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ِرُر اََا  

   َدرا ُ  اِد " ار ار" ھذا اَُب، وَف دأ
ھ م، وادد: اد اَو ،َِ ،لر، أزا ،وبوھذه . أ

 أو ،ِر ا ًُف أُ رن ا ِزھ دِف ،تِ
رر اء واوس واِر اأ.  

 َََ َُن أِر اَو ،ن اَر ھو  ِرُر اَذت اََد أ
َ ُبُ   َُ دُُر اا ُِر إُ  ِ  داَر أَھ ِرُفَ ُب، وَا َُُ 

 َِِ.  

س، ُم ُ إُ وِب ِ اُم    دُِب اَِن ا زءھذا ا 
 ِ ِو زِة ا  وَوِر اُ كَُِر، وازاا  دِوب، واأ 

ِري  ال، واُك  ِل اُ ِد واوا َِرو ِ ِوا 
ا، وأراً ُم ُ إُ ُوِب  ِِدَُ ُروَن ن ََِ اوَدِة 

و  َِِد اد زوِج وا زَن ا َا ِ ِدَا.  

ُظُِر ُ إھَُِ اََِوّي ُُِو ِن ِل إطََ  ِِ أٍََر   
 َھذه ا بَا ََُ ُل َُ ا ،َ دُا  را ََ . ذهَرأُ ھ 

 ُِوُ  ُطَ ِ َََس إ ََ أن  ،َا  رر اا– 

 ِّا دا ِإ  َر  –أيَ وأن ،ِإ  َنِد وَنَُ  ً ُِ
اِِل إ اِرج دَن ا ِ ِرِِل إ ن . رذه اھ ُ طذا أِ

َا  را.  

  

ل َولُ اَا  

 ُِر أوب

   ،ٌََ ُةا ،َا ِ رِر اَن ا ٍرِ ِل ِب أوََِ
َ رَُِم ا َََِ أن ُُِو َِرُوا . رَ  َم َط  ُبو

ن زوا . ا نذدُد ا َق وما  ا ِرِب اا ِ ُذُ
 ِ دَد ،رةھذه ا  وع ا ِل وِتَ مَِ وا َو

ر   مِِل إن أ ُدواََن إذاا  . ُن أنُِ و
 رََ  ةََُم واا أن ُرُِ ،ًَِ س دُِب اِر اَر أَوَن أَُ
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ِ ُنُِ َُا  أ ،ُ . ُوِبُ إ ِ َُوب ُھَو ِرُر أِ
  . َِِدُ ُِ ُوُم َن اَم

وََرأُ أن أوب . ُؤُِن ارون أن َر أوب َُِب  رََِ اء  
 ً ن أ َتو ً نوأر  ِة د ،ِِأ ِر َد َش) . وب أ

١٧: ٤٢ (  مُ َُرأ نذء اِر اأ َ ُمَِ و طا ِِ ُة دُو
 ِ َِداِنوِر ا.  

 ََِّدوب ار أِ ُوُبأ  

لُ     د  َُا مَِ َِّدوب ا ر أِ ُوِبُأ َ َِ إن
س دُِب ار اِب أر  ر ھذا ا ُو ِ م ذيِن اِ . ذا

ُر ُھَو واٌِد ن أَظِم اَِِد  تاَُِق وََ ا  روب . ا ُر أِ
 ٍ َِرَ َم ُدَق و لَ  ،َم دُ ُن أنُِ . ا َا َ رذه ا ُوا 

 ٍُف ن ُُ َِول َِر  ،َُُوِب اُ ُ َ و . َدِ
 َ ُر ا َُرُ ُنُِ  َُِا َ َُِل ا وُد اََا طُ ،ل وِل ا

 ٍ اِب اُدس ِ َدَموَن أَُ أن.  

  

ل ولُ اَا  

ل َ واطن دِن ن ھذا    ود ال وا وِل اا  ُد
وب أ َدُ ذيل اُرا .ا َُُ ًَ دراذه ان ھ ولُل ا

رّ  ِر واََن ا ََرَِن ا ًَظ . ،نطا  ٌد ُ رُد أن او
اً إ ھذا اِدار ر ِِوَ ،وبأ ِِ ِل اُ رھذا ا َِى دوا د ذيا .

 ِ ُ  ي دھذا ا َ ُ َوَب دوَن  وُِھوا"َِ ا ِ إراَدَة ".

 ََِ َكوذ ،ُ َو ُدوِد اُا  َلَ أن  ر  ُ َ د
وب،   ذَك أوَدهُ اَرة َ  لُ َذُ ِن أنط  . َمَ د إ

 َ ن ر ُ  وَبُن أطا ًزَ ً َِِ ُه رِ َرَك  . َنَد أو
 َ و ُ أ ًُن  أََ وَب أ ن ،ِِر لُ وبَن أ َُب أن ُ ُ

 .  

َِ، وِِِخ إس اَُؤو  ،َرأُ أن أوب    ا ِ راَدِة ًَ
 ثن و َ َرِ فآ ن، ون ا فآ  ت، و

  . ل، وأف ور، و أن، وداً رن
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 ُم ََْن وم    أ إ ،ً وَب ت أَ ط َِدَر اِا َم أنُر
 ِِآ لُ َطو ِ ِمإ  ف دَُ . ًِ َنَل أ" : ن ُتر ًرُ

ارب أَط وارب أَذ ُن إمُ .  وُرً أوُد إ ُھكطِن أ
 ًرُ ربوب ." (اوس، ). ٢٢، ٢١: ١أوو َل" ذاھ إ  إ

ام دن َِن ُ رُد اوَل ُ ل ، وُرُك ھذا ام 
وُب ُھ ،ل، ."  َ ًدن ون ُ  ُذ  َب أ ر د

،  . ُد ُت إ ھذا ام، ت دي ون" دي  ن  لُ
ُل ن  ُد وَُ ُھك، واُل ن  ُد  . وَُ ُھك

د .  َء ُھَك طوال اوت، وُرھُن وِن اُلُ  ھو أُ ُُذهُ 
ُن إمُ . أَذ ُ ُل أودي، ول ُ، ون اُل ن ُ َُذه

 ًَرُ ربا ".  

ِر أن . إَز أوُب ھذه ارَ اُو ح ذ ِردََن او
َذ أوَأ  ب را أن ِِوَِ ً ِز ًِطُ َن وبأ ََُِِ لُُن . َدهُ وَ

طَن ُھَو اذي أَذ ُلََُ ِت  ا ر، أنَف ا د أ  ُمَ
  . أوب

   ََُِِ وُب َر أَِ َف واُظِ . ًَ َرةََدهُ اَد أو د
ََ ت  راِو َِ ء، أوََھو ٍَِِ وَق َُْطِزَل وا

ء، اُر اذي . ُرُؤوِم َن ا تََز ٍر ًَ وُر َُرا دو
 ًرَ  . ِل ومداث اذه ان ھ ُت اِرَ  ُ .  و

طن،  َل ات أ ل ، َلن أَُ م لذه اھ ِرُف أن
  .ٍَِح َن ، ون أوب م َُْن ََُم ذكَ 

ِن  ًوَل أوب   د نطوا َ ُدَِ مُ . ُرَِ ُ َنو
ق د ّر اَِن ا ٍلِ وب . وب أ َُِن دواطى ا د ،ًدا دُو

 َك َّر وِ . َنََد أِن  وط ِ ُ َ إذا ،َ ُنَ وَف وَبأ أن
وب، ون َِرٍط . أن َس َدهُ  َد أ سََ ِن أنط ُ َ

 َُ َُِ و َُ َذُ  ٍد، أنِن . وا ِنط  َ َ ُوُل أنَ د
وب، ن ھذ َب أ ذَُ بذ ُف ارَ َوِت  –ا ُھذاا َزال أإ

ِ ِءُدوِن إ ، ِ  .رُ رٍضَ وُب َب أُد أ . ُولَُ
 وب إ َد أِ َل و ذيد، اِن ارطَ ن وٍعَ َبُأ ُ  ُروَن َُا
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ِح ََرص رَُل اَِد ا ُُِ .  َن د َأ وُب إ َم أ ذاوھ
ُ إٌن، ُدوَن اَوت  ُن أنُِ ذيذاِب اا.  

  َِرَن ا َِ ا َوَْل ھذه ا  م وَبأ نو . ِ تَرَ
َف وَُوت دُو َ َنَ أن َُُزو . ،ًِ َ" َرََأ ِ ِدِ ن ُلَ

ذا "َن أوُب َُل طرٍَ أو ُرى، ) ١٠: ٢أوب " (وارَ  ل؟
اً؟ ر ِِوَ َِد  َ أن ِ َن َو أن رِل اُ ر ُنُِ "  

ؤال اذي طرَ  ذا ا ُ ٌم دُ وبِر أ ن ُرَزُء اوُب اأ َُ
 ََِِزو  . ُد ،ل وِل اَا َِِ  ُر َدَل اُ َل أن َرًةَُو

 َِِرِز ُروَنَُ ُداوب اِء أِدن أ ًَ)١١: ٢ ( ً ُؤوا د
 َِِِزَ . ا  َن دَُ َن ًوب رَل أ واُ دوا وُّن، و

ود ُِدُوا َد . اَوَم َُ ھؤء َِ واُھوِن. َُء وأِء
مٍ  أ َََ ٍتِ ِِ واََُ ،ِّروب اِر أَظَ مَُِِرؤ) . ،ًِ

 ََن أ ت َن ا وعُھذا ا أن ِِِد وبَل أ َِِ ٍجِ َل (.

ِت،  ا َِ ِطو  ً وبل، وأ وِل اَا  ُر َدُل اُ ھ
َُؤهُ اِدأ َُو ُق.  

ِ لُ اَا  

َرُا  

وب    ِء أِدأ  ُف ر ،ِ ِل اَِن ا ُر ا َُرُ َد
 ا ِّر اَوُو ،ِّو َدد اِ ،ِز اِأ ،َ . واُ و

َن  زَُ واُ ،مَِِرن ِز ُوا َِ ِم ا ٍتِ زٍنُ  َنِ
 ِِِ وِدِھم إُِد ُو رَُ وَب وا أ زَ مُ  ،َنِوَذَُ . د ُم
َد ُوُوِد َدٍق ُھَو أَُر  ًََن أي مٍ  رَُ ن ،ُسا.  

   د ،َنُِِ َن زَُ وب إ ُء أِدَل أ و  َنرُ نو
وب ِم أن آ ِثد دأُوا . َُُذي أل، اَذا اوُب ھ أ َََإ

"،ََرُا " َلُِ ِ ذيا َوا ،ِ َِدذي ُووَم اا  َن ٍََِ ِء
 ِ .نطا و    ف دُ م وبأ نذا . ووَذَج ھَُ إن

 ،ِِّا َُ وبأ َد أن أ ُ وب، ُھَو أِر أ َن رََم اِا
 ِِدُد أدأَ أوبأ  رد ،زأ ُُوإ ،ِ .  وبأ إ م نو

م َم دٌق آر إُ ُُوَر م، وذَك رد أوُب  . ِم أز
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م َم ادُق اُث، َِدد، ِم، وذَك َم أوُب ردُ .  وَر
َرت ھذه او. َِدد ر دوََُِ اٍت ر َث َُ.  

   ٍر ُروِإ  ،َرًةَُ ِ َن ًَِ َلَِ ُ ُز أَِأ َ إد
 دِل ََِت َر ِِو ِنا َرِة إ ،َِّ . ِلِ نو

ُِ وب  وَلَُ ز أنَع أطَِر، إَُا ِ ِنَم إآ ر أن ٍنط
 ِِ   ٍ ِطَِ ٌََ وب ھوب . (أ٢١ -١٢: ٤أ .( َدد أنِ َََوإ

وَب َم وَت أوُدهُ، ِب ط أوِدهِ  ٧ -١: ٨. (أ .( َََد إو
 ًِط َن وب أ أن ًوإ. أ ،ً أَدِر َن رَوُ  أ َ ًِ

أَدِر  َف أنأ ُ و ،ََِِب أ ِرَف أن ُطَ  َنا َل أن ،ِِ
َل َِِ ُھَو أٌر َُُر ن َِ ھذا اص وواهُ  وب . (ا ٧: ١١أ- 

١٢ (ِ َن وَرن ا زَُا َِوَ َ َُ ُد وُ وُھَو أن َِدَ َ ُق
 ِِ   ً ط وَنُ أن دُ  وب ِم أََدَر أ . ءُؤَق ھَ ذا إوھ

َوا  وبأ ضَ  َوَن ا زَُا.  

ؤال اذي    ا َ ُُؤهِدوُب وأَل أَ ،َطبُھذه ا لُِ ًَ
 َُزو َُْوب،  طَرأ"  َ أن ِ َن َو أن را  َ ذا

اً؟ ر ًإ ِِوَ ِدِه " ديَ  ٍتَرَ ََُ َ أن  ً ُواَ د إو
ر ر ِن ا َ َُّر، وِن اا . ت أن ََُِا نو

وَب دا  ٍت أرَ ُهطأ َ َن أن َِواا نو ، ر ٌلَُر ُ ََو
َِؤُ .َُِا لَ ُواَو  ،ًوَب أأ َ مُُ دَد إو   .  

   ًَن إ وَب أن أ دُ  ُ م، أَِِطُ لُ َر ،وَبُء أِدَق أَ إ
 رِ ًرا .  ًَد ً ط ُِ َن ُ أ دُ  ، ر ُ ُدو و َن ُ أ و

 ِِ .   ًا د لَ ُُُِ َ نُدوَدةٌ، و ُ  ُدُھمَت  أََ دو
 قَِ . َ ا وب ھ ِد أِة أو  َ طا ُر أنََن آوآ ِ تَ

َ رَُِم ا وَبُِب أُم، وُُُ .  وَب م أُُ وا  ذاوھ
ن ُھُُِ  أن رى ذا م ُزُُ م . اوَِ واِراِف طه

  .أوب

اً    ر ِوَ  وُب أ رَأ ،ِِطُ  .َِد اد َنو ُ  ِع
َك ِِرِ  ودا َِ إِِ ھذا ادر َن اذاِب   ُ أ ََِدَر ،ًا رَ َن
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ُم ن َُوا . وب وب أ و أ زَُ َََإ د واُرذا اھ ََوإ
 ٌِط ُ  وبِع أ .  

وب ُو   َء أدِأ َم أنُر َ نن، وََُ َن ُِرو ًا أ
 ،ًِ مُ َل"وبِدي أََ واب ا  ُواُوَ م ". وب ٩ -٧: ٤٢أ .(

َد أن َم ُ أوَب َن اَُ ،َِ أوَب، اذي أر طواَل اوِت 
 َُن   ِِِدأ َ واِرِه  ٌرَ ُ أ َِِ ن وُلَُ َُُ ،ًا ر .

وب ( ٤: ٤٠أ ( رأھإ ،ل ارء اؤَب ھَطُ ُرأ د ،ذا
وأت ُِظ  ِرَك  ُ َُ  ا ِن ھذه اَُطب، أُم 

  َرأُ َِطَب أ. أطوا  وهُ ِن ِ ون أوب َزُوب، ا 
وُب  رى أ وَف ،ر ا َِِ  ُ دِرَك أُ َك أن ، ر ُ  ِِءا د

د رراِب وا ا  َُدموُب وُو َُ َُره وَفو ،َ . ،َكَ ْلإ
  ذا َِرَه أوُب    ََُل، وم َب أوب؟

د وب ِع أن إ واُ  ن مُ ُروا أ رَ وبَء أِدأ َرأُ أن 
وب إََت، َِدلُ  ِت أ َرأُ أن دو ،َُِِب أََ ھ َُ ِطَ أن

ِ ِل اا  ُر ا.  

  

ِث لُ اَا  

  اَلّ 

  ِن ا ُر ا َُرُ َد ََءهُ اِدوَب وأرى أ ،ِث ِل اَ
 ُر إآ ً مَُ ُدِ ن ُھو ،ً رًةِدا  َنََُِ ُوَنزا 

 ِِوب وِرن أ ً ِ َرََن أ ذيو، اَُِأ . ب ُل اُ رَم ھذا ا دو
ُ إ َََِن ا َل أو ِِوب وِر َِ ّن ُر اَ ُ  ،ِم . ُ و

َت وَم َََِن َر اُ َر أن ر . َن  ََِا أدَرَك أن ،ً أو
نّ  ن ا َظِرا ضَِ ُُدِسوِح ا رَو . اُم ُھ َُ ذيا ُب اوا

 ُ أ طَا ََِوَن اُطَر مِِوَ ،مَُِِِ ًَ ُدواَِ ن مُ أدَرَك أ.  

وب  واِب أ و، وَُِب أطُ  وٌدُوَ وبِم أَأ َُِِ لََ
وب أن ُظَر إَ وق .  ھذا اُطب  وَُل أ ،ِِطُ ِب 
ب اذي أَذ رأ َُن .  ََِظِر ورى أ ََُن وُ  ذا ا َِ

ؤالُ اذي َطَرَُ أوُب  زو ،ََِِن  َك اَن ذ ،وٍحُوِ  َِو
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 َِِأ ِ َِ ِطو  وب َد أَ َو ُ ،ًُوط ًؤاُ . وَُِدَل أَ
 ُؤاَل ا ھذا اَ ؤاٍلُ وط" : ًَ ُب ھذاَِأ . َن رَأ َت أُ .

ِطَ ن َرَأ َُِذا أ ُدَكُ ذا َتُ َك  . ً َك أُرد أ
 أِ كَ . و أَِك َكَ  َم إِر اَِواِت وأا ُظْر إُأ .

