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َ دَُ  

ُب َِك أ   رة، ُ◌َر َُس ا دُِب اِا َِدَرَ  ززَا ِر
 ِّذاا ََر وََد وا" :ِل اِظ  ". ً دُرُسَ وَف

س ن ِداَِِ إ ،َِِِ ن ِل اَُت ا واِن  دَُب اِا
 ھذه ا  ُ دَُ اِ . س دُِب اِم اِ ھذه َُوَ ُذُ وَفو

ؤ رِر اِ ن إوِر ا ن ٍَِر  . َ َوُوَرَة ا رى ا وَفو
ُ  ُلِ ٍر ن أِر اِب اُدس، ووَف دُرُس  دُ ا

 ََ ھذه ار، را َواَُز  ا َرُ وَف ،َكذ لُ ن َھموا
 ُُ  ِقط ِ  بََ ن ظَرٍةَ .  

 ًِ ًِ ُس دُُب اِوُن اَُ د .  َرَآ ََََ ِب أن َن اِ
 ذاَدَث، و ْنَ ََدَث، وَ َنَدَث، وأَ . َدٍدَ لُ نَِداِد ون أ

س، وُل ُطَِ ٍََرٍة ن َُطِِ اُ ،َُُِِف ُزءاً  دُِب اِا
وَِِ  ِرَِ ،َِ أن َُوَن أ اَِرُئ اَزز د . إُِ  اَد

ِس  دُِب اِر اِم أإ ِ َِِ ًَ َتََضإَا َِ َ . َدو
ِس  َِ ،َِِِك اُر  دُِب اَِر اأ َطَد إ ونَُ أن
  ََ َك أنِِ وُنَُر، ون ھذه ا لُ ن ٍَ ِنوَِ

 وَل ر ِِ وان ا ِرھإط . َرًةِ ُن وَُ وَفَف و ن
َِل  ُ أزَِِ اِد اَدم، ووَف َِرُف  ُھَو اذي َََر َ َِء 

 ُ ِذھَِك، ووَف . ا، وذا َرَ وَف َكَِ  ِ َتذي آوا
  . َُِر َ ًَِدَدةً وَُط ًدَدًة ِِر ن إَِك رن

را َِ  أرُو أن دھذه ا ََُِ  ززَِرُئ اا َر أُِ
ُف ن  ر ا را دھذه ا َك إَ وا ََ َنرَو آُد وأن ،َِ

س دُب ام، اا  ٍب َظِمأ  ِِ . دََِرَك وأِزْم أ
 ََدأ َ ،َكَ دُو طا  رھذه ا . 
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  أَدواُت اََل

 ِ ِ ن َدَة اَوا ََر طا ُس أنوُ وُلُ را ُرُِ
س، ُھَو أن  دُِب اوُع اُوَ َُُ د َلَََك أِو اِرَب ا ََ أن

ا ِ ن  َِم اِب  طرَُ اوَدةُ ." ِن"َُوَن 
 ِ َلَ ن س، ُھ دُا . َرا دھذه ا َِدا  ،َك ُھَ َُأن أ أَود

ٍة ِِب اُدس ن ُل اَب د ٍَِدرا َكَ ِزَمُ ن ،سدُِب ا .

 َرا دا قَِ ٌبِ ٌدَوُ  ِبداِر ا َرةُِوا َ  دَا ََ رَُا َ
راَ، إَِزْم ! اُدس دھذه ا ُِذَك إُ   َرََق أ  ن َتِوإذا َر

َق أََر  اِر   ن أن َُكَُ رىُن أدواٍت أ َشَُ ن
َ دُا.  

ُِب اَِ رى إٌُد أدواٌت أَوُ ،َرا دا   دَرة واَ
راتِ  دھذه ا  َِكَ َل ُدَكُِ .َِوا ُوداةُ اوَف : ا

ُج  ًََُن اِب اُدس، وإذا أََن، أَر ن ر ٍَِب 
س دُا .ُ ِرَد ُج إ وَف ِ طَموٍَت وظ.  

 د لٍَل أ ِزلا  ٍلَ ُم أي َُُل و َُ  ً
ِس،  دُِب اِا َ ً ُل أا ذا ھھ ، دواُت اَدمُ اَُ

َْ . اذي ُُِ دراَُُ أََر  ًِدَ ِدمُ اَِدَر اََُوَرة كَ 
ُب ھَ   وَفو ،ھرََذ ا َرا دَداِت اُِ لُ َََ ن َكَأ ًد

  .َن اَرِق اذي َُُُ ھذه اُداتُ 
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ل ولُ اَا  

 ُُِظَُس و دُُب اِا  

  

 ُُهُ وأَ  

ِس  دُِب اِر ا َََدأَ ِدرا َل أنَ ُظْرَِ ،رََو اِ ًداوا
 لَُ ِس دُِب اا إ . ًِ ُِر إُ ذاِم، وذا ا ُ ذاِ

  "ِب اُدس؟"

 ََُِ ِ"سدُب اِأو " اBible  َن ،رَ أو  ز
 ِا ِاBiblia ، َ ا "بُُ "ا َِِِ . َرة  ذاوھ

ً وَِن "ُوُُ ب"ُلَ َطٍ " اب اُدس"  ،ددو ،
س، . ِراً  دُ  و" َن   أو ،َ صَُ  ". ُبِ

 ،ً ِرَ ،ُس ُھَو دُا" ُا ِ ُررة،أ ا َُ د " ٍُب "أوُ َُوُ
 ُ و َ صُ ".  

 ِ ََُِ ُ  ِس دُِب اِا ُر إٍُت . ور ِبَِ ذا؟ِ
ُل، أل ُطُرس وُوُس را َ د . َك ُھَوذ  ٍلِ ُلَُوس ٢أوُ

١٧ – ١٦: ٣" :ِا لُ ٌِ وُھَو ،ِ َن ٍَوِ  َِطُِس أ دُِب ا
ِ  ٌ ط ُھَو  دِرَكُِ ، قَ ُھَو  َِ : َِومُ إ وَُ وُھَو

رَن ٍل ٍَد . وُُِدَ َل  ُھَو َُمٌ  َُ َِ ِ َُطر ُإ
 ََر لُ َ َح َل ا ٍف ٍلِ َن َؤھُو ،ٍ) ". ٌََرَ

ٍف  إ َِددات رَِ(.  

 ٍَوَُ َد رَُ َس َس دَُب اا ُد أنُر اَذُ ،ًراراِراراً و
 ِن ِ رََِت ان ا . َُو ،ِِ ِ ُت ل ُھَو ٍم ً

ل، و دى  ََر  رَن ا رََن أو أَِل أرَِ نِ ُرَ ،رََ
 ًر َر َِ وا ھذه . أوَُُِ ل رء اُؤَ ِ ِكر َ  إن

 َُ ،را"،َوا " ،ًِر  ذيس"اطُرس ." اُ َفو
َِ ذكَ  ا َِر ط" : ٍرَ ن تََ ِبِِة ا وُُ لُ َن ھذا أنِِ

ُوَن . صّ  ِدا ِ ُسَُم أََ لَ ،ٍنإ ََِِِ ّطَ ٌة وُُ ِت م ُ 
وِح اُدس رَن ا َنِوَُ) ".طُرس ٢ُ٢١ - ٢٠: ١.(  
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 إن اََِ ا ِوُ"نوُ َن أوِوَُ " ًََ وَرًةُ ُم دُ .  إ
 Phero . ُ را ُِ ُر أو  ا َد ً ِراِ ًََ ُروا وََ

ُ  طُرس  ھذا ان دَُ  ورَة ا ُدواَِ ،ِراِ.  

  

 ُُِظَ  

َد أن رأ  ِ  ن إُظُر ا ْس، َد دُُب اُھَو ا 
 ِِِظ . ِبر ُرا   ،َُو ُن أنُِ  ِفِ 

ِ ِبََِ ًَ َرُ َكذ  و ،ّرا . ٌَ َرُ رھذه ا نو
 َوى ِرُو ِوَ ِبََِِ . ُمَِ ِن ا ِِن اَوَُا

ون م َُْن ھذه ھ . اُر ََِِ، ُھ اُد اَدُم واَُد اَدد
َِ ٍٍَِب وا ،ًُل دام . ا ،لِِل اَ  ،وعُ ِم أ 

َ ِد اد ُ  َكْن ُھَُددَِد اَِم وا . دَ ْنَُ م ُددَُد اَ
 لُِ َُ ت وعُ ِم أ  َدتُِو َر اا ن َكذُد، وَ َبُِ

 ٍَطَ"،  " ر"أوُب"أو " اُُد ." اَِب اُ َد أن نو
 ُ  ً ُُرهت أَُُِد ودَُز اَر اط ظ دھ ،دةوا ٍَو

  . َن اِد ادِم واِد اَدد

َِ ا ھ وَھِرم ادَِد اا ََِر وُع آتٍ : "إنُ ". ،دِءَا 
 ِ َ ٍمِإ  ُنوا ُ َن ،س دُِب اِم ا ِبََِ

 ََق اَن َِب ٍَر، َر اُن اَِد ِن  ون . اَض
 . نَِل ا  أن ُطَ  َ أن و)طَا( َُو ُ َل وَ ،

ُق َن َ . َِن ِ وان" طقٌ "وَدَث . ِن ان طھذا ا
 َُُِن ُھو َاوا  دُُر اا َ ُلََ ا ُ ا .  

 ،ًِ ِمدَِد اا  ُ ُرُِ" مُ ُُولأ د َُو دَُ ھل
ق؟ طَل ھذا اِ ًَ ُلَ أ " ،ُ  ُوُلَ ،ددِد اا   أ

" ُأ د َُو دَُ ق؟ھل طَل ھذا اِ ًَ ُتِ م أُ ُول "

ُوُع آٍت، وُھَو اذي  " ََُُِرون، ُوُل  أُر اِد ادم، 
 ُِِو َنو ِ َن ق طةِ ." ھذا ا ر ِر ا رُِ ُددُد اوا

َِا" :دھَء، و وُعُ نوا ِ َن َقطا ََ ".  
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إِ ِب اِم ا َّن ادن اَدم واَدد، ُوٌَد 
ُر اِد ادم ُِن  . ٌت أُرى ُ ل ٍد ِ َدة

  .َت  َِِون

َوِس اُ َر اُد أَِ ،ً ھذ. أو   ُ ِرُ ،ره ا
  .ُھَو واٌب و ُھَو طُ ،ٌِطً إِ َرهُ ِِرّ 

 أن ٍل أِ رُِ رة، اَا ُ رُر اا  مُ
ِْطُ م رىُأ ًوِس ھذه، وأَُر اأ ًَع أأط ِ َب . َوُُر و

اََدُد اُِ ِِلَِ  . ُص َِب  ِِذَج َُذى وذراٍت ََُدى
س، َُِدهُ  اِد ادد دُِب اا  ِن َدوُا ِرا . ُرُِ ُث

س،  دُِب اا  ُ ُرأ ذيِب ا دَث ٍءَ لُ ُس أنوُ وَنَِ
د أطَع ھذا اُب ُ ِ َم، ُوا ًِ أو . ِذَج وذراتٍ 
 َُذ ◌ًَوذُ . ُوَنزا ُوا و ،َ واَُأراُدوا و  ُواِ دو

 ًراذ.  

رَر اا ُ رُر اا َُ مُ .ھذه ا  ِر
ارُ ،ِطُب ُ ُُوَب ُ َ ،َِِِوُوَن أن َُوا  َََُِ ھذا 

وُِطُب . ُ ،ًََِطُب ُِر أوب ُُوَب َِب  ِدُ ون. ام
وَب وُِطُب ُر اِل  . ُُر اَزار ُوَب  َِِدُ ُدون

ُُم ِِم  َؤھُ ا َن ا وعَك اذ وَن إُ د َِِ
وُِطُب ُر َِد اد ُُوَب َِب ِِ  . ِم وِطَ  اس

 بُ ُروَنَُ د . ٍَدةَُ  ويَ رن ھذه ا ٍرِ لُ
 َِنؤُ ٍو .  

 ء ُر، وَُم اِم ُھَو ادَِد اَن ا ُم اِا .

ر : و ھذا امُ ُ زَن ء اِر واِء اِب  –اََِ َس
ِ ِرَِِم، ل ََِِب ُطوِل أِرِھم  ُر . أھَب اط د َرَِء اا

 َُو أراُدوا   ُرواَُ َراً أطوَلأ.  

َِ ،ًُد .  اِد اَدد، ََدٌَ  أواٍع َن اِر ذكَ  أو
 َروع اُ ة َرَِ)ل َُ ُس، )وار ، ُھم ُ ُو ،

 َوُو ُو . مُلُ رِل اُر أِ ٌد، ُھَوِوا ر ٌرِ  .  ُم
ِل، اُ  َُ زَن را : ُل ا رُس، واوُ ُِلُف . َر
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ُول إِ َس َدَِ اَد  رُس اوُ َََ َلِن ر ددِد اُف ا
ََِد ا تَ . سَن ا ٍَوُ ِلَِ ن تَُِ رىُُل اِ را .

ؤ رُر اِ ُھَو ،ً وََ ًرا ُدَِ ًراوأ .  

  ًدِرُ ِمدَِد ان ا ِرْبَإ ،ً َس دَُب ادُرُس ا 
 ا َُُِر وُع آتٍ : ھُ .َ  لُ مھذا ُھَودَُد اا َُو َوُر .

َ رن ھذه ا ًِ ِددَِد اَن ا ِرْبَوإ :َوُع أُ . لُ ذا ُھَو
  .َ َوُر وَُ اُد ادد

  

ِ لُ اَا  

  ھَدَُُ ،ُُ، وأُُوُُ : اُِب اُدس

  

 َُُھَد  

ؤ ،مُ اَُب إِداًء ن ِِر اون رِر ا إ ًوَُوُو ،
وع اُ ن ُس دُا . ً َرٍة أوَ َِر َسَ ُس دَُُب اِ

 ًِن اَقِ  ِ . ٌلَد ٍل أِ َس ُھَو دَُب اِا ُض أنَُِد اَ
ِ ٍٍِة أ ِشَِ ٍمََُ ط َم ُد وَعَ ُروَن أنَا ُظنَ؛ و

ونُ وَع ا ُھَو َوُوُع اِب . وٍَِل ذا اَط َن اة
س اَرَِزيّ  دُا . ًِس أ دُِب اا  ُدَِ ،وعُوَذا ا ًدا

لُ . أرَََ أھَدافٍ  وَدُف اَص ھذا : ُھو اَُِدي وََ وع اُ ُمد
َل، ُج أن . ام وا ُذي ُھَو ھَدوَع، اُوََم ھذا اَ َِ نو

ِاََدُف . ََم َُروَرَة اَُص ا   َرَوُ س ُھَو أن دُِب اَن ا
ا أ ِ ذيا رَر اطا ُ.  

ة١٢ون َ ون  د◌ُِطِؤ ِب ِ ُِر اَ َُدأ ، . ن ھذا
ؤ، أي ات ال  رِر ا ِرِآ إ ًوُح، ُو١١٧٨ا 

 ًَ َرَأ ُُُِق وَِ ِ ِرِد اَ َلَ ُِد أنَ ،َََُن ھذه . ا
ً ذَك الُ اَطِ داً   ،ِِ  م وُذرراھن إ ُ ِا ُُِ ،

وع اُ َِم، أي اَُا َُ َرُكَََ ِ ذيوا ،ُ ُر دَُا.  
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 ََِن أوِ ِن اَدَا ُُِ ،نَ وِن اََدَن اُم ھذََ د
اُِ ُھَو َدةُ َِر اُؤِن إ ان؛  اِثُ ََدُف . َِرٍ  رُھَو  وا

  . إظُر َف ُرُد ُ اُؤَِن أن شَ 

 

 َُُِ  

ٍَُ ِ أو ٍُت؟ وھل  ن؟ ووأ َ س؟ دُِب اَِر اََب أََ ن
 َ ذيِن ا ؟ٌٌِت أُطوط ُدَوُ زاُلَ  َن  أن َ ذا َر ر

ُس، وَن اذي و َظ َُ ُھَو ِ اوم؟ إن ھذا اوع  دُُب اِا
َن ا َِوَف َطَرُح  ََُك َل أن طَ َوط ًراً  راَءِة 

س دُِب اا.  

