
ًَة عدداً بعَد اآلخر رِسالَة ُرومية ُمَفسَّ

)الجزُء الثاين(

برنامج »يف ظالل الكلمة«

كُتور ِدْك ُوودُورد ِبَقلَم: الَقّس الدُّ
كُتور بيار فرنسيس تَرَجَمة: الَقّس الدُّ

 All Rights Reserved
جميع الحقوق محفوظة

            جميع الحقوق محفوظة للمؤلف وال يجوز إعادة نرش أو طبع هذا الكتاب بأي طريقة طباعية 

أو إلكرتونية بهدف بيعها أو املتاجرة بها أو وضعها عىل شبكة اإلنرتنت إال بإذن من الخدمة العربية 

للكرازة باإلنجيل. ميكنك أن تحتفظ بالكتب واملقاالت لإلستخدام الشخيص، كام ميكنك ان تنسخها الجل 

توزيعها مجاناً لتعم الفائدة. 



 - 1 - 

 

Mini Bible College  

  

 

 

Study Booklet Thirty 

  

The Book of Romans 

Verse By Verse  

(Part 2) 

 

  

  

  

 رَ"ِل اِظ "  

  

  َُ٣٠ب َرَم 

  

َرًة دداً َد ار َُ ُرو َِر  

)ِ زُء اا(  

  

  

  

  

ُور ِدْك ُوودُوورد: َِم دّس اَا  

َرَ :سر ر ورُ دّس اَا  

  

 

 

www.arabicbible.com

info@arabicbible.com

الخدمة العربية للكرازة باإلنجيل

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



 - 2 - 

ل ولُ اَا  

" ِش اِ َ دَُ"  

  

ُم ٍت  دُ ٍتَُ َِن أر ٍَِِ  ِ ُب ا ََُو اذا ُھھ
 ول إُ رُس اوُ ََُم ِرَُ ا  ذاا َِرا واَُِ نذَك اُو

َُك . ھِل ُرو ،دداً َد ارأ ََُك، أِوَزَِ ُل وُب ا َُِن اَُ م ن
 ُ ًَُ َك ُلِرُ وَفو ، َلِ َك، . أنَِ  َمَََ إذا أردَت أن

 َُا ُج إ وَف ،نِر ُرو َِر َرا دَم ھذه اَُ ِب أو أن
 َِوا  رارِِر او دِف ل وا . َِِ  ُتُ  َم أُر

ُول إ أھِل ُرو دداً َد  رُس اوُ َِِم رَِ  ِذاا ِِراا
َل أرَِ إٍت ن ھذه  ُت أو  ل وِب اَُا   ر، وا

 َ را َِ ا َرِت اُص ا َُب أَُھذا ا و ،)ن ) ٨ -٥
ُول اُھو ھذه رُس اوُ َُِ.  

 ،َرُِط ُوُس  رذه ان ھ ُوا َرِت اا 
ِط ررھذه ا. ا ُُِ ُ ة، وطُ ًَ  أ َُِو َ َر ا

  َنأ د ،ِ ُنِؤُ ن لُ ًا ر َنَر أو أ رَ َ ة، أن ر ٍر
وع اُ ِل ن ِن أ ََُِ . َرِت اھذه ا َُُ

ر  ذ د: "ُوَُد  َِ ادِد ا ِِن اِح اِس رَ
وع اُ َِر ِ َ ٌم  ،ن ".  

َِ، أي ن  ا َرِت اا ٥  ُس ٨إوُ ُطِرَ ،
ارَر ُوَك اذن أُُِوا أراراً ِِم  َُِ وُع اِ ُم 

ب ا  . ُِن أذةُ اطُ ُد وَنُ  ، ِلَِ ن ًراراوا أُ
ََُ ًَ ًة واَُ أن َ ل ،ٍةطَُ . ُلَ َف نو

ُ وع ا ًَُ ؟  آ د ِطا َُت طَِزُل إ ك؟ذ
 َ ِ دَة ا ُوَد اَِ أن ُطَ َن؟وأَِ َش ّر، أوَِة ا َ  

َِ، وَدأُ  ا َرِت اا  ِھذه ا  ُسوُ ُبُ
 َِن اِح اِس ن ِرَِ ُرو ،ُث ُُب  َدِد اَ َُوا

 ،ًِ" ذهھ وُل إُ دا  َر د ًأ ِِ ذيا  ُن ا َا
 ِدَ ِءَر  ُرََِون، وُُ ". ِل ن ِن ُر ر ُن
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وع اُ . َن ُ َُ ا ا وٌل إُُو  ُرَ ِنو
 َُو ِِو ،وع اُ  ُوِفُوكَ . اُل ذَ َف ُم د ،

ِ ، أن  طَ ًدا وَنَُ ُدوِن أنِو ،ِطِم اھذا ا  َدھ
 ُد َُ ًة َش.  

 أن ْ ،ل وا ََ◌ُُص ِك َُُت أُ إذ ،ُوا َِِدرا 
 ِ نََو ُذو وَل ُھاَوع اُ َل : َُُو ُُوَ . ِن

 َ ٍم ََِل إَِ َُُر و رَ لِن ا ُوا َِ .

 َ ُس أوُ َب د َد َ َََ ُ وُ َن ،ا ِن إ وٌلُُو 
 َِل، وا ھُ َُ وع ا ا َِا  َإ.  

 َرِة إ ََدَُوا ُس ُھوُ َدَإ ا ََُِا"َ "

  س"ھِر "ِوُا َِا  . ور ََرَ ط ت ِ َُِ
 ِا ذا وِدُُ َُُ و َُ و ََِ  ا  . َُِ لَ  ھ ِ

ِ نو  َِا ِ ُة ُوةُ وَ . َ د ،ِ نو  َُُل اَ
  ِوُا َدُم اَُ"ر ".  

  

َدِھُا َُ ا   

ُول ُوُس، رأُ  رمُ اََ ُ طَ ،َن ا ردٍد آ " : ِدٌر ُو
، ُلَ ءٍ ُ  لِ نٍ  ُل إِءٍ َُ َِ ،ٍَِوُوا وَُم  ُلَ  زَدُمأن 

س ُم ." ٍََل ُ ِل   زداُدونَ  دُِب اا  َدٍدَ ُرَذا أھ
 ِِِ َرةوَُا ِ ِ ن ٍب) .وس ٢ُورُ٨: ٩ .(  

ُول،  ُِدٌر أن ُِدَق ُم ُلََِ َِ ِب ُوُس  رَس (او
وَس ط (ُم ، وَ )وَس َِر(، ٍَِض ) ًََن اَ َِب

 ً َِ مُ ل ،نَرُوس واُُظ وا ُور اھ( واُوَُ َِ ،
َر اَُطب ( ُس ھذا اوُ ُر رَُدد( ًدا ،) ًَس أم )وُو ،

وَس  ِض (، ُ لَ ٍء )وَس َض اِء(ُل إٍِء 
وَس (، ُ لََ  ٍل ٍِ )وَس ِد َََدُرون(، زداوُدوَن )اء
ُ .(  

أي ُّل  ُم، َض، ُّل ن، ل وت،ُّل ُ ،َّل : ِر
 ٍِ ٍلَ لُ  دةّل زُ ،ن ّلُ ،ءَ ّلُ ،ءِّل إُ ،مُ ٍدوا
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ََُ اِد ادد ََت اََم رأُ !  ًرُد ُ أن  ََُن ُِم
ُ ََُذي أا قُروا اََوا وإُآ  َنؤُا ن ،ِبَ ذاھ  ُسو

  . ن ِ َِ اُدِھَ يّ ادد ر اِدِ 

  

ُ ؤَِن اَوم؟ ُر ھذه او ھل  

س  دُِب ا ر َر ا ًَُة ا ر ُتَِDr. A. W. Tozer   

  أنََُك إد َرأُ اَد ادد وَُظُر إَِِ  اَوم، َ" َ ُوُل، 

  اِد ادد ِ دا ََُ نُِ م َ ن َر َُ ". ِلََْأ أن 
 ،َ هَأ ِرُت إَذي أدِد اا  ُسوُ َدَإ ِل اِا

ُر صُ َف  َُ وم؟ا ِ    دا زرا  

َِ ،ُوُلَ  ةً را ر وُن "ُتَُ وَف ، ب را ُِرَ د
 ُم أنَُ َددَد اَا ن ،واتَن ا َنَِل ا أو َِ ُءأ

 ً وَن أوُُو ا  واَتن ھذا ." ا ُِ َن رآ  را
 دا  ِِِص ذاء اَز أ َفو ،ِِ   و را ِ 

  ً ُرو ِِ" : ِْقَط ِْف، و ،ًا دَُِ ْنُ ".  