َرَت َِك ذا ََِت ُ  إن أَطَت ذا تَ  َ وإن ِ . َتُ إن
اً ذا أَطَُ أو  ر َِدك ن ُذُ ذا) ". وب٧ -٢: ٣٥أ(  

ؤال،    َرَح اط َك، وأنِِط آو  َوََُدَك ا َ ذا "أن
ٌ ، ُھَو ُؤاٌل َن اََطِ أن طَرَ  ُ َََُ"َِدي؟ َِو ذھوُھ ،ُ

 َ ِ  ٌُوَط . د ھ  ن اا َُ . ذاھ
 ُ أن  ََد ِ اَُو َ َوَِط آِ، وِ، وأن  أ 

  " ذا أََُ أَ  دي ؟: "َل ِن

َم ا إ ْر أن َذَ ً َِ ًِؤُ َن ُ َو أوب ُھ أ د نط  . ُلَِ
وُب َ ًَِدهُ  ن أ ذاك، ھَ ِز واُِب ا وَعُ واَُِ نذَك اِأُو

ة ر ٌة ُشَ َن  . ،ؤال ا ًِ ُتد َطَر" وب ِرَه أَ ذاِ
 رأى د َُ؟"و" ؟َ رأى َد وب َب أ م " وَب أ ُد أنَِأ

 َِِ ِطََو  َوََُدهُ اَ ََُ َن ُ و، أُِِم أ ِلِ نِ ،أدَرَك
 َ .كذ ُ َِنُ َمَا ُ َدَمَأن إ َك، إذ ًدِرُ ْنَُ م ُ و .

 َُن َِدُم  ،َََِِِ َِرَه َُ وَب  اُُوِح د وُب أرأى أ 
د روا .  

 ُم ُِْف أواَل   ،ِ زَُ واِلأ َ ٍة دِِ َفََوب إأ َم أنُر
ب أُِو. ھذا اب ا ِ ََُ  َل ل .َ َر إَظ دوق، و

َِا  َ َل، رأى.  

   ، َ وارَِد ھذا او ، َرٍةَِ وب وَن أ واٌرِ َ ذاوھ
 ًَدِھُ َل" : َكُِوذا أُو ٌرَ أ ھ .َ  ديَ ُتَْةً . و رَ

َِن  أَِزد رَُب وُِأ  ُتَ ... ِ نن اَك، و ُت ُُذنا
راِب وارد ا  َدُمُُض وأَك أرذ ، َكوب ." (رأ ؛ ٥و ٤: ٤٠أ

  ). ٦و ٥: ٤٢و

وُب . ََد َوَِ أوب، و َُ أِدَءهُ    أ َ ،ذاَدَث ھَ َدو
 ِِِدَ . َفَ ،ِِِد وُب أ َ دو ََُِِ ُ . دو
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ِث، َُد َ ود ََف َِ أوب، وأطهُ  ِل اا  ُر َدُل اُ
داً َ ََن وَث تٍ  دُ.  

 ِّق اطا  

   ِ ََُِ َوُھ َا ِ ِرِر اَن ا ل وَر ا ذا اھ إن
َظُر إ ة اَم اَدَ ھذِه . ة ُُوِب اَََُاُو ُن اُِ ، ًََِ

  َِِظِوَ  َ وع اُ ِتطو ن َدٍةِوا ِويََ ٍح
ون: "اََل ز ُ  ،َزاَِ َُطو) ".  ٤: ٥ ( ُدَِ  ًِ َم

 ً اِد اَدم وُو ً وُ ددِد اا . ِطُ ،ددَِد اا 
ُق ھذه  َطُ وب َر أِ نَدة، وِوا ٍَُ  مظََم ا ذا اوُع ھُ
 ََر َ ُذھإ ُُِ ُطواٍتُ ِثِ ُمَُو ،ٍ  ٍَ  ا 

وھذه اُطواُت اث . راََ وََرََ ا اَوُود  ُوََِك اََُِن
َِا ھ:  

  ُوطَوةُ اُِل : ا َو ُرَ ،َكَ َُل ُثَ ُوُدَك إَ َكَزُ َدْع
 ََ ا َََِك، اِ  ٍة ر . دُ َف َظِ  ًِ وب أ  ُم

وُب َ ََِِطَرَح أًَِ . ذكَ  َد أَِف إ ْظِ ،ر ذا اَرأُ ھ و
َِ" : َن ،ُرََو اد ُھَوا ََِن أ ؟ إن ُدُث  ُ رى ھل

ََُِ  أو   ُنُھَو ا ُل؟ وَُھَو ھذا ا ََرذا أ؟ وِِ دَ
ََوُت وَُ ُلُ را  ؟ أَِ َدُِ ة وُا َدي م؟ وھلِ رَن ا ُ .

وح ََن ُھَو؟ إن َت َرٌُل أَََ؟ رُِم اُ ُنوب " (ا َ١٠: ١٤أ ،
١٤ ( َطَر أن ُ ُدرُ ا َا ذه ھِم ھَا  ُز د

  .واُزن

  َِ طَوةُ اُا : ِ َِِوأ إ ََُِ ُث وُدَك إَُ َكَزُ َدْع
 ا َِِا  . َؤال وُب اد َطَرَح أ" :  ٌن، ھلَت إ إذا

ؤال، َِدً " َ ؟ ذا اھ  ُ َبد أوبو ِت أََُ َف .

وَب  أ َطل أ ،فُِ م ُ وب، و أ ََِ َفَ َ ْظ أنِ
 ََن وث ت إِن،  اوِت اذي ََف ُ ِلََُ ِت 

  . أوب اُرى

 دُ م ،ََِت ا د ُ َك ُھَو أُر ذ د نودة، وو
ت أُء أوب و ،ُُم م ووا  أُم م ودوا وُودن، ل 
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 ِ َدا َِر أو اٍد آُ وا إوب، . إ ِد أدَد أو َفُِ ََِ
داً  ََن وث ت دَُ َُِطُ ط أن ُ َجرِ . إظ ِن ُو 

، أ ََدى أوب أر ََر إً و ت دا . طرا ذه ھھ
  " إذا َت إٌن، ھل ًَِ ؟"ا أَب ُ  ُ ؤاِل أوب، 

ؤال  ، ِ ل  ذا اھ  َِِوَن ا َرَُد اِ وَف
 ُ  َبأ ا طرن،  ارِث واِور اُزَوب، ا أ َِِأ

ُ ُھَو اَُِ واة، وأنُ ل ن  وُع أُ وُلَُ ُث ددِد اا و
ُ) . ؤُِن  ِن َُوَت إ اد َوُ٢٦، ٢٥: ١١ .( ،ِ ََِ َُرأ َد
 ٍَ ٍَِوَة أ دِ ُدَِ وَف  ا ِِا  ُ ُ دََ .  ْشَ

 ا َِوذه اھ إ ُ وُدَكَُ  ٍ َرِوِ َِأ مُ ،ِة ُروِح اِ
َ دَُا ََِِِ  َ ا َِا  .  

َِ َطَوةُ اُا :ذ ُوُدَك إَ َكَزُ َدْع ُط ِ ذين اََك ا
 ا َِِا  ِ َِِو َنِؤُ أن . َََِرُح اط د

  ِ َِِو ْنِوآ ، َِھذه ا  ِ َِِوأ إ ِأ ،َ ا
، ووَف َُِف اََرََ واِزََ ا ا َِھذه ا  َدِن وَ

َزاَ وُعُ .صَ َِزوا َرَُس ھذه ا دُُب اا  َُ .  

    

ِ لُ اَا  

 ِبَ ِم ً ِِ ًََ وَنَُ  

ؤاَل،    وَن اُطَرَ ِ ُبَ َن ،ن ِف ا" ُبَ ُم ذا
ؤال "؟ ھذا ا  واٍب َلََق وأوب أُر أِ ُم دُ . َرِ نو

ؤال  اِب اُدس ھذا ا  ُم دُ ذيَد اَوواَب اََس ا وبأ .

ؤَِ ،ُد أن َم َِب ِ ُھَو َوُوٌع د  رِر اِ ن إوِر ا ن
 َُ ت ََِِ  َُُ . َنِ ٍرِ ُُِوَف أ ،لَھذا ا 

ُ اُب اُدس دَُ م اِب ان أ ًََ.  

  ١ -َِزَ لُ َُ ُھَو َُ َ َُم أنَا ََُ ُن أنُِ . ٌَرةِ َكُھ
 ًَِزَ ُسوُ َطتأآ  ٍََ ٍَِر َن َ د" : ُ َرٌكُ

َِزَ لُ ُوإ َأ رو اُأ وع اُ و َرُوس ٢." (أُورُ٣: ١ (
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  ًِدراو ِِِِ ًراِ ًَن دا َ َف أنََِ ُسوُ ُمَََد ا دو
 َِِِزَ . ا دمُ و َد ََُر ذاَف اَِ ُسوُ.  

ي اَرن- ٢   زَُ  دُِو ُ َؤھُو ُ َدرُ َُمَرَة . اُِس اوُ ََ
 ،ًِ َب د ،ِِر إُا َِطا  َدأَھ ا" لُ   زُ ذيا

 ُ أن  َطَ  َِِ ا َِِز  ٍَِ لُ  ن ُھمذَي ا زَ
 َن  ُن ى ز) ".وس ٢ُورُُر ) ٤: ١ُِ ٌل وََُ ُر ُھَوَُ

ً آَر ن ِن ُوُوِد اُز وََُ . ُبِ ُھَو َِز ُل ؤھُِدُم اوا
 ًَ ُرُِ ٍمَُ ٍبَ َِز وِد اُِن ُو ن رآ ًََُ . ُفَِ َدِ

َِز َنِ َؤھُ ًا دُ ُُِ ،ِِ ِ  َدھِ أن ُُِ ا ََِز ا .

ى م إ إِِف ِز ، َِط  ذي أدَم اُروا اَن إذَِك اط أُو
َھُؤَزوِد اُِن ُو ن َُرى اُُوَب اُُروا اُِ م أنُُُِ ء.  

  ٣ - َِِ َِبَط إ ُوُدَ َُما . ُوُدَ د ،ُوبَ ِبََِ
أَُ إ اِن اذي  ِرُف ِ َِبٍ◌َط ٍذا  َ أن ََل، 

ُب  وُِ  ا َِِل اَ ِ ََ َُبط أن دھ  .

وإ إن َن أٌَد ُِوُزهُ ََ ٌَِطُْب َن ِ اذي ُِط اَِ ٍََء "
 ُ َطَُ رَُ ُوب ." (ووَف ) ٥: ١ َ ُوُب أنَ  ُد ؤُ

 ُرُُ ا َِ .  

  ٤ - ِّو را ِا إ ُوُدَ َُما.  ََُ ََما ُوُب أن َم
َن وَِن، َر َِِن َ ءٍ " ) ". ُوبِن ) ٤: ١ُن اِ

إِل "ن، أو إ وَُِ اِن َُوُد إ إِِر اَ .ُوُد إَِِ  ان
  )١٢: ١ُوب ." (اَة

  ٥ - َِ وِل إُُوِ ُوُدَ َُما.    ََا ُ طُ د
 ُ َُ ا ِ َِ إ ًُج أ وَف ،َلَ أن َ ذا َُم 

 َن  ِةطُا ِِق اط ن.   ُوُلَ ُسوُ َبوس  ٢ُورُ
و ُِدٌر أن َِزَدُم ُلَُ َِ ٍَِ وُوا وُم ُل إٍِء ُلِ ٍن : "٨: ٩

 ٍِ ٍلَ لُ  زداُدوَن ،ٍءَ لُ  ". ،نِ ّلُ ،مُُ ،َ لُ
ََ َب أنُِ َر . ل ُ ِّل إِء، ُّل َء، ُل َض ُلّ 

 َِوا ِز ا ِفِإ إ ُوُدَ   ِما  َرَح َُس أنوُ
  .ھذا
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  ٦ -ُرو ً َِ ُُِ َُمَن  .ا ِو َك ا ُمَا  ُُِ
ُوتِ  َن ا ُرُب  ا ِ ا :" ًُر أَِ لَ ط َكَس ذو

 َُِزوا ،ًَِزَ ُر راً، وا ُُِ َق ا َن أنِِ ِت ا 
ُء ُ ِزي رًء، وار) ". ل ) أ٥ - ٣: ٥ُرو ٍت ذاھ إن

 َُُِ ُنُِ   ُفَِ ِزر واتَ "ا ءَط ا َك ." ا إ
ِط، ََُ ت  َت ا رَِو َ ا  َن ا ِوا

ُروف ظا . ًَُرُ َُُرُا ُُِ ذاھ . َرِة إَ ا  ًََُ َ 
َِ ًَُرُ َُِ ِم أن . أنَِن ا ًذا أھذه وھ  َر َطوُ

 و را ِ َِن ا  ا َِا.  

ًة ن اُُوغ- ٧   ُو ُبَ ،َِ  ُم َد.  ِرا  َُرأ
 ه"، ٢٧: ٣إرِ  رَل اِ ل أنُ رِ ٌد َ ". ُب ر دِ

ُن و اُت،  ِرَب  اُوا ا  وُ ًراراًِة وإ ُو ُروَن َطوُ
  . ن اُُوغ

اَم ال- ٨   دُ ُب َدرُ َُما.  طرَم ُھَو اَا ُولُ أنَ ُسوُ َب
 اُم دُ   ِذوا  رِھُنَُ ا" : َُُر أِظُ ٍءَ لُ  ل اِم دَُ 

: ُ٦ورُوس ٢." (َ  ٍِر ٍَر َ داِد َ ُروراٍت ِ تٍ 

 َطََرةٍ ِ ٍم  أٍة " دھُ رُد ُ أن َوَب َ ذَك ) ٤
 ِة ُو  ، قَِم ا  ٍءِر  ٍ   ُُدسوِح ا را  ُطٍف ".

)٢ ُ وسُأ٧و ٦: ٦ور ( ُ ُِدَ ا ُ ِ دةُ ا ُوَُم ُھَو اا
َس ھذا  َؤُ" ُّھود ال" ااَم ا دُ ُب َدرُ ِ ذيا.  

ً "اَُم ُُم - ٩   ِِ ًوُ "ِِت إر .  َ د
و  ذا ًِداُود ط َزور (ِت اُزَ٦ - ١: ٣( ٍٍَِن و َ ،

  ِتَزِت اأو  ِ َِن أ َد  ُ  ،ُُ رَھنَق و
 َِِ . ،َزِت اأو  ِ وٌدُوَ َ أن  ُد  ٍة ر لُ 

  .ي إ َ أزِت اِِر واََُلَُوَ" ًِ ًُ " ُب 

  ١٠ - ِصِ َقطرُد ا َُ ُمََة . ا أن ًِ ُءرَز إ د
 إ ِِِ ُ  ِِ ن ٍضر ِرٍع ٍَ وُنَُ وَف َا

أَ ٍََُِض وَُِر اَُوجُ ل وطٍء رَُِ وُلََ ٍل و: "ھذا ام
 ًَ ُبِراَوا ًَُِ] . َص ٍرََ لُ ُرُِء ]." (و٤٠إ :
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. د ت ةُ ُوع ِر ًَب  ُن َُ ِِ إ ھذا ام) ٤

 ًِر وَنَُ أن  ذا ،ِ َل وَنَُ ََِ إ ِِ ِ ُ 
ِ ن مِل . ھذا ا ن نرا إ ِِِ َِ ِدٌر أن ُ

ى ُِل ر ِرض، ود َُِ راُت  وَُ د ،ِ
 ُُم ا َُو َُُ دو ، وُا ط ُم وَُ دو ،ِ ُروُح

  .اوَِرة ِ  وا َِِن اَم

  ١١ - َة ُو ُرِظُ ُمَن . ا َُرُ ِ ُس إوُ َ د
 ،ُ ُ َل ،دََا  َِِوَ" ِف ا  ِ ُو ن ،َِِ َك

ةِ ُُِن َِ) ٩: ُ١٢ورُوس ٢." (َُلُ  ُو ِرظ ً وَنَُ أن ِ
 ِِطُو ِ . لُ ُِقراُ ذين اِزُِب اَ ًََُ ًرا وُن ھذاَُ د
  .ُزُ ظُِر وَُِن ُدَرَة . أواِع اََم

  ١٢ - َءَة ُرِظُ َء َدم .ُ َر  ُلَ ُمَن اِ
. د أَُْت َءةُ ُوُس َراً ََِِب و َِِ اََد. وَر َُون

ً ) ١٠ - ٧: ُ١٢ورُوس ٢( ِوَ ُ وُنُ ،ءُ وُنَُ د نو .

َ ُطُ أن ِدَم أَََ . ودَُ وُن َر ِدرن، َُوُن  ُِدراً 
 ُ ُُ ُو َُدأ َنوأ ُ ُو َ َنأ ََ.  

  ١٣ -ُوا ِم ا ًَُر ُل َُ د ُمََا . ُوُل أنَ ُسوُ َب
و َُ اََد إُِدَت  ََُن ِد  ،ِِن اِراِت 

 َوا ُ تَِأُر ،َزھإ ا ا َُِطَ نطِك ا دا  ُ
َِر ِ) .وس ٢ُورُ٧: ١٢ (  ِت َ َب ر ُن أنُِ  أ و

 ،َُِ ذيَدهُ ا َ َُب وأن ،ُ ُِدَ د  َنرإطراِء ا
ُ َُِ َأ ًِدُم أَ ُنِوا.  

  ١٤ -َِرُ راٍتِإ ُوُد إَ  ًِ َمراُت اِإ.   َُرأ
  ،١٢٦ازُور 

ُوُع ا ". ُُ ن اذن زروَن دوع ُدون ج" د
.  أوِت أَُ  ًِ ،َِوُن ِذاراً وَف ُط وِ  ًَر اََرح

 ُُِ َُرَ  ًوِِم اَدرُ  ل، وِ ٍمِو رَِ ََما َم أن .

ُب  أن ََِظَر َِ ادََِِ ،َر ُھَف اََرح و ًأ .  
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  ١٥ -ََرَِ ً ُ ُدو و ً ًوُن أَُ ُمَوُع . اُ َم
رَُھَو ا ُ ن وأُن ا وَن . أَُ أن َ ،ًرا َلِ 

داَ ٍَ  ً ا، اذي ُھَو َرَُ  ً ،َُوُن اُن 
َرَ ًَطَِرُ . َ  َل  أن ًأ  َ ،َنرُِ وَنَُ َِ

أو اَِ اُؤ ،َِنَ و َد  أو مُ  وَُ،  ال
 ًَرراً وَر إَأ ِا  ِ ن ُلَ) .  َوُ١١؛ ٢: ١٥(  

َب ُوُس َُولُ أ د ُم، . اَمُ ُُِن ا َََم- ١٦  
َل ام، ُ ُِن َز اُ وُن آَ ًَِزَ  َ أن َ َرًة ًِ

ان، اذي ُھَو ُ َِوٍر  َِ ھذا ام ن ِل اوِق 
 َِّزَا ِإ  رةوس ٢. (اُورُ١٠ - ٧: ٤ ( ُُِ ،ُم َ

ِة  "  ِن ر َُِِن، ََُِِن ُ لَ ءٍ " ُو َد ُِنُ إذ
  .د اِت

  ١٧ - ِّا دا إ وُُ َز ُ ُن أنُِ ُمَا . ِِّرُن ا
اَ ِِديّ  دا  ل، أٌِت زاَؤُ ھَو . َإ ن ،َ ِرُجا ُإ 

 دا دِا َ ًداداِإ ،ًوَ ًو ُد د ُلِوس ٢. (اُورُ١٦: ٤ .(

 ًدوُن أَُ د َِِت أإ نو ، ِو َُ . ُط ٌِوٌم راُ ھذا
م إن ھذا ا مُُُ ٌثَ َرٍضَ ن وَنُُ نذَك اأُو َ َََُرُ 

دا .  

  ١٨ - ً ِدَأ ًَِ ََُ أن ُطَ ُمَرة، . اِم ا ا  ُ َرأُ أَ
. ََزَزُع ارُض إ أن َ  إ َك اُُور ا  زَزع

ٌ، وَِ ھ ًِ ). ٢٩ - ٢٥: ١٢راِن ( ِو َ أن َِ 

 َُأ ََرَ َمَا ًأ ُ ِدُمَ ،َِوم اوِر ھذا اُُوَل أ َوُر
 دِم اَِ  ََُ ،ِوور اَُك ا ن.  

  ١٩ -ََِ ُطَ ُمَا ."َِرُ ٌر ََإ ن) ". نِرا١٢ :

٢٩ (َ َوُ َِِط َ َرُض  لُ   ِرَقُ َما ًِدمُ أ
َ دَُم. اِل اَِ إ  د ، د ُر َُ ھذِه ا َِا ُ .  

  ٢٠ -َ راِت اَد ا ًوُن أَُ ُمَهُ . ا إ ،ُزَر 
ُد أُ ً  . ًدا ُدُ وَف ،ًدا ذا زر . ِرُفَُھُن ا ذوا

أ ،ًد ُم، ُُد . اِد ُوُد ً إ ٍة َُِرِ◌ِ ٍَدة
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"وِب اواَدَة اِ" ِنُ  ُوَطُذوَر اُا د َزَر وُنُ   ،
ِ) . ط٨، ٧: ٦(  

  ٢١ - ِء َ ُت ُھِو َُ ُمَن .اَدهُ اأو ٍَ ُب ؤدُ ُ .

 ًَه ). ١٣، ١٢: ١؛ ُوَ ١١ - ٤: ١٢ران ( ؤو ُل  َوُ
  ًوَر ًأ َُوُْدَ  نذَك اَه أُو ُ   ،ِدِهمأوِ . 

 ُِطُ َد ُ َؤدُ ُ  ،ُدهُن أوو وُأ ُ أ .  

  ٢٢ -َ َِِر  ُبَر َا أن ًأ  ُمَا . ُ
َن  ر َن وِرد واَُ ذيَك اُوِب أُوُ واِبأ  َرُع ُمُا َا

 ُ مِِزاِإ .  و ًَُ ُُرهَِ َد ،َُدو َُِو ُلَُ رُعَھذا ا
 ً ُرهُ َرَِ) . ٢٠ - ١٩: ٣ُرؤ ( ٍ ھ ٍَِ لُ وِل إُُو ُبَر ُ إ

ِواھذه ا  َُ َِرَ  وَنَُ وأن ، ِوا ن . َرُع اَ
 ُ ُ َمِل اِ ِ د ِو.  

  ٢٣ -  ل َن الُ ا ُ  ًِ دةَر اِزَوَرةُ اُ
ُوع را.   ً" َِِ إ ل ُن اا َوَرِة " رُ  ُم َدأ د

ِة ازر ُورَ "، ھذا اَُم أ ً )١٧: ١٥ُو (ازر اَدة 
وَِ، وُرُِ " اَدة ا إ ُوُدَو ،ُِوُ إ ُدُ د ،مھذا ا 

دا َِِِ ب وإا َ َرا ٍم إَ.  

  ٢٤ - َِدا  ِرُكَ َُ ِمَُب اد.  وُأ ُ َؤدُ د
  ِوّي ا َِِدا  ِرَكَ َ َََِل ا ُ ؤدُ ُ رأُ أ ،ٍ . ُ

ن ِد وَنَُ أن ُدرُ وٌس، وُھَو ُد . َدُِ َما ًِدمُ أَ َوُ
ِِ و ِِ َِ  َداا ِ  ِم أَھَ ) . نِرا١٠: ١٢(.  

  ٢٥ - َُوأ ََرهُ ا ََما ن ًمُ أ . ُسوُ َب
 ،ًِ ولُ روع "اُ ا  وى واَُ ُدوَن أنرُ نذا ُو

َُدون طُ) ".ُوس ٢وُ١٢: ٣(  

  ٢٦ -َُر إ َُط ُمَا.  ًِ ُسوُ َب" : ِ ذيم اُ أ َ وَنَُِ
َ وََُ ِرَب ًراَ ُوَنَزُ ُبَِ َن ن إنا . َُِزَ وَنَُ َِ

ََُ ُُن ر ُوَُد َدِح  أ َ َِھِب ا ذَن ا ُنَأ م وِھُِإ
وع اُ ِنَِد إ دَوا َِراطُرس١." (واُ ٧ - ٦: ١ .( 
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َھُب ر، ھذا ذا َُ  ،ََِھِب ا ذَن ا ُنَذي ُھَو أا ،ًأ ُإ
ِِر آ َُ.  

  ٢٧ -َُِ َلِ َكذ َُ ،ُمَ َدِ .   ُوُلَ طُرسُ َب
 ُِِطواُ ََِ وَن وُدَ) .طرُ ١ُ ب ) ٢١: ٢س زاِع اِ ن َ د

ِ ِل . َُِ ََ وأن ََ َلِ أن  ُأ ًَرا َرَوأ
) ُو٣٥ - ٢٥: ١٤؛ ٢٥ - ٢٣: ٩ .( ،ِل ا ََمُل ا  َد

 ُِِطواُ َ َكذ وُنَُ.  

  ٢٨ -ا ًأ َُ مَا وِتََُِ َب . ُسوُ َدِ طإ َد
ُوا اُؤَن ارَن َول،  َ ،را ِِر  رَو" َ

 وت لُد رة ٍتِِ ُ ل ." (أ٢٢: ١٤أ (  َُم أُر
 وِت َل إُد َ َم أن  ُب و وَن إُ َنر نو ،

ق َِم واِب ا ِل ن نا.  

  ٢٩ -َِِو ِوَ َر َ دلَ اُد أن ً  ُب و.  َل
 وُھ أ ،ُ لَ  ِنَا ََُِ أن ،َُ َزٍة  رأٍَة وُعُ

ي  إِ  اََرُض واَوت،  ؤدُ ذيَق ار طا َوَُ أن ُُِ
 دا) .  َوُ٣٢ - ٢٠: ١١ ( ن إََُِِن اَن ھ َل وَُ أن ِ

ِوّي، وذَك ِن نُ وَع ُھَو اَّل اَود  ا ِ ٍر إََ َرِةَذ
َِِ . نو  ُِر ھذا ن ،وتَرَض واَل ازُ أن ُط  َ

ُر أ .  َن َطرِ اود ُُروِج ن ھذا ام ُ رٌب آ ھذا
  .ِض ان

  ٣٠ -ِِوت اَا َُ.   ًِ ،ََُطُ ا رَت اُِ 
ِرَ  راَفِِرُب ا ًُض أرُر ََ  ََ ٍتر  .

ُِرُ َد َِرا ُ ُُِ ،وِل داُودَ ِبََِ) . ورُزَ٢: ٢٣ .(

وَد ُوَُ ھذه ا َ إطِرھ ا ،َدھَ ُوُد ُ إ ِه 
اَِ، وإ اراِ اُر، ُِض ُ رَ  را  . ،ًدا دُ ُوُمَ دو

ُل إ راٍع راء َِ، وُُِ اهُ ُوَرًة،  و راھذه ا ن
 ًَِر ُو .  

ِ اذي  َُرُُض ورُُد  اَوت،    ا ا روُت ُھَو اَا
اََ  ُس، وإ ِه  َ ط َُ أن ُوِرَد إ اراِ اُر
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ُر، وإ اِس ا  َرغُ    ا َِا رَم . اََِل ھذه اَ 
 وُھ أ ،ُ لَ  ِنَِن اََُِِن اََر ھَِ أن  ،دا

 ِح   ِن َم ھذا ُھَو اُر اِِ اِ . اَرُض وا َوت
 ًأ .  

دى ِ َِِ اَر َُِو  َُن اَم، ن ُھَك اُر َن آِم   
َُ  ا ِ ِب . ھذا  ِرھَ ن َرَأ ُِدَ ا ََُِا

 ،م ھذا؟"اِ " َ ا ََُِا  ِء أ ا  ِرھَ ن َرَأ ُِد
ِب َرِة آِف  ،ٍَوَف َدأُ َوِل  َد اب، و ا  وُنََُ

"وَھ".  

 

ِث لُ اَا  

  ر اََزاِر

   َُُدوُ د ِ ِبَ ُوَبُ رَِزاَُر اِ ِطُبُ . ُرِزاَ ھ
  ِ ُبَ َُرُ َن ا ، ًَوُ ًداَ وراً أوُز وَنُو ٌ

د أَطََُ ُ  اَزاِر َُِدُھم  اِر ن . اِد اَدم
ِِم، ِم، وِِم  ِدُ َُدون َ . وَف ُةَوُمُ اراھذه ا

ُذَُك إ َرِة ِ ا وُُِدَك  اِر ن َِك، َِك، 
  .وَِك دُ ُد َ اوم

  

ُ ٌوَزة ِن اَزاِر ِ  

    َُ رزاَُر ا َن ،ِوُا ُم إدَُد اَم اَرَُ َل أن
 -١٠٨، ١٠٧ -٩١، ٩٠ -٧٣، ٧٢ -٤٢، ٤١ -١زُور اَِ : َ أم

ٌَ وَُوَن ن اَزاِر َُُب إ داُود، َُ َُب إ آف . ١٥٠
َُِد . وِ إ َر زُوراً، وإُ  وَرح أَد َر َزُوراً 

 َب َرة زار، و ًُن  َِزَ ُروَن أن ُن اُزرا وو وُ
ٌَر َن اَزار ِ ُل إَم ِِ، وَُظُم ھذه . َب زُوراً واِداً 

ن  ِوِل اَِ ن تَُِ–  م داُودَُ  نذا وُام ا دُ د  –أي أو
 ِِ َمُل إِ  ر ازاَض ھذه ا ُبِ ُُ وُن داُودُ.  
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وُ ٌت  

ٌت أو ُظٌت و وُل ن ھذا ازور أو ذاك    دُ ُدوُ
 ُا أدوات ا َ َم رُ أن )وثِ( و أدواٍت  أو ،

 روث(وِ .(  "هِ " ،رزاِر ا َر ُدھ ا
" ُِ رف ووھذا  وٍعُ  ". "هِ " وا ول ا ت

ِِإ ٍَر  زٌف ر، أوِِر اا  .  

ن ن وَِ  

   ًن، ھم أرُِم اراَب ا ُ أو ،ََُدار ازاَب ا ُ إن
  وا ُ  وھذا ، ن   وَندة . رىُأ ًوأ

 ة ُ  ذان، وھن ا ِ  وَن . ،رىُأ ًوأ
َب ارام  وَن أداً  ، ل  ُر وزاَب ا ُ ُد أن وَف

 ر واوظ ُ  وھذا ، ن ِنا  وَن . ُرأ د
ن م؟"ِت زوٍر أو ر، إَْل ََك،  ب، وُم ا ن "

  د ا ِر  رًة َكِطُ وَف  ََؤال واإن طرَح ا
رأُھ ر ازاا .  

  َوا  ِِر ازار

   َر أرزار ا ِت َر ُف وَف م وا
 ِ ُ  ھو  وأھ ، ُددَرك"اُل اُروع اُو ". وُرُز

 ،ًَدُ تََ َرك ھُِل اُ رِت اَرَ أن ًَرُح دا َركُِل اُ را
 و رم ارُِت اوِن وأون إ ُُ ِبوا َُدةِ ل ھ . َوف  ُد

، وزاُر أَُرى ١٢٨، و٣٢، و٢٣، و١ھذا اووع  ازور 
  .رة

ھذه ازاُر . َوُوُع اِط ھو أً وا ٌِ ازار
َ َ ھذه اواِطف ُوَب اا رُ ًِدة، و دُ واِطَف ِطُبُ .

د ُوُن ُزهُ د َرأُ ازار،  َن اَو اِط اذي 
ن َُت ََُطً، أو إن َُت . وَف َُِد ذَك اّو اِط ّ ازار

ُطِرً وُش َت ٍط ، أو َُوُء َت َذٍب ٍَل أو ٍَب ُور، 
َن اَرِت ا  أو إن َُت َُض ِر وُرِن اَِل  ارِ 

 ُرَك اِ ت  ،َدةِ ِرَكُ ن َرَُ ُد أنرُو ، ُ
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َِرُب  ََرأَ ازار، وَف َُِد زاَِر ُُِ ھذه اِر 
ھ َلَ أن َ ذا َكرُو.  

ور أو ذاَك، داِ ًِْظ ذا َل ُب اَز ذا اَل ھ وِرُ
ُض ا  ھذا . وَُُِك أن َل اَر ذاِ ََُل ِِركَ 

  . ٥٥و ٥١، و٣٤، و٣٢و  ٤و  ٣زار ط إر، ھ ازار 

ُھ . وُوٌع آر ٌم ُدهُ  ِر ازار ھو وُوع اَِدة  
ِ ُد أن ُ َُ ًل وأ ، ن ِ  ط ُم  رزاَب ا

 ١٠٠و ٦٣و َ٨ُض زار اَِدة ھ ازور . ََُد وَُِ َُُدَ 

  . ١٠٧و ١٠٣و

َ، واَِن    َُ ٍتَُ  ء ًر أزاَو اَُرُ َب د
 ِ ُ  َكذ "ور ازاِء ." اَ ن ً ِوََ ُرِزاُم ھذه ا

 َِا .  ،َِِ نو ،َ ِل وِء ان ا ً ِوََ َم داُود د
أَِ أُرى . ووَظ ُطُرس ن ھذا اَزُور وَم اَن. ١٦ازُور 

 ِوَر ازان ا ورزا ھ ١١٠، و٤٦، ٢٢، ٨، ٢.  

رَ زاِر ُر اطا  

  ً ُدوُ وَف رزان ا ر رروف اظا إن
ِ ٢و١ ل وا وم ا ِر ال وأو . َف وا ن ذاھ

ذه اھ  ُدوُ ِة داُود ُداود، و  رزاارر ا .

  ُدھ ا  دُداُود، أو ا َُ ورز وى ُرُِ ًأ
إ ِِض زار داود، وَف ُُِر أَن ن داود وذا ن ل 

ھذه اوت ا وَف ُُِدَك، . د َب ھذا ازور اُن
ا إ َِ ِ  ن ٍتُو  وِلُُ ، رِر ا
َ، . ازور اذي رأُه َُ َرزا  ِر ا ِ ِا  َكُ ط

  .وَف ُُِدَك  ِر وطِق ھذه ازار ِ كَ 

 ُ َض ُد ،لَا ِدي َ وى اَُِط او ر وزاَِب ا 
ُوَن َن ِ أن . َُوَن داِم َرُُب اُطَ ًِ ،واتذه اھ 

َُِدُھم  طِم أِن أداِم َِم، أو ن َُوا أداَءُھم 
 أِوا أداَءُم، ِرُوا"وھذا َرُض  َِم اِ اِل، . ِِم

ُِدوَُم طم وُوَن إُُ نذِل ا واَم، وُِِ) ". ٤٤: ٥(  
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َ زار  را ِ َِا  ِع طُروَرِة اَ رٌب آََ ھذا
َرأُھ ذي . اوس، اُ ِن اََز  تَُِ ُةوُا َُدُم اراذه ا

 َُ َن وَنُُِ واُ إذا ً  ،داَءَكَرَه أ وِل أنَُن ا َن ُ ُم أ
بّ  را) . َِ٦ -٣: ٢٣ ( ،َ د ◌ٍُِض َر داُود أيَ م ،ذا" أ

ُُم َِِ إَر ،ًَل  طَُم، وأُُأ ً ًُ ؟ َرب  َكُ ُضُِأ
وات ت ًَُِ ." ارض ُرِ  ھذه ا أن  ُ را ُ َُِد ا َؤُ

  .دَُِ ت

  

ِث واُِرون ور اُزَا  

  "َدُث اِراف"

  

َل    ََُح اَل وا َُوَر اُزَداُود ا ِا روُر اُزَ ُرََُ
 س دُِب اِا نؤَُن ا ِن َِ . َن ،ورُزَذا اھ 

 ِن ٍنإ ُم إ َن ُ  ُظَِ ور . داُودُزَذا ا دُل اوا
َِ ُد َُرو ًُم َ اِراِف اُرى ن " دُث اِراف،"ُھَو  

 ِِرا ََِظَ:  

،ارب ر"  ا  

  . ُ ِوُز ء

ُِرُ ٍرُ راٍع  .  

وِرُدُ ِراِه ا إ .  

 رد .  

  د إُُ ِل ار، 

ِِل ان أ.  

  أً إذا رُت  وادي ظل اوت،  

 َتَك أ  ًا ر ُفأ  .  

ِ زُ ُزَك ُھ َُك وََ .  

ا دًة َُه ُ  ُِِربُ  ُد .  

ھِن رأ د َت .  

 ر  .  
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 ، ِمأ لُ ِ ٌٌر ور إ  

  ."وأُُن  ِت ارب إَ َدى ام

ُ ،ًَو أَ ًزُور  َِ٢٣ إَ وِن ازور    ظوراً وز
ُِل اُ رَركا . ِلُ رُت ار ُرََُ ،َركُِل اُ رِر ازا لُ 

اً  د ًُروَط َركُا . راا ِت داُود ھر ُضَ ،ورُزَھذا ا 
َُِس اوا ،َا رهُ اراء، وذه . اھ ِ َُ ذيرُط ا وا

 َ  ُُدهُن إُِ ،ترَا ِِور اُزَِت اِ" : ِرا ب را ". لُ
 ُل إُد ،ذال ھا ا روِر اُزَ  داُود ُرھِظُ ِت اَرَا

ِرا ب را ُولُ أنَ َد ِ ِرِهِإ .  