ا َِِِ ً ُر أوَُ وَُد دُُھَو . ِر ا َ أن َُق و د
َس، ن ِل أِم أٍُس إََدَُم، وَف  دَُب اَِف ان أ  ط

 ًِ مُ ُمََ . ،ََُ ُج أن ِنَِ َكء، ُھَ لُ َل نو
. اََُِ اُو ھ انُ . ار د ُم ن َوِن ََ َِب ھذه

 ُ  ُِنُ ُرق ا طا لُ طَُ ا  َرةُ اُن ُھَو اوا
وِح اُُدس، َر اِء، وَر  –ا َََن  رَر ا ، طَر ا

َِ ھ اَو. وَِل أُرى ا ََُِا . ِ ُ  ُر إُ َرةِھذه ا
ُس ُھَو إُن ِ اصّ . اُھوِوَن ِن اصّ  دُُب اِ .

َ َِدو ،ٌَدا َِدَ . ًُأ ُ َك ر ،ًرَ َر َ  َوا َرو
ؤ، ون دَُِ ت اَُُ . َوا ھذه ار رِر ا  َُرةُت اِ

وھذا ن اَن اّص، أو ذَك اوع ن . أَُِل إُن ِ اصّ 
  . اَو ،م َُْد ُدث اوم

   دُر اَب ھذِه ا َ ن أن  َد أنن، ووا
ن اَََر أً ُھم اذن َُوا ھذه  اِب اُدس،  أً أن َرفَ 

ود َن ھُؤء اََر ُُوَ ،ًدي ََك، ُرَة َم، َدةً . ار
. واٌِد ُم َن َطً، وآَُر َن َراً . َِرن، ًَََ وََُة ُز

 وََُ ٍتِ وَن إَُ واُ درََن ا ٍَ.  
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 ُُوُُأ  

 س، و دُِب اا  َن ََُ أن َ ٍتِ َ َر أ رَ ن
َر ذَك؟ وَف إَِذت ھذه اراراُت؟  ُر  

دّي،  ،ََ َِ مُ  أِر اِد  ١٠٠وا ام 
 َِد ا ت َم أم، ُردُرونا ََِأو أر َِ ُذ ل . م دو

ِِ ِ، وُ ِن َِرَِ ِِ أو  ُھِو ِ ِداِ  ًء را مَ
  . َُظُم ھذه ار َُِت ِِرََِ .بٍ 

 م ، وُ َُظُ َِبُ د، ادَِد اُر اأ ُرھإ
واُِر اذي  . ِد ََِ  ،ُرون ٦٩٢و ُواَ ام 

 اُو، و َت أر ََِس أو  ُ رُر ھذه اِإ م ِِأ
 ِرَ ر :  

١ - ھذا ا َِ وٍلُن َر ٌب رَُ ٌص وٌل أوَُم َر ر؟ھل  

َِدّي اذي - ٢ ا ِو روى اََُن ا وعَك ار ذ ذا ا َن ھل
  أوَل اََ إُ ُوِب اُؤن؟

ر َُ َوى ار اُرى - ٣ وى ھذا اَُ َقَواَ ھل
  اُوة، 

وَل َوِ ھذا  وھل َن ََوُر ُُولٌ ِلٌ ن َِِل اِسِ - ٤
ر؟ ا  

ن وھ  زالُ  ٍف اُذ آ تَُِ د ٌروَن أََ ُن أنُِ َف
َِ َِِِ رُظ ھذه اِ م د وم؟ا ِدَن أ َدًةِواُ . ِِواَن ا

ٍ؛ َورُق  ِأ ٍُطوَطَ ُ أ َد ُدَوُ  ُ م أ ھذه ا لُ ُشَ 
ن وا .ِت اُطوطَن ھذه ا ٌَزةُ ٌِ د نت . و دو

  .رَ ٍَِ َََُرة إُِ  اَُِرة

  

َِ  

ُس ُھَو ِل  دُُب اَِن ا إذا  ً ِرَف أن ُُِ َف
  ِرُر اِإ م إذا  َد  أن ُُِ َف؟ و َوُا 

 ٌََك طر؟ ُھَرا  أو ِا  ٌءطْب أََرُ م ُ وأ ، ا
إذا أراَد أٌَد أن "َل ُوع، . واَِدةٌ َِرَِ ذَك، ُُِرُ  وع
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 َََ ،َلَ ُكَ ." مَِ  ٌوَدةُوَ َُطر . ،ِ ََِِ ن ِرُبَ د
ٌد راَدةٍ ََل َ ُوِ َُ ُُ ھذه، ودَ لُ َِ ُدهُ  َزوُ َتوأ
 ،َدھ ُوُلَ ،َِك  ً ذِرَ ًرا ََُِِدُث ھذه اُ وَف ،كُھ

" ھذه ھ َُ ََ . َكذ وَنَُ أن َ . ٍرَ ٌد أيَوُ و
ِھَرة ظذه ا رآ". 

  

ِث لُ اَا  

ُ َدرِس اِِب اَُدس َِ  

  

ُب  أن  َوَ ،  دَِ س دُِب اِا َِِِدرا ُرُق ا َد
ِِ َُدُرَِو ٍَ . ھذه ا ھ َِِِِدرا َ َُرِق ا طدى اإ

َِ را :َل اُق، واطر، اا ،ظَُا.  

 ً أو َُظَُا  . طَرَح أن َ ، ِِا ََطَرأُ ا د
 ،ِ ؤاَل ا ُو"اَ ذالُ؟ " ،َُ َُل ذير، اا  مُ" ذا

ؤالُ، . ُم  اطق" ؟ طَرُح اُ ،رھذه ا "   ذا
ً؟ َ " ،ُؤال طَرُح اُ ،ل اُا ر   ُط "أَِر َفَ

  " اِب اُدس؟ ھذا اص اَِ ِِ أرِ 

 َِ  ٌرُھَو أ ،ِ س و دُِب اِا صَ ُُُوَ  ََِرَ إن
 ھا . ُُِ ،س دُِب اا ص َُُُ  ِبَوُِ ْلَ م ن إنو

 ً ُِدوِن َُُِدرا  .ا ََرَا لُ إَِ َد  ُ"،قطا "

ؤاِل ام  َك اِطرِح ذ ،َك ِ صَ ِ  َفَِ َك أنِ
َدة دُ ٍَِِ .َداَِ ِھذه ا  َول ا: 

 ُِذج َ إُ؟  -  ُد أَوُ ھل  

 - ِ َ راٍتذ ُ ُد أَوُ ؟ ھل  

َ ُوٍِت َ إطَُ؟  -  ُد أَوُ ھل  

 ُطَ َ رُ؟  -  ُد أَوُ ھل  

 ُِق ددة ن ِ أو ن ُوع ا؟ -  ُد أَوُ َھل  

  ھل ُوَُد أ ُِق ددة ن  ا؟ -
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س، ُوَُد ُض  دَُب ادُرُس ا د أن َ د اِواا
ُوَدَ . َدةِم واُوإ .ُِروا ا َذَ ، ِِ ٍَط ن وَنُِرََ د :

د ُوُوَن .  وو َن ُوَُد ٌر واٌِد، ُُِن أن ُوََد أُف طق
 ٍنَُ ٍَط ِقِطإ ِ  َل َنِو أن  واُن أرم، وُِ

وِح اُُدس ن ََل ٍَِل ٍَُِف  ٍة ٍص آر، ن  ر واََُ
ِ َطِل ھذا ا.  

َس ُھَو ٌب ُم ن اُ ،م أن  دَُب اا أن  ،ًِ
ًِ، . دراَُِم َُ  ََِِوا ِن ا ،َر ُل  رأُو َُلَ 

دَ ِرُوَن ن ََدٍد دو وِ ُض أو ٌُر ََرة، ُم داً أن 
ا َِرى واُداٍد أوِء أَ  ُُروه َُ .  داٍدةُ أ د ُدَوُ

. أُرى ُ ُب ُ وُوَُد أداٌد َرةٌ . اِب اُدس ََ اَم

َُمُ داِد اَب  ُوَدَ َِِواداِد اا  ُدواَِإ.  

َِ ا  ُِطوة اُم اُد : وإو ِِ ٍَطَ ن واُِرَ م أنُ إ
َطھذا ا َِِ   ََُ ًَرة ُم وَ . وَنوَُ د   ً ق 

 ً قَ  وَنُوَُ  دو ،ِ طھذا ا وَن أنُظَ . وَفو
وِح اُُدس  إُِم ُ رُدم أن َُوهُ، إن ُُم  را َ ُ وَنُ َُ

َطھذا ا َ ًَُ ُوَنِرَ مُ وَن أُظَ.  

 مُِ ٌدأ  ِبِم ا ِ ُِ  ِرُطوَنَُ مُُ إن ً  ،رآ
اُدس، ھو أن َُوُوا  إِداٍد َط ِِ أُُِم، َل أن َُُوهُ 

ُروا داً أن َ مُ  ن ِل ِِ، . وھُم َدأٌ آر. َرن َذَ
 ُ ذا َِنُ أن ِ َن َنِِة، ط ُروِح اِ ِ ََِِ ن واُِرَ م أن

وِح اُُدس رِل ا ن ً َِ مُ ًوراُُأ.  

 ُ ُ َُ رٌر آم أُوھ : ِِ صَ أي َِرَ إ ًوا داَُِو . إ
ًة ن أواُِم ر ٌدَس أََإ ا رَر اِِن اَِ ِذن ُدوَن او ،

 ًَ ََ مُِ  ُلو مِ ُن أنُِ َف وَنَُ مُ ، مُ
 ََُدوهُ اَُ م . ٍَطُ ِ ِد أ ِ ََُِ داُمُِن إُِ ،َكِل ذِ 

 َؤوَ داد ان ا ِ ِ داِدن أ َدٍدَ م أيُز إذا ،ًر
 َِِر  َُ  . ًِ ٌرُھَو أ َِِر ن َزٍلِ ٍددٍد وا ََِدرا إن

  . ُوُدُم إُ وِء ِر ھذا ادد
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دأُ َِث وان، َد أن و أ ًدرا ، ِ َِوَف 
س، اذي ُھَو ر اون دُِب اِِر اِل أ َدأُ . أو إذ ،و

ر، ھ أن َُِوا إِ ََِِ ، وأن ََِل  ََُِِ إُم ھذا ا َِدرا.  

  

  

ِا رلُ اَا  

ون  ُر اِ– تداُِب اِ  

 ُر اِ ُم ِتِداِن ا نو . ََِ ن"إنوَ " ًِرَ َ
"دا ." ِن ًمُ أ ُ س، و دُِب اا ََدا نوُر ا ُل ُو

  . أّولُ داُِ ٍ ھ داُ ام. اِداتِ 

ن،   ِر اون، ُُِر ُ ن ان،  نَ  زَك اذ 
ُِر اون . وَف ُُِد ھذا َ ِم ُُوِ. و ُھَو ِ ان
طَن ا ُرُِ . ِ  َُِرؤ  ُدُِ  طَا َِِدا ِ َ ُُرؤ

 ِ اوم طِر ا . َُراهٍل أَل إ أو رَُك  وِن، وا َ ُ
 ِواُِل  ِ اوم  َُِرؤ  ُدُِ طَُت اَدُا . و

راِع َن ن ھِل، رى َف دأُ ازاُت، وَدأُ َِم  ا
رات ِوازاِت اََُ  اوم ا.  

ِل ِر ٍَ ام، أ وِھ ، َرَ ٩إ  ٦ ات  ن أو ُأ
ون طا َُِر .صِن ا وَرًةُ ُدَ ، ِھذه ا ِن . وِب إََِ

وإن َن د إٌن،  ُِن أً أن . ُوح،  ُ ََُن اَك
طَا ُُُ ذيك اَن ا َُص.  

و  َ َف أن ُر رىَُو اِ ً ِ ُدَِ ،ر ن ھذا ا 
طن َطَرةِ وا ُب اِ ر ُھَوا َِ  . راِر ھذا َو

َطَرةِ  َب اِ زاُل  ِ وِن ُكَ أن ُُِ وع، ھلُوا
طِن اوم؟ وا  

َكَ  ُِ ن إنوِر اِ ِراَءِةِ ََدأَ ن وم ِھَك، . الُ ذَ و
َِا ََ َِك اَ ْلوُر : إُُِت ا َف ن ُر ُوُل ھذا ا ذا

 َ َفوم؟ وا ِ ھ  ورُُا َِ ُر ھذا إُ َفذاك؟ وآ
َر ھذا ري  َُ ؟أنَِو  
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  اَلُ اِس

  ھل اَُق ُولٌ؟

ِ اق ِِ َُدأ ،ِِِ س دُب ال ا  ،نوَر اِ إن.  

  طَُ ُرَدهَ نَدث، وَھذا ا  ر َذُا ا لُ َمن ُرو
ِل ار، َُِب  ُھَو ُب ذَك؟  ُ  اَ . إً وِف ط

ن، ل أََِ ًَم  زَك اذ  َدَث ھذاَ َف َرُِ ط َس ُر ھذا ا
َر ُ لَ ء. اُور  ھِ  ان ُ ن َزٍمُ ُرَ ُ .  وُھَو
 ِِ ن َِداُ ُج أن .قَ رد ھذا ا طُ  وُھَو  ُ ُد أَ ِِوَ

  .َدُن َِ ٍر ََف ََق ُلَ ء

  ُھَو  ََُِ ُدوِنِ ر َوَز ھذا ا أن ُُِ  ،َكَم ذُر
ٍر  رَُ ٍلِس، ودُِب اا  دلَ َرًةُر إا َا را

ُ ،ًوَُد اَوُِف . ٍن وَل وُوع اقُوَُد َ. أر ن رهِ  أو
ِ ،ًذا  ِ ُِن إَرُ  نوِر ا  قََدِث اَ رَدَ ُوُل أنَ ذيا

 َوُا ِ َ ُس دُُب اِوَن اَُ ُن أنُِ  . ر ُھَوُض اا
 ُوُل أنَ ذيُِف اوَس،  ا طروحَؤاَل ا ُن "اَرُ ُس دُُب اھل ا

ً؟ ِ ِن، " إً؟"و ِِ ُِن إَُر ُمِِف " ھل اوَوَن ھذا ا نذا
ُس َت اَ"َُُوون،  دُُب اَس ا . َت ذيمُ ُھَو اِل ا
َُا".  

ا ُ َِاھ ُ  : ُق  ِنِ ُ ُمُِس وا دُُب اھل ا
  وِن ام؟

 ا ِرھإط  ورَُُض ا َ ُج أن . ََط إن ،ً أو
َِ ق ا  ،ِ ِن ً ُرُك  َم اا .  ھذا

 ُ أ  ًَِ ًِؤُ وَنَُ ٍِم أن ِن ُھَو . َس ِِذا دَِ َمِا نو
 ُوإ ُو ُظَُ ُنُِ واِھِر ا ظِت أو اُو ٌَدرا

 ًِوُوَ .تطِت، واِراِت، اِا  َِ ُ إ . ُ إ
 ٌِ ََُُرا ُنُِو ،ََراُ . ًوُوَ وَنُ ُن أنُِ  َِطِ ُو

را دَن ا وع ذا .ِ ٍ َِ ِ َن راُبِِل اََُن اِ .

  َُرأ  ،نِل ا ن ھ ،ِ َن راِبِ ُدةوا َُطر
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 ِرا نذي "، ٦: ١١ا ُب أنَِ ُ  ،ُُؤهُن إرُِ  ٍنُِدوِن إ نو
 َُوُُط نذزي اُ ُ وٌد وأُوَ ُ  ُنِؤُ ِ إ ".  

