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ل ولُ اَا  

"َهُ اا"  

 َُد َوَب اُس  أ  ُوُلَ َن ُ  َِِ دُ  َوُ رَأ
ُ َ . وع َِطرُ ،َ ٍَوا ُوَُدوَن ن دد َوُ َُ  ھذا

 ِز ِحا  ُُوٍح ھَدُُوِ َن ھذاو ،ِ ِح اا  ً
اِث، د وَف َك ا ََُر اِِد َن ُوع وَُم 

  .اُوس ُودُوس

اُِ ،ُِرُ و َن ٍِء رى َن ُوع وإرأَةٍ  رِح اا 
رِ . م إَن أُور ُِلَ َن وَعُ أن ِر حَدأُ ھذا ا
ودُ ط اوِ َُل ُرا ،َِدًة ُوُن ھَك ٌََب . اَل

ُِ ،ُظ أن ھذا . و ٌذكَ  دُا ِراا د ذَھَب إ ٌدَن أ وإن
َ ا را أن  ِراَظَم اُ  طَُ ت وعُ  ُُوم َن 

 دُأن . ا ُ دُ  َن ،لا م إَن أُور وُعُ َِرُ و
َِرة َز ا .  

ِرن،  ود واََُن ا ة رُ ََُ مُد أَوُ تَ ُ أ و
ِ إ اَل، ُوا  د َن اَُودُ  ودَُن ا ِروَنُ سوذُُورا

َِرة َر ا ُروَرُوا اُ   أطَول ًُذوَن طرُ . ُ أ َرأُ ُھو
ول  طق اطرْذ اُ م ،لَا م إَن أُور وُعُ َر د

َِرة َب ا . َر َزل إ  ًَرةَُ َرِةِ وَع . اُ أن  ُدلَ وھذا
ََُِم اِن ا ًَذهُ َدر ُمَُ َن .  

 َُ ٍَدَ د إدَرة، وِ ِب اَ وُع إُ َلذا ووھ
م َن ورََض ُوَل اط . اوم َم، ُث ت ُوَُد ُِر ُوب

ُ أراَد أن َِ . اذ َد وَدِِم  ،مُ َُ ُر رَُ َن ُ ُدو أ
رِ رأَِة اا َ ِراٍدإ  ًو.  

 َََُ ت، إذا َدَرَُِت اَِِ ن َرََم ا أن ِ
 رأَِة اا َ وعُر . لَ  ،ً َُ َن وَعُ ُظوا أنِ ،ً أو

" ً رَُ "ََُذه ا ًا د .  س"ورَُ " ،ََِ ِّرَا َ
د وُ َوُع ًِ أَم ." ََم أو و ًِ ًَ ََدٍف َُن"
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 ِودَُا َِِر ِق ھذه َدِف ،ِا ََُرا ًِ َوو ،
ََُا . ًَُ َن ُھَوراً وَن ُظ َتوا َرأُ أن . َن را و

اً داً  ر ُس طا.  

 ُُُِ ذيص ا ٍص ً َُ وُعُ َن دَر . وَد أظو
 ُِم اِھِرادھذا اإ  صَل ھذا اُِ َر أن رَ د ص .

دَ ُل َ اس،  أن ُدِرَك أُم ن ُِرُوا راِر ُُوِم، 
اً ِ أن . إ َدِ ََِ م  إِراد د مَُِن ا وُنُ ٌتُد أوَوُ

ا َ راٍدإ  َِس ُُُِ ذيِص ا.  

ُل َِِص ا َل ھذه ا ،ََُ أن َُِظ   
ُطور"راُء   ٍََُرًِ، . أ ًَزهُ  َن ا َظرَم ." ا دو

 ا ِ رِ رأِة اواِل اُطوِر أُ َن َظِر  لِ وُعُ ًُِ ،َِ
  . إَِ َِ ٍز دق

د َن طً، وت ارأَةُ . َء ُوُع إ اِر ََِل اء
ط ًأ .  َكذ ،وسُ ُظوٍر ٍمَُ ُم إ نَُ م وُھَو ُھ

َِ" َُِدهُ َِدُم ٍَِت ل  َدة اوا ". ذه ُوُلَ َن ُ ٌد أ َُ وأ
 ُم َُْر  وس، وُِم اَُِ ُُُوَ َن ذيا َُ َءا  رِ رأة اا

ِ َِطر ُ . رأَةذِه ا دةدَدِة اوَر اُِف إَِ َوُ
 روَ ٍَُ  رِ اَ ُط ٍ.  

 َِِ ن ِرِهَِ ًواراِ َ َ ،َرَبَِ ًء  َبََط َدو
 ٍَدِِ . ً  ،نرِ وَن اَُُ واُوَُ م ُودََل ا را أن و

ت ل  وا َِ ا َرد ِ و ،ًرِ رأًَةر، إَِد ا رأةھذه ا
 رِم اوا ِ ِرِق اواا لُِ ًُوزا طوةُت ھذه اَ

ِرن وِد واََُن ا ََُا .َِطَ  ِواِرهِ  َُز ا د رو .

 رِھذا ا إ ًَِ وَدةَُج ا ِو َ ََو َھَرِوَي َظُ.  

ِ ا َُ ِوا َُن ا" : رِويُ ًء َرَ ن ُِكرأ 
ًة وإ اد ُِ َِ لِ ِك؟ ر َِكَإذا " َظ   ُتَء  ًِ

ِت ن َُت أَت ُد ًِ اَُرو. ت ھذه ارأة ُد َِ اَر
و، أن َُوَن ھذه ُوَرةٌ ِزُ ٌَ ٌُر إ اوَدِة اددة را :

ةً واَِدًة، ووَف ُرَوى َظََُك إ اد؟" ر َرْبإ "  
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 ،ًَِ َُْأ ، ُُُوَ َن  ْتََِ دن "و ِِطد، أَ 
وأرَِوَي ِ ِ، و آَِ إ ُھ أً  ھذا اِء َِ أَربَ 

َِوع،." وأُ  َل ،كِ "ُھَإدِع َزو ِت، ." إذَھَ"  َس
أِت  "، )إذا َن ِن ر وا) ََُل ُ وع، ." َزوجٌ 

 ً قَ  !ُل اُ رأزواٍج، وا َُ ِك َن د َس ُھَو نِك ا ذي
  " َزوُِك، أَس ذَك؟

داً  دَُ ُلَِ وع؟ ُھُوَِر ھذا اِذ  وُعُ ذا أ ،ن
 َو ا  أي ،ً َز َ وعُ ِءِ  ھَرأ ا ِ ِ َِا إ

) ُوأن ). ٩، ٨: ١٩ ُُِ  ،َوَ ُدوِنِ ذيا ،َّء اَرَب ھذا ا
ِ َِِِ َھَرِوي َظُ.  

 وِر اُُا إ َِ ،ُ رى أ ،وعُ ءاِتِ ِ َِِ ُل  إذ
اً ِ ءاَُ  َِِراً َََق وَذَر ،َُن ُوُع  د ًرَأن . و وإ

َك ا وُع إُ َلَر وَُ ٍل رأةَرَح ھذه ا  ا ََر
ِِ وُُو ِِر   ن ًِ ََ د َن ،ِا ِ َلِ

 نُروَطَروط . اَر ا ِ وِلُُ ِل َتوأ أ ُ ذا
 ُج  أن َُوَن ِص اذي  ،ُُُِدَِ ُل إ ارَ ا

َرَِن وَُرن، وَف َُِف أن اَص اذي ُوُرهُ ََلُ 
 َُ ََرا.  

 ًَن أل و ،بَ ًرَراً وَُ وُعُ ْنَُ م ،ورَُو
 ً َوُ . ْ َوُ َرَ ًِوراُ ْنَُ م وُعَُ . ُظواِ ً َوُ وُعُ َن م

َ ََُِِ  .ُ ھذه ارأَة ِطَ ھ ا ،َُِِِ َ د و . دو
ََه اَن ا ذيا ،َ إ َ و . َ ب، َوُِِت اوا و

َُِِ . ،َت ،ََُا َِ ََُراو" َأ أ َ ُم أن . دو
." أ اذي أَُُِك ُھوَ "ُ َوع، ." َ، ُھَو َُُِرُِ لَ ءٍ 

)  َوُ٢٦: ٤ .(  

َََِ َل  رِ رأة اوٍح ھذه اُُِو ُ َوُ وُعُ َن ،تَِذِه ا
ُح ِوُ  رَُ َنو ،َا َ ُھَو ا ُ وٍح أُ . َُ د ذيا ُرھذا ا

 َ ظَُا  َوُ َ ُ ُز زَُ وُعُ–  َِِر إ ََُُ ُنُِ وا–  أن
 وَع ُھَو اُ)َِا( نإ ، . ،ًأ  وُعُ ُوُلَ ،رطھذا ا 
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" َِ َتُ و ،ِك ُوُلَ ذين ُھَو او ، َِطَ َن" ،رَبَ ِِطأ
 ًَ ًء ِكط ُ ِتِت أََطَ ".  

 ٍن إ َُبط َك أن َ ذا ،َ ُمَُ َتُ إن ،َُ َدِ
ُ ھُ  رأة أذِه ا وٍحُُوِ وُعُ َل ء؟َ لُ  ِدٍر  وأ ،ََِو ا

إذا َِت ھذا وآَْت  ،ِت َطََت ُ اَة اد، واَص، 
 ِ َھَرِوي َظَُ َدة اَوا َرا ھذه ھ ن ،َه اوا

ِ.  

 ِِطَ إ ُ َوُ َنو ،ََو زوُدَ أن  َل َدِ وإ 
ِِم  طَِ مُِواُ د َدًة ُسا َُُ  َت ،َو ُروَرِة اَ

َو  مََِِدل. وَ َِو ُرََُ ً ًُِھو ًؤاُ تََطَر . َتَ
َُِظ  ُِ أُُم اَُود ُؤُِوَن أن أُورَم ھ اُن اذي  " :هُ 

  َدَُ أن َ َ ُن أنِؤُ َنرُِن ا و ،ّ رِزِه اَرَِ
م رزِ ِلََ .وع؟ُوَن ھذا ا َُكِوَ ُھَو  " ،َولا ُُِ ھذا" َط

 ِوِدُوَن، أم اَِ؟ ا قَ  ن ُھَو ،ُتَء وَنِداون، أِم ا
شٌ  –أُُد  –أِم اُوك  وٌَُِك وَرُ ٍص !" أ َتَََق وإ ھل

ِم  ط َِ ََِواُ ن ب رُوَن اِوُ َد ،ًََ ًَِوَن أُطَر
وَ؟  مَِِو ،َ ا  

 رِ َرت اأ د َُو وُعُ ََ  ُ ْظ أِ ،َھذه ا ُ
 َرةُِِت ا دن ا دُھَو أ  إ ِِوَِ َم ،ً َوُ . َل

أُمُ . وَس أٌد ُِك  .َُ  َُ ُروحٌ "ُوُع   هُ، 
ِروَن ُِ وَن َ ھُ  ا َ ُِك ُوُدَُن ا م، و رز ِلََ  

وِح واَقَ  أن .  أُورَم ر ،ُ ُدوَنُ ذيروٌح، وا ُ
ِرُ ". ُِدوا،  أي ٍن َُؤون رأَِة اا َ وُعُ َم َد

 رأَة اھذه ا َ ت، وذه ا إ َ ؛ و دوراء ا  إ  رِ
  . َ اذي ُھَو ُروحٌ 

 ِز را  َُو َُِ  ُ ُرأ ،ََُن ھذه ا ءل اَد أأ .

 ََِن اَ ًَث داَ أن  ،لھذا ا َِ دَُ  ًِ رُتَأ و
 اَق، د َرأُ  َوُ ولُ رِت اِ . ،ً ِزَر ًَُ ِدُم ُھَ  َوُ

ِة ھذه ارأة رَ ن ُبُ د .  
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 ُ  ِءةُ ا ر ،ََُرِح ھذه اَ  ُرأَةُر اُ َد
ِد ا رَُ ن ِرَ َن َُط  طو ،َِطَِ ٌزَر ءھ َطِشَ .

ََو َُن دَُ  أزواٍج، وت ُش آذاك َ َرٍُل م َُن 
ِد اََطِش ِه رَُ ن قََطٍش أَِ ِوُ ھذا لُ ،ُِت . َزوَ 

اِء  و أن َدوَ . ارأَةُ  داَِ ھذه اَُ أنَُ وَع م َُْن َُ َدوٌ 
َن رزاً ََطش، أو  ،ََدھُِ م اَول أنُ وَع ُوَُف 

أي ََرٍُل َس َدِ اََطش  – ھذه اَ ََُرٍُل ِ ُل َدَو ء 
ِر وَ ََص رأة اُز ھذه اَُ ذيا .  

 َُھذه ا  ٍَط ُلَأ ُ " : َ ُھَو َُث رأ رَ ُرأَةِت اََرَ
وا أُُظُروا إً : وََْت إ اَدَِ وَت س َُھ) ". َوُ٢٨: ٤ ،

٢٩ .(  

َِدِ وُع إُ  دة، ودَدَة اِورأَةُ اَرِت اََإ دو .

ت إَذَھ د ِوَ ََُو  ُ ٌرٍل، ُھَو أِء ِرِِ تَذَھ أ ،دا
َو ٌَن . د َرھمُِم و َََِ ْتَن ذَھذَِك اٍل ُھم أُوِر أي

 ذَھَت إ ِرٍل ت َِرُُم ط وع؟ُ . َرَِرُف ا ت ُرَو
دا  مُ .ا أن َك و  ل را َ ٍ  رُِ َنَ نَُ م َء

 إ ِوُ َوُ  َأد ا ظَُھذه ا ُِد أنَأ ،رِ َرِة اا
 ًِوُ ُرَ ت رأةھذه ا ت . أنََرة، وِ ا  ِل را ت إََذَھ

وا أُُظُروا إ ًَل ُ لََ  تَھُ" ُم  هُ،  ] . َرأ َ د
َِ .َِ َم إو . ًُظُروا إُوا أ َُھ ".[  

َل أَوا، وأُوا إُ وع ِب َوِل ارأة را َرأُ أنن . وو
 ُن . ِب ِِك ُؤِنُ  ُد ِ" ًََِ، وَد أن إَوا  ُِوا،  

 ." (آ وَُم أن ھذا َ ُھَو اَُ ص ام َوُ٤٢: ٤ (.

داً  دَُ ُِرُ ،ََُن ھذه ا ِ َوُا لِ ھذا ا  َوُ ُرُِو
 ُُُوَ َن  ً ِ ِ َرَأ   . وَنَُو ُس َن ا دو

ھذا اح َُِف . َِطرُ َ ٍَ ٍَوع، ُوا ُوَُدوَن ن َدد
 َِِدَ  مَُْر َ نذس اَك اذو ،رِ رأَِة ا دةدَدَة اِوا

َِرة ا .  
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ھذا ا  وعُ ََُُ َرتَد ذ ِنَرَِظَم إ َُح و
ُد .  ھذه اَة د ِِ ن ا وا ََوَدة، ودَدة اوا

 ًذه ارأة ھذن اَِرن اذن ُھ . اسُ  ِز وُعُ َفد وو
َِرِت ن ھذا  أُ ارأة، إذا: "َل  هُ . أََظ إَِرن  اة

 ِ ِك َُ ل ،بَ َِكَرِوي َظُ ن  ه اھذه ا ن ،ءا
 ٍدُق ََرَب  ارون وَرَُوون  ٍه".  

ِدن وُرِوَن ظِك َِ" ٍت أُرى،  دََََ َكط أ َس
 إِ اروَن ُرُووا َظََُھم وُوَُدوا ن  ل َُِِن ُُوً . اةِ 
ِرَ ".دد رأة اھذه ا َ َدَث ھذا لُ . َِِ َرتََإ  َنرُ

 َسرت اَرة وِ ا ت إََذَھ  ،دةدََدَة اوا.  

َُِص ھذه اَِِ ُوُمَ ََ ُوٍب ن ِو  ا ،َ َطوُا 
دداً، إطَرْح ِ َك ھذه اِ ا  َ٤٢ اَُ اذي َد َر 

َوُ ِلإ إ ِ ن ِرُبَ . ُد ،َُھذه ا  وع؟ُ ن ُھَو
هُ اوَع ُھَو اُ دى. أنَطُش ُھَو إٍَت  واََِ  ا ِ

رََ .ََُروي َظ ا ُ هُ اوُع ُھَو اُ.  

و ُھَو اُن  ھذه اَُ؟ َد واٌب   ُھَو ان، 
و ُِت َن ن ُھَو اذي َُُِك، "وذَك دَ ُوُل ُوُع ذه ارأة، 

 ُ و أو ُ َنُِطَ ِتُ ذا ، َ طَ َنَِ ِت ! دِرَكُ ُن ُھَو أنا
َك ُِطُب ََِك اَون، اذي َدَُ   ِب  أ ،ًَ ِ َن ُُبط َك أ

ةِ  ُوَن ا . ،ؤال ا  َرَآ ًوا َُھذه ا طُ" ُنُھَو ا ؟ "

ٍة رَُِف  ر ََء ر لُ  . ِردِء اَس ا ُن أنِؤُ ُن
ََُروي ظ َد  ُُِ ذيذه . ا َرِھَن إَُ أن ُطو

وِس اطرُ ،ؤُِن . ا ،د َرُب ِل َس اِء ھذا
 وَعُ ُروَن أنَء ا ًداوَن أَُرَ  مُ َُھم، وَرِوَي َظُ أن ُطَ

  .اِة نٍ 

د َل ُوُع رأَِة أن َدَُو َزوَ إذا ت رَُب ن َرَب 
 ُھَو انُ   َوُ ؤاِلُ  َرَآ ًوا ُد ،ِة ھذاِء ا ن .

 َِوا ُ َََُِواُ مَِ أن َ ِن . وعُ ِتَُ لُ 
 ُ  ُدَوُ  ،رىُا ل اوا  وُ ِلإ  َدَرُا
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ٍَوَ ُدوِنِ ِصَُِن ا .  َم وع اُ ِتَُ  َرأ و
 با َو  َز َ  ِرَِق إ َِنُ َل أن َِو  وُعُ َ ،َّا

  )٩، ٨: ١٩؛ ٢٣ - ١٨: ١٨ُو (اص 

 ھُ" م َ َرأُ ِِلُ وِ ذِه ا ،َُ أن ََل، 
ََد ن دد، اةُ ھ إُِر َذََك اَِرِن اَِظَن، أن ُو" اةُ؟

واَةُ د َُوُن أً . وأن َُِ أدواٍت ن ُ ِوَُد اُس ن دد
ََص ن  ا"راِرِ) ".  َوُ٢٨: ٤ (ُ أو َُطَ َد َُ .

 ِ ُرُك ،دد ن َُدُو َد  أ ھ َة ُھ ر َر اا نأي و ،راَر
ُطُر اَد َرواِء ظَِ، ودھَِ م إرواُء َظَِ، وُُِ آ ًََرُب 

 ًَِ ُدوَنَوُُروَن وا .  

ھل أُرِوَي ََطَُك؟ وھل آَت أنُ وَع ِطُ أن ُرِوَي َظَََك، 
 ُ طَوَةُ ن د ْذِ  م َك د ھذا و ْرََِ م ؟ إنَِه ارِب ا

َِك، واُرْك  ِطَ ن ْبُ ،مظَرح اراَركَ "اِ " ْلََك، وإَ دَا
ِھَك ا وَعُ . َن وإن ،ًَِ ِدَتد ُو َتُ َك إذاأ ھ َِ

 أن ،ِھَك ا ََ ََد أ ُا د فَُرح اََر ھذا اَِ
  َنوِذَُك اأُو َ  ،نرا َ َة ر َر اِرُك اُ

  .َرَِك وََُِكَ 

  

ِ لُ اَا  

  "ِ ِدهِ "

 م ِ ا طرُف اَِ داِد اا ُظَر إَن أن أا أََود
  ُوُبِل اَِ نوع وُ لَِ ن ،رِ رأِة اا َ ََُھذه ا َ

) ِذِه  َوُدد ) ٤٢ - ٢٧: ٤َن ا داًءإ ُ وَد ذَك َء "، ٢٧َرأ
 ُمُ  إرأَة وَن أُ  واُُذهُ و . ُُب أوط ذا ٌدَُْل أَ م ْنو

  ذاََِ س. ُمِ تَو دَا ْت إََو َ ر ُرأَةِت اََرَ :

وا أُظُروا إ ًَل ُ لَ  تُ  َُھ .ھذا ُھَو ا لَََوا . أَُرََ
 ِوا إَوأ َِدََن ا .  

" ُ ُمَُ  َنِ ُُذه َُ َكِء ذأ لْ و .  م أُ َل
َل اُذ ُم َِض أَََل أداً أهُ . َطٌم َُِل َُم ِرُوَُ أُم
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َم . ٍَِء ُلَ  َُوأ ََذي أرا ََ َلََأن أ وُع طُ مُ َل
 َُ . مُ ٍرُأ ََُوُن أرُ ُ ُوَن إُو د أا  . مُ ُوُلأ أ ھ

ت د َِد إ ُوَل إُُظُروا ام واَُُوا أُُذ . إرُ ُدِوا
 ً ُدِاِرُع وا زَرَح ا َ ، دِة ا ًرا ََُرةً وأ .  ُ 

 ُ ُرزَرُع وآ ًداِوا وُل إنَُدُق ا دُ ھذا .  ُدواَُِ مَُُأر أ
 ِ واُ م .مِ  مُد د ُموا وأَُِ ُروَنآ.  

ِرن ََِِب ِم ارأة " ن ا ُروَنَ َِدَك اِ ن ِ َنَ
 َء إِ اِرو. ا ت َُد أ َُل ُ لَ  تُ   ُُوه ن

. َن ِ أَُر داً ِب َ . َِِث ُھَك وَن. أن َُث َدُھم

  ُد ِِب ِِك ُؤِنُ  رأَِة إ ُواَمُ . وَو َِ د ُن  
  ." أن ھذا ُھَو َ اُ ُُص ام

 ُذ إا َر د ُواَ َ رةم اِن ر وَعُ
 ،ًرِ رأًَةإ ً  ،َرأَةإ َ ُم ُرأَوه د واُ  ،م طا 

 ،ََُ ٌد أنْأ أ ر مُل؟"وََ ذا " ؟"أوَ ُم ذا " ُھ د
اِل، د إَُ  ٍت  ٌِل ن َف َن ُوُع  ُزِ 

ررأة اا َوس وُُود ل ٍصأ َ  .  

ُل رَز اوع، وُ َز ُظواِ . ًرأَةلُ؟ إُ رذا رأى ا
ً؛ َن ھذا ُّل  رأَوهُ  رِ . ٍَُ ذاَت ،ًِط ،ًَِھ رأًَةد رأوا إ

َ . ت َرأًَةوُع إُ ؛ رأىَط َرأًَةوُع؟ رأى إُ ذا َرأَى نو
ةً أن ََل إِر اودة اددة دَُِ . َِط َن رأًةوُع إُ رأى

َزھِد إ وَنُ َد أن ،ُ َرِةِا لُ َرُِ أن.  

 ُ وَع أنُ ن ُذََب اط د ترَم ھذه ا د ،َل
 ،ظم"اُأ َُوَُ مُ َلُ ٌمَط  ".  َُ ُذَذ ا

َ . ََِل اد  اَرِ، وَظوا أن أَدُھم َءهُ ٍَِء ُلَ 
 ،ًِ مظَا َُر وُعُ"ذا َََ َلَأن أ َم َط َُوأ ََي أر

 ََُ ".  

 َُرُف ر وُھَو ،َذا ِر ًُوَع رُ ُد ، َوُ ِلإ  .

ََ ُب أنأراَدهُ ا ل اا ُر إُ َن م ظواِ . 
َ أن أَل أَل اذي أرََ : "اِح اِ وادد ارا ُِول

www.arabicbible.com

info@arabicbible.com

الخدمة العربية للكرازة باإلنجيل

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



 ٌر داَم  . َلَ ٌد أنأ ُط  َنِ ٌل  ". ،ُول ُُده وُھ
" َُ َمَُوأ ََذي أرا َََ َلَأن أ ٣٤: ٤." (ط(  

 ِِ ََ  ِرُفُ وُعُ َن د ،َُِ ِنُ 
 ًَُِ َن َد أنرض، وا  ُب أنأراَدهُ ا ل اِل ا

  ،ََك اة ا َْت ر َُُب َد ً ارض ُ .

دَُك  ارض"َل،  َ أ . ََُُد أ َلَ ََطذي أل اا ".

)٤: ١٧ (  وُ  َُرأ ،ب ا  َ َق د٣٠: ١٩و  أن
 ،ًَظ ًَرَ ت با  رةا َِِِ"لُِد أ"!  

ُ وع، َ أن  ر  َح ر ھذه ا رت ارا إن
 أ وَ ََُُل،  إ طأ ل اا ًو َُِ َ َ ُ

ِ ِِب إراَد . را ِ ن د وُعُ َُ د ٍر ُقَأ
 َ وّيََءهُ اِ َِ داد اا  ُُده ،ِذِه  ةطُا دِوا

َِرة َز اإ د ،ُوب ِرِ َد رِ رأَِة اا .  

  

رُع واَد زا  

   َُِدرا  تََوُع َوُ َُث أَ ِنا إ  َوُ ِل
َُذِه ا ًَ دد ن َِدتُو ا ، رِ رأِة اا َ َََُُ . و

ُ اربُ وع  وُ إ ا دن ا ٌمظ ٌرَ ُھَو َُدهُ أَِ
 ا)  َوُ٤٢ - ٣٥: ٤ .( َ د و  َك إ َ رِ رأََة اوُع اُ

َ ُرَُُ اذن َن َُُُم، إ َك ادُ ،َرَِِم  و ُم ،دا
َِه ا واِءِرا إ ِ رِ  تَأ زة اُِ.  

ل    رء اَن ھُؤ ،مَِِر ِطو  َنِرَُروا وَ نذا
  وَنُزَر واُ مُ إذ أ ،ََرا زُطوَن ا واُ ،ِِر  وَعُ َ

ھذا  أن . ذا اُ وا ُم ُزاِرِن.  ِطِم ِِِم
ل َُِوا ُِوُوٍح وُُو ٍَد إََدَم ُوُع ُوراً  رء اھُؤ
  ،َرَن ا ٍََُِ واٍعأ  ذاَرِذي زرَع ازارع اُل ا ،ً ِز

اِرع زِل ا  َء . واِكِن ا وُعُ َُ  ٍَوُُِ واَُ دو
واِن ُ ُوِِم،  ِِ ِن اَِطِ وازوان زوا.  
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ن َِ أُُ  ُوِن أرََِ أٍُر، َن  ُدو أُم ُوا ُونَ   
 ًُم أن َُوُوا  اِزِل وَت اد ُِ َن مد، وا  . أ

ٌََُن أنُ وَع َن ُُِر إُ َدَِِم ن ھذه اَوا ،ِد َل ُم 
َُ ُوُن أرََُ أٍُر ُم  ادأَ ُوُوَن " وَھُر هُ،  إ . أ ھ

ت د ِد إ ُوَل إُُظُروا ام واَُُوا أَُم إرُ ُوُلأ ".  

   ھطأ ت ارَظِم ان أ ًداِوا رُر ھذا اََُ
ت َِدإرَُوا أَُُم واُظُروا اُُوَل أُ"وع،  َِد إَ  ". ُھَو 

 َ ََُِن ا و ََد إ َن د ر؟َل ھذا ا ُوَلَ ََُذي َدا
 رِ رأَِة اا .  ِرَِد ا رأَةذه ا لُ روُع واُ ََإ َد

ُل َن إرأَةً  ررآهُ ا  لُ ،َرةِ ا َِط ً رِ .  ُوُلَ وُعُ َن
 ُوَف . إرَُوا أَُُم َل أن ُظُروا إ أٍص "َهُ، 

وُدُق ھذا . َُُم از إذا َرُم أَُُم َل أن ُظُروا إ اس
 ًٍل ص َد ُظُروَن إ اِس ظَرًة و ِ .  سا ُظُروا إأ

ا ". ُِظُر ُ إِم رداِد اھذه ا  وُعُ ُُُوَ َن  وَھُر ھذا ُھَو
َوُ ِلن إ. 

  د ،رذا ا ُوَمَ أن ِِن أ  ُب و ًَََ ِإر َطأ
وُھَو ُُب  " ٍء، وُھَو ٌَس ن َِرُُ؟اَُب أَدُع ن ُل" َ ل، 

 َِب اَِرُف ا َُدهو َ أن ََُ ٍَطرِ ِِوَ ؤال ھذا ا) إر
١٠، ٩: ١٧.(  

 . ١٩٥٦أ را  ُذ م    وُُا َدِ  رَِم أو
،إر َ ُتَ  ،ًن  َطوذُوَب اُ م و َِ ِرْفم أ أ

ن ََِ أداً ٍص  "وُ  ًِ ،َِ ُت أُوُل، . ُُت أِدُُم
ُم، إذا َُت َُُم ُِ أن ُطََ ". َََِل أن أ ٌلٌت َطوِض و مو

 ُت أَن َظذص اَض ا  َبَُ نداً، وَ ُمَُُت أُ
ُُم َ . ، را َرة َُا َدِ واِت  أ َ ُرُأ وأ

ب أن أر ََ َََل أن أَُظَر إ اس را َ . َفُِت ا دو
 َو َُأ َإذا َر م، أظَرى ا ،َوَ ُظَر َل أن وقَ إ َظر

 راھ دَل أن ،وعُ  رآھ ا َِطر  رِ ل ا ًأ
ُل را  رآھ ا َِطر .  
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ؤال،    طَرُح ا مُُ" ُواَرٍَة إطُ إ ٍ ََِ وُعُ ُظُر َھل
 َو َ َروُ َمِراراً؟ أذًى  واُ "  ؤال ھذا ا  واُبا

 ٍ ِِ ٍَ ًَُ" :َ رُد ." اَوُ ََِ٣٦٦ھذه ا   ًة ر
 ِوٍم إَ إ َِ ،َ ِم ا ن أ ومَ لُِ ًة ر ،سدُِب اا

  . ََِِ اَس

   ِ ُروَطَر ا  ََُ ھ َُ ر؟ اَ رذه ا . ھ َُ ر
 َُِ    ُبُ ا ِ ِتِ ن َُ َك اِ . َك ھ ِ َُو

 َن ِِت ِ اَُ  وَُدُر وُِدُق ُ ل أواِع اََرِت  ا
ا ََِ  .مُ ٍل د ُدوِن أيِ ،مَُِدا ِ ُلَ ھ ِ َُِ .

ِ ُ اَُوُ َم  ھ ِ َُِو . ََُِو"ر " ُ ِِا َُا ھ
 ََُِ    ُ ُبَُ  ا ََطرُف اَِ ا . َ را  ُفَِ ُ

 ُ بُِ َف . ِ َ أن ُرُِ ا  ِِا ا ٍَطَِ ھ َُ را
ُروَطَ ُر ٌ ھ .  

   وُع أنُ ُر َذُ" ،َنِِ راِر واا  َُ ِرُقُ َ
ِن ظراِر واا  ِطُرُو) ". ٤٥: ٥ .( ٍَطَِ ُر َذُ ن د

 َُر (َب داُود أن ِر ورِ ََ . أنُِ َ بِ ُدوِن ُُروط  أي
ُروطَا ( ِِ ِمأ لُ ََُِ) ورُز٦: ٢٣.(  

   َ ن ِرَ ٍضَ َدَمَ د َن ،ًِ ًة ر ُتَِ ،ُودُ ِ
َن  َُ واُوَُ م ،ََِِ َمُوا أََ نذِس اَظَم اُ ُوُل أنَ َُُِ

وُم ُوا . وُوا َُوَن أُم ُذُِون–داُ َِم ُوا ُذُِوَن 
 َِ ر َن َُ . َ ن ًظُت وَِ ة ر رآ ًِ َل  ٍِس را 

 َوا ُُره َن ، َِ َِدا  ًوَذُ٨١و  ً . َُُُ ت
ِِّب، : "ا را َ ِءِ ِ ُر َُأ ََّن، و ا  ٌنِط ٌَ أ

َُ ًوٍم واِد َُ َِ ُدِأ : ََر"! 

ذَك  أن َُر ََ . َو ر  ِ َن ي  صٌ   
 َرَِِ و اَِ اََُرَ أن  ُظُر إ اُطِة  ٍر 

ُروَط . ٍصَ داً أيَر أَ ن ،سا ُظَر إ ل أن ُأ َذا َر
ُُ، إن  ُ إٍد َ ا، وََ  ِ ِ َط  ُ.  
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    ُُوا وع، ُھَوَُ ن ََُُ ذيُم اظَُض اِرھذا ا
رِ رأة اذه ا دةدَدِة اوِر اٍم أو . إ ُُِِر ُُوُل اَ

أُم َُوَن أن اَد ُلُ . َن ِن ادأُم داُ ًو"ر، 
ُلَ وم؟ إرَُوا أََُُم، واُظُروا إ اِس، ووَف َروَن أُم ُل ٍِر 

  ."ََت أََر ن اِزم، وھ أَُر ن َِرٍة َد

   ٍة دَُِ ن َرَوأ َط ُرأَةت ھذه ا ُد وَوُ ،ةِه ا
اِم  دُ ُض َِ ِر أنظِ وَن دَُِ ن ُھمذوم اَِس اَن ا ُرَا

ذا رَ أَِ ََُط ٍَل أن ُظَر إ اس، . اَُ ُِدوُھم
 ًِد ٌ  وع ھذِه ھُ تَِ ُف أنَِ وَف  داِر وما

َِرة ُذ أ َم ِر اِ ُرِبِ ً  ت.  

   َأ   َدِتِ◌َك ََِِ ِبََِ  ٌدَن أََق وآَ إذا  َُءلَأ
ا َ َُك؟ َل ََق َك وودَت اَه ا؟ وھل َرَوى َظَََك؟ 

 َ ،َكَل ذ د َن أن إن َ ِ ِه ا َكَرُ أن ب را ُ طُْر أ َذ
 ٍَرُب  اُروَن وَرَُوون َ ٍه وَعُُ َك َُِ . َھل أ

 ٍِِ ْدَُ م َكََروَ د ُوَنِؤُ ُضَراِرَك؟"اِِ"  

  ِِظ اِ ًَء رِ : أ َد أنَ ِبََِ ،َا َرِة إِ ُل ا
َ د َِ وَمُ . َ ُد ََِِب ِِك ُؤِنُ : "ََِِ ارأة، ُوا  ل

)َِر وِ ِرَف أن  ٌَِ وھذه (  ھذا ُھَو أن
  ."اَُ ،ص ام

   ُ  َد َس إُوَد اَ ٍن أنَِ ِ  َھَن ا ،دَِز اِ
ُِوُ َس إو ا . ُوِل أََن ا ُوا ََ وَن أنَُ أن َ َُدَ

و أن َََُ َ ٍََِ ََُم . َم َُِد اُِم ََُِ َدُ ِم
 َُرِ رأة اذه ا َرِةِ ُل ار َُ  وَھَر ُوَند : و ُن  

أن ھذا ُھَو اَ ،ُُص ام ) ِر واَِ) َِ وََمُ 
 ِّا َُُو".  

   َُو َ ُ ُز زَُ ًَرِة أِ ُل ار َُ   َ ظُا   را
 ِِإ  راھ . َُِ ل ُھَو أنھذا ا َِِ  َوُ ھَدَف ُروا أن َذَ

 نإ ، َا ،وَع ُھَو اُ أن . ِ ُِ َنِؤُ أن ُدرُ  َوُ
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ا َأ َُ َإ ن ،َ ظُا  َِه ا َب–    دَة اأي ا
)  َوُ٣١، ٣٠: ٢٠.(  

   ،ًِ ً وُع أُ ُمَُِة "و ًرا ََُرًة، وُُذ أُ ُدِوا
 ً اِرُع زُد واَِرَح ا َِ ، دا ". ُ  د ،وعُ وِل ِبََِ

 ِوَ ِرِ ِنَرَِظَم إر أٌص آَ ُرَِ ِ ن ا وا 
ھذه اَُرة ن ُد ََِل داً، ون َُوُن ُھَك .  اة، ُُذ أَُرةً 

أن ََم أنَ  : وَُوُن أَظَم أَُرٍة ُُِن ٍن أن ھ! أَُرةٌ 
 ًَِ ت ِة  ًدراً أ تَََ َ ََم أن دّي؛ وأنٍر أ

 إ َُأ َر ،ُِظَر إ َل أنَ وأ ،َِطر  ُهََذي إِص اا
َوق؛ وَوَ أ َِ َذا اص اداَة اََرَ ََظِم إَِرِن 

َا   َ َُ ٍن أن ُنُِ َِرُو ٍَِرُ َرٍةُُر أَة، ُھَو أ
  .ھذا ام

َف  ا؟ وَف    رَََِ َدَك ذيِص اَل ا ُرُ َفَ
ْل ذا ُرَھٍ، واُظْر إن َُت   َك؟َ ِ مَُُد نذُس اُر ا

 َِ  ،تھذا ا  ًَ ُد"دِة اَِ ًرا َُ َرًةُُذ أُ ذيا ".

   ا َِطر ، دَك اِ ِ ِوَ  َرَؤُ َُك أنُِ َف
 ،َك ھذ ُرِق طَدى اة؟ إم"ھذه اَ ُوِسا ُِل ." (را١١أ :

٣٠(  

 َُن اُِِن  أن  لَ    ر، أَ ِدس ح اا ُو  ب را
 دا لظَا  َِظُروَ َءِدأ َََ . ءوع، ھُؤُ ِبََِ

ِ ادِ وَُوُون،  َا  َُوَ ءِدھذه "ا  ُدَوُ ُ 
 ِ دا لظاِِ َ رََداَة ام اُوا أُوَُ م و ". ِطُ ھذا

د ھَدً وً ورً وإھ ًِة اََر، أَس ذَك؟ ذا 
َن ُِم أن َُوا طِء اَزِد َن اَِد واُِِ م وِة 

ُِ ُم أن َُوا ارن، َر أن ُرِ  أ ََِة ا ر َر اوا اُ
ََ واَ؟ را  

ُوُل ُوُس اِن  َدِم دَِِ، اُر اذي    رَر اََ د
 َ َُا ََُ َرَأ ، مَِِدم وَُُن ا ِتِص ا ى إ أد

 أ دا  مِِِِ ُرَ َض اَِ ن َبِل َر ،ُھمط َْطَ م ُ . ھذا
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ِدِس َر ن إِل ُو ،ُث  ِح اا  ،َُُُ وُعُ َن 
م ظِل اِن َو قا َََُ طأ . ،َ َلَذ اُ أن ُطَ  ُن

 ِوع وُ وِل ِبََِ ،ء ا  ًُأو أ ًَُ ِرَيَ أن ُط 
  .وُوُس

   ، د ُرَ ا َُُرة وُھذه ا َطُ د ُ وُع أُ ُِرُ
 ً ُدِاِرُع وا زَرُح اَ :،َِه اا س إَدِة ا َِد  ُ 

  .واٌِد زَرُع وآر ُدُ 

، إْل َكَ    زوَرِة ا ذه ا ُل  َ : ؟َِ َدَك ن
ون َ، ھل . ن َدَك إ ان؟ د ُطُر ٌص   ِكَ 

ادو َق و را  ِإذا ٍَرِ ،ٍدٍِن وا ُق ُرَن ا َتَأ
إِ، أو ََذٍة َن ال َق وَرأَ، أم أن اَ َِت  ًَُن 
 َِ َل أن ،َكِ  لا ََِ ُُذور واُن زرذِص  اا

ب إِ َك وَِد ََك ِوٍت َطول؟ رِدمُ ا  

َك، دََك، وھل ُُِن أنَ  إَدَ    د ،َكَ د ك، أوَِدَد واَم أ
  ِ َََِ زرَع ، َِ  د، أو راا َِدَر  َكَُ ،َرَك
ن د  وَُن وِد دَُ ًأ دِرُك أنُ د ،رذا ا رَت َك؟ إذاِ

َء ٌص َو ً وَوَل َِك إ إِذ زَرُوا ُُذوراً َ َِك، إ أن 
. وھذا َُوُن ھذا اص ُھَو اذي َد َكَ . راِر ان

ُوس، أو ِِ اذ، ُھَو اُِد  ا ِِرا ُِظُر إ ذيُص ا
  . ِم ُوع ھذا

ٍة ُوُم أُدُھم    رَ لُ " َِدةِ ،ّب رِ  ٍصَ " ن ُرَُ 
ذَك، أو ُوُم ِِر اِد ھذا، ُدِرُك ھذا اُص أن واِداً زَرُع 

ُ . وآَر ُدُ  َن، وِد  واُُِ ذء اُب ھؤ َدرُ وُعُ َن
؛ آَُروَن َُِوا، وأُم د دُم أ أرَُُم َُُِدوا  م َُوا " َِل، 

  ." ََِِ م

َِ َُرِح اِن ٍَِص آر     دد، وََرِح اَ ُ  د
 َِوَدٍة ددة رََداَة اوَن اَُ أن ٌٌِر را ُ دِرُك أُ ،ن !  ُرَ

 َُ أو ، َت راٍل أَِ ِس َلُم ا دَُ ُنِؤُ م أوَُ ر، أو
ََظُم إٍِر ُُِن أن ََِرهُ  اِة ُھَو إُِرَك اَ . ِّرِديّ 
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َِ َدِة او . رداً أم ًرداَ َكَن ذواٌء أ ، ٍد َلُم ا دُ دو
 ٍََن اراد، ودُ وَُدوَن  َِ ،ًََِك ھذا ُھَو  إطِر ُو

  .  أظم إِر  اة

  ِ ْر ا َذَ نٌد : ووَن أَُ أن دُ  ،ِ ُدُ ٍتو لُ  َك أ
 ِِرُف ِلٍ . آر د زَرعَ  دا  ُ ُوُل أَ ُسوُ َب   لِ

 ُ ُِر)وس ١ُورُ١٢: ١٣ .( ،ُ ُِرَ   ،ِرُف َدو
ودُ ُد، آُروَن . وَف مُ أنَ ِرَن زَرُوا ُ ََِد نُ 

 ََل طوِرا َر رََذي إم اََِِ  َد َد ُنوا وَُِ د وَنُوَُ 
رِع  ٍَن َِِل ُُوٍد أَُء ُوا وَزَرُوا، ََ ََِر ُن  زَن ا

  .ََ اد

ِر،  ھذه اَُ وھذا اُوب َ ھذه اَُ، ھل   
 ُْذَ ؟ ِلا قَ ُِوُ ا  ِِا َِا  َِوَروَن ا ُر

ِداً ھذه ا دَُ" :ةُ؟ا َِھ ُن؟ وُھَو ا  وع؟ُ ن ُھَو "  

 ُُء اة   وع؟ إُ ن ُھَو . َكََ ُمَُ ذيا ،وُع ُھَو اُ .

 َا ُ إ.  

  رِ  وُعُ َل  ،َُو ُن ُھَو اُن؟ اُھَو ا و ،
ُل اذن ." إذَھِ إدِ زوَكَ " روَن وارِ ُل ا رَك ال أُوو

ٍة، َن  اُن  َُِم أن ُوا  ر ِل و وَعُ ُواَإ َد
 ُواََؤال. و ُن ُھَو اا" : َُ ُم ذيِرُف اَ َتُ و

 ُ د؟ََُ َتُ ٍرأ ي ،َ " َزَك، َرَ رَ ُرَك ُن ُھَو أنا
 ِّو رَك اَط واِرِض دَل  ا َِه اِ ِدَلَ َك، وأنَِطَ.  

. اةُ ھ اهُ ا. و ِھَ اةُ؟ اَةُ ِھَ إرواُء َطِكَ   

 َِظمُ إأ ةُ ھةاا  ِنَر : ،دةدَدِة اِو ُِّرَك اِإ
 ًَِ روَنُد اَوُ ِ ن ا َ رََداَة اَت اأ َُِ أن مَ نو .  

  

ؤ را ي إ َؤدُ ُنا  

ُِ َِزٍة    ِ َ  َوُ ِلن إ ُِا رُح اُم اَُ رى، أوُأ
 َوُ ولُ رِر ا ِطَق ُُِ ذير، اآ ِ ٍنرھُ . وُعُ ََ

َِرة، ن ِل  ا  َرةُا َِِدِ َد ،لَا إ ِوِدََُن ا ََُِر
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َل  ورَ إ  اَل،. ارأَِة ا إ  َََد ِِر ُوب و ُث
 َُن . اَء راً  أ  ذا ،َ ن دًةَ ْنَُ م َرةِا أن و

 ِِِز إ ًِن . را َلرَك ا" ِِوط  إ ٍَرا ل َِ  ".

ن د أَُِت َُِزةُ ُِ  َزَة اِ اُو، وا) ٤: ٦رُس (
َوُ ولُ را ُ َُ َِ ًَزةُِ َزُِ ودة، أراَد أنَِق اطر .  

َن  –ر ًِن ِرِل اَِك  –َن ُوَُد َرٌُل ٌَل  رُوم   
 رھَ وَْت ُ ِِرَف  اَوت ُ ن ُِ ٌنإ ِد . رَك

ُِدهُ اَن واِ وا َرَوت، وَِراِش ا  ًطُروَ َُومُ إُ
ََِ ُ أنُ وَع ُھكَ   ، راً إُو . ً ًِ ُِدوامُ ھذا ا دُو

ؤال،  ا  رواٍب آ ن"ُن؟ُھَو ا  "  

   ُِ د ذَھَب أن َ َنأ َرَف إَ دَُِ ن  . ذھَب
َ  وىَ  ٌَُِ َُْرَإ د وعُ إ . د ًا د َنو

ُِھذه ا ُ ًِ وعُ راِش . ذھَب إ  ًطرو َُرَك إ
 َُِِِِ وَعُ ذَھَب إ ،وتَتَ . اوأ أ ََُ ذيُر اُھَو ا  

ن أن ُرَك إ  ًِراِش اَوِت  َذَھَب إُ وع؟ د َن  دَُ
اً ِذ َُِِِ إُ وع دِ ًا د ُِدواھذا ا . َُُرَك إ اً أن دَُِ َن د

 دوَء ا رُل اَُ َن وَعُ َن أنآ ُ  ،وتَِراِش ا  ِِ
  .اِت

 َُن ِ أن ُ َُِوَع ن َِ إ رُوم    أ ًَُِ َن د
وُِ أ ًِ َِ ََن د ت . َِ َِ إَُ اِت

 د َل،  ُدو َوَِ ُِْت ُوع ِرَداً و ًَِوُ َ ََُُُ . ًوع
ُِ ُُدََ َم أنُ  ". ؤُِوَن إن م ََروا آٍت وبَ " ا َُا

 ،ًل إ طَِ اء ٍِل  َِ ِدواھذا ا إ ْ وُ م تھذه ا
  .َِرةُ ھَِِ  ا، أّي أُم  . ًمّ 

   َن د ًِ َنَأ د ِدواَن ھذا اُن إَِ وُعُ" : إذَھْب
 ًِرا . َ َكُإ "! َُ َِ ن وعُ  ُِّ مُِد وواِرِض اَ مو .

 ِن ھ أن . ل َل ََِط ٍ أَرهُ ُ ِوع َِِظر اا َُُو
" ََ ؤ رناِؤُ أن  ". ،ُوُلَ ن ظَرةُن "ُروُح ھذه اِوَف أُؤ

س َُمُ ِرار أن اَن ." ذا د أراهُ ُِم اَن دَُب اا نو
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ُُت د : "[أََن داُود  َُ . ًِ أو َُوُد إ أن رى اَء ُدثُ 
 ِ ُتَلإََ [ءأرِض ا  ب روَد اُ ن أرى ُتآ أ و ".

  ).١٣: ٢٧زُور (

   ٌَُِ ُُرَ د ذَھَب أن َ َنأ ُِد إواَرَف ھذا ا د
ََُِ . َُُ ُ ًِ وعُ ِن . ذھَب إِن اِ ًا د َنو
إ َُِِِوعُ  . ًِ وعُ ذھَب إ د ُرآه  َند آو

 ََُُِ . ِزلَا إ َِِطر  َن دوُع أن  –و ُ َُ  ًَط
 ََُ– وعُ ذھَب إ د ِ َنآ  رأى . ،ُ ُواو ُُا دُ ُهَ

" َ َكُت!" إت ھذه ا  ِِدواذا ا وُعُ ََ ا ُ ھ
بّ . اُوع ر ِِ لُُھَو و َدھ َن.  

ھل َمُ أَن َ أن ذَھَب دَُ وُن َدَك َُِ؟ ھل ذَھُب   
إُ وع دَُ وُن ََدَك ََ  ٌَُِطَ ُ؟ وھل أَت د َل 
ھِب إُ وع ََُِِِك؟ وھل ُؤُِن  راهُ د ذَھُب إُ وع  ذا
 َ َدَث  ،ب َِھذه ا  واُبَن ا َك؟ إنََُِ ًِ
ھذا اواِِد، وَف رى  آَت  ِد ذھَت إُ وع ََُِ ًَِك 

 َ  وى  ا .نا ي إ ُؤد ا ھ َُؤ رِت اََ . ل
ؤ را ُوُد إَ ذيُن ُھَو اوع، . اَُُِد اواَل داُود وھذا ا و

ب  إِر ِكَ  روَد اُ َرىَ ن ْنِآ.  

  

ِث لُ اَا  

  "َرُلُ ِْرَ َِِت ِدا"

  ِ ُلَِ رى إذ ،سِِح اا إ  َوُ ِل َُِدرا 
داً اَء َُ اذي رأهُ  اِت ارَ اُو ن ھذا  دُ

 ُراٌر، ون اَوُوَع ُ ل إٍح ن . ال ُر وُدو ا د
َأ ً دَُ ُُدهَِ  َوُ ِللإٍَم وِ  . َوُ داً أن دُ ُروا َذَ

َ أ ُد َوَب اُس َِطرُ َ ٍَ ٍَوع  دُا  َرَأ
 ذا ار ن دد . ا ،ُوا ُوَُدوَن ِن َدد َوُ ُرُِو
 ِِح اِراَءِة اِ َُدأ د ِِن إ س .  
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َدأُ ھذا اُح ِر أ ُد ذَھَب ُوُع إ أُورَم، َن   
  ُ ،بَُر اَِ ٍن  رُ أن ِ"دا ت َِْر ".  ُ َرأُ أ

ََء وا َرََن ا ُددَا َُ ن رِھذه ا َِأرِو . ُ د وا
ھُؤء اَرَ اذن ُوا ُُ . وَن ن ُلَ وٍع ن أواِع اََرض

َراُ ن َُ َن َُر ٌنم إَِد َن ،َدةُ ٍء ووا . َرُ
 ُ وَن أُِؤُ واُ مُ ،ًداَ ِتَ َِرِ َِِذُا َِرِوا  وَنُِ  إذا

لُ  َك، أوُدُث ذ َدو  وَف ِء َن ا ً ن ،ُهِت اَ رََ
َُ وَف َِِرا  ُدَوُ ٍصَ . َُر ِها  ََرَھذه ا نو

رِهُ اِ  ُُ ت ا ُِا ََُ َن .  

   َُدََُن اوَن وُذَھ ُوا ٍة ر لُ  رِِب ھذه اِ وَن ر وَن
ُ وع م َِطْ أن َز ِر َِِت داً وََُر .  إ اَِدة أ

َطَِ . ٍَطَ لُِ َكُف ُھو َن ل . ََن ھذا ا وُعُ َك ر
ءِ  َن ا رَن ا ٍت أطَولَِو َكَد ُھُِو ُرَ ًَُد َرأن و إ ،

َرا  ُمَ فََن ا ذير، واٍص آَ لُ . أيُ رَن ھذا ا
 ًَ َنٍَِن وََ ِة دُ ُوىُدوَم ا .  تَ ر ٍة ر لُ  نو

ُ ن َِد ْنَُ م ،ُهءاا ِزَل إَ َُدهِ . رٌض آرَ ِزُل َن ل
 َُ .ءا ِزَل إ ن َل وَن أوَُ أن ًدا ِ ُر ذ َن ذاَل . وھ

  ." ََس ِ أٌد ُُِدَُِ" :وع

   مَ ٌبرَ ٌق ودَ َِد ْنَُ م ُ َر أ َُ ِزِن أنَُن ا  ًَِ ِ
َ ُرُِ . ًَدهُ  ُظَ د ًؤاُ ِ ل وَطَرَحُ روُع ھذا اُ َدَو . َُ
ُل أن َُوَل، " أُرُد أن َرأَ؟"ُوع،  رِن ا َن" ُرَُدو ا َف

 ًَ َنٍِن و ُذ ِظُر ُھَأ  َك؟ . ُدأُر ِ ط  ََرأأن أ  " نو
َُل م ُْل ھذه اِت َُِوع را .  

   ُ  ،ِِ  ؤال ُھَو ھذا ا أن ِ  ا  وَنُِِد اَِ
وُھم ََُ وَن ذا َُوَن ُُِوِِم . ُوَُد أٌص ُ رُدوَن أن َُوا

ء ِوا أَُم . إذا أِِوَ ََِ وَلَ َوُرَََ  ُدو أ َُِِ مُُ
َرَ . َدِة ن وَنُُ نذَرِض، اَ َنَِوَوَُن ا ُرَُد اَوُ

َر ُواوَُ ُدوَن أنرُ نذد، واِم . اَُ ُدوَن ُھِوَِ مُ ُدو أ
 َِِر  ٍصم .  
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  ِراِم اِِ َِ ن واُ ُس أنا ِبُ َذاِ .  بُِ ذاِو
ِِ َدةِ  ُ  ؟ ھذا ا ِِ ن لِ َن ا َرَا َِطُ أن

َُل اَ . اِد رَل ا د ًدا ًُِ وَعُ ؤاُلُ َن ذاضر :

  " أُرُد أن ََرأَ؟"

   ِ ُُدرَ ٌررَ َِد َن ،َلُ روُع اُ ََ َد . ٌتَ َنو .

ت وَم ا ٍلِ ُوا أيِ ذاك أنوِد آَُا  ًوَُ َنو . نو
ُل  هُ،  رذا ا َل وَعُ" َِ  َُْ ،َرَكرَ ْلِِش إَك وإَ
اً ِِِب اََل ر َكَِ ٍر إَِ ".  

   رََذي إن، ا دِل اَن ِروع وُ َن ًواراِ ُرھذا ا َ
 َوُ ِلن إ ِِح اا  ًوُوع . ُوُ َن واُرِھذا ا

 ُھَو ِوارٌ   دا َ َؤَُن او  ُ َص َ ُُدَسوَح ا را ن ،ًا د مھ
 واروى ھذا اَُ َل َُ َوَن ا ٍتإ ََ . ُظوا أنِ

  ََِرهُ ورَ َلِ ل أنُ رذا اِ َل د وارَدأَ ھذا ا وَعُ
ت وَس اُ ً دََُ ِقر طا . ُ و  َ َس اِواُك اَ ْنَُ م

وَن  رَوا ََُا َأ س اِواَن ا تُك اَِ َن ل ،َوُ
َوُ َ رَ   ِت ِس اِوا .  

ِة نٍ    دُِ ًُوَو ًرَ ،ِرِهرَ  ًدا دَُ لُ روُن ھذا اَو 

رِق أَم اََل،  طا   ًَ َنا ََأ ُوأ ،ً َنِو
ن دِل اَم ِرَِر إھأ ُ ُدو أَ  ھذا لُ .  ًداَُ ُتَذي أا 

َن ھُؤء َن  دَل اِر أن ُت أَُظنُ ،تِ ِل اُِذ أوا ِرُُن اُِ
 راهُ دا ًَد ِرََِ  ! َِب"أن َُوُوا،  ُ ذيا ُُ ُلُ رھذا ُھَو ا
ُ أُ ََزءاً َن اَد! ِت دا َك وُھ ًراهُ دا أن دَد إ ! 

  !" أروَع ھذا ار! إ ُ! إَُ ُ اَُِ ان! ََِب

ن م َُوُوا ذكَ    دَل اِر نو . ،ُ ُوا ل"وسُُر اَِ َتأ !

ت وَم ا َرَكرَ ُلِ َك  "! َلِ أن ُ َل ن ُواِر د أراُدوا أن
ھذا َ . َرُھم أن اذي َهُ َھَو اذي َل ُ أن َِل َرَرهُ . َرَرهُ 

ِ أن َ َُُ أ ط وُعُ ذي أراَدا ،ِّداَواِر اھذا ا  وَعُ َمَ
َن ھؤء َُن ا دِل اِر. 
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َ : أََود أن أُِطَُم واَِ ًَِ ًُِل  إَ ِب ھذا ال 
 ذا اِوار، ُُذو َوُ ِلرَد إَ َرأُوَن ٍءَ لُ واُُراً وأَود ًَ ا

 ِِ ن وُعُ ُُُو . ،ن ُھَو  ٍءَ ِء د وُعُ ُُوم ٍة ر لُ و
 ً َكوا ذُُوار، أھذا ا  ،ُل ُھَ َن ذاُھَو، و و.  

دَِ ُوَن إ ، أُد أُدِء اَ اِظم، ََِC. S. Lewisِب   
ُروَن َُْ م، وَف َُوُن  َُو ،َوُ ِلن إ نِِح اا َِ

ُِم أن َُِروا ُوَع ِذً، أو ُِم أن : أَُم َ َرات
 وهُ َرُدَ م أنُِ أو ،ًوُ ُوهُدء وَُط واُوَُ َُُدوا أُ وأن ً

ب .  ُرَُِم را ھم إُِطُ م اََُدةُ أَوراُت اَا ھذه ھ
ُ ُوُع ن  دُ ِت ارا لُِ ًَِ مُ د وَنُوَُ د

  .  ِِ ھذا اِوار

ن إ ھذا اِوارَن اواِِ أن ُوَع َن َدرِ    دَل اُج ِر .

ُد  ؤُ َزٍةُِ ِِر َُدأَ ِت وُھَورذِه اِ ِمِِ دَِ َنو
 ِِواأ َ ِدُ . َن قَوًى أَُ إ ُذُ ٌََ ٌ ِ ھ َُزةُ ذاُِا

 َوُ ِلإ  َِا .  

   ِ  َس ھِا ل أن وِح اا  َوُ ُرُِ ،ؤ رِر ا
  َوُ رأى ،َِھ ذا  ِر اِِط ھذه او و ،ر ذھِ  ل

 ھذه ا . د رأى اَ وَط ھذه اِر. ُُِ ًَ إَن ان
 ِزا  رِا  ومَد اَوُ ُن أنُِ وَعُ أن  َوُ ُرُِ ،َا 

 ِِِ لُ ِطُوا . ووُس وََُء ا ،َُِد اُو د ُ أ  ُل َُ
 ،ًؤاُ"َن ُھَو؟أ "ؤ رِر ا  وسَؤاِل اُ  َوُ ُبُ . 

ؤال اذي طرَُ اَُوُس، ُھَو أنُ وَع اّل واٌب و ھذا ا  ٌدِا
 ِِِ ِطو  ُھَو ا.  

ً أُرى دَِ ُف ھذا اَ اَر    ِز ًوَرةُ َوُ طُ
ء وَل ِرَ َِِت دا ِص ان ا . َھذا ا ُدُھم أنَل أ

 َرَاِن ا ٍوَرةُ ُلَء ُھَو أ ةَ . َن ا ُوا ُِد أنََ ُن
 ِض ِطِق ام اوم، ُُر ِر . ُُن  اداِد اََرة

  .واِزاز ِب َرِة دِد اذن ُُروَن اَِس ا اوم
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ء ون، دَُ وُن َدُم د   وا َرِس اَن ا ٌرَ ٌد
ََُِ ًداَ ًھذه و ُُِ ل ؛ ھذه ََ  ،ً َنَُِ !

 َُ ُن أنُِ ََُ"َرَء وا ِس اَن ا وٌرُُ ". ل
دِ  رَُِ ،ة ُوَن ا را َد ُن أنِؤُ  ت؟ إن َن ا را َد أن

ُك َن ُُوِع  ر وعُ َرونَ  َدھ ،ُق ُھطَن ھذا ُھو َا
 ِِِ َطو وَع اُ َرواَ م أنُ ،َرَِء وا ا.  

اذي ھذا ُھَو اُن اذي ُوَُد ِ اَُ اوم، وھذا ُھَو اُن   
َِ ََُد اََِ َُف ھذا . ُِب أن ََِدَك ِ أ اِرُئ اَزز

َُل اِز، اذي َن ًِ إِ ِب ِرَ َِِت دا َزٍَن أطَوَل ن  را
ُل ار ارن، واذي َن اََف َُم، َد أَِرُح َك 

طَ ً َِ ً . َتء؟ وھل أ َن ا را َِن ا دَُ َتل أ
 ِ ن ةٍ أطَول دُ ِزَك  ََُ َتً؟ وھل أ مَُ فَا
  ؟َِ ٍَ  َتََك أأ َِدر َرٍضَ ن ُِ َتن، وأرا

 ُِق ھذه اط ،لھذه ا ً َِ َك ٌ وُ  . ُمُا َا ُ
ُل  وِط ِِِ اوم، وُھَو طُ إكَ  و ِ ُدَك . اَِ دو

ھل أَت َرٌض وٌَُب ن َوَِك ًَ؟ وھل "اُ ،ُرُد أن َََك، 
  "ُرُد أن ََرأَ؟

ا م َِف ُوُع ُل اَرَ اذن رآُھم أَم َط ََءُت ذ  
 َُن ِدراً ِ ِء ُل اَرَ اذن . ِرَ َِِت ِدا أ  كَ 

َرَِك ا ِبِ وَنَُ واُ . َرَوِع اُُ إ ْط م ذا
ء ِِب َِك اِرَ وَُو م"ل، واُِران أ َرأُواُوا ! إِإ

َُم، وُِروا  أَم دَِل اََل رَِل "أَن أدَھَش ِر ،َكَل ذ و ؟
 ًَ ِن دواَب ! اا ٌد أن ُ ل؟ أُ رھذا ا وُع إُ ِفَ م ذا

ُل َن د دَ  رھذا ا ؤال ھو أن ھذا ا  دا ِتَ َِرِ ن َلا .

رَِم ھذه اٍء أر أي ُ ْدَُ م ُ د أدَرَك أ َنو .  

أٌَُِ  أن أُوَك ار اِن اَُِن، ُوا ُوَِن   
ُك، َن  ر َِِرهُ ا تَ َد ُ أ َراَُك اِ مِ ُل أو َ

 رُِه اا  ِزُل ٍصَ . َنِا ً ِز دا ِت َُرِ ُر وَُ
َ وال   داً ام أََُ ن ء، واِن ا ُسا  ُثَ ا
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 َُوُُط ذيا .  ً دًة أًء وِ دواَِ ُوَن أنِوُ مُ ِة د  ًَ
َ وََُ ُطُرٍقن وِأ . ،ًِ َُِ ُنُِ ِ ُلِن ووِھذه ا

  ."َِرُك َِت دا"

ِء واِن، َن َُُش ن    َن ا ُك ر وُعُ َن  ذا
 وا أنُد أدَر ُوا نذِص اتِ "اَ َِرَك داَ " ًءِ مََُ ن .

دَة ام اََُ ن و رِت اُروَا وأن . َ  ُدوا اَِ ن مُ وأ
 َُوُِ ِم اَك ا  مََُ رُوواُ نس؛ وا  َءوا

، وأُم  طَ مِِِل إ ن راب   َءوا َ  ُدوا اَِ ن
َط ا  ِز وَرا  َرِة وا  ِح وا  ِل وا .  

   لُ واُ رَ د ُسوَن اَُ َد أن"داَ ِتَ َرِكُ " ،مِِوَزَِ ا
 َ ھذا أِن، وَد أن َُوُوا د َرُوا أُم ن ُدوا أداً ا دَة اَ

َن َُِوع دَُِ واَُد أ وَنُوُ َدھِ . َطَل و و أن بُِ وُعَُ
َِء إ أن ََِد أََف واٍِد َُم ََل ھذا . ا وُع أنُ بُِ َدھو

َف،  َص اا" ُِن ا َُُم أ َِك؟ ھلَ  ِ ُو َلُ ِن أن
، وآَت ، أَطُ أن أُِرَكَ  إ تََط إذا إ ". ھ ا ،َُھذه ا

راً  وَُ ُُدهَِ  ُس، ھوُ ولُ را َِطِوا ٍلَ ٍلِ ًأ ٌَوُوَ
 َمف أ ِض ارِص اِء ھذا اِ  َداأ ِتَ َِر.  

  ََِدةُ اوا ِ   ٌوَرةُ ًأ ل ھُ رھذا ا ُ ِ . َك
ُِل اِِز أَم ِر َِِت دا رھذا ا  َكَ رى وُن . أنَُ د

 ً ِدََ ًَ . ًُرو ً وُنَُ دو .َ  ُدَِ وَف َُرةَ و ُو َِك
وع اُ . ن لََ"دا ِتَ َرِكِ " وَعُ ِْت إََك، وإَ 

 ،ُ ُْلَرأَ "وُد أن أم، أُر .ََِِ ُدَك أنأُر".  

  

ِا رلُ اَا  

؟" وٌن، أم َربَُ ،ِذٌب"  

  "  مَُ وَن أنُظَ مُ  ،ُبُوا اَُ ُدََ َةٌ، وِھَ . و
  )٤٠، ٣٩: ُ٥وُ) ". َِرُدوَن أن ُوا إَُِ وَن ُم َةٌ 

www.arabicbible.com

info@arabicbible.com

الخدمة العربية للكرازة باإلنجيل

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



ن   دَدة اِء اھُؤ َ ُواَرهِ وُعُ َُدأ َر طذِه اِ . ُءَِ
 ِ َُ َُ ُن أنُِ  َن دا ِتَ َِرِ َمِل أُ را ُ  ،ً را ًء

ن دود اََُدِة ا َُ وُعُ َم د ِ ذيِر اط سَؤَُل اَِن ا .  

َن َن َ أن    دَل اِر أن ُظنَ أن َودَ ،ًِ رُتَأ ََو
 ًِدرا ََز أِل اُ روِن اَِ واَُِ َِظُروا . ا م مُو

طرذه ا ِرا ُوا، . إ ،َُرهرَ ُلِ ُرأَوه َدِ" ،بِ 
ُول !" أت َُِر اُوس رهُ اأ   دُدي ادَ واُ م رُ وھذا

ُل طر." ُِروِح اُوس"ُوُس  روُع ھذا اُ ََ د ُه ا َِ
  َمَُ وٍح أنُُوِ أراَد ،َِِِد ن ََرھذه ا  وَعُ ن ،

ِن اَُود دِل اِر َ واٍرِ .  

ُم َن اِل اَُِِ اظَرة أنُ وَع َُُم واَِطِ اواِِظ   
 أُِط َ إطِر اِوار َُر ن. واَُطِب وال را ِِ . َوُ

ةِ  دُ ُُِِر َ ّرَُِواِرِه ا ِل نس، وا َ ِِءاِ ِل ن ُمَُ
  .ِث واتٍ 

ن   دِل اِر َ ِداَواِرِه اِ ِل ن ًوراُُأ ًوُع أُ ُُ .

ا  ّصَ ت٥  ٨إ  َُ  َوُ ِطُ ،ِِن إ
ن دِل اَن ِروع وُ َن ل َطوُواِر اذا ا ق دُر . اُر إط

 ًواِر أِوع . اُ َ زاِت اُِوَل ا َوُر ُء  –وُھَو
ُِل اَرض َد ِر َِِت دا را ِو رُء اوع، اُُع اإ ،

 ََِد أذي ُول ا را ََ ُ ،ًَِز  تَُِأ رأَِة ا–  ُرا
ُل اطر ا  َدأُ اُت  َ◌ِذي ُي٥ا  ٩إ.  

ََ ََِرُض َرت ُوع ن  ِِ اِح اِس،   
 َ وَف ُهَ  ُوُلَ َن وَعُ ُف أن" : تَِطُد أ ٍَوَُد لُ .

ِوي ن َدَن أداً  اوِم ار ا ُن، وأا  . ◌ًلُ طل أ
َوُ دا .ا ُن أوَف أَد ". َِِطِ ُ أ ًوُع أُ ُوُلَ وَفَو

 ُ َلَ بأنا َُُ  ل.  

 َرى ِر . ود ََب ِ ٍَِِِت َطُِق ِ  ابِ   
َِك وُھَو ا ُُطَر د ؤاٌلُ َكُھ ، َكأ ِ دَ َتُ ز، إنزَا :

" ًؤاُ َُكَأ ؟ َد َتذا إذاً، أھ . ُ َُق؟ أن ُط ُُق؛ ھل 
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ُ " وأَت، ھل َِك أن َُق؟ أ ِ ن ًر وُعُ َم د د
 َُن، وُھَو ٌِن ان، .  ،ًُ أَزِ أدي "ود َُوُل، . اِق

؟. وَُوُن إ اد ِديَأ َِت أَزل أ"  

   ِداَواِر اِھذا ا َِِ  وعُ ود إَُِن ا دُل اَت ِرََإ ،
 ،ُ ُوام"وراھَت إَك رأُوُل أَد، و ًَ وَنَُ َك َس ". َب

ُم َرأُ أم ََُوا َِرةً ." ن َِل أن َُوَن إراِھُم أِ ن"ُوع، 
ِ ادف  ُوهُُرَ . َُ م َدةِء اِن ھُؤأذھ  ٌسَِك إْن ُھ

 َدهُ   وعُ ءاِت وا إدَُِ نذن ا دا.  

   ،ً ُواُوَ مَ" ور اُُھذه ا لُ وَنَُ َك أنِ َس ،ً
 ٌٌِص را َكَم ذَك ُرو ،ِ د ". َن أنِدر ُواوَُ م َكُوا ذَ .

 لُِ ِمِن ا َإ َد ُ َرأُ أ  وهُ، أو أُُرَ أن  م أراُدوا إُ و
ءات،  دُرونَ "ھذه اَِ ِ َنآ ". ،ِ واُن آذَك اأُو وُع إُ تََإ

ووَف . ا ِذي َِق ان أُُُوا ُُِِ ََِ و"وَل ُم  هُ، 
ُرُم رَُ قَوا ، قُوَن اِر . وَنُوَُ ََِ ،ُنمُ اَُر رَ وإن

د َوَل اَُض أن رُُوهُ، وآُروَن َدَوهُ َرً، وَُِوهُ ." أراراً 
 قَِ َُذهِ ُرواو.  

   ُ م أنُ ُتَُت وَط د  وعُ ِتر لُِ ًَِ وا
 َوُ ِلن إ ِتذه اوع . ھُ ِترَ ُوا  ،نوا

وھُُ َدو ا م . اُ ُد أَِوع، أُ ِترَِ ُوا  َد أنو
 َراِت ام ھذه اَُدَ وُنَُ ُ ُوَن أََِ  ُ َُ C. S. 

Lewis . أو ،ًِذ  وَع إُ ُرواََِِ  رِرأَِة ا وا م أنُ مُ
  .َُوً، أو ًَُ وَرً وإُِ  ًم

 ُم    وا أُ َ مُ أ ِ ،سِِح اا  ِرِر ھذه اَد ذَ
 َ  مُ َل ،وُھ ُ أ َ ن إد َن وَعُ رِھُن أنَُ ٍلَد ُد أيَوُ ْنُ

ُل ُؤُِوا ذه اء"هُ،  دم اُِوُزُ  ". ٍََرَ  وُعُ َرُھم
 ،ًِ َِداَوار اَِك ان ذ ٍَ َُ"وَھِرھَ تَ مَُُُِ  ل ؛ رِ

 َُُدورُ أو َُُرو  ُ َِ َوِھ ،ِأ ھ".  

  ِ ا َِ َن وُعُ مُ َُ " : أن ً ُدوَنرُ ُمُ و
ِ ِ  ِلِدَن ا رم اُدَو ،وا واُِؤُ .  َوُ ،ً
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ُ ذيدان، اا َ ِءَل أروَع ا ،ًراَ َُوَُرَف ." ِرَد إو
 ً َِ َن دانا  َوُ ذاَك أنوِد آَُا ُ . ،وعُ َل" َدَِ  َوُ

َ ".دانا  َوُ ن َم ذيا َِطا  ھذا د رأو.  

ود َن ُوُع د ." اَل اُِ أُظُروا "ُم َل ُوع،   
ِِل ان ھذه ا َرَا َ . َُرأ ،ِ ِح اا َِ و

ُ أَز اَر َن اِزاِت  أُورَم، وآَن ُض اِس ِب ھذه  أ
ََِ زاِت اُا .ُ وَعُ ُدَِ ،ذه وُھ ن دَدة اء اُؤُر َھ َذ

ُل اِز . دُم ُِزاِ"اُِزات َدَ ُوُل،  رذا اُت ھََ د
  ."  ھ ر .َِد ِر َِِت دا

ِوي ُُ َد ُوِدُ"ِم َل ُوع،    ِب اَدةُ ا مَُد .

 ،ًِ َم ُُ ُبدُت، اََإ د"بَا َو إذا ُھم إذاً ." ھُد
  ."َدةُ ِ اب

ُم أَر إِ ََِِ ، وأطَ َدَدِن ِِن، َُوُل ِ ُُب   
ِت ازّي  اOswald Chambers ا َِ ُحِ مُ ِب أ

 ِِِ س دُِد . اا  راَءُ واُ نذس ا ء اُؤ وُعُ َل
ُم َُِروَرُِم "اَدم، َ وَھُر هُ،  وَن أ ُظَ مُ  ،َبُُوا اُ َ

 دِة اا  ُوَنَ ،سدُِب اا  راَءُ ". ،فأ مُ
َ ُد ، وُ رُدوَن أن ُوا إَُِ وَن " دُا ُ ُِر اوھذه ا

  ." ُم ةٌ 

  ِ  ددذا ان ھ رىُأ ٌََر ُرَُ" : ََ دَُب اُُوا اَُ
ُم ُُوَن  وَن أُِرَ مُ  ،ٍِدِ واَرھروا أُِة وأا 

 ِن ِل ھذه ار دَك، . اَم ذوُر ، ُدَ رذه اھ نو
اص ." أُم ُ رُدوَن أن ُوا، ل رُُوَن أن ُوا إَُِ وَن ُم ة

ِ  ٍءَ إ ُر ُھُ ا ِوُا" : وَن إُ  مُأ   مُ 
ُ ".ِرُدوَن أن ُوا وُع ُھَو اُ ُُُوَ ذي : ل ؛ ِرِ تَ  َِا

 ِء إَدِم اَِ ًِراراً وا ُذوَنِ مُ أ وھ ،أ ھ ُ َِا".  

   ٍَوُ ًِ ُوُدُت أُ ،ت ا َِداِ   ُوقُِب ان ُط
ٍة َ أِد ِذ اُون.   ٍوردا د ٍََد  ُتَد . و

 َ رُتََ ،َرٍةِ َُُُت أُ ذيُر اا ،َُُِدَل أن أ ، ٍََر
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 ،ُ ُوَل ٌدُ و"، رِ تَ ھ ُھ ُ َِا ،ً  ٌ َِ ل ھ
 ُر َِ وھ ،ٌ َِل . أَ ُد أنرُ لھ ،َِ وؤاُل ُھ 

  " اواَِب اِ َك  وِِ؟

 إََرُت    ن أرِذ اواِب ا ن َرُأن أ ِ َن
ا ِ َِا ُت إَز ووِذاذا ا َِ  وَھِر . ،َد و

 ، ُواَذِة وُِض ا َء" ذاھ َ ُ ا َُط ا ت ھذه ھ
َ َُ . ُم أنَ َدَ ِ. اذ ََِو اَن ُھ ِِ ُوُبُ

 ا . ْنَُ م ُ َِ ا ََِوا ُھوا ََِك ا لُِ ُق
ُ دَُ َن . ل ھ ،ر ً ِ تَ َ َِا أن ََط َت اَأو َد

 ِِ  َا َ َِا ُِواُ َكذِ َتُ ، ِراٍت أ ُ َِ ".  

ذا ار ن ذَك اوار اذي  ََن ُوع وَن ِرِل ََُت ھ  
ن دم، . اُ َل َد َُُ وُعُ َن  ذان"ھرھُم اُِوُزُ  .

ُم ُ رُدوَن أن ُوا أ ھ َُ . وَن إُ  مُذا أ ". وِسُا 
 ُبَطُ تَ ،وِدّيَُا ٍرِت أ ط ِھداِن ن ٌَدة . وَعُ نو

طَِن ا ًَو داٍت  ُھمطَل، . أ" ،ًرھُ مُإذا أرد
ُم ُ رُدوَن أن ُوا إ . دُم َ  ُضُ   وَن إُ  مُ و".  

ن   دِل اِر  ًوُع أُ د طرَحو  ً ًؤاُ" : مُُُِ َف
 ِ َن ذيُد اٍض، واَ ن مُُ ًدا وَنُُط مُأ  واُِؤُ أن

 َُن َُوُل ُم، " اِب َُم طُُوَُ؟ ُِد أَأ" ً َِ ًَُ وَنََُ مُأ
ون َ ُطُر .  ًن ُِم اَضُدَِوً، وھ أن طُُوا داً وَد

ُِ م و  أن اَدَ اذي  ن ، أو أن ُوا َف ُُر 
ؤال َن، " ُ  ُرى َِل ن أ وَِل  أَُُ؟ وَھَر ھذا اَ إن "إن

،ُُِّوى اَُا  مَُ وَنَُ مُُ  مُِ َدَ وَنُُط مُُ وإن
   م وُ مُ ؟ وَنُِؤُ مُ  ُواِرَ م أنُُُِ َف ،ضَا
، و ُطُر ُِ م أن َءُوا  إذا ُُم  وِدُظَرِة ا َن َُ

 وَنُرُ".  

  ُ ،سِِح اا  ،ؤاِل ذا اھ   َوُ ُب" َون ُھ
ُ " ًوع؟ دََ مَُُت أَو ،َوُ ِل ري َِداِ  ُ ُروا أ َذ

. ن ُُوا َِ  أُ  ٍَِل إٍح ن إِت ھذا ال
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ل،  وؤاِل ا ا  د  وُ ُبُ"وع؟ُ ن ُھَو "  ُل َُ د
ءاِت ُوع ن  ِِ ھذا اِواِر اذي َدأُ  اِح اِس إد .

ؤال ھ أِوَُ ٌَو  َظَُر  ھذا اح ھذا ا  َُُِوأ .

َن أِ اُن اذي ُھَو واٌِد َ اب، واذي ُھَو ُوٌب ُ :وُع ُھو
ِوّي، واذي طُ أن ََل َ اِل اَُ  اب ا . ُ إ

ُن ادَ ذيُن اَم . اُ ِوي ا ِِل أَِ ن َلِذي أُرُن اا ُ إ
 ًذن ُرھم دًة أ َِطُوات ور. اص اا ِ ُ إ 

س، وإَ ِ أن  . ًَِ وزاً  دُِب اُر اَوُر أ َُو
 دَة اَل اََِ . ديأ ِأَز ُ ُوُل أَ ُ إ .  

 ُھَو    َوُ ِلَر إ ِ واُُ م أنُُذي أردا  ؤاُل ا ا
ِن: "اُھَو ا ؟ "ُھ ِ َُا مَِ ُؤال َس . ھذا ا ُن

ُوا ََِر د ً ِ ً  . ، ِأ ٌ أد ٌ ِ وَھِرِهِ ُن ُھَوا
 َوُ ِلن إ سِِح اِب اََ ،ّرُ ٍرِإ ُ و .  

ؤا   ذا ان ھ ذا مُ ،ثِ ِح "ل اا  ةُ؟ا َِھ 
 َُِ ذيل اُ را إ ِ ط  وُدَُ ؤال ھذا ا  واُبس؟ اِا

م. َد ِر َِِت دا ُل اَوا ُ  ا ةُ ھا . وُع أنُ  ُوُلَ
ن َِ إ ا، وأت َِدَل اَة ھ أن ُوََد ن دد؛ اةُ ھ أ

 ُ أ َِرَِو ،َُ ٍَ ِنُو ،َِِو ِِ ِِ ََرَو َ
 َُد ُل  وأ  ؤال، . راٍض ھذا ا  َِوا ھذه ھ" َِھ 

  . ورَد  إِل ُوَ" اةُ؟

  

 ِلُ اَسا  

"روع اُ لُ ُرؤََ"  

ِدُس َُِِزِة إِع اَ آف   ُح اَدأُ ا . ذه   دو
ِذا، ن ُظَر إ . اَُِزة َل ِدرا َِِل اََُِِ اظَرة

ٍق ُھُِ . ُ  ََأ َزِة اَُِد ا نو ٍِ ٍلُِف َرآ ََ وُع
 ًَظ وُعُ أ ،َ فن أر َوا ُُ  َُر ،مِِ َ

 ًَظ .ن دِل اِر َ َِّداَواِرِه ا ن ًزءا َُظُِر ھذه اََُھذا . و
 ُ "ةِز اُ َِظِِ".  
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ُ ُھَو ُُز اَة ِ َظُ ِِز اة،   أ ًِ وُعُ ُح رَُ . 
 د َكة، وذء ا ُھَو ُ أ ً دِ وُعُ ُح رَُ ،ا رِح اا

، ا ھ اََطش ن اِت ا َ ُلَ َن . ،وعُ َل
 ". ِء ن َطَش أً أ ُھَو ُء اة، ن ََرُب ن ھذا ا" ط

ُم ُوَرًة ن اوَدِة اددة، وِن اِة  دُ َن ،وُع ھذاُ َل د
 ٍدِوا لُ َِرھَ أن  َوُ ُبَر ا دا.  

ود ََل ُوُع  اَظِ اََُ ُر أََب طٍب أهُ ُوع،   
 نِت ا ن رىُأ ٍَ َ َلَ– وعُا .  وُعُ ُوُلَ

 إطِر ھذا ارِ ". ، أن أُ َُِوََك ِ َِِِكَ "َوَھُرهُ، 
َم ُوُع ظ َُن ُِز اة د . ،َُرأ ،َظِن ھذه ا َإ دن "و

." وَن ن ِذِه إ اوراء وم وُدوا ُوَن َُ ذَك اوت رَ ََرُ 

أََُم أُم أُ ًرُدوَن أن "َََت ُوُع إ اَ َر وَل ُم، 
  " ُوا؟

ؤال،    ا  َِِوِق اََد أطُرس، أُ ِتَِ  ُدَِ ُھ" 
َُل  إذا ُوا َُرُوَُ ُھم أ ،ًَد َل ُ " ُھَو اُن؟ روُع ا

م ." إ أَن ذھُب؟ مُ اِة اد َِدكَ "أَب ُطُرس  هُ، 
ِع   رََِ ِن أن َرإ ُ و ،َ ا َظِطُرس ھذه اُ ْمََ

    . ُوع

إن م َرُوا َد وُُوا "َة، َل ُوع، ِ َِ َظُ ِِز ا  
 دةٌ أ مُ وَنَُ ن ،ِديََ ". ِلن أ ُمَُ َن وَعُ ُض أنَا َظن

َت وَق . وذا رَُ اَُرون. ُُوِم اََر ر َظِھذه ا ٌن أنََُ أ
َن ا رٍبَ طُرسُ رةرأِسِ طِر اِ . َن  ْمَ م طُرسُ

ؤال، . َُُدهُ ُوع ا  ٍِواٍب را  ُلَ ُھ  ُھَو "و 
  ."أُ ،ًوُن اُن أن ُؤَِن دَ  م" اُن؟

  َل ا ُلَ ن، وَل ا ُر َُ  َ ُء أنَل إن .

ِ إء  ِب اََِ ، َمَ أن َو  أن  ،ذاِ) ء٥٥إ .(

ون إء  ُُِوِل أنَُ ◌َِ ََِ ُق إً ووا ًَُن 
 ِروأ ِرُن أ. أ  ذاو ،ِ ََِِِ ُءََظ إذا وِ ِرَز ن

دُرَس ھذه اَرأَ و وأن ،ِ َِ .  
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   ًدا َو  أن  ،ِِ ِل ن ِ ن ِرُبَ  ،نو
أن ََم ُل  َرأُهُ ِن  ،ن َ َس إً، وُھَو ٌَِف  ًِن 

َظَم إٍن َن  ِذا ام،  أن  و أنُ وَع َن أ. ان
َك ُوع ُدو ا َ  ْمََ م ٌتٌد أوَوُ تَ ُ َرأَ أ أن ََ.  

ُوا َُ َِِِن د َءَل  ًِ أل    َن "، ٢٤: ٢٠
ُل رَطواُت اَ ب را . َ ُنا  أ َُُم طرَ َف ".  ب رَن ا ن

 ََُ ُُبطو ِِطر  ُر ُ ٍن، وإن ُر َُ ٍن و ُلَ
 د  ُرَ َق اطرا ًَم داَ أن َو أن َ  ،ِ

 َدِةِ َت َ.  

   ًَِ طُرسُ َرَأظ ة اِز اُ َِظِ َ َوَب د ًَظ
أ  أَُم َ ُوُ، و أُؤُِن َك "أھُ وُع، د َل  هُ، 

 ًَك داَُوَف أو".  

م ُِطُ َوُع ط ُوَرًة ِن اوَدِة اددِة د َم ِن ِء   
ؤال،  اِة ون ُزِ  ا  ًََ ََِوأ طل أ ،ةُھَو "ا 

ٍة َرُب  َس ٍء ِرد، دَك "اُن؟ ر لُ  ،ًِ رُتَأ و
 ُھَو انُ   ٌوَرةُ . ًَط وُتَُ َك ْر أ وَ . ِدَكَ  ُلِ َتوأ

َف ُرِھُن . ُرِوي َطََك وَُُص َكَ َس ٍء َُظن أ ُوَف 
َ ََوَِك ُؤُِن أن ھذا اء ُروي َطََك وَُُص ََك؟ َِك 

  .أن َُرِھَن إََك د َرُب ھذا اء

، وأُم َدُم ََطٌش ة"َُوُل ُوُع،    َُء اُھَو ا أ .ُھَو أ 
ا َِا ِ دِة ا وٌعُ مَُد مُوأ ، ُز اَُف . ا

َُرِھُوَن ََ إُِم  أَطُ أن أُرِوَي َطَُم إ اد وأن 
   ،مُِ َ ًَُ َُوَ َفم؟ وُِ دى مَُوُ َُِأ

َ َءوَن اَُر  ،ً م؟َُوُ َُِم وأََُط ن أُرِوَي  َُ
َُرِھُوا َ َََوُِم ُؤِمِ◌ُوَن أن َس ٍء ُُُِ أن ُرِوَي َطَُم، 
  واُُِ وأن  واُِؤُ م أنُ ،ُِو َََ وأن ُِوَ م أنُ

 َ ٍَو ٍ .وََُوا وُ م أنُ".  

ھذا  َن ُوُع َُو ُُ أَِب َط ٍن َِظ ِِن ُِز   
د إََدَم ھَِن . اة، د َم ن ُرِب َدِِ وأِل ََِدهِ 
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َن، َن َُُم  واهُ  ِزن اََرِا" : لُ  لُو وَ َق 
ُو وأن قَِ واُِؤُ م أنُ وهُ؛َُر م أنُ ،مُ وَ ُهَ .

ُم أن َُوا  إِِر ُِم  ُلُ  رُد اُب أن ُِطَُم ن ِل 
 ِوُز إُرَوا ،َدِ ُِر إُ ذيُر اا ،ِوَ   َِرِر اَِ

ِب  ا  وَ َلَ ُُ َُؤو َُُو ذير، اِء اَا َِد
ُِم أن َرُُزوا وأن َُُروا ن إُِم ُِل ِِِ . ِ  تٍ 

 ُِر ا َِد َل َِرَر ا وَنَُر د ،مُ ِوَز ".

َ ة ات ا ،وعُ ن رىُا َُظا َََُش . ا د
  ُرِظُ َن ،ةَش ھذه ا ََرض، وا  ُھ ًًَِة را وُعُ

 ََُو َُذي أا قَق اَطُ ًَِ َُو ً .  ُرِظُ َن د
 َُشوَ أن  ُ أراَد  ًة َشَ ن أن ُ . ا ةُ ا

دِة اِن ا ٌوَرةُ ل ھا  وُعُ َرھَأظ . ُدََةُ ا
 ً َو ًوَ دأ وَھِرھَِ ھ.  

 إً آَر ُطَ " أن ُُوا ََِدي،"َدَ ُولُ ُوُع،   
أ ُھَو اُُز اَّ، وأُم "َُو َُوُل  ُھ  ھذه اِظ . ،ِن ان

َف ُُُِم أن َََوُوا اَُز وأُم ٌع، وأن َُوا َ ھذا . ِعٌ 
 ُُ د َكم ذُُُِ م؟َُوُ ُُِ َُُ ٍَطرِ زَُز اُوَن ا

 َُُوَو َُُو و.  

ِ، اةُ ا أَھِ ٍث وَِن ُ ،ًَظُِر ُم َف   
ُ َظُِر ُم َف أراَد ُ اُب ُم . ُُُِم أن ُُِوا ُوَُم َة

ُم أن . َُ َ ٍَم أن َوُوا ٍَِل . أن َُوا َُم
َِ ُوا  . َِ  لُِو َِِ مَُإ ً ِزوا َرُرِھَُ م أنُ

ِ  رِء اَز اُ ُوَنُ َد مُ َِ.  

ٌل ُز(ٍَِِت أُرى، ُم أن ُُوا ََِدي    َُ ُھَو  (أن و
 وا َدَُرَ)س ِر أوَ ٌلَُ ُھَو ( ٌة مُ وَنَُ ن وإ ،

دَدةِ ." أِ  نِ رَرَب اِز وَُل اأ أن ُم ُھَُ  وَعُ إن
دَة اا طُ وَف ب را . َُ ِ َنا ُم أنَُ ل ُھَو ُزُا ُُ

دَة اا طُ وَف ،ُرَوا . ُولُ أنَ طُرسُ َب د
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ُ ؤُِن  ِن ِل  ُح أ رَُ  ُد أنُ َن ،َُُ َ ودَُا
َُُ ذيُھَو ا ،ِ ودُطُرس ١. (اُ٢١: ٣.(  

   ا ِطُرس وُ نووِ َُُرَُت وََ  واَُ م ذ . َُرأ
 ن ،َُ وَنُ وُدواَُ مو ُ ُدواََوع إُ ِذ َن َددَا أن

 َُن ُھَك ." أ أُؤُِن ط  أِ" : ََُُرَُم ِن ان ت ُروا أ َذَ
ُولَرٌق َن اذ وا ر . َذ ُوا لُ را  أ ،ًُذ أَن ا

ن ا َِرُ أو َُُوا ُرُوَُ ُواُ نذوع اُ .  

   لُ نو ،رھذه ا  وعُ ن ذَن ا ُرََد اَد إ
،  وو م ََُوا َظُ َوع ُرُِِ إَُدوا ِِِل ُطُرس وَُِوا ُوع

د ُ َطُرس َوِھَِ اِن اِّ اُوَذ َد َل  . ھذه
  ." أ  أَم، و ُرَم ذَك أُؤِنُ "واهُ، 

َدَِ ُل إ اَرَِ اَُ  وُد َُم  اُُور،  أن   
 ََِ  َُُ  إ َُُ  ِ ًِطن، إَر ا .  ُرَ ُن ًأ

 َِن ظا  َر أن  رىُأ ًن أن، وِ وِرا.  

   َُظِت ھذه اَ ُ وو "ةِز اُ َظ"  َظِھذه ا ن ،
ا وَھِرھَ ُدُزُِن ا َثد . ذيل ان ا  ًِ ھ َُظِ
ََو ٌَد ُ .ظَِر اأو إط ََرَ ُظواِ . َ وُعُ َدد أ

ِن ھُؤء َل ِِم دِل ار َ ِداَواِر اوراً . اُُوُع أُ َل دو
ُِدوِن ََ، وأُولُ ُم أنََ َب ذَك ُھَو أنَُُ  م ُھوَ "َل، . ُ ًَِم

ِ ر ا مَُِ ُن وراَءُِب اَ ا ھ ُوَطَم اَُِدوا".  

َُم ُوع، "  ،ًذا َُل َ َل أَل ؟"ُوا،   
" ََُذي ُھَو أر واُِؤُ وهُ ." أنُ  ،ُه " َت ِطواَلُل أَ ذا

ِ، أِْر ذا َُل ِطواَل ار؟ ِل اَِن ا َُُ َتُ ر؟ إن ا "  

   ََُ ِ ٍَِ وُعُ طِة ھذه، أِز اُ َِظ 
دِ  وا. ا ،ِِ ن وُعُ َرُھمَد أ ًا دِ ً َن َُ ذي .

َص َوھَر ُ َُ وع ََُر وأ َُأن أ أَود" : َُُأ  ھذا :  ُل وأ 
 ِطُقأ َدھ ،َُ ٍتَِِ َمُب أن أا  ُُولَ د ،مھذا ا .

ھُؤء . اَُض رُُوَن   ِ . أُم َ ُولُ  اُب أن أمَ 
ون دَُ . وا  إٍم  َ وَُ وَن   اطق
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أُم ِت ِ اَ ُوُل  اُب أن أِطَق  ،دھ اُص 
وُح اُُدُس إ اب، َُِوَن أن ھذا ا رم اُُِذ نذم ُھَو ُروٌح ا

ھذا  أَُُ طواَل . ھُؤء ُوَن إ  دَُُ وَن ھذا ام. وة
  ."اوم

د َن ُوُع ُُِر َھُؤء اس وُُِر ُن أ ًٍر ٍُِر   
اً  د . ِلإ  ًِ ُِا  ََُر ذاا  وُلَ َوُ  َوُ . َن

 َُ ِِ ن ُ ُلَ ٍل ََُن ووَن اَُ ِن أنُِا . ِ ُلَ
 ََُأن أ ُُِ ذيا ًو ًََ ِلُر اُھَو أ .   ھذا نو

 ًَرُ أو ًظِوَن واَُ وُدَ ٍصَ لُ أن . ِ أ  ھذا ُِد أنٍَل، أ
ُم ُؤُِوَن أن ھذا ُھَو لُ   َكُوا ذََ م أنُ ،مَُِ  أن 

  .ِ اذي أطُم ََُوه

  ُ ٍَ  أو ِرِل اَِم ا  ُ َكَو ُرَ .

ا ُِك أ َل ُرَو َ أن  ذيُر اا ،ً ُِزٍل أو أ َ َر ُِر
 َِزٍل أو ََِ ِذرت ٍس، َرٍُل وأِر ََِ ِوَُِ ِكد . 

 ُ ُمُُث َدَ وُدوَنُوَ مُ ِع أِ واَ م أنُ ،ُونَ مُُ
 ُُوا، وأوَُِ ُُوهََِ ُ مَُذي أل اُوَن اَ م.  

  َوُن اَُ ُث وَنَُ أن ُدرُ ُ . ُك رَُ ُرق ا طَدى اإ
ُ اُؤَن ُُروِج إ اَِم ُث ُوَُد اُص اذي ُوَن 

 ُرَج إ ُج أن َُ ُ أ ھ ، وَتو ََب ِرزََِ ما
ِِ . ِة ٍَ ٍصأ َ ِدُوا م وا ُروِج إُ ُد ذا

 ِنو ِ دا .  وُعُ ُ َم ذيا ُِ لُ اَھذا ُھَو ا
 َِظِ"ةِز اُ".  

   ِِّري اِإ  ًء  َر ِسَن ا ِرا َ ِلَا 
َر ل أو اََا ھ ِرَ  ِتَطِر اَد أأ ُِد أنل، أا . أ

َر، وُھم أٌص   وَنُُ ُمُوَن أُوَ نذِس اَدِد ا ن ُب أ
 ُرواُ أن َ مُِد أَُت أُ مُُدوَن أَ مُ لءِء وا

ُف م، أَُِف أنُ َظَُم . َُوَن أُ ًَرةً  رأ  ،نو
 َُُوَ  ِ ُروَنَ.  
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ل  رَن ا ُرَا  ُُُوَ   ُرَُ ًوَ دُتواٍت، و ِة دِ ُذُ .

ِل اُد ِرَب أ َب ،رَُن ا نِ وا ََِا َ د َن ذيا َِ 
َر ُِِذ وٍت َطول َُ  َِ ِت اا" : وراء، وأا ظرُت إَ إذا

  ََُ ً َنو ٍَ َدِري، وُ ن نِ وا َِِ ا 
 ِ  ِة اِل  اَأ  وِلُُ ُل ُت أُ ِم أِا َ ،راإ 

لِ ر ِرط واَم ُذ ام  وأ ،ِوٍح ١٩١٤اُُوِ أرى ،
 ًَ ْزُِم أْق وَُم أ َل . أ رّيََا ََُِا ُروم وَُم اََ

 واِت ا ا و أ نُھَو ا  ً ََ َن رةن اَوا 
  ًِ ًواُ وَ دَل َِو طَرِة اُ ِبِ  واِت ُت ھذه اَ

َب  أن أَُوَم . ِِس ادارة وَدَل ُُ ًَِ وت و ،ذا
 َمِزي أُراِف اِ رات، أَذَُرأُوَن ھذه ا نذَم اوأ 

دُت َ َن ا وَن أً وَن اَ أف  د ،و طا ِ 
 ً ِديُر ا لَن ا َ".  

ِة أء   د ن ََُِِ َء ،ََُِ وُعُ َء َد . ُدَأ
 ء اِر اَ َن ُةُا ھ  َُِ ر "أراَد أن لا
 ً ِديُُھَو ." ا وع، وُ ن ُھَو ُمَ ٍصَ أي ُِد أنَأ 

  ُوبَا ِِ ُص َُ وُنَُ وَف ،دةُ اا ھ ُن، وا
ِة ٍَ وَن  ،ًَد َت  اَ" وَ َِِرِه،  دُِ  ُتَِ

 ً ٍدُ ر ٍل َد رَُ ت".  

    ََو ذاھ د وَنَ أن ُدرُ  وُع اُ  َر ،َرأِ
 ًَ َنٍِن و ُش د وِرُُ .ةِز اُ ََظِ طذا أ . 

ِ واُدي َِب وِس ِظَ  ل ان ا ًوُع أُ َم ،ةِز اُ ِ
  .ٍل ِل

  

ِدس لُ اَا  

" ُمَ"  

    ن دل اَن ِروع وُ َن ِداَواِر اَم اد َوُ ُُِ
 ِن ھذا ال ِح اا . د  واُرُف ھذا اون، وِِة أ

ُ ن َدد  إطٍر دد ودََُ ُف اِواُر، . وُ ُرَن  َدأ
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ً آر دِ ًر َم د وَعُ َرأُ أن" : َن ُتٌم أَُ أ . ِ
ِوي ِب اَن ا ل ، َس ". رَُ وُعَُ َن ،رىٍُت أَِ ُح

" :وسُِ ٌمَُ ُ ََن أٍص أ َد رَُ ُتَ مُ . أ ُھَو ِ
 ".  دُا   ُھَو َُ أن  دَ َن ،ھذا ريِِر اُن ا

  .اُوة

ء   دَن ھذا ا دُل اى ِر د ، طو . َن ُروُح ،َرةَ ٍت
 ،ِ م ُھَو اِِوا"  وىِ ََد َس َك ھذا؟ِ إد َ ِ َُم َف

ؤاُل َ زاُل ُواُِ اَوم." َُوُ ُُرھٍن  ھذا ُولُ . وھذا ا ُن
 ََُِ س ُھَو دَُب اا رُ . أن ٌصُد أَوُُون،وُوَ َف "وَن

َد رأيِ اِص  رُ َس ُ ِرُف أ َف؟ وٌَ َء دھذا ا مُ أنَ
ُس ُھَو  دُُب اَن ا إذا  ُمَ َفم؟ و َُذ أ واُ نذا

  "ِل   اُو َ؟

   َُ ؤاَل ُن ھذا اطد َطرَح ا  ِر ن ِث ِح اا 
أ ًََل ُ؟ أ ًََل ُ أيَ ٍء؟ ون  وو َل ًَ، : "اون

 ًَ ْنَُ م ُُوَ ".  سإ َدَإ ا دَا َُدا ھذِه ھ
 أ  ً و ُِدَ زاُل  وُھَو ،ِاِ . ََى ا د ُنط

َُِ؟: "ا ُ ً ُس ُھَو دُُب اِوُع ھذا " ھل اُ َو َد
ي أَم اس،   َن اِح اِس، َل ُوُع  هُ،  دا

"ا أن ھ ُوَھَ أن َ ا َُاُوا ََِر د ً َس َن .

ُِذوَُ، أو راٍر أدِ أ ،َِّل أن   ٍر ََ َِ ُن َھَو
  .َُوَن أيَ ٍء آر

  ِ  ن ھذا وُعُ ُرَُ" : ًَََُ ِ ن ٌنَرب إَإذا إ
 ََ ن راَدٍة   ِ ََِ َلَ َُدهُِ أن ِ َن ًِط ، ََ

ِذا دِ ِ َُ ُھَو ِ َُم أن وَف ،  تَُِأ ".  

ُوَن "َن ُوُع َُولُ ٍَِت أُرى،    َؤھُدوَن اوُص اا
ِر ن رأِم ُُِو  وَنُِرَ ذيُص اُھَو ا ،ِ ِِص َو

ِدَن َِرٍَ وإِزاٍم ن ُوا إراَدَة ِ وُھم َُوُوَن،  َزوُ ِ ن" 
  ."ُ، أُرُد أن أََل اَُم
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وِ ِف طِِب اُوِن ذاَك، اذي أَرُت إِ ًِ، وارأة   
 ِ ا ،ن اِِب اوا ن ِب رَ ِ  ِ ًَِ َل ذيا ، ر

وح رذه ا ِِ وا إُ م أنِ َُِك أِن أُو دِل ار وُعُ َل :

ََِ َ َبِ " َق اطرُد اِأ د ،مََُل اَل أن أِِ ُدأُر 

س ذه ." ِم ُوع دُِب اَن ا َرَإذا إ  أ ً َ ُتَََد إ
اطر اُ َُ وُع ن َِرَب  ن  ،ِِوَف َُِف 
س ِِِ، اذي دُ وُع  ََُل  دُِب اَل ا ََُر ذاا

 ِِ.  

إذا أَُم ٍص إ ، ودُم َرَ وإِزام "َل ُوع،   
ن َُطُوا وُوا اق اذي َُِدو ،ِ  َُدھَُُ َ ،وَن 
َد  ُروَن اَ وَف ،ِ  َُوََ ا َََوَن اَُو

 أن ِّا ُم ُھَو ِ".  

    دََ َكََُت وزوَت أَك ذھز أزَِرُئ اا ْر أ وَ ،ً
َ را ،ُِ ن زواَُم أََ راِداً وِرَ ،ًوِن ُل ُ د 

َن ا َرٍة وٍرُُأ  َلَ أن َِرِ واج زا َل إَرَدِك ار .

ِ أيَ  ُ ُل  أيَ ٍء  و ،ًَ طُ  ُ ً أ نو
  . َن ار

ْر أُم َذَھُ إ را ،َُِ َل ُم ھذا    وَ ،نوا
 ،ّا ا روع"اُ َل ،ن  : َُء أطَوٌط ُھَو اُذَن ا ر .

َدِة  اطِء أَر َن  َن ا ُدزَك اُھ ُ ھذا ُھَو أ ِِوَ َُدهَ ذي
ا َوَك َوََك ازوج وُول،." اذ را ُ و ُم" َ ُش َتُ إن

 َ  َدھ ،ُنُِ  ِرَأ   َلَ ِد أن رُ َِكَوُن زوُ
ا َِو َزوََِك وَُوُل َ ". ،َُل َك َ ءٍ  را ُ و مُ" إن

  دھ ،ِ ُ َِ ِك أنُُِ  ِك رُ ِكِزو َ َنِ ِتُ
 ًَ ِك ُل ِكُوُن زوَُ ".  

   َِ د ُ ُس أ ََرُح ا مُ وَُ ،ً وعن ھذا ا ِن
 ًَُذ، وُ ُد أنرُ ُ ًُ َك  ،ٍمطداٍم داِل إ  ِرا َِ 

ُر أداً َطء ُ  ُ . ًو ً نَو زا ِا را ُ َُ مُ
 ً ُِ . را ََ ِنَق زوو ط ْر وَ َن ُلُ را  و ،ا
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 ََِِِزو ُر َُ وُنَُ ،لََن . ا ِل، أو إنََن ا َُو زا  و
ُر َِزوِ و طُ أن ََل ن أِل  َُ وُنَُ ،ِزلَا  ُلَ

ِزو .أ لُ ھَ تَ أ َِ ُر َُ َوُ ُج أن ُ وأ ، دِ ً
 َِطر ِ  َدِةَُوِن واََد اَ  دَُ وأن ، ِرِهِد ن َرَُ

ُطَ . ،ً ُر َُ  ُرَ" َِل زون أ ًا د ًزاَُ ًَ دُِوَف أ
 ًَُ ُتُ  ،وما ".  

ْر أن ا   وو ،ًُر أ َُ ََو ز"نِا ِزو  . دَِ َلِ د
وُھَو ُرُج ُلَ وٍم َن اَِزل ََل وََب، ُ َوَر  . طواَل ار

ِِت اوإ َِِح . إرِزل وا إ َِ ُج أن َوُ
 َذًةذ ًََوَل ومو طَن ا ". ِ ُِ ،را َِ  ِنَِ د

 َ ً ُر أن  ُِ ِزل، وُھَوا  ٍَِدَرٍة ھِ  أن
ُ زو  ٍَُُن ل ُِ ٍر   .  تداَن ا وعَ ذاھ إن

 ز َي ؤدُ ُن أنُِرابا ِت إ . دالَن ا ٌوٌع راَ ل ھذا
و ِّوَل ن طُ أن ََل اََل ر زا.  

ھل َمُ "َراَ ، طَ رأُت أزواُ ًوَن إ وَُوُون،    
  وَرًةَ تََدد أ ھإ ََطأ رة اَك اِ س أن َا أ َِ

–    لُ َز َرُ دل أن رِك ارا  ََِز إھَرُ أي أن
 ِِ . ِب ھذاََِ وما ِ  ِوَن ا َد َر م ُدِھُ

ً، ُھَك  ِم ن ِم ُوع، َديُ" ُت ُم، ." ام
أر ِ مَُِرُُد أن أر أُرآ ً نو َِو  "!  

   ،ِ َن  ِِ وِنَ ن َد  أن ُُِ َفَ وُعُ َرَأ
  َُِ وأ)  َوُ١٧: ٧ .( إ َِ وع أنُ ِلَِ ن ُم ُن

ِط راَدِة ِِ .وعُ ُوُلَ ،رىُم أن : ٍت أُِ وَنَُ ن
ِ م اُِظَر َِطِوا ِ ُم ُھَو َِ ُدوا أن  .

 ،ًُوُل داَ ُِن ا" ، وِل إُُوَن ا ُن  د
إراَد  ُرَؤُ وَف . ِ ُِِْذ أِوأ ِزمُ إراَدُوَف أو ،ً 

ا  دراِت اوَھُرهُ، ." اَ  وُعُ َل" ُس ُھَوَا ،
 وع، . اُ َُُُ ذيا قِق اط َِواراِت اُذوا اِ إ

راَد أٌد أن ََل ن أ. ووَف َُ اُرھُن اِ إزاَُم اراِديّ 
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 ، ََ ھ ٌََُ ن ِل  ،َِدَ ُل ذَك، وَف َمُ 
  ." إذا َن  َِن ِ أم َن ان

    َن ِ ًَوُ ِب ُھَوِا لُ ُولُ أنَ ُسوُ ولُ رَب ا
 ُھَو اَو ،دَ وُل أن وُِرُ ). ١٦: ُ٣وُوس ٢(  طُرسُ 

وِح اُُدس  رَن ا َنِوَُ وا وُھمُ وَنُ ِدا ِ َسُطُرس  ٢(أُ١ :

ُِروِح ِم ُوع ھذا اذي ُُِر َف َِرُب َن ِِ، أرى ). ٢١
َُ وَ اب  ُ ُن أنُِ  ِنَرس دُن . ارِن اھذ َِ

ُھَ ِن وُِن، ون ِرأ، واٌِد ُ ُھَو أَُر  ًَُن 
ِ. ار س ُھَو ا دُِب اا ن َو ُل وا ُرُب : "اا

 ِ ًَوُ س ُھَو دَُب اا ن ٌ س ُھَو دُا ". ُ ظرةوُل ھذه ا
 ،وِن ا" َس دَُب اِا ن ،ًَ وُنُ س دُُب اَل ا 
 ِ ًَوُ ر . ُھَوَُء أطوٌط ُھَو اُ ُس أ دُِب اا  ُ د أَرأ

 َُب اا ن ٌ َرھذا ا ن ُنِأُؤ  ،ذَن ا ُُول َس د
  ."ذَِك،  أُؤُِن ِ، وھذا ُِم ار

  ِ ا وِن ا َُِ ظَرةُ اولُ اَ" : ِ ًَوُ ُس ُھَو دُُب اِا
 و ٌ ُ  ".نأ  َ دُِر اا ِن و ظرةھذا ا .

أ ل ھ وُس اَا  ن ِ ًَوُ َبِا ُن أنِأُؤ .  ،ذاِ
 ُُُوَ َس دَُب اا ن ، ق ُس ُھَو دُُب اُِوُل اَ . ِن ُظَرةھذه ا

ُوا َ ُِق  ِس دُِب اا . ،ِ ََِِ ن َِ ظرة اھذه ا نو
اُص اذي َُِل ھذه اظَرة . أد ن اظَرِة اُو ذَھُب ُطَوةً 

ُ ُوٌط ُھَو اَطُء أَُر َن "ا َِِن اَوِِ  اَول،  ُن أِأُؤ أ
 ً ِوَرًة ِدَ رُتََإ ُوُل ھذا، وَ َس دَُب اِا ن ،ذَا

 ِإِزوا  َُت ھذه اَط د ِو زا َ  ً ".  

  ِ ُ ُرا مَِ ُن أنُِ ِ ََِِ ِن ِنَََِن اھ :

َس َُولُ ذكَ "اظَرةُ اُوَ ُوُل،  دَُب اِا ن ٌَ ظَرةُ ." ھذاا
 ُوُل،ا َِ" َكُس ذ دُُب اوُل اَ ،بَ ذا او ،ٌَ ھذا ". ِ

 ،را َ ِنِ  ِنظَرِن اھ" َك، وأذ ُوُلَ ُس دُُب اا
ون اَص اذي  اظَرَة اَِ ." أُؤُِن ذَك، وھذا ُِم ار
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 َرَظَرًة أ َذِ  وأن ، ِ ن و رٍَع أِ َم أن ِِ
وِن ا ًُ.  

   ِ دِد اا و ،َوُ ِلن إ رَ ِ ِح اا 
 ،ِِ َل وُعُ ُُولَ ،ر..." قَ َك ُھَوُ ". ھذا ََُ َد

 ِن إِل اََدد  ِح ان ا رَ ِ َدِد اَِب اِ ق إَا
 َوُ" : ُمََأم أ  َن م ھل ُھَوِرُف ا ،َََُ َلَ ٌد أنَء أ إن

َ ن أ" ، ِ َ ظَرةُ ا ھ ِ ِ ظَرٍة إ ُل إ وَ ،
 ِرُبَ َف ِِِ  َرَوع، وأظُ  َ ا َر طا ھذه ھ ن

 ِ َن . َنِِ ِ َِِ ن ِرَبَ أن  ،نَدَدَِن اھذ  ًءِ
 قَِن ا . ھذا ِ َم ُد ذيا ّدُوَب اُا وا ُ َِِت اَ ّقا .

 ِ ََِ ن ،سدَُب اا ُ  داً أن ََث ِن اّق د َرأ
 قَ ھ . ،ُِوُ  زامَِذ اِ  أن  ،ّقََف ھذا اَ َل أن نو

  ُُُِ  َنرُ ،ُوراَءه َ ذيا قَُق ھذا اَطُ وَف وُح أ را
  .اُُدس

   قَز اَُ أن ِ َس ، َوُُس ووُ نَوُ رِت اِ ِبََِ
وُح اُُدس رهُ ا إ  إذا إ ،ِ ِ  . ِبِا  ِط ُة دِ ُدَوُ

َ  طُ أن َُطقَ  أ َُُ س، ا دَُدةِ  اَُ ُدوِن ِ ََِِ ق
ُوُ) . َل اَق اذي ُوَُد  ََِِ " اذي َُل َُ رَد وَلَ "

؛ ِ ٢٧، و٢٠: ُ٢وَ ١؛ ١٦ - ٩: ُ٢ورُوس ١؛ ١٧: ٧؛ ١٧: ١٧
١٣: ٢(  

 ِن ھذ   ِح اا  رىُأ ُِط ُدَوُ ل، اا ا
َُِ أن َ . ن وُھمِروع اُ َوِةإ َ ُحَدأُ ھذا ا

 ِِ ُ طُ وَنَُ أن َ ذا ُ ُوَنُوَ . ِ وَنُِؤُ ُواوَُ م ،فََ
ََرَك ا  د . َُ َد د ُھمأ ُِدوَن أنَ ُوا ل) ُسر٣ :

واٌِد ُم، وُھَو ُوب، آَن ُوع َد َِِِ، وأََ واِداً ن ). ٢١
  .أوى َدِة ا َن اذن َرأُ ُم  ِر ال

   مَِ َن ذيّل، اظََد ا َرُ أن ِ وعُ َُوةَرَح إَد إ
وأن ُِرَي ُِزاٍت ُھك،  ََل إِراَف اُِل  ِ أُورَم، 

َُم ن ِر ََُم َُن ن . وُواَََ اَھر اُ ُر اِد
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وأطُھم . طَُب ھذا اوع َن اُواََ واِراف َن أھِل ھذا ام
ً أن ُرَ  َُ نَُ م ُ و ًِطإ  ُوا إََطَد أن إ ْند، وِا

ود . أُورَم، ذھَب ُوُع وَدهُ وََر اِد ووَظ ُوٍع َرٍة ُھك
ُ داَ ًُل ُ ر اب  أ ِ ِح اا  وُعُ َل)٢٩: ٨ .(

 ُ وي وأن َب اا َِرُ أن ِ ط ُطََ ْنَُ م َُوإ َِر
 ُط  ًُن أ َكذم، وأھَل ھذا ا و ،ً آٍن  َنِرا

  .ذكَ 

َُ ٌُم ُرٌَل َن ، وأنََُ  ُھَو مُ    وُع أُ َح رَ ،دِا 
 . ًرأُ أ" : ُوعُ َفد، وَِن ا مظَر اوِم اا َدى  وو

 ًِ : َْربَو َِْل إَُ ٌدَِطَش أَ ب . إنَِل ا   َنن آ
 َّ ٍء ُرأ ِِطَ ن ِريَ ". َُ  َوُ ُفُ مُ" : ِن َل ھذا

وِح اذي َن اُؤَِن ُزَِِن أن ََُوهُ  رد. ا نَُ م وَح را ن  َِطُأ
) ". دُ  َوُ٣٩ - ٣٧: ٧.(  

   ِ ًراُ ُوُس طَوِت اَد، وإِذا ا وٍعُُِة أ دُِ ُلِا مَ د
 رَا  ٍَرةَ َن ً ِ َِطُذي أِء اا  . ِ َؤُ ُءَن ا

 ٍَِدَ ُبَُ َنوام، وِ َِرِ ن  ،نِ ُسُد ا َردُ  ِ
 اَوِم ) ٣: ١٢إء ." (وََُوَن ِھَِ ًَرٍح ن ِِ اَص"

وراِن وَل اََل  د سا لُ ِ َوَ ُوُس طِت اََد، إَن اِ را
 ِا إ ً ِزُر َرُ  ِ ،اٍت ر َ ُ ُت اََ د ،أر  ِر

اتٍ  ر َ أر َِد وَل ُ.  

وِح    رن ا ظَا ََُظِ َُِ َِا َظوُع ھذه اُ َرَإ
ُ إن َِطَش أٌد ِِه ن ِِ . اُُدس ر أَ ٍل أو◌ُِظ ِبِ َن د

َُُل ھذه اَِظُ إَِرةً . إُ ،ِ ُھَو َُُص ام اص، تِ 
ُل َمِ◌َداً ن إَِرٍة إََدُ وُع َ ِِِ  ارأَةِ  َُ ،ً ِز

رِ ا . ، َِء اَن ا َدًةًِة وا ر تَِرَ إذا   وُعُ َدھد و
 ن  َنرطَش ا رِوَيُ ُض ٍ َ ٍه َ  ُُِ ءھذا ا

 ُن ٍَ إ . وََُم َُِروَن اوَدِة اددة و َرَةُِد اَِ ُھ
  .َر
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   ِ َِه اُر ا م ُھَوُا َا َا َن أنر َُُض ا ُِدََ
ھِن اِرِن . ذي دُق ََُِر ن ِة ا ن ِل اُؤنا

 ،ًِ لٍَل أَِ ُ مَِ وَف ،ُُدسوِح ا را راِن إُ ِنا
ي، أو  زَُ ُهُ اذي دُُدس، اُروِح اِء اَ ن ُِرُھُ َد

ِ ُوُوٍح أن ھذا ). ١٤ - ٧: ١٦؛ ١٧ - ١٥: ١٤(اُِن  َوُ َفََد إو
 ًَ وُنَُ . ت ُُدسوِح ا رِف او وُعُ ََدَإ ا ََُِا

اُص اذي  إِِ  وَُِق  "ا " ، راط،"
َِدَُ ".  

ن وُوع، م ُف  و ت َمُ    دِل اَن ِر ُداَوةا
اِس اََل ِِء اَِض ُ وع رُ . َن ،ُِِِدو ءھُؤ َر َدو

م َْم ّط إٌن ل ھذا "َُِرُھم اَوُد ََِِِم  إِِ ُھو، 
َن إِطُع اِس َدُ وا ُِط ھذا َِرًة ن َف !" ان

َُرَُِ وا ُوَع َُِظ َِك اَِظَ اَِوُُ . وَن إُ وع وُھَو َِظُ 
وِح اُُدس،  اَوِم ار َن اِد رِن ا . َوَع أُ أن ٌَُِ ذا أ

 ٍَِرة، وَ ٍة ُوِ ظُُِدسھذه اوِح ا رَن ا َرة .  

   َم ًِ ِ َن ُلَرُُم اَُوُع ُھَو اُ ،حھذا ا  .

ً اواُِظ اَدُر اذي م َِْظ أٌد  َُ اطق أ ُ ُن ُھَو . إا
 َِ ِلََ ٍراَدة ،وعُ ِم َن راُبِذي اا قُق اَطُ  

اُن ُھَو إُِق اِد اَِّ، اذي َُرِھُن أن َم . ُ َُوع
ِ  وعُ ِم ِقطَ زاِمِا َ ،ُ ُم وع ُھَوُ . ةُ ھَا

ُل  وَو ََط ُِطُ ا  َهُ ااِ ن ُقد   ٍه ِر إ.  

أِ ِْ، "ھل أَت  زالُ َُب أًِ ً، وُوُل ُوع،   
ھل أَت راٌِب ن " وَدھََُ  ذَك را وإِزاِ اِ؟

ن ا ًَُ ،وعُ ِم ن َِ ٍلَِ ِرَبَ  ََُطُِ ، ق
 ا ،ِ َِه اَك ا ن ً َِ َتِرَ ِتِ◌َك؟ وھل َك وِ
ُ ًَ ُُِم راً دُق ن َِك، اذي  ُُرِوي اُروَن َظََُھم، 

م اُ ًَِ وَعُ ِرُفَ د؟ وھلدَ ن ُدوَنَوُو ِ َن َء ذي
  وََِ اِه اَ؟
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َُك ُ وع    رَُ وَف ُ ََوِدَرا  َوُ َلإ ن أن ُِقوا أ
ا . ِ ِب اَُِن ا ً َُبطَ  ززَِرُئ اا وَك أُأد

 ذا اَُب، ُث ُُِ دراََ إد َوُ ِل نِِح اَن ا اًء
ِا را.  
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