 دِت اَرَا ُر إُ ٌَرةِإ راء ھا راإن ا. 

"َدُِ ُر داُود أنَُ  إََت  ور " (َرُزَِدمُ )٥: ٢٣َ ،
َدة ا ُر إُ َرًةِدٌ . إَ ٌلَُو َرُ . ب ر؟ اَِِدَِ ُحُِھَو ا 

ب راِ داُود، ََُوُن ُ ُل  . ُھَو را داُود رَن ا وط ُُ
–   ٌ َِ ٌدةو ،  رُس اا ،دهُ اراء، اَا راا

، وإ  ذكَ  رَا . ٌُروَطَ ترذه اھ لُ نو . ٌ َِ ُو
َن راَن داُود و َك ا ِسأ  . من أھ ُم ورُزَھذا ا

  .م،  ٍَ َ َِ ا

 ا ِ  ا  

ُب  َدھ أن ََل  َوَ ،َھذه ا ِ  َداَر أَھِ دِرُكُ َدِ
َََس ھذه ا  ُن أنُِ َف . دِدا  ُُدهَِ ؤال ھذا ا  واُبا

 ِن اَزُور ا" :ُِرُ ". راِفِا  ََُطُ ِا رُس ا َؤُ
 ،ِِ ن مُ ُوُل ذيُر اٍق، اِرِ مُُِرو  مَِرَ"واُُأُر ".

 ٍَُِ َِطِوا ِرَو ِرأ  ِرَ َِرا ب را ُُِ  ًِو
 أو  طََ ن ُزُ َرٍة اَِ .  

ََرُا  َُا  

ُوَدَ أن ُطَ ط َدھ ،َِرا ب را َُِ َد أن ط . و
أن اِراَف طُ أن َرَب ط ن اِِة اِد ل اَور، ن اَه 

 َُُِروف ا ظن واَِك ا ُلَُ َِدا َِ .  مظَا َِرا
أن : طُ أن َُوَد إِ َك اِن، إ أن رَُض وَِرَف َرن
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 ُُرا ُن  وأ ،را َ . ِِوَ  َُف ھذه اَِ َِ داُد اا
 بَ . اََف وَِ أن  ُأ  ھذا  مَِ دھو ،ا ردوَر ا

داً  دَُ َ ُمر.  

 ا ِرھإط  َُا  

ُ ،ِط اوَف  ا ِرھإط  َداُود ھذه ا َُ َد
س ذه ا ََن ِ وَن اِِن اََريّ  دُِب اا  ً َرا .

 َُ َوُ وُنَُ َُِرا ِرُف أن َوُ ،وُدهُ راَُ َنأ مَھ  ُ أ  وُل
َُ، وِ أَُ، وَُوُر ََُ ُ، وُُب  ِرِِ، ووَف 

وَن َرَُ َُ ُ . ِم أ لُ رََِ ھذه ا أن ًِرُف  أ وُھَو
  .ِِ، وإ اد

ِث واِرن ِ كَ  ور اُزا ََْق ِرَط . د ُر َذَ د
ب راكَ  رَت اََ . ،ِدِه اِب اِ راءا را َتْ ر د

ل ََِت ُِش ارا اراء، وھل . وإُ ََك ََرتِ 
 ََر َك  ،ِدِه ان ا دَتَََق وإَ ن؟ ھلَك اُذ ذ َكُ ت

رَت أن َُوَن أَت ََِِك را ًَِِك؟ رَ  

ٍة َِكَ  َرد ُج إ َك دِرَك أُ َك أن . َ أن ِ َْإ
ذه اھ ُِ وأن ،ا ِ  َُ َكََ ِل   َ

 َِِك، . إَأ  َوَك، وُھَ َكَِرا ن ٌِم َتَك وأَ ْشِ مُ
، وُھَو  رَا  ً َِ َدًة َك دَُ وُھَو ،َِِِه ور رِ َكِن ورا َكَُو

 اَض ُِرُك ََك وََُك ُِدھِِ، وُھَو َ ُكَ   َدًة . ْشِ
 َ دا َِْك، وواِ ِم أ لُ  ورَُُل ھذه اَ ِدٌر أن ُ ٍد أ

ب ِدٌر أن َل ھذه اُُور إ اد را أن ًِ ،بُ  ُؤٍل.  

  

ل ووُر اُزَا  

ُل اَُرك را  

وُر اُزَِزعاُ ُدوِنِ َركُِل اُ روُر اُزَ َولُ ُھ و . لُو
ل، وُظُِر  َووِر اُزَ موَذج اُ ا ََُ ََِرك اُِل اُ رر ازا
د، ل وَد  ا ظأو ا َد َد اَس و ِِرَرك وَُل اُ را أن 

اَِ اتِ  رراِت ال. وا ووُر اُزَوُل اَ:  
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  ُطو رُل "

  اذي م ُْك  ورِة ارار 

  و طرِق اُطِة م ِْف 

  و ِِس اُِزَن م ِْس 

 ُُ ر ربوِس ا  ن  

 ًراً و َُ ِِوُ و .  

 ٍرو رٍة وُن  هري ا د  

 ِأوا  َرھََ ِطُ ا  

  وور  ُذُل 

 ُُ  لُو .  

  َس ذَك اراُر 

را  ذرُ ا ُِ مُ  .  

  ذَك  وُم اراُر  ادن 

  . و اُطةُ ِ  ارار

  ن ارب ُم طرَق ارار 

  ."أ طرُق اراِر ِك

ُلُ اََُرك؟ رن ُھَو ا  

ُل ن إن أو رَُن    ووُر ازُم ا–  ،َركُُن اا
ل ھو ٌل ن اِر اِري اذي ھو . واُن ارر وور ازإن ا

إ ٍ ن ِر  وٌبُأ . ُِ وَفور وزا  داُود ُر
ن ھو اُن اَُرك د ولُ َك  َس ھو  ولا . ،ً

  ُُُك َُ وَرِة ارار  ًَرٌك أوُ وَرك ھَُُن اا "

 ُُُك َُ وَرِة )أ١: َ١زُور ( أ  ذيوَرَة . ، اَُُد ا َوُ
   ا ، ََِِ" ًراً و ُ) ".ب٢(  

َُل اََُرك  را ،ًن"أِزَُِس اِ  ُسِ ) ".ج١ (

ِ أن اَن اََُرك ُِس ِ ِس اؤن  ا َُُھذه ا ُرُِ
 ُؤن  . ُنِؤُ َركَُُل اُروا ، ِ" ُُ رَ ب روِس اُ و ".

ًة ھَِ ُھَو ط ِ َِ) أ٢( ُو ِ ََِِ ِلَِ َحِا ِرُف أن َوُ .

 َِِ  َُِ ا ،ِ وَرِةَُ  ُُك َوُ.  
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اَك ا   د َُِب ھذا ازور َ ِد داُود، اذي ن  
وََِِب ُوِس ُو، . إرال، وأََل ُُوِك إرال  اطق

 َِ ن َلَ وأن ،ٍَِِ وَسُ ا ََ ك أنَِا ُ ؤو ت
اِم دا َُر ِِ  وِسُا" . ِم أ لُ  َُرأو َُ وُنََُ َِ ِِ

ب إَُ وََظ َِ ََِت ھذه ار وھذه اراِض  را َِ  َم أن
 َلََِ) ". َِر ) ١٩: ١٧  َُرأ ،ل ووِر اُزَا  ًء

ِ ُ أن ََِ أن ھذا ارب َل داوُ  ذا أھ وُر ازاد ا
 ًَرُ ًَُر َُْ ِ ََِِ  وھذه ا ،ِ َََِ بُِ .  

ُِل اَُرك؟ َد وِف اِت واَراِت  رُت ارَ َِھ 
ُد داُود  دَُ ،َركُِل اُ رِت ارَ وُد إَُ ُروَط ا ُل  ا ُ ا

 ِِر:  

راراِ  

رُُل اَُرك ھو ل رٍة رو ٍد ري اِه، ُث   
 ٌ ُذوُرُوا ٌرُض رِطرة. ا َعَت إوَك و َق لإن . ھ

َك ن  ر نرض، وا  ٌرة ذُ رَةُد أن ا وَف ،َت ھذا
ِ . ٍٍل واِ رةت اِدُذا إ  ِ ُ  ذيرار ان ا

ُُل اَُرك رل، . ا د رارن ا وعذا اوُع ھ َفد وو
ذي ُ أوا وُل  أ ُُُرٍُل ٍِل  َُ  ار، "

  ً ؤُ ن ُ  ُط م ،تَك ات ذدُح ورءِت ا د
  )٢٥، ٢٤: ٧ ." (ار

  ار

ُل ُ َُِط  .ارُل اَُرك ھو رٌل ُِر   َُ َرةُ اَ 
 ِِأوا  َرھََ) ورُزَب٣: ١.(  ،ِِ ِمِواَ لُ  ُأ  

اََُرك ھو  ون ھذا ارُل.  ِر اُِب ذَك اَوِم َن اة
  ِ ِرِ  وَف ،ُِطُو  ُو  ِ ُنِؤُ ُ ٌن، وِؤُ
   ٍ ٍ إ وراء ا  ذھُب إ ُ  ، ِتو

 . ًراُِ ِِوَ ُحِ ھ َھذه ا .   وُع أُ َم دأْن و
  . َُت ُ  ُِت اُُن  اَرَِ، إذا أرد أن َُوَن ُِِرن

ول طُر اُا  
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   د راَرِة ووٍء ف ٍنإ ُل إ و  َركَُُل اُ را
نّ  ا  ُم د . ُِر إُ َرَة اَا رأُ أنََ" ُلُذَ  ُوَر ". ُر َذُ

. َلُ  زاُل آتٍ . إَْر ِ"ھذا ِت اِر اذي َب َُوُل، 

 ِِن أ ُل وا َُِ ذيُر اوِم . اِل ان أ ُُره َُ ُُ وٍمَ لُ
 ُُِ ذيا ا .ُ ،لََل وأَأ ُُِ ِِ ُ ِوَ دُد إزداَد 

 ِِ ن إ ا".  

  ازِدھر

ُِل اَُرك   رن ا ًَرأُ أ" : ُُ  لُو" ،) أي أن
ُل اَُرك زدِھر رور .) (اُزد٣: ١ ( إ ُر ُھُ ْنَُ م داُود نو

 ّو رر ازِدھا ل إ ي در ازِدھأ. ا ِ ُز َرُ َ ِرَر اا ن
ا ِّدل ارز  اِن اَِرِ ،ِّ أن  دِن اا 
اِّ، وُھَو َُؤُر  دا ُِِر إَرك ُھَو إزدھُِل اُ رَر اإزِدھ ِرَض أنَ

 دا ِِ ِ ِو  . ُُر  ل  ،مذا اُرُك ھ َد وراَء ُ
  . َِق اَش ن أ ِِ ھذا ام

  اَن

   ً َِ  ُرَُ َركُِل اُ رِت ارَ ُرِراُر : "آُوُم اَ  َِكَِذ
ن، و اُطةُ ََِ  ارار دا ) ". ورُزلُ ) ٥: ١ُ ر

 ُُُك ََِِب   ،دةِة اا ة وذه اھ  ٌنأ ِد َركُا
 ِ ِبَ  َُِ ا ، وَرِةَُ . َِِل ا َمُِف أَ وُھَو

 ِ دا راِر إا َِ إ مَو ،َوُ دوَم ا ِم َُا .َظَ ُر و
ُِل اَُرك  اَزُوِر  رِت اَرَ ن ،ِا روِر اُزَ  ُترا

ل ھ ود: "اا وإ ،ِِ ِم أ لُ ".  

  إِن ِِن َِ ٍد، أيُ  ُھَو أَت؟

   ،ٍَطَِ ِِوَ ر رَن اُف داُود اَِ" َكذ َسَ ُرارا ".

ُر ُ ؤُِن ُ ؤُِن اُن اَُركُ ) أ٤( ر . ََِِ ُ   ُر روا
 ًراً و  َُ و ،ِ . راِر و ُ   ،ذا ًَو

  َِر و ُطوِل ار و زدھِر و ن، ون َِرَ  ِو
ِ اَِ ُرھ اُن اََُركُ  دا .  
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  ُذھِ  راِت اَِب اََِ َرٌك؟ُ َرُكُُن اذا ا . َوُ
ُر أن ُؤَِن وأن  ِ َ، وُھَو ُر ن ََِد ن ر 

  .َرُُ ھِ َدةُ واِب راِِ  .اُؤن، ون ُطُرِِم ر اَرة

ِ ؤاَل ا َرُح اط َركُ نّل إُ ورُزَ ي دََ ِن : "إنإ
ُل " ِِن َِ ٍد، أيُ  ُھَو أت؟ رَت ال أھ ، َِِ

 َِ ُنِؤُ ن؟ وھلِؤُِد اَ  ُِس َرك؟ وھلُا َُ ل؟ وھ َِ
 راً وً؟ وھل ُُك  اَُوَرِة ا َُِ ؟ ََِِب 

ُِل اَُرك رِت اَرَ ُحِل، ھذا ُھَو ا ووِر اُزَا.  

  

ن واُِرون وا وُر اُزَا  

 ھل اُلُ َرٌك؟

  ب ُطو َل ن  ار"

 ُِِطُر  ُُكو .  

َك ُل َب دك  .  

  . ُطوََك وٌر كَ 

  ارأَُك ُِل رُِ ٍَرٍة 

  .  واِب ِكَ 

  َوَك ُل ُروِس ازون 

  . وَل َدِكَ 

  ھذا َُرُك ارُُل 

  . اُ ارب

  ُِرَُك ارب ن ِون 

  . َم ُل أِم ِكوُُِر َر أور

  . ورى  كَ 

  ."ٌم  إرال

   ھل اُلُ َرك؟

ون أن ََُوا ط  ًَد رة  ُ رون" لُ َوُط" ،
ُم ُردون أن وَل ازور   ،ي وَ ُرأ ا" لَُرٌك اُ ". ِ أ 

 ُرُِ ،ل ٌُروَطَ َركَُِل اُ رِت ارَ س أن دُِب اُر اأ :
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" ُِِطُر  ُُكَو ب را ِ َ ن لُِ َور ." (ُطوُز١: ١٢٨ ( و
 ِِراو ِِِت إ ِب تَرَُل ا َرُكَُُل اُ رمُ، ا  ُ

ا.  

   َُ ُرُ ھذا نَرٌك، وُ ُھَو ب رُف ا ن لُ وُر أنُزَُم ھذا ا
وب أنُ  َ ِرُك رورِة داُ : ًؤاً آَر ُر أِ َُْ مأ

وَب ُ أنُِ َ ُب اذن ُِطُوَن  ُء أِدَل أ َدَِ ن؟ا
ُم ُوا َ َط وُِركُ  أ ُ مُ َل ،ونُِطُ  نذمُ . ا و

ُِل اَُرك أن اَن اَُرَك َدًة ُُد َ زَرُع،  رر ازا ن
  . ود ُم أٌص ل أوب، ُوُوَن اِء وس اَِدة

 ُرا  

   ُ ورُزَا َُ١٢٨  َ َُءم َركَُل اُ رِت اََرَ أن
 ِ ِِر  ام را . ُوُبوب، اِر أ ن  و

 َرب" ل " َرّب ذا ُط؟ "اُُِب َ وُ َِرن َس، 
إ ِوَ ُنُِ َف؟ًََ َك ي ؤدُ أن ًَرُ ً"  

   ًوَذُ َُ ِ ُ را . ،ُُطُو ِ ُنِؤُ ًُد إَِ َوُ
 َُِرُ ُر أن٢ - ١(و ( ،َِِزو ِل إُ رن ا ِ ََُر ُز ذاوھ

 َِِ  َرٍةُِ ٍَر َل ََُُزو ُُِ )َر ). أ٣ ََُرَُز ا مُ
ُم  م أُ َُرأ نذِدھم، اأو َرة إُِا ََِِر زوِل وُ رلُ "ا

ُون وَل َِدِكَ  زروِس اُ) ".ر) ب٣ا وِن إُ زَرةُ اَ ُزُرو.  

  ُ ََِدِة اِل ِو ن ِ ُتَرَ ُز ، ِب ََ ِرَك
و ِ اِد اَدم را َََُت ا ا . ََُِِل ھذا ا نو

  مُ ، ُا  مُ ،دَا  ِذه ا ِ ََُرَ ُرَؤُ ،ّو را
أنَ َ ِدُم وَدَة اَُ َُِم ھذا اَزُوُر ٍَِل أ . اَِم ِرهِ 

 ِِ ن ََمَر اُِ . ،وطنا ،َدَا  َرَؤُ أن ُ ُدرُ د
ََرُ ٍََِرٍك وُ ٍن َُدأ ،موا.  
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ِ واُِرون وا ور اُزَا  

ا َُِِت ا ِوأو  

  م ِن ارب ات إن "

  . ِط ًُب اؤون

 دا ربظ ا م إن  

  . ِط ًُر اِرس

ُروا إ اِم  ُ م أنُ ِطٌل ھو  

رن اُُوس  ؤُ  

  . آن َُز اب

 ًو َُ ِطُ ُ  .  

  ھوذا اون راٌث ن ِد ارّب 

  . اطِن أُرةٌ  رةُ 

  ٍَِم ِد ر 

ُء اذا أھ .  

  . ُطو َذي  ََُُ َم

   َزون 

  ."ل ُُون اداَء  اب

  

، ١٢٨ھذا اَزُوُر اَر، اذي َ أن ََُب َرَ ًزُور    
و أن وَن زوُر َُن د . ھو ازور اود اذي ُ َُن

 ًظ ًء  ن نُ ن ،ءِن ا . ذيل، اط ا ِن م نُ
، و أطل ٍُُن   َقداو ًُدُ ًأ  ل ،ِِإ  َ ُ

 ِِ ن ت تطإ و . ُ ُن أُ ُرُِ ،َكَم ذِن  ُرَُِن ا
 ًِط ُنا َِ ؤون: "أن ُب ا ًِط ،تا ربِن ا م إن ".

 وُ ُُن  ھذا ازور ھو أ ُن اُِن أن َب وِد ) ١(
طء اِء اِ َدِو م ن أنُِن ا ُ  ،ًِط نو ،و .  

زوَر ُن ھذا ُھَو أَِ َُِت َُ َِِن ارة   إن
 ًِط ِِ  َُ   دارِذا ا َظو  وا ،َِِر ا

ودَ ُِل ن إَِرِة اِِء إ اَِرِة ا َِِن . وُِدوِن َدَوى
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ً اِ م أن َُوھ، ھو اود، َُوُل ھ  وِر أَھَُر اَأ ِل أن
 . ُدُ وَن َة أوِدھم و أ   ُ أ  وُلَُ ُنَُ َن ُرَ

 َرََإ ا ََِد اُ دَل أن ِدِهَة أو ِ وُھَو َُو ََ .  

 ُ ُوُلَ ُنَ" :َُء اذا أر، ھَ ِدَِ ٍمَِ) ".٤ (  ُم ا
َم واُوََ ا َطُِق . ھذه اَِرة ھ أوُدُم، وأُم اَوس زا إن

ُد ن َِِل اَوِس اذي ُطُِ إ ھذا ام دَََ مَو ھذا ا مُُؤأ  .

  .اَوُس ُھو ِزُل اھلھذا 

إن : "ُوُد  ا ا ١٢٧اُ اُرى  ازور   
ُھَك أء  طُ أٌد أن ." م ِن ارب ات ِط ًُب اؤون

 .ُ وَدهُ ِدر أن َُق ًة ددًة  ِب أوِدكَ . َ إ  وَده

 ن ٌط ط وُن ھ . َة َِ أن ُط  ُ ، ً
. وھذه ا ٌََُ َُ إَِرٍة . وَِدَك، إ أن دَ َُُل ذك

 َ وُل أنَُ ُنَُ" ًوَ َُ طُ ".  ،ونُظَُ ُن َط
 ُ ُطَِدأ  ََ طا َ ُد .  أنَُن وَِ ُُِ د نو

ِدأ  َدًةد ًة َُو ًِ ُ ُُِ ،وم . َرةِْق ھذه اَط
َِك واٍِد وِدكَ  دَك وِ ؤوَُ .  

  ذا  ھذا؟

 اُُوِم، وأن َب وأن  َِِطً وُِدوِن َن اُِِن أن َرَق   
ُوَطت اووا َد   ،دَوى .   َُو ا د ورُزَھذا ا

 ُ ُرَؤُ ِا ِ َِ ِل ن ُ  ،ِدِة أو  وِدُُ لُ َ أن
َر ِرُف  أن  . َُ ام ر ا ن ،ِتِوَوھذه ا إ َِس ذوا ر

َ اُ َِؤَر  ام َِ ِدُم َ زواج . أنا   دَوى إن
 أن  ِوا َِِن ا ُر َُ ،وما ََُُ ُُدهَ ذيا ِر اوإ

 ُ َنطِر او ِط ِل ن ،ذاِوّي ھَا ِ ِل ِبر  ٌم َ
ِوِس ا.  

ُِل اََُرك رور اُزَ ن ََ  ِبََِ َس َرٌك؟ُ لل ا . ط
ُِ ُھَو اَُرك، وََرُ َُُؤُر  ام ن ِل  طُن و اِؤُُن اا

ْل ُُروِط اِن . وِدهِ أ  رأة؟ِت ھذه ال أو ھل أُ رَت ھذا ال أ
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ؤال ذا اھ  ْبِأ مُ ،َِِرََرك وَُا" :  ِنِ ِنإ
  "اَِد؛ أيُ  ُھَو أت؟

  

ِا روُر اُزَا  

  ُُولٌ ط

َِ ِض زا    َد أن َنِھز ََرك، أَُِل اُ رِر اِ
 ِطر ازاا َُأ ر ازاِض اَ َل  . ر ھزاَذه اھ

ُم  ِ َِن ان  َرُُم ا ُث ،ة ُرزا ًِ–  ُم ووھ
 ِِ ن َدٍة .زر ُھَو ازاُد ھذه اأِا روُر اُ:    

ي" رِ َإ   ْبِا َد ُد .  

 َت ِق را  .  

 َْوا  راَءْف .  

  .   اََر   وُن دي راً 

  . ُ  وَن اِطَل وون اِذب

 ُ  َز  د ربوا أن اَ .  

 ُ ربوهُ اُأد د .  

  . ارُِدوا وُ ِطوا

  . ُوا ُ ُوُِم ُِِ م واُُوا

 را َوا ذَاذ  

وا  ارب وو .  

  . رون وون ن ُر راً 

 رب  َكوَر و  َْار .  

   ًروراُ َت  

  أظَم ن ُُروِرھم 

  . ُُم وُرُھمإذ َُرت ِطَ 

  . ٍِ أط ُل أً أم

ُ ُ ٍُط  رب  َتَك أ ".  

  

ط؟ ا َ َوَب أن َ َف  
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   ٌ ھ راور ازِب اِِ طا َذا . إن اھ 
ط ا ََُِ ُم َرُا ُُِ ،ورُزَا . ِ ُش ذيوُط اُُم اَ

 ُ  َُُو م ،ومق"اََُم اَ ". َ ُش َف وُرُزَذا اھ رُ
 ً و ُُِواُ ذيِط ا ا .  

  َة

 ن ِل ٤ ازور    ِطِت اوطُ ا َ َوَب داُود ،
ة ا . ًِ ََ :"ي رِ َإ   ْبِا َد ُد) ".ةُ ) ١

  ٌدُ دان . ھُ  ََُدُع –واُِم واَ ُدَك . ارُ ُ
ُ ُرُد ُھَو أً أن َم إكَ  و ،َُ َم ر . أنزا ِمَظُ 

 َرُا ً رى أو ،ة ا ُُُ َ َُ مَ نو ، َ ُم مُ . َمرُ
 َُ ُبَ ُ  ،َُ ََِ َ داً أن ُل م ،ِ ُع إ ر.  

  ِو  َدِرَ ن َ ِرِه ة ذه اَدأَ داود ھ .

: "د إ ًَب  ُطِِ داوُ )٢(  َز  د ربوا أن اَ . ربا
 أي وٍت ُُب ) أ٤، ٣." (ارُِدوا وُ ِطوا.  ُد أدوهُ 

 َتأ   أن   ،َكُ .َُةُ اا ِ  ر .

ََب وا ِد َدُث   أن َُ َم ، وُھَو ، و
 َُ .   َِ ُةا َ  ،ٍةَ ََُِر إَِ  َنرُو

 ًِ ِ ت.  

  إَِْن ََكَ 

   ،ًَ َلَ َرهُ أنَداُود، أ َ ُ َم َد" مُِوُُ  وا
م واُِِ واُُ) ".َم ) ب٤َت أُ ن داُود ُ َرَأ َدِ

 ِإ َُِ أن ُ ُبط َن ،ّب رِداُود أن . ا ب رَل ا د ، ًِ
 ِِ َ َم ِداُود أن ُوُلَ َن ،َِِ  َِِ  َل  . د أراَد

ب أن ََِن دا را ِِ َ ََِ أو أن َُ ُود.  

َء ال اَإ  

 َن داُود َُِن ََُ، أظََر  ُ ُذا ِ َ أن ََل   
 ََِِ أو ِِِ َلِ .وُھ َُِوا ِرَف أن داُوَد أن ُ َل د" : واَإذ

 وا وو را َربذا ) ".٥ ( ن ذا؟َل ھَ َج أنذا إ
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ُس ) أ ٦" (ن ُرَ راً؟"َرَن ُوا ُراُِوَن وَُون،  َن ا د
  .وُوا ُوَن ن  ِن ِِل داُود. ُراُِوَن داُود

َن . راً  ِ أن َِرَض أن داُود َن ُوا ُِراراً طبَ 
وابَ . ِِ أن ََل َََُ وش َل اَ أن ِِ َن ذا . أو

َِط أَز َل  َطَ ن ُ أ واب، َظن َل اِ . ًَُن َر ُ أ 
 َََِِِ ُھَو  ِلَ ِبذ َ َشَ أن ِْطَ م ،ًِد . ذه َم د

 ِ ُب و ن ٍتِ َ َم أ دَُ أن  زَمََد ا ، َ ََدُا
واب َل ا ُد . ،دَ ٍءَ ن وَنُُ واُ َسا رَف أن د

  .أي ن ٍص َُل اواب،  وو طَب اُر ٍت رة

 ًرا  َرََإ ، رَِن ا َرًة ٍتِ ُم دُ ُ َر داُود أ ر د
 ً ِط . ،َل"ُروِرھمُ ن َمَظأ َِ  ًروراُ َتَ ... ٍَِ

ُ َُ ٍَُِط  َرب  َتَك أ  ،ُمأ ًل أ ُِ طور ." (أُز
  ).٨أ و ٧: ٤

ْل   ،ِق داُودِ  َِر طُا  طَك اَََك وَ دَتإذا و
  َدْثَك وَِ  .  وَل ِراٍع ُرو َِك إََ َن َردَذا أ

َم ِت اِّر، وأن  دَُ َك أنَِ  ْر ر ،واب ُھَو ا َك وَََِِ ُھَو
 ِ َََ  َكََ . َر َُ ُن أنُِ قََِط وا  داُود لَ رِھْن أنَ

ِب واَوِف،  رار واَِدِم ا َهو ،دا َِه ا َكَواِط
وم م، وا ا ،َ َن ا ُُ ا َُا روُدهُ اَُ ِط وَ إ َ وَُو 

  .اَء

    

ِ واُون وا ور اُزَا  

  اُُِر اَدر

  " ِرْفوا ،  رري. إرْف أوا ُظْر إن . إوا
 ً دأ ًطر ِِطٌل واھِد ٌقطر  َن) ". ورُز٢٤, ٢٣: ١٣٩(  

ة، ُث مُ  وِر اُزَ ن رٌل آِ ِ َ َوُُم اَرُا
ة ا واِ واُون وُر اُزَ ن، ُھَوِن ا . ھذا 

ُ اُرُِد اَدر  َ ُدَِ ،ورُزَِل . ا ن ُول ُ َمَ د
ل وِِك اَا لَ لَِِ ُ ًد َدو ُ ل أوَُ  ُ َفل، ورا
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 ََُ ُلَ ذيا ، ِبَ ِبََِ ٌلَُر ُ داُود أراَد أن . داُود أن و
 ة اھذه ا  ،ِِ  ِ ََِ  َُك . وَھُر ھذه

 اَزُور إ ذا  ََ. اة َراهُ  َُ اََدَدِن اَِرن
 –ِط ،ل َطُ ٍر ن ُھَو ُ اذي ُ  داُود ھذه اة 

ذا ا َُ داُود َ ذا ون . و ،ةداُود ھذه ا َ د
 ُةا ُ وُ ت ِم اوا ََِِن ا ُرُد اَوُ .  

 وا َِطا  ُُِر ٍ َُ ُ داُود أ ُرُِ ،ل . ِ َُِرَ
) ١." ( َرب ِد إََرَ وََرَ" :َ داُود ِ . ًِداُود ُر َُدوَدةٍ 

َ  ًَِدكَ  ِ ًداِ ُرَ ،ًوراُ ً ِرُف َكُولُ أَ د . ،نو
 َ َنُھَو أ ُ َن أَا  ھذا َِ لُ اَُل َر و َوىٍر أ ُر ذاوَن اُ

اذي َِرَُك ًَ؟ د أَُِب داُود َِ اَدة أنَ  َرب اَون 
 ًَ ُُِر.  

   ُلُوُن ھذا ا وَف ، ٍلُ رِة ذھُب د ًدودا
دار ار ن َِك اذي  ُُِ، ودار اَِك ُ وإِرَك إهُ 

هُ  ن ِر . ًن ِك د وَف ورِرُف . ھذه ا و ُ أ
ُ ا اذي ِرُك م  ل ٍل َك اَر . ،ولُ داُود

ِ . َََِت ِري ن دٍ . َت ُو و ِ، أَت ر"
َت وُل ُطُر ِرت ذر َِرَور ." (وُزب٣: ١٣٩.(  

ُُِر أن داود ُ إ ) ١٢ - ٦(اَطُ ا  ھذا ازور   
ن  أَن أذھبُ : "َ داُود  . ًِ اذي ن طَ أن ُرَب ُ أداً 

ُ ِر ٍََك أن َُِر  َُرَب " ُروَِك ون وَِك أَن أھُرب؟ َِ
ن َو ِ؟ وإ أي ٍن ٍَد َِك أن ُرَب؟ وإ أيُ رٍََ أو 
ُ داُود  َوُ ؟ ِن و ُرَب  ،ِضَ َو أوَُ أن ُط ٍَِوھ

ھذه ا ُ رََ  ذيٍن، وا لُ  وِدُوَا ِ ة .  

ُِث    ا َُطَُر اِظُ)١٦ - ١٣ ( ََُ ذيا ِ َُ داُود د . أن
 ،ًِ َ َطَب داُود"ُطِن أَ  َََْ ، ََُ َتَََت إَك أ  ...

َرْت إذ م ُْن واٌِد رأت َك أ و و وَم ْتَُِ ُ ِرَكِ 
) ". ورُزَ١٦، ١٣: ١٣٩.(  ِ أ لُ ُ َط طَ ،َدَوُ َل أنَ
َرَِك . ِرٍ  َُ  وِرَكَُُك، وَِِك، أِ  ُط طَُ َ َكذ ْرَ
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وَ ا . ھذاِرََا ََدَُ  َُ  ُدَوُ  ُأ ًأ  . ُن
ا َِِا ِ طُ ِبَوُ ُدَوُ ً . ُسُط ا طَُ َ َكذ ْر َ

  .ض

 ٌِرا َُط)ذي )١٨، ١٧ا ِ إ َُ ُ َُو داُود ُر أنِظُ ،
 َُ ِ ُر . و دَ اً و د ٌَزةز ھ َِِ ن ِ َرأ ن داُود أن ُم

  َر)ن ). ١٧َ ُوَلَ أن َرة ھَؤُا ر ار اد أأ
 ًدا ِ ُر َُ ّب أُ .ُِوُِ ُر َُ   رَأ  ُر َُ ُ.  

 ِ ذيا ِ إ َُ داُود ُ َوُ ،ًراَو ). ٢٢ - ١٩(وأُ
 ِِداأ  َِ ر أنطھذا ا  َ َُل . ًِط َُ َُ وُھَو

 ِِداأ  ِءَا  ُُدهُِ َ أن ٍَظ ٍَِِ ََا .  

 َ ِل ھذه ا َد داُود َُ ،داُود ُ  ذيا  ِن
ََِرهُ وِرَُ وُظَر إن َن " ِوَھَر  َِِد طُُب َن ِ أن 

ٌر  رِ ِطٌل ٌق٢٤، ٢٣(طر .(  ذيا ِ َن ََب طَم داُود ھذا ا د د
ُر  ِطُ أن ُرَب ُ، وَن ِ اذي َرِ  َُو َُ ذيوا ،ُُ

 ََِِو.  

َِواَ لُ ُ ُ َوُ ذيا َُل . ھذا ُھَو ا ًدا َُ وُنَُ  د
رِق ادّي ِ ِ ََِك،  طا  َُك ُد أنُر َك َِك، وَ ِِدوا

أُطُْب ُ أن ِزَع . ر اذي َ داُود ُ إَِرْب ن َرش ِاُر اَد
واَِ اَ   أن َُوَن  دَك اَرُ َك، وأنَِ ن َءطَِة أو ا دا

َة ن ِذھَِك، وأن ُظَِر َك . وُوَدًة َ ِكَ  د ِزَع ا أن ُ ُْبأُط
 ُوَ وَنَُ أن َ  َر اا  َُك ُد أنرُ َك  ،ِ وَدة
رِق اديََِ ِب إراَدِة َِِ ِكَ  طا.  

  

َِوُر اُزَا  

  . اھ ِِربُ  ل ارض"

  . اُُدوا ارب رحٍ 

  . ادُُوا إ ر ِِرمٍ 

 ھو ربوا أن  اا .  

  ھو  و ُُن 
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 ُُ هر ُمو .  

  ادُوا أوا ٍَُد 

  َُرهَِد  

 َُوا اُِر ُُدوهَإ .  

 ٌ ربا ن .  

 ُُِد را إ  

 َُُدوٍر أَ دوٍر وإ".  

  

 ِھَ . اَزُوُر اِ ُھَو َزُوُر اَِدِة ُِدوِن ُِزع    ُرُِ َوُ
َك ُُ ُ ور ، . ادةُ ھ اء إ رِة  .اَِدة

وزور اَِدة اوَذ، . واَُء إ ِر  ھو وھُر اَِدة
ُر  َداُود  ازور  ُ ١٠٠    ًل وأ ،ط دِةِا َ ھ

  . اِدة

َِد اَِن اََز  َ ولوُُروُا  وٌلُُُد أَُو ت ،مد
لُ أٍر  ،َُُن أن دَُل َر . إُ، إذا أََردَت َََُ اَِك و

وإن ن اُك اذي . اواب ارة ا ُل َك إ ِر اَِك
 اٍت طو ر َر ر وَف ،ًظ ُُُِ ف َر ر مُ ،ََُِ

اٍت  ،َُِظن . طوٍل ن اوِد  اَِن و ُل إ وَفو
ي َك إ رِة اك، و ّوُدَك إ ر طوٍل آر ؤدُ أ .

 ؤدُ ، ذھِب أو ا نَُّ نر ِن ُد وَف ،ًراوأ َك إِ ِن
وھذا إ أن وَن د وَت إ ر ِة اك، وُن د . رِة اك

ِ ن أھ ًطَت ا و .  

   َِد ًُو ولُوُُروذا اَن ھ،ًَِ َن داُود أن  . َرَد إ
 ٍِح رِ َِِدة ز ورٍةَ ولُوُروُأن ھذا ا َ َفو ،

  .  َِِداُود، اَِدة ھ أن دَُل إ رِة ُ .د

ھذا ) أ٤." (واِب اد"إن ََك إ رِة   أن دأَ 
ِر   ِر َكَد َدأ َك أن ُأ  .َدةَُِد اَوُ ُر .

 ُب اَُر ُھَو واِ" ُبا " ِرَ إ  ُلَِ ذيا .  
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   وُد إ ِدواَب اأن أ  زورِة اذه اھ  داُود ُرُِ
ر اب٤. (ِد (  َنرُ ،ا َ َدِةَ َرَِدأُ إ َد

 َُُ َُوُ ُدَِ . ُلَِ مُ  َرة، إَا َِِرَ  ِ ِرُ َن
ِث ِ َ وََِ ِِِِب َو ِِن ُھوَ  دَط . اُز و واِب "وأ

ُز َ ِد ِ اُ ُذ  اَر" اَِد، َرُ . ُلُد  َنَرُ نو
 ِر ل و  ِر اِد إ ِ ِو  ُز .  

َد أطُل اِن أن اَب اذي َُوُد إَ ِر    َرد ،َُُروٍن َطوِ
ُب ا ُھَو ِ . َدَإ ة اوُا  زورَة اا َُِ و

ي ُرًة إ ِر اك ھو ُب ار ؤدُ ذيَب ان ا ،مداُود .

داُود ُھَو اذي دَ ) ب٢." (أدُُوا إَ َرَِ َِِرمٍ : "َب داُود َُولُ 
ً ووُ ًؤ ًن أرِ . او َ اَِدة و ًر ِداود ن د

ِب  ارم وازف  درَر ا رآ ً واَ م نذوي، ا فآ
 ِآ  َرضَذا ا داود َ ا  وم اِ)م ١ ر ا٢٣أ :

٥.(  

 ُر ُ  ءن أ َرُ أن  ُج َِ  ٌتَك أوُھ .

ذا ُط اَُوَن ََِ أَء أو أَََب ر ًَد َُرُوَن أو 
 َإذا َذ ًََ وَن رَد  ذه . ُروھِل ھ ن ِنِوُ ُ  َكذ

ُر َِِِ َُ اَض َُ  ذيا ُِ ن را َُ ِب أنذه . اوھ
  وُنَُ َد َوِرھُ َأ  ُرَظ َُ ُر َُ    ِر َا

 ِرََ . َطد أََ  ا َِدِ ن َر َُِ َِوَُزَة اُِ ُ
 ِرَ  ِم  ُرَُ . َُ ا ھ َوُداُود، ا َِ

 ِرَ َب إا َأ.  

 َِد دُُل إَ ِر ِ ، أن ِرَف ِِر أُُوراً م

 ً ِ إ ًَُ ِْر . ُ ٍق أَطُ ٍلَِ ِرُف ،ً ُد، . أوُ د
 ُن َُم َره وأ ، َوُھ ب را ن ِرُفَ) .٣ (  ذاوُن ھَُ د

 ُ َب أ د ُسوُ َُده"وع َرّب إُ وَل أنَُ ٌد أنأ ُط  

وِح اُُدس ر) ".وس ١ُورُ٣: ١٢.(  

 أن ً ِرِِرُف إ مُ" ٌِ ب رَم ." ا ُِومُ  ًِ ُنَ
بُ"،ٌِ ُوِ ًُ ِ، ودَل أن َِرَف ِن،  رِل " ا ن وُلَُ
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 ،ِبٌ "أِرُ ب رُوُل ھ." اَ ِرُفَ  ، ِرَ  وُر أُزَذا ا
 أن ًِرُف أَل و ، ُھَو ب را ط أن" ٌِ ب رأ٥." (ا ( ِ ُراَدة
 ٌِ ُُ ُھَو ُ  ،ِ ٌإرادة ھ .  

س  وَ ِر  ،ِِرُف أً أنُ َ رُد أن ِرَف ُل ا  
 َدوِرھم إِ واُ وأن ،ٌ َ رض أنل اُ ِل وا لُ

ھذا  ادُد " ُ ل ارض،. "َِرِه، َِرُوا  ِر ُُنُ 
وان ارن  ادد ار ن ھذا ازور . اول ن ازور

 ل"ھّل اُ دور، أو دوٍر.".  لُ ٍل و ل  ُأ  ذاھ
ِر  َدُ أن  ذا ُِرَف ا أن ُ ُدرُ ،رضإن . ا

أظَم اُرَِن  رِ ا، وأظَم ِرِت   اِِب 
ُ َل أن ،ِرِهَ م إِِوُُدِ  َنِدِ ً وا ،س دُوا اِ

 ِِ مُِِروُِ  نِ .  

 ِن ھذه    دِد اا  ُ ُر َُ ذاَدِة ھِِر اِوَذُج إَُ
 ، َُ ذيور، اُزَرح"ا ربُدَم ا ن ". ، قَِ َ ُدُ َدِ

 ًِوا َِِد وِنَ َسرٍح، وَِ ُُُد.  ورزوَر ١٠٠إن اُزَ ،
 ادة، وذا  أن ُدَث   ،دةِا ھ ن ُرُِ ،َدةِا

  . دُ د، وذا  أن وَن  اِدة

    

اِ واُون روُر اُزَا  

  وََ ٌَل

ة اطِ  ٣٤إن ازور    ر ازاَ ن ٌدو واھ َم أنُر ، 
ُوُِ اَُ اَوُوَدةُ . ھَك ار ن اَِدِة واوظ  ھذا ازور

 َ را َُ ِ نِوا ِا رور اُزَا َِداِ  . ًَِ ًََر ُل َُ َوُ
ِرَن ھ د ،ِة داُود ِر ن ًَِظُُول كا ِن و ً . ُد

ل اَن  ول اوَُ  ِة داود  َِظُا رذه ا ًو
ل، َم داُود .  ٢٢و ٢١ وهُ ا ُدوَ ََُول، وأ ن َرَب داُودھ د

 ِطِِِك اَ َ ُِف ِِ  ِظوا ِِ َِِ َدِفن . دو
ُف َِدوِرِه، أََ داُود ھِرً، وَش  اُُوِف  ذا اَل ھَِ

ُ لُ ر اس، . واَراِري  رَا  داُود إ مَد إ ُ أ َدھ َُرأ مُ
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أن َُوَن َدُو ً ) ٢: َُ٢٢ول ١(وُل دُوٍن وَُِق 
َك اُد ذَِ  ،ِن ِر اَط َت وَنَُ أن  َن دَراِت ا

  ِلن إ رَ نِ ِح اا  وعُ ِلََ  ً َوُ . َن
ِل اذي ُُِوَن  را َ ل وَء داُود اِ َن ھذا دِرَك أنُ ِك أنِرُا

 ًِ"َل داُودطأ."  

 وَظ ِ داُود ُوَك اِرَن  ٣٤اَزُور     ٌرََُ وَذٌجَُ ُھَو
ُِ ُوا وآُوا َِوَھِر   ،ك داُودَل اطأ ًِ واَُن أذن، اِا

 ِ مَُظو  . ،ولَ لََ داُود َُِص و ُنُِ" ٍصأ َُ
ِا َت؟م ُھَو أُ د أيَ "  

ء رُن ُذو اا  

ُ ُوَُد ٌَر  ھذا ام،     ُنِؤُ ،ء ر ُك  ذيُن اا
 ُوَف َُف ھذا اَر َء . و را ن ،ِوُ  ًءَر ُ ُ

س  ذا َدأُ . ٌُِن أن َُوَد إ ان دُِب اا  ِنُح اإ
ھ، أو  ر وِر اُُ ًة د ِطُ َنا أن ِر" َُُن ُھَو اا

َرُ  ". إ ُوُدَ ذيُن ُھَو ا .  

أ ًن اس داِم   ٣٠أً إ  ٢٥ أر ،وُم  ن 
ا ًّو ر . ت ونون واون اُُدُرُس ا د

ون إ اِ ا "ذا إروا؟"ار ھذه وءون  و :

م دوا اَل   َور، ُھا  وَنُِدُ مَُْ ب اد اأ
اع ن راً وَف ُُُم، ُِدُوَن  د ُُد اُس . وارء
  . اِر

 ُط  اوت اُدة  أ ً ِرَف ِة أنن ا ، ن
أف ص و ًدون اَل وُِدُون   ٣٠إ   ٢٥ن 

ر َك  زًة أنُِ َسرى أُأ ٍ ن نر، ول، اِء وا
 واء،  ٢٥٠ رِل واَ ُ  ُن ؟َُ دھذا ا   ون

ُِوُ  ًزرو ُء رَُد وھذا اوُ   . ذيَء ا را ُھَو أن ِ َدَ إن
 ھ ِ ُ طُن، وا إ ُوَدَ أن َ ُِوُ  ُُزَر َإ أن

بّ  را َ ٍ َِ ٍَ إ ُوَدَ أن َ.  
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ُُِر ارول ُوُس أن أظم  زات َة  ھذا ام  
 ء، وارن، اا وس ١(ھُورُمُ ). ١٣: ١٣َظو أُء ھر

َ  ُُوُد إَ ٍء َُودُ   ،زاتِذه اھ َدوِرِه إِ  . َد ل
 إ َد و وُنُ ،ولُ رُس اوُ َُِ ا ِ ََا َ ِوَ ُرَِ

 ِءِا ودة، أي إَُا ِ . ،َُُوُت ا"،  ُ "

 ُ ا ِ َن ا ٌ ِوَ ُدوُ ُ أ ھإ ُُ ُھَو .  

ء  رُدوُم اَُن اور (اُزَ٢١، ١٦: ٣٤(  

ء   رُدوم اَن ا  ُ  َكِوُل أن . ُھَُ ذيُن ا
 ُ َءَر  ٌنُھَو إ ، دِ ُطواٍتُ َذِ  . ِدُر ن ،َك ُ َن ن

كَ  دِ وَنُ َك؟ أنَ وَنَُ أن ُط ن ،َك دِ ُ َن ن، إن؟ و
ُول ُوُس ُواُِق َُِ َ اُوس اَُداَ، أل ل،  رَن ا د

 ،ًِ َب د"؟ََ ن ،َ ُ َن إْن " ٌ َوَك ُھُس ذو
 ،ًأ" دِ ُ َن ؟إنَ وَنَُ أن ُط ن ،) " ؛ ٣١: ٨ُرو
ِ◌ٍه َلُ ) ٤٠ -٣٤: ٥أل  ت ُك ر  دِ ُلَ ذيُن اا

ء را ََُدو ََِِ ن . ،ولُ د ن ھذه ا ُر داُودَُ" َُو
بِ ّد ِ ارّ  ردُ ... اُ ررار اور ." (اُز٢١، ١٦: ٣٤.(  

ُد  ُن اَرك(اُور ) (اُزَ٢٢، ٢٠ -١٧، ١٥: ٣٤(  

زاِن  َدِة وََرَِ اِن اّر،    َرُ َظَُُر واِا
ر رن اا ََِرَ َداِمَِدِة وإ داِمإ و . َِ ظَُذه اھ

َِةذه اھ  م ٍل . ُر ذَُ َرةَ رىُر أوب وأ َر أِ إن
ُم أن َُووا أداً "َول،  وإ ،ًُوا داُوَ ُكُ◌م أنرْ ." (إُظُوَن : "أُ

َِ ًََ " ٍِح  ِِِ ِن مَ  ٍِت إظَُ َِ َوذي ُھا 

وب  ھذا اَُب ِر أِ (. داُود َُظَُ وُنَُ ، دا َِا 
 دا ًَ) ورُزَ٧٣ا.(  

  )٨ -٣: ٣٤زُور (اََدث 

ِن واِن ن إِرِه    ل ا رء اُؤَر داُود َھَد أ
ء، إ ان  اِّ، وَف إَََل ن َِ انِ  رُدوم اَا

َدة  مَ نِء، و ر ُ  ذيا .  ِِت ارُظوا ھذه اِ
بِ" : داُود رُت اََط ... إ َأ ...َذَأ ِو لُ ن ... ذاھ
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بََُِ ، ون ُلِ ِ ... اُِِن َرخَ  رَذهُ  واََدةُ ." أ ذِه ھھ
  .داُود ن إِرِه ا ّدد

  َوَُ داُود ََل

ّب،" رب اَأَط  ُظُرواُوا واُن " ُذوِؤُ ذين اا ُوا أنَِإ مُ
أن  ون ِل إٍِر  َِدد، إَُِوا) ٨. (ِ ُھَو إٌن ََُركٌ 

ب ُھَو ار اذي ُُم دا ًِرُوَن أن َُِروهُ  ھذه اَة را.  

  اَُد َن داُود وِرِِ اِوَء

" ً َُإ لَُو ،َِ ب روا اُ ظَ) ".ٌف ) ٣َو وُد ُھَذا اھ
 ّو را ََُِِ ٌلَ . ِظَووُع اَ َوذا ُھَل داُودھطأ ََذي أا . 

وُوا . َُوا أداً أن أطَل داُود ُوا ھِرَن وَِن د إَُھم داُود
تِ  ون واُ دَت ا وَنُرَز ًأ.  

َُِدوَن أ ً أطِل داُود اََ ا م إ  ُِة 
 لُو ،َوُ ل ٍصأ  ة، وداودُا . َ أن ھ ذه اھ

َزُوٌر . َُر ن َل أُُوراً ر إِِد ن ِل أٍص إِِدن
ِ ٣٤ل ازُور  ُأ  َأو ً طُ ل داُودطِھرة أّل ظُو ،

َرا  و ررار اا :  

  .، ل اّرّب ُھَو اُِم، وُھَو ُت أ اُِمّ 

 وُھَو ،ط ب را نو ،طَأ  أ.  

ِ ُد، وُھَورُ َ نُد، وأُر  أ.  

 َن ُ  ،َلِ ذيُھَو ا ُ ل ،ْلَم أ أ.  

  

ِدس وارَُون ور اُزَا 

ةٌ "   وو ٌ  ُ . ًداد َدِِت ُوا  ًو . ََ  َكذ
 وُش . وو زَزَِت ارُض وو اَََِت اُِل إ ِب اَِر

ُھ .ھ وُُطِ ُلِزُع از ... . َدَسَ  َد ُح رُ ِوا ٌر
 ِّن اِ .َزعز ن ِطو  ُ . ُ ِل اَد إ ُ ُ .

ِت اَُمُ   . ُِكِت ازز . ُرضِت اذا َُو َطوِد . أُا رب
 .ُوب ُإ ُ ... .  ًََرِ َل َف  َلُظروا أوا ا ُھ

ُن اُُروب إ أَ ارض. ارض  . ُطوَس وُر اِ را .
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أ َََن اَُم أُ . َََوا واَُوا أ أ . ارََُت ُِر ُر
ُوا واَُوا أ أُ ...  إ ُوب. رب اُُوِد  . ارض

 ُ .رضا  ََََم أََُن ا ََََأ . َ وِدُُا َرب . ُإ ََُ
  )١١ -١٠، ٧ -١: َ٤٦زُور ." (ُوب

 َِ َُِوَرح، اَُرَن اَُداَ اذن َُوا ھذا اَزُور، َن   
َُو ر ً ِز وَرًةُ ِرَِب اَ ِل إََِب اِوُم إُ . ُبَ

  ِد َ ا َِ را َدا د ،ُ َن أ ونِووة اء اھُؤ  د ا
 رش، وأنَا  ٌِس َ ِرَف أنَدأَ و ُج أن ،ِّا َُ

د َھَد اُس وَل اَِم َف إَر اُرِن ) ١٠. (َ  ََََُزَزع
ِز اَرَ ِنَوأا  َكوذ ،رَدة اِ ُِت اِوا  ََِرِة ا
َُ  ٍل. ظٍت ُدودات ِز وَرٍةُ ن ًراُِ ًِ ذاَن ھ .

  .َن ھذا ُھَو ََُ اذي َُِب إَ ِب اِر

  ذا اھ  ُ أ َِا  َز َرُ ُج أن ٌ ٌِم زَِ ُدَوُ ،م
 دٌم أَِ ُدَوُو ،ََؤُ . رزاَُب ا ُ ََدَإ رَة اِا إن

 اَوُودة ً إ ب،  َِ زوا  دِم اَوِم اُ ن ِر َُداا
م اَر ھذا ا ٍقَدَُ ٍر َِ ر، وھذا ھدا ا ذت واَؤُِدي ا

ر، اذي . اُر ُِ ُن زَزُُ و دُرهُ  ذا اِط ھو  ٌم ُ
 ِ َِد ُق إد  رََرِح اَ م، وذا اَر ھ ُقد

 دا . ِ َبَ ُرُل ھذا اَُ د َ ِد ن  دةٌ أ َِد ذيا ،
ّن، . َ إِِ اديّ  ا  ًِط ًَ َر د َن ذيا ، َوُ وُلُ ر

َ ا َِطر ِ َب َفو" : ُت إَُ ،ِ َََ ََُ ذيا  وأ
  ).١٧: ُ٢وَ ١." (اَد

   َ دَم اَُِل اَُ د ُ أ  ،َزَعز ُن أنُِ  روُن ھذا اَ
اِل زِدّي ام اََر ھذا ا ُقدَ ا . ُ أ  ُوَنُوَ ونُرُء اُؤ

 فَُ ُج أن َدھ ،ً ِز أو ً ِر َُ َدا َد َفوو
 ٌَ ُ  لُ وٌد، وأنُوَ َ أن ََِ  َز َرُ ٍل، وأنٍت طوو

  .ََ ِ إ اد

  طُ أن َِ إِ ، و أن    د أدَِد اا  ُرَُ
 أنَ َ وُوٌد  َإذا آ إ ، َِرُ) ِرا نذا ). ٦: ١١ِب ھََِ
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 أن ََ د د أ وَنَُ َد أنو ،َُ ََدا د ،مظور اُزَا
َن أَِ ٍَُل ٍف، َِرَف  َُ إ ًُج أ ُن ،وٌدُوٌَِن و َ

 َُ ھ  . ََُن ا َم ظ ُد أنرُ ُ  َد  ُد أنرُ ُم، و
راِت، . ارض طِن اََز  ُ ون أَُرِدس وا وُر اُزَا ُرُِ

ُج أن َدأَ وِرَف أن َ دِ إراَدةٌ وا ٌََِه ھذا ام وَه 
ا ِ.  

 ، ھذا اَزُور دِ ازد َن ِت    ِو رَرِة اظوا َِز ا
ُم َض . دَُ وُن َُ اّ أو ا ذاِّ ادر  ذا

ھواِش ارت اُرى، َُِوَن أن ھُؤء اَُرَِن اَُداُ َوا 
 ََإ أن  ُوَنُوَ" ٍضَ ٌرَوَُِِ  َدَُِ ".  ُوا َدِ

ب ُھَو ، و ھُ ، َُ وا  هُ  را َم أنَو فَُ أن :

واَِطِ اِِر (إَرُوا، ُوا ِن اَُو، إَُِوا واَُوا "
َوا( ً ٌِن، وأ أ ، ََِ وُلَُ  . ًوا أَُوا

  ا َطرَل اِ ٌََ َديَ م، وأنَُِِ ِتأو  مَُ أ
َِ م اُِ ُظُروِف َ واَُوََ أن َ".  

 ِب     دم اََُِ  َرِ ن ِ ُبَ ُِ د
َواِرث، ل ازِزل، اَطوات، ار، أو ِب اواِرث اُ ِدُ ا

ُ  ُوَد أيَ ٍر  ھذه اواِرِث  َم أُر ،ً رِبَ نا
وا ُ ،ِِدُم أًَ ھذه اطراِت ََُم ََُ اَرَق َن 

ِء  وِز اُُرضوِز اُُو .  ًوزاُُ  ِزَن وُع أنُ َ د
 اُوص  ُِرُزوُل وَ رِضوَز اُُ ن ،ِء ا) .  ١٩: ٦- 

٢١.(  

ُم طرَِ إَِرةٍ    دَُ ِِوَ ،ً وََ ًوراُز ًوُر أُزَُر ھذا اََُ
 َُ   ِز ُلُ رُء واِا ِ "ب روَم اَ ". َدٍثَِ ُءا ُ  د

 َُق وأَذ راهُ  َدث وَذا اھ ًوَن أُ دَُ ، .  َُ  ذاھ
َِوّي اِل" ا ِ ". َو ب روَم ا وَنُ دَُ ورُزََب ھذا اُ إن ُ

 ِراِط او   ُل و ٍَِر  َُذوُ مُ َدَث، وَق و د
ُل  اُِم أو َرُس ٍَد   طَِرةٍ  و ا طرِس اِ ،َوُا

َر ارار دُ ،َوَُِطق اوَق ا . دادراُر ا م ،رطھذا ا 
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َِو اُھ ب را َم أنََو فَُ ن ي دَم اأ َُوُو ،ِِوا ِ
 ٌَِ َََُ وأن ،) .١١، ١٠، ١ .( ُرُِ ا  ِا طا لُ

ُد  اطق،  دَُ ،ّب روِم اَ ن" ،ُن وَنَُ ب أنَِ ٌسُأُي أ 

 لََ ُ  ِدء اذه اھ أن رأ أ  ،وىَو ٍَ دُ َرٍةِ
ر؟ دَطُرس ٢" (وُ١١، ١٠: ٣(  

َِدِة    ُِت اِوا  ََِرة اِز ارَ رُ َرإ َد
 م ،وِسُُِف اَرِة آ إ َِ ، را  ُر إُ ٍزُر َرد

 َِ ِن َن اس ِوَ دا  م اَِا . ٌَ ُ تَ ُ  ط
رھِب، وَس ُھَك أي ٌِ ٍَ  ا ا ُِ  ارُء 

ِن ظدي اأ  .ِدُم أَ َ نو َِِ ِظ ٍَطر واِرَثا ً
 دوأ ٍ ٍم ُروَِ ِمظ ُوَدُھم إَِدِه، ون ُر . ھذا َِوَھُر ِرَ ھذا ُھَو
  .اَزُوِر اظم اذي َُِب  أدي  َُوَرح

  

ِا رلُ اَا  

  ُِر ال

  ٍل، ُھوأ َِر ُوُمَ َد ََُر ُن أنُِ ِنَ َك– 

وَدَ ُوُم أھلُ ھذا ام َرٍ وأل، أُء ام . ال واَُرة
د أطِ ُ َر ال َ . َِرَُوَن ال، وأُء َُِ ِوَن اَُرة
 ُ ن ٍءَ لُ َنََُ َ َِ ِا ذا َِر.  

َب . إنِ َر ال ُھَو أَُر ٍر  ِ اِب اُدس  
وُھَو ُِرُك  َرً ). ٣٤ - ٢٩: ُ٤ُوك ١(َُُن ََ آِف َل 

 َن ِ َوُا ِِر ا ھذا ا  ِِن أ ًُن . أُ َنُر وََُ
 ِر ال، َم ُھَو وأَُر ُِرِ . أََم إٍن َش  ارض

ا ِ ِبِوا  ِشَا ِ  ِرظ ًَِ.  

 ِر ال، َُِد أَل ن . ود ََب َُُن أََر ن أِف َدٍ   
 ُدِو ،ِِن أ ٍفس، أ دُِب اا  ًوداُوَ ِدهِن أ ًداِداً وا
ونُ ن م َُْب ُل اِل اَوُوَدِة  . أ وُھَو ُر َِد اد

ل ُ َ ًِ َُء ََرهُ أً، وَم َُُء آُروَن . ِر ال
  . اَِ ُدھ  ھذا اِرَ َِِِض أِل ُن 
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ر،    َن ا دَن ا وٍحُُِو ُرَُ ُوا َُُت اا
ُم ا ذي ُھَوح . اا  نُ َلُد أَِح  ١: ١٠وا

، وأُل ٣٤: ٢٤ - ١٧: ٢٢وأُل اَِم َُِدھ  أل . ١٦: ٢٢
ن اُ  لأ  ًَوُ ُدھَِ ، ِز ُءَُ ََ٢٩ - ٢٥ .

  َ٣١ِوي اُح اُوَن  أِل أَُور، وَوي اح 
 ُِن أ ََِ ل، اوَُ كل اُت . أت  ١٠ - ١اَُِ

ِن؛ واح   ؛ ٢٠ - ١١ َِ تَُِ  تت  ٣١ - ٢١واَُِ
م ُِ.  

ُرَم أنَُ ن َن ُروَ ًِم َرٍُل َش  ارض 
 َُن أً أََر ٍِل َش  ارض)٣١: ُ٤وك ١( و ، . و

و ََُُِا ََُُر اََُ ،رِر اَ َِدرا  رُتَُت أ
 ِأ ِ ِطَ َِبوا وَنَُ دل أن ،نُ ط َِبوا َُِا ِ ا

ََف ُُِن ٍن َن ًِ إ ھذا اَّد، أن ََُم َب  َِف . داُود
  َ أن َُوا؟

ؤال ھذا ا  َِوُض ا ُدَوُ . ھذه ََِ إن  لا
 ًَ ُم دَُ َِ ؛ ا ِِ  َد َط ُِ َن إذا  ُق

 َن  ًوُ . ورُزَل، واھذه ا ً١٢٧أ ،ِر او ،
ِن أن َ ُوا ِ َل ُھو  ِم ا نُ ِلَِ ن تَُِ . د َم

َر ََُ اَُْ  اَر  رَُ وأراَد أن ،ِِطِل أ ن َرَُن اُ
َرھ رن، و ِ ن رَُ أراَد أن ،ََََ.  

ُم ُُن اَد ن  َِِر ال، َب َُوُل  هُ  دُ  :

" ُُدأُرظَا وا ھذه اَََُ ةٍ : م أن ُرِر ُھَو أََل ا أن
  ... . مُُِوُ ن َِ ة ا رَُر اُوا اُ م أنُ ذا

وھُُرَإ ق ار طُروا أھواَل اَِ ُون، وأنَرَ  ِبََِ ... . ن
 ََ  ٌ وٌر أُُأ ھ ََُوط ِ . واِعأ لُ ُُِ ِ َُِرو

  )١٠: ٩؛ و٣١: ١؛ ١١: ٤أل ." (اَم اُرى

 ِِ ِر ٌص َُ ن ُھوُ ِ ِھَدَف إر إن ، ٍَطر . د
ُ أراَد أن ِرفَ  َط، وََ ُ َرَف أ  ُوط ِل ا ن َََِم ا أن

 ِِِوااِت . و ِل َرد ن َم ن م، ھَ  ًَِ ُرق طر اَدى أإ
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ِطوا َِا ِراََِ وِِب اواا  ِلُِر أھواَل . اَِ د
 ً َُد ،ُرھ ُرق ا طا  ُد أن و ،ا َََب اََ ًِھظ

" ًَِ ُرَا م ھَُوِك ا َة ا".  

 ُ َكذ  ُوُلَ ، ُأ  ٍءَ ن ُ ◌ُِرُ د
ُِ . ِلََِب اوا ُم أنَ ُ  ،مََُل ا أن ُدرُ ِم  وُھَوَُا

َِ ِرُف . ِھ ُ  ُن ھذاُ ،ط ُ أ  ٍرن أ ُ ُِنُ د
ط ذاِراِف ھ ِزَِب إوا.  

  ذراٌت َن اِء اُِرت

ن، وُھَو َُّذُرُھم َن  ١٩ - ١٥: ٥أل  ا إ ٌ وُ ٌَط ُھَو
 ُِء اتاَِر . لا د ٍعَل ِدَأ داد أنھذه ا َُُ

ِ ُھَو زواٌج ، زوا ا . ِ  ن ُنا ََ أن َ
ن، . زوِِم طواَل اوت  ُوُلَ ُنُ َب ذا" َكُوَُ نَُِ

 َ َرأَِة َرْحوا ًَرَُ َكِ) ". ل١٨: ٥أ .( ُن إ ُل اُد ذاوھ
ُوَن ِِِر اِء اُِرت ر  ،ما . رَ َر وَنُوَُ ذاوھ

ُوط، نِ م اَِدَُ وُن د ت   َنِ رَُ َر طب، أوَا
ُل اذي َزُِق إ ِة  ًِ ََُِ . ُ اَِزل ر نُ ط

ِ َر اِذُن اُ ِطُ ، ِأا َ◌ِ زا" : ُُُذهُ آُ ُر را
َُ ِِكُ  ِطَ ِلِِرُ . و وََ ُِِ رِطََِدِب وَدِم اَ ن وُتَُ ُ إ ".

  ). ٢٣ - ٢٢: ٥أل (

 َسُط ا  

َ ِِط اس  ن أَھ ًَُ ُنُ َل" :  أ َِا إذَھْب إ
ْل ُطُرَ وُْن ًَ . اَن  . ٌف أورَ ٌد أوِ  َس ا
 ،ًراُِ َطُف أھِ وَُ ) ٧ - ٦: ٦أل ." (ََُطٌ  ُ وُنَُ د ،

، وُُِو َ ھذا اس  ُوُُھَو ا   ُروَنِظُن . وو
 أن َُِب وُراَِب أَُ، وأن ُِرَس ََط   ُوَُ ،ُ د

َ، اِ دُ . اس َن ا ِس َط ا َم أن ِ ،نُ ِبََِ وِن
َ ِم اأ ِ ِدَِف وا َن از ََُؤوَ ِزُن ،فر ٍب أوَر.  

  اَطُء واذُ 
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. ، اذي ُواِزي َم ُوع٢٥ - ٢٤: ُ١١وَُد ٌم  ِر ال 

َطَك اذ  ُرأ" : َرَُك أُِ نو ،ًزداُد أََ ُق رَُ ن ُدَوُ َن
ُن واُرِوي ُھَو أُ ًرَوى. اِِق وإ إ اَر َُ ُ ِ ُس اا ".

 َُِذ وُءء، وَرُ وُنَُ د ىذ َُوُ ل أنََھذا ا َُُ
ُِ لِ ،ُُِ   أن. دَُ وُن أِن  ذا  لُ َرَ

 ًِ َرَأ ُُِ ،ءَِ َطَوأ ْ ن إذا وزء، وَ . وُعُ َم د د
ََ ُ أن َر  َ َرََ إ اد  َم أَ د َُ َدأھذا ا

) ل ٢٧ - ٢٤: ١٦َد ). ٣٥: ٢٠؛ أَِ وع، إذا أردَت أنُ ِبََِ
 ِ ِل  َ َُ أو ،ََِ داً، أي أن َرھَ َك أن ،َكَ

  .وِل ارن

 ُ  ،لِر ا ن ََِذراِت ا َِطَ أن َو َك أنِ
ْر أن ھدَف ُن ن ِ ھذه ال َن أن  . َُُِب َِمٍ  َذَ

ُا ُ ا َُِ وأن ،ًَ َرَُء أطُا َُ ء، وأنُ َدًة ُء
َِ مَُ وَنَُ َف َن.  

  ُب و ،را  ًو ُوَنٌد وِوَن أو واُ ُدَوُ ُ أ 
ِن ِراَءَة إٍح ُل وٍم  داِر أمِ   ر اوا . اُُوَ ن َُأ وأ

ووَق ھذه ا، أي  أ ھذه . ِو ٍَِ ِن إ ََر ُوداً 
َط اس، اء، رَِ : اواد، أُُوا وَن اَوا ،ِل

ِھَد و َرأُوَن َر ھذا اِب، َُوا اوا. اود، وھذا دواَك
ِواھذه ا ُُِ ِل ا ِوُن . اَُ ،َكن ذ وَنَُ دو

  .َدُم ر ًوُو ًِوا ا ا َ ُر اَِ ھذا

ر،  ھذا ا  ًة ر َن ٌوَرةُذ ،سب، ُروح، و ت إن
 ِظُ ذيُر اُد أن ارُ د ،ُِوُِو ،ِروا ،ُِوُ ِ َمُِر إھ

ٍَِ ُش َف ََُ . َن دي ُل َُوُھَو ا ،ٌٌِل واَ َكُھ
ر، وُھوَ  َرأُ ھذا اأ د ِِن أ ِرَك، : "اَِ لُِ ب را  ْل و

 َ دْ وَِ  َكِ . ََكُُ ُم وَُ وُھَو ُِْرَِك إُطُر لُ ) ". ل٣أ :

٦ - ٥.(  
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  اَلُ اِس

َُِر ا  

  ٍَِون أ وَنَُُ د ِ ِبَ ُوَبُ َُِر اِ ِطُبُ
، "اواِظ"َ " ِ "إن ََِ . اُِِت ا ََُِ اَة

ِن   ا  ُنُ ھَأ ٌظ ِِوا م ُھَوذا ا َ ُ ذيُر ا وا
ِ ِرِأوا  .  و ،ٌُِ ٌمَُ ََرَة ھُا  ُأ ھ َِِظِ َُرةَو

َ . ٍء َُرِة ا َِس  أن َم ُلََ . ت اُم اود
ُل  را َ ِة اوِع ا ن ِ َوُا ل ا َِھ َظِھذه ا أن
 لُِ َش ذيرض، واا  َش ٍلُمُ َرَأ ُأ ُ ِرَفُ ذيا

ََِ "ه اَِظَِِ ِِ َد  وھَدَف اة، ذا إََدَم ُ ھذ
َ رةوَن " اَُُ ،وَنَُ ،وَنُُط د َِِ ُوَبُ ِطَبُ

ُون َُ ُوَن، وَءو .  

َظِا  ٌَِرَ ٌَ  

ُر اري اُ ن ُھَو ا ََِر ا ُن ھذه . إنُ َأ
 ِنّ ا ا  ً دَُ ًَ ََد أ َن ُھَو د ِ ِب ِنُ  َظ .

، د راُ ََُن  َُن ُو ََِظِر ١٢٧و   اَزُور 
ن،  َدى ا  َ ا َك اذ   ،َِوُوِج واُا

 َرَفَُدوِن إِ نزاِت وَن ا ِرِء ا ً َُ َنو ، دِ َلَِ ُ 
َ َزُور . دَوى وُ ٌَ ھ َظِھذهِ . ١٢٧ھذه ا َُظِ َد أ

 ِوا َِِرُ ن َُوَُ واُ نذُن ا  َم ا َل أن  ُ .  

ةَا َ ن ٍثأ َُ  

 َُوَل أن ََِد    أ ِ ِبَ َبَ َِِر اِ  ُنُ َرَأ
ُ َِِ  ُل ن ُوِت  ت، وأََ َِ  ِة ًو ًھد

ََُوُد ھذا إََِِِ  ا. اَِث ھذه، وَد اِطَل واََدم ُ . 
 َُن اُِِن  وُل أَُ ُهَِ ،ََِِِ ِ َرَفَذي إب، اََُوِرِه اُز

ب . "أن ََق، وأن ََل، وأن َِ، وِ ُُُدوِن َدَوى رِن اَ مَ ن
ُؤون ُب اَ ًِط ،تَد. اَا ب رِظ اَ م ُب إنَ ًِط ،ََ

رَن اُُوس آَِن َُز . اِرس َؤُ ِمِا ُروا إ َُ م أنَُ ِطٌل ُھَو
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وَف َُِد ھذه اَ َرَة اِدام  ھذه ) ١٢٧زُور ." (اََب
ُِ َن وَل د و اة وُا َظِا .  

َرَوات ا  

 َُش ن  ود اَة ن ِل دِس     أ ًِ ُنَُ ُظَِ
روات، ََ أَ َرٍُل َق وَش  ارض وا َِن، . او

ََِرھُت ُلََِ  اذي "د ظَر إِ هُ ن ظِر َو ،ًِ َِِل، 
: َ) ". َِ٢ُث أُر ُُِن اذي َُوُن َِديَُِت  َِت اس 

١٨(  

وق، وأدَرَك أن اَن اذي    ا  َِ ٍن ُنَُ ََِد إ
وق ا  ُهذي إِن ا ً ً َِ وُنَُ د ،ََُِِ ِرُثَ . ذهھ

 رََ  ا ا َََ نُ َد ،ِّوال اِذا ان ھ 
  . ُ لِِ  ا ِِن ا "َِِطل اِطل"ُوان 

َِا  

َس    رَ ،ةا َ َد أو نَُ م ِا ُن أنُ أدَرَك د
ِِب اََط َُ . َش ٍلَُم َرَأ ََم  وأ ُ رض، وا

 " ُِطل اِطل"َب . ََِف ھَدً وَِِ   ھذا  ،ِِروا 
وم َُطِل اَوُت َراً  أطََق . م َِطْ أن َُذ رواَُ ِِ إ اَر

 ًَث أَھذا ا ن ، ةا ِد وَ ن َِِ   ُِطل ُھَو
  ُط ُرَِِِ َََ إ َدة. اطل َد أََو ُ  ھذا" :  ن

 ًزُ ُدِزَ ًِ ُدزَ ذيوا مََرةُ ا ََِِرِة اَ) ". َِ١٨: ١(  

ر"ِل    َُد" ا ٍص ن ورًةُ َس . ُ ِ َوُل ُھَ 

   َِ َ  ََِدةٌ را َدةُ ھََدةُ ا ن، وارَد ا َدِة ا
َدة، أطََق ُُن . اَل ن ا ُدزَ  َِرَِن ا ًزا َرُ ًَ أن ِ

  .ِطلِطل ا َِِ  :ن ھَدِف و اة واَِطِ اُ ِوان

  اَذة

َب ُُن طر ًِ ً اِث ن ھدِف و اة   ر . د
 رَج إ ُ ذا أ َد رح، وھوطرِب واذِة واوِن اُ َرَف إإ

 دھو ات ا ذا لُ َ م وَل، . ا" م َيََ ََُْإ َو
َ ُِْأُ . ٍَرحَ لُ ن َِ َْم أ) ". َِذا ) أ١٠: ٢ 
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رَل ! ا  ذاتع او وإوراَء ا َ ٍد أن ْقُ م
 ُد ارَف إ اطرِب . ُن ُن أُ  وُل ،ل ِ أ 

ا ِ  رَج ،رحرٍ : وا ذا  أي؟ و ٍ  ؟ وأُِ
 َُن ُوَُد  ُم أَ َن ،َِِ ِقأ  ُ ُن أَُ َفََد إ ذة؟ ُقُأ

 ًَراً و اِت ذ ِ و واَُرِف وا َر ا ةَ رھَدٌف آ.  

  اُم

   ِ ُن إُ َلو َد ُُن إ ، ِب ِب ِِظ
ِِ  ً اطول  ِت اَِ وا واذة  . ُجَن إو

ن ھو اُ" : ُِ ِرَم اِ َََْ . ن ،هْظ وَوا  ِقإ
ُ ُنھذا ھو ا . لُ ُرُِ َ ن َِ لُ  ،ودا ٍل إ

اً  ر راً أو َن إن) ". َِِج ). ١٤ - ١٣: ١٢رَة وراَء اا إن
ِ أنَ وَف ِ وطََ وهُ  ِا ِرِا ِ  ٌر ُ نُ

 ًِ ًَك إ ُل  . َ َِِرأُس ا َن ُلَ  ،ِ ُ
ھذا ُھَو اَُد اذي  ِِ . اِن  ُُِ أراَدهُ ُ أن َُون

 َِِ  ُنُ.  

   ٌَوَُك دوَن ُھَُ أن دُ  َُن أ َنُ ََُِدت ا د
 َِظِ َل َفََإ ُ  ،ٌََطُِمظ ٌََ َةا أن ِ . ُسد َوِرَث اَََ

 ،َِز ِ أ  ُواََ م وَنُُوظم، واَُِ ُوهَُِ م ذيا َِا
َ ر ء وِ ًداُروا أَُ م وَنُوَُُز، . واُم، وا ظ

َس ن ُدا ُ َُِن اراِر وأِِم، ُل ذَك وإُِل اَر واذي 
ََطُ ٌَوَُك َدوَن ُھَُ وأن دُ  ُ  ِعِ نُ ََد.  

َِِر اِ  ََِِن ا ٌةوُ َذَراٌتَ  

 ًزدوُ ًرا ُفَِ وَف ،ِر ا  ُرأ  .

 ،ََِِن اَ  َءَل رىٌُت أن، وأوُ  َك  ٌتَك أوُ
 َُن َُُر ط ٍَص  وأ ، َن ٍنإ أي ََِد َس ُ ِھراً وظَُ

 ً َِ أو ِِر ُروَ . ُنُ َل َر و  ،رىٍُت أأو و
 َن ِ ًَوُ ٍنذي إ ٍِن ُرو . ِة دِ ن َر نَُ َم أنُر

َر  ٍن   َق اَِا ن ،َُوا ِ ِھ ذَك ا ِرإط  وٍكُُ
  . آر ھِ ق ُِ َُد  إِِب ُوٍم َِِد وَ اة
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ُل ٍء : " َط ٍ اِح اِِث ن ِِر اَِرأُ   
ودِة وٌت، ووِت وت؛ زرِع : وُل ٍد َت اء وتٌ . وت

.٨-١: ٣ ." وٌت وِ ازروِع وت؛ َِل وٌت وِء وت
ل   وور ازا  رًة ً َطھذا ا ُُِ أن ُرُِ ا ،

 ه، اِري ا د ََُروََرَة اا ُُِ َرَكَُن اا" ِطُ
،ِأوا  رھ "نِة ا  ِِو   ل أي .  

و .  اح اراِ، أَطُ ُن  ً ًن ازواج  
ُ إن وَ إن ٌر ن واد، : "ول  ،ًِ ََِ رَةأ  ن

ُر ُُُ ُدھأ .َُِ ٍن َس إذ ََده، إن ون ھو و ٌلوو . ًأ
د َف ُدِواا  دفٌء، أ  وُن ِنإ ط ٌد . إن اَب أ وإن

 -٩: ٤." (اوث َ ِط ر  ً اواِِد ُِف َُُ اِن واطُ 
١٢(  

   َُو زوُج و ا زوَن اَُ واج، أراَد أن زا َِ ُ َط طَ َد
وح رِد و اھِن وا ذا  ًداِر . واا م زاُل أن و ُُ طُ ت د

ا مِ ھن، أن ذوح وا را َََ ِن َِِل ا ن ٍَِ ُ ُر
 ِا ِ دل، . ا َد نُ ِرِ  ذاَن ھ  ُرَ" ُطا

 ًر ِطَ  وثوُن ." اَُ ،واج زَو ا َظِر ھذها َُِوِ ِظَرُ إذا
 ُذ. اُِس َدھ أَوى ٍَل ن أِل اواُل دََا َُِن اَُ مَ ا

  ُسِوُن اُ ،وح رھِن وا ذِت اوَُ ِقَن أ ًرا واج زا 
 ِّواَِل اُواوى اَُ  واج زھذا ا .  

ُف ُُن أ ً اح ا ِدً أذُ  رٍُل 
ََء  ٌَك ظٌم وََرھ . أٌُس َُِون د ٌرة " :م

ظ ًراأ  ََو . دھو ا   ٌمَِ ٌنِِ ٌلَُر  َدوُو
َِِِ .نِِل اُرَك اَر ذٌد ذأ و) ". َِ١٥ -١٤: ٩  ( نظ

. َم وَدم  َُِن ُظُ ًُن أن ُھَل اد ذا ارُل ا

 ًِ َََن إُ نو ،ََُْ م مَِل اُ روَد اُُ َم أنُت : "وُرِ
ل َُن اَ ِطََُراِخ اُ ن َرَُدوِء أُا  َُُ ِءَُا ". َِ

 ًن ادِح اذي ُُِن أن  َُ إِز  ُ، إُز اََل َن أَرَ   أَھ
  .ال
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 ًِ َنا َُ ،َر ا ُنُ ُمََ ك : "وإذَِ ْرُذ
ِم ََِك أ ) ".١: ١٢ ( ََِرَا ََُر َب ُھَو ا ُن أنَُ رَف د

 ُ ر، وو اَرُِ ِرُبَ ََوُا أن ًْر . "رَف أُأُذ
ً اَب، " ََِك، َرُ ُنُ َل" ُقَِ أو  ِلُ ا ُمِ  َل

رُِ اراُب إ ارِض  ن ورُِ اروُح إُ ... ِ وُز اذھب
ھطذي أ٧، ٦." (ا (َ ًراَ وَنَُِو َ ُروَنُذَ د ُن  ُل ا

ا  ِ ِوِ ُوَنََ مُ  ،مَُ ٍلَِ مَُ . ،ذاھ لُ َدو
ِا ِِر  ُدَوُ ةا َ ُن أنُ َدَْظ : "َوَوا َ ِق إ

ّن ھذا ھو ا ،هوُ ُن) ". َِ١٣: ١٢(  

  

ِدس ُح اا  

 َُِد َُن

  رر اَن ا رُر اد ُھَو اد ا ُر . َب د
ھذا اد ھو اود اذي وَل إُ . ، ُن أً و أد

ا  ُ رُ ُدھ ٌ ٌوھرة ُ ِب وا   رر ا
ُ َب وأِدَث ُب َن ََن. ادس ِ ُل َُ ذاھ بُُد اَ .

ُن اود ن ِراءِة ِر   ا َُِ ،ِ وَدِةُوَا ث ادب او
  . د ُن َل أن ُُوا ان ن اُر

ذا ُل ٌر ُل ھذا َن أِر اِب :  ََُءلَ ُل ھذا 
ةُ أو ٍ ھذا اُؤل ن ب  د َكة؟ ُھوُا  وُس ا دُا

س دب اا  ر ذاود ھد . ُو ل ًرا ُل ھو أن وواُب اا
 ُ  سدِب اا  وٌدو نُ  ِّو زا ََِا َ ُِد ُُ .

." َس ًََ أن َ ارُل وَدهُ " ِر اون، رأ أن َ َل، 

وَد َق ُ ارَُل وارأة، ذراً وأ . ،ََُ ََُق ُ ارأة
ت ارأُ ا م ،ِ ٍدإ  َُول، و "  إ ُ َرظ

اً  د ٌن وإذا ھو  ". َسِا َن أنَس، أِا ُ َقََ َد" ٌن
اً  دِ ".  

 ِ ُِد ن َما ن ،ھذا بُِد اَ قَأ ً َكن ُھَُ مَ وَ
 َر ذا اَل ھَ ٍف ٍلِ ٌ ھ س ھِذه اَن ھ َُزهَر لَ
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 وھُدَ ا  دُِر اس"ادُب اَن أن ." ادِوا ًا دِ مَُِن ا
اً  دِ ٌنََ َسِا َدُھم أنوا أوَُُ . أن َدَم أوَُ ر أنَ دََ َوأ
 ِ ِو زا ََِ سِ واُِظَ  ُروَن أنُ مَََُ ُدوَن أن ،ًِر

طَ َسِا . َ مَُُل إ طُ د ، رَ َسِا أن َدأو َذا أ
 ِو زِة اا  سَِه . ا  وََ ٍر زواجُوَن اُد مَُُ دو

ُل َُم ا طُ د   ،سِِع ان إ مَُزواج، وا   ِ
ِزوك ارِت ا.  

 ِّو زا َِا  ُِقواُِرُك وُ َ ھذا أن بُُد اَ َُُ
 ِو زا َررَ . وا  ًدا َروَن وَف ،نَُِ بَُد ا أوَن

 َن ا ِ ِد  ٍلَُن َر َس اا َِ ن َِِر ا
واج زِر اإط  رأَةوإ .  

ون ُھَك ُؤُِوَن أِء رأَوا ً أَق  ِد اُب ھذا اذي 
د رأَوا واِز ً ًَن َِ اََن، وَن  َُِن َُ.  َن
 َو ِ  ِو زا ََا ُُِ   َدًة ُفَوُ ا ،م . ا إ

 ، َوُس ا دُِب اِر اَن أ َِد ُو نُ َدَ ُِدوَن أنَ
 ٍن  ِ َوة ِِ إرال اَدم ِز وَرٍةُ . ُرأ دو

دََد اا ٌَ َطُ ّبُا َِ ن ِزَرة اِھذه ا ُف أنََِ ،د
َوا ِا  ًُروس . أَا ھ ََُُس وارَُھَو ا ُ

) ١٣ -١: ٢٥ ١٧، ٢: ٢١؛ وُرؤ.(  

ِدَِ ِد َُن ََ ٌتطَ  

َ ِد اُب ھذا، َطُِق َِ  ا ٌِز َِ ُِِدهُ 
 َّا ا َ . َ وا ُِ ن مدَل اراُب إَ َرُِم، أدَِد اا 

 .  ٍن ُلُ ُوِم َِظِم َون أ َلُِ د موُع ھذا اُ َد د أو
 اَ رُِطَ  ). ٤٠ -٣٥ :٢٢ (اُوس  ا ِ َقَ◌ةُ ا

 َِ ِل ن ٍلَ ِزي ٍل  ٌر َُ ،ا َو 
ر . اََن ذا ان ھ ُلَ د نُ ِدَِ ُقطُر و ا ذا اھ

، اذي َُُ اَر ن واِداً ن أَِر أِر اِب اُّدس ا ِد  
  .اَِ اَ َ ا اَ اُم

َ  ٌِد اد ِ ٌ ِد  ٌتواِزُ  
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   ِِِ إ َُُروَ ِدِد اَ ِرِ  ُسرُذ ا)م ) ٤: ١
 ِِت و ط). ٤: ٢(إ  ھذا َ َُ وَنَُ أن َ ُ أ ً 

  ً َِ وَنَُ َل أن ،ًَ ذا . اھ  وع ربَز ا د ر
  . ،ظ ِِ ال َََِة ا وَن اُ دَُ نذَك اِوُع أُوُ َدََد إ

ِر اََل اوَن أُِرُِل و تَ دُ َءُھمطم وِِواََ ن ، 
 ِل َسن وا) . ٧ -٥: ٦ (  

    ِ َمأ َُ أن َ ِواَ أن  وعُ ُددَ َن
ِطٍُم اُدوِن إِو ِ  َم دُ أن َ َءطَ ء، وأنَِن . ار َب

ُد  اوُوِع ُو دُ  د ًر رِ" : لطوس، ا دوُع ا 
 ً ُ ًَد وَن ،  ًِھراط ًِ ًدا َكَِ ْذِ إ ،ودا

ٌص َِوع؟ ." ك ُ دٌئَدٌع ھ َك ھوُ ل  

ٍة إََطَت  اَُ أوِ    رَ لُ    نََِِن اذَن ھ ُدا
ھذه . ِر َِد ُن، ن اَدھم ھذا م َُْر أداً رادِة ارس

ا َ َِ  ُقَِط ٌوَرةُ .  ِ وَن ُر إُ ذاوھ
 د ناً، و رُ ًداوَن إ أن َِ وع ا ذهھ ُِطَ

َس او ،ِطَ ن َنُؤوُن ا وُنَُ   ُدُث ھذا ،َا .

ِرَ َ اَُ  وُن أداً ن ا ،َ َل  ُن  ُع اط
 ُ ءَُر أ ُهُ و ُ .  

   ُ نُ ِدَ  ُسرَُزوُر اَ د ًَِرُك واُ ،ُروسَا ََر
ِ  ِبطا ِو  َ روسا ِرج، أا  ِظُرَ .  أ

دَِ  اروُس ن  ِِدھ . اَرُس َُُِ ارَع رار
 ُد ارَس د ذھب ب، وا َُذھُب و ،بط) .٦ -١: ٥ (

ِ ُلَُدس، وُوِح ا رِب اواِھِ ُُدس، أووِح ا را ََِِ ُلَِ  ً
 ُروِت ارَذه اھ ِطُ َ َِ ن . ِھِرظ ِِإ و

ا ،ُِرُك َرَ وا ًِِرً، وُھو اذي ُرُد  رُُدس اوح ا رواِھِب ا
 َِ أن ًََ ًَ.  

ِرَ َل ُمَ نُ ِدَ  ُروسَا إن" : إ َرن َُِ
ُن؟  رَر ا وَ ُل ھلَُا َ  رُم ھلَُظَر ھل أزَھَر اَِ ُروِمُ١٢: ٧" (ا (

 ًُن أ ِ ، َوُ ِلإ  طُرسُِ وعُ وِلَ ِبََ  َر َُ أن
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 ،ِِراِِ َِِرو ،ِِ َِر ِِِر إھظ َكوع، وذَُِ ِ  ن
ِ ِراِف اُِ  ُھَو َراً  و)  َوُ١٧ -١٥: ٢١(  

 ُھَو اطُق ا ذا اِر ال؟ إن َد اُبُِ ن 
 ا َوِھ أ ،ٍَِط ن أھمب، وَا َُِ ن ُم . مُف أَھَِ َووُھ

  َلَ ُن أنُِ   َِ–  ا َ َ–  ِِ  ِح
 ََِِ َ ُن ُوو ،ً ِز .  

 اَرَدة ھذ ا ََ َمَ َِ ِ َِ ََدأ أن  ،َك . هُھ
َُروَو ًََُ ِ َ  ُدِ ُث ددَِد اا  ِن . ِحإ 

  َوُ َُ ذيا ِ ِح اول، وإُ رُس اوُ َُ ذيا ِ ا
 َ َر ُر رَُ ِ َ  ُدَِ ،ولُ رة، اوُا  رََا ِأذھ ََِد

َرِف ار ُُوٍد َن اَِل  طَن ا ُرُجوس ١(وُورُ١؛ ١٣  وُ
٢١ -٧: ٤ .( ُ  َِھ   ُسوُو  وُ ن لُ ُرُِ : ،فَوُ 

 ،ُروط ر ،دُ  ، َلَ  ، َلدَ   ،َِوُ ،ومُ
 ط َِرو ،دأ ، ُرو.  

 بُِ  ِا َد ُُِ ، ََن ا  ِو ذه ا بُِ د
زوِ، أوِد، أھ، وأُوَك اذن َم ِ  واذن ُُب 

ُُم  .نُ ُدَ َُُ  ٌ  ھ ا َ ََر ا َ َا أن
َدة،  دُ ر ،ََِ ،َُِ ،ََدُ ، ِر أ ،زةَرُ ،ٌَ ،ٌ َِ

  .ُِرة، وُ ب أَََداً 
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الخدمة العربية للكرازة باإلنجيل هي هيئة إرسالية مسيحية شغفها نرش كلمة 

الله يف العامل العريب عرب اإلنرتنت وعرب وسائل إلكرتونية أخرى. وتقوم بتوزيع 

الكتاب املقدس مجاناً للجالية العربية يف أمريكا الشاملية والقطر العريب وبلدان 

العامل. باإلضافة إىل مجموعة من األقراص املضغوطة التي تحتوي عىل كتب 

روحية، عظات، تراتيل والكتاب املقدس. 

ملزيد من املعلومات الرجاء اإلتصال بنا.

يحفظكم الله وميأل حياتكم بالصحة والسعادة والسالم. 

أرسة الخدمة العربية للكرازة باإلنجيل 