واِت وارض"َرأُ،  ا ُ َق دِءَا ) " نو١: ١ .( مُ
َِ و وِ اَِر ُظَ وُروُح ِ وَِت ارُض ِرًَ و: "َرأُ 

  )٢: ٢ك "(َِرف  وِ اِه

 ھذه ا  ُك ر َدأ ِ ُروَح ُس أن دُُب اُِوُل اَ
ُرھَُو ُ رَُو ُرھ َطوُن . وو  ُبُولُ اَ ،ً٩: ١ ،" ََِِِ

ِء إ ٍن واِد وَِظَِر اَِاِهُ  َت ا ".  

 ُ ُِلَ مَ"َِِن اَُِ ".  تَُِ ا را ت ھذه ھ
َِا . و ،ِِداِق اِل ا  ،ًَُ تَُِ د ت ُدو أ ل

 ھذا ادد، َُِد ا ََِظَُر ن . ت  زاُل ُوَرًة َت اه
ُِوَن أن ھذه ارض . ِت اه ُ ِءَُل اَُ ِم أنِھ ِرَُن ا

  . ِِت ُوَرًة ِه  وٍت َن اوت

  "را "دمََن ا ٍءَ َلَِ ،َق أو ،رِا .َُ َُدم
ِ اق ِ رد ھذا ا  اٍت ر َث ُھ ُھذه ا .  ََقَ ُ

ل ودِد اا  ،َداِلُ ھذا، . ا وِق اُل ا"َرا" ،ونَا ُر إُ ،
ِة ارض، واا.  

َِ ٌت ُُر إ. ھََُِ  ٢٠و ٢اَُِت اُرى َن ادَدن 
 ِِ رو ًوٍد أُوَ ٍءَ ِذأ ر، أو إا ِق . إُل ا

َِن اِظَم وُل "، ٢١َرأُ  ادد . ا ري  اه ا ُ َقََ
 ُهِا  تَ ا َِ  دا ِ َُِس اٍَر ِذي ذواِت اِط لُو ،ِ

 َِِِ ٍح . ٌنََ ُ َك أذ ُ ورأى ".  

ِ اِق، وَن   ِِرِد ا َن ا ٌقُد إَوُ ُ داً أ دُ ُوُلَ
ُدوَن ن أن اَة اوا ِدأَت  اه. اِم َُ َءُا ُدو أن إذ ،

ُدهُ ُر اون ؤُ  وھذا.  

َََق ُ اَن  "، ٢٧ا ري  ادد " را"ل 
 ِِوَرُ . ََُ ِ وَرِةُ  .مََُ ََُراً وأََذ".  

إن إَن ِر اون ن َدِث اق ُم ن ِداِت ُلَ ٍء 
ُر ھذا  . اون َطوُُر وَُ ِ ُد ُروَحَِ ،ھذه ِِِق اِل اَد أ
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ِر أِل اة، و ھذا . اق طو ن ُءُا ُُُوَ  َ ُِق  وھذا
ِوُِر اِا َ ًُد إِر أطا.  

 ُ  َنِر َطوَن واُِوا نو ِ َِ وَل ً ُواِ  م أنُُِ
َف . ُت اودة اث  َوُر َِ  أٍَِ . اِت اَُوَدة

 ًُة وا؟ وَف أََِت  ِةُ اِت اَََف أَھذا؟ و لُ ََدأَ
 ًة إ ُ ِواَةُ اُوَدةاَِت اذا ا راٍت ُِك  ُم؟ ا .

ِ ُر اون، دِ ھذه اراتُ  ھذه . أ  نوِر ا واُبو
 ٍَطَِ ُھَو َِرا،"اَ :" ُ ََقَ.  

  

ِدسُ  لُ اَا  

  ِوَدةُ اِس اََريّ 

َل اَون؛ وان َدُوَ ُث  أُُوٍر د ِ ًَ أُُو
 ٍَ . ن نوُر اِ ُُُوَ   ُل  وَف ،حھذا ا 

ُروا، إن اََد ن ِر اون ُھَو أن َُِر ن . داِت ان َذَ
 َ أن َط َ ،ٍنن َز َن  وِنَا َِنَف ُھَو ا َم . و

َ ِرُب ن  أ  ذا ،رّيََِس اا َِداِ وِعُوَ ن ِرُبَ
ُِوُ وِعُوَ . ِقَ  ِ ِدَ ِنَ َُُوَ نور ا دى ذا

ِل واُ روِر اُُظ ِ  ِفِراَءِة وِ َُدأ وُن؟ َدوداُُو رأَِة.  

َََِ ،ِوَرُ  نُل اَ ،ُ َلو .  ُطوَنَََ
ء ِر اَط ِر وَِك اََ ... ِِوَرُ  َنا ُ َقََ . 

 َََُ ِ وَرِةُ .مَََُ َُراً وأَرُ . َذِم أُ َلو ُ مََُرُُروا ووا وا
داً أن ُوَن آَدُم وَدهُ ... واُوا ارضَ  َ َس ُا ب رَل او . ََُ
ب ا ًُ ُ آَدم َمَ ...  ًُ ُِظَرهُ  را َََو . ن َدًةَِذ وا

 ًَ َ ََو ِِا. أ َ ا ُا ب را ن آدم و َذھَأ 
ُ وَُِق رأَِِ ... إرأًَة وأََرھ إ آَدم ُهُ وأُل أُ رُرُك ا َكذ

  )٢٤- ٢١، ١٨: ٢؛ ٢٨ - ٢٦: ١ون . (وَُوِن َداً واِداً 
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 ِ وَرِةُ   

 وُن اَ ُھَو ،َطھذا ا  ً َِ ُرَظ ذيُل ا وُر اِن ا
 ِِِو ِ وَرِةُ  ًُوَ . ذا ْنو ،ََد ٌَُو تَِھذه ا إن

  ُرُ  ذا ،ٌدََ ُ َس ُروٌح، وأن َ أن  ؟ َ
 ِِّرا َِ إ َروَن . اَُ أن  ◌ِِتِإ ُر إُ ل

 ِنُرو . َ ُُِ ُن طرذه ا . نوَ  ،ِ طَف ٣ رى ،
اءُ  وَآَدُم و َطأ د ِ َ َُُه ھذا ا وَ . ،رَك ا ُذو

 ُس ھ دُُب اا َ ُلَ ا  ا َُِت اَََدة "أإ
ن ِر اون  ٢و ُ١ر ان .  انُوَرة  " ِق

ُر  َ٣ون . اَن ُ َِق  اَدء، و َن ُوداً ُ أن َُون
  .ان  ُھَو ِ آذاك

  

َُُر واَ ذا  

نَُ َ َظٌ أَُرى  ُُِِد  ُُق َِِق ان، ھ أ
ََُراً وأَذ َُ .ا َ َِراِِن ا وَذٍجَُ َل ُد أوَِ ِب . ُھُل َط و

 َن ٍَ ! ن ًِ َذأ مُ آدم؛  ً ًُ ُ ََد أو
 ن ھذا ا رأَةا َو ،ِِأ . َ ً ِزوَرةً َرُ ُدَِ ُھ . ُ

 ََِِد ن ْذھُ مو ،ِ َطََ   ،لُ رن رأِس ا رأَةْذ اُ م
 ُ ٍَِد َِدھَ   . َ ،لُ را ِِ ن رأََةا ُ َذل أ

 َِِ ن ًَرَ وَنَُ.  

 َر لَن ا رأََة؟ا ُ َق ذا  َ" َُدهَْو " ، ر
 ِ"ِص ل، أوِ ر" أو ،" ً رَِد ." أِوا ِل َت إَإذا د

 ُ   رأةل وھذه اُ رھذا ا ُ َ د ُُد أَِ ،ِرا َِا
،ِِّد ا س، أو دُواِج ا زِط اِرِ  رأةل وھذه اُ رھذا ا ن
  .اُِداِن  ٍد واٍِد أَ إً واداً 

ُل وَك ارأة  رَك اذ ُ َ د ُأ َظ ُھُِ أن مُِن ا
 ٍَ ارِض اَوم، واُ  اِ أو  ؤُ أھم ُ َدأو ،ً

ُُ أن َُذ . اَت طُ ت ،َُراً وأََذ ََُ د ِ ُ طُ ت د
َِدِن ُ ٍَ وَن ُِوِِ أن  ُ  َلَن وَِن اھذ
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ُمَ ،َواَِدن، ُِِن َِدوِرِھ أوداً ُُِوَن ِدوِرھم . ُِ واَِدن
 ًأزوا ًوَن ُھم أُِ ًوَن أُُ َنِِدوا مَ نَن ور

َِ اَظم، اذي َ اَة واُو . أزواً وواِدن طوُس اُ ھذا ُھَو
  .واِه َِ اََِرَ ء

 ن ًدا مزٌء ھ رأَة ھل واُ رَن ا َراا إن ِ وسُ
ْر  ،ًَُُث . ذا َق ُ اَن ذراً وأَُ. اَ ّة وََ

َ اُرى وارأَةُ  ا َِاِو زا  ُلُ ررم، واَرأِس ا  ُ ُدَوُ
َ ا ََُن اَُث ا َِاِو زا  . ُلُ رَن ا إن ،ِ ٍَ 

ُلُ  رِرُب ھذا اَ  داِرِ ،ِ ِ ًَ  ًرأَةُ أِت اَ وإن
 ًن َِ اَض ِِ ِنِرَ  داِر ،ِ َن رأةوھذه ا .  

 زا ُد أنَِ ،نوِر ا  واِج زوَع اُوَ دُرُس ََ واَج
ََ ًن ِرَ ًَ وَنَ أن َ . ُلُ رُرُك ا ،واج زِل ان أِ

 ُ ُهُ وأأ . ً َن أور   ا ِا َِ َوُ
 ً َنرن. ورا لُ َ أن ِ ،واج زِب ا ًوأ . ِو

 َِِزو َ  أن ِِ ِ ،ً ِر . َس ھذه َذِ  رأِة أنا و
َِه َزو رّيَزام اُِطواِت واُواج. ا ز ِ ُ طُ ھذه ھ . 

  

ِ لُ اَا  

  أَن أت؟

ِث  ُح اس، ُھَو ا دُِب اا  َُوا طر اُد أأ
ِر ا نَوََُرَة ااُء ا وَُل آَدُم وُ ُث ،نُح . وا رُ

 َُ  أن ُ ُ َد َِق وُ د َن  َنا ِا . رُ
 َ ِطَُح اوم –ھذا اا ِ ھ ذاك، وآ ِ ت  .

ِواُ اء وَآدم و رُو  اٍت ر ًة د ً ُُِواُ ذيرار اََس ا ِن
ُف  َطرِ َِ أم  طرَِ؟ د ََ : اوم، أ وُھوَ  ر ھل

وذا ِ أن ََل إراَدَة ِ أو أن ََل .  ُُوٍت ذات َر
إراَد.  

 ُِثُح اُف اَِ تََدَ د َزن ھذه اوِر اِ ن
ة ر ِل و . ،ن زَك اذ  ِ ت  راداِتا َََر ُفَِ وُھَو
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ود مَ رُح اَوَ  .  َِم ھذه اَر َ ھِ   ان
ب اُ : "٩ - ٨: ِ٢ً، أي  ون  رَرَس اََو  ًرَ دنَ  ًَ .

 ََُ ذيَك آدَم اُھ َََرٍة . ووََ لُ رِضَن ا ُا ب رَت اَوأ
َدٍة َلِ  ََظِر و ِ ٍ َِ . َِِرَ َرَةََو ِ َِط او  ِةَرَة او

 رِر واَا ".  

رق، أَذَ  طا   ٍنََ   َرِةَوِن ا َرَة ٌصأ
  و ُھ  ِح  ٍرذ ُد أيَوُ  نٍح، وُ َرَةَ َوَُا

ِث ن ِر اون ِح اة، . اَرِة اََ ن َُرأ ،َكدَل ذ
  . وََرِة ِرَِ اَِر وارّ 

 ُج أن ،َُِ َل أنَدُم ُھَُ ا َِوِع ا ن َم . ھذه
ِزَر ٌ ِز ًأ و ،ر ٌَ ھ  ِا . ٌ ِ ُز ُھَوا

 ِّر ا ا  ً ِإ ً ُءُن واُِص، اا  ُذِ 
 ُل  ًِو ،ِواا ً أ ً.  

 أن ُر إُ  َُرأ ِر اواُع اَدن، أَ ِ َ ِفَو 
َل : ُِظوا اوو َ .َن َُ إِِت ان  ذَك ان

 َُ ت مُ َظر؛ ِنا ََ ُُِ ت ُرء، ھذه اَ لُ 
م، ون َم ت ََُُ اة ط ََُ . َُرة ًَك أت ُھ نو

 ِلَِ ن ًُظوَرة ت دو ،را .  

 ،ُوا ِ طَا ِ ِ داُثَرت أَ ُثَ ،ِث ِح اا 
َ ،ًَد ًن . ُِظوا أن رَب اووِت ََر ِن أوَا َِ ِو

 ُم ،ً َم أو طوا اَُو ،ً ًداأ َِروا ،ًِ ةَوا ،ًِ م طوا
 َِرا مُ ،ةَا ُم ،نَة –اَا داً إُوا أَِ مَك، . وَدَل ذو

 ِّو روِت اَا  واََ .َ  َُرأَ َِ٣: ٨  ،ُ َدهُ "أِز وُ َس
 ِمَ ن ُرُج ٍََِ لُِ لَ ،نا  ". ُشَ  َِ ُنَ

ِِإ ِ ن ُُِ ن ُطُرٍق ُثََُرُج و د . ِب ھذاََِ
 َ لُ َِن إط  ُ ةُ ادد، اا ِمَ ن ُرُج ٍَِ.  

   لُ ُ َرو ،ِ َا  اَء وَآَدَم و ُ َو د
 ِِ .َََُ ذيُھَو ا ُ  ِِرَف إ دذي . وُھَو ا ُ أ و

 ِ لُ َِدً؛ وُن أ ِِِرُف إَ َوُ ،َ ُُ  ِرِوَ ٍ.  
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َِ  ً اووتِ  ُن أوَِت اَذا أ نُوَن اَءَ د . د
 ً ِرَ نا َ  ًِ َُو ،َنَُس ا دُُب اُر اُذ .   ،ًََ

ت َُك  ِراُج اََد ُھَو اَن؛ ن"، َل ُوع، ٢٣ - ٢٢: ٦
َرًة، ََُدَك َ . ُُطََ ،ًُدَك ُلُ وُن َراً  ر َكُ ت وإن

 ًِظُ وُنُ ".و را ؤ رن ا ُم وُعُ ْنُ م . ِن ُم ن ل
 ِظر أو ،ِ ِور، أو ذھُُ ُظُر  ا َر طةا . َو َدو

َظِر  َِ َدن، ن َُولُ   ٌد َ ُھَو   ِ وذا أوھ ُ
ٍَ  ُ أن ُظرا إًَ ُِ َ ِ واَدًة ن أَظِم  أ َِ

ِِِإ .،د ٍَ َظُموأ َِد ت ٍَ َظُم  َ دَع أن ھ
  .ُظُِر  َف َ أن رى اُُور

 ًِح أھذا ا  رىُوَرةٌ أُ ُدَوُ نََم . وََد أن إ
 ِ َا  ًِ ِا ب روَت اَ ًَِ ُ َرأُ أ ،َِر اُء وَآَدُم و

 ،را ِوِب ِرَُد ُھ ِطو  ِا ب را ِن َو َُُرأآَدُم وا َََ
 َِِر اََ .َت؟َن أأ ُ َلآَدَم و ُا ب رَدى ا) " نوَ٩ - ٨: ٣.(  

اء طرِح  وَآدَم و َ واَرَِدأَ ھذا ا َ ِم أنِھ ِرَُِن اِ
ِرَك أ: "أَن أ َت؟َن أن؟ أرُ َك) نو١١ - ٩: ٣ ( ُ َن د

؛ َُو َوُوٌد ُ ل ٍن  ِس اوت،  ط ًَُ َِوِرُف ا
د طرَح ُ ھذه ا ،ِِب أُُوٍر ن ُ َُل . وُھَو رى ُلَ ء

اء وَن آَدم و . َِن ا ودَُن ارانَُ ُُ . ،ُ َل د
 " ذا  َُِ؟"ت  ََُِل، " أَن أَت؟"

 َُن   ََإ ُ  ِراِف آَدمَد إ ،ُ َُذي طَرا ؤالُ ا ا
ٌل ِِدي َُ ٌؤالُ ُھَو ،ًرُ" : ٌنرُ َك َك أََن أن " (؟و١١: ٣ 

ِ) أ ِل اا  ددرأُ ھذا ا ،رِا َِا " : ِرُفَ ََكََ ن
ِ أن َ ن َدَر َك اُوِت،  " ذَك؟ ط ھَو واُب اوا

ُ ُھَو ََدُر ُل اُوِت اُرى أ .وُض ا َكُھ ُدرُ ِت ا
أن ِرَ، وُھَك ُوٌت أُرى إر أن  َُِ، ون ُ وَُد 

ِ ِ  ٌَِ ٌتُو . إذا ،ً ُِن ُرو َنرُف أ ٍة رَ لُ 
ر ذا ار، َُِد أنَ  ُھَو اذي  َُِرُف أَن نُ  َ َ َنوأ ،

  .أن َُون
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ِ اذي َطَر ُ ََُن،  ؤاُل ا ا" َرِة اَ َن ا َتَھل أ
اء  ). ب ١١: ٣ون " (أوََُك أن ُ َل ؟ وآدم و  د

 ،ِِرُ ِرَِ ٍن ِن أوراَقَِوا ،ِ َِر ا َف اَوإ ،
 َِ ِطَ َِبوا ِنَ َ . ِبوا ھ ٍَرَ َدٍة  ُت َتُ إن

ؤال َك ھذا اِ  إطَرْح ،ََإر ط : َرِةََن ا ُلُ َتُ ھل
ب أن ُ َل ؟ وھل َُت َھُل و َ َ؟  رَك ا َل ا

 َھُل ة؟ وھا  َك ِِِو  

اُِ اذي َطَر َُُ ُھو،  رؤاُل ا ِت؟"اَ ذا " إ ُ َُ د َوو
 ُِ ذٍر أوُ ًَذُ راُفَِن ا وو  ،ًراِإ ُُِ اء، وُھَو وَ .

 ََِ راف"إنِِن، " إِ ِنَ ن "وَلِل ا ". ،ً ِر
 َُ   ُُُو  ِ َ َواُراُف ُھَو اِا . َ أن ُ د أراَد

 َ ٍ  دِ ً ًَ  ، َنو َ َو طا  قِا لُ اُء و
ُرُد أن ُدِرَك  ، وأن  إُ . وھذا ُ رُدهُ  ُ اوم.  َدثَ 

  .ُواَ ٍَُِ وإص

ُل ون  َُ٣  ُ َلَ َفا، وطِن أََ ن وَرًةُ
 رُو ،طن أذُن ا ،ًَ   ٌوَرةُ ًأ ُ و ،َُ

 َ د  ُ ُلَ َف ُِثُح ااط ِب ُ ُِ .

ِِواو ِِطَوَرةُ اُ إ . َِطَُق اُِ ذيا ِ ُوَرةُ ًأ وھ
 ًََدُ واراً أو َُ َمُ.  

  

ِن لُ اَا  

  أَن أُوَك؟

 ََُِ نا َُ ُھَو س ا دُب اا ِواَ دأ
 َ . ُ َطَِت اَِرُإ  َنرُ ،ًَُِ َُِل اِ ُ َدَر دو

ُون . او ١٥: ٣ د ،ُرَظ ُوا َ ِوََة ا وُُد اَِ ،
ا َ ُ ُم" : َِِك وَ َنَرأِة وَن اَِك وَ داَوًة َُوأِ .

 ََُِ َنََِ ِتَك وأَُق رأَ ُھَو ".  
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َل إَرٍة  اِب  أو ُد ُھَِ ،نطا ُر إُ َ َا ِم أنِا َ
وا َ َُ مھذا ا إ ً َ ُلِرُ وَف َ أن س إ دُا .

 َِ  ِوَ ا َُا اءھذه ھ وَآدم و ِ ِط.  

َِ ِبوا ُة دِ َكت ُھ نو ! ِريَََس اِا أن ،ً أو
 ِن َلََِِب . إواَ ن رىُأ ٍَِ ن ِِا رح اا  ُرأ مُ

ُوط  راع –ا ا وھ أ .  راَع ا ُ ُفَِ–   راَع َن ا
راَع  ُھَو ِ ان َم ا  ،ن زَك اذ  .  راٍعِ  ُنَ

 َ راٍعِ  ُن؛ وِأو أزوا َِزو َ راٍعِ  ُن؛ وُِوُ
 ُِن َُد  طو ،ِ ِبأر َ راٍعِ  ُن؛ وِأھ َو ِدأو

 َ ِمَُراَع اِ ضَا َِ .رىُا ِِ دىراُع ُھَو إ  . 
راع، وَض اُُوِل َ٤ون  ِ  رِب اَض ا ُفَِ وَف ،

رات ذه ا ًا دَ َََ ُن أنُِ ن ھذه . اوُر اِ ِطُ
 ٍن ََن ِ ِلَ  ِتُوا.  

 َد ًا دِ ِنُو ِن ُھِ ل –ھذاَن اِن وھ . ََََُ و
 ِ ًَِد َم دُ ن ،ٌَرة نِ َطَر ،ًوُُ ُ َِن . ا ُ أ و

ب ِد ًَن ِِر ارض رِ َم د ،ًزاِرُ . َِن را لِهُ ھأ  أ ،ً
 ِوا ًَذ ِ َم د . ْلَُ م ن َُِد  أ ،ِ َن لِھ َُِد َتُِ.  

، َظَن أن ذًَ ھِل َُِت  ََِم ھذا ا ُروَنَُء اُ ُھ
 ِوا ًَت َذ  . َُ  َس ھذا ،َراِ نِب وا صَ ُُو

س دَُم . اٍص أََ ًوُ َن لِھ ن ِ َمت أُِ لِھ َُِدَ
 . َمأ ًوُ ْنَُ م ٍصََ ن ن ،ِ َمَل أَُ م ن َُِدو
 ) نو٧ - ٦: ٤.(  

 ِن  ِ ُوَن إَ د رأُوا أو ِل أن َن ا ،لِوھ
 صا ُُوَ   ُروا َُ .ِواََ ًََم َذ دُ أن ُ َْبطُ م ُن .

ُوا َِطً أو  دَُ ِب أنَن ا ُبَطُ َن ،نِوِر ا  ،
 ب ر ٍَِد رِضِر اِ ن َرھ . وعَ  ِھذه ا  ّمَُِس ا ًذا

 ِھذه ا  وَن ُِص ُھم ال ا ؛َِِدْن . اَُ م ُُ ُن
  .ُوً، ود إَََف ھذا، َر َُُ وأَُب ِب واط
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اء، َل ُ و  ًَل َ ًِ ُ واَِدي ن، آدم و وَ
 ،َِن ُ ) ٦: ٤ون " (ذا إَظَت وذا َََط وَُك؟: "نَ  ط

ھذه ا  ََِوِرُف اَ . َمَِ ُ ُدو أ  دَن ا َبَ نو
، وإن م ُِْن إن أََت أ َر" : ٌَد  ِن ُؤاَ ُ ََ ،ِِول

ََ وُدَُ َتوأ ،َُِك إوإ ،ٌَِرا ٌ ِطَ ِبَد اِ) ". نو٤ :

وَِف ادد، م َُْط ن   َُُق ذه اَطَ ،ل َرأُ ) ٧
َ َُل أهُ َ وََ ٍَِب ِرم ن أدد اا .  

 ،ًدا دُ ِ ؤاُلُ ُوَك؟"َءهَُن أَت؟" أََ ذا " ن َظل نو
 ،ًَرا ُ ََُ أن إ ،َِِطَِ راَفِا ًِِدِه، راِِ ً ََ

هُ َ ُُم َ رى ِراً إُ) . نو١٠ - ٩: ٤.(  

ؤالُ   ٣ون  َن ا" : َنَت؟أن " أو ؤاُل،  ٤و َر ا
ؤاَل، أن ََل ن َِرُف " أَن أُوَك؟" ھذا ا َِِِطر ُ َوَل د

ُ  –وُدِرُك َ َل ِل  ريٍء، وأَ ٍصَ  ََِِ َم بَ ُأ
 َ ْدَِ م ُُ ً؛ِ زاُلَ ْنُ م َكَم ذَك، ُردَل ذ ؛َُِ ِ  ً

  .ََْت أُُ او َزداُد ُوءاً 

ُھَو اُِح ُل ھذه  ٧وإذا َرَ ًَ إ اوراء، َُِد أن ادد 
 ِا . لَُم ا دُراع، و ا ِ َِ َبَ ُُِ ُ وَف : إ ،َتَإن أ

 ًُوَ وُنَُ  َكَ ََِ َك أن َب و نَك، وِ َموأ ،ِ َمأ
 َموَل أَُص اوت اَا  ِرُبَ َتوأ . ِ  ٌَط َكُھ

 ِن وھِل ِ َ واَزىََ ،لََا  َِظِوََن ا ،ِ . ُد ھذاَِ
 ََداِد اا  طا ِلن إ ِ ِح اَن ا ُوا ِ .

ِرَطُا ِ ِدِوِح ا رص َذوي اا ِ ًَِوُع أُ طَرُح . مُُ
ذا ُھم إِِدوَن إ ھذا اَّد، وََف وُوَن أن َُوُوا َِن َ ھذا 

ُم ُُِوَن َ ًَُث ن ُروٍح إِِد؟ وَدِ   رِ َح اُم ا
 ِ  َََِِن ا ُلَو ِِن أَ  َذًىَ.  

. ََُِد اَُروَن أن ھذا اََطَُُ َ أن ُ َم  ارن

 َُ أن ُ أراَد  َِ ُوُلَ َن وَعُ ننوَِ َُ" : ظُر  َتأ
 ا ِ َِا ِدِه، . إِِن إَك ووِر أُُ ِلِِن ا ْفو

  ."واھَّم ُُِؤوَِك أَت وِِد ِكَ 
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ُ  ًلَ ر ِ ِضَ م لِوَت ھَ أن ِ ًراُ نَد . وَ
َل ٍََل ن إٍن ُِولُ ٢٦:  ٤ون  َِن، َِ دُ  رى أو ،

ة ا َِطِوا ِ َلا . ِ َن ُلُواَن ا ،نَِك اذ و
 َن َدَرٍةُ  ًدا ً َِ ِنوا.  

راِت ِطواَل اوت ا َ ُلَ ًَ ُن . ًوُن  أَُ
َدُرھ ُن وُنُ رىُأ ِت؛ وأرا َدَر ھذه اَ ُن . نو

  ِطُرواَُ ُوا أنِو ، راٍعِ َطم وَُُُدوَن أَِ ٍتو لُ 
َُِا َُ ھ   ُواَءَ م أنُ َُ ٍف ٍل مُِواِط . ،ُم

، إَُوا  ُھَو َواٌب، ُوُوا َُوَِن أَم ِ ٧: ٤ون  وَ ِرحُ 
َب ُم َء ُم وأُم ُرُوَن ھل  و   ،مُُِوُ َموأ

  . اَوت

  

ِ لُ اَا  

  أُو ان

 ُ ذين، واوِر ا ن ٍمِ ِرَأ ن إُل اَِ َِِ ٌَ
َُ ٍوَرة ِِ ٍت َِ :فُوُُوب، وَ ،مراھإ . ََا ُروا أن َذَ

ِ ھذا اوُوع  داِر أَھ  ُدلَ ٍن َُ وٍعُوَ َ َُا . إن
 ِِ ُرُِ ذين، واوِر ا ن م اِوَع ھذا اُوَ ،مراھإ ِ

ُ ،َِرُد ُ أن ََم . ُھَو ان ا ََِِت ادُرُس ا 
  .اَن  ن، و ُھَو ِ ان

َِ إ اِراِن، واذي  رن ا ر ِديُح اُوُل اَ
 دُِب اا  ِنِح اِ َرُفُوعُوَوَل ھذا ا ُِدوِن : "س

َ ُوُوٌد   ُنِؤُ  إ  ذيا ُب أنَِ ُ  ُُؤهُن إرُِ  ٍنإ
 َُوُُطَ نذِزي اُ ُ ن ." وأرا٦: ١١.  

ِ، وُ ُرُد أن ََم  َھا َِ  ٌرَن ُھَو أا أن 
َ َرٍُل إُُ إراھما ِ ُ ُرُِ َكذ ،ن .  ل أُ رھذا ا

  ،رىُأ ٍ ِِ ٍ َِ ِ ر أِذ  َأ   رَُد أدَُد اِرِه اِذ
ُ دا ٌَ ُ ًن ِس أم أ. أُ ،نوا اَُ م أنُذا أرد ن

  .َُوا إراھم

www.arabicbible.com

info@arabicbible.com

الخدمة العربية للكرازة باإلنجيل

P.O. Box 486, Dracut, MA 01826 USA - All rights reserved © 2008 - 2014



 24

  

 ُُإ  

 ًن رََُ ً َ ًر ُلُ رُر ھذا اََُ . ِة ر ِ ََإ د
 َُُن إ ،نوِر ا ن رَ ِديح اا َِِ  ُوا

 ،َ ذيرام، ان"أِدد ٍءو أُةً ." أدَ ُمَن ھذا او  َِر ِ
َن ن ُِرِه، وََس ُ وَد وا َِِا  وٍزَُ ٍلُر . َل َ نو

 إذا إَطَع أٌد أن َُد . وأَُل ََك ُراِب ارض"راھم، 
 دَُ ً َُك أَ ،رِضراَب اُ) ". نو١٦: ١٣ .( َِِل طِ نو

ُ وَِق ِ إر ِرَض أَ أن ِ ،ِرھِذاِ ِ ِت م ااھ
  )١٦أُظْر ون . ( ھذه ا ،َِ ال ُ َظِم اوت

  

 َُُِذاَ  

  أو ٍَ  أو ٍِل إرَ  ََِدِِ َن وُدَ  أ ُظنَ َدًة
 ؤُ ٍَ . ُ َكو َد ذا ؟ِ ٍَطَِ َن وُدَ  ُر أ َُ ن ھلو

 َ َدَثَ  ب؟ ھذاَ ِن ا َرَكُِ ُدوِن أنِ وَرةَُ ٍ ِرَ ُروِج إُِ
َن ن ُِرَه  وا َِِا  َن د مراھن (إو ُظْرُ١: ١٢أ-

٤ .( ذَھَب إ وأن ،ََُرو ،َُهُ، وَطُرَك أ َم أنراھإ ُ د َد
 رَ أرٍض.  

 ٍُق  ِ لُ َ ُلا ھ  ً ، ِذه ا ِنَك َوُھ
 ِ :رىُأ ٍَِ ن ُنوا ،َِ ن ُ . َِن ُو َ ِرى ا َِ
د ظََر  ُراھم  . ِ، أدُرس ُظُوراِت  ِراھم َظرِ 

اتٍ  ر . ٍَ لُ  ُدُقَ وھذا ،َِ َدَر ذيُھَو ا ُ َنو
، ُُِرُ وُس أ ُ أد طُُب ١١: ٣ ُرو . أَ ُ ََ ان

 َ . َُھو ُ ل نوراَء ا َ ذيا . َ ُ و  ٌندا إ وإذا
ُ ُھَو داً اُِدر ُ ل . وراَء ُ ،َو َُب ط ِ َِِ وراَءهُ 

َ.  

 َ مراھُوِب إ ن ن، أوَظِر ا َِن ُو َِن ا  أ
لُ . ِِ ارَ ا ھ إراھمُ اذا  ،ذا راهُ َ لِ  وا َُذَا

 ،ُ َلرام و ُ َرَُث ظَ ،ورةُ ِ  رَ  ُه" ھذه ِطَُِك أَِ
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م أو ش أو "ُ  وَرة رًِ ). ٧: ١٢ون (ارض 
َل اذي هُ ." َطَب وا ََذو ھذا اُأَد أ  ُ  ،ُوبا َِذِ مراھإ

  رَا م إراھو إُد َن ذيا ِ َ ًُو َُِ.  

" ت إل"  . اَذَُ ا هُ إراھم َن ي وَت إل

 ، رِ" َت ".رَك ا  ٌتَ ُ ْنَُ م َ أن و ُدو أن ،
 ، ت ھذه ا" ُثُ ُث ُني، ." ا َأو "و ،َرِ

ُ  ُرو ." ُرم، أو ُؤس " أَُرَة اَِطِ ھَ وٌت،"أن  ٢٣: ٦َرأ

دَُم ھذه اإ ُِر إُ  ھذا ُدوم . وأنَ ُدَِ ،ي ن رِقا وإ
ل، َن إراھُم َُوُل ِ، . وَُوَرة وا َِِذَ "َ ". َِِذ و

َر ُد  ر د ْنَُ م ُ أ َذا ِ َمذي أِن اِل ا ن َرَأظ ،ا
 ُه إ َُُُ َن  َ َوُب َف.  

ا َذَمُ ھذا اراِھَرَك إَ  ِّراُا  ،ًوَُ َدَروإ
َِ و روا . ََُُ   ،َُُأ أ َِ دَ أن ََِِِزو َلو

َُذوَُ وَنِرِا . ُ دو أل، وََِن ا ِرا  َط َور دو
 " ًرج" ُِرو  .  

 َر ،َِدَد ھذه اَ  َ ود ا َِِذَ ِِوَ ُم إراِھَد . إ
ََِ ُوط أن  ُمراھرَح إَإ ،َِد َدة اُِب . ھذه اا ُرُِ 

 ُم ُْن ََُرُض ِ أن  أ ُ َرأ َ ُدو أن نو ،ِ    ُس دُا
 ًُوط َرُِ داُِذ ا َُ .  د  ُوط َط ور َف رى دو

َب مُ اَ ،وَرةَُُدوم وَ ط.  

  ِث ا ََُذ و ،ًرَ َك ر ُمراھإ  ً؛ أرَ ُوط ذَھَب
 أَُِد أن ھذه اَ ".ِر  "َُرون، . ٍن ُدَ ُرون

زر ِز ًأ لُ . ھ وا َُذََل ا "،َ " َُذَل او
 ،ٌِل،"اََُ داً، أو أ َُ ُتَ " ،وِلَ ُِث ا َُذَر اأ" ،ُ 

  ."ذََ ا: "وأ أُ ھذا اذَ." أُرُد أن أِرَكَ 

ا  نو م، أيراھإ ِ ِ ن ِنَ وِن اَ١٣و ١٢  ،
ِذا ََ ُمراِھح . إا  رآ ًَذ ِن مَدَث . ٢٢و ذا

اِ؟ رِث وا ا َِذَن ا  
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أَُِد أن َ أَب، "  ُ، أرُد أن أِرََك،"د َل إراھمُ، 
"  ِرَف ُدَك أنأُر ، ٍَ  وَنَُ ُد أنرُ َتُ ُم، إنراھإ

 ًَ .ءَ لُ  ،ًَ أ ُت أُ إن . لُ رى أ أن َك إ 
ود ت ةُ إراھم ." َء، ن َُوَن د رأَت أ أ أيَ ء

  .م َُْن ُرُد أن  ًََ  ن أُُوٍر أُرى

 ِِق َ ١٦ون   ِن َُ ِنُِ َرةم وراِھرى إ ،
 ً َمراھإ ِِط ِدِهَِو ِ–  ِق ھذا  َ داُِ راً أن رَ

 َِرَِ زوِِ  وُُزو ًَد إِراِح زوَِِ، أَم إراھُم ًَ . اود
لُ ). ٤ - ١: ١٦ون (اِر ھَر  طا َذه ا ًَ َِدُو

إِل، اذي أََ أَ اََرب،  َ  َن ھذه ا  ِر ُُن 
ِراٍت َن ُوِب ارِق اوط،  ت َُِدَث و َظن إراھم 

 َ أن َِِدَُ َجإ .  

 َ مراھإ َِ  ََُِن ا رآ ًوَ ُلَُ َرة ُِد أنَأ
 . َِوا ودُا َِا َ ُلَ ،َا َُذ ،ُِث ا َُذ

ُُِنِ . اََِ  وُھ . َ ُمراِھِرف إ َِ ُ َذُ َب أن و ،
ُ  ل ِت إراھم ا ََُ . ن مراھإ َ ُ َم ذاوھ

 َِِ ن َُِرُ ُوط . ،ِ  مَُُ نذص اا ُوٌط إ ُرُ
ِ  واُوُ أن ُ ُدُھمرُ  نذَب أ. وا و دو ُ َدَُ أن ً 

ُُر إُل إِ ِل ان اذي  أن . إِل ن ِة إراھم
 ُُُ، ُھَو أٌر ََن دُ ذين ا ٍِسُ َظَمم . أراھ ُ َرَظ

ار اذن وھذا أ َُ واِداً َد . وَل ُ أن ُرَِل إَل َداً 
  .إَوا ارَََ اُو  ِة إراھم

َُِن ا رآ ًوَ َرة تَ َ د . ِصِن ا ٌوَرةُ إ
 ِ ِردَ ن ُرُھمَِ  و ،ِ  ُ ُمََُ نذَر . اَذا ظوھ

 َ دَُ مراھ ِنَ رَ َُرة ن ُ . ،ُ َل ،َِ ِة ا رَا " َراي
وأُِرُ وأُطَك أِ ً . إرأََُك َ دُو إ ََراي ل َرة

 ًن ." (إو١٦ - ١٥: ١٧ .(  َط ،مُم ھذا اراھإ ََِ د
ً ! وِِ وَِكَ  أ ت ھَِ رة تََِ دو!  

www.arabicbible.com

info@arabicbible.com

الخدمة العربية للكرازة باإلنجيل

P.O. Box 486, Dracut, MA 01826 USA - All rights reserved © 2008 - 2014



 27

هُ إَق،  َُ أن ُ ُ َلَرة، وَم وراِھ ٌنَِد إُو ،ٍََ َد
 رِ َ ذيا" ". ِنا طَ َس ِرْد أنُ م َ َك أنذ

ُ ُُِ ُھَو  َرُھَأ د ِ  َِ ُم ھذان أ.  

 َأ د ،ًراَن وأو ،ِا را ََُذَ ُمراِھإ َ ،ً  ُقَإ َ
. ھذا أَھمَ ذاِ إراھم َرُِل اََ  َُِ د . ، َرُ  وة "وََ

 َك ار ،َن إراھُم ُھَو اذي ُر اَن اذي ُ ". َدر
، ب ر ًَذ ِ  ًَُِ َن ِا را ََذھذا ا نُھَو . و ُ ،ة رذه ا

 . اذي إَر ان ذا   ذيُھَو ا ُ ،ة رق –وھذه اَإ.  

م َُْن إَُق ط إَن َُوَِ إراھَم وَرة، ل وَن أً إَم 
وان، ھ ُھَو َ ُولُ ُ ُِض . انُوُوِد ٍ ورَن  ًََن 

ِ إَق إ رأِس ." أُرُد إََق ذًَ "اَِطَق،  ُم اراھَذ إ
 ُ ُ َََُط  ِمإ  ،ٍبُرِ ْنُ زِم، وإنََِد ا ،لََا .  نو

 ُ ُمراھَم إ د درة، وا َِظا ًَ ُ َرَد ،َِِط  ًرھ
ََد إراِھُم إَم ) ١٩ - ١: ٢٠ون (َوَن َذ ًَِدِ ًَِة إق 
 ، ذيِرأَه، ا َوةَ ِنر"اَدُ َوة ". ن ُرُ ُِز ا رھذا ا

ِ  ُِل إِر  م، أراھإ ِِذا ِل َِذَ و ،ِ"،ً أو ُ "

َر  َُرَة ُرَ ِرٍن َن ان َد . َِذھذا ا  قَْم إ دَُ م ُمراھ
ِا را . َذ  ًَذ َُ ُمراھَم إ د ل" ً أو ".  

 ِ َص َََ ُن أنُِ س دُِب اا ََِر نإنَََِ : ً أو ُ . نو
 أن َُوَن ُ إَُك أو َُ ون. ھذا ََس ًَ، و ُھَو َدٌ   . َِ

 ُُإ ُ َن ،ُمراھ.  

  

  اَلُ اِر

  َْن أَت؟

 اَل طَََ ٌ ِ ُوب ھ َ ِ إن .  ُوبَ ُم
 ُد ُوَِد ُھَو وأُُوهُ اوأم، َن ُُِك َِِِب أِِ اذي " اََُب،"

ُد ِ  إُُ . ُوَِد ُوً رأَ  ًِب َؤُ ٍَطر ُوُب َش دو .

  َب دو ،َِِِ  ءَِن اَِ راِنُد أَوُ َن ً ُوُب .

 ھ ََُرَِت ار؛ وِِن اا قَ ن َن ذاِنراُث، اِوا ُ وِرُُا
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اوُد اذي ََط ُ َُراھم واذي إَََل إ أ◌ِِ إَق، وَن 
َ . َُ َُُِل إ اِن اَر وِرُُ َع ُوب و أُ نن و وب

 ِن أ َََرَرَق اق وَهُ إُوُب أ َدَعٍء، وِ ِن ِلَد . أو
 ،ُ َْتو ُ َُءت أ ،ََرَو ِ وِرُُا قَِ َكَهُ وأُوُب أ َدَع أن

 إذَھْب وا . َ ََِك أن ُِدَر َ ُوب، ن أَك وَف ُُكَ "

ٍم إ أن َدأَ اوع أ َِِ ن َِك) ". نو٤٣ - ٤٢: ٢٧(  

 ًُ َِمَ ،ِِ ن ُوُب  َب ا ُوا َِا  . ِو
 َُِا ِ ِزُلُد و ًُ رأى . ُ َد وأ ،ُ ُ َرَم، ظُھذا ا 

 ََط ذيَد اا ِم أراھإ َ ُ .  زًءُ ُوَب َلَ ْن ُ َدد وو
 ،ًِ ،ِِ طُ ن ُأ ز" َك إ ذَھُب وأَُردَ َُ ُظَكََك وأ أ وھ

  ).١٥: ٢٨ون ." (  أُرَُك  أََل َ َُك ِ . ھذه ارض

ھَ، وَل،  إََق ُوُب ن ھذا ر ًوءا ِمُا" ب را إن ً
وَل أن َُِ ِرََُ، أَذ ) ١٦: ٢٨ون ." ( ھذا ان وأ م أَم

 ،ِِرأ  ًَز بَوداً وَُ َََُوأ ،َِِت رأ ََُذي وَر اََا
 لُ ن ًراُ ََد ن ًدا َطو  ُ ُه إ ِطُ ) نو١٨: ٢٨- 

٢٢.(  

  

 ََرَ َُُوب

 ُِوب ِ ن زَء الُ اَُ ًِ ُدُث  ،ُھ .

ََد رَن  ًََن اََِل اق ِِ َ ن، إَز ُوُب  إٍِر 
 َ ًا د َِ ُِرو . ِ ح اا  ِرِذا ا ًُد َوَِ

وَرَُ إٌن  ُطُوِع : "...واِن ن ِر اون، ُث َرأُ 
 رأى أَ  ُِدُر َ َِرَب ُقَ ِذهِ . اَر ِذ . وَِ قُ َََ

 ََُ ََِِرُ  ُوَب .رُ وَا ََد َط ُ  َِِل أط . َُكِأُط  َل
ِرُ م ُوب. إن َل َك؟ُإ  ُ َل .   َكُإ َدُ  َل

َك َھدَت ِ َ واِس وََدرت. ُد َُوَب ل إرال  . ََلو
. ورُ ُھك. ذا ُل ن إَِل . ُوُب وَل أِرِ كَ 

َت . د ُوُب إَم اِن َِل ُو ٍَِو ًو َ َظرُتَ  ًِ
َِ) ". نو٣٠ - ٢٤: ٣٢(  
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ؤاَل اذي َطَرَ  ُ َُُوب ُظوا اِ" :َك؟ُإ  " ِنَز 
 ت ،س دُِب ااَََق وإ  ،ٌَِء د . ت ً

اُء ُُِر ن اِص اذي ن ُِل ھذا ام أو ذاك؛ وت 
ِِ َِِ أو ِن ُھِو ُرَُ . ِمن إ ُل ُ ِنَُ م ،ؤال ذا ا

ُ أن " َت؟ن أ"ل َن ُؤاَ . ،َِ ُُُوب َِِن اُ مَ ،ِ طو
ُ أراَد أن ِرَف ُوُب اَواب  ل ،واَبِرَف اَ َج أنإ َ .

 ،ًِ رأ   ُوُب ُمب"وإََُد، ." ادَم اھذا ا نو
 ، ن ،ُُ  ُذر ََُُ ذيل، واراھَ "إ َ َد ".  

 ،َُ وَُ أن ُُِ  ذيوا  ِھذه ا  َر ُذو َدٌر آُُ َكُھ
 ِ ُع"وأ◌ًلَُج ا َرَ ." ِ ُِوِ ْنَُ م ،ًُ َن ُوَب ن

  .أن ُِر ََُل أن ََِرهُ 

 ُ َلَِ ُن أنُِ  ًأ ِ ُب و ذارى، وُأ ٍََطرِ إ
 ِدِ  إ ًِرُ ،رىُ أو ٍَطرِ َنَُِ ُُِ ََ أن .

ود . وأراً، ََِم ُوُب ِر ِ ََُ . ھذا َِت اُل  َُوب
َُ، إَ أراً ُ َو، اذي َم ََرَ  َو ُُِِ  َل و ،َُ ع

وُت واوُد واُطن،  زھذه ا َِد َن ُ هُ أُوُب أ َرَأ" َ ن
 ِ َمَد أ) ". نوَ١١: ٣٣ .( ِِوَِ مََُزَإ ُ  ِرْفََ م ُ أي أ

 َِِ ِب ل ،ًَُ . ا ِ ِتِ ن  َك ا ھ َُا
ََِ  ٍتَر  ِدُقُ ََُُ .   ُ ُبُ د ھ َُ روا

 ََُِ .  

 ُ ََ أن ًأ ُ َُُ . ،ِرَِ َُِ أن ُ ُر ًأ
 ُ أن َطَ ََِر . ن رى َ ٍتھإ َِ  َشَُ ُج أن

 ،ًُج أن ُظَر إَ وق. ََُرُض  أن َُون ِص . أوَِ ِل نِ
َ َُطُب ُ اوَت  رى أ وَف ،ً ُدُرَ س ا دُِب اا

وَل َ ََل اَس  طوقاَ وَن إُط . ٌرُھَو أ ِ َظَر إا نو
ََل ُلَ ٍء، . َروري إذا أَرد أن َََف ن ََُرُض  أن َُون

َََ ذيُھَو ا ُ .ِ َ طُ ُلِ وھَو .  

ِِدا ُظَر إ ُج أن ،ًِ . ورُزَا ١٣٩ َ ، داُود 
 ،ًِ"َِ ِرْفوا ُ  رَِِري. إِرْف أوا َُِظْر إن . إوا
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 ًِدَأ ًَطر ِِطٌل واھِد ٌقَطر ِ َن) ". ورُز٢٤ - ٢٣: ١٣٩ .(

 ُُج أن طَُب َن ِ أن ُظَر إ داِِل ُُوِ وِ، وأن 
 َرُونَُ أن ُدرُ ن .  

َوَ ُظَر ُج أن ،ًراذي . أوق واَ َظَر إَ ذيُص ا
 َ َط وأن َُو ُظَر ن أنٌر اِ ُھَو ،ِِ ِلدا إ ً ظَر

 ِ َِم طُ ن ًزءاُ وَنَُ ن وأنرو. اَ َظرَت إََق وََ ق، ھل
ًة ُظُر إ داِِل  ر م؟ وَِِ  َكِن ُھِو ُوُل ذا َرىَ ، إ
َِك َرى َ َََِك؟ وھل ُظُر إَ  وَِك َرى َف ُرُدَك ُ أن 

  ََل َ ارَن ِ َك؟

  

  اَلُ اِدي َر

  ُ اذي َُِطُر  او

ود . د دَر  ان َة إراھم، اذي  ِن ان
 ََ  َرَذي أظُوب، اَ ِة إ َظَر . ِة ُل إَِ نوا

ُُ ات ار ر ارة ن ِر  ِ  طَُ ذيف، اُوُ
  .اون

 ف ُھَوُوُ ُدو أنس دُِب اا  ٍ َِ َُب أِ . 
 رُو  ،مَِ َطُ ُ رُ ،س دُِب اِت ا َِ َظِمُ ِل

ُ وُف َُو واٌِد َن اِءاِت  ھذه اِدة  م، أِِ ُو َطُ) ُرا
 ًِ ُُدُرَ ذيلُ اُھَو دا(.  

  

ُ ُوُف ِ  

ِا َِِوَل ا َِ فُوُ ُ ِ ُدوُر .  ِھذه ا َُِر
 د، ُھَو ُرودِد اا  ٍدَِدٍد واَ  ُص َََُولُ، ٢٨: ٨َ ذيوا ،

، اذن ُھم  وُن ََمُ أنُ ل اِء َلُ َِ ًِر ذَن ُِونَ "
وَن َب َِدهِ  وُدَ ". ُواََإ د ًراَ فُوُ َُوةَرَب إ طد إ

 َ زَُِت اذه ا مَُ وَب ُ وُھم، وَُن أ ن–  ُد َُؤ ٍتَِ
 ًأ ِ  ِر َف ا ُلَ ِ وَن " :ََ  نوا ُوا و 

ُھ إ وُُِ مُ ُظوا .مَُا ُد ُ ٍََة أرَ ِءِ ُ  ...
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ظ ًة مُ َََِرِض وا  ًَِ مُ َلَِ . مَُس أ ن
 ُ ِلَ ُھ إ وَُُن ." (أروَ٨ - ٧، ٥: ٤٥.(  

 ِ ِ    ُر ُُ ت ًَُر ف، رأيٍُ◌و ُوب، أَ
ِل  َُن ُھَو اَُطر . ُ رام، ون َس ُ ُھَو اذي  َذكَ 

. ُوُ ُِوُف ھذه اَ ، ون ن زاِوٍَ أُرى. ِطواَل اَوت

 ُدَ م ًُُد َرَِ ،ِِ ِ رامُ   ُرَ أ ُُ . ًداَ َِ د
ن َِِل إَوِِ؛ ُم إَِم ُزوراً ر ٍَم َِرْ؛ و َُِن أُوَك اذن 

ِِ . وُدوا ن ُُِدوهُ  رََ ًَ ُدْث م روف ظَك ا ن ً ن أو
ُ إ ،ََد ن ُز  . ُھوَ   َس ،َِ ٍَ َل وظُروٍفِ

 ُُ طُ رَِ و ُ َد  َِ لَ.  

  

  َطٌت َِِر اِر

ِا ِ ٍتط َِ ُ ِا  ُم دُ . ُوا  ،ً أو
 ِف وأُوُ َن ت ِت ا ِِوَدةً . وإَ ُتن ھذه ا د

ِوَذَُ وَنَُ ن أن ! ًِِ ًِداُوُب واَ ْنَُ م ُ أ ٌِوا . َه ُُزه ََ
 ا رَن ا َرَأ ًذاو ًھذا أ ِِإ  َب فُوُ–  ْنَُ م ِ طو

 َِ ًِد دھذاوا  .  من؟ وِ ندوا ِد   ْنَ نو
 ،  َرَ ا ِْر اََ م ُنَ ؟ِِأ َ ٍَِ ٍت د

َ ُوَنَُ ُؤھ َكَم ذَرة أو . وُر ََُ َِم أد   ُروَنَ
 . ََب  ًَ ،ِ ذه ات ُوب َُروَ أو را نو

َِا ف ھُوُ ُ ِ  ُ دُ ا : و ،ِ ُظُروِف  وُدُ ُ
 ِرراَج اِوإ ِداَءھ ُطَ  َ أن ََِِدَر ٌَ َ ٌعٌد أوَو .

 ُطَ ُ نَِذُ  وو  َكَِدَر وا ِدَمَ ِدٌر أن . أن ُو
د إََدَم  . ُِدَم َر أَِِك وَِك   وو ُوا ُذِن

 َر، وِ  ِِا ِ ِبَوُ َََُ َِ ،فُوُ َِِ داَوَة
ُ  َِذ ھذه َِا  وَف  ا ،ًوُ وِتََن ا َرةُا ِا

وِن ِ أن َِدَم ُوََك  َداَوِة ََِِك، َ . إ ھذا ام
َل ن ِل ذَك َكَ  َُ . ت ُظُروُفَ ظ َف رى وَف ، ًوو
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 َا َِطِواِ َكِ َك ُذي أراَدهور ا دَب اَ َرَك َُ َِ ،ا ِ
 ُ.  

  

ََ ِر لُ اَا  

  َ اوُن، وَدأُ اُُروج

َل   ُد أنرُ ،مدَِد اَِ ِ س، ودُِب ا ََِل ِدرا
 َُِ صِب اِر ھذا ا َطوَ  ً ُھذا . أ َرأُ أن ،نوِر ا 

ِ إراھم  ن ُذر َِدب ُوَذُھم . اَل، وأرام، إَُُوُب إ ُھمطوأ
 ًوُ وِتََن ا ُفُوُ . نَُ م  ُھذه ا ُد أنَِ ،نوِر ا َِِ َد

 َِرھ ًَِ َرَة ََوى إِرِ وِع إَُن ا ً.  

وَد ِدا َِِر اُُروج، ھذه اَُو ََُن اس ا م َُْن د 
َ ًُد، ََرت ن إ َََرَة ََرًة إُُ وٍر ٍَر َن  ُت أََأ

ً، إُوا إ د. اس ُوا أُُِ ن أن واُ  َل أنُر . وِ
 أ ،ِ ِب ِر َر َدِةَظِم ان أ ٍدن وا ُرُِ وَف ُروجا

وُ وُھَو.  

إدى أَِر اِل اُ  َ وِ  ََدِة ھذا اُُوِر 
 ُم َُن َدُھم ُوٌن أو ُوس أ ِد، ھََُِب اَن ا رَم . ا

 َدِوا ُدَوُ ْنُ . َم ھذاَُ أن ِِأ  ُط ٌمظِ َِد ْنَُ مو
َل َُو ٍََن اواِِد َُط ِن ن . اب رى أو بِھذا ا َِ

ُص ُِت او  او اَر  إذ ، .  

ََدِ اب ا، ون  نَ : ود واُ ََوًَُِ َ أُرى
طَِن اا  . أن ُ وأراَدُھم ،وِدُُا  ،رِ  واُ د
." اََذ"أو " اََرج: "ُ  ُروج ُُِ .وا أراراً 

ر ُم ن ِب إرال وَف وُدوا طرَُم ُُروجِ  َظُم ھذا اُو 

وِدَُُن ا.  

د . إنِ َر اُُروج، َِ إَ و ِِرً، ُھَو أ ًزٌ 
؛ وُِدوِن ا ،ُن  وِدُُِر ا َت ً ِرَ وَنُرَز وَنراَن ا

طَِر ا َت ً ِز رَزُح . َُِ ِنوُر اِ ُُِ راِجإ َ
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 ََُِ ِِِ ُس دُُب اا ُُِ؛ ودم اِ ِودُُ ن نِراا
ِطَِ  ِو رم اِِوِدُُ ن َمِر ار.  

، ا وَرھ َك ُ؟  اَِل  طَا ِ وِدُُ ن رَت رَ ل
إدْأ ِِراَءِِ ان، طِرُُِ .  ً ِدراِ ََِر اُُروج ا ،ِوفَ 

 ث اا َك ھذه اِ" : َف؟ و ذا؟ و صُوُل اَ ذا
  "ُُِ أن أَُطَِ  َُ ا؟

  

اَ ِر رلُ اَا  

 ھ ٍ َِ َُِزَدرىَُن ا ٍ  

 ِّ وا ،ََُِب، اَم اَ ُج أن ،ُروجَُر ا َمَ َِ . إن
 َِت َِدِة  وِدَُُن ا واَُف ھرو ،ِ ِبَ ُ ِ روِج ُھَوَُر اِ

وُ.  

  

ِل أِث َر  

إن ِر ََِر ." اََذ"  رأُ   ،ًَُ ُروج،
َِ ا َِ ُروج ھَُن : ا ُروِجُ لراإ َ َمَُذ أھَو ا 

 ،َ را  ً وِدُ ً أو ُ وِدُُت ھذه ا د ؟ودُُا
 ُ َظمدى أإ ھ ودُُن ھذه ا رھمر ُ ِِب وزاِت اِ

َ ٌٌ . اُدس ِ إ . ٌر مُ . إ  روج اُِر ا َُِرَ
ِن و َن  ذار، ورُدوِث ھذا اُ ِ  ن . ُزرھذا ُھَو ا

لُ ِِر اُروج وا.  

 ً ر ر وِن ا إ َِ ُلِ طا َِِ َن ا نو ،
ِد َ ا ِ  ََطُ أن ُُِ ً ًِز ًَ روِجُُر ا .

ِ ُق ُھَو اطدٌ : ا ًُن أ . ل َل؛َ ُد أنرُ  ُلَ  ُنو
 ُُ  َرُضُ  ُلَ.   َسو َُُ  ُب و  ُلَ ُ وإن

وإن م َُْن أراراً، َُوُن َداً، . َرَُب  ،ََُِِِن إذاً ً أراراً 
ِوِدُُ َُِِِ لَ إ َِا س وُنََُن . و َر ر ُج أن

طَا ِ وِدُُ . َ إن َِ"،ص "  ً  ،ً د َُُوا
ُص  ارر َن .   ِرر، و ِ  اِد اَدم
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طَن . ا ًل وأ ،ًََُراً وِ ،طَِب اِ ن ط َس
َِطُ.  

َز دراِ َرِ  َرُ أن َ  ِ َِ َِدرا  ًُروِج أُا
 ِّ ا وُ . ھذا ُد أنَِ ،س دُِب اا  ِ ِترِ ُل  د

 ًَ مُُ د وُ لُ را . وُ د أن َردَ ٍظ وََ ُدوِنِ ُِدَأ وأ
 ًَِط ِ ِتَظُم ِرس ُھَو أدِب اا . َََظَ ُدَر َك أنِو

 ِ ِل  ََِِھُ رَت َ إذا ،وُ نھذا ا . ًُم أراھَن إ د
ون . ِِب ، وِ ُ ً، أطُھم ُوُب إً، وُوُُف أََذھم

 ِ ِبَِ وُ َل  ْرَ ! إن  ِِا لِ ُروج ُھَو اَُر اِ
 ِلََ وُ ِ َھم.  

 ِلَ  وُ ََُھُ  

ِ َذا اِب اََُد رُا وُ َطٍء، أَ لُ َل . َُظُ
ُس  اَ  . ِرُف ذا  أن َُوَن داً  وُن اُ د ُرن، ا

اَوُد اذي ُِطُر  ُوِِم وُم ُھَو َرَُُم ن ُُِوا 
ود أطُ و ھُؤء اَد ُ وا رَُوَن ِ أََر ن أي . أراراً 

 رُم اَُ د ،رٍء آَ . ُبا ُُ  وُ ُھمطأ مُ
 َُوساُأِو ا ُوُُوُھَو ا م، أا  رٍء آَ ن أي َرَُر أ ر.  

راِن  َدُ  ِنرأ ِ ِبِ وُ طأ ، ِو رِل اا 
  .أطُھم ِ َََِ، وأطُھم اَِدة: ََِن

ُوَن   ،َس دَُب اُس اَرأُ ا د َر َرأُوَن د ِ
 ِ وَدِةُوَِت اِا ََِدرا ً  ،نوُروج، . اُا درا  مُ

. إ ھذا اَّد ُ اِرُئ َراً ِِراَءِة ابِ . أي ارر ن ِر

ُروج، وإُِر ا ن رِث اا ُل إَِ د نن، وِوِر ا 
 دھو ، ًَوُُ َرَِراَءةُ أا ُُِِراَءة، وا  ََُرُ ُِطُ

س دُِب اِراَءِة ا ن ُروَنَُف او . ُس دُُب اُدو ا دھِ
لٌ  ُ ٌلأو َد َِدٌم ھَر ُ َو . دھ ُُِ كَ وُھَوذ َِ .

ل، َدأُوَن ِِع ِ إذ ُُِ أَر  دن ھذا ا َدَوَن اََُ دو
 ًوَ . ًِن َدُ ،ِِ َنِوُر اروج، وُِر ا ن زُءھذا ا
  .َِِدةِ 
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 ُدَُ َف ِرَف ن ،َھوا  ِرُ إذا .ََب وط  ً
اُذ ن ُوَع أن ََُُم َف َُون، إَج اراِوَن أن ُوا 

" ً اِِس اُ  . وھذا ُن أَ–  ًَف َُُدون  ُر " ,طدُ
ھذه اُِس . اِھُن ظَرهُ ِب ووََ َُِل َُظَم وِت اَِدة

 َِ  َدِةِِل اَ  ُذوَرھُ ُِدَ  ُودَا ُِوا ا
ِِ َ  وُ ُ َم ع اِا.  

َِا َِطر وُ ِةَ ُظَر إَأن أ أَود .  رىُا َُِا
ُِ ُروج ھُِر ا ودُر. ارُھَو ا لَوا . وُ ُ د َد

ن زَك اذ  لراو إُ َُذي إَر ا رَُوَن اَُ . ً ،ًط
 َن ُِر اُروِج إَ ًِن ارر، أو اَص، َُوُن ةُ 

ر رَُِن ا ًإ وُ.  

  

 َِوُ ُ  

ِ ُھَو أَظمُ إٍِر ُُِن أن  ِطَا ِطُ ن ً َِ َتَر أ رَََ أن
 ِ اة ُھَو أن َُِ أداًة م . َزهُ ِ كَ  ُم اظُر اِا

  .ن  ُِرُر ارن

 ُم إََِ ا وُ ِةَِ ُوا   َدٍةِوا لُ ،لِرا َِ
 ً نَأر دَ .  نَرا  وُ َُ ذيا رُس ا دا

  ."ُ و، أَت َ ء: "اُو ُھوَ 

 ،َرُ وَ  ِر ِرون ِدِر إ ِل ُظُروٍفِ نو .

َب َن ُوَ ُظن أَ ٌُص َُر ). ١٠: ٢ - ١أُظْر ُُروج ( ذا ا 
ُذو أَھ . َ ُدو أنَ ،ِرِهُ ن نَرا  ًرَ ََأ د نو

 ٍُذَرُ   َس ذا أَھ ِ ُ  ِِإ  َ) . ُروجُ١٥ - ١١: ٢.(  

 ُ َُ ذيا ِ رُس ا دا  َِا  نَرا  َق وُ
 ِِ ن . ،ِ َُت ِر ،ة رھذه ا" ، ٌص ُذو أَھَ َتأ ،وُ 

َِِ  ارَن  اُو ،رَج ُو ".  أ إَرَُك وأ كَ 
راِِد اَم اَد آ وٍمَ ُھَو ذاَت ُ أ دھ د أدرَك َن َد أن ،ن

 ِراِ ٌد َدوِرِهِ . روجُ  َُرأ١١: ٢ ،"   ِم َك اِ  َدَثَو
َ َُرَج إ إَوَِ ُِِظَر  أِم أ وُ رَُ . ًرِ ًُرأى َر
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 َِِون إ ًِراِ ًُِرُب َرَ ".ا أن ھ صا  ِوُ َرةُ اِ
َ َُر طٍف ٍق َه ُلُ  وا ُُوَن  وأ ،َِِ  نَ وُ

  . ُن آمٍ 

َت ھذه ھ " َك ار ،َن َ ُوُل ُو  هُ، 
راً  رَُ وَنَُ ُدَك أنأُر ِ ا طراوُ  . ََك إُِد أن أُرأُر

ُر ھذا اب َن  رُ َف َر َُ ،ًَ َنَِة أر دُ ُھوِتا َِدَرَ
وِدُُا . ََُ رأى ،ِ  رَا  ًِر وُ َن ،ًَ َنََد أر

ِھَرة ِب اراَرِة اُرَُ . َِوَدةً ر ظْن ھذه اَُ م ،راء ا  َ
ُُ  ًوِن َواٍن ُدودة. َرَ ُھك  ُ ذاُل ھَِ  َدًةو .

ْل إ رد، ل ت  وَ مِرق وَ نَُ م َُُة، ا رن ھذه او
 - ١: ُ٣ُروج (َََِف ذا ري  ََرَب ُ وُ .وَدًة ط ر

 َُل َُِظَر َداهُ ِ" . ُُظوا ذا َدَث َد ھذا). ٣ أ ب ررأى ا َ
وُ وُ َلو َُِِط اَن َو .ذاَل ھ .َُھ ِرْب إَ  َل .

  ٌَن اَوَِ . إ َِْذاَءَك ن ِرَكَ  دُ أرٌض ِ ٌِفَت واذي أا .

ُ وَ وُ . َُم َل أ إُ أَك إُ إراھَم وإُ إََق وإ ُُوب طَ
 ُظَر إ َف أن ُ ) ". روج٦ - ٤: ٣.(  

 َس أن ُھَو مُِا أن وُ وِلَ ُ ََ ،َطَھذا ا   وُ
 ُ ِ ُب َن ا ردا  ودُُا َُِ رأى . مَُِس او
وِدَُُك ا َل ًَ َلَ ن َُُأو َر وُ َطُف . ُ َرَد أ

 َ مَُ  ر أن َدِةَوَُا ََُِك ا َمأ وُ وُ َإ ُھَو أن ِ
َ ًَ َلََِ نَء ا دو ،ِوِدُُا ََُِ ذي رأىذا، . ُھَو اِ

َ َِب إرال   رُ َُبطَ ونَر إ ُُُِر ُأ وُ ُ َرأ
  .ادم

 ھذا ا ََ ا د َل اَ َك أنِ ھل د ؟وُ ُء
 ُ َرَري، أظَِل اُ رَل ا د بِر ھذا ار  وُ َلَِ

 د ُذو أھأ  ُھَو َوُ َك أنذ ُ . ،ر َدِةَوَُا ََُِم اأ  أ
 ٍ  ذا أھ ً ََأ ُ أ وُ ُُِ ُ َن .نِِن ار دھذاِن ا :

أنُ و ُھَو  أَد ُذو أھ، وأُ أ ًََ ذا أھ ٍِد َر 
وُ َد ُواوا َِوداوَم اُ زا زَ ِنر دھذان ا ،َُ ُ . د
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وُ ن َلَ َِ ،نَر دِن اھذ وُ ُ َم َرََا ََوا 
  .رِر  ِن ِر

َُظُم اِس اذن ُھم َ وُ َِِط ،ٍُذُوَن ُلُ ٍد  َُروا 
 ُِ ٍل واُُوَ ِرِھمَ ن َرََن أِ ؤھَُص اِب . اا 

س، ُدو رً ونُ َ وِ  دُا ًِأھ لص اَر ا ن . ُل أن
ُِ ب أن رى َدً أو  ُ وم، وإذاَس اَر ا رَُ  ُِدَ ُ َن
َِر ا ذ ُج أن ، طَوِد اُُ ن ُر ر ُراه أن ،ًوُ ً :

رن رََُن واِذُُن ا ر رَُُِذ واُُھَو ا ُ ل ،.  

  

 ُُ َدرٌس  

 َلُل اَ ذين ُھَو ا ُمَ ُِواُُص اُولُ . اَ
 ُِواُُص اِب : "اَ ِة  ِ َطُ ِدَمَ ن ِ ُ طُ إ

 طُ ِبََ ِ ِدِ ِم ِ ِِ ".  

ِ ِر اُُروج، َ ُ ُُِرًَ، وُھَو َُث ن أٍن َُِوَن 
رَن ا ًزءاُ . ٍن ُدوِن أدوات َلَ ن ُ . ن َِِ ُ ُثَ َكذ

وُ . ،َُُِ أن ِ َب و  ،ُوهُدو وُ ُدِ  َنرُ نو
"َل ُ، وأن َُو د ذو أَھأ  َتأ ،وُ  . ذيص اَت اَت أ

دََ مُ ھذا ُ و ،دھُُِ  اَص اذي . َُل اََل
أَطُ أن أَِدَُ، وُُِ اَص اذي ن ِ ِِ أن أََل 

اَُِزَة اَظ  ََطُ اَِم ِ، وُوُن ُِوَِك أن ََِف 
 ُ أَد َم أ ٍص ِل ن ِ".  

  

اَ ِر رلُ اَا  

ِراٌر ُرووأ رََ ٌتراِإ  

. د رأ َف أََدُ ُ وِِ دَِ إِذ  إرال ورِرھم

ُظُر إ وَف ،لَھذا ا   ،وُ َ ُ ََر رار اا
واَ ُل ُ َوَ ارر ا؛ ووَف رى َف َوَب 

راً  رَُِذاً وُ وَنَُ ُ ِِ َوةَد َ و .  
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إن أراَر َِ ُِروَرِة اِن أداًة رِر واذ، ُُِن أن 
صَ  َُ  ٍَدةِوا ٍَُِ" :ِذُُھَو ا ل أ ،ِذَُت اَت أ .  َكَِِ َتأ

أَت . و أ أطُ أن أَُذ، وأَ َك ُ وُُِ .َك أن َُِذ أداً 
د ت ھذه اراُر . ُ رُد  أن َُِذ ھذا اب، و أ أُردُ 

 َ َكذ  َِ ٌَ وھ ،وُِ َِ ً . ھذه وُ ُ َم د
ُروس أَم اَُِ اَُوَدة دا.  

َِط طِقا  ُِِدَر َدم َِِ ن ًَِرُ وُ َن . د
ِض ا َظَ ُءُ َدُغ أو ن ُھذا أ وات . َن  نو

اُر، َن  ُِرُف  ًن ُ َُِِو  اطِق د َدهُ، 
ورَم ذَك أراَدهُ أن ذَھَب إ رون َطَُب رَر ِب إراَل 

 ،َُر أراَدهُ ُ أن ُوَم ذا ال ِب  ِِ . اَدم
د أراَد ُ أن ُوَن واًِ أن ھذا اذ، َد َدَث، َن . اطق

ِة ِ وَس َوِھَِ ان ُوِ ًَ . ِّرا م َرا ُ ذا أراَد
، )اذي َن اِروَن َُوَن ُ ُرھً أَر ن ُرِھِم ِراِ اِديّ (

َُرون وَِر َرِة ذَھَب إ أن ُ ُل، أراَدهَ ٍظِ َدُغ َن ًَُر 
ود أَُِذ َُب  ،ِم ُِرِد ُ أن َُوَل . َطَُب إَذ ِِ ورَرهُ 

اً . ُوَ ُھَو اذي أَذ"أٌَد،  د ًَ َن د . د ًراِ ُتُ د
!" ود َطَب ذَك ٍَِ وٍَ ود. إطَق راِح َِب  َطَبَ 

َُل اذي . َس ھذا  أراَدهُ ُ أن َُل ن رِر اب رَر اذا إ
ُوا ِت اَِ ُدھ  ادد . إَرهُ  ١١" : ًَ ِن ََ ن

أ ََُ نَ أوَراً أو أَِ أَو مََرَس أو أ . ب رُھَو ا أ َأ ".  

داً، . ھذه أ ٌََ ٌَِ اَض دُ ُُُوَ ُ َن  ُِد أنَأ
رَس َُ اذي رأهُ  ِة ُوُف دَن ا : دَك اِ ُِدوا

 ِلَِ ن  ٌط طَُ . َِطر َ َ نذا، و ً ِرُفَ  د
 َ ذاك، . اآ وُِ ُوُلَ ُ َنو" ًُُد َرُت أُرُ و أ

 ًَ َكَُط ،ًَ".  

َ ًراً  ِإ ًدر ُ ُهطَأ ،ََرََك ا  . ،ُ َُ" 
ا"َِب ُو، " ا اذي َ ِدَك؟ھذ را َ ". ،ُ ُ َل" ْإطَر

 ًأر ".  ٍة ُوِ ُ ََُدَإ ًَ تََأ ،ًأر وُ ََطَر د
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وُ َِد .  "سر " ًأر  ًَ َ أن . ُ ُ َل مُ
 َُدهَ َ كَ  أنَد ذ َِرُ وأن ِ ُ . ،َُدهَ وُ َرَجأ د
داً، َُِت. أََت رءَ  دَُ َِرُو َِدُ أن ُ ُ َل مُ .

  ).٧ - ٢: ُ٤روج (

 وُ ِتراَِم إِة ُرِر وُطوِل ا ا َِ  ُ َن د
ِ . د نو ،ِا  ِ وُ َر "َلآ ً ْلِأر
هُ )١٣: ٤ون " (َري، دِ وُرَُ ِ َب َل ، . د َءُل ُھأ

مُ ھذه اِرات ِ؟ وھل  ََك  دَُ ِذاً، ھلُ وَنَُِ ُ َُكِرُ
أٌص َُروَن ُوا ِ " أرِْل ًَ آََر ري؟"اُر َول، 

س،  دُِب اا  دٍقِ" ُِھذه ا  ُد أن أذَھَبأُر  ،ُ  ". ھذا
َوُ ُُُوَ َن  . ذيِص اا َِدوا ن ٌ ِ ھذا ، ً

 ًوَُ وُنَُ  ًِ ، ُِ ِمِ َدًة ُبَرَ ِرھ .  

 ُِِم ا ذَھَب ُر أنا ِ َإ وُ ،ِط .  َ دو
 ً َكذ . ِ ل ،وُ ُه َردَ ْنَُ م َحا نو .  

ُ واَُل َن اور ِھَن ا ُرَم اد ِسُض اَ . ُروَن ُھمآ
 ِھُو اَرو ُرو اَو ِ . َتُ إذا  مَُِس ا ُ أ ِ ََُِ ُرُِ

ِ أو اُؤھت ِھَل اَ َر أوَ . ًراوَُ َكَ َل ُھَو أن مُُِر اا
 دي َن .روا ھ ٍ َِظمُ أھأ ، ِلََ  . ِد  َوُ ِبِ ُ

 ون ُن ِ، وَِ ِب  ُرُدهُ، ل ُرَم ن و ُن ِ وُرَم 
  .ُ رُدهُ 

ِ  ُ ُنُِ وُِ ُ َ ا ً ُر أَھَُق اِا:  

َ وُھَو ،مُُِھَو ا ُ َِ ،ّمُُِت اَ أ.  

 أ َ وُھَو ،ُطََ ُھَو ُ ،ُطأ.  

َ ُد، وُھَورُ ُھَو ُ َِ ،ُدأُر  أ.  

َ َن ُ  ،َُ ُھَو ُ  ،َكْل ذَم أ أ.  

 رِت ارھذه ا ُأ"َرا و ررار اا ".  

ي أو ِدٍم ل ُِدوِن أن أَُطَق م أَِطْ أن أََل ٍِن ََرِ 
َدو ِ  َرا و ررار امُ . ھذه اَََ َك ُق أِأ أ
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 َوُ َ ا َرا  و رراَر اُق ھذه اَُط َفَ ًَت أأ
 ر، و ُد و ٍَُ َمِرقأَ نَُ م.  

  

ِدس َر لُ اَا  

رُت، اُِزات، وَِدُئ اذ ا  

ِ اِِذ وارر اَِ ُدھ  ِر  ِ  َنُز ا َرُ وَفَ
و أرََُِ ،ًِ  إذ أو رر ھُ راِدٌف ََِِِ . اُُروج
 ِر اُُروِج إَ وُوِع اذ، وإ د ظُر . ص

 َة ُو رىَ ،ذاكآ ِ ُب َُرهََذي إِص اا .  ُدَوُ  ُ ھذا
 ِ ِة ُو ُدوِنِ ،ًراِ و ًِ  ،ً  ُ . ،ُروجُِر ا 

طر ًَََُ ِ َة ُو َروَن وَفرَِت ار ا َ ًدءا ،ٍَدةرَ ٍَ .  

  

َرَتِ  ا  

 ُُ ٍَِ ٍَ ن ٌوَرةُ ر ھَِت اَر ا ََِر إن
ؤ رِر ا ن إوِر ا ن ُس دُُب اا .  ن ھذه ا ُر َُ

  وُ ل٤: ٤إ ِ " : ن ما  ذيَن ا َُظمم أُ ذيھذا ." ا
َرِت اَر ا َِِر ِدي ُق اطُھَو ا.  

ل أَم رون ١: ُ ٥ُروج  وم اََُرون طوھ وُ َم د ،
. ون رون إ ََن ََر  .طِق راِح ِب إرال اَدم

َُب  َِ ًُِِرون د َن ھذا طا . ََُ ُن أنُِ َن ٍِدا َي
ُطُِق راَح اب؟ اُب اذي أطهُ م ِن ِراٍَ أيَ ٍء 

إُ اِراِن إَ؛ ذا، َدَ ذَھُب، ن ھذا  َل ِ" : ُ ِرَون
 َُُوَ كَ أن) ".١(  

 ََُُِ ُنُِ  ًرى أ ، ِھذه ا "ذِدئ ا " ن
ِ أو ارّ  ِطَا َِطُ . ونر َضور ،ِ ِبَ َذإ َوُ ََبَط 

رُت َِلِ رون وِِِ وم َِفّ  دأت ام، إَُرا َِقطُ أن .

 ،َِ  ًا د ًَُِ ُتر ت ھذه اَ . َُ ونر ََدأذا إوھ
 َِطُ ً در . وُ َن وارُِظوا اِ ،ُل ھذاَ َن  نو

َُِد اَُروَن أنُ و ُھَو ُوَرةٌ ن ُِِذُ ،وع ا، . وِرون
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ُد ارّ  وأن رون ُھَو ُوَرةٌ نِ  َُ ذين، اطا . َِ إذا
اُذِت ا ت ُدُث َن ُو ورون، ِ أن ََم 
ِ إِذ أو   َل ،ومِن اطوا َن ا ُدُث ِت اُذا

ِ.  

َد أن طَب  ٢٥: ٨ج ِ ،ًََُظوا َ ُو ُُرون ُ ُرو
ب إِِم ر ًَوا َذُ دُ واُُر ن لراإ َ ََ أن ُ وُ .

ب إُِم ِ ر ط" ر واَُذ م أنُِ .رِ واُُر م أنُ إ ".  

داً أن دَع اَب ذھَ  دَُ ونر َقٍَت، وارَ ِِ َد ُب
 ًُز واُ دُ أن  رَأ ُ م، ووا ذُ دَُ" : واَُذَ مُُِأُط أ

 ِ رَا  مُِإ ب ر . ًداَ واُذَھَ  نن ." (وو٢٨: ٨ .( ًھذه أ
ُوطُت  اُؤِن اَدد ا   ا طرن ا ٌوَرةُ .

" ً  نَك، وَل ذَ َِك أن ،َ ًِؤُ وَنَُ إذا أردَت أن ،
ِن ََُن اؤُء ان ھُؤ ًداِوا َُِ  و أنُو أن . أرُُد، أرُأ

 ذَھَب َداً  طرَِك  ِة ان، وأرُو أن ُ َذ اَن 
  ."َ ِل اَد راً 

رِت، َزَل روُن ١٠ - ٨: ُ ١٠ُروج  َن ا دزََد او ،
. ُِ ،ًم أن َذَھُوا، ون ُُُِ م أن ُُذوا أوَدُم. "زد

  ُطُ أن َ ." أُُرُوا أوَدُم ِ ر ُن أطُد اَِ د
ِإ  ِومُِدأو  َلَ ِوُل أنُ ، . م رى أن ُدِھُ

  ."ورُوا أوَدُھم وراَءُھم ِ ر"َن اِس أَُوا إ ان 

َرَِت، َل رون،  َن ا ِدزََد ان "ووا، وُذَھَ م أنُِ
ُُِ ھذا َم ). ٢٤: ُ١٠روج " .أُرُوا ُطَُم وَََُم وَََرُم وراَءُم

ُِ ُ أن ُؤَِن ، ون ُُِ أن  أ ِآذا  ِسَ ِنطا
ا َِطُ ِن ًداَ َ ُرَك.  

  َدًة ُھ ُ َرو ن، اطا ُ را ھذه ھ ُِد أنَأ
ل ُھوَ دَ . َِص رون وِذ اُزٍل : أُ ا وا أّيُ دُ م أنُإ مُ مُإ

ُُم َِء ِ ر . طن رَُ َر رو اُدَ م(وا  وأن )أي ،
َُوُوا َِن  إُِم، ِرَن أوَدُم وراَءُم ِ ر، أو رَِن 

  مَُرَوَرِ.  
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  اُِزاتُ 

 ، ُھَو اطرُق ُُروِج  طَا  ًَن أِط َورَُ مُُ ن إنو
َر ن ُُوِد وُطِن  را َط َ  ُروجُُر ا ُرُِ ؟

 ،ُج إُِ َزة طَُج . ا زاِت اُِوِع اَ ن وَرًةُ رى
َرةً  اِ، وُُ وِر اَِر اَر أن وَُ راھ . زاُتُِھذه ا

  .َُُل إَذ  إرال ا ِّن رون

  ٍرِ لُ وِتَ ى إ ذي أدا ِ بََ ت ُرةا َُر ا
اُُوِر أو اِ، و َن َُب ِ اُر ُُِظوَن ََدَث . ر

ُظُِر ُوُع ا َََن ھذا . َر ُم ََُب ِ وم ُُِْم َِء
  َُوَ أن ُُِِر ُوُلَ د ،ِ َنو ،ِور، أو اُُا

راً  اِِ أو اُُور  وَُ َن  لُِ ً َن ِب ا)ُو ٢٢ :

١٦.(  

َل اِواِر ََن ُو ورَون، ََُوَن أن ِرَون م َُْن 
. وھذا إََر روُن َِِر رأَ . ِِرَُب ن دَع  إراَل رَُون

رُُُِ " ،َُم أن َذَھُوا،"َن َُوُل،  ا ُ َُرُ ت د نو
 َُ َن ،ُوُلو َُُوا"ُر رأَر م أنُُُِ  ". ََقَد أن أط 

ًة أُرى ر َُوُن رأر َر َ ،مَُرا . ِرََم اأ ِ ُب َفو دو
 ِ ِب َِذ  ً َُ َن ُ دا وو ،َُ ونَر َ ،رَا .

 ِ ُبَ ُجذا إرىوھَُزٍة أُِ ذاَك إآ  .  

 ِا َ َِ ِرُف ُو ،ُ ُ ََُط  ِلََِ وُ َم .

 ِ َن َلراو إَُ َن، و دَ ر إَِر اَهُ ا تَذا إوھ
َِ أرٍض  ها . ِ َقوَن ارَِوَل ا دل، وراإ َ

 -٢١: ١٤روج . (إَرت ِم ُدراُن اِِه وِرَق َُش رون

٢٨.(  

ُروا  إذا  رَُ م أنُ ،مدَِد ازاِت اُِ ُظُروَن إ د
 أم َِ طِ ِرق ُھَو  وَنُِؤُ مُُ .  ً ِزةُذِه ا ُنِأُؤ أ

 َس ِھدُِب اا صَ  ً ِرَ ٌَوُوَ . لُِ تََد ُن أِأُؤ وأ
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ِرھِذا . ُلَُ  ِھذه ا ُِد أنََن . وأ َزًةُِ ُ ُبط
 .رَِر اَوِر اُُ َُزةُِ  ُُره وَُ  ھذا.  

ُو إرال اََر اَر وأَُوا  وِط  وُرَن  رَ 
 ، واَُوا َ ًَُِرة رََرُب . اُب وُل ھذا اُ َن ذا

 َ إ َوَُ َن  راَوُح ِبدُد اَ َن د ؟َِ ٍ  رَ ِطو 
ِم واَرابن َ، وُوا ُوَن  طا إ . وُ َدى نَُ م

 ُ َن َُم ذا  وص، أُُذا ا َلَ أن ُُُِ   رة أ
  .َلُ 

ذاَت ٍَح، . وھذا َء ُ وَ إِِت اِب َُِزٍة أُرى
 ُ ت ،ِِوَ ن ُبَق اَإ دََا  طَُ ء ٌَُد طَو .

 " ، ھذا؟"ُوا،  رِ  ذي؟"واَ " َن، أَك اُذ ذو
ََا  طَُ وٍمَ لُ ُِزل نَا.  

 لُ دَ د ،لراإ َِ ُ َُرهذي وذاء اِھذا ا أن ِِواَن او
إ ًَ َنَِِة أر دُ ّنَھذا ا  واُ مُ  ،ِذاِم اِ . ھذا

 ََوِھ ت، أوأ أ ُ رىَُزٍة أُِ ُر إُ ا َِ ُرد ا
و را َِذم وا دَك؟ وھ. اَِِذََك وَِدُر َدَ ُھَو  ن ُھَو أو ل

  وِلُُا  َِِك اُُدرا َك، أمِِد وطِ َكََِ ََُ
 ُ ُھَو ُُ  دَر اا َك؟ إنِِإ . ،ُِظُر إ د

َن  اِب أن َُوا ھذا . ُط ُُ   اوِت اُِب
 َد ،َُ  أن اَّن ُلَ و وع أُ ِم ُز إُرَ ذيُر اٍم، ا

ِوّي،  ا ن أ َُبط"وما َ َزُ ِطٍم ." أَط َِو لُ َل
َو ،ُدُ ُر  َ طَ ،ِِرُف ِذَك أنَ  ُھَو ََدُر 

 َو ِذاِ ُ  ّلُ َدُر . نَرَل ا لراإ َِ ِ َروَ إن
 ِ ِرِد ََِِ ُر َذُ  رَا  ِنََن ا ًَ.  

  

ُذإ  

ِ ِر اُُروج، َُِف أً أَس ِ وأھمَ ٍل ن 
َِد ِلا. أ ر ا إن ر ا ََل أراإ  ِذِب إَ  َنِ

ِ ِبَ  َنِا .  ََُد َرشٍِل و ِمد َِأُو ِ ُبَ
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وھذه ُوَرةٌ ن َِب ا، اذي . أ و ََِ َِِب ُُوِم
َوُزو  ُرُ ِ َبَ ُلَ .وَُ ن ِ َ ُ د ، ُلَ ،ُع

َُُ ذيُھَو ا ُُوَد ،ِأ .  ر وَُا ِ َل ُوُع اُ َن
ِِل ا.  

َ ھ أَك  َرأُ َر اُُروج، أن رى أن اُِزاِت 
 ِ زاِتُِن ا ٌوَرةُ َل ھراإ  َذِتَأ ا َُُ ا 

  .وََُُك أَت اوم

  

ِدس َر لُ اَا  

  ُروُح اَوَ اَر

أَود اَن أن أََِل إ دراَِ اَو اَر،  راھُ  ُروج 
١٧ - ١: ٢٠ . وَن ا ِتُص ُروَح ا َُ رَا َوھذه ا

 اُر ِِىا .  

 واٍِد ن ھذِن اوَن، . َُِِت او اُر َ وَن
 َ َِِ َُ ُ ،و َُُد أرَوُ ت:  

١ -رى أُأ ََِك آ ْنَُ .  

  .َُ د اون- ٢

٣ - ًِط ِ ِْفَ .  

٤ - دَُِ ت وَم اَ ْرُأُذ َُ.  

 َ َِ ُطَِر َُرا وھذه ا.  

 َِن َُِل ِت و ت َ َِِ َُ اس وُح اا.  

  .أِرْم أَك وأُك- ٥

  .َُ لْ - ٦

  .َ زنِ - ٧

  . َ ِرقْ - ٨

  .َ ِذبْ - ٩

١٠ - ََِ .  

إ ھذه اَو اَر َِرى ذا َ  َدُو ُظُر ن ََبٍ 
  . ِل
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 ،ُوا ُ َِوُوُل اَ"ِرى أُأ ََِك آ ْنَُ  ". ُنُِ ُ َل أِ
ِس إَََِ ِن ط دُِب اا ََُِ" : ً أو ُ ". ِ َِوھذا ُھَو ُروُح ا

ُوا.  

ُ ا َِوٍء اَ َي ََِ أو ٍَوُ وَرٍةُ ِأ ُِ ن ََُ َِ 
 َ َ ُ رض، وأنا  ِء أو ا    . ھذه َُ ،ً ِرَ

، أو ن َدِة اوِن وام ََِوَن ا ُ َِوُروَح ھذا . ا إن
 أ  ،وسُاِ  ٌءَ ٍل، ُھَو ِ : ٌُروح ُ . ُ ِرَبَ أن و

. و أنَ  ُروٌح، نَ وُوَع إََُ ِوُن داَ ًَر َُظورٍ . ن

 َُ َِو ُ ِراِإ ََطر ُ  َم ظ ا طرا ھذه ھ . ُ إ
ً أو َُوَِ . ، إ ِن ُرُد أن د ًَ َ أن َو ذا

  .وُ أن ھذا اء َُُل ُ ،َِطِ ُذَك اََ إ ان

 ًِط ِ ِم َِف  ت أن َِ ا ُ َِوَظَم . اُ َم أنُر
أن ھذا ُُر إ اِِن ط، ون اُوَد ُھو أَر ن اِس ََِروَن 

ِ. ذكَ  ا  ُ َدة، : إِا   ، َمُروَن إُذ ٍتو أي 
ُروا ن ُھَو ُ، وأن َ ِدُوا إ َُِطً، أو ِرَج  َذَ م أنُ

 َُ د اِِر اإط ُمإ ُ . ٍرِ ِ َمِدَم إَ أن ُُِ 
 ُ َد َل  ،زدراء راٍم أوَدِم إَ ٍل أوھ أو.  

 َُ دَُِ َت َر اُذَ أن َُُ َِا را ُ َِوا . وذه ا َنو
طن ا را ًِروسُِر اأ  وِت اِ  ُر . ِتَا

ِ إَََت ن ھذه اَوِ، ون اَدأَ َِ ٌَُِدِأ  ودَُِس اِواَن ا
ُوا ِ َِوكَ : اِ  ً أو َ َََ ط. أن َُ ًْص و َ . ٌقط

ت ھُ  َدأ ا رآَِا َُا رَو ا . ِ ِِطراِت اَن ا دَوى ُدَوُ
ِا را ِ ِوِروِح ا ِ ِبَ ِكِِب إ ،لِِق ارھوا ِ ِدََوا .  

 ُُِ ا وُدون اَِ ،ِوِح اا ُون إَِ د
 سا َ مََُمُِ  .مِدوا  ِ ط ُقَِط ،ُوا ُ َِوا .

ُل اِس اذن َُطون  أو َِداِن ُھواور، اُُ ِ  طِت اا 
 .م ُوأ َِرَم أُ ن ُرُ َِا ُ َِو . َِوُر ھذه اََُو

 ِلُ َو دأوَوِ ٍ  : رِضا  مُُ ُطوُل أَ ،مُ ُم وأُُم أَرإذا أ
َ ھ أن ُِرُوا واِدم). ١٢: ُ٢٠روج ( َِوا ُظوا أنِ نو .
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ُروَرِة أن ُطُوھم  تَ ُ َِوا . َطُ ن ُس دُُب اُم اَُ
ون ھذه . دَُ وُوَن أطُ ،ًم ِطَِ واِدُم. اوُد واِدم

ِ ُوأ َءِرَم آُ ن ُرُ ن، وھِِ ٌَ وُ وِب . اُد أأ
ِ ھذه اَوِ، ھو أُ ظُِر وِدُم َف َ أن ُِرُوُم أَھ.  

 ا ُ َِولَ اَُ  ن ُرُ َِ . ،ً ِرَ ُ َِوُوُل اَ " 
س ُث أَر  ََُ ن "َُلْ  دُِب اا  رىُأ ِط ُدَوُ ُ  ،

إن ُروَح .) ، ورھ َن ارا١٣ِ، وُرو ٩أُُظُروا َون (َُُوا 
ن اَة َ َدي ؛ ُ ُِط اَة وَ أن َُوَن ھذه اَوِ ُھَو أ

طُ ة اَِء ا ط ِ ُرا.  

 زا َِطَ ِرَفَ  ن ُرُ ِ ا ُ َِوُروَح . ا ُِد أنَأ
 َُ َُ ُن أنُِ  ھ َِوھذه ا"ُوق اُلط ".  ،ِ ُ طُ إ

، أن َُذ أً وََل ُم ُرَء، ُُِوا واِدن ٢رأُ  ون 
واُج ُھَو اطُر . وُُِوا أُُِ ًوَن َِدورِھم ُرَء وواِدن ز
 وا دَُُد ووا ر أن ُ ُدرُ ِ ذين اةاا ََِواُ . ُن

وِن زِن اَرا َِِزاِم أو أا  ُدََِ ِلطا . ھذه ھ ُِد أنَأ
َِوِب ھذه اَ  ُنَُ ا َُِل . اطِت واِ ُر َُ ُ

  ." َ زنِ : "دُ ُر َول

ا ُ َِوا ،ھ َِ" ِْرقَ  ". َ أن ھ َِوُروَح ھذه ا إن
ًِء َِِِ  و َزرِ وِِدُ ،ُز ُ . ُھَو إ ُرب

َراِت  اة دَُض ا . ُ َُذي وب ارُك اَِ ،ُرُقَ َدِ .

 َذي ومُ اظھذا اِوُھَو ُروُح ا ُ ُ .  

 ،ھ َُِ ا ُ َِوور"ا ز ْدََ  ". َظَمُ ُِد أنَأ ٌ ِھذه َو
دَ ٌل ِِد ُ  . اِس م ُظُروا إ ن ََب ٍِل فٍ 

وداء رة، أو ا ت اذرة واَُت اِذَء اَوا . َدى أذإ
ُرق َِذب ھَِ وِل اََِ ون ِرَج إطِرھ، أو َِوِل ُزٍء ط  طا

َن ا . ُروا َدُ ُووَن أن د لَھذا ا  راَءَُ ُسا ُُِ
 ًَِ . ِ ،وِكُ ذاھ  َقر طا َُط َ َِوا نو ،ٍَطِ ِوَ

ور" ز ْدََ  ". َكذ َكِِِ َذَق أن ُط م مَُ  . ذا
أَطَت إِط ًِطَ ،ًراً أم َراً، راِف أو اِع، َُوُن ِد 
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ِا َ َِوَت اََإ . ھ ِا ِ َِوُروَح ا إن َََل اِوُ أن
ِرھَِت ورَِم وا.  

ََِ  ن ُرَُ رةا َُِوا . ٌُِ  َوُروَح ھذه ا إن
 ،َِ ا ِ وُِروِح ا" ِْرقَ  ". واٌء ،ُُِ  َه ٌإراَدة َِد ُ

 أم ،ًَِ أم ،ًََن زوةأا  ًَ أم ،ًَأم وظ ،ًِز . َِد ُ
س، َُ َرُض  أن .  ٌَََه ُل ھذه اُُور دُِب اِب اََِ

ود َك َ . ُُن ًَ أٌص َرُدون. ُِرَن أ َُرن
 ذيَِب اَر اََو  ،َنودرَ ََ أي ،ِ  .  وُھَو

و ُرُد ي ٍص آر أن َُوَن . ُرُد أن َُوَن َل أيَ ٍص آر
 ً  ِ . ،نر َُِرَن أُ  أن َ ،ًَ َن ھذا إن

ُد واَوةُ ََ . و أن َُ َد وَُُِ  َََِ  ارون
ِِ ِ ََِ َنَُِ ر  راِن أِظُ . ُروُح ھذه ھ ُِد أنَأ

ِ اَِرة َِوا.  
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