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ل ولُ اَا  

  َ َر ن

  رُ َوُس ارُول اُو إ أھِل ُورُوس

   ٌَِر ن، ھوُورُا ُس إوُ َََ ا ُوا ََرا إن
 ،َ أ س اِ ُسوُ َ ا  ورل اِرن ا ِوَذُ

 ِدِ َلِ  ا ََِ ِر  سِ س ؤٍُل وَرُ َظِم
ُ َ ،َظَرةٍ . اطق ُھو ًَُ أھِل ُرو إ ُُت ر

 إَِ  اُؤن اذن م ِْق ُ أن  وو ِو ٍ  ٍ ُھو
َُِت ن ُوَ ََِظٍر َرو إِ س  ونُ َظَم رِِِ . إ َم

  ؤُ َو و ،ِِ َ َوَلداً، و  َر
ٌ . ان ِوذُ ٌَر ن ھوُورُا إ ُوُس اوُ ََر إن

َد ِ ََل ن رِِل ُوُس إ اِس ا ر َداً وأرا
 َدة دُ .  

  

رن ا ُِِّم اِا  

  )١١ - ١ات (

   َِا را َِِل رِ وسُورُ  َُس اوُ َس أ
ِة ث ن وِف  ). ١٨أل ( دُ َِِل إ رة ٍة دُو

ًة َِ أُس، إطَع ُوُس أن ر وسُورُ ََ ُزوَر . َلِو
زرِِ اُ َورُوس، أَرهُ ُض أِء ا ُھَك ن َِل 

 ِِِ َلِ ا ت إَ ر . إ ُوُس اوُ ََر إن
 ُوورُ َرتَل، وأظِت ھذه اَ نوُورُا َ َ ن

.  

ُرَم ِِم اَِدَدة، إََرَف ُوُس ن اُؤَن اُورُون ُھم   
ُوَن  اُ َِوع" دُ "ن "و د وَن وُدَ)نِ دُ ٢: ١)." (أو (

ُ  ُوُس رَُ ھذه، ِ أ وُ ا َطرِل اِ ن ً َم ن
 َِ َ ن"نِ دُ ". ،ُھَو ذه ا ِّرَا ََا َن "إنُروزَ

 ً ِ ". ِع ٌص ُ ٌب ل ،ًِ ً َس ُس دُُب ا
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ا .  َُوا اُ َن وُدَ واُ نوُورُا أن و
رض، و أنُ وُس ھو ذَك اص اذي َد أَء ھذه ا ا

َُم إ ان ، أَذ ُوُس ِِِ  أن َُم اُورُون 
  .اطرََ ا ََة

   ُووس اُورُ ِن ر ُور ا دت اا إن
 َِا ُُِ  ٍلُ ٍل  ُس أوُ أدرَك َدة ا دُل ا

  رد واِد اَ  َدِةوا روا وَُق اأ   ،ا
وِِن اِل ا واُ ََوُس  ِد . َِدُ َِورُوس

ِ ،َ د ول اُوس، واُورُ َف ن َِ ظَرًة َن وُ أن 
  .ُواُِ ھذه اِل  د ظَُر َ رِ ادي واِرن

  اَِل ا أَُِر ُ وُس ن أھِل ُُِوي

إٌِت : إن اََِل ا أَُِر ُ وُس ن ِت ُُوي ت  
 ِأ ،َل اِِم داِ  ً مُ نؤُة اُو ،

َِدَوس اُورُ.  

د وُ َوُس  ًُِرِة اِس، د أََر ُ َورُوس   
: ُ١ورُوس ١َرأُ  . َف َل  ُو ِِن ِِل ِم

." أھِل ُُوي، أنَُ م ُُوت  أُِرُت ُم  إَو ن "، ١١

ُوُ ؤن ُوا َُوَن  ِت  –وِ ََِِِِ أھِل ُُوي 
 ُم  –ُُوي  أٍس َدوِرّي  َك أذ ُسُو َرَأظ ،ُِِو َدر

 ،تُو ً  رِ ًَدَرا ُواوُ ن س ََ ءُل ھُؤِ َن د
َ ٍ  نَُِ ٍص َََُ لِ َُُروُِ .  

ة وُُِروَُم ن    رن ا ُِء اِرُب أَ  ًََِ" خا
،َُ تن واُ " تُخ أو ھذه اھذا ا راَر اُِ  رط أن

 نن أ ُِِو  داً . َلَك أذ َُ َن  ُسوُ  َن . أو
َ ات زا ًد أء  وُ ن لَ م ُ أ ًَك أذ ُرِظُ ُسوُ
َ أطَءُھم، وُوَُم، وََل  ُ َ لِم رُ ُبُ ن لَ ،ا

 ل ًء َ ً مِِ . ن وَنَُِ سُِء اَن أ دو
دوَنَ◌ ُوُس ، إَََر  زوُ ت اوب اِ م إِ ِرا
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 ِ ا َِ  بَُ تُوُس ھذه اوُ–   ًداِرْك أُ م ِطو
ِر ا.  

 َا  قِا َُُِ ) ت٤ - ١ا(  

   ا روَن اَُ واُ مُ  َنَُِِ وسُورُ ِ ُءَن أ
 ًَدھم، وُوا رُُوَن اِراف َِدةِ  ُ ُُروهََذي إِدم اأو ا

ا  نرَِة ا رھَ . ا دس، و ؤُا ا رُس اوُ َن َد
ِرھُ ن ُور ا ِِر اَُل اِو َِدُذ وُ ََد . او

ى ھذا إ إِِف ار . َن ََُُر أَد أَظِم َِذِة اِر  ِره أد
 وُ ت وسُورُ ََد ن ،ِِّدھم ا َُو نوُورُن ا

 رأھِ رىُ ً  . ،َِر   ل وسُورُ ُ ت
دَب وُروَح ھذه ا ُِ ُلُ ُث ٍِد  ًَوُو.  

   ًِرا ًَن أراً، ود ًظِن وا ذيس، اوُأ دُ رلٌ آُر
 َِدٍر ر د ود ت رُُ اط ِو. ُ ورُوس

ُووس اُورُ ِ  َنؤُن ا نرا . ،َِرةُ اِا ُدلو
إ اِ ا َُ ا أو " أن َم ُ وَن ُ ورُوس"

َطا نَ  وُورُا ُ ِوَُرةُ اا.  

رى، اُؤُوَن اذن ُوا أل  ًَ ِ ون ٍَِ أُ   
ُورُوس، إََُروا ارُول ُطُرس اذي َن َر ٍُف، ُھَو ادر 

ف َد اُؤن َدُھم إ َ . دٍر وإِرام طرُل اھذا ا إن
  ُسوُ َرھمن ذذدة اوَل ا َوُروا أن َرِت اا

ِن ر ُوا.  

 ا  ِأا ُِ)سِح اا(  

دو أن ر ِ  ًُورُوس َن ُُِن زوََ أِ، وُرَم   
 ً ُواَ م مُو ،ُِن ا وار ِا  َنرا أن

 ر واُ ُر ا لُرت ھذا ا . َنِؤُُس اوُ ََوا
 ًَرا مَس، وِح اا  طَل ھذه اِ مِوُ ِب

ا ِ وُ ن لُرُرُزوا ھذا ا ن . إ ُِس اوُ ُُد ر ؤُو
 واَ ن إؤُا وس أنُورُ أھِل   ،لُررِز ھذا ا ُسوُ ت
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داً أن َُوا وَُوا ھذا ارُل  رِ ا َد  دُ مُُ ُسوُ َل
 َِو)و ٢ُ٨ - ٤: ٢(  

  )اح اِدس(َُ ُُِِة اُؤن َِم اض 

   أن م، إُِ مد وعُ ذ َم أنُر  َُس ووُ
 ض إم اِ َ مَِ ُذوَنُ مِو ٍَراِ َنوُورُا
 لَُ ُُدسوِح ا رَدَة ا ِرُف  ٍض َمُو َ َنِم، طِا

وَح اُدس اِن م، َن ِدراً أن . َِم را ُس أنوُ ُ  ت
مَِ لُ . ِءن أ ٍرََُ ٍوُ رأ راً أنِ ُسوُ َل ذا

 ًن َِرِه ن اُةِ  ُِر  أھَُدس، ُھَو أوح ا را ِد ذيوا ،ا
 ،ًل َن . ادِن ِ َُِم ِر ُس ھذاوُ ِنَ م ط

ِدمُ ھذه ا َُر َِوُ ِر ِل ا  َر . ءَم ھُؤ د
 ر إآ ًؤُ ُذواُ أن  رةدوا ا ن ُوا ن أنؤُا

ھوا دة إم اََُِ  م وُ ،ا.    

ُوَر  إنَُ  اُو ِ ن  َب ٍل ِر َُر ظ  
  ُ" ََِّون اُا " وُا ِا  . ھذا إ ُُ ى َك أدذو

رِض ار ن اُؤن أن ُوا ُھم ِ ِم اُون،  وو 
ِد َِر ُدوا . ُوَنؤُُُب اط ،ًِح أِس ھذا اأ و

 ََ ا  َن دُن ارودِة اا.  

  

  أٌَِ طَرَ اُورُووَن ُ وُس

  )اح اِ(أ ِن ازواج 

 ن " َِِدأَ ُوُس اَح ا َِن ھذه ارَ ول،    وأ
  مُ ور اَُُدرِ ." اا ُر ھذا إُ  َدََذي إا ا

اُِ اُوُ ِ .  وُس دَ  اِل ُ ِ ورُوس
 ا أرُ ُ ََورُوس ُوُس طرت أ ًِوَل ازواج را .

إن ھذا اح اظم ن ازواج  اِب ادس ھو واُب ُوُس 
ِا  زواجوِع اُوَ وَلَ ِ ُا طر ا .  

س ھذا اح إ رات   دِب اِ ُدةدُت ارمُ اِ .

 ِ ُزواج طرن ا ؤاٍلُ  ُسوُ واِب َرةٍ إَ لُ ُرُ
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رھذه ا  ُدو. ا دُ م أنُِ ِِوا ِدراَن و ذا ا
ُل أِوُ َِوُس َ أن ُدَرَس ن ِِل اداد . ُؤاُم  ُل

ت اا  ُد ن اروا ِق : "اوِء ا 
د." اِر طُھَو ا ِِز  ُرُِق اَن ا دَظمُ . وُ

 ةوُُس اوُ ِِ َت راِزا ا  ُقَِط حھذا ا 
د طِر ا .ُزوُا  ُوا ن أن زوُر َا ُسوُ َ ذا .

ُل  ر ً وُنُ دھ ،ا  وُل ھذا ا ِطُرُ د
  . أن ََ س إرأة

ِق اِر،   ا إ َِ  ن ُھمِ زوَُر ا ُس أنوُ َد أ
ُون م أن  زوَُا َ ،ّب رِل ا مِِس ذوار  ًدَرة ُرَأ

 نِِزوا م أوزو وا  . حِم ھذا اِ  ُسوُ َم ذاوھ
َوِھ و ا ، ِزوُ ِِ ن.  

   ُ نوا وُواٌء أ ،مِِ ُواَ ن أنؤُء اھؤ َ ُسو
ُوا ِوَُ ٍِف  اَة ر دل أن ،نِز َن أم زوَُ . َد د أو

واج ُوٌح ط ُوَك اذي َت َدم دَوةٌ  زا أن ًُس أوُ
 زوُا  ِءَ.  

ُخ اف اَ) ت٨ا  ١٠إ(  

ً أم    وا َن إذا  نُوورُن اؤُن ا ُرَر ا د
َم ون دَُم اوَن اُؤَُل اُ أن ًط .  ُس ھذه اوُ َ دو

 ١٠ - ٨ ات  رن ھذه ا .ن أؤُا  ُ ُس أوُ َم ن
هُ وَف ُُب َرًة ُؤٍن آر م إَُن أ ن، إذاَو َُِذ  ُواُ  .

م ون، ن ُزِزَع إَن اُؤن  دُم اِل اَد أ رُ أن َأو ُ و
 َ   ،ُُُ ذيَس إ"ا م وأنَا  ٌنََس و َمُ أن ر إآ ٌ

  ). ٤: ٨." (واِداً 

   د ُھَو ،ُِذه ا ُسوُ لَ  ًَِر دزَء اا إن
ون َس ا دم ھذا اَُوى ن اِر أو : "ُُب   ًِهُ 

أُ م، إذا ُوا ُء، ُزوَن اَم َ اط ا. اِم
َم  اُم، وذا  طُوَن أَل ھذا  ُد ن اودة ا ُِقراُ ا

 ُ ُھَو واٌب و ُھَو ط ٌ ھذه اَِ. ام َِت اَ . ِلَ
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 َُت  أ َِدر ُا ُ د أ ف؟َخ اھذا ا بُِ م ،ھ ُ َِا
 ِل ٍن ن ام ن أِ؟. أ  ِِن ُ أن در َتأ ُ ُِ ل  

    ِدئ َ ََِرُ ِِن ِر طھذا ا  ُسوُ ُُِ
 دس َُا ِد را َل اِ ط . ذا ُدُأ َك  –وأِ

 ُِ  ء اأم ا  ِ َن إذا  ًَرا ُس دُب اا ر
ِع ا َن وُد نؤُ َو ، .ھ َُِدُئ اھذه ا:  

١ - ِدَِ ء لُ ْلَإ.  

  .إَْل  ُُِ َص اِن وِوَ اخ اَف- ٢

د ن وَِك  طُبُ - ٣   َك اَ .  

 ا  ءح (َدور ا١١ا(  

    ُسوُ َد دوس ١ُورُء  ٢٢ - ١: ١١ن ا ا ا
 َل ورا َ نِِ   َنَ أن . نُ ِِب طِ 

 َن أوَُ َد نََُن ُرُؤو طَُ وا أنُُر ل أن رن ا َِِن، وط 
 د َن َن وَُ ءا ِرض أنَ ُسوُ ن ،ة طُ َر مَُرؤو

َا َُِ.  

   َن إذَھ د ٍتُ َنَ ء أن ُوُل  َطذا ا
رِ . اَ داٍت ٌَ ُ ذا ُءدَي اَر ُث ،رِقا   

أِس،  ھ اَُ اوم رَء اطِ . وَد  أن ؤُ ٌرأةُر إ رُ د
ََن زوُِ  ُس أوُ َل ،رأسَء اط دير . رآ ِري ٌلِ

 نُ تِا زا رة، ُھَو أنَك اِ  ُسوُ َُ  نََُن ُرؤو طَُ 
ُ إن َن ن ار . وُنُ َن َرُھن راً  ُولُ أ ُسوُ َب ذا

أن ُوَن ُر ارأِة راً، َ أن ُر َِرھ  ( رِكَ (
 ًَطو . ،ِر داٍت ذاَك ھْن ُھُ م إن ُ وح أُُوِ  ھذا ن

َرھ ُص ةٌ أن رُ رأَةُس . [اوُ طُ د ُ ِر أ ذ ِردَن او
رراٍت ُرو ي ن ھذه ارت ا اِِ َُطِء ارأس أو 
 َِطُ   طََ ِو رت ارھذه ا ن ،َ  ر أوا صَ

 ُاِروا َ ِروا ِراُُدوَد ا.[  
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ون أُرُد أن َُوا أن رأَس ُل َرٍُل ُھَو "ُُم ُوُس َول،   
 ُھَو ل، ورأُس اُ رَو اُ رأةرأُس ا  وأ ،َُا ".

  ).٣: ُ١١ورُوس ١(

ب  رَدِة اِ ُسِدَ) ح١١ا(  

ْر ُوُس اُؤن اُورُوَن ٢٤ - ٢٣: ١١ اح    ذُ م ،
َد  روَرِة ِر اَِب اذي  د ل ،ب ب ردِة ا 

بّ  رَدِة ا ن راِبِا  َرؤَُق وُ أن َ . ُس أنوُ َبَ
 ِ ن ِرَبَ أن َ َنِؤُا َُ َنََد إ وَنُ َد أن ط ،ب رَدِة ا

 ُرو ٍَِ ٍق أو دةِن ھذه ا َرَبََب . وإ ُسوُ أن و
ُوُل أن اِراب ن ھذه ادة َدِم إٍِق و د ُوُن  ُواُِب 

ُ ُر مُروَن أُر اُ ،دةوذه ا َنَ . ب ردَة ا إن
إن ارَ واطَق ان ھ أنُ وُس . ُم ن إِِِ ُھوَ 

ُر اُورُون أن َ ِرُوا ن ھذه اِدة ٍل َر ِق و ذُ" َدِم
  ."إق

  رن ا ّم اِ١(اورُ وسُ١٦ - ١٢(  

ُل ازَء ا ّن ھذه    ُ رةا َرت اا إن
را . ًوُ ُم دُ ة اوُُس اُو َم تُم ھذه ا دُ

رن ھذه ا ِم اا  َرتَظ ِل اِ . ُس ھذاوُ َُدأ
 "ام َول،  ُد أن وأُت أُرَ ،وةا أ و رواِھِب اا َِِ ن

 اُ ُم  ُوُس ھ اَ ".ُوا ِو رور اُُوح؛ : ا رواِھُب ا
ً؛  ط َُِ؛ اَِع اِد إ وح رُل اَ ؛ِد ا ُة

َذة اوا .  

اطرََ اُ  ُُِ وُس ُل  ١١ - ١اُت َُِف   
ِم ن وِم ُؤَن، ون وِن . اِل ُ ِ ورُوس را 

طَن  ادد ن  ورُ ُوَنزا  واُ ،مَُِن داُ ُدسروح اا
 و دت اِات وا ذا .ُس اوُ َب ت١٦ - ١٢  لََ
ل اِل داَِِ لِ . ،ولَ مَدأَ ھذا او" َِِ ن  وأ

 أ اوة، َُت أُرُد أن َُوا و رواِھِب ا١: ١٢." (ا(  
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: ، َم ُوُس اِ اََر إَِ  أم٣و ٢ ات   

طن اا ) ّو رر ا( ّدين اوا ،ِّو رن اا ، .

 و رُر ا ُنا)طُدس)اروح اُِك ا  ذيُن . ُھَو اا
 ِ ُنُ ذيُدس اوح ا رَل اِ ذيُھَو ا و رُھَو . ا ديُن اوا

 ُ ُُدس، ووَح ا رَل اِ ذيَُك ا د،"ُر أنا  " ُدُ ذيوا
 ُدوِن ُدة ُ ِ"وُس،  را ََطا ".  

َم ُ وُس ھذه ارِ ، أْن ََُز    ظ ا طرن ا
ن"د َطَم ُوُس . اُوَ اروُ ؤُ  ِورُوس دُ ".

 مُ مِو ُمَ"ند ". ،ر ِح اا ُوَن إِ د
َ أن ََِ أن ". ُت أُرُد أن َُوا"ََُوَن ُوُس ُول، 

 ً د َن مَُوُ نن، وُِرو ً وا أُ نوُورَُن اِؤُا
 ًُ واُ مُ   ً ُِرو .  

ِو رواِھُب اا  

وِ ِِل ِِ م  َِل    روُل اُدأُ ا ،ُسوُ َِ
وِح اُُدس  رت (ا١٦ - ١٢ا .( ََُِ ِدُقُ ُُدسوُح ا ر

و ِ اُؤن را َُواِھَم . وَُ ُس أنوُ ن أراَد نؤُء اھُؤ
وُح اُُدس أن ََل ِم وِن  رَف أراَد ا ُواِر  ،واِھبَك اِ

  .ِِم َِ ا اَ اُم

 ا  

وا "...، أََرھم ُوُس ًِ، ِ ١٢ِم اح    دِ نو
َُواِھِب اَ . ًم َطرُأُر ًل وأَُس ) ٣١." (أوُ ُدأ مُ

 ًُرو َر  ِءط"سدِب اا  ِ ِح ا ".