ُول ُوُس،  ر ُ َل"َِِ َكَ ". ِر وِءَ  ،ًُِ ُدو
 ُ وم، أنَا ِِ ن ِددا  ِّو رم ا دهُ اأ َرذا اھ َِ

ؤال " :؟ط أم َ  " ،ومَا  ٌَرةوَُ ََا أن ََِ أن 
ھذه ا وٌل إُُو  َس نو . ُل إِ َف ِرُفَ  ُن ُرَ

 م َُْد ُؤُِن ِ َِ . َِِِ اَوم ُرَ أو .  

َ ،َوِل  ٨إ  ٥َدأُ ُوُس ُوََ ات  رذه ان ھ
 ُُُِ ًراراوا أَُُِن أذا َن  مأن إن ،ًََُ ًَ ًة واَُ أن

 َِ وِل إُُو ُنم اَِد . مَِد َن إن ُ وُل أَ َب دو
م اِِ وُنََُ ، َِ ُوَن إَِ َف ُوَنِرَ واَُ ُن، وإن

ِط ٍمَ ِطو  ِا  واَِ وا . أنَُر م أن وُنَُو
 ُد َُ ٍة ِش ِءرِ . َِا َرِت اوِع اُوَ مُ ھذا دُ

ذي ََوُر ٍل أ وَل َف َطُ اُطةُ اذن ، وا)٨ -٥(
 َُِ أن ِ ن ًراراوا أُُِواأ  ًََُ ًة واُ َ ،ِ َِِ إ

 ُدوا َُو.  
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  إَرُوا ُِ م

 ِ َِِ ُل إَِ َف ن َِ ا َُظر ُسوُ طُ د ،
ِ  َرَح أن  ، ط َت وأوأ ،ُرو  َنؤُا ُ َُ. 

 َُ ھ ؟ ووآ ِ  َرِحَا  ُسوُ ُ َُ ذا نو
  اََرِح  أَ َِ ُوُوِ إ اَ؟ 

َ  أن ُوُل أَ ُسوُ َب  ِدُمَ ًأ َ ن ،ِآ  َرَح
أَ ََدََ إ اُوُوِل إ اَ اَوُوَ واَُوح  ِ ذَك 

َِ إ أھِل ُورُوس ا َِِن ر ُهرأ ذير ادد اا . َُ
  ٍذ لُ ٌَرةَوَُوع اُ.  

ون َف ُُر  ُد راُ ِرُع َش  َ  ھذا 
 ا وِل إُُو ًَطر  َرو ُ أ ًِ ،موأنا ،ُ ا َِ 

 َل إَِ أن ِ ُ ُس أوُ َب َد أن ؟َا وٌل إُُو  َس
 َِ ٍَطر ُُِ ،َرَح ن َِِِة ا ر  َُ د ،ن ِ ِ

 َِِ وِل إُُو ٍَِ . َُده َُ ُ َؤھُ ََُِ ن َرَح أن 
 َو ، ِش ا  ًرَ  َم دُ مَا ُ ِدُمَ د َُ

 ُُر.  

 َِِ ُدوِنِ َِإ ُط  ِم، اَن ا ٌتُد درَوُ .

 ُُِ ، َِِا ِ رََِل اُِدوِد ا وراِء  إ َُأ َُدَ د
 ََُ  َروُ ِ ََُر ھذه َِِرِب اُت اَن . أوَرُُد اَر أ َ

َِا َِر ط َن ھذه ا ءا:  

  

  ُطًَ  زادة د زداُد اُِل أر"

َا ُُِ د ًََُ ُّوًة ُلِرُرُل أ  

ظا ََُُت، زاَد ر ََإزَداَدِت ا ُ  

ِت اََ ُ َُ  َفَ ،ُم  

  

  دَ ُِد ط ََ اِل

ُر ُُلو ُ ُو وُرَُ د  

www.arabicbible.com

info@arabicbible.com

الخدمة العربية للكرازة باإلنجيل

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



 - 6 - 

رََا ُِ ُبُ د  

ِوي َطء ا َدأُ أ َدھ  

  

 َُُس  ُدود   

   ََُُس ِ س

 ُُ ُوھ دَ رُفَِ  ٌرََ   

ََُ  ذيا ا  ن ُ   

  .ُط وُِط وُِطِ ُدوِن وف

  

دَ ُر كَ ا  أن َرَح م اذي َد ِق ھذا 
. اِف ذه اُس ھوُ ُفَِ ،َِ ا َِداِد اا " : َسَو

 َ َكُر ذ راً واَ ُُِ َق ا َن أنِِ ِت ا  ُرََِ لَ ط
 ِ َِد إَََت  . زًَِ وازَُِ رءً   ن ِزيُ  ُء روا

 َطُُُدِس اوِح ا ر ُِوُ) ". ٥ -٣: ٥ُرو .(  

ھذه ا  ُسوُ ُرُِ  ُثَ داً إأ ُوَدَ ن ِ إراَدَة داد أن
َظَ أن ِ َُ ُط . ُث إ ُوُدَ  ًِ ِ إراَدَة نو

َظَ أن َُُِ ُط .مَ ِراِإ  َُُر ھذه اَظ  ًراَ .

 أن ًِ ُسوُ ُبُ" ُُِ َمَا ". ،ََل أ  أن  ُطَ  د
 ٌََِ ُُ ،ِ  أن َ ذيا ََِس ا َِطُ ن َ ُِبطُ

  ُھ  ُرَُ ، ٌ ِر،"ُروَ " ِوُ وھ :Hupo-mone .

  ." اَء َت: "زَِن ِنُف ھذه ا ن 

 ب ر ُرُخ دو ،ََ َنِأ  َُأ  ُد ٌتُد أوَوُ
َ ن ان ھذه ا ُِذُو ،َ ُبُ ،ذ ًَن .َطُد  ووُ
 ِء َ ا َُ ل ُذُِ  ُثَ رىٌُت أِت أووطُ َت

ِِ.  

ِن، أي أن  ن ا مُ ََُ َ واَُ ن أنَِن ا ُسوُ َبََط
َر وُرََل إِم رَُ .  َو َُِ َِد ت ُسوُ نو"  َوَ

ً " اَد،  ِ ًَُِ ت أ ٌَُِ وأ . ُ ً ِر ُسوُ َل ، ِو
ِظِر أن ُظَر إ ُدوِن أن  ن أن ِِ ََُِ نَطِ  ا  ُبُ
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وِح أن دَُل آُ .ُر ََرف رَن ا َُِ ،ً أو ط َلَد د . 
 را َِِن ر َِا َط َك ا ،ُو وبَُا َُُط ِإ مَإ ،

 ِب اِن ا َر َر ا َل، وَر ا َب ذيم"اُھ " إ
 َِم اََُنُ "ا) ". طل ١١: ٦؛ ١٥: ٤١٦؛ ١٨، ٨: ٩؛ أ :

َرهُ ن ھذا ارَ ). ١٠، ٦ رَُ اٍت أن ر َث ِ َن َبَد طض .

 ا ِِطُ ل ،َُره رَُ ن ُ ُس أوُ ًِ ُ َب" َت ََ "

 َُِوس ٢(اُورُ١٠ -٧: ١٢ .( ِّر اِن ا ُسوُ ِرُف
ُرو  َنؤُء اھؤ ِ َُو َُُِ .  

 َ َرا أن ًِ ُسوُ ُبُوَِا َِطر ُل : ُ طُ د
 ،ِِ  ِر َن ا ٌ وَ ُر وط ،ِِ َ شَِل ا  ََ

ا  ُن ن و ًوََ ًداُ ُُِ ا . ُُِ َُرُا ُل أنُ
 ٍَطَِ   ،َُرُُ ُتَُرُ َُِ أن إ ِ  . ِبََِ

ر َ ُُِزًَِ، وازَُِ رءً  َن ا وىَُذا اُس، ھوُ . ُبُ مُ
َء ُ ِزي را أن ًِ ُسوُ) . َذ ) ٥: ٥ُروا ُد أنُ َووُھ
 ُا  ِذه ا  ذيرَك ا  ،ًَ ً ُرَك ن ،َرةََ

 َ داً إ ُسر  َوُ َض ر د ،ِِِزَُس واوُ َ َِن ر
 ُوا  را را  ِد ط) ل٤٠ -٣٧: ١٥أ .(  

َل ِزَرُ رََن  اُُدوِد َن ن وأِن م 
ً ا ط َُُدةُ ات ١٩٧٧  ت أھؤھُر اََدى أإ ُت أن ،

  اُرَِن َِل ارّ، ھُِ  ُن  ،ََُُِِء أو  را
ل . أي اُدَرة  اَء  اِن اذي ََُك  ُ." اِق
ء اُرَن اذن َِك أ ِطِض ا ، ََِرٍة أ ذَھَب إ ن

ِة  ر ً، أو  دُ َ وأن ،َ َرة اَك ا  مََُُإ
 ِ َة ا  َك أنِ لً؟ وھ نرو  ن أور

 ُُِ ٍَطرِ ،ِطقَك ا    َُرا  وُح َكُ 
 ،ِل ان إ ُرھُن إُِ  َرٍة ن ُر َُو ، ِ زا ا

  ٍص داَِن د اِ وأِِ؟ 

   ِوَك ا مَد َنِ َرُ ن رُت ا َؤُُث اَ
  ،مِِ َِ  ًراُِد وَل اَطو ًَرُ وَنُ َ ُ وَن أَُ مُ
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ر أو  ا ھ   أن َ ِت ا َؤھُدى اإ ،ََِرٍة أ
ِد اوظ. اََُرة رَُ  ُرَِ  ّرِل اَُم اَظُ  ل ،

  ا  شَي ا د أن َك، إَِر ن ً ُِفَ َرٍة
إذا أرد " اََ  َِدَك اِت،"رى اُس اذن ُِوُل َرُھم 

 ا ِر  لَرُ َظمت أَِ ِدَمَ وس ٢(أنُورُ١١: ٤ .(  

 ُُ رَھَنَن وٍُِذ إ َرُِف إَِ مُ ُبُ د ،د ط
 أن ًِ" َطُُدس اُوِح ا ر ُِوُ  تَََِد إ    . د

َُوُن ھذه طرٌَ أُرى َوِف  َدهُ ُوُس  ٍن آر َوِن 
وِح اُُدس  رَن ا ًُوءاَ نؤُا) ُ ًداُ س ). (أيُ١٨: ٥أ ( ُ د وُن

 ًَرَ َ د ،ََرُا ِِِوا ِرآ  وُعُ َُو  ًذا أھ
َُدوَن ن أِل اِّر  طُ نذَك اُو) ١٠: ٥ .(  

 ُ أن َرَح  ھل َِك أ ُرس أطُ َل ذا رى ن
 ُُِ   ،ِت اُِ ُق  راً؟ ،ًَِز ُر راً، واَ ُ

ول اة، اذي َ ُِم ")إِق"أي (وازَُِ رًء،  طر ا أو ا ،
ً اُ اَ اُُم، َُِر  را  ََو َرِة اَن ا ُرُبو

ِمظُِم اَِط او  . ذاھ ُ ُ دھَرةُ  ذََ ھ ا ،ِِ 
وَح اُُدس َُِطُر  ِة ِذ ُوع را أن ا َُِن ارھُ أو .  

ر" ُِل ا نَُِت اَوا  َت َءُ ُدَ  ُ إذ َا ن .

 ر ِل ٌدوُت أَُ ِدَ ُ  . أن ُر ًٌد أَُر أُ ِِ ِل ا
ُ وُن َُد ُطةٌ َت اَُ .ِ ُوت  ، َُ  َنَ َ نو .

ُروَن اَن َِد ُُِص  َِن اََب رََُ ُنراً وَ و . إن ُ 
 ِ َ ِوُ د داٌءُن أو  ُ ُنراً وَ و ،ِِوِت إَ 

 ِِ ُُص وَنَُُ . وعُ َرِ ِ ًُر أَِ ل ط َكَس ذو
َََُن اا ِ ِ ذيا ا) ". ١١ -٦: ٥ُرو(  

ُول اا َِ  ِدِهدَ َن إا ٍَرُِ ُسوُ ُِر ،
 ،نَ  أ ِدِر إَ ھ ِ َ  وُل أنُ د وِت ا  َ

ِ نو داءة، وأطُ ،ََُد أ ُنو ، . َ أن َوَُا َُ
 ن(أا  ُِ زالُ ) وُھَو و  ُ  أ ً  ُِو ،  ر

 ِ  َنَُِ . َسو ،ِ ِ  ن َُرُُم و َُ ودَُا رُطَو
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َِ ق اص أ  َظ و ،ُ .   ُذوِرُ ُدذا أ
"َ " قّ "ھََُر ا طفَا ".  

 ِ ا َِطا إ ٍَرُِ ُِرَ ؤالُھ َرُح اط ل، إذَن ا َ :

ُ إن ُ وُن أداٌء د ُوَ ِ َ ِوِت إ ،ِِوَ راً " 
َُو ُُِر ُھ ذا  اُطة " وُن َُُوَن ُُص ِِ؟

َن ا ِنََِن اَ واُِؤُ ري أنظرَك وظ ِدُمَ د ،ل
 "َُ ".  

 َرِ ن ُر ر د ِ َ َُ ُ وَھِرَا َُا
 َ ُم ا ھ ،وع اُ .َرح ن َِِة ا ر ُسوُ  َُ .

 طُ أن  َرَح أن   َق و د  ُد َُ ًة  . 
 َِ وِل إُُوا  ِزُ   ،ِ َرَِ راً، . أنوأ

 َ َُا ِ   َرَح أن  ُسوُ  َُ.  

ََ ِر،  اِف ا ِن ھذا اح،  دِد اَن ا داًءإ
 ِِ لُ َن ِطِب اَن أ ًداُرهُ واُِن إُِ  ُسوُ ُبُ .

ُور  د دد نِ ٌندَ وأDavid Stuart Briscoe  ، ٍطَ ٍص َُ ِل
  .ون را ِذا اط، اذي َ  َُِب ُھوِت اِد ادد

  

  ارََ اُِونَ 

 ََِ ذاھ  ُسوُ ُرُِ ،س دُِب ا ر ُھذا ا ُُُوَ  ِب
 ََِن أر طناِ َن أوَُ .مذا اھ ُل إُد مُِ دوا لُ .

ً أن . وُھم زَدِھُروَن  ھذا ام، إ أن ُِوا وَُِروا ُوُل أوَ َوُ
 َ ِطَا  َ ُ أن ِ ذات، وَرت وَت وََد" طَ ُكَا ".

 ُسوُ نُل  وُد فم، وا ُ طَِت اََف د ن ًَُم أُطُرو دُ
َ . ُھ ر وا َ طَا أن ،َ ا َِ ٍَطَِ ُسوُ ِرُفَ ل
ُھ، و ِا   ٍرو َراِنِ ُھ.  

ن ِف ا ون ُِھووا َِا َََ ٌَُِ َوُھ رُل اأ .

، إن َن  ر َء ا َنن أ َف أو ُروا َُ م أنُُُِ  وَنُؤُك اأو
 ًِ ُ َََُ  لُ . ُبِرَف  واََ ،ٍف ٍل ُِس وا دُا
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، ون اَب   ُھَو ُ  ٌِل و ذه اوى اُِدَِ َ ُوُوِد ھ
 ُ َ َفذا و ُرُِودُُو .  

 َِطن ا وُعُ َُ ذيِل اَا  ُھَو ُِل إَِ ٍر َرُبأ
وان وا ز)  َدَث ). ٣٠ -٢٤: ١٣ نت، وَِرُ َِ ُذوُر اا

رِع، َُر  ال، د َء أُدُھم ُ رُد اَر ذا  زذا ا ٌبر
َت ا ً ُُِ ًو ًرَس زوازاِرع، وُا .  دو

 ًَُ َن ،ً ِنضاَا ِ ن ُزُھ . ؤاُل َرُح اطُ
 ِ َُا مَِذا : "وھ َن أن أ َك؟ِ  ًدا َ ًذارا ِرسَ مأ

وان؟ واواُب ُھَو،  زَل ھذا"ا ُدوَ ٌنإ ".  

  َُل ُوِ  ِر اون، ُوُس م داً أ دَُ مُُر ن  أَُذَُ
ُم ھُؤء اَِن . ُم ط ن َف َِت اُل آذاك دُ َن ل

َروم اا ِ ُھم  .م أنُ   ُا َ َِ روا أن ِظروا إَ– 

 ِ َِ ول إُُوم اُُُِ َف ،ًراراوا أُِن أذَة اطُُم اَُ ُ أ ،
  .ن، م أن وا َ  ٍٍَِم ِط ٍِط

 ُس أنوُ ُرُِ" ِطَ كا "ََم وََل اَأن . َد ھ ُُ و
وَدُو  َب أن إ ،ِ و ِ  زَدِھَر . ُدأ 

 ا  َن دَُوس اُُا ،ًِ ّن"   طا َ َشََ َك أنُُِ 
رطن رِض ا َ َشَ َك أنُُِ  ِ رََك أِ ". ٍِصُ ٍ لُ

َ ھ أُد اِن طا ِرَف أن ُج أن  . ِتَََد دو
 ،ِ م، أو إھذا ا إ ُ طو اُ زاُل أن و  ُ  ت ا

زَدِھر إو  وَدَُو  َب تأ ِ.  

 ر ھطذا اھ  ُسوُ ُُ دُ ذيا ِا ُِوت"اَ كِا ".

ِ ھ وت ِطََرَة اُأ ِدس، أن ِح اا َِ  ُُولَ َوُ .

 دو ُ و ،ّرا ا ً أو ِ  ،وتََرَة اِِدمُ إَ
ُِ ُُق َ َاوِت ُ ل اواِب . ُد  ُھَو أد ن ذكَ  إ

ِ و َِ   ط  ِ ك . اُل اُد د" ط " 
 ًدا ُُِراُ وَف ،ِ"وتَ كا ".  

ُ ُل ن ََِب ََد  زار اَدم واُوَ، أنإنِ َب ا أ
ُِر ًِ ). ٢: ١٢٨زُور ( ا ُرُِو" : لُ ُِس ،ًِأم آ ً
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َد ُوُع راً  ھذه ا ا  ." إٍن ِ َدِة اواِب د دو
 ُ ِبوا ُوُد إَ ُُذهِ  ٍر راٍر أو لُ أن ،ُرھُن إِ)  ١٣: ٧- 

١٧ .( ُ ،قا طھذا ا  ُنُِ د ،َ َذه اُس ھوُ ُمَ
 وت"أنَ كا " ًدا َُ"ِطَ كا ".  

 ُُ ُنُِ ِن وِن اِاَ ِر ا . نِ ِن اِا  أ
ة ر ر اِن اَُ ،ِا رِث واُِث ُھو . اا ُِ"،وعُ كا "

َ ھو أنُ وَع ." وع اك"أو  رھذه ا  ُسوُ ُُ دَُ ذيلُ اا
 َُرهُ  ھذا ام إ أن إَََر  ود. َل إ ھذا امَ دَ  وَث وَ

طن ّر، وا ا ، طا  .  وُعُ ُكِ وَف ،وٍم وذاَت
َ ُ وَنُ ن ذيا ،ِِوُ .  

. ُوُع اُ ُھَو أَظُم  ٍَِق ورآهُ ھذا اَُم  اطق

َ َِة أ دُِموَل ا ِس ِة اُل إُد وُعُ َن ، . ،وٍمَ وذاَت
  ٍنرٍق وِو ٍََو ٍ ٍُب وأَ لُ َدَر وََإ ُ َرُف أُ وَف

ََِِب آِِر ٍِر ن أِر اِب : )) ٥، ُرؤ ١٤: ٢٤ . (ھذا ام
،ؤ رر ا س، أيدُك  ا َُو ،ً ر وُعُ ُرَِ وَف  ًو

  .اُُوك ورّب ارب

 َُن  أ ھ ،ُس ُھوُ ُ دَُ ا ََ ظُا َ ُا ُروا أن َذَ
َِ  و را َ  دَة ا ُوا َُ ا ِ َِ ول إُُوِن اُِا 

اَُ اَُر . ًة   ،ًَُدُر ذن َُُوَن أراراً ن ُوا
ة، أنُ وَع َُ اذي دََل  ر ُر اا د، ھدِد اا  ًد

 ط ن ََُ مواتِ  –ھذا اَن ا َمُأ ُ أ - ا َِِِِ 

  .اَّ اُم ِدُر أن دَُل ََك اوم

د دََل ُوُع ھذا ام، ود دَُل َ اوم، ُرُد أن 
 َِك وِ  وَدَُ أن م، إھذا ا  َدَزاَض و) ٥ُرو :

 َُء َُِوَن  ةٌ وَُِوَن ). ١٧ َن أَد أ لَأ )  َوُ١٠: ١٠ .(

َِ َك وَِ  ٍتُؤ َرُ أن َ ِن : ھذا رُت رَ ل أھ
؟"ٍُوع ا؟ أم أ  أزاُل ُو ًَن  ِطَ كن " ا ًُوو

 ِوأ"وت؟َ كا "  ًَم دا◌ً طَوُل ال أَدِة "ھِ،بِواا "
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  أزاُل ُو ًن ھذِن  أ َوُِر َنذو  ُرِظُ ذيُر اا
  "اََِن؟

 دَُِ ًَت إذا ،ِِواو  طَن ا ًُزو ُزال  َتُ إن
ة  ر ِر اوِل اُُ)لا) ا ِرھذا ا  ِا را ِِِن ا ،ِا ر

 ِش اا ِ  ن َُوُوَ ُسوُ َُِ َُ ذيا.  َرََد أن أ
" ِن ھؤء اَِن ار ،ََب ُوُس َُول،  ِطَِ َن إن ُ 

 َض اَ ُوَن نذراً اَ ََوِ ،دِوا وُتََك اََ د ِدِواا َ
وع اُ ِدِوا ِةَا  وَنََُِ رِا َ ِطَو) ". ١٧: ٥رو(  

  ن ُ أ َِدر ،قا َطھذا ا  ََِن ا ُرََك اُھ
 ُِل اا  َُره َُ . ُ ا َُا  َطذا ان ھ ُِ ا

ظَِك ا وأن ِ َوُ وأن ا  َلُد أن  ِنَُِن ا ُ أ م ھ
ِ واوت ِطَا  َرَِ وأن ،.  

 َرَن اِء اُؤن ھ َرةُ اا َُِ  َطذا اھ
 ِن اِت ارَ، وا ُم  َُِن فَ  أن  ا ُطَ

 َ ِدِة ا َل إُد وت، وأنَ كَِوا  ِطَ كَا  َب
 َُ َِ ِل ن ةا  َِك وأن ،ِدس، . ا ُت اا

ِو ٍَ ٍََطرِ م ذا اُر ھ َطوُ نِ وا ،ِ وفَ . ا َوُ 

ِ ُ أن َُوَن أَظَم ن  ِن أ نِ ِح اا  َ
 َذي أِل ا ن ،نرَُِ) !٣٧(  

 َِدم، اذي  ِطَِط اَر َرَن اِِن ا مُس ھذا اوُ ُمُ
ن ِِ أ  َن ِِ أُ ً طة، َ َِل ا، اذي

  .ُ اُؤَن أراراً 

ُوَ، ھذا " د ِسا َِ ُم إَُر ا َدٍةِوا ٍ ِطَِ  ُ 
ِِ . ََِِِ  ُر واٍِد َرت اَُِ إَِ  اِس َِرِر اة 

ُطًة، ھذا أ ًطَِ اواِد َُُل  اِن اواِد َُِل اَرونَ 
  )١٩، ١٨: ٥ُرو ." (اَُروَن أراراً 

 َ ا رِ ُلَ  وت، أا َُوُُم ودُ آدم ِ ِطَ ن َ
 ط ُ ةوا  ِ ر ارا  ن ،مراھد إم أون ُھذَك اُو
م ادا  مِِن أ َُ   ُرُھمُِ د َ ُوا دَُ ن.  
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َط ذه ان ھ َُ ُسوُ ُص َُ مُ  َلَد د ُ وِل أَ
ٍُوس َن داً و زاُل أن  َل اَ أن  ،َوُِ مَا إ ِ وُسُ

 َ َن َر ذَُزداد ي دوُس اُ َل ا ذا ا ،ِ َر . ِطا نو
، ُھَك ُُر ا َُداً  طزداُد ا د ُ زاُل أ ت و َة ر ا :

"طََر اُ َِ َلََد وُسُ ا  إزَداَدتِ . وأ ُ ِطََرِت اَُ ُثَ نو 

اً  د َُا . رِ َُُك اَِ ذاوِت ھَا  ُ ِطَِت اََ   
َر وع اُ  دِة اِ) ". ٢١ -٢٠: ٥ُرو(  

ت  أد ََدَة ا نوت، وا وَم إي ا َؤدُو ُ ِطََدةُ ا ت أد
ي اومَ  ؤدُو َر وع اُ  دِة اا ُس . إوُ ُر وَطُ وَف

َم اذي َدأَهُ  ُُم ا وَفِدس، و ِح اا  َھذه ا ُ وُو
َِ ِت ا ،ِدس ِح اا َِ  ،ُھ" : ھ ِطََرَة اُأ ن

 ھِ  وٌت، وأَوع َرُ  ٌ ِدَةٌ أ َِ ِ َُ) ". ٢٣: ٦رو(  

  

ِ لُ اَا  

  "َوِن َن اَد"

)٢٣ - ١: ٦(  

ُس اذن أُُِوا أراراً ن ُ َُِ وُع  ُش ا َف
س َش ا أن َو أن َ َفم؟ وِن أ ُوا  اُُِن أذا

ُ وا ذه اطر؟ ھذا ُھَو  ِدة ا وُُدوَن اَِ َنراراً؟ وأأ
ِن ن  ِح اَن ا ِل وزِء اا س إِت اوُع اُوَ

ِا را  ُھوا َھذه ا.  

  

ِدس ح ا َ دَُ  

ن ھ ِرُبَ ِب إذِ إ ُُو َ دٌد َكح، ُھذا ا
 ًن أِل َِف ِدُم: "اَِرة اَ ِدُ ُوُس ُِم إََأ ".

ُز َ وُوِع اح، وَ أن ُدَرَس ) ١٩( َرُ ٌَ ًَك أُھ
ِر ھذه اإط  ِِِِ ُحم إذ: "اُِد  ُ ِطَا نََِ  ًا

 َن َُوَدُم... اِت ِطَا ن) ".١٤، ١٢(  

www.arabicbible.com

info@arabicbible.com

الخدمة العربية للكرازة باإلنجيل

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



 - 14 - 

  رةُس اوُ ِر حن ھذا ا ُوداَد اُطوا اُأر
َ ُُث . اِح اِس ُب أُ َوس وُھِح اا أ  أ 

 ،طََُرِت اَ ؤاٍلُ ِدَس َح ادأَ ا ،ًا د َُك إزَداَدِت اُھ
 ُوهُطَر ن وَنَُر د ُاَءه ُر َر أن و" :  َوُل؟ أَُ ذا

 َِ َُر اَ؟ ِطَا " ،ِ ط ُُوا َنو" ." داِم ُدأ مُ
َور ا ؤالا ھذا ا   وُا َُوا ُِوُ ا  ِز.  

ودُا ھ ُوا ُ ِزوَرةُ ا ح . اُر ھذا ا ُنُِ
أُوَِك اذن ُؤُِوَن ن اطس ُھَو . اذي َِدُ ُُوُس ِطرََن
َ ،ِدُ  ودَُ  ل اا ا  ودُِن ا مُ ُھ ُسوُ وَن أن

 ظُا ِِ ورُ  وُعُ  َأو) ُس ). ٢٠ -١٨: ٢٨وُ ُبُ
ِدَن  دُ ؤُِن ل  َُ ُُِ ً  رى أُأ ٍَِر 

ُوُس ُُب ن ُوِدَ   ُِِد اَُروَن أن ). ١٣: ُ١٢ورُوس ١(
و ھ الُ ُ َظِم اَن، اواُب ُھَو أن . ا  ھذه اداد

َ ذا، ل  َن اِن ََُِ ،ًِن أو  ذا وإ  َن إ  َس َرَا
  .ََُِن

ُر ن، ُرَم أن ھذا  ر د َُُ  رِ ُدَِ  و ،ً
َِ . َِِو ِِوَ ُدََِِح . وا َِ  ُسوُ ُرُِ و

 ً  ًَ ُن ،سِآَدم"ا  ". ُنِا َطأ َد آدم  ُن
ل وا ريََا . ل، و ون اَك اذِ ُن طأ ،ِو َُ ِد

 ً . ُن ،ِد َِآدَم، أو ط َِن َط ط ُر َُ ُن َوط
َر ن ر ُج أنة، وطُ وَنُِذُ ً.  

 وس أُُود َل د وُعُ َُدهَ  ذا ھذاو ،ًَُ وَنُداُ
 َ  ِ َنِؤُ أن)  َوَُزة، ). ١٨: ٣ُِذه اھ  ُدُث د

 َِِو ِِوَ إ دَََِد إو ،ا  َدھ َد أ وُنَُ . 
ا  نا ذا أآدَم، ھ  ُن . روُع آدم اُ ُ ذا

  ). ٤٥: ُ١٥ورُوس ١(

 ُ وِدُ  ذه لُد ِظ رَُ وع، ھُ  َأو  ،ءَا
ا  ِو را  ودُُد، . اَِو ظُا ا َ ورُ ُطُ د
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َِرُف ذَك َُِ ِوع، طرَِ ا أََرُ  وُع أن َِرَف 
 ِ ِ ً .  

 ُ نقوَأ ٍَ ُر إُ ِءا َ وَن . ودُِرَ  َوَ
 طا . ُِطُ زاُل  د، وأ ًواأ   ِرُف أ ُسوَُو . وُ

ِد إح رَُ  ودُِدُم اَ . َِطُ ن ،ًواأ  ُ ن . وُنُ ُثو
 َ ُ ِطَا ً ِ َه َف ر أن  نو ،ًواْن أَُ م وَو   ،

 و أَواتٌ  طَا.  

ا ُ وِدُ ُِوُُواِزي و سط ِء  ُ ُم  ٍلَ ٍلَِ
دُ َُو ُ .وُس  ھذا اح َوُ  َن ِنََ َ ُدََِ ذيَص اا

لا :وع اُ َوت وَ . َكذ ُم دَُ ،ءا ِزلُ إ َد
ِ ِلن أ وعُ وِتَ ِن َّوا ِّا َراِإ.  

 َ ُ َِوِت وَ ِن قَراٍف أِإ ي إ َؤدُ ِء ُود
 ٍَطر َُِ .د  َ  زامِ ِرُفَ ،ءا ِزُل إ

 طَ َِا ِ ِن وُتَُ.  ، ودَُِه اِ ن ُرُج دو
َِرُف ِزاِم ن  ًة دَدًة َ ٍَ  اِ اَ اُم، 

ََك ا َُِ تََة أوھذه ا .  

 َِوِت و وَرِةُ إ  ودُوَرِة اُ ن ُسوُ ُلَِ 
  ا َِوِت وَ َ َدَق إ َطُ ن ا د مَ نو ،ا
ُروا ادَد اذي ََُُر َح ِم ھذا  َذَ ،ّرِا  ِ و ِ ِطَ

 ًن أِل َِف ََِدُمأ: "اح ُِم إ) ".ذا ) ١٩ھ 
را" :  َق ُروِ ِم  مَُدُِ رََ ٍتِدُم إَأ أ

ھم إَُُُأ".  

ُوع ا ُھَو أَظم ٍَُم رَُ ھذا اَُم  اطق، وَن 
ِ ُدوِن ُِزعٍ َم اََُم اظَ  زَور ا ِل واداِم اِإ  . َنو

م  َرةظذه اَم ھ ُسوُ أن ِِواَم  ا ذيم، اُا َِن ا
ََِ ،ِب  َب ُوُس إ اِطن  َِرَراِء ا  َُسوُ) ط

َور اِز  ھذا اح، ھذا اد .)١٠: ٢ -١  َِِّو ُد اُھ
ُ ََُوُس ُ َط أَظم َُم َق  ذي إا رُل اَْ ٍَطِ

ُ  ًوَ ُُِ وَرَُ ھذا ام،  ِر.  
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دُ  دَُ َِ ُرََُ ح اذا اھ  رىٌُت أَِ ُدَوُ  
 ِراِ ن ُسوُ ُِدَ ت اِق ھذه اطِر و ََطر

ِطَا َ . أن   ُس أوُ ُبُ ُث ،سِدد اا ُروا إُظُأ
 َِِو ِِوَِ َنََُ وَنَُ . ًِ ُسوُ ُبُ ،رَ ِديدِد اا و :

َِ إُِوا أَُُم أوا ًِن اَط، ون أَء ِ أُم أ  ًذكَ "
وع َرُ ". تَِرُ وا ،ُس ُھوُ ََدَإ ا  ِوُا ا

ِ" إُِوا،" ُرون، ا ُا راھ  ،واھُ  ُن " : ِس
 َإ ،َر طا ِ َءن أو ،طا َِطُو ِِذ ن ًوام أَُُُروا أِ

 وع َرُ ِ".  

 َِ َِك و ،َل ِدرا َِذا اح  ھا ُِ ٌرھذا أ .

ََِ ِّرَا َ واٌتأ  أ ُِرُ  ُسوُ . ُص    ُتَا
طَ ًداُب أ ر و ،ِطُ . ُل َُ ُ ِطَوَد اَُ ن ،ًواأ  ُ ن

 ً  ًَُِ . طَِن ا ًواأ  أ ھ َُُِ .  ُس أوُ ُم◌ِلُ
ِ وِرِ و أوا طا َ وَب أن َت.  

َل واٍِل إََ ِد  َن أو ،ولُُرِب اُِ َرَطَذي أة اُُد اأ
وَن ُوَُد َرُلٌ ٌُب َن اِدث، وُھَو زَُف  . ِدٍث َر

 ،ًِ قر طِب اِ"فإ  وُف! إدإ  وَُب ." إد
ران،  ُص اف"اَك إَُت إإذاً أ ". ، طَِرَب ا ُِواُ د

 ، ًِ ُسوُ ا د"إ ًَ ًَ وُد ".  

دُت، ن أ أداً أُوَك اذن ُوا  د د ،نِر َنرل آ
، وم  طا  ِِدأم أُُرَأ د واُِزَ  ًدا دُ مَن أ

 مِإدا ِطِة اا َِطر  ُوِك  . مُ ًدارُت واَأ َدو
 َُن ُم  أ  َل ،ب را َِد ًداداُِھوت إرُت أن أدُرَس ا رَ أ

 ُ َِ ٍت َ ٍص ُتَأ   ،َو ِبََِ ًَرا . َفوأ
 ً َُِ: "َ َُ ٌ ِ َكد َنو".  

س، أذُت  دَُب ادُرَس ا  ٍَ ُت إََإ د
رً و ً واٍِد ن أُو اَُرات ا إَُت إ، وذَك 

  ُد أنَ . ن ِل ٍَء ُ َُوُس ِطن  ِم رُ َِِم أ
 َِ ُسوُ َِبُُس، ووُ َِ َِبُ ُمَا ،ِب ا ِبََِ
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ُب  . َم رى، اٍُت أَِ ُدو َُو ،ً  ًَ مذا اَل ھ
  ).١٤: ٦طَ) ٍص َت  َِذَن ِرُو َُ ام 

دى اإ ا َُا ھ ،ُس ُھوُ  ُد دُ ا  ق اِ
 ِح اا   َد دَ . ھ َُذه اوَم ھَُ  أن  ُ أ

س ُ َ ِرَ  طأو ا َرََك ا َ َُا َُدوِن ا ،د ٍَر َ أ .

ُ وِدُ  ّوِديَُ َِ ِنِل ا ھ ،ِراِف إ َِ . 
َغ إِرا َِن ن ِل رَ  رَُ  هُ أن ن  ودُا َِ

 ُ ََ و ،َن ا ًِر ً د ًط ُ َلَ  وأن ،ّو را
 ِ و ِواتَن ا ما ِة ا ُوِ ِشَ ِر.  

َور  ذه اَك ھِطِرَك و  وُدَكَُ ذهر ھَظا ََْل ُوَإ
 اُوة وا، اَ ِدُ ُوُس  ھذا اح ِزا.  

ِدس ِح اا  ُسوُ َُُُ  َُُ  

َا ٌَ وُ ،حذا اھ  ُسوُ َُُ ا ُوا ُ
 ودُوَرِة اُ . ِء إ ُِزوُ َن َطَِر أن   أ ھ ََك ا

  وراَء ھط دَا ِ رِكَوع، وُ ِنوِت ودَ َ  ودا
 ََن اِء َِ َ ا، وِ َ و أن رَِط ِ . اء

  طَ لُ ن َنر رََُ ََُ ا ،ِِ دةد٤ -١(ا.(  

 َِن اِح اِس، ُث  دِد اا  َُم ھذه اد م
 َ َ ذه اھ ِن إ وٌلُُد  َر ُ ُس أوُ َن َب ُ َُ ا 

 ُد َُ ًة  م، وأنھذا ا  ا  ِتُوِف واُوا.  

 َِ ا  داِد اا )م، )١١ -٥ ذا اھ  ُسوُ ُد َؤُ ،
 ِِِر  َ  ًِ ٍَ ِمد" : ُِإ ًم أَُك أذ مَُُوا أ

وع َرُ ِ ِ ًءَن أو ،طَِن ا ًواَ١١." (أ ( ُأ أ
 ذه اھ" ًوُ ُلوُل ." اُ لوى ا ن ر ذا

 ،َطَِ" َِ َت ُا ". ،َطَِ ُھَو ًوَُ ُلَء "ا نا
ُ)م؛ أُم َُوُوَن َدورُ  ِم اُِوُن ُطو َِم اُِوا ن( َ ،

 ُا ".  

  ِِّرِه اِ ،ن ِطَِ َِِ ذه اُس ھوُ َم
ا" :   ل ا ،أ  ، ُتُِ ِا َ . ُهأ 
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 نَم اََوأ  َذي أا ِ ِنن إن، إا  ُهأ  ،دََا 
ِ َُ) ". ط٢٠: ٢ .(  

   ُم دَُ َِ ا َُداُد اول " إذاً،"اُ رُس اوُ ُبُ إذ
 ًِ:  

"م اُِدََ  ُ ِطَا نََِ  ًإذا ِِواََ  وھُِطُ َِ تِ .

 ، ِطَ ٍمِت إم آَُءوا أُ دَُ َن و ءَ ِ مُِوا َذواُ دَ لَ
 رِ ِتم آَُءوات، وأَت . ا مَُ مُ  مُوَدَُ نَ َ ِطَا ن

ََت ا ل ،وسُ١٤ -١٢." ا(  

 ُس اوُ ِدُمَ"،ًإذا " َوُا ِِِط ِرِء آِإ  َدُِ
ا َََُ  َ ِن ال  َرُِط ُِوُوٍح ھذه اداد ِ؛ ُوَ 
 َِّا .  و ، ُا  َِ ، طَِن ا وُتَُ  ُ ن

  رََإِ ن َش ِدُر أن  ُ ، ط ِشَ . ٌروھذا أ
ُول رُس اوُ َِ ُول ُر . َد ْنَُ م ،وسَُت ا  ُ د

 طَوَق ا  ا .  را َ ِطَوا ََا أن و)  َوُ
َِ َطٍ أَِ رَ ِش َت ُطِن اَط ، ان  ،)١٧: ١

  .َدََ  اِش َ  أن ش

وَرِة اِز ِن   ِِد َل ،حِب ھذا اَ ُل إَِ مُ
 وِدُُا" : َت ا َ  ُِطُذا إذا، أََت ا ل وسُ .

 . ٌدَ مُأ ،َ ط ًداَ ُ مُِوَن ذواُ دَُ َنذا وَن أنَُ مَُأ
ِرّ  ِ َِ ط وت، أوَِ ِ ِطَِ  إ ،َُوُطُ ذي . مُُ مُ إ ِ ًراُ

ُم أَطُم  و  ِطَِ ًداَوھََُُ م ا وَرَة اُ ِبََن ا . وإذ
  .أُُِم َن اَطِ رُم َداً ِرّ 

 ًن أِل َِف ََِدُم" ُِم إََم . أَُءم أُ دَ  ُ 
ُوا أَءُم َد دَ َنذا ام، ھ ِموا َِِ ًداَ َِداَِ رِِ ًا ".

)١٩ -١٥: ٦(  

 ، رُس ھذه اوُ َدأ  ا  ا    رُتَأ َو
ِس ر ً ُرو داً  ُف ا َن ،ھذه ََُُس ِروُ َب د .

ُد َِرِة وِن   َُِوَك اذن ُوا ل ُوُس د ُوُِدوا أراراً، رَُ
َُ َرًةِ ت ًداَ ِنا . ً ِودرا ًد َرَزھأ ا َُ
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َك ٌد  أ ھ ،ِزوَرة ا داِم ھذه ا َ  أو ،ُُُد ذيُدم .

طَِ ٌد َت ، طَطَرِة ا َت َتُ ن.  

ن َُت د َوَِت َُِوع اِِ َك، وإن َُت د إَرَت أن إ
 ُھَو إٌر َِك  طَِ ًدا َدھ وَنَُ ن ،َكِ  ًَوهُ َرُدَ

 ) ُوُدوَن ). ٤٦: ٦ وع اُ َد وَنَُ َك أن َو
 رَُ ذيُر ارِه، اوتَوا طَن ا ُرَك .  َُ ُسوُ ُم دُ ذا

 وع اُ د ِِ◌ِِئر) ١: ١رو  ُطس ١: ١؛ ١: ١؛.(  

ُُ م أراراً َن اِرّ " طََد ا ُمُ   مُ  . مُ َن ٍرََ َي
. نِ ََِ َك اُُور ھ اَوت. َن  انٍَِِذ َن اُُوِر اََُ و

 ،َداَِ مُُرََ مَُ ،ِ ًداَ مُرِو  ِطََن ا مُُِن إذ أا  وأ
ِدةٌ أ َُ ةٌ . وا َِ ِ َُِھ  وٌت، وأَ ھ  ِطََرَة اُأ ن

 ٌ ِدَأوع َرُ ِ) ". ٢٣ -٢٠: ٦ُرو(  

 ُس إوُ ُِرَ ،دس ِح ان ا رةا ََرداِد اا 
اَء ِر َِِن َ وَ . َك اَ ا  ُدَض ِن اواِب رُ ُسوُ ضُ

ُروا  َُ"بِواَدِة اِ " ن ًت داََ ا َِ ِدِھم َءم أِ
 طَِ ًدا . َر واُ ، طَوَن اُِد واُ د مُ ُس أوُ َل

ُروا ر، أو واِِب . ِدرَن ِ دَِ اِرّ  َُ أن  مُ َُ ُ و
 اِ ُوَن  ان طا . ِطََِب اوا د دو "وتَ."  

 وا أنُدِرُ أن  ُاَءه رُ ُسوُ ضَُ ،وتَذا اھ َ ُِض 
 َن اة  ِو َك اِ وإ ،َداا ُوُد إَ رِا َِد َِبوا َر أوِ

 ُو ،ًَُ ِ ُنِؤُ ن لُ ََ أن ُوُع اُ ُدَِ ا ً َر ُُ وَ
 ًوُ َلُش او ،ِِ –   اِت ذِن ا وُتُ ُ أي أ

ِل ا.  

 َِم اُس ھذا اوُ ُص َُ ِ ُوُلَ ذيا ، ِِدِد اَك اذ ق
ِ ھ داً اَوت طَرَة اُأ ھِ . أنُ ٍمَ    واُقا ِ ُم

 روة ا وا  ُلَ َرة اُا َِ ِبُ َُورُوا
َ َرَةُا َُد ًدا ُ ِطَ ،ُ َُ . أن ھ َ ُر اَرَة "اُأ

ِ ھَ وتٌ  ِطَا ". أن َ َة ر َر اا نو" ِ ھ ٌ ِدَةٌ أ ھ 
 وع َرُ  ".  
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ِث لُ اَا  

"َرا ِو رُس اوُ ِدُئ"  

)١٣: ٨ - ١: ٧(  

  

  ِرَِي ا د ُطِرَ ،ِ ح اُس ھذا اوُ َب د
  ِرُكُو ،ِِ َ ، طَا، ا ِ َل  ددو

طا َ ِِِر  رِهِِوإ ِزاإ .  َِدة ا ذه اَدأُ ھ إذ
ن راَ ِِ ادس، ُُب َطً أَُِرهُ أَِ  ،ُرهُ اُن، 

ُرو َِِر  َل ُا ََطا.  

َِ ھذا اط دَُ رِض َل ولُ رَد اد ُظواِ ،َ رَن ا 
إِداًء ن ھذا اح، َوُوُوً إُ . وُس  ھذا اوم ُوس

ُم ُوُس  دَُ ،نِ ِح اَن ا رَ ِ دِد اا"  و رِدَئ اا
َرر." ا  ُ راراً، إنأ  ُِأ َوَ ،َِ  ن دٍقِ ُبَ

 ارَ ا َرأُھ  ھذه  و رِدئ اذه اھ ٍَطَِ َمَ أن 
ُھ  ُسوُ ُِرُ ا  و را ِوا .  

ِ ،َُظوا  رذه ان ھ نِوا ِ ن اَرأُوَن ا 
 ٍَ ُ ُسوُ ُمَُ :  

، وسُ  

  ُوس اَط واَوت،

 ،ا  ةوس ُروح اُ  

 أو طرَ ارُوس و ّذھا.  

  

ِدس، َدأُ  ِح اا   ِزَراِت اِھذه ا لُ ِمدَ َدَ
ِ َِرةٍ  ِح اا  ُسوُ رىُوة": أا ُوَن أََ أم . 

ُوس  َنِرُم اَُأ . ً َ داَم  ِنا  وُدَُ وسُا أن.  ن
 َِّل اُ ر وِسُ  ٌَطَِرُ ٍَل ِھَُت َر رأََة اََت . ا ن إنو

 ُ ن َرت ر د لُ رلاُ روِس ا . ًَِزا َدُ ً َ ُلُ رداَم ا  ًذا
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 . إن َرْت َِرٍُل آَر  وسُ ن ا ٌة رُ َِ لُ رَت ا ن إنو
  ."اًَِ إن َرت َِرٍُل آرإَ ت ز

"ِد اََِ وسُِ مُ دَ ًم أُأ َوإ  ًُروا إذاَ َ ،
 َرُِِ واِتَن ا َمُد أ ذي رَ . ت دا   ُ  ُ 

 . أھواُء اَط اُ وس َلُ  أُِ َِ َِر َوت وأ
  ،ِ َنَُِ  ُ ذيَت ا وس إذُن ا ْر ر د نَد اُ

وِح ُِ ِق اَرف رِة ا دِِ". ) ٦ - ١: ٧ُرو(  

  

ل وا ِو ردأ اا : وُسُ  

 ِِطَا ،َوُم ادھذا ا  َُ   نُس اوُ ِ
 ًَ ت اَط  ،. واِل رِر ن َب أََ د ً

ُ طةَت ُوِس ، اذي ُُِق أَ  أ رُو واَھ.  

 ِزَرة اِذه ا ُسوُ ِرَكُ َل أنَ ُظوا أِ  ا 
 ُُُب ُوَك اذن ِرُوَن  َدأُ ھذا اح، ِرُف أ ُ ِرُف أَ

َ ھذا  أ. اُوس رَر ھذه او ،ِ ِح اا  رأ  ،
ُ ُِطُب اَُود أ ،ِِ . َ  َوُ ََن إذود اََُك اُو ُر َُ زاُل

 ُرو إ ِِوَُد ُو مَُ) لداَد ). ٢٩ - ١٧: ٢٨أَا ُ د رأ
ِِح اَن ا ُوُر ھذا  اَُ ذا ُمَ ، رن ھذه ا

 ِو ِِ  ،نوُ مُ ،ً وِد أوَُ ًولُ داُ راِو ِِظ.  

  َن د َن  ََُ وَنُُِ ًِطُب أُ نھَو ا وھ
رُو  ِّزالُ  طُول ا ُُإ .  رََ ُول َس ر ،ن رََن ا

 وَسُ َظَ ِِ ن ن ٍة َذر لُ ِوُر طا . رَل واوَن أ
ر  ال ذا َ واُ ّوُر طُول ا . ُ دِرَك أُ أن  نو

 ّ رَا  ٌِ ِإ ٌُد وَوُ َن . ً ََت ھذه ا  ،
وَن أُُوِ اَُود . ِظ  إَِِ اِن اَُوِديّ  رََن ا د

وَن أل ُول .  َرِة اِد ادد َن ارِ اِري رََن او
رُوَ ُِّظوَن ن ظِر ٍَب ُوَس ُو، أو ا طا ر ا

اب أَر َن اَوم م ََرأُوا َُظُم ا. اُو َن اِد اَدم
س  دُاِِ ُوا َا.  
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ً، أي . د ُوا أً أراراً ٍَِل َُ دق وُ ُھم رِ َنو
 ََُا ِّا ذا رَِن ا وعَك اذ ََُو ذيُر اوس، اُرِف اَِ ق

 ُُُوُع وُرُ ََُووا . ن ُوام آُ  َرٍةَِ ِ وَسُ واُد أطو
ُوس ا  ُدَِ مَُ . ُروَنو ،ِّذا رِ ِِ واُ مُ و

  .ُم ُوا ِرَُِ ًن

  َل وعُ َرَو َ  ُظواِ ،َرل ارأُوَن ا
اِ، وأُوَك  رف اُوُ ،وسُُود لن أ رَ وِلُُوا َِِوُ

  ،مُ واٍر  َط ور نذھذاا َو أو وارُ ا  َ َد ِا ً .  َُظمَأ
 َِ َ وعُ ِ  ن ٍل ِقطر  ولُ رُد ھذا ادو َُو ن، ُھَو ر

َر اُ اُُم أَظَم ُرٍَل رَُ َُْ ا  ِد إ. ِدَق
ن رََن ا ً رَ َرق، إطا.  

 َُ ذيوا ،ِا ذا ِِ َرِةِ ن ِ ُم ٍَط   ،نِ
 ن َنآ ،  رََ ُ  ،ًَ وِسُِظ اِ َُزاَر إََإ ُ َرُھم أَأ

و َن ُُب ِ . ، َِظ اُوِس وَف ُؤُ ِ اص
ً أََر َُروَرِة اِزاِم ُوس  ِرَ.  َكَم ذٌر ُرَ طٌفَ َِد َن

 وِسُ مِِ   َنوِرَُ واُ نذا ،ِّا ذا رِوِد َذِوي اَُا  .

 رَِِ إ أھِل ُرو، ھ ُھَو ان ُِطُب أُوَك اذَن َن دم 
 وِسُِ زاِمِا  وى ذاَُا.  

 َُ َِھ  م أنِِ َس ُ وا أُإذا أدر ، وِسُ مُ
 َرِة اِا  ُدَوُ ؤال ھذا ا  واُبوس؟ اُِظ ا ُروا ر

  . دأَ ُوُس ھذا اح

ق، أو اَن اَُرك  زاِِرِه، َب  د َف داُود او د
ا ُوُل أنَ ِ وِسُ َرُح َركَُن ا  وَسُ بُِ ور (، أوُزَ

٢: ١ .( ُ أ ِِواَن ا ،س دُِب اا  ٍحوٍر وأطَولُ إُزَ أطَوُل
  وِسُ  َ ٌ ُ َن ذيزرا، ا ل ٍصَ ِلَِ ن َِبُ

  ).١١٩ازُور (

اَُوُد اُء اذن أَوا َر ، ََد أدَرُوا أن  د أدركَ 
ِ ِكر  وُحُ ٍََر واُوا وُ ،مَُُُ  وسُھذا ا .

 د ُ ُرُھمَذُ ا ،ِا رة اوَُرة اُِس ھذه اوُ ُم دُ ذا
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ُُد ا ًَِ َج زو ن ًا رُ ُُِ ،ِِ َكرَ ُن . ُدواَ دن وا
ُوا"، أَُوا أراراً )أي اُوس" (َزوَُم" زوَ "ُدونرُ نَِ . ُبُ

ُ ُُم، ِم اَن أن  دُ  وَنُِؤُ واُ ُم إذاُس أوُ"واُ زو "

 َِروع اُ ،مُم اَُِِم و!  

 ُِّق اطا  

  واُ نذَك اُو َِ ِدي  ا ُِق اطُھَو ا 
َ اوم؟ ََدأ،  رَرأُوَن ھذه ا َنذو ،طَ ُرو  ُمُق ھذا اِ

ٍَِء ص، إذ ُوا ن دراَِِم رار ٍص أو  َن آُوا
 أن ھذا ُھوا َذه ا م موََُُ ن.  

َِ ُف ھذا أص َوُ ِلإ  ٌحَك إَن . ُھ 
 رِء وا َن ا ٌر ٌ ُدَوُ َن ،مَُل أُورُد وُعُ

 ِ َنَُوا ِدا ِت َِر ِبِوا  َن . ُوَنِؤُ ءَن ھُؤ
ُل َرٍض ِزُل إُ . راتِ  ء، أوُك ا ر د ُ وَن أُِؤُ واُو

ُ . اء َظُِِ َزِة اء  كَن ُھ ًرَ ًُوُع َرُ َ دو
  . ِل ََل ِرِه إ اِروزُ لٌ  َم َُْن َدِ أَ  ِذه ا ري 

، َرُت َن اِ ار اذي ُرِِ َ، واذي َن ٢٤َرم اَُب 
َُُق اَل ِ َك اُراَ، وَن أُوَك اذن َُوَن ِن اص، أو 

  .ُوع، ِل اص يَ ٍء إيَ ٍص أو ُ ِؤُِون

وع اُ ُدوِنِ َص  ُ ُس أوُ ُرُِ" : ِرِهَ ٍد َسو
." اص، ن َس إٌم آر د أُِط ََن اس َ ِ أن َُص

وع إن َُت ُؤُِن يَ ٍص أو يَ ٍء آر ر ُ ) ١٢: ٤أل (
 ُظُر إ َت ،َكِ دا"ا ِتَ َِرِ "  ًوُ

 ِن ھذه  ا َُُس إوُ َُدأ  رة اِص، وھذه اا
 ،ََطُِق ك را.  

 اُو ن ھذه  ِت اا  ُسوُ َُ  ُنِؤُ د
،َ را  ُواُب ُھَو أََك؟ ا َِ ٍََزو ََِِ َن  َ ُلََ ذا

، وأَت  وفَُ ٍة ُكرَ ُ َك، وََُ أن ُطَ   َرَِ َك أن
اً ن  رُ َتجَ "أ زو " رَ]رَآ  ِصَِ َدَِ ل ] أي  ،

 ِ واتَن ا مُا َا.  
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ُ إذ ُِطُب ُوُس اَُودّي  ُدِرَك أ ر ُھو أنآ َِ ٌقط
ِن  طِص اا لُ ِطُبُ َكذِ ُھَو ، رِل ھذه ا ن نَدَُا

اِس  ُھَك ادُد نَ . اِء، اذي َُِدوَن ِِ م ِم
  َلَم أَِ  َِ َصا ن وَنُِؤُ نذم، اھذا ا 

ن َُت واِداً . دھم، ون ُوا َُم ُدوِن أن ُُِوا اَذى َد
 ِا ذا رِا و ،ِا َِِا  ُدوَنََِ نذء ان َھُؤ

 َُطُِق كاص،  لِ  ِزَرةُ اِذه ا.  

َ، طَرُت  رن ھذه ا ِا رِث وا ن اَ ري 
ِ ؤال ا ل ا ، َبُ َك أن ُب و ًَِأن : "أ ُط َف

حِ  َن ا   َتَِ د َتُ إذا  ََم د؟ َس َك " أمذو
َؤال ا ا" :  َب و ذاِ ،َك َصَُ أن ُط َتُ إن

ب؟ ا  وَتُ وع أنُ " ُسوُ َ و ر اْق ھذه اَط
ِ  ََك، إن َُت واِداً ن أُوَك اذَن  رھذه ا  وِدَُ

ُھم ٍف ِ أَُُم أَُِ ًَن وذوي أٍق َِ  َرونَ  رِ َدة، وأن
  .ِم

 َ ٍب َن ًَُ وًِ وذا أٍق   وُعُ َم د
ر . ،ِ ُ" َّا با ". أن ُ َلو ،ُ َوأ َِظَر إ وَعُ رأُ أن

 ِإ ِِ ً َِ تَ  ِا ََُ) ُسرَ٢١: ١٠.(  

 أي ُرو ،َِ ا ََِداِد اا ُس ١٢ - ٨: ٧وُ ِريُ ،
 َِِ ُوِبُأ  ً ذِرَ ًرا . ُبُ َن َنذَك اِطُب أُوُ َن د

ِط َن ُُُ  ." إَوِ"و" أُم،" ُم، َُِدَ ًٍت ل ر َُدأ ُھ
طا َ َِِِر َو ِ وِسُ َ ِِّرِه اَِن إو.  

  

ِ ا ِّو ردأُ اا : طَوُس اُ  

ََأو َط ٍَ  ددَدِف اَِ ُسوُ ُر رَُ : َن ا ُد
وَِ  أن َ واَِن َِِطِاُوس م َُْن أداً اص، ل 

ُوُس ُھَو  َِِس ِ اَُم اذي . َِص ُس، اوُ َِ
، وُوُس ُواُِق  َُوب أنُ وَس  َوُا ِ ِبِ إ ََُُ ِ

 ِ  رى رآٍةِ ََِِ ُوب (ُھو٢٤، ٢٣: ١.(  
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 إ ُوُدَ ٍس ٍب َؤدُ ُلِ وس ُھوُا أن ًِ ًُس أُو ُبُ
ا) . ط٢٤: ٣ .( د ،ِ وِسُ َََد و ُسوُ ُِوُو

َ" :ُول ُولُ؟ ھل اَ ذا ؟ِطَ وُسُ . إ َ ِطَِرْف ام أَ ل
ون  . م أِرِف اَوَة َو م َُِل اