
 
َلى َأْواَلِدَىا الَِّذيَن َأَنا ُأِحبُُّيْم ِباْلَحقِّ، َوَلْسُت َأَنا َفقَ 1" -:(1) آية ْط، َبْل َأْيًضا َجِميُع اَلشَّْيُخ، ِإَلى ِكيِريََّة اْلُمْختَاَرِة، َواِ 

 " الَِّذيَن َقْد َعَرُفوا اْلَحقَّ.
أو أسقف أو تشير لكبر السن. وربما لكل ىذا أعطوا ىذا المقب ليوحنا، فيو التمميذ تحمل معنى كاىن =  اَلشَّْيخُ  

 الوحيد لممسيح الذى كان باقيًا عمى قيد الحياة، تكريمًا لو، كأنو أب لكل أسقف وكاىن. 
ختاره وقدسو وبيذا نتبلمس مع الحب الموجو لنا. =  اْلُمْختَاَرةِ   ميم أن يشعر كل منا أن اهلل أحبو وا 

، حب نابع من كثمرة من ثمار الروح القدس حب فى المسيح يسوع، حب وضعو فى قمبو المسيح = َأَنا ُأِحبُُّيْم ِباْلَحقِّ 
محبتو لممسيح الذى ىو الحق، وليس حبًا نفعيًا وال برياء، مثل محبة اليراطقة الذين يحاولون جذب النفوس بالمداىنة، 

 دية أو تعصب. وليس حبًا عاطفيًا ينبع عن قرابات جس
تحدوا بو وثبتوا فيو وصارت ليم حياتو فصارت ليم  = َبْل َأْيًضا َجِميُع الَِّذيَن َقْد َعَرُفوا اْلَحقَّ  أى عرفوا المسيح وا 

وىؤالء الذين عرفوا الحق يبغضيم محبة لمجميع، ىم تشبيوا بو. وكانت المحبة المتبادلة ىى سمة الكنيسة األولى. 
العالم لكان العالم يحب خاصتو.ولكن النكم لستم من العالم بل انا اخترتكم من العالم لذلك  لو كنتم منالعالم "

 ( لكنيم ىم يحبون كل الناس . ولكن اليحبيم سوى من عرف الحق .19:  15" )يويبغضكم العالم
 
 " َبِد:ِمْن َأْجِل اْلَحقِّ الَِّذي َيْثُبُت ِفيَنا َوَسَيُكوُن َمَعَنا ِإَلى األَ 2" -:(2) آية

فنحن ثابتين فى المسيح ، والمسيح ىو الحق ، لذلك  ىذا الحب الذى فى داخمى ناشىء من الحق الذى يثبت فينا
(. حب ناشىء من سكنى 17:5كو2. ىو حب ناشىء من تغيير طبيعتنا فصرنا خميقة جديدة )نحن ثابتين فى الحق

إذًا  =َسَيُكوُن َمَعَنا ِإَلى اأَلَبدِ  الحب وعمل الروح القدس ىذاالروح القدس فينا ومن المسيح الذى أعطانا حياتو. وىذا 
لى إنقضاء األيام.   إمكانية الحب ىذه متاحة لمكنيسة عبر العصور وا 

 
 " ْلَحقِّ َواْلَمَحبَِّة.َتُكوُن َمَعُكْم ِنْعَمٌة َوَرْحَمٌة َوَساَلٌم ِمَن اهلِل اآلِب َوِمَن الرَّبِّ َيُسوَع اْلَمِسيِح، اْبِن اآلِب ِبا3" -:(3) آية

اآلب ومن  "فى حياتنا بالحق والمحبة سننال النعمة والرحمة والسبلم من اهللية ليتضح معناىا ىناك ترجمة أخرى لآل
   أو نعيد ترتيب اآلية ىكذا   "يسوع المسيح إبن اآلب

                                                 (َن الرَّبِّ َيُسوَع اْلَمِسيِح اْبِن اآلبِ ِمَن اهلِل اآلِب َومِ )   َتُكوُن َمَعُكْم ِنْعَمٌة َوَرْحَمٌة َوَساَلٌم 
   ِباْلَحقِّ َواْلَمَحبَّةِ      )لو سمكتم(

 أى لو ثبتنا فى الحق والمحبة سننال النعمة والرحمة والسبلم. 
 بيا يثبتون فى الحق. ىى قوة بالروح القدس ىى عطية اهلل المجانية ألوالده،  = ِنْعَمةٌ 
 رحمة اهلل غافرة ألوالده، وبرحمتو يتعامل معنا.  = َرْحَمةٌ 
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( بعد أن فقدناه بالخطية. فالمسيح ىو ممك السبلم. 27:14سبلم القمب الداخمى الذى أعاده لنا المسيح )يو = َساَلمٌ 
 والسبلم ىو ثمرة لمنعمة 

اآلب أحب العالم وأراد أن يخمصو فأرسل إبنو الوحيد ليخمص العالم  = ِسيحِ ِمَن اهلِل اآلِب َوِمَن الرَّبِّ َيُسوَع اْلمَ 
(. اآلب يسكب لنا النعمة والرحمة والسبلم بسبب أننا صرنا مقبولين فى إبنو، وىذه ىى شفاعة 16:3بصميبو )يو

الذى صار يسكن اآلب صار يرى صورة إبنو فينا. ومن يسكب ىذه النعم فينا ىو الروح القدس  أن المسيح عنا، أى
فينا بإستحقاقات دم المسيح. والروح القدس ىو أعظم النعم التى حصمنا عمييا، فيو ينقل لنا كل عطايا ومحبة اآلب. 

 وقولو من اآلب والرب يسوع يشير لتساوى األقنومين. 
 
 " ْلَحقِّ، َكَما َأَخْذَنا َوِصيًَّة ِمَن اآلِب.َفِرْحُت ِجدِّا أَلنِّي َوَجْدُت ِمْن َأْواَلِدِك َبْعًضا َساِلِكيَن ِفي ا4" -:(4) آية
يظير أن بعضًا من أوالد كيرية ذىبوا إلى يوحنا فى أفسس ففرح بيم إذ وجدىم ثابتين فى اإليمان الحق. ووجد  

 سموكيم أيضًا بالحق، إذ أن سموكنا ىو تعبير عن إيماننا. 
 ىى الوصايا المكتوبة فى الناموس.  = َكَما َأَخْذَنا َوِصيًَّة ِمَن اآلبِ 

 اختاروا المسيح ورفضوا العالم الباطل وشيواتو.  = َساِلِكيَن ِفي اْلَحقِّ 
 
: َأْن ُيِحبَّ َن اْلَبْدءِ َواآلَن َأْطُمُب ِمْنِك َيا ِكيِريَُّة، اَل َكَأنِّي َأْكُتُب ِإَلْيِك َوِصيًَّة َجِديَدًة، َبِل الَِّتي َكاَنْت ِعْنَدَنا مِ 5" -:(5) آية

  " َبْعُضَنا َبْعًضا.
وصية المحبة ىى وصية قديمة، حتى من قبل الناموس، فإبراىيم أحب اهلل وأحب لوط بالرغم من أنانية لوط، وىكذا 

بل أحب إخوتو بعد كل  يوسف أحب اهلل ولم يخطىء إليو، بل ىو أحب زوجة فوطيفار فمم يشير بيا ولم يفضحيا.
 الجديد فى وصية المحبة.  ولكن ما عمموه معو .

 أن المحبة صارت عطية من اهلل لئلنسان المؤمن المعمد.  .1
 أنيا صارت عمى شكل محبة المسيح الباذلة.  .2

 ومحبتنا لآلخرين اآلن مبنية عمى محبة اهلل لنا. ومحبتو لنا ىى عطية منو لمن يطمبيا ويجاىد ألجميا. 
 
 َنْسُمَك ِبَحَسِب َوَصاَياُه. ىِذِه ِىَي اْلَوِصيَُّة: َكَما َسِمْعُتْم ِمَن اْلَبْدِء َأْن َتْسُمُكوا ِفيَيا. َوىِذِه ِىَي اْلَمَحبَُّة: َأنْ 6" -:(6) آية
" 

(. وأىم وصية والتى يتمخص فييا الناموس، ىى 23، 21: 14)يو َأْن َنْسُمَك ِبَحَسِب َوَصاَياهُ عبلمة محبتنا هلل أن 
 وصية المحبة. 
 الوصية ىى المحبة.  = يَّةُ ىِذِه ِىَي اْلَوصِ 
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ا ُىَو أَلنَُّو َقْد َدَخَل ِإَلى اْلَعاَلِم ُمِضمُّوَن َكِثيُروَن، اَل َيْعَتِرُفوَن ِبَيُسوَع اْلَمِسيِح آِتًيا ِفي اْلَجَسِد. ىذَ 7" -:(7) آية
دُّ ِلْمَمِسيِح. ، َوالضِّ  " اْلُمِضلُّ

ك فى أيام الرسول ىرطقات عديدة )راجع مقدمة الرسالة األولى ىنا ينتقل الرسول إلى موضوع اليراطقة. وكانت ىنا
 ليوحنا(. واآلن فى عصرنا ىذا إنتشرت ىرطقات عديدة ينطبق عمييا قول الرسول ىنا. 

( التى قبميا، والتى كانت تطمب من كيرية ومنا أن 6( مرتبطة باآلية السابقة )7قولو أَلن و جعل ىذه اآلية ) = أَلنَّوُ 
 -ونسمك بحسب وصاياه :نحب اهلل 

من يحب اهلل ويحب اإلخوة، ويسمك بالحق بحسب وصايا اهلل، ىو ممموء بالروح القدس، إذًا ىو قادر أن  .1
يكشف زيف اليرطقات. أما من يسمك بكراىية تمؤل قمبو، أو ىو غير ممموء من محبة اهلل، فاهلل ال يسكن فيو، 

، وىذا ممكن لمن ىو  . إذًا عمينا أن نجاىد لنحب الجميعفبل تكون لديو إستنارة يكشف بيا زيف اليراطقة
 ستنارة. تكون لنا اإلحينئذ س ممتمئ من الروح القدس ،

ىذه اآلية تتكمم عن اإليمان الحق، فبل محبة حقيقية مع إيمان مشوش، وال يوجد إيمان حقيقى مع محبة غير  .2
 هلل تظير فى تنفيذ وصاياه. حقيقية. ىنا الرسول يربط بين الحب والحق. والحظ أن محبة ا

ليذا ال يميق بنا أن نقبل المعممين الذين يتسترون تحت إسم المسيح ليعممونا بغير ما ىو حق، ويحاولون أن يمتقطوا 
البسطاء ويخدعوىم تحت إسم المحبة. لذلك عمى الكنيسة أن تعزل أمثال ىؤالء حتى ال يشوىوا اإليمان، وعزليم ال 

ل فيو كل المحبة هلل ولمشعب، شعب اهلل، حتى ال يفسد ىؤالء إيمان البسطاء. ويسمى ىؤالء يتعارض مع المحبة، ب
 الضد لممسيح. 

سنة  2222لم يقل أتى بصيغة الماضى. فتجسد المسيح لم يكن حدث تم من = يُسوَع اْلَمِسيِح آِتًيا ِفي اْلَجَسدِ 
لى األبد. المسيح نتيى. بل ىو حدث مستمر حتى اآلن وا  ده المتحد ببلىوتو معنا كل يوم عمى مائدة بجس وا 

اإلفخارستيا ، ُيعَطى لغفران الخطايا وحياة أبدية لمن يتناول منو . والمسيح سيحتفظ بجسده ىذا المتحد ببلىوتو لؤلبد 
، بل ىو ولكن ال نراه اآلن فى وسطنا وفى وسط كل إثنين يجتمعان بإسمو وسنراه فى السماء بجسده الممجد . وىو

. عمومًا ما كنا نستطيع بدون وجوده المستمر فينا أن نحب محبة حقيقية بحسب الحق. وال بحياتو فيو حياتنا كمنا فينا
نستطيع ىذا إال لو كان المسيح قد أتى بالجسد وأعطانا حياتو "عظيم ىو سر التقوى اهلل ظير فى الجسد" فحياة 

 المسيح فينا ىى التى أعطتنا أن نحب بحسب الحق. 
 
 " اْنُظُروا ِإَلى َأْنُفِسُكْم ِلَئالَّ ُنَضيَِّع َما َعِمْمَناُه، َبْل َنَناَل َأْجرًا تَامِّا.8" -:(8) آية

أى افحصوا إيمانكم وأفكاركم ومواقفكم تجاه المسيح حتى تكون متطابقة مع الحق المسيحى،  =اْنُظُروا ِإَلى َأْنُفِسُكْم 
 نضيع ما عممناه.  = تضيع كرازتناوالبديل أن نكون فى دائرة الموت. وبيذا 

ينالو الرسول فى السماء عوضًا عن تعبو فى كرازتو لمناس بإسم المسيح، وأنو أتى لممسيح بأوالد فى  = َنَناَل َأْجرًا تَامِّا
 اإليمان، وأنو تابع إيمانيم، ولم يتركيم نيبًا لميراطقة. 

 ن ، ىو شىء تافو منقوص ، بجانب مجد السماء. عربو  إال فأى أجر فى األرض ما ىو  = َأْجرًا تَامِّا
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يَذا َلُو اآلُب ُكلُّ َمْن َتَعدَّى َوَلْم َيْثُبْت ِفي َتْعِميِم اْلَمِسيِح َفَمْيَس َلُو اهلُل. َوَمْن َيْثُبْت ِفي َتْعِميِم اْلَمِسيِح فَ 9" -:(9) آية

  " .َواالْبُن َجِميًعا
وصية المسيح وتعميمو، وعن حق اإلنجيل فى كبرياء أو فمسفة، مثل اليراطقة كل من يخرج عن  = ُكلُّ َمْن َتَعدَّى

 المعجبون بأرائيم. 
 أى يفقد نصيبو اإلليى تمامًا، وال يكون لو اهلل أبًا أو إليًا يعطيو ميراثًا سماويًا.  = َفَمْيَس َلُو اهللُ 

ممتصق ومتحد باإلبن مثل عريس مع عروسو. واآلب يحيطو اآلب بمحبتو األبوية إذ ىو  =َفيَذا َلُو اآلُب َواالْبُن 
 ( .23:  14وىذا ىو ما قالو السيد المسيح فى )يو يحب عروس إبنو المتحدة بو.

يقول اآلباء "ال يستطيع أحد أن يكون لو اهلل أبًا ما دامت الكنيسة ليست أمًا لو". والكنيسة رمزىا فمك نوح، فيل خمص 
 ثبات فى الكنيسة أيضا .لذلك عمينا الأحد خارج الفمك. 

 
ٌم. ِإْن َكاَن َأَحٌد َيْأِتيُكْم، َواَل َيِجيُء ِبيَذا التَّْعِميِم، َفاَل َتْقَبُموُه ِفي اْلَبْيِت، َواَل َتُقوُلوا َلُو َسالَ 11" -(:11-11اآليات )

يَرِة.11  " أَلنَّ َمْن ُيَسمُِّم َعَمْيِو َيْشَتِرُك ِفي َأْعَماِلِو الشِّرِّ

ض تعميم اليراطقة وأشخاصيم فمربما حين يشعرون بالعزلة يتوبون، وألن اإلندماج معيم ىو نوع من اإلعتراف أى نرف
بصحة مسمكيم مع أن مسمكيم شرير. ىنا يبدو ظاىريًا أن كبلم يوحنا ىو ضد المحبة. ولكن نفيم أن محبة يوحنا 

المصرين عمى ىرطقاتيم فالكنيسة تحرميم.  ىى محبة بحسب الحق. والكنيسة تعود تعطييم محبة لو تابوا. أما
 فالخميرة الصغيرة تفسد العجين كمو. 

 
 ِإْذ َكاَن ِلي َكِثيٌر أَلْكُتَب ِإَلْيُكْم، َلْم ُأِرْد َأْن َيُكوَن ِبَوَرق َوِحْبٍر، أَلنِّي َأْرُجو َأْن آِتَي ِإَلْيُكمْ 12" -(:13-12اآليات )

 " ُيَسمُِّم َعَمْيِك َأْواَلُد ُأْخِتِك اْلُمْختَاَرِة. آِميَن.13 َيُكوَن َفَرُحَنا َكاِماًل.َوَأَتَكمََّم َفًما ِلَفٍم، ِلَكْي 
يبلحظ أن ىناك أمورًا ال تكتب عمى ورق، نطق بيا الرسل ألوالدىم، وتسممتيا األجيال جيبًل بعد جيل، وىكذا فعل 

ألمور الناقصة، ولكى يقيم قسوسًا ىناك بولس مع تيطس كما فعل يوحنا ىنا، إذ تركو فى كريت لكى يرتب ا
 (. فما ىى األمور الناقصة وكيف يقيم قسوسًا، وما ىى الصموات التى يقدمونيا، 5:1)تى

ىنا نرى أىمية التقميد الشفاىى، فالمسيح لقن تبلميذه الكثير عن ممكوت اهلل فى خبلل األربعين يومًا المقدسة، ما بين 
ن فى األناجيل. والكتاب المقدس نفسو جزء من التقميد الكنسى فالتقميد يشيد لمكتاب القيامة والصعود، وىذه لم تدو 

عتمدتو المجامع بعد أن كان أسفارًا منتشرة فى صورة  المقدس، فالعيد الجديد تم تجميعو فى القرن الثانى والثالث وا 
عتمدت الكنيسة األسفار القانونية و  رفضت ما سواىا. فالكنيسة ىى التى متفرقة، وكان تجميعيا يحتاج إلى فحص. وا 

 سممتنا الكتاب المقدس التى إستممتو ىى نفسيا. 
وىكذا إستممت الكنيسة طقوس األسرار والقداس اإلليى عبر األجيال عن الرسل، والرسل إستمموىا من المسيح. ىذا 

 ىو التقميد. 
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 والكتاب المقدس يحوى إعترافًا بالتقميد:
 (. ىذه لم تأتى فى العيد القديم بل إحتفظ بيا التقميد. 8:3تى2ما لموسى )قصة ينيس ويمبريس ومقاومتي .1
 ( لم تأتى فى العيد القديم، وكذلك قصة إخفاء جسد موسى. 14نبوة أخنوخ )يو .2
 ( فأين ىو سفر ياشر. 17، 18: 1صم2+  13:12ما قيل عن سفر ياشر )يش .3
ن بولس الرسول. ونبلحظ فى اآليتين أنو ( عمى لسا6:3تس2+  15:2تس2يؤكد صحة التقميد ما ورد فى ) .4

 ( "قد أبطمتم وصية اهلل بسبب تقميدكم". 6:15قد وردت كممة تعميم وصحتيا تقميد، فيى نفس الكممة فى )مت
 .أى أشياء تسمم من يد إلى يد PARODICISوكممة تقميد 