ُز ھذا اُح اَظم   ر ًَ ) ُ١٣ورُوس ١( رُ
 وَھِر ا ن ُرُ)٧ - ٤ .( ِل ھذه، اِا ََوُ ُمَ د

 ُرُ ،نؤُا  ُُدسوِح ا را ُ ُنرھُ ر أو ھ ا  ن ا
وح اُرى  رواِھِب ا  َق ا وَ ُمَ دھ) ط٢٢: ٥ ،

٢٣ .(  

   ھ ُ ل"اَُق اطرا " لَُ ُُدسوُح ا را ُُِدَ ذيا
 ِوا رِدَل اِناؤُِة ا   . َُُس ووُ ِدُم
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  ِلِ ًوُ ُدوا م أنُُُِ َف نوُورُ َرِظُ  
  .م

َص وُوَع ر ُِوُس ول   ََُر و ُ  : ُم أنُ ُسوُ إن
 ً ً ُلَ ُُدَسوَح ا را  زةُِ َك ُھَوُن ذرھُن، وؤُا

 ا . لِ د رىَُزًة أُِ ُُدُسوُح ا رُل اَو  ن، أوؤُا
دِ َنِؤُُن اُ . ،ُُدسوح ا رواِھب ا زة ُھَوَُِن ھذه ارھُ إن

دا  ُدَرَةن اؤُا طُ ن. ا َكَس ُھ   ِ ٍد
وِح اُُدس  ر  ُُدسوِح ا ر   د دون ،نؤُا 

  .اؤن

  ةُ اد

 .  اِح ا ر، وَف ُوُس ا ِد  
 َ وَدُ أن َ ذيم اظُس اوُ ُفَِ ،ر ِراِح اا

وُح اُُدس ُِز َُدَ لُ  را  و . ُحَرُف ھذا اُ
نُ وُس ُُم  ِرا ًَن وِھَِ اِم ِ، " إِح اِ"بِ 

ًة  ھذا اح ر رة َ ُِر اُذو . َِِّوَع اُون او
 ُوُ واب ح ُھَوھذا ا ؤال ھذا ا  س" :  ُھَو إذاً أ 

ُمُ ُب ُوُس ُ ؤاِِ ُھَو ِر َف " اوة،  إََُم؟
 ً ُدا َِ د ورُُري ا أن َ . ن رَُس أوُ َد د د

 َ نؤُوم أن ا  ،حھذا ا  ًة ر َنَوا أرُ أن 
 ً وَنَُِ د ً مُ.  

 ًَ طُ َُِح (ا١٥ا(  

   َُا "وتا  رِا ". ا  ن رَأ و
وَُن اؤُا  ن أو ،دم ھذا، . اظا َِِح اإ 

 َا ُس أنوُ ُمُ نؤُة ا  ُلَ ،ة رَُِ ٌة ُو ًأ ھ َ
 وا . ُ  ،ُِس إأ ھ ا ََِ ن ،َكوَق ذِن "وُ م إن

  ).١٧: ١٥." (ا َُد م، ِطٌل إُُم؛ أُم ُد  طُم

   ِويََ ٌدُ ھ ًأ َُِلوا . َرَأ ،ِِح اا 
َر أن  ِرَف  ر ،وسُورُ َء إ د ُن، أؤُء اُس ھُؤوُ

 ًُوَ ُه وإ وَع اُ م إَُ . ا َِطر رُم ھذه اِو
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 ِ رَز ذيل ا نوُورُِر اِذ ، َدأَھ وسُورُ .

ُن ُُران  لوھذا ا :وع اُ َُِو وع اُ وُتَ .

اداُد اَرََ اُو ن ھذا اح ھ اُر اَُر ُوُو ًن 
َد أن ذَر ُوُس ال، َب أرًََ . ال  اِد ادد

  . ُ َُِوع اُُ :ر ا ن الوََن دداً ن ھذا ا

 ًَ َطُ َََوح (ا١٦ا(  

ُ ُُِ ،وُس اَوُوَع    رن ھذه ا رِح اا 
ِث اذي ُرُد أن ُِرَ َُ اُورُون ا ِو را . ُُِ ُُده ُھ

َوَع اُولا  ا وأو ا ، . ًدا ًُ ُسوُ َن د
 ٍََ  مََُن اؤُن ا ُُبط َن ُ  ،ھذه ا د َلِ
 ،وِدُم واَأُور  ُودََن اِؤُ ًَِد واُ دُوا و َُ أن ، أ

د واوع اُِتاذن ُوا ُُو طن ا َن . ِرازة اُِِذِه اِ 
  نؤُا َ َدَ طذي إا ،ّوُطرُول ا ِرَف أن أن
اَُود ،ُومُ ان َطٍف وِ  اُداِت ن اُم وِم ن 

 َُن  اُود اذي آُوا وَِوا ُوع ا، أي ُول أ َق نذ
َِِ اُوُُ . م  ان وُُم وت ط ًزاُل ھذا ر ُ

ََِِد ا، واطرَ ا  طُ أُؤهُ اُدة، ُوُر 
ا َوِدئ ا ِقط ِلِ ن ضم اِ َءا.  

 ُس اراُِو

 َن ِن آِِ اددة   أ ِس اَ مِھُس اوُ َب د .

." ََدا  ُھَو ُدوَن ذَك، اراُم ُ لَ وم اھِم َِِِ اَِس"

ُِ َلَ  َد ِن أ) ٢٨: ُ١١ورُوس ٢( ُ اً أن دَُِ ُسوُ َن ِل
َِدِ َت ت ِس اا .  وَتََُم و راً أنِ ُسوُ ن

ا ر ِمو َِِر  سِا وُُ ِل.  

     ،َ أ س اَِه ا ََِِ رةَُ ٍَو
ا وَ را ُِر ھ ا واِھر اا  ِِإھ ََطر ُُ

و أنُ َِ واُِ ادَد ن اِِل ا واِ . َََ اوم
 ِِِر  لِھذه ا ََ ُسوُ أن ول، وُرُس اوُ َمُِس أا
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 أن ِ ،وسُورُ أھِل إ ََِِرَ ةوُل اِ رن ھذه ا َم
َِدِ  ُ مُن وذا َ َوَبو مَ أْن ِ َف ةوُا.  

    

ظَرة ن ََب إ ر ُِوُس ارُول اُو إ أھِل ُورُوس 
ح اا  

  )٤- ُ١ورُوس ١(ھل إَََم اُ؟ 

  ُوا ََ را إن  ََوا ،َِِ ٌَِر وس ھُورُ أھِل إ
ا . ُِ ارا اُؤس، ُوُس، َِل ُ ِ ورُوس
ِد إَََم . اُو ا واُ ََوُس  ھذه ار ت ُِ اِم

ِ  َظمد اَن ا ن وَل وَنُِؤُم . ماَِد مُُ ن
َُِد ٍِل أ  ِّن ُھَو اذي َدُھم ، أو ن ُھَو اذي 

َدُھم  . ،ُونُو ُضَن ا"،ُسوُِ ون " أُو ُروَنآ " أ
ونُ وُس واََ ). ١٢: ١." (أ "أو " أ" "،َِ ُوس،

 َُِوَھريَ ؤاٍلُ طرِح م ھذهِا َ" :؟َُم اََ١٣" (ھل إ(  

د َل ُوُس ھل إَََم اُ، دََل إُ ِب  اِق   
ُ ؤُِن أُ َِِ ًوع، ُن ُؤُِن أُ ِ  . ًورُوس أ 

 ُ وأ ، َ َوَع اُ أن ُِوُ   .  

إن َن اُ   ُُوِب اُؤَن م، م أن ُواِوا   
 اَ َُ، وأن َِرُوا أن اُِ  َن  ا ا 

وَل ھذه ا َمَِ رق . أنَِل اِ  ُنِا ُُر اُ َف
 ُن   ا ،َف أ ُ وإن   َُن ا ون؟ وإنو ا

  َ أن َُر َِل اِرق أو ا اُرى؟

   ِ  دام، أو أم اُ ،رّيُُز اا   َرتُذا أ
 َطر ُرُ   ذيا َا أن  ،رىَُل ھذه أِ ٍَدةِوا ٍ

ا ،ِرُف أنََُِ  إ ِِوَل ھذه اَ َت ب ون 
َل ھذه ا َُِ ُطُرٍق ُرُ وَل . ا ِِإ ََُِ إن

ُع اُن أ  ُنُ ھذه ا . ُنُ ُ طا . ُوُ َنس و
 ِِوَھَر ر ًِ ،نُوورَُن ا قِا َط َ ُ َ ُبُ

َب ُوَك اذن ُوا . ُم، أن َُوا ا وَس ادة اََرن
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 ُوا َرت اَب ا د ،ِِدِ وَلو َُو َوُروَن
ِن ر.  

  ُ َم ُھَو  نو ،َ سوُُھَو زرَع، أ ُ أ ًِ َطُس ھذا او
ُِ ذيلُ . اَ ذيُھَو ا َ ن ،ً  زاِرَع واا ََن أنأ مُ
ن إَََر َََِر "ِذا،  أن َِ ر ن، ل . اُ َُو

بّ  ر".   

وِدَُوا اُ ظُ   

ن ا ََم ُر" ِدأَ ُوُس رِ َُد اِق َول،   
َد َل َُرَ  ُ .ُب اَ َل ط ِ ،ٍم َِِِ ) ".١٧: ١ (

 ُا  َن أھ تووِب اَ ُزَُ ُسوُ َر إن  ِا ود
 اُوى ِرازة ل ھَن او .  

وَِ ر اُؤُوَن دِل وَل  اُودَ ص،   
َُُ  َ ودُا أن ُُ ُسوُ َِر ن . ُ ودُت ا وو

  ُسوُ َن ،ص◌ًلَُ ُ دَل أن ِِإ ِِب رُ  
 ََُ  ُل أن ُ ٍر .  نرَد ا  د َن و ُُس أوُ َب

وا اَ دَل أن وهُ ُھَوُِ َدُھم  نذء اَن ُھؤ ،وسُورُ.  

رََا ََِوا اُ ظَُ   

ھر؟ أََم "َل ُوُس،    دُث ھذا اُِ َنب؟ أَِن ام؟ أََن اأ
َل اَم ُِِزَي اَُء... َُِل ََِ ُ ھذا ام؟  ُ ُ َرَِل إَ .

  )٢٧، ٢٠: ١." (واَر ََُ َُء اَم ُِِزَي اِوء

ُظِر اََدِّ، وَِِدِدھم ََ ِد إَََر اُو   ا نَ وَنوُر
رن واَُِدرن إََُروا أَُُم أُم . ا واِر ُل ا رء اھُؤ

ُوَن  أُوَك اذن م ُوُوا وُھوَن  اَِ واِر وُ .  

   ٍَرِ َُس أوُ نُوسوورُ إ ََُِ . نؤَُم ا د
 َظِرَ  َءَُ واُ ھر دَء ھذا اَُ َن أنوُورُا . 

اس، َِدُم ُ أوَك اََُرَن ُء ُِزَي اُء،  َِظََر 
َُِ ٌُل . َُدهُ  ھذا أ   َ أو أ ، ُواِر ء أنُا 

  َرَِ أن َ  أ  ُ  ، واِر وَن أنُط ءُط ا
ُِ َساً : "و رِو ِ ن ًَِ  َر ذيوع اُ َِ مُأ ُِو
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بّ   ُھَو َُوٌب . وداًَ وِداءً  ر ْرَََِ َرََ٣٠: ١." (ن إ - 

٣١(  

ُوا اِدم ظُ   

وَح اُُدَس وَدهُ ُھَو    را رَھَن أن ،َُر ُُِ ُسوُ َن ََ
ِو ردِة اوا  ةَا ِطُ ذير اُُا" :  م أُُت إَأ   وأ

 م . ُُِو اَم أو اُ ِِدُ ًم َِدِة  اوة أَُت سَ 
 ًُوَ ُه وإ وَع اُ م إَُ ً ِرَفِزم أن أُت . أُ وأ

و وِراَز َْم ُوَِ ِم . َدُم َ ٍف وَوٍف وِرَدٍة ََِرة
 ِ ِا َِِةا ُووِح وا رِن ارَھُِ ْلَ ُِم . اُُوَن إُ  َِ

 ِة ُوِ لَ سا َِِِ) ".٥ - ١: ٢(  

ةَ    ُو ِدُمَ ُ و ،ِا ََُل رِوُ َ ًُِدُم أَ ُ
وِح اُُدس ُِدَث َراً  أُوَك اذ رلاوَن اَُ ن . َرِ ا إن

وِح اُُدس اَ ُل  رِة ا ُو ن ل ،سراِت ا ن ُُ  ِّو را
و أنُ وُس َن ُِطُب أوَك .  أُوَك اذن َُوَن ال

 ََُدُِھَو و َُو ُ واُ نذن اوُورُم  اُ ُ َن ،نرا 
 َُواِھو ُُِِدرا واُ ظُ  أن  َراَِ . ُس ھذهوُ َب د

ُم  وُ َن ،نِوُورُا إ ِِن ِر ُوا َرت اا
وِح اُُدس اذي َم دَِ وا رِة ا ُو ِمظ وح إُُوِ  ُسوُ

  .ِرُز ل ُ ورُوس

وَح اُُدس ََُُِم روا اُ ظَ 

 ِوُُ َِطِِوا ُم ،ًِ ُ ودَُ ُِ رة، . ِد َرأ
ِآذا َِطِوا ُم . ِمن ا دزَُم ا ،ً ُُدَِ دو

وِ أً أن َم ِواَِط ِواِطِ، إراَدِ، أو . ََِريّ اَِّ ا
وُ ُسوُ ِ ُ  ِلِ ن . ُ ن أُوورَُم ا ُسوُ نو

وِح اُدس رِل اِ ن ط ِو را ََِروا اُ م أنِ" : م 
هُ  ُذَن  َرهُ َنٌ  دََأ  ٍنِل إ  ُطْر مأُُذٌن و ََْ مو

 َُو ُ . ُِِروِ ُن  ُ ََُ .  ءَ لُ ُصََ وَح را ن
 ق١٠ - ٩: ٢." (أ(  
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و   روَر اُُُم اُ َُدهو  ُروَح ُس أنوُ َم ،نُھ َِ .

ِ َط ٍن ِِل ِب  ِو را ََََم ا ن أنِن ا َس
ََِِب ُوُس،  أن َم اُن اََ . اَِن أو اُُذن أو اَب

وِح اُُدس رِب ا ِلِ ن ِو را.  

 َِ ِو رُن ا  ُدَرَةا ِِطُ وح روھذا ا ، َل ُروَح
 ِر ِمو َِِر . َط َرَح ھذه ا ًراَُ ًُس إوُ دَمإ

ْن َْن َِن اس ِرُف أُُوَر ان إ ُروُح ان اذي : "ارة
 ِ . ُِرَ   وُرُُأ ًذا أھ ُروُح ٌد إَْذ ُروَح . أُ م ُنو

 ن  ََوُھوََء اِرَف اَِ  َن ذيوَح ا رِل اَ مَا ".

  ). ١٢ - ١١: ُ٢ورُوس ١(

ُر ان ُھَو ُروُح ذَك ان ُ ذا ِرُف ذيُد اَوُن اِا .

وحُ  را ،ِ َِطرو  ھَو ُروُح  ُرُ ذا ِرف ذيُد اَوا .

 َرِرَف أ أن ِ ، ُروَح ِطُأ  أ و .  

وَ  ِّطُ أن ََم ھذه  رُر ا ُنرى، اُا ََِِن او
ِو رور اُُا" :  ُلَ  ِ طُن ااََ َُدهِ ُ   ِروِح .

 ً ُِرو ِ ُمَُ إ ُ  َُِر ِدُر أن دد ." (وُس ) ١٤اوُ ِبََِ
 و رور اَُُم ا ُط   دوِن ُروِح ُنول، اُرا.  

ُوا ِ َِدُم ظ  

ُوُس اُورُون أُم ُوا   اِح اِث، أَرَ   
ُوَن ٍص َر ُروِن ر .  ن دُ نِؤُ َرُھمََإ ُ َم أوُر

َ  أن   وَنُ  دَرُھم أََإ  َنرُ ُ و ، رھذه ا َِدا
ُھم  إ ًِدا ،ِ واُوُ"  ًأطن"و" اد) ".وس ١ُورُ

د أَرت إُُِم إ وِم ََِدن، أو أُم ُوا ). ٣، ١: ٣
ِر ُرو ٍَطر ُون ر" : ُمق أٌِم وإٌِد وََ مُ إذ ُ 

ت اطرَُ ا د أظَرَ ) ٣ادد ." (ََِدن وَُُوَن ََِِب اََر
 ُُوا ر َِن ُروًِ، وواُِم  م أَِد وَلَ واََُوإ  واُ ز

 ًأ ِ نُ م مَِد َه.  

 َدِم، إُوا أن َُوا    ِوَ دت اؤھُوَل اَ واَِ َدَل أن
  َُُ ذيدور اِدھما رأِس" :وسوُن ُھَو أُس ووُ ن ُھَوََ . لَ
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بُِ ل واِدٍ  را َطأ و َِِطِواِ مُِن آِد . ُتَرَ أ
ُِ َن َ ن َ وسوَُوأ . ِ ِلَ ِا و ً ِرُسَس ا ًإذا

ُِ ذيوس ١." (اُورُم ) ٧ - ٥: ٣ُ ُس أوُ َُت ِرَ ،ًدا دُ
إذاً ََِ َرن أٌَد "َُوَن  وَس اس، وَم ھذا اَطَ ول، 

إَُِروا َِ  . ُروا س، وَُ وا اس). ٢١." (س
ف وا َر اذي إُھَو ا ُ  ،ُوهَِزَي وإُ َ ،مھذا ا  ِھل

  .اَوي واَم

  

  اُح اِث

 ُِواُ ا ُ َا  

 َن ُوُس ُُِر اُورُون أن َِ وا ِب َدِم،   
وُدِم أو اُن ا ًَ ُھمطمَ : "أَُ دي أن ٍءَ لَ أ  وأ 

َ ُت أُُر . َل ُت أُُم   أُِ  . ًم أو ن ََ َِِرٍ 
ِذا  ٍءَِ . ًرا رُ َكِذ ُت َِ . ب رُھَو ا  ُمُ ذيا نو .

  ُرُ ذيا ب را َِ  تَوَل ا ٍءَ  واَُُ  ًإذا
م وُظُِر آراَء اُوبا ظ . ن ٍدِوا لُِ دُحَوُن اُ ٍذو ".

  ).٥ - ٣: ُ٤ورُوس ١(

  ...ولَ اُِم َ ِب ان

َروَن ن اُورُون ُوا َطوَن ُِ م ُ وُس،   
 ِ  َنرَدِة اوَق ا ُهَن إِموا . َرھم أنَُس أوُ نو

ٌل َُم  ؤھُ ُھَو  و ُْر أُ م ُ ،لَا إ ُ ِ  مَُُ
 َنرَم اُ ُلَ َف ،ِِ  . ِمُا  ِدٍر ُر ُ َر أ

 اَِِ  ِ، وطقَ  ا ِِدواا   َنرا  ُدَرِة ھذهَدَم ا
 ً . ُسوُ َم ،ُھَو َِِِر ن قَأ ًِ ن ُھَوَب ا أن و

 ِوُ  َمُُرَك ا أن  ُ أ.  

  ...ولَ اُِم  أِل ان

ُُِ َف ،ِوُ َِِرُف دوا  أ  َِدواِرَف ا إذاً أن 
ُ وِب ارن؟ ُ َ ََوُس أن ُ َم  ادواِِ ا ََِد 
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  َمُ أن ً  قَِ  ُأ   مھذا ا ن ،نرا
  .ِب ارل َطُِق ط  ُِ  ادواِِ ا  َِ . ارن

، إَََر ُوُس َس اص  رن ھذه ا سِِح اا 
أي ارُل اذي  –َدِم ُِِم  اذن َن َ أن ُُوا م 

ِر أ ٍَ  ِأ ََُن زوُِ َن . ءُس ھُؤوُ َرََد إ
 ُ  نوُورُن اھذا ا  واُُ م . ن ھذا ُسوُ َر
 وعُوة: "ا زُِطوا اَُ  أن َِ را  مُُت إ . َسَو

 ن وإودة ا ن أوِِطَن أِو اِ طم أِو اَة ھذا اُز ًَطُ
 ا .َزُُم أن ُروا ن ام اً وأ وُدَ ٌدَن أ م إنُُت إََ ن

  أن ًِط راً أوِ أو ً  ن أوََد َوِ أو ً أو ط ًِزا ًأ
 ُذا  أن أدَن اذن ن ِرج. ُُِطوا وُ ؤاِوا َل ھذا  . مُأ
 اذن ن . أُم دُوَن اذن ن داِل مأُد ُ ِرج . ُواِز

  )١٣ - ٩: ُ٥ورُوس ١." (اََث ن َُِم

 ل اِن ُھم داذا  ُقَِط َمُا مُ أن ،َطھذا ا 
ِرَل . وَِ ِرج، أو أن ن ن ُھمذا  َمُ أن  َس

ُم اِب أ مُ .ذا  ن ًداَن أ  ن ،ًِِ مُ َإ
دَل ذَك،  أن ُرَك َدُو ََر اُؤن ُ . ،َرَِ ال ُم

ا ُ دُ ا َم اََُرُ َُِ ن ُھم . وأنذ ُق   أ
 ُوَنِرَ نذا ،ل اَِد دا دُم وََُُ مَُِدا  ُُدسوَح ا را ن

ُم   وَنُ د  َ ُمِ  مُت أَ ُم إنَُِوا أن ََ ،ُھمطُ
 ِ وَنؤُ . َلَِن دا ذيا ِر ا ِلُ ر صَ  ،نو

ؤُُس اوُ َرََإ ،ن ا ِت َنُِؤو َر نوُورُن ا
  .ُِم  ھذا ارُل

َواُ بُِِت اوا َِِر َول ...  

ِر  أن  ظُن ا ُمُ أُ  س دَب اا أن ِوان ا
واِل ُوع ُؤُوَن روَن ُِوَن أن ِدوا ُ .َم  ارن

 مُِواُ د . ،ونُو"واُدَ  ،وعُ ل ". ِنن اھ
ل ن ُ َ ِ ٍَُوُع ِن اُِم  ارن وزء اا  .

 "ون  اوا ،َِل ُوُع اَر ن اُِم  ارن، َد أن َل 
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د َم ُوُع أ ُ أن ُ َم  أِل ارن، َل أن َ ".دُوا
ِأ  َمُ) . ٥ - ١: ٧ ( ِ ؤو ن ،َكوَق ذ نو

ء  ِ ، أن ُواَِ أوَك اذي ُؤُذوَن أَُُم أو ارَن 
ِد ا َلِدا) . ١٥: ١٨ ؛ ١: ٦ِط.(  

د ضُ وُس اُؤَن اُورُون أن ُواُِوا ارُل اذي 
ً، أن . َن ُش  اَِط، وَ اُ ََوا َ إطٍر َُدود أو

 طَا  شَا ُُِ َن لُرةً . ا ر ً ِطَ َرَفَإ ُ ُل أِن اُ م 

َ . واَِدًة ُم َب َُ رةً  ر أِظُ مو طَراَف اِإ ُُِ َن ،ل
ِ ِِر ُر إُ ٍَ . رَأ ٌ ط ُدَوُ  ُ ن أ ِم را و

 ِِ ِطَِ ِرَفَ ُُض أنر ٍص َِر ن َ ن ، راِنُ ن  وأن
 وَب . ٍَر َ أ و َِو ٍَ َ ر أِظُ م لُرھذا ا أن و

ر، ُ َوُس أن َُرَز ن اََد، اُر اذي َن َُطُ َوُس 
 رن ھذه ا سِِح اا  َُِب : اَر  ذيَن اِؤُا إن

 َِو  ِد ا ن َرَزُ أن َ ِِ ط ن .  

ا ِِدا ولَ ا...  

ن ا َُ َواُا َِدا إن . ِواوأ َوإ ُِواُ ُن
ُم در أ  طُ أن َِف  ُِ   ،طا  ُوَن نذا

وَن َ دِِر ِم ُ  َو ادي، رَ م وُھم َج رو
وھد ُ اُواَ ُھَو أن رى . ا، وَ أُِم، وَ ارن

  ُلمُ إُ  ،َِد ا إ ُِر َنِؤُ١٨ا  ط ور
٦ . ا ُدھم إُ ُن"ََوداُروِح اِ ") ط١: ٦( ُو ،

  ).٣: ٢٣زُور ." (ھداِم ُُ ِل اِر ن أِل إُ"ُِدھم 

ّب ب أِم ا ُظُِر َم  را  ٍتُأٍخ أو أ َواُ إن
َ ُروري ووَھِريّ  ٌب و ٌرُھَو أ ، طَا  . َ را إن

م إَِد   مَِدَُ وُنُ ،ِد ا َو ب را َ ِرا
ِم َِِم وِم ر ُُُِ ذيذى اِداِر ا ِم . ھذا َِو

ِزوا ََِ ُ طُق ا د ّص ٍلِ.  

ُر أؤُ نِؤُِة اَ  َِطَا ن، إنِؤُِر اَِ َِِد  ً
 ًم أُ َِدَن . وا ُِدوَن أنَ نؤُِر ا ن ُرا
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د َروَن ُؤ ًُِش  اِط ،وَف َُُوَن ھذا . ُراُؤون
 ٌرِض ا ِإ ٌ ُ مِد وُنُ وَفو ،ِراُ نؤُِل ا

ُك . واَص رُ  وا أُن، وأدَرؤُھذا ا َ َط وإذا رأَو
 ًَن أِراُ َُوُ وَف ،ط َل ًِ . ِرَِل ان أ

  ٍنِؤُ لُ َدِة ِلن أو ،ِد ا  ُِوأ  و را
ٍ وَودا ،ِ ،َن ارورِ   ِواوأ ِوإ َُِوا أن  ّي

َواُ ِر َِ دُ  دا وإ  مََدَن إِوا.  

  

ِا رلُ اَا  

واج زلُ اَد  

  )ُ٧ورُوس ١(

اُح ا ُِن ُورُوس اُو َر َُرُف ِح   
 ُُِ ُدداً ن اِ وَ أُء . ادس ازواِج  ابِ  إ

اُ  ِورُوس أَم ُوُس،  رُ ٍوھ إُُِ ِوِص 
ازواج، اُُزو، اطق، إدة ازواج، واِت اد َل 

ِة ُرون، د إََرَب أُء اِ . ازواج دِ َنِرم طِن ُر
ِة  رَل اُح َدَل ھذا ا  ،زواجا  دن ھذه ا ًَِم أ

  . زواج

 ،ح ھھذا ا   ُزرا م ا ا َُِا" 
إنَ  ھذه ا ت  ُُ " ُھَو ازواُج َ ظِر ؟

واج، ا ز  َ طُ ُفَِ ُث ،ُووس اُورُ ن ِِح ا
  .وُظم اِل ا ظَُر َ ص زواج

 ًَوُ تَ حن ھذا ا َِط َن أنِ ُضا ُُِ د
ّب، وأ را ِطُ ن ًَم أ ُسوُ ن ، ن  طرى أُأ ً

َُ  وَل ِآراَءهُ ا . ن َن َُ ُس أنوُ َد أ ،ً
 ،ًِ َرُھمأ د ّب رّب أن "ا رِل اَ أ  مُِِو وَنُ زوُا  وأ

َُرأَةُ رِرَق اُ ) ".وس ١ورُرى، ). ١٠: ٧ُأ ًأ أن َأو
 ّا ِِن رأ ُرُ ت ل ،ب رن ا ٍر نُ م َِِ" :  وأ

 َوِھ ٍَِؤُ ُرَ ٌَرأَةا ُ َن أٌَخ إن ب را  م أُ ُوُل ُوَنا
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ُْر  ََُ َنَُ أن َِرَ" ٌر "؛ِدي أِ َسَ ذارىا  ن وأ
 ًوَن أُ أن ب را َُِن َرََ ًرأ ِطُأ ِو نِ ب ر؛ "ا"  و

ِب رأََِ ذات ھََِ إن ًَطِ ُرَدي ُروُح . أ ًأ أ أ وأَُظن
) "وس ١ُورُ٤٠، ٢٥، ١٢: ٧.(  

ُ َوُس د ا رَراء اَم اأن  ُر ُُِ  ،دادھذه ا 
بّ  رن ا  ًَوُ ُر و َِِِ َبِ . ھذا  ًر ُسوُ َن

ِم ا ِسأ  َِ أن  حا .  ًَوَد أُث وو
 زواج  ِم ا وُوِس ، أَر  ُا ُِس ھذه اوُ

 ب را ََُق و   ًَُ ِراھذه ا وُع . إُ َن ُث نو
ب أن ُوَن "أو اُوس َِن، َم ُوُس ٍن  را َُِن رَ

 ًأ ". ،زواِج ھذا ھِح اإ  رةا َُُِ ت َكذ" ُروُح ".

  )٤٠ادد (

إنُ وُس م ُُد  ن َرٍب و ن د أن أَرهُ  ھذا 
 ًَوُ ُر ت زواجن ا حھذا . ا  رةا َِِِ 

 ِ ًَوُ َن ،زواجِن ا نوُورُ َُ  ُس أنوُ َد ح، أا
 ن.  

" ِِق ا ِب اَِر"...  

  ن أنوُورُا َِ  ُسُو َد د ،حَر ھذا ا
 ِ ُوَن واُ ذيا ون ا ًَُِ ًوا وُُط وا وُ زو

َوا اَُ واُُِد َد . ُهأ  ب ذام ھَ د" قا
ٍد، وِب ذَك، ت ا ُ). ٢٦" (اِر طِت إو  ُش

 ُن اَل أن َ اِزُوَن ِزَن، دَل أن ُُوا  ُس أوُ َدََإ
وم اِ وِمُُھ  ً ھ.  

ُدو أن اُورُون  رِم إُ وُس، ُوهُ إذا َن ِن 
 َن أنِزِدھم اذاكأوِق آ ِن اَز  واُ زو . ُسوُ َب

 ُن اَل وار ًَِ أن َ اُب اِزُوَن واُت  وح أُُوِ
ن زوُ ُر ُھم، أي  ذاذارى ھت . ا ن وا ء اھؤ َْ م

 ُِزوُ مَ ل ،زواجن ا .ذا ا ،مُ وِل َحدأ ا ،ب
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ُل أن ََ س إرأة" ر ٌن) ".ت أن ) ١ن واء اَر ھؤ ر ذا
َِرن ا مَُُظوا أَ ُس أنوُ َن، أراَدُھمِز ُوا.  

  ُوا َن أنِز واُ نذء اَم ھُؤ ُسوُ َم أنوا، ُرُ
ِطُ  َوُ َج زو ر أن ر ن أن ًَف أأ ُ م : "و ن إنو

ُوا زوَََ مَُُطوا أُ .ق رن ا ََج أ زوا ن" َك وإن "؛َِ
ِطُ م َت زو" َو "؛ ٍَِ ُدوِنِ ُلََ ُ أ ُظنَ ٌدَن أ ن إنو

درُ  ْلَ َرَ َِزَم أن ذاَت وھوَوَزِت ا إذا ِِذرا .  ُ إ
ِطُ . زوََ) ".٣٦، ٢٨، ٩(  

  ٍوُ لُ ن ،ًِ ً زوُ َن ُسوُ ُض أنا ُظنَ
 ٌَزو ُ وُنُ أن ًوُ َن مدرطَ . ا  ،َكوَق ذَطَب و ٍ

َن وارال، َُم،  زوَُر ا ِ"أ  واَُِ ٌن إذا ُ ٨" (إ .(

 ًَن أر ُ َن أر َُظُم اُ ُِ ذا .  

  ..." ُرُوا ُُم اَض ار"

ُِل وارأَِة ُوٌد  ا رَن ا َ دََا ََا ن إنر، وُ
ِة رَن ذا َ ًول. أَ رةُس ھذه اوُ َد د ألُ : "وُروِف اُِ

ُلَ  را ًرأَةُ أَك اذب وِواا  رأََةا .  ٌط رأِة َس
ُل ر ْلَ ِدھََ . ََ  ٌطَ ُ َس ًُل أُ رَك اذرأةو ل ِدِه .

ُوا  ر َِ ٍنِ إ َواُ  وَنُ أن ر إم  اُُدُْب أ 
َُم اطُن ِب َدِم  رُ   ً ًوا أَُِ م ةوِم وا 

 )٥ - ٣." (زاَھُِم

اِزَن َل ھذا اَطَِِ  أداٍد، َطَب ُوُس اَص 
 ،ًِ"رأَةإ سََ  ِل أنُ ر ٌنَ) "١( ط ُقَِط  ھذا نو ،

ِن زوُا  . ِكرا  ُسَِز ا رُ أن َ ،طِب ھذا اََِ
وج أن ُ رَِ زوََُ، . ار وأن  ُرَِ اَر زا 

 زا و ُُ ِر  أن و ،زو َِرُ  أن و
ََا ِ ِدَا َِن ا َضَا.  

 ِ ازواج َت وَل  ُھَو واٌب أو  ِا َُِدوَد اُ إن
 ِّر َط أَو َط ،ط . ھ ُھ  ِِا َُِدل"إن ا ا ". َي

وِن ُرُ َِلُِ  ارَك ار، ُ ُس  زِن ارا َُُ ٍء
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طَواِب وار ا .َدُُھو ا ُھ مُُِر اا . ُس أنوُ َل
 َِن ا و أن َِو ز وِج أو ز قِ ِِن أ ذيد اوَب اا
را اِراَف إ اوِم واِة ََِرٍة ، وھذا  ر ھو إذا ،ِِا

  .اَرار َ أن ُوَن ٍق َُدل ن اطَرَن

ِ◌ِة  ديا َِن ا عُِدوَد اُ ط  ُرِظُ  ھذا إن
 ِو را َِوَع ا ًُر أِظُل و ،زوُج اا  ِرُكَ ا 

 َُزوَم . واأ ٍ د ٍَدةوِ ِنِرَِن وَ زوَُ ِِوَ ن ِم را 
 َ ٍَُِ ٍَِ ،َرِدِهُ ُ لُ ،ن ِنزا  ُو ، .

ھذه ا  ً را ََا إن ل ھَ ،ِزوا ُت اَ ة
 َ ُ .   رأ ٍ  رُ ِو زم اِ وَنُُِ وَف سا إن

 َ مِ وَنُُِ.  

 ِ طا د َِِ ٍََل طرَأ أن ًأ َُطَھذا ا ُُ
ا ن ا َدلُِء ار ِنرا َ ھو أن ،أ

ِزوا  ا ِ .  ًَِر وسُورُ َُد ت د
 ُ لُ واُرُ ن أن زوَُم اُ ُس أنوُ َبِذا َرِو ،ِأا

ِك ارَد ا َِا ََرن ا َُأ  ُ  ،ِزلَل اِر دا
إن اََ اد اُِ واَو ھ أَلُ دٍع د . اِرب

أِرب اا.  

  ..."ونَ  َد  ام"

وُُِ ،ِ ھذا احُ  زِت اوا ِ ُزوُا إ َِ 

ن اوا أن اُورُون ُوا ُوُس  . أ ً اطق
. رِم إِ، إن َن ِقَ رَِن ُؤَِن أن َ زوا َُطق

ون واَب ُوُس َن . ١١و ُ١٠ُب ُوُس ُ ؤاِم  اددن 
وا ٍَ َُ داً، و ًطدة ھ" : "! نوُورُُس اوُ َأر

 َِر إذي أُر ازواج، اّل اَ  ِدم إ ن ِم ا إ
ن، ودَُ اُوُس َ د واء  رَم اوُع أُ) ٩ - ٣: ١٩.(  

وُ ََ ،  وُس ُؤا ًم ُِب ِ ١٦ - ١٢ون  اداد 
ب ُوع َُرة را  : ن؟ِؤُ رٍن وِؤُ َن وٌحُ ُقطھل ا

ُ ا أطھُ وُس ٍل ِدٍل داً  ِِا ََُءِت ا" : َن أٌخ إن
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ُر  َُ َنَُ أن ِر َوِھ ِؤُ ُر ٌَرأَةا ُ . رأَةُ اَوا
 َُر  ُُر  َ َنُ أن َِرَ ن وُھَوِؤُ ُر ن إن ... ٌلو

َس اُخ أِو اُُت ََُداً ِ ِل ھذه . َرَق ُر اُؤِن ُِرقْ 
ُ ارأَةُ ھل . ون  َد  ام. اوال َن أََ َف ُ

ُل رَن اَُِ .رأةص اُ ل ھلُرا َمُ أ َف أو ".

  ).١٦ - ١٥، ١٣ - ١٢: ُ٧ورُوس ١(

 َ َ أن ِ نِؤُوج ا زا ن أنِوُورُُس اوُ َرَد أ
 َِر َه ِ َِِو    ًِ وَنُ وأن ِؤُر ا َِزوا

 َِ ،ِِ صَر اَِ) ًُظْر أطُرس ١أَن ). ٦ - ١: ٣ إن
ازواُج  ، ًِزوُج ر اُؤِن ُھَو اذي ُ اَق ِذ ھذا 

َر ُر اُؤِن أن ُِرَق،  َ اُؤن أن د . رار ر وإذا
اُخ أو اُُت ََُداً  سَ "ود ُدُث ھذا، . رَل أو َد ُرَل
  ).١٥: ُ٧ورُوس ١." (ِ ِل ھذه اوال

 ا ََُدَ  

 ِِوِ ُسوُ َُده  وَل ُروَن ُُِف اَ"دََُ " ددا 
١٥ .  َلَ ن رُ َنؤُأن ا  ُ ن أر ُُض ا ُِدَ

 نق، وطن  اؤُُر ا ُكرَدَر ا َج إذا زووَد وُ أن َ
س ُم د إَدِة ازواج ط  َزالُ ازوُج  دَب اا ن ،زواجا

لُ َ ِد اَة  وا) ٣- ٢: ٧رو .( ُ أ  ھذا روَن أنُِد اَو
ط َن أرِن ا  دَدا ن ،نرَء آرُ ن ًَِ  زوو

 ِّإ ٍو داً، دوَن أّيََُ ْدُ م زوَك ارا ُوُل أن .  

َرهُ  ُ أن  ،ددِر ھذا ا وَل ُوَنَِ َنر ُا َم أنُر
ُروِح اِ .ا ُ َطُس، أوُ ِبََِ َب أنَِر ُ  ،ن وَسُ

َد اَن ُ وِد  ُ أراَد أن ُ  َسدة، وَ ًة ُنَش ا
ھذا أُوَِ ُُِرُم َس َِ أُ ُِم َوَھَ ًْل ِل اَّ . "اِد

ّب ن ُدوِن إرِك ر رةَُُوس١." (واورُ ٣٥: ٧.(  

ا َِطر ن رَوع واُ َن فُِف اُن وُِ : َل أن
 ََِد ِلِ ن  وَسُ َر ر ،سِة ا   وَسُ وُعُ َقطُ

 ِ  .با   ُدوِن وسُِلِ◌ اِ ُواد أ وَن رَا  أ. 
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َر َم ُوِس  ن ِِل َد ، ِ ََِل أن  رُ أن  ،ذاِ
  . ُطَق ُوَس   ِة اس

 ،ًد َءُل  إذا َن ِن ٍص طَق َل أن ََِر 
 ، أم ًَِ َج زو أن ِِ َن إذا  ،نمُ اُ َس دب اا ن

 ِِِة زوِل و  إ ،ًَِ َج زو  أن ِ َقطَُص اا أن
ل وا ِأو زو ووُن . اُ ،رذا أص ھء اؤ ُ إذا

 وُدَُن ا ذيوس اُن ا ُواَ نذن، ا رَل ا ُف ر ُ
 ً رَو ًوُ ُقطُ ُ واَ ،نِر اَ ِ ِ ن َر ُ أن

ِ  لَ سِة ا  . ُق  ون رَا َُِ  ھذا
ت دُ وا وِِ اوم إُ وع ِِ  إ  ًوِم 

َر ُوُع ُوَس ات ات، د ر  ،ٍل ي ِمِن ا ََِ َل أن
 ِ ََِد ِلِ ن . ،ًِ َن روُع اُ َو دھ" ُت إا

  )٢٧: ٢رُس ." (َُِل ِل اِن  اُن ِل ات

ُِل وارأة ذا و ُ َواَِس از ر أراَد َ ن واِج إذاً؟
ِواج وا زِت ارَِ  أن َُ نذوَن . اُ أن  ُ د أراَدو

ِزواُج واَل اَ أن َ ِرھإط  ا ََا َد . ًِ و
ِه  َُرَم اَس ن أن َِروا ِلَء َ ِدُم واَس ازواج ھذ

 . اة ا أراَدھُ م  ،د أط ُ أ ًواَس ازواج
وح "َُِل ُوُس،  را نُل، وُ رَفَا ن) ".وس ٢ُورُ٦: ٣(  

 ُ َترات، وإذا درَ ح إِم ھذا ا  َت  َرةٍ إذا ل
َد ذا َن اؤال اذي طرَُ اُورُووَن  دُ َِك أن ،َرِدھُ
ُ وُس  رِم، اذي َن ارول ُوُس ُُب  ِ ھذه 

دة دُرة ان . ا ًَِوا أُن طَروُورُا ِرَض أنَ أن ِ
ِة ازواج َن اُؤن؛ زواُج اََُُط َن أٍخ أو أٍُت اطِق وإدَ 

َ رُك اِة ، وھذا ُِد ھؤء اُؤون أَُُم  ن، أَِؤُ َأ
َن ن  أٍص ر ُؤن، و إذا َن ِنِ◌ أودِھم  زوُ

رِ  طُ ُظُروٍف  وا زو م أنِ ُرھُ ة ِرَُ رو َ
د طا.  
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ُب  اُؤَِن أن َُوا  و ذا ُواَ نِوُورُا ُدو أن
ة َل أن َُِروا اص، وُوُن  ر ن َرَوا أُ زو د وَنُوُ د

ةُ زوٍت أو أزواج ن زِت ِم د مُ . ِ وُل أنَا 
 ُدھِ رة اب ا ،ؤالن ا وعُس ھذا اوُ ُوا َنوُورُا

 ُوس ١ورُُس. ٢٤ - ١٧: ٧وُ واَب ًص َُ أن ِأن : و 
 ُ ُوَل ن ،ٌدد ٌنِؤُ َذھَق وإ رارات اَر اَُ ِوَل أنُ 

 أن  زو ن َقطُ أو أن ،ِِ  ََُق وط ً َج زووَد وَ
ِا ِزا  .رةھذه ا  اٍت ر َث ُسوُ َم د" :  َُر أَ

بُ ل واٍِد ھذا َُِكْ  را َد  ٍدِوا لُِ ُ َمََ ... ُد َوةُ ادا َِ
 ْثََ ٍدِوا لُ ) ".وس ١ُورُ٢٠، ١٧: ٧.(  

 ُس اوُ ُِدم" ّوُد " رھذه ا  اٍت ر َ . دو
دَِ ُر رُلٌ . َُل، ُُِر إ إَِِر اص ِس اذن ُِطُم

ُِرَك ُ ازواَج اذي ُش ِ  أِو إرأَةٌ اص، ِ أن طَُب أن
 ًن ٍص ر ُؤِن، ِ أن رَِ إ ِم . ان زوُ َن ذا

  ُسوُوس ١ُورَُل ١٦ - ١٢: ٧ أن ِ ،ً زوُ ْنُ م ؛ وإن
  .َ إن َن دُوهُ إ ِة اُُزوَِ أِم ازواج

َُزوُد: اةَوِر اُُ كِرُدوِن اِ ب را   

َُر : "أراً، أدرَج ُوُس ِت اُزوَِ  َ ھذا اح
بّ  را ِرُ َف ّب ر   مَ ج زوَُا .   مََ ج زوُا  وأ

 ََُرأإ ُِر َف مَِ . َِو زَن ا إن ًر ذراِءوا . َِ زوُُر اَ
 ًداً وُرو ًَ دَُ وَنَُِ ّب رِ   مَ .   مََ ََ َزوَُا  وأ

َُر ِرُ َف مَِ . لَ ًم َوھُ ُِأ َِ َس مُِرَِ ُُُوھذا أ
 َرةَُوا َِل اكِن ُدوِن إر ب ُوس ١."(رورُ٣٥ - ٣٢: ٧(  

  ة ھَوِر اُُ ِكِرُدوِن اِ ب را َِد ََطر ُس أنوُ َم
َُزوُّد ا ُدوِن زواج إ ِء .  ُقَِط  ثَِق "ھذا ا ا

ُ  اذي ُ َُوُس  ِطَ أُرى ن" اِر ح، وھذا ا
بّ  ر أ زُر ا بَت اِإھ  ُِقَط . وىََُر ھذا او و

َج، ُرَم أن اَرار زواج  زو  ن أن لَن ا ،سرن ا
  ُر أن رُ ذيص ان ا ًَ لج أ زوُِص ان ا ُلَ 

www.arabicbible.com

info@arabicbible.com

الخدمة العربية للكرازة باإلنجيل

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



 زوج . ِوز  َوُ د وُنُ وَف ُج زوََ ذراُء اَ
وَر َِن زو َِِذ . إھَ ُ أن َ َُزوُا  شَ رارا إن

َة اِز ِل  ُوَر اوُ ِدُر أن ب رَدهُ ان و ،ّب رن واَن ا
ب ط اذي ُدهُ  را  .وِھ ََزوُُس اوُ ُفَِ) .٧(  

" ََُ ذيا"...  

 َ وَھرّي ؤاٍلُ ُرَوأ ،َِ ًَ ًَِزواِج أُح اُر إُ
ون َِطِ ،ُد اواَب  "  ِ ُھَو ازواُج َ َظِر ؟"ُھَو، 
 ا: "٦: ١٩ ن ٌنإ ُُ رُ  ُ ََُ ذي ". ِنرَ َُِ د

س، ُِزِن َِ َُ اَض،  دُزواِج اا َِ  ِنِؤُ
 ً ََُ َ ِن أنِؤُ ُ  . ُھَو ً ََُ َ أن َُ إن

 طُ ذيُس اُح ا رُ ورق اا َط َسرار، وا َُزوا
 ً ِرَ زواِج َنَطَِرُ را نَِرن اھذ ت . أنِِب اِو

ا   ََ  ِد ام واِت  َِرِء 
وِن  ھذا ام، ن اراَر زواج زا   ًء َذَ ُ أن َ

 ِِّد ارا .  

  

  الُ اِس

 داِءِِة اَِ ِدئ َُ  

  )١٠و ٩، ٨ات (

  ُمُُن اُِ   ُة د َكُھ ،ِة اَا 
واِب واَط، و د ُُر ُُ َِورٍ    ِِِب إ ،َِّ

ُ رة لِدا  ِِا . رات، ھذه اِض ا َِ
َ  ر، أوا َُر ِر، أوَرَب اُ ُلَ د . َِرةا 

ِرَج . اُورُو ،َن امُ اذي ُُع  اُ ،ذ َُونِ 
ا ذا  وَنُ دُن، ووُدوَن اُ وسُورُ َِد ُن ُ َن ،

  د  ُ ُعُ َن ا  ِواا ذَك اذ   ،م ًَ
َُ ٍر وقم . اُ َق د ِ َنِدََُن ا روَنَن او

 َل إِم وُوا  ََوت ارذه اِ . ُوار َد أنو
َم  ُد ذيُم اَن ا إذا  واِر راٍعِ  واَأ ،ن اا
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 ٌط ُم أُ روَنَر او ،ًط أم ًوا َن إذا  ،نو َذ
 َُن َُِط ًَدِة ا نو .  

آروَن  ا ،َدةً أُوَك اذن ُوا َُِن، أو َر ُم 
َم  ُد ذيِم اِل اأ  ٍط َروا أي م ،ِّن اا  ٌن أطولز

 واَب . َوَن ِذھِب واَدِن ا ن رَُن أوِن اُ م ،َظِرھمَِ
 مر، ووا ِّو رِل اا  ً ن أيوذه ا ْنُ . َلَ دو

ِن  َِِ ُذ َِوِن َمُ "ُوُس َ ھذه اذھِ ود َد َل، 
م ُِط ُوُس ) ٤: ٨." (أْن َس َوٌَن  اَم وأن َس إٌ آَُر إ واِداً 

 ٍَ ٍق أوإ َق  أيَذا واو ،ٍ ن ذھٍب و ُوم اذه ا
م َون م ُن ُ إٌس  دُم اَل اأ أن ًُ رن اؤُا َ

  . َِ ان

 ،ً ُفُ ُسوُ نو"ا  ُمَِس ا نأي أن ) ٧." (و
آر أن َس ا ُروَرِة َُ وى ذَِك ُوُس َن ُوُل ٍم 

َب ُوُس ھذه اِت اُ َ َم اُؤَِن اذي َد ِمٌ . أت
 ِد َس نؤُ ٍخ َ د َلَ أن ِ ذا ،نو ََ  ن

َل ُوُس . ھذا اَُوى ن اِم و د ِم دُم اِل ان أ ََِر ا
  َ َفو ،ا  واتوِة واَن ا تا ن، إََو

ء وِة اا َ ُواَ ء أنون اؤراض . اِا  ًواو
 رُھم اطأ  ُواُ   رُم اد وَنُ أن َ ُ  ،وهُ َ  رُوُح ا

ون أُظروا َ َِر ُطُُم ھذا ََرةً "َل ُوُس وِة اِوء، 
ء  ... َرُِأ ِ دَا إ ًَ َلَُْن آ ُر أُِ ٌمَن ط َك إنذ

ِ١٣, ٩." (أ(  

ُروَن رَف ُوُس أن ھذا اَّل َوَف َُل  ُ ءون اؤُا
وِ، وَن َرهُ ُل . وِِم َل ار را ِ رُطل ا ُسُو َن د

وُ ل اأ . ًوُ ُ ُواَ َُ ُروَنُ سرى ا ّب أنُِ م
ِة اا  ُوعَوِح وا . َرف  ن َنرا ُس أنوُ

وُِل ان أ ٍل ُ ُروَنَِ واُ ءوَن اؤُوا . اُ
 ِِف أ؟"ُُوَن َ ِ ول،  رُ دَُ ذاِ " ُسوُ َب

 ُن اُِم )وأ وأت(ھذه ات اُ َم اُورُون،  أ ،
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ء،  ِدمُ  واِت اوة واا َِ َر ُ ن أنِؤُ 
  ُ ا ا  َ  رُ"ِدََر " داِءِِة ا .  

 َ ُا  رُن ا َ ُ ِدئ َُ  

ُص  ھذا اطِِ  ارة ُد َم ُوُس " : مُُ ذا
 ِدِ ٍءَ لُ ُواَ ًَ ُوَنَ وَن أوَُر ُوَن أوُ . ِ واُوُ

 َِِن وِوُِوِد وَُِ رةَ . لُ  َا ِأُر ًأ أ 
 ٍِبَر ط ٍءَ واُُ َ َنرَل ا َ ُِقواُ) ".وس ١ُورُ

 ،ًُم أن . ن ھذه اداد، ُِص  ََِدئ) ٣٣ - ٣١: ١٠ أو
 ِد ونُ أن َ ِِإھ َ وأن . أو َ َأ ُم أن ،ًِ

 ُِ   ًَِ وَنَُنرِص ا ي إ ؤدُ ن أن . ُم أن ،ًِو
ا َ ن ً ُر أھَأ ن ھرا ََ . ُھَو  ُ ت اَ

 قِ  و ََُ أن  قِ  و ،َُطَُھَو ا واُب وا . ُ َِل ا
ُد ، وذا  ُ ذا ھ َََِ ي إ ؤدُ ذان، ورِص ا ُوُد

 ذُُرهُ . ارن  ُرُ دِرُك أُ ،ِدئ اَذه ا ُر ُ د
  ." ، آُ"وُس  ھذه ارُ ،ًِ َِراً  َُرة 

 ذا ذھُد ھ ؤُ  َمَا نو . ٌرُ مھذا ا  راِتُم اَِ
َل ُوٍن : "  ھذا ارِ اَُوف ن وِِ اَِم أو إن

ات ذُء ا َرِة ُھَو ". إذا   مَُوَن أَُ مأھَل ھذا ا إن
 ً  م َِ أم ٌِس إإ  وُنُ . َُونَ" : َم

ونَََ  ا، اُ َ وُس ُھ، ھ ن " َُل ن ھذا؟
اطء ُ َ ،َذ ُھَو اَد، واطُء رن ُُ وا  –اطء 
  .وُوا

 ًدا َنرَُ ُ َ د . راراً أنْد أُ م ُن
 َء  َف، . َل ر أن َُا ُدرُ  َف ر أن  ل

 ِد ،َنرِن اُِص وِ ِِن إھ ًِطإ.  

 ِل  ِدئ اُق اط  

 اِح اِ، أظََر ُوُس َف َن ُطُق ھذه اِدئ 
 ِ  ا ا ِ . ًِ ِ  رُ ن ِعد ََدأ" : ُت أَأ

اً؟ رُ ... ََربََل وُ ٌن أنطُ  َس ٌَن أن . أطُ  َس َأ
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ّب و رَوِة ال وإُ را ِ ًٍَت زوُ وَلَُ ... د زَر ُ إن
وِت أ رم اُتِدََم اُ دََ ٌم إنظََ . َءرُ ُروَنَن آ إن

َو ُن ََم أُ نط ا ) ".وس ١ُورُ١١، ٥- ٤، ١: ٩ - 

١٢ ( ،ًَزو َِِ َذُ ن ،َرَبَل وُ ن ُ ُس ُھوُ َرد أظ
  داِت اُا  َلَ نِل ون أ ُُذ ا ََِِء أ 

دا  َنرا.  

  ُل اء ُل اس

 ٍَطر ِ  َف ر ًا رُ ُسوُ َن ، رُوِس اُ َت وٍلَُرَ
فَ  ر  ِرِه أنِلِء إ َر ر ُ و ،م ا َرًةََُ ُِضُ  

طرذه ا . ،ًِ نوُورَُر اَك، أدَل ذْل ھذا "وَِ م 
ِل ا ًِ َلَ  ٍءَ لُ ُل  ل نط َم ... اَ أ  أ

اِ ." أَِْل  ًَن ھذا ذا َِِ َف ر اً أن رُ َن ُ َم أُر إ ،
 ِ ِرَز َء ذيَل اا ُُ ر َقُ  ،َلَ  َر أنإ ُ ذه . أ

 ِِوَق ر نَص او ِ َد ِِر أَِ ُسوُ َو ،َطرا
 ا.  

رِة اا  ُسوُ َِدت ُذرَوةُ رَ": ُ ُتُ إذ  ن ًا ر
ِرُت ُوِد ََُوِدّي . ا إََدُت  َ رََ اَرن

وذَن َت اُوس  َت اُوس رََ اذن َت . رََ اُود
َ أ ُت ُ ِوٍس  . وذَن ُ وس ُ  وس. اُوس

 ُ َت ل وس. وٍسُ  نذا ََر . ِء  رُتِ
ء ا ََر ٍفَ . ٍل لُ  َصُ ٍءَ لُ لُِ رُتِ

 ًوَ . ِ ًرَ وَنُ لِل ا َُُأ وس ١." (وھذا أورُ٩ :

٢٣ - ١٩ (  

اً ن ا رُ َن ُسوُ َم أنْد ُرََُ مّراً وُ َِدُو ُ س، أي أ
ُ وِلِء إِِرِه َل  َُداً  َِن أِل ال د، وَ .

ِ َطر ٍَر  َُُر ًَدِم إِل اِص م  مَُُد َر أن رو .

 ُ ُسوُ َن ،ًوِدُ  ٌص َن ذا َلَل اَ ِِ ر ُف
ُ ًوِديّ  وُو ًِوا . َُ ُم ُسوُ َن ،ً  ُأ  ٌص َن وإذا

 ًَِوا ًَط ِلا َِن ر ُلَ ُوٍبُ .  
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 ُت ُھَك ُُدوٌد ُِ ن ُوُس أن َوَزھ، ون إن  َم أُر
 ِلَن ا َلَِ ٍء لُ ُلَ َن ،وسُ ُدوِن  ٌص َن

 ًذي ُ ِوس وُ . إن ِ َنَآ   ِومُ م ُسوُ َم أنوُر
 َُ اَ َل اَل  رُ ِدَم اً أن دَُِ َن ،ُروَنا َََُر

 لُ ًوُمَِِف ُظروَُ  سا .  

 لُ َضور ،ِِِإھ َِ دُ  ا  ِ  رُن ا ُسوُ َل
ٍة أ ًِخ اَف، ووَدةِ  دِ ً ُ َن ُ و ،وُِل اأ

ِد ا . ََِ َر أنھذا، إ ِِِإھ َ ًٍت وإرُ ن
  . ُُِن أن َُر اخ اَف

َة أُُور، ُن  د َلَ أن ا  راٌرأ  َم أُر ،ً ط
 ً  ،نرَا  ُ ر  ُرُؤ ا طرن ا وَنُؤو

 ِ ُن نذا و رد اس ا  ءن ُھم أذَك اذا. أو إن ،
َ ُُل َ  ًس داِ َِ وَ َِِ  ا، ون ُلُ 
َرةً ِخ ار، ََ أن َ َل ھذا اء ُُ وِر ھذا اخ 

اَدأُ اذي ُ ُُُوُس ُ طُق ِل اخ اف ذَھُب داً . ار
و ،رىُا َِِا ُظَر إ أن ُ َُبط ن  . َدأُق ھذا اط

 ِوِ وأوا ِ ا، وإھِ ِِِوَدةِ  و ِِإھ  َدوُ
  .اد

َا  رأةَُم َدوِر ا  

  اِح اِدي َر ن ُورُوس اُوُ ََ ،وُس دورَ 

ب ردة اِو ،ا  رأةوأن . ا نََُن ُرُؤو طَُ َء أنَم ا دو
 َرُھن َنِرُ .ُول ُسوُ َب" : َرھ ِرُ تَ رأَة إنَا  وأ

 ٌدَ َوَُ) ".وس ١ُورُ١٥: ١١] .( ٌ ٌِد ُرودأ أذا ا وُنُ دو
 َ ضَِ َدأُق ھذا اط َ ،لھذه ا و ،ِوُطوِر اُ َن ٌ

 ِو ررات اِا ن ،راتا لُ ن، وِن وازن ا َظرا
رَُروف ا ظُوُق ا [. راٍتِ ط ًطَِرُ َُدأَن ھذا ا ن إنو

َن ا ،ِر ُء ذاِتت ا ،ِوُورَُرِة اا  ُ ُروف أ
َ ت ات وِزا نُ  نََرُ ُوقَر أو اَِر اا . م و
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ُز اِء اَت ن ھؤء، َم ُوُس اَء  ا أن 
 ِرُو َرُھن َن طَُ َرُھن َن .  

 ً أِس إِراٍت ِر، ون َدأَ  ِ ً َن ھذا
ن َِت اَرةُ . اِل ن َرِة اَم  زاُل َطُِق اوم

 َُدوَر ب اوِع ا ن سن ا ًَُ ًو ُف رُ  ُش ا
  ن أو صس، ون ا وعداَء ھذا اَِب إر  أن  ،ِرھم ِ

وھَُا طرذه ا ِر . َن رَِق واَ ً ِطُ  أن َ
اوة ِب ظَِر، و أن ُ ِط ًِ ذن ُھم ن ِرج ن 

 تََُء اُوا اُتِزا نُ و  .  َُرةت ا ن
 ُِن اِء  ول أَ ََ  ، زا َ رَر اُط اِر

 َرُھن َنُ ت أنِؤُا .  

  ُُس أوُ َم إن ،رذا ا َِدرا  ظُت و
 َرھ َ طَُ رأَِة أنرأةُ اذَھَب ا أن   ،ُ  أو ُ د

 ًَُ دير وھ ا زالُ . إ  رة، ا ٌَ ذا َن د
  َرأَةُ رأا  طَُ ُث ،ِطَرق أوراِت اا  ومُق ا طُ

ََُا . ُ ُسوُ ّمم اھذا ا إن َرا ن أن ِم را  ،ُُر أِظ
، ون )٢: ١٢رو (إ أھِل ُروُ  أن ُِ َل ھذا ادھر 

 ُش رات اَھَل ا  أن  . ُءُش ا َدَِ
  ُن  ،وما ِطَرِق أَوراِت اا  ُتَرُا  َن أن

إ إذا َن وراَء م ُوُس . [َھَن ھذه اِرات ِ َك ارة
ُ ُدوَد  ط ،ً ُِرو ًرأِس أا َِِط نر وّص ا دم ن
َ ُل  ِرََ اُوِل ُ ل ٍن   ،رظُروف اا

  .]وَزن

 َ ُسوُ ون ،َا َُِ د َن َن وَُ َءا ِرُض أن
ُد َدوَر اء  ا  ِل اؤ واة ؤُ .  ُ ًَدرا إن
ِا َِا إ ُوُد د ا  ءدوِر ا : رأة أنِن ا

ا  ورَُُل ھذه اَ َت ھ  ُُوم ا َد أن َط 
َُوِخ ھذه اُ َِطُ .  ٍص لُ ُُِ ،سھذا ا و
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ا َت َُطِ اُوخ، واُوخ َت َُطِ اِ ا اُم 
 و .  

بّ  رَدِة اِ ٌَِ ٌََطر  

 ُ َطأ د نوُورُِف ا ر وِءُ ةَوُا ِِ ُسو
ب، َم اُؤَن اُورُون أن  رَدِة اِ وَل وَنَُِ واُ د
وا ُ َِوِم د ُوَن وَل َِك  َ ض وأنَم اِِ وا َ

ِع ُوُس أن اُورُون ُوا َوُوَن َء د َھ . اِدة
ُروَن وِم وأواِم : ارب دوِن  َن ََِن ُ واُوُ م مُ أ

ب ِق رِء ا َرِ واَو م مُ وأ ،ا " : لُ ن
 ِ َءَ ُذُ ُقِ ٍدِرُ واََ ُرَوُع واُ ُدِوا ِلا  ".

  )٢١: ُ١١و١(

ِل ن اَ أن ُِرُوا ُ وا  وِل اِا  َُدةِت اََدَر
 َُو ُ"ا ََو"ِ رء اَدة ا ُواَو َل أن ، .   ُدوو

ُوُوا ََُوَن اطم اذي ُُوِ  ََُدةٍ ُ َُوُس ُھ، أُم م 
َرَُ . َِِِ ُھَو َُُ ُد أنرُ  َُ َب ٍدِوا لُ دو أن ل . َن

 اَُض ار ُوا  م، أطن ا َروَن اُُ ُواء وُض أا
، وم ُوُوا ِدرَن  أن ُُوا أي )وا داً َُرَُ) ُ  راء 
َن ُض اُؤن ُِوَن ُُوا أطَِب اطِم أَم ُؤَن . طم

 ًوُ ُروَن و واُ َنرِِم . آو فََِ َن ُسوُ ُض أنُِد اَ
 ِا  َوُلُ ت م اطَل، ا د ،ُوا "سُِ وٌتُُ مُ َسََأ

  ).٢٢: ُ١١و١" ( وََرُوا؟

وا وِم اُؤن َ ُدوِن أن ِ  رَء اُوَن اَو واُ .

بُُِ وا  رِء ا َِدِة ن وَنُِرَ ُوا وةَض ا أن ًرى أو
 ََُذَرِرِب اُ ُروا. مَ َ ذوَن اِدَ واُ د . ٌر ُإ

ُ ِرُن َرَة ا اوم   ،ء ِف ا رن ھذا ا ََرأ ع أن روُ
َر أن ھؤء . َرِة اِ اُوُ  ورُوس ذ أن  نو

 ٍءَل أ ُوا أو  ً ِّل أَُوس اُورُ ََُِ  ٍ ِل أو .

ووَن اُ َلطا دِرُك أنُ ،ً ِأو ُرو ًد َنِدوا ُن . ذا
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: ُ٣وروس ١(وَف ُوُس ھُؤء اُؤَن اُورُون طل 

١.(  

 ًُروھ ِف ھذا روُء اُ َن دُسوُ ِلَِ ن .  وَھُر
َر وَت ا وََُِ، و ت ھَن اََن  ذ ّب ُھَو أن رَِدِة ا
ن ال ُ ِِِؤن اذن ُوا ََُوَن َ ا وِ َم 

ُ َوُس ُ َورُو. اَض  َك اِدة د ومُ َِِِ إذاً : "س
 ًِرُ وُنُ قُِدوِن إِ ب رَس ا ِرَبَ ز أوَُل ھذا اَن أ أي

 ِِوَد ب رِد ا  . زُن ا ُلُ ذاوھ َُ ُنِن اََِِ نو
  ).٢٨ - ٢٧: ُ١١ورُوس ١." (وََرُب ن اَس

ُر ھذا اَطُ اُورون ن اِراِب  ِض ارت،  ذُ
ِب َدِم إقٍ  رَدِة اِ ن . َنِؤُُل اَ د رھذه ا نو

بّ  رَدِة اِ َنَُِ ُواوُ م أن ُ وَن أُظ . ُوَنِرَ َدِ
ُوَن داً ن َِدةِ   ،طا  َِا س ُوَنوُ ٍتو  ،ب را

 َُن ُمُ . ذه ادة أ ُس ھوُ وِل ا ََرإّن ا
 ُ أن َِرَب ن ھذه اِدة ََِ)وأ وأت(اُورُون  ذه . ، أ

  .وآِم ا اُم اِدة ُم ن دِم إِِ ون إِتِ 

 ًو ِّ  رِء ان ا َلَ أن  ُُولَ ُسوُ َن ،دةوا ٍَ
ب، وَس وُِ ًَم ُُو َطم،  َُرُك  رَم اأ ِوُ  ِل 

َِدِة ا ِر َرَ  وأن ،ًوُ ُروَن و  وًةبإ ر.  

أظََر ُوُس أن ھذا اوت َن أَ ًِرِ َ م اض، 
 ِِو  َكم : "وذُُ ِظُرواَِل إ وَنَُِ َنِ ِوإ  ًإذا

 ً) ".٣٣ (را  مٌد ھُ ن ھؤَُدة اَِو ُر . إنظِإ
رَن َ َرِ  َُن اؤٌُز اُھَو ر ،ً دةِا  ِدََا لُ َك

 ً ِو ً رِد ُطُو َِِِ ُِلَ ذيم، اُا َِم اَدِة أو.  

ِّ؟ وھل ُُذ وََك  ِص   رِء اَدِة اِ ن ِرُبَ َف
اذي ُلُ َد ُوع اُور  ذاَِك َل أن َُل اَُز وَر اس

 د َِد وَدِم ا ِ  ھ ِرفَ ك؟ وھل ًَِ ُوكا َُود
وِ؟ رَك اََُِ و ا َ ِ ُُِوا ِوِدُا َِِر ُ   
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 ذيت اوْل اَوب، وإَُا َِطھذا ا  ل  َِدة َمأ ِِ
ِ ،ًراٍم  ِو ً رِد دةا  وَھَر ًطُ ،ًَ دُ ًراِب إ را

َِِو ا َِذ ٍر ذو.  

  

رن ا ُم اِا  

  الُ اِدس

وِح اُُدس رلُ اَ  

  

  ِِّم اِ ُسوُ َدأ وسُورُ أھِل إ ُوا ِِن ر
وِ أ اوة ََُت أُرُد أن : "ول رواِھِب اا َِِ ن  وأ
َن اُؤُِوَن اُورُووَن أً ُروَِن ) ١: ١٢." (ََُوا

ِن دُو .َِع ا َنُروِزَ واُ . مُنوِدََ ًوا أُ .

ن، ونَُ م م ُْن َد  ،ُم  ِد َن وُدََن و دُ ُوا
 ًُ َن ِد واُ . ل وِل اِا  ٍمَُ َظُمأراَد أ ا َُرت اَ

ن ھوم ا َد " : م أنُُدُت أُرُواََ".  

َوّي، َن اُورُووَن أً أذِء دوى اَُا  . واُ
ِوا ًَِر مُ َنردى ا َن دراً، و ِروَن اُِرَ .

وِح اُُدس رو  ٌَِر ًم أد تَ ،نِؤُ . واُ ُمو
ِ َنِھُُدسوِح ا رِل اَ َد . َل دَُ ة أن د◌ُِس ِبوُ َبِد َرو

 ِِن ر ِم اا  مَُ .  ويَ ا ِم ھذه ا َدأ
  ُدُسوُح ا را  ُلَ ا َطرن ا مِ ،ًُ َن ِد

ا.  

وِح اُُدسواِف ُوَط ِن  را  

َُ اوم،  ُ ُن أنُِ  وسُورُ َُ ت" ًََ
 ِزر ". ِن ُرا ِ ُُول ِِن ر ًَط َُدأ َن ُسوُ أن 

وِح اُُدس، دأَ ِِذِر ِ ُطُرٍق ُِط ُ اُس ِ م َدوِر  را
وِح اُُدس وَلِ  رِل . ا َل ًُ وَنُ أن طن ا َُرُھم أَأ

وِح اُُدس روح . ا رِھِر اظ َض َؤُ أن طن ا ُُرھم أُِ وَفو
وِح اُُدس رِل ان أ ًَ ِدَثُ ِوَل أنُ أن ٌَط ُ ُُدس، وأا.  
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وُح اُُدس رواِھب ا طُ 

واِھَب ُرو َنؤُا َُ ُُدسوَح ا را ِم أن ُسوُ َدأ :

وَح واِد را نوَدة، وُو واِھب واُع ... وح ر َطُ ٍدِِوا ُ 
َِ ُم .دِواوِح ا رِب اََِ ٍمِ ُم رَو . ر ٌنر إَوِح و

وِح اواِد. اواِد ر ٍءِ واِھُب روِح . و ر اٍت ُو ُل رَو
. وَر رََُ أِ. وَر أواُع أِ. وَر َُز ارواح. اواِد

 َرِدِهُِ ٍدوا لُِ ًِ َِِِ ُدِواوُح ا را َُ ُ ھذه نو 
 )١١- ٨، ٤: ُ١٢ورُوس ١." (ء

 َُ ُب ،نؤُا  ُوَرهُُ ُُدُسوُح ا رُق اُ َد
َ وَُ واِھَب . ُوھِ  ،ن وُ َنِؤُ َ وَُ واِھَب َُ

ِم ن َوِن ھذه اواِھب َُو  . دِم اردة را راً، و ًَ
ُل ُو ًَن اُؤَِن ُوَن ُم  ٌََن ادت،  ؤھُ َم أوُر

وِح اواِد رِل اَِ ن نؤُ َطُ واِھُبھذه ا نوِح . و رواِھُب ا
وھذا ُدمُ . اُُدس ھذه َُد داَِل اِن وِرِ َُ اُم

ماِ  َنرَن اؤُوَن اُوُھوَوَن اُِؤُ . ،ُدُث ھذا دو
 ِد إ َِ ا ،دِل ا ِلن أ ُل ُ أو َُا ُ
 ِورُ َِطُروِح ا ِرِم اَ ُد ،نؤُ  ِداا ِرو

ظُا.  

عاواھِ  و رِھُن اَُ ُ ِو رُب ا  

 . ،ً ھذا اح، مُ دأِن َُِن ون َُِن أو
ُوَن وٍت  َُِن   مُ  ،نوُھوَن اؤُع ا و ن ُم

ِو رواِھِب اا . نَِطَُ   ِنَن إ إن ُُِ ُ ٌدِوا ،ً
ن  اَِ ا وُوُدھم . ُووُدهُ َر َروِري دا  نو

دَن وِھَ .  َِروري زوُ ِءا ُ َس نُض  –و
ُون، وآروَن أِء، واُض ار دم واِھب ز؛ وآروَن 

  . واِھب إداِر، وُُم دم واِھُب ء دم

وِح ُوُن  ِدھُ وُ ًَرى ن  ر َوَءةا َََا إن
وِح  رَطَرِة ا َت َِھ ا ، وَُ ِواِھَب رو َنَرُن اؤُا

وُح اُُدُس َس  ،ًِل ھُ . اُُدس ر ٌص َو . د وَنُ أن  
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ُ  ون ُُدس، وإوِح ا رُص ا . ،ُُدسوِح ا ر ءِوَم اُ إن
 َِِطَر َت وَنُ أن ً ِر .  

َ لُ ََد ِو رواِھُب اا  

ا ِا  ن ددة اَدة، ووِن ا ُم ،ًِ . ھذا
دوَن َ ٍص واٍِد، وھذا اص ُھَو  وُ ءا لُ أن 

واِھَب . ا وَن ذويَُِ ٌصم أَُم أُر ُ أ ،ًأ  ھذا
ُم َُوَن َدٍف واد ََُرك  ،َُِ . نََدأَن اِن ھذ َف

أن ُ  َوٍَ واَِدٍة ن اس؟ ُ َُوُس ھذن اَُِن 
اَدأَن اَُِن َ ،ً إِِ اُوَ أن اَ َُل ِد 

  :ان

 ُ أن اَََد ُھَو واٌد وُ أٌء ََرةٌ وُل أِء اَد "
َرًة ھ ت د إذاِواا أ َُك اذ ٌدٌِد وا] "ً. ُأي ا

 ٌَن أٍد وأرٍُل وآذان وِرٍت ) ١٢] (ام ن اوت وَُ ُد
 ِ َ ٍل ُوٍن ُلَ ٍوُ لُ نو ،ََُِ  رىَُء أوأ

ً، وَ لُ. اد ِراِدُل إَ دُء الّ  أَُ ِدََن ا ًَِ .

 َ ٌد وُ ُو ٌََُِ ٌَوِھ ُ ٍوُ لُ ُثَ ،ِد ا  ذاھ
أس  رذي ُھَو اا ،ِل اِ ن دا ِ) ُووُ١٨: ١.(  

َُِدَة اِوى ا د  ِو رواِھُب اا  

وِح إ ٌُر ُؤٌِف  رواِھِب ا َع و ُ ُسَِر ا دُ  أن
ُوَن أن ُظَِر ُل أِم اواِھَب  ،َواٌء أت . اُدس ُ مُ

ُد ھُؤء . واِھُب اء أم اوء أم ام ِ أم أ وِھٍَ أُرى دُ
ُق  اُرى، وأنُ ل أن َض واِھب وإت  و ُدسوِح ا را

 ت اواِھب أو اوزوا ھذه اُ أن َ سِِء ھذه اأ
وِح م روَر اُُ ُتُِ . ِتھذه ا  ُسوُ ُُُ  ھذا َرأِ

ِن ر َءة ا.  

وَح واِدواُع واھِ : "َب ُوُس ُول را نودة وُو ٤." (ب (

َم ُوُس أن ھذه اواع ن أِم اس  طُ أن ََل رب، 
 َُر رِھَنُ ريَِم اَح اُس إوُ دَمِد : "وإا لُ َن و

ُ؟ َو َ اُل ً َن ام؟ َن ا ًَ. .. ِدَ ُوَل ُن أنَِدُر ا 
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ھذه ت ودة، َل ). أ٢١، ١٧: ُ١٢ورُوس ١." ( ََ  إكِ 
ُِ ُِ ٌَدةو ُولُ . ھ ا طرَس ا ُلُأو ا ُُوا

ََ وَنُ أن ِِ أراَد َا ُس أنوُ.  

 َ د لا  

ِل اَ وَھَرَ ُِوُ ُحھذا ا . َا ُم أن
ُو ً ٌَن ِِل اودة، َُ رَھُن واَِط ِِم ُوُس أ ٌد 

َذي ُھَو اد اَِطَرِة رأٍس وا َت . َء اأ أن ًُم أ
ٌع  اواِھبِ  و مد ُدسوح ا ر م  َمُِأ ا َُِا . َ

ع و دوِن ا َدٍةِو  َش ع . أن وُس اوُ ُدُ 
ع َن . اُھوِ أو اِِديّ  و َِلَ أن   ً ُ ُس أوُ ُمُ

َ اِرَ أِء اِ اََُِن،  ِو رَدَة اوِزَع ازُ ُدوِن أن
   ط.  

وَح اُُدس ِدمُ  را أن  ا ،ِد د ً لُ أَ ُوا
 َِء اأ ً مذا ا ا َ َِنُو َل ا َل ُ . إن
 ُ َس أن َُ ِلِ ن ل ،ب ِن دِل ادي ِرأ َِطِوا َل 

َ وُا  ِو رم اِواِھ مِداإ ِطوا ،ً ِِء اأ.  

إن اَء داِل اُ ظُِروَن أً اُطَف ِ َم 
مُ َُ اء مُ ن َن ٌُو واٌِد  : "اض،  َل ُوُس

 َُ . َُ َرُح ءا ُ ُم رُ ٌدٌِو واُ َن ٢٦: ١٢." (وإن (

ُرَم أن واِھ ،ََُِ َن . وأراً، َُل أُء ِد اُ واة
 ،مِِ ن واِھُبَرُس اُ نذَن اؤُواِھب وام ذوي ھذه اُ

 َمأ ٍَِوُ ٍَ . ًُظورا ًدا َن ذيُوب ا ن ،بذه ا
 طَ  ِة اُا ََُِ َفد، ودِد اا ِ 

ُرَم أن َض اُؤَن اَوُھوَن وِذج دِم ). ٩: ٢ُوب (
 ،ً ذات ُ ِو ََظِر ِ اوواِھم ھ أ  ل أھ . د

 ،طرذه ا َا ُ َن و" مَ ل دا  ٌقوَن إُ  َِ
 )٢٥: ١٢." (اُء إھًِ واِداً َِ ُض
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  اواِھُب ھُ ن

 ر ِراُح اُر اِظُ ُدُث ذا ُوُوس اورُ ن
ا ََوِھ ً  ،رىُوَق ا ًَوِھ  ٌَ ُرُ د . 

َِن  وُ مَُُروا أََإ ٍِ وَنُ َنذَك اُوس، أُوورُ ِ
ِ وَنُ واُوُ م نذَك اأو  . د ر  و َوا اُ

ُرھٌن ِِر ا ،َّدَل أن ُظُِروا دوَرھ اذي  َُُواَدٍة ن 
وُح اُدُس  اُؤن را ُِدُ ِواِھب ُرو ِة د . ٌؤالٌ وُ َكُھ
وِح اُُدس، وُھوَ  ر أو ا وِھَل ھذه اِ طَرُحُ" : ھل ِ ِما
ُ إُِر ض ان؟ أم أ ، َُر اُِھَو ا"  

َوُھوَس اِلُ اِ  

وِح  ، ٍ ُُق ِل رواِھُب ا ُلَ د . ُل ُ
ه اُر ن ُرِة اِس أن ُِ ُِم ن اِل اُ راُِق ھذ

و ،ِ أن ُوَن دم ظٌم ورب ون دوِن اةِ  رواِھب اا
 واِھُبھذه ا ُُ ا و را) .  داً، و ٌَ رُ َِھ ُ ُ

وَك . َن ٍص وآر ازَدأُ ھذه اِل  (. ُِ َُدوِن َة
 ِ َنذا دِ ُزوَنَُ ،دة دُ َوِھ أو َ دَرة ُ  وَنؤُ  وَنُ

د أو َوِھ وذَجُ وَنُِ  نذا . ُوُد إ ُزداِن ھذا اُ
 ورُأو  ا َِوِھن ا د دُوع ام ھذا اد َس نذ َكَد أُو
 ِو را َِدا . ِنَدِم ا وِرُ  وَنُ رُ َنؤُا أن و

و ،ِّن ھؤء اُؤن اذن ُدوَن اُوَر ِم اذا َدأُوَن  را
 ِو رم اِدار ِك . نذء اء اِدُر ھؤُ  ًِو

 ،َم اِ فُِإ ھ ُِا َُُِوُن اُ ذاقوھَِل  ادا
ا.  

ُر ھذا اُِق إ درَِ إِق أِء ا ِن  طو دو
وا ُوٍت ُ ٍََُِم ان اذي َُوَن  ُ ضم اِ

 ُ . د ا مھن ا واعُت ا َكُھِس اا  .

ن َن ُدَك ُوً إِ ِت ازاء، ل ِِ أن ََل ٍِل 
از، اف، واق، د : م؟ إن ھذه اُِت اث

ََِم أا  ِد ا ََر تَرت و د.  
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ُم إ ھذا اَّد، واََ وُ ََ وُس ا َُِن ا
ُوَن وِھََ ا ِوَق ُل . اُورُون ظُ واُ نذَك اُو َل

 َ وُ و َ وُ ًَوِھ نُ م وِھھذه ا رى، أنُواِھِب اا
ِ اِر ِدا . ورةُذواِھب اا لُ ن نِ  ِح١٢ا ،

 ن ،َِو طُ َدر ُداإ َ ٍَوِھ ُرِآ ھ ِا َُوِھ
ء اأ  ِنُ ةطُ وح رواِھِب ا لُ . ِا ََوِھ إن

ِد ا  ٍنُ ُق أيُ  ،َر ُدوِن َدُمَُ د" . ن ُم
 َُ ِ ٍنِِ .َا  ُ  ن  ٤." (وأ(  

د َرن ُوُس َن وِھَِ اِ ووِھَِ اوء، ُظَِر أن أُوَك 
ُوَن وِھََ ا ِم َُوا  وِھَِم َِقّ  ظُ واُ نذم . او

وَ ِ أن ََُدَم ُِن ِد اُؤنَُوا أن اواھِ  رد . َب ا
ُوَن   ءن ھُؤ"زةُِة اا َُِ " وِح را َ  واُرَإ ا

ء اأ  ِ ْ م ذيُر اُُدس، اا . ھذه ا َم أنُر
 رن ا ةطُو  ِد ھ ِنُ ُداإ َ نُدس، ووِح ا

 را َوِھ ِد ذيا ا  رٍو آُ ِمِ ا
  ).٢٨، ٢٧: ُ١٤ورُوس ١(

 َ وُم اِواِھ داِمإ  نوُورُُس اوُ ض د
ِِ دا ََِِ" :ا ُھَو إذاً أ وة . ٍدِوا لُ مََُإ 

 ٌَر ُ ٌنإ ُ ٌنِ ُ ٌمَ ُ وٌرُز ُ مُِ . ٍءَ لُ نََُ
َ  أن ََُدَم ) ٢٦: ١٤." (ُن ِو را َواِھ رى، إنٍُت أِ

ِد ا ِنُ ِلن أ .وط ٌةطُ  إ واِھ َِوََِدة ووِد ا
َُِا ِدو.  

 ً ط  

وِ؟ ھل إَََت َف َك  رَِك ادَك وَِوِھ وَذُجُ ُھَو 
 ك اواِھ ِدَم َكَ َك و َف أھواِھَب، وُُدس اوُح ا را

َم َد ا ٍِل أَل َ أطَك إھ؟ َف َِك أن دُ 
واِھَك؟ واٌء أت واِھَُك  اِم أم از أم ا أم ار 
 َرى وُأ ٍَوِھ ء، أو أأم ا ردة أم اُدارة أم اأم ا

 ُ ِت اؤھُ َدَك ُُدس زووَح ا را ن ،ُسوُ ِنُو ِ ِد
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ِ . ى د س، وا دِب اا  ِّو رواِھِب اا َِوا إدُرس
وُح  رُوَم ا أن واِھب ھذه إا َِِ ةُِروِح ا ل ن، ورِا
ِو رَك اِواِھ ِفِإ  َِكدُ َء اأ ُُِدس وا .

ِد ا  وُھوبُ ِر ٍوُِ  ُ  ُدوُ  ،ُسوُ ِبََ .

ب دَِك  رُف اُِ َف ُظروم، واَك اِواِھ داِم ْدأإ
  .وُوِدَك ن أِل ِدهِ 

  

ِلُ اا  

   ِھَ ا؟

  )اح اِث ر(

 ِ َة د ُسوُ ََ إ ُوا ◌ِِِر  ل
َدًة ُل ن ھذه اِل دُ ًُوُ َم دن،ووُورُا . ً َم د ُ و

 لُون، ووُورُا َوا ٍُِرو ٍَُِ لُ ُُط ُنُِ ًداِوا
ِ  وما ُُِوا د ٍ ُِرو ٍُِ .ُھَو ا لوھذا ا.  

  أَظُم ٍء  ام

ِ اظم ھذا دِد ار ن اح  ُح اَدأُ إ١٢ :

"َُواِھِب ا وا دِ نل. وَأ ًم َطرُأُر ً٣١: ١٢." (وأ (

وِح اُدس، اذي ھُ ١٢ اح  رل ا  ُثَ ُسوُ َن ، َو
و ِ اُؤن رواِھِب اداُق اح . إا ُس ١٣وُ َرَأظ ،
َ ھ أَظُم ٍء  ام ا ِس : "أنا َِِ ُمُت أُ إن

إن . واَِِ ون َس   د ِرُت َ ًُِطن أو َ ًِرنّ 
 َةٌ وأ وُُ  ت  نا لُ  َن ٍم وإنِ لُراِر وا ََ ُم

 ً ُتََ ،  َس نَل وََُل اوإن . أ واأ لُ ُتوإن أط
 ً َُِأ  ٌ  َس نِرق وَأ  ِدي ُت ".

  )٣- ١: ُ١٣ورُوس ١(

َح اُس إوُ َدأ َن  َ ا  ََِرُ مظا ِ 
ُو َُراً  ظُ وَنوُورُرى . اُ ًَ ُطوَنُ واُ مُ أ و

ُ رِھُن  ِدِإ ٌَوِھ  ٍَِ ِما ََوِھ ُروَنَِ واُو ،َِ
َ اِر  ِدا سا َِِ ُمُت أُ إن ُ ُس أوُ مُ َل ،ّا
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)رَا َُا ( ِوا)ِ مُد ) ا رُ  ،   َسو
ِزُ ٍ  .  

   ،ِرِم وا رىُ ًَ ُوَنُن اوُء اھُؤ طد أ
َ ھ أََُر أھ ًن ِرُ َِل ء َل ُوُس ا ُوُل أن . ََِِو

َة وَم ارار وُ وَن اورَُم ا  ، ِزرُس . اوُ مُ َنَذا، أ
 ً : ،   َسم، وا  رارا َ َُمةٌ وأ وُُ  ت إن

  .  ًُت 

 ًُس أوُ َلراء، وإن : وُِم اط واأ لُ ُتطإن أ
 ا  ن ،  َسداً، و ِرَقَ دي ُت

 ً ِنُ  ديِوإ . ُس أنوُ َرَفَإ ،رھذه ا َِداِ 
ََِِب ُوُس، َس ) ٧: ١. (َن راً اُؤَن اُورِن ُوا َوُھو

 لُ ن أنُِ َُُ  َكَس ُھواِھب و ن ُِ أو ُُوُ  َكُھ
ِ ا ،ِ  ن اَ ھ أَظُم ٍء  ام أھ ل . دو

 ارول  وُ وِل َ ًَرا ُسوُ َقَوا  أن . ھ ُ ذا ا
 َُُأو أ ُُِأو أ ُُوٌُء أ َكَس ُھ ،ذام، وا  ٍء َظُمأ

  ا ِ أھ ل لُ ُن أنُِ.  

 ٍ ِوُ ٍت ُِ َكُس . ُھوُ ُِد ا ا إن
 ھ ُھ "ن ." آ ر ھذه ا رىُا ُ ِوُت اُر اُ

 ِواا ن ا أو ،ا ا . ،آ ھذه ا نو
ََُدمُ وِف اطر ا  ُ ُ، واطرَُ اِ  أن 

د ، َنرا بُِ ُدسوِح ا رِر اََ ُسوُ َُُِ  ُ  وُنُ 
) ط٢٣، ٢٢: ٥(  

َ ا، ون ِ أن ََِف َف  ِو َف رُ أن ِ َس
ن ا ُِّوُف ھذه ا ر . دادا ٤  ومُ ٧إُ ُر رَُ ،

وِح اُُدس، وُرُج ن  ا َر د رِ  رن ا وُُس اوُ
َ َرَة س ن ٍفؤُ ُوٍدُ َدن ھذه ا رىُا َِا :

 ُ وَرُق" د. اُ  ُ ا .َِ ُر وَ  ُ ا . و
و َرُح م ل . ن اوءُُ و طُُب ِ  وَ د و ظُ 
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ُق ُلَ ٍء وَرُو ُل ٍء . َرُح َق دٍُء و لُ ُلَِو
  )٧- ٤: ١٣." (وَُِر ُ لَ ء

 ُُط وَ  ُ ا  

 ُط ٍتظُ ُة د َكل، ُھِن ا وُِب ھذه اََِ
 آد َن   . ُر و دُ  َا أن ھ ُوا َُظُا

 .ء لُ ِءَ ِد  ُدوُم إء، وَ لُ ُلُر وِ لَ . ھذه
ُ ھَ َدة ا . أن ُ ُوَل أن ِ ،آ َ َِ ًداأ بُِ د

 ُُو ءَ  ُ ُِ   ،ِِ  ن ُفو َ ن أنُِ َُُ أو ُ
َد ُلَ ء، ھذه ھ  .  آ، وِ ُ ھ ٌ َدة

ِ ُ ُ ا َطرا .  ُ َن ،طِة ا  ُش ُ 
،َُ     وَتُ ََُل إَإذ أر) ٨: ٥ُرو (  سا بُِ د

 ِس ا سء اھؤ بُ وَف ،  ُِ ء اَ ِر ا
  .ر اَ ِء

ُروطَر ا ُ ا  

ُروط ُر ھ َ ا إن . ِبُ  َِ    ًء ً 
 َُُ   أو َُ .داءا  َِ ُر ھذه ا . ُا  أ

 ً َكُس ذ  ُ ِا .  روطت اوا َُ ُن
 ُ ر إذا إ َ مَُُ و ،ُ ٍَطر ُوا ر  سوا ا

طرذه ا . َُظمُ بَُِدھم، وَن أودواَظُم اُ بُِ َطرذه ا
وِت َُم اَض ززواِج واا . طرذه ا ب◌َُِ ً نو

ون طَ أن ِرَف  إذا َن أداُؤهُ ُو . ،ًوَف ُُر َدِم ان
ُ  ن أن َُقوِو ُقُ و ُروَط  . ن ،َكَل ذَِ وو

  . ُوَن ِِ أن ََن إراَرهُ دِم ھذا اداء

طرذه ا تَ َآ   نو .ُروَطَ ُرَ إ . د
 ِ ََرَُِء اط ًِ ُظَ  ،ُروط ُدوِن بُِ رِھَن أنُ َ َ

ِ ًراد ْدُ م ََِص اا . ن ،ُروط دوِن بُِ د ل
 م أمُِ زاُل  ُ إذا  وَل ُواَ ن ُسداً، واَُط أ ن َ  .

  ُ ا طرا ھذه ھ . ُ  َم أُر ُ  ،ِِدا ن ًُِر دا
 ِ   ُدُِ"ِربَِن ا ِرِقَِد اَُ) " ورُزُدوَن )١٢: ١٠٣ ،
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َِ  نو  َِر ن ًداَل أَ ُر . أن ھ  َُ  إن
ِ، وذه اطر َ أن ُؤد أو َُُ   ٍ َِ نرا بُِ.  

َُِا ُ ا  

ُِ ًأ ھ ُ ٍء، . اَ لُ وُرٍء وَ لُ ُق دَُ إ
ُلَ  را ُا بَأ  ً . ،َ ُهَوع، دُ طُرس ََإ د

  ذيرة"ا) " وُت). ٤٢: ١ طُرس َة َم أنُز  ُر
 ِِ َدواٍت، و ِث ِة دُ رة ُهوَع دُ نرار، وَِدِم ا

 ،ُ َل ثواِت اھذه ا" رة أھذه ا طُرس، وُ َتأ
 َوى ن ِمواُب ا؛ وأِ) ". ١٩، ١٨: ١٦(  

ِ ھذه  أو ا َ را ْب رَ َِدك . وَنُ َدًة ُدو
 مََُُ  ُواُ . ُقَُ وَف ر ،لِ  ًداو  ذا

 ُ َِو . وُرم و ُقَِ ا ،آ  َدأو َن إذا أو
 ط ل  ُوَنَِ َدرى أو وَف ،مُ لَم ا َءور َِ وَن

وط ُن ُِب أوَد ذا . َُوا إ ِق ِلِء اطَ ا ِم
 ُُِ طرذه ا ،م لَو اُرم و ُقَِ ذيا ِِّد اا

م اِ وھذا ُُِوَن واَِن طَُِ . ِ ورُؤََُِ م ورَءھم
ُن دم رٌء إُ ِواُِوَن َََُ ِم وم، و . ُُدهُأ  ھذا

 ٌَُِ َ َا أن وَ.  

  ُُُط أداً  ا  

ِو رواِھِب اوِع اُوَ إ َر ،ُس اوُ َفَد أن و .

 رواِھَب اا َر أنَُوُق أظ َ ا ن ،َن ا ًداأ لُ ن ِو
اُت ََُطلُ واََََ ِ واِمُ ََُطلُ : "ُلَ ء وُ ا  وأ .  

 َُض اؤ م وَِض ا َُم .  َطُلُ ٍذ ُلَِء ا  نو
  )١٠ - ب٨: ُ١٣ورُوس ١( ."ُھَو َض

ات وُ ا إ ٍَ وَدُ ن ،وُع اُ ُِر د . َدِ
  ا ِِر إ ٍَ وَدُ ن ،ُھَو  ُِرو ٍِو ًراهُ و

وِح وَف زوُل و ً، ون  َُث . اُدودة رواِھِب ا لُ
لِ" : ُ ُن واُء وا رُت اُ نا  ن . أو َھذه ا

ا ُنََظوس ١." (أُورُ١٣: ١٣(  
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  د ٌء َكُھ أن ُِوُ  ُ ُُ ذيُع اُِء ھَو ارا
 ًو ُُده وَفة، وھذه ا . وا ًأ دد وَ ٌء ُدوُ ُ أ

ن ارَِ إ اِراِن  ١١أَِ ًُف اُح .  اَِم ار
ء، وَرُِط ُن رُن : "ھذا اوا َرُ  ََُو اُ ُنا  وأ

َء ھُ ). ١: ١١ران ." (ُُوٍر ُ رى را أن  ُس ھذاَو أ
هُ ُ واذي َُوُد إ ان إ طُ ذيع اِا .   ُن

ُل ارء إ إن وُء و رِس اأ . إ ُوُد ُنوا . إن
َ  طُ أن َِ إ  ُدوِن إن  أ ًأ ُرُِ نَح اإ

َك وذ ُط ن ن (نرا٦: ١١.(  

 ِ ِح ان إ ِردِد اا  ُسوُ  ُد دُ ا َط ا
 د نو ، إ ُوُد نن، واا إ ُوُد ء را ُھَو أن

 ً ُ ً دد و وُنُ  ،آ   ُِواُ  ،رٍء آَ إ ُوُد
 إ ُوُد دوِرِهِ ذيا . َد أ وُنُ ،آ   َ د ل

 َ ن ،ِ ِرَ  . وَھُرَ ھ ن ا ِوھذه ا إن .

ِث ال اَِظِم ا َ ُس اوُ   ذا َرَة، وأا  
ِ وَن ھدَفُ أن َ آ  وراَء َا أن .  

  

  الُ اِن

  ُ َُِل اُؤن

  )ُ١٥ورُوس ١(

  

ن ُورُوس اُوََُ ُر إَح ا َِِ  ١٥إن اح 
ُ ُوُس  َُِ ھ واَِدةٌ . اِب اُدس دُ ا ِ ِو روِر اُُن ا

  ت دة ا دُل اِ لِا َِ ن زٍء نوُورُا إ
واِھر اِرُ . م ظِل اَظِم أُ ُنوُا ََُِك ا  د
ط . نوُورُء اھؤ َم أنم ُرَُراُ ن ،نؤُ واُ

ُوَن  ُ رم اُُِ مُِرھم، و  ِرِ رَِرّي إا
َ ً ا وِ اُؤن اوات  ،ط ِرق ُھَو  . و

  ،َِِ واُ  د وَنِورُء اِن ھُؤُ م ن َھذه ا د َن
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ُوُس ن َِ ا وَِِ اُؤَن اوات، أي اح اِس 
ُووس اُورُ ن ر.  

َرُھم ُوُس نُ ََِ وع ا ت زءاً ََو ًن ال  ذ
 ِ ُواذي آوا ِ رَز ذيا" : م أُُ رُم وأُُر َ ذيِل ا وةا 

 ِ وَنُُوَوهُ وَُُِو ِ . ٍم ُروَن أيُذ ُتُ ون إنُُ ً أ ِو
 ً ُمد آ مُُ إذا إ ِ مُُر . َُُِ  ل وا  مُُت إ 

ط ِلن أ َت َا أن ًأ بأَُُب ا  . َم ُ َِن وأُد ُ وأ
  ).٤- ١: ١٥." ( اوِم اِث َب اُُب

 ِِ مِِم إظ َسَن أم وَُ ذيُل اَن ھذا ُھَو ا .

 ٥٤وَد أن ذَر ُوُس أنََ  ا ھِ ُف رِ إ ،َِِب 

 ُون ا ًددا ،َُُ أن ِ ذيوع ا"َطُا ََُن ." اَأ
ُوُس أنََ  اُِ ُن أَ ًرَھ ُن ِِل َدِة ُو ٍَن 

ُ َظََر ُ ِم  ر: "اُود َدةً . وأِوا ًََر دَك ظَد ذو
 َأٍخ أ  ن رَُدواَد ر مَُ نن وا ٍق إ َد . ُرُھمو

ُِل أن ر مُ ُوبَِ َرَك ظذ .أ  َرِط ظ  ُ  ّلُِر اوآ ".

)٨- ٥: ١٥(  

د إََب اُورِوَن أن ُؤِوا َس ط َِِِ ا، ون 
ود َم ُوُس . (اوات َد ُرُوِع ا أُ َِِ ًل اُؤنَ 

 ًَِ وِع ان ُر ًَرا َنِورُا (. َِ َن ُسوُ َطر
 ا ََ ًِدا ،ا َِ َنن وؤُا  

ن  ن  ُن ُومَ ). ٢٠(اَِِن ن اوات " ُِوَرِة اراِدن"
د ). ١٤ - ١٣(اوت، ذا  أن ا َم ُْم، وأن إ َِطٌل 

َِ ط َلِ َل ،با  وُعُ َت . ن َم د نو
وذا، نََُ  ھ زٌء َروري . اوت، رَھَن إَِرهُ  اوت

ِن إ .أ َُِ ِو  وع اُ َِ ُقط ھ ِد
َِِو.  

إن  ُُوُم ن اوت، َف ُدُث ھذا، "َءَل اُورِون، 
 ُد اُورِن اِن " وَي ٍم ُون؟ را ُ َِت ا د

ِِ ُوَنؤُ ُواوُ م مُ ن أن أُِ َف واَُ م مُ  ،نؤُا َِ
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وَ َل ُوُس ِِ َم، َرن ُوُس َن َِ اوات . ُدثَ 
واذي زر َُُت زَرُع اَِم اذي وَف َُر َْل : "وزرع اِذار

واَِد اأو أ ٍَطِ ن َدًة ُر رُ ً . أراَد  ًِ طُ َ ن
 َُِ ُزوِرُن ا ٍدِوا لُِ٣٨ - ٣٦: ١٥." (و(  

َِد ُوَُ اِزَرةُ  اراِب، ُُِ زھَرًة  ،ل زِِق 
واِزَرةُ اُ زَرُع  ارِض ُُِ  . ال، وم م َم َف ِم ذكَ 

َُ ُر ُ اِزَرَة إ ، ھذا ُُر ُ أَد . اُ تُ  ازھَرةَ 
َِ َد د َِ ر ٍدأ دة إِا" :  ُمُد وَ  زَرُعُ

ة. ُزَرُع  َھواٍن وُُم َ د. ََدِم د ُو  ُمٍُف وَ  زَرُعُ .

ُ ًزرَ  ُِرو ً ُمُو ً ِواَ ًِ ٤٤ - ٤٢: ١٥." (ُع (  

 َ أن دُ م، وھذا ا  َش َ ً ِداً أر طُ ُ
ً ََِش  اء ِو ًدا طُ . نَدِ ٌٌم وَدم ُط  ُ 

ذا َ أن َُر ُ أَد ارِ، أن د وَت اوات، 
وِ ادي رِل اا  َشَ َ ؤھُ .َِِ  ُ ُُُ  ھذا .

ُوَك اذن ُوُوَن أء َد ُرُوِع ا ًَِ ِوَف َُِروَن ھذا 
ل، وذَك  ور أو اا" نَ َِ٥٢: ١٥." (ر .(  ِوَُرة اِا

 ، ة"ُھ َذر  ". َكُھ مُ أنُ ،رُس ھذا اوُ ُرُذ و
ََُد اُِل َد وَف َُِ . ُُِن   َِر ء
   ُتِزُء اد، واَ ٍلِ َرِت َر َُِ أن َ . د

ء  َن دَُِ وُنُ ،نَزُِِن اُق ھ .  "َ "

 ،ًِر"وتَا  ٌرِإ ". لَُ وَف واتََن اؤُا ََِ إن
ا  ِنِؤَُر اوُن إُ وَفن، وََُِن اَوتھ . ُُم ذا

! ُوُس  ََُُِن ا َِِِن وِت وَِ اُؤن ٍِر ظم

)٥٧ - ٥٤(  

َق ُوُس  َُن ا َِِ اُؤن َِطُ َِِم أن  د ط
بُ لُ"ِ وُوا  رِل اََ  َنرُِ َنِززَُ َر َنَِِن َراِ ن

ب را  ًِط َس مَُ ن ) ٥٨." (أن َِ دُِر اُب اُ ُرُِ
ِء ُوع ا ،ًَِ ن ھذا اَدث ُھَو رُء اِ اَُرك، 

  .ورُء ام اَود
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ً ذا ِدا َُروُِ لُ رء واِا ُظوا أنِ  ن وَن إُ
اء ا ِ، وُل اداث اُرََِطِ  اُ ُط ذا ارء 

ِ ل ،َركُُق . اطُ ،ھذا َِِح ان إ ردِد اا 
بّ  رَل ا ُواَ نؤَُك ا رُ َِل اُس إوُ . ُ ُ و  ُول

 ُ  داِرِ ُد دُ وَف دا ِ ِو وأن ،ُِا رُق ارَا  أ
  . ُزءاً ن ھذا اِر

ا ََُووس ١: (اُورُ١٦(  

 ُس إوُ مَُُر َد لا ََِ نؤُن ا ُروَنُر اُ
ل اِق ا حا  َن ا ِوُوَل ١٥ ُِلَ مَ نو ،

 ن َِِ ا"َدهُ،  وأ ". ِ ن ورَُُض ا َمَ ُج أن
 ُث و ا   ُسوُ َذا و َر دُ ُج أندات، وُا

 و را َ رھذه ا .  

ُس روُ َم واِھُ م أنُ ِبط نِورُا إ ُوا َُ
ِ  ال ُؤَن ن أٍل ُوِدي، اذي ُوَن  أُورَم، 

ٍد ُف طب وإوٍع َرھُ ن ُوَنُ ُوا نذُس . واوُ َََوَ
 ا زِء اا  ا َِووَع اُوَ ََوا ن ،ِِن ر ء

وِ"ھ إدى  رور اُن " ا ُوداِد اا   رَأ ا
 رن ا ءا ّم اَدأَ ھذا ا د ،ر ِِح اا .

  َا ََوا ن َُُث و وعُوَھذا ا ًأ َد وو
 أو ِو را َ ِ ُد دُ ا ِو رت ارن ا ٌَدةِوا ھ ِا

ُ َؤِن وو.  

وََُُر ھذه أ ًظَرًة ًَ إ واِِ أن ارُول ُوُس َن 
 ِ   َرَأ دة ادق اَِك اِ ن ًداِوس ٢(واُورُ

١٧: ٥ ِط ل). ١٥: ٦؛وَھُر اَ ة ھ َرةَُا   إن .

َب ُ وِب اُؤَن  رزَرُع ا ذيص اَك اًة ذ ر ُسوُ َن دو
 ُوِدم واَأُور ) لُھَو ). ١٤، ١٣، ١: ٩؛ ٣: ٨أ ن ھوا

ؤُن ا ًِ ًَِد َُ َِدةَُ ،ا َِِر َدُھم نذم اََُن ا
اُؤَن اَُن ن أٍل ُوِدّي، واذن َق ُ وَن ُوُدھم ِن 

  .ووت
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  ِرُ َُوُس اَِ إ أھِل ُورُوس

ِلُ اَا  

  أوراُق إِِد اِدم

  )٦- ُ١ورُوس ٢(

  

ُوُس رَُ اُو إ أھِل ُورُوس ن أُس، وأر َََب 
ََ إ اُورُون وَُ َِم َرَح . ُم َِِد ُطس رُطس ا َذ

  َنِط ورُ واُ نذَك اَم أُوأ  َِداُو  روى اَُ مُ
را  ل اا . َمُ س أنوُ  َِزَم ،رةھذه ا 

 د وَرةَ مِ ب ،فِن و ث ت رَإ س واُأ  َُإ
 دَك اِ  ُسوُ د) لن ). ١٩أرواس، و ُس إوُ َلََ

أ َُ ًِ َِر ُطس َظَرُث إ ، إ مَ وسُورُ ن ًرا
 ُوِب اُورَِن َ رِِ اُوُ م  ن .  

داً   ِرَظمُ اُ َن . ٍ  ُطس وَنِورَُل اَ دو
ُم ُ ِوُس  رِِ اُوَ ُوهُ، أطُوهُ    ّلُطف، وو .

ةون َض ار م  ر نُ . دأُوا ا  صُض ا
ُ َوُس، وآَُروَن إََُدوا ُُدَرا ِِ اِم واوظ،  وُوَن رُُِ
 ِِوَر ذا ِرج ُأو أ ،ً  واُزنا لَُ َر َن ُ وا أُروَن َظَوآ .

 ُم ِت ووَق ذَك، ) ١٣: ُ٥ورُوس ٢( أ َھ ُرواَ مُ روَن
 ًِزرِم  ط . ُھَو ن ا ٍَطُ َ ُْض أَ م داتھذه ا نو

ض ر ٍلِ َر َن َُِط ن ،ِِر  ُسوُ  َد د َدَل . او
 َُ ُسوُ واََُك ھذ . َِ دم وُ َب ،ورُُذه ا ُسوُ َ

َِا َُر.  

ُف ُؤھِت  رُ َِوس اُورُ ن ُوا ُ ُت اا
اِدم أو أوراق إِِده،  أن ھذا اَوُوع ن ام ارّ اذي 

هُ  دِ ُسوُ داُءأ ِ َك  . وا أد َظ ذاول، وُرَدوِر ا ُر أَھٍلَ ُ
ُ َ دا َِن . ُر أھِل ِ أطِم رُس ھذه اوُ َب
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ِِ وَدوِرِه ِدٍم ل وُن . ر ً ِدَئ ھ ََ أن ُُِ ذاِ
  .ُؤھِت اِدم ن َِِت ُوُس ارُول

 وُدَك اُول ًا دُ ُروَنََُ وما ِوَ را َِد وَن .

ون، د إَدَم ُوُس  ِدم، م ََُن ُُر إ َرُِل ادن، ل 
وع اَُ  ٍذ لُ َُِد إ ا دا إ .  

وُ َِن ر ُِراُح اا ُُ س أنُأھِل أ ول إُرس ا
َن َُرَن وُرةٍ وُن، أُُطوا ھذه اواِھب  وُدََك اِل "أُو

دِل اََ ن دس ." (اُوَن، ) (١٢: ٤أُ د وَنُِؤَُن ا د
ن ِد ُسوُ ُھمد ،ِع ا وَنُ  رى، ) .أوٍُت أِ

ا رَل ا َفو وَن /إنَدُ ن ِلھ م ھُن"اِِ " ِل
دام . ا دُل ا ،ط َنرَُا  ًرا َس َدَِل ا إن

ا َِِء اأ لُ ُن، ووَ رءِ . اأ لُ ، ً 

اٌم َِ م دُ ُھم ا.  

  َدرُب اِدم

 َُا دُ وَنُ ُ ُ درُ َف ُسوُ َفََو . ُرق ا طَدى اإ
ي ارن اذن  زُ َف ِ ِلِ ن رض، ِھذا ا ُِدَ

ً  وُھَو َُل ھذا د َُ ن مَ . ُون ُن أو" : وُأ ُ َرٌكُ
َِزَ لُ ُوإ َأ رو اُأ وع اُ َر . َِ لُ   زُ ذيا

ى ُن  ز ا َِز َِ لُ  ن ُھمذَي ا زَُ أن َط 
 ن ) ".وس ٢ُورُ٤ - ٣: ١(  

 د َِز َدُر ِِ ُھَو ُ ُف أَِو  ن ِرُبَ ،ُم
ِِ َِِأز  ُ ا . ،ّي ازُن ا َِزا ِذو
َي ارَن  آِم زُ ُل ھ . ِوإ َِِل أِ ن ُُِ ذاوھ

َِن  ؤھُ ًا دُ  ُ د ھَإ ا َِِز  ًوُوُ ًوداُو ،َِز
َن ن ِن ُوُوِد اُز. ُن وَُا  ُرُِ ٌل وَُ ُر ُھَوَُ .

ُ ُُوُس، ُھَو ٌَب َُمٌ ُُِر اُوَب اُرى رُ  ،َِزِدُم ا 

َِزوِد اُِن ُو ن َُا.  
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َد أن وَف ُوُس ُؤھت اِدم اذي ِد ُُ، دا ََن 
ِدا ِِد ِِِرِه اُورَِن ن آِ  ِِرة، ُث ُرَِم ََْوٍة 

  : َرَب اوت

ُ  رُد أن ََُوا أ"  َأ ا َِ َِِ ن وةا 
 ًِة أن ا ِأ  َطوَق ا ًا دِ   أ  أ  .  َن ن

َِن  أَ ،ُِل   اذي  ُ وَنُ  َِ وتَُم اُ ُِأ 
 ن ُ . َُم اَوات  ذيا ُ ل ھذا وُھَو وٍت . ِ ٌءَر  ذيا

 أَ  ًدُ  َُ ُ ور ٢." (أُ١٠- ٨: ١(  

 َُِدٍم ن ِداِ رِھُنُ ُسوُ َن . رِحِ َُر َََإ
اَم ِزَ، وأظَرَ  دُ وَنُ ُ ؤھُو  َُم إا ُوُدَ َف  َن َف 

طرذِه ا ًِد وَنُ ً ؤھُ . َم ن ُسوُ ُ َ ،رة◌ٍِل 
 َم أن َِق ِ  -  َِس ن اة–إ  َد در اِل 

 ِِ َسو . ًَم أ  ،ِِ َقَِ  َم أن  َنرُو  َ أن
 ُ أ دُ  ذير اِن ھذا ا َُِذهُ وات، وأنَم اُ أن ُط َُدهو

 ًوَُ َن . ِوَت واَر اََإ ُ أ ُھ ُرُِ ُسوُ ُض أنُِد اَ
ِ ًزً وآَُروَن َُِدوَن أَ ُِدُم  . َُد ُرَِم ِ رى
  .ور ً ھذه اداد

  ََلُ اِدم

 ًِ ؤال ھذا ا  ُسوُ َبِدم؟ أَل ا ُھَو " : نو
 ِ ُرِظٍُن وِ لُ ِا  َِِرُ ِبِوَ  ُوُدَ ذيا  ًراُ

 ِ ِ اذن  راِ . راَ ََِِرُ  َِِل نٍ  ذا ِا َُ
َُِؤء را ُِوٍت َِوت ووَك راُُ . َُِوَن و اذن ُِون

  )١٦ - ١٤: ُ٢ورُوس ٢." (ٍة َِة

 َُ ر ازھا ُُِ ُن ،ل اٍم دُ ،ُسوُ ِبََ
 ِ زا ِا َِِرا ُذَھب ُ . َنرُب ا رُ  إ ،ِراھذه ا

إذ َرَُوا . ص واِة اد، أو ُُِدُھم ِ ِه اَوت
ُم ذَك رُُوَن ا، ووَف ُوُدھم طرُم إ اوت  ،َرا .

ا َِِِل راِ ن ِ واُِذُ ن إذاُدوَن وِ ،ُن ھ ا 
دة اوا َص ا.  
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 دُ َوُس َل،  ِؤو ذاَل ھِ ذه "إن ٌؤُ ن ُھَوو
ن ُ ؤاً َ ارَق َن اِة اد واَوِت ) ١٦" (اُور؟

 َ نو ،ِ  م َ نذِس ا دّيؤاُةٌ : " ُھَو اُ  َس أ
 ن ُِ ل ،ُِن أ ُ  ً َرَِ أن ُِن أ) ".ةُ ) ٥: ٣

وِح اُُدس رِل اِ ن ُر َ ِسن . ا ُ ُر رُ واٍتَ وىِ  ُنو
ا ِن ا وُحَ ا ََراا َِ َرَر و ذي.  

ك؟  رَُُك ا رُ ذيا )وس ٢ُورُ٢، ١: ٦ - ١٣: ٥(  

 ل، أو أنا لَُ َن ُ  ِما د ِِ ن ُسوُ ََدا د
 اَِ . ذا َُم ُد َِوَر  ،ِدھ َم ُوُس ن ٍل آر دم

 ُطواراَب ارَ َن ُ ُس أوُ دِ ُ وُُم اا  ، ِوا . وُو
ُف ن َُطَِق َِوِر ةٍ َُِف ن َِوِر  ر َن ُ  ُسوُ وَنُِ 

و أن ھُؤء اُورَِن ُوا َوُروَن وَل ذواِم، واََق . م
ِ َوَرِ دَُ م َُذا ن ُ مِإ  مَُ ُسوُ . ن ُلَ َن ل

د أََ اُ ُھَو اَِور . َُطَِق َِوٍر َُِف  ًن َِوِرھم
: ھذا  َدهُ د َب ًِ . اذي َوُر و َُةُ ُوُس ارُول

"   نَُ رِ إن)ِوَل ذوا َوُر  ( َِِ) ".وس ٢ُورُ٥ :

١٣(  

َن أنَ  ا ودو َُدِِ " إِِِ "إن ِدَع ُوُس ن 
 َُو ُُ َوُر ذيَور اا ُھ" :ُرُ ا َ  ن . إذ

 ُ ُب ھذا أَِ ُن واُ ًإذا َُ ِل ا َت د ٌدَِن وا إن .

وُھَو َت ِل ا َْ َش اُء  د ُِ م َل ِذي 
طُُب . إذاً ُ راء ِن ا َنَِ َ ُظ  ...َت ِم وم

 َ واَُ ِن ا) ".أ٢٠، ١٥ - ١٤ :٥(  

  َُطَُت ُوُس اث

أن ا ََت ِن اُ  : ،َوُس أُ َِ  َُطََتٍ 
وإذ . أن اَ ھُِون، وأ ُ ا أن َُوا رَ ال

ٍُل أََ اُ وھذه اُطَُت اث َِوَر ِة ُوُس، َش رَ 
  ) ١٨: ٥. (َُّل اواُزِن واَِوِر َِقّ 

  َُوُت ات
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ُول،  رُس اوُ ِِِب داَ َِذٍة إ إ َِ ،َطھذا ا 
 ِّو را ِ ٍتوَُ َِ ٌفو د . ثُت اوَُھذه ا

.  ، ا، و: ُطُرقٍ  َُِف َ َ ا ثِ 

 : ِِو رِت ارص واِق اطر  د  لُ ُر إُ
 .ا  : ََ ُُ  لُ َِ ،ِ ِدإ ُر إُ
ا . ُا ِِإ إ ًَراِن أُ نَِن اَُھَو ھ  لُ قَط

 ََوا ِرَُ أن َ نذن واِا  ل ،ِب اَ 
ُُر إ دا َ  ِِ وِ : . إِل اص

ا.  

  

  الُ اِر

ُ اِدم َِ  

  

َِ إ أھ   ول اُرُس اوُ ََِر إن َُِ ُم وسُورُ ِل
َرھَِ ٍن أنِؤُ لُ ُ ُدرُ ا دن ا . نُِ ُسوُ َل

ُم  أ"،ٍِ ٍل وعُ ِا  وَنُو " ھذه د َق َ وأن
د ُ  ).١٠: ٢أُس (ال ا  َِل أن َر اص 

ِ ٍل ُِ و ،َ . وھذه ، لُ ٌَد ِد ُ
 ِِ ص وإا إ  َأ ِن أ ب اد اأ ھ دا .

ُرَم أن ھذه ال ُ ، و ھَدُف   ِِل ھذه 
  .اة

اُم ال، د َق  د ن ُھمؤُا لُ أن َرا دن ھذه ا و
 لُ َُِ ُھَو أن َِدِ ن َدا وأن ،ٍَِ ٍل ِ َنُِو

 َ رََز . ا أن َ َ ن ، ِس إ   نو
ِ ادِ  ِ .  ٍِ ٍءَ لُ أن ، ًِوَن واُ أن َ

 و َ ذيا ُھَو ا ِ .  

  َف ُظُر إِ ؟

َِ ُظُر إ  ا َطرا َ َُدأ ِدما َ ِ َو . إن
 ُُِد ٍءِد إ رُ َُ رى" :  َِزَ أَواٍن  زَھذا ا  نو
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 ِ  ِ ِة ُوُل ا وَنَُِ ... ب را ٍََن إ لُ دََا  َنِ
ِدََ  ًوع أُ ُة َرَظ َِ وعُ) ".وس ٢ُورُ١٠، ٧: ٤.(  

 رة، و ٍَِز ٍَُِد آ رُ ُن  َِزا َِھذه ا  ُلِ 
ُر ََِن دُ  ذيا وع اُ َز رةن ھذا . ا ُلَ َ ِ إن

 اُُور واُوق  إِِ اََزِّ ھ زٌء . از ُرو ًرن
 َ ُوٍر ُل ُھَو َزَ ن ،ِ ََِ ن  ُوق، أوِل ھذه ا ن

َ دُا ِ ِن إ ُِواُن ارھُا .  

 َِّزَا ِِإ  ِتوطُ  ب را َُ ،لََم ھذا اَُ َو .

 ًِ . ھذه اُوطت ھ اِب ا  ُِ ن أِل ال
 ِ ُس إوُ ُرُ َف رِھَنُ َ ،رھذه ا  ا ِِ

ُ ُُِن  . ،ََِِ  َُت زءاً ن در ِِِدٍم ل
ِن إ ُ ُ َُ ُو ن" :نَُِ َر ن ٍءَ لُ  َنَُِ .

َِدَن ن َر َُرونََُ .ُرَن ِن ر ِن ن . ط َنطُرو
د   اواُِب ). ٩ - ٨: ُ٤ورُوس ٢." (ر ھِن

 ُن  ُ   روَنَءُل ا ،ِِن إ ُن ب، ووا
ِإ . ُ  ذيا َز ا مَُ ِرَكُ أن ِ وُنُ دھ ُر د

  .َِن

  َدَرَُ ام

اِم  ِن ِِل  دُ داَر رِھَنَُ أن ِ ُ ُوُل أ ُسوُ َب
ُِ" : ٍت  روراٍتَ  ِددا  .  وٍنُ  ٍترَ 

  ). ٥ - ٤: ٦." (إطراٍت  أٍب  أٍَر  أوام

وت بأ أُ ھذه  ف"اِواا ". ،َُ ُ َِنُ َِ
 َُا د ُفِواا َُِوا أن َُ . ھذه ًأ ُ وُ لَ  َُو

 ِِا دُ   توطُ ا .  

ِھذه ا َ ُُا دُ  وَب ُد أنرُ ٌ  ٌَطر ِد ُ :

ون َف َلُ ھذا؟ ن ) ٦" (ِ ٍم  أٍة  ُطفٍ   َطََرةٍ"
 ُرھوُ ا ِو رِدر اِل ا" : ِ ٍ ََ  ُُدسوِح ا را 

ِة ِ ِح اِرَ ِن وَرِ . ِرء ُو  قِم ا ) ".ن ). ٧ - ٦
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وطت،  ِل ھذه اِ َم َُر اِظُ ،َ وِح رِة ا ُوِ ُِوو
اِِ ان دُ.  

ِِدوا إ ُِدُ َِذًة ُسوُ طس، أِِل اَا  . 
 ِدر إ ُِدُ ِِ َرٍة ن َِذًة طُ ،ر ِديِح اا

ُوِن أَر.  ارَِت أوَر.  اِب أَر": اُھو ِم ا  .

اٍت َُِت أرََن ََدةً إ .  اِِت ِراراً َرةً  ر َسَ وِدََُن ا
اٍت ُِرُت ِِّ . واِدة ر َث . ُتًِة ُر ر . َرتََاٍت إ ر َث

 َُا  . ًراو ً قُا  ُت َ . ًَرة ًرارا ٍر . ِرط
طٍر . طٍر ن اَُم. طٍر ن  .ِطِر ُُوٍص . ُُولٍ 

دَا  . رَا  ٍرط .رَا  ٍرط . ٍَوةن إ ◌ٍِرط
ََذ . دٍَب وََ  . ًَرة ًراراِ ٍرأ  .  ٍَطِ◌شَوٍع وُ . 

). ٢٧ - ب٢٣: ُ١١ورُوس ٢." (َ رٍد وُِري. أواٍم ِراراً َرةً 

ت، وُو ، َِن ُوُس ِدراً أن ُرِھَن  ِل ھذه اِ ن
  .داَر َُِدٍم ل

َك ِدٌم ل؟ رَُب اُس أن َروا  روَن أِرُف ا َف
 ِِدو ةن ا ا  ُةُِف اَ َف . نِز اَروَن اَ ل

 َدهُ ُوُس ،   ت لا َد ؟ إنَِّزََك اِإ " َن و
 َََِ) ".وس ٢ُورَُدَة  ). ٢: ٤ن ا ھ َ َا َدا إن

ِ ََل ھذه  – اَِ دِروَن أن  ل، وِل ان أ َم أن
وح اُُدس را إ َُ ة ا ُوِل ا ن ت ِدم . اَة ا إن

َم ُرھ ًن ا وَك اذن َُوَن ِن اَُص دُ أن َ.  

  

  الُ اِدي َر

ر ِدما  

  إُِر طرِق ِدق

  ن َزٍلَ ُسوُ ولُرَة ا َمَ ِل أنَُن ا
َن ُوُس دٌد ن اِرات ر اِِد َل ِِ ." إِر"

َد ا . ِ  ارض طإ ،ِّن ا ِِِدِه و د َل
 ِ. َھوادة ُ ِ ُز رُ ،ّوُطرُول ا َن"ق ِل ن ؤ را "

www.arabicbible.com

info@arabicbible.com

الخدمة العربية للكرازة باإلنجيل

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



وع اُ ِ ن ل ول اِر اد ًِزَُ ،دٍِء وا  .

ون  د، ن دِ إٌِر َ ا  طرِق دق، ُث َم 
 ِ وأ َُ رًةَُ ُد اد وٍرُ ِقر رََل (ن اأ

  .د َر إُِر طرِق ِدق َة ُول اطرُو ِد). ٩

َِرَراء ا ُرِإ  

، وُھَك  َِرَراِء ا ذھَب إ ،ََا َُد ُسوُ ََدأ َل أن
 ،مَ . َن ُ إٌِر آر َِرَا   َرَد أن إ ،د ُُ  لُ

 ن ا َرًةَُ َم ل أن ،ً ِلُ ر ًَد و ً َرَ  أن
 مُا) . طوَل ُطوِل ). ٢، ١َ س دب اُء اُ ُِق  

ا َ ھ ُ ُس أوُ ُوُل ة ا دُا  رَا  مُُوُل . ا
  ُرًة أطوَل ن  روَن أُِد آَوات، و َث  ُُض أَا

ُُل َث وات ُ َوع َُِم، وُولُ . ذَك ر را  د
 رَ  َُ ذيوع اُ َ ُُوا ُ ت ًُھَو أ ُ ُس أوُ ِة◌ِ ي

ِرَراء ا . َفِ َبُ َُره  ھذا ِ ِرراء اَر اِإ إن
 ِِز  ُروِفِم اا لُ لُر اُد، ودِد اا.  

  إٌِر َِويّ 

  ِث ٍرِن إ ُسوُ َموس ٢ُورُ١٢ ُ أ ُرُِ ُث ،
 َُن إِء اا ِرِه ھذا، . ِطَف إِن إ َر َلِ ِطُ م

 ُ َر أذ ُ و"ِ َم ٍن أن وُغُ و  َطُقُ  ٍتَِ ََِ ".

)٤: ١٢ (  ،نُوورُا َ ِوّي ھذاَرهُ اُِس إوُ َرَك
 َُداَر مُ رِھَنُ ل ِدٍمَ . ن ُ َُس أوُ ُرِھذا ا ََد أ

  ُش زاُل  ُن َ ،ِوّيِل اا  َشَ ن أنُِا
ُك  ُُ اِل اِوي، ُھَو  . ارض رُش و ذيِدُم ا

 ِ ُددم"أا ر ".  

 ََ َظٍر َُُوِو  

 ِ  ًِدا ًََ رَك ِِء اا  ُسوُ َرِإ ُذ . إنو
  رىُء واا  ِد َدىإ نُس وُو ََن، أَك اذ

ذا راهُ مُ  ًِن وُ َِِدَرِة ارِض ُوَن َ . ارض
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 َُ ًِ ،ا ا َ وِرِهُُ ِد ن ًَ ّلَرض أا 
  ). ٢٤ - ٢١: ) ١ اء 

 َ َر ة، ا ُسوُ ظَرِة  ُرَِر ھذا اد أ
ُ أراَدُھم أن ُُوا اَء . ارن أ ِوان ا ،نُِ ب د

َِ أذھِم، دُ   ،ُول َب" ذيا وع اُ و َرُأ ُ َرٌكُ
ا  تِوا  ٍُِرو ٍََرَ لُِ ََر) ". سَُب ) ٣: ١أو

 "أُ ًورُون   ،ا  ٌءط ر ِةھذه ا   َن إن
  )١٩: ١٥وس ُورُ ١." (أِ َ اس

ِواَُ َظرَ َُو  

 اِح ا ِر ن ھذه ار، أطُ وُس َِذًة 
ِ َرِة  رىُأ . ُ ن أِورَُر اَد"أَا  ًَوَ َِطُأ "

). ٧: ُ١٢ورُوس ٢." (ك اطن ِطِ َِ أرَِ"ا ت 

 َِدا  وھذه ا ِھ َول سدِب اُرو ا ُ َب . ُف
ُوُل َِطَن أنَََِ  ِ ِن درَِ أن َظَر  َِل 

 (اِطن ُُروَن زاز، وأُم و إطُوا َطوهُ ُوَم 
١٥: ٤ .(  

 ُوُ ُمنِزُا ِِ ن نِورُ َِر  م . سُ ُرھم أُِ
 َُن َُم َ ٍف  َرُھم أ وذ ،ً دا  ُوَرهُُ ُرواََإ

 َُب َِف ). ٣: ُ٢ورُوس ١؛ ١٠: ُ١٠ورُوس ٢(دد  أ و
 ِ َس أ ُ وأ ،ًر ددِد اا ِِز  ُروفِم اَا لُ  س

 ُ أ ظن َ أن ُرُِ ،مُا ا َ راٍتِةُ إ د  تو ،ًر
وََِِب ُوُس،  ُ َََو ِِ اد أن  . َُُِد ُوُن ََُراً 

 ًِواُ.  

ََد؟ وھل ُوا ُُِدوِدٍت ََُك َھل أطَك َ ُو ًَ ا
ُر أنُُِ  َ  أن ِدََك؟ إَل ن إِِر ُوُس  ًكَ  ُ .

 َُ ُو  ِرُض رٍض َِِوا ،ِ ِدَم أن بُِ ُ . ُ إ
ُ ُِب أن . َِرُض  ُدَرُِ َُب أن ِدَم َز واَ ٍَِرٍض 

ِِدم أھ َِِوا  َُ ِرِھَن أھُ . َك َرِظُ َكِ ُدوِد ُ ِدُمَ ذا
إن . ورَن أن ا َِت ن أو  ُن، ل اُِم ُھَو ن و ُھوَ 
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. ن َ ،ََُل َ طُ ُھَو أن  ََُد  ََت  ط ُُن أ

ً ُرَم ِكَ  وَ ِِو  ُُرهَُك ھذه . أِ  َرِظُ أن ُ َْوإ
 ً رھَِ م ة ا ُوا .  

  

  اَلُ اَ ر

  َُِ اطء

ُورُوس،  ُھَك ٌم آر ُوُس  ھذه ار اَِ إ أھلِ 
ا رذه ا ُم دراِ  ِ َز رُ أن َ ذيَل . وا

َد ُوُس وَلَ  د أن    ً رَُ ًوراُ ً  ر َن ،ّن اا
 َُن رُُض ا ونَ . َُظ  ان اَُوِدّي اَُم أ  

رى  أِع ا َدَر دد ِن اَُوِدّي، طََد ََِوة 
وع اُ َذ واَذي أود اا َ . ِِوإ َِِو َدو

 ،ُت ُ ذاِر ُُدِد ن اُؤن أل إُوس، اذي 
إن َذ . ُ اَر ن اُوِر ذب َم إ اِن واوت، َت

ِد  طن ا وَنُُ واُ ،وِدَُم واَأُور  ،مَُود أَُوع اُ
و  ن اِح ار ن رِِ اُو إ . واُوِع اِدَدن

ء اود اذن آُوا أھِل ُورُوس، إُ ََوُس طِف  ُھؤ
 َُِا ِِ ن ٍ  داِتُِت وِد مُ َُ َنو ،

ِد اِق . َُدِة اُؤَن ن أٍل ُوِدي طُِم ھذا اِ َد رُ إن
 ٍت را ِ ِِ َد رُ إن ، ُواذي آوِد ا طٍف

 َِ َزِةُ  ٌَدة وِدّي، ُھَوُ ٍلن أ َنؤُء اَدِة ھؤُ
  .  ِِر اُُوب

  ھذه ِا َِِد ن نوُورُ ُسوُ َبوس ٢ُورُ٨- 
٩ َِ ٍ  ن ًِطإ ،دھذه ا  واُِھُ م أنُ ًِم ، طِِو 

َِدن طُُب . اُ َن ُث ن ،ءط نِا ََِرُ ن َرھمَوأ
  َِرِم وان ا ًرا ًِ واُ م ،نِورُ رھذه ا

وا . ِ  َنؤُن ا ًَوُد ت  ِرُس اوُ تر إن ،
 َدوا ُطوَنُ ُمِرُف أ ُسوُ َل ،ٍف ٍل َنِ واُ نذا

َوا  َُا  ذا وَنَُ واُ مُوأ ،َُ . طد أ
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  ُسوُ َب  ،مأُور  ن ِدِم اِم آد ً ًوَن أِا
رنھذه اِورُ :  

"ُِدو سَ  ةطُا  ََِ وةا م أُُ رُ مُ .  ُ أ
. إِِر  ٍددة َض ُوُوُر ََرِم وِرھم اق ِ َِِم

ُم أَطوا َب اطَ أ أَُد ووَق اط َن ِِء أُِم  . َنَُِ
ن ِد ا دا ِرَو َل اَ َرة أنَ ٍَِطِ  .  َسو

 ََِِ و ب ر ً م أوََُطوا أل أ ون . َر ََط إ 
أ َم ھذه اُ ُم َُ َكذ ََدأ َق  ُُطس أِ ً .  

" لُم وِِم واَِن واا  ٍءَ لُ  زداُدوَن  ن
 ًأ َھذه ا  زداُدوَن مَُ  مٍد وِوس ٢." (إُورُ٨ :

٧ - ١(  

َن . د أَرز ُوُس أََ اِن  اوُ َوَذٍج ُورِن
 ِا وس اُورُ ُ تُس، ووُ د ََ ُا َوَن ا

د بَن، . اوُورَُم اأ ن اِا ََُس ووُ ِرُزُ وإذ
ا َووع اُو وَل ُِھو ً ًَُ طُ . ً ُدَِ ُھ

ِذِج و ِ َِ، ا َل ُ وُس ُوَذ ًوُ  َِوَزاً ن
  .اَطء ا  رِِ اَِ إ أھِل ُورُوس

ِء اطا ََِو ُ ِوَ  

ب و" َِ َل ُوُس أن ان  ر ً م أوَُُُطوا أأ ".

 َِد ٍَن أي ن إ إذا ) ٥: ُ٨ورُوس ٢( ل أَ نُ م ُسوُ
 ، ًَل أن . إَطَق م ھذا ارط م أوَُُُطوا أُ م أن َن

د أط اِوَن أَُم ُوُس، ط . ُُطوا أي زٍء ن أُِم ََر
 ُ َد َد أن أِ َكوَن ذُط مُأ  .  

ووَق ذَك، د أط اِوَن ن إرادِم، ُداَِن ن إِِز 
ھذا . راَِم  ھذه اد َ ذ ُوع اَُن ن أٍل ُوِديّ 

ِط ِ ِو ن مُِ رآ ٌِزَم أو . وُ نُ م ُسوُ ًداَض أ رُ
ُ أراَد أن ُِطَ اُؤوَن ن ِِء   ،ِدھذه ا  َرُا 

ُل واٍِد  ِوي َِِ : "وھذا َب ُوُل  اِح ا. أُِم
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: ُ٩و ٢." (ن اُِط اَُرور  . َُُِس ن ُزٍن أِو اطرار

٧(  

 اوا ِو اطء اا ھ  

." َب اطَ، ووَق اط"ََل ُوُس أن اَِن أُطوا ء، 

ِرُف أُم م ُوُوا أِء، نُ وُس َب أ ًُم ن ) ٣: ٨(
 َِ ُدُ ط أُدُھم ِء، َدًة َ ) ٢." (رِھم اَق" ِرُض أ

ون م . ُدو أ ُن اِِل ِص اَِ أن ُِط َن  . ِِداً 
 –ُوا ُُطوَن  وِت ٍر ُدِ وٍت ددة . ُْن ھذه َُ اِن

  .وُوا ُُطوَن وَق طِم

 ِِوَق ط طُ ن أنِؤُ ُنُِ َف  ِ َِ ِِ ء؟طَ
 َِِِد  َفُ ّب، . أن رِل اََِ َِطُ أن ُط م ُر رُ د

 َ رى أن ِ وُنُ ،ِِد  ََُِ َفُ أن  ل نو
ِِل إِ ن ُلَ . ُِ أن ،ِِ ِدٌر َوُن ُُ دُ  َف.  

  طََھدوا ھذه او ، َرًة ًَِد  ِرھم ن وَنَم ا د د
لُ طَُم إ  ُوُق ُدرَُم  اَطء وُ ِ َُ ت  ،وُ .

ُُم أ "ھذا  َدُه ُوُس د َل،  رُ مُ  ةطُا  َم وةا
ُِدو سِ) ".ور ٢ُ١: ٨ ( ھ َ ُھ َدَُا  ِوُا َا

"زر س، أوِر"نِة ا  ََرَة و ُو  ا ، . إ
 رََا َِطوَق ا ِءطن ا ُ ُ ا  َُِ . ودھذا ُھَو ا

  .َِ اطِء ھذه

َ ءطا واةُ وُ  

 ا َن  ا َِِد  واُِھُ َنوُورُُس اوُ د َدِ
 َُس : "ُ َُؤَن اَُن  أُورَم واَُود ،َب ُول 

 وَنُ َ ٌقِ مُو ٌََن رار .واةُِب اََِ ْلَ .  وَنُ َِ
ھذا اوت َُُُم واِزھم  َر ُُم واِزُم ُ َل 

 ُھَو ُوٌب اذي  ََراً م ُِْْل واذي  ً َم . اُواة
  ).١٥ - ١٣: ُ٨ورُوس ٢." (ُِصْ 

 َِ َسن، وؤُا ُُِ  إ َِ وَنُ أن ََ ُءطَ
 ُ   إ . إ َِ َرًةَُ ً ط ِدَم أن ُط ُ
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طِم ھذه اد ِزا ِا .  ،ٍن د  طُ د
 ًَ َن ھذا وو َُُِ ِدٌر أن ُ ،َُِطُِ ُرا د ْنُ م وإن ،

 ٌُص َِ إِط ًن  دُ ٍَ ٍِطَ َ وى ََِ ٍَطر
 ٍَِ . داِر ا ل طداِر ا ُق  ِطََر ا إن

 َِزن اواد ِن.  

 ً ط َطتأ َرَة اا َََرا َل أن د وُعُ َُده  ھذا
َرًة داً، واِ أَطت أََر ن ُل أوَك اذن ُوا ِدرَن أن 
 ِإ َِا س ت  و ،واِزھن إ َطتأ  ،ءِ ُطواُ

 ِءَةِد ا ) . ُو٤٩- ١: ٢١(  

ُ ُطَُِك أن ُوَن  وأ ،ِ َك ُھَو  لُ دِرُك أنُ َك؟ ھل ذا
وً أِ ً؟ وھل ُطُ ُروٍر ِل ؟ وھل ُطََِ ؟ ُْن 

  وِت ِر َءَكط ِدُم َُك، و   ًُدهُ ھ –أذا ُھَو و.  
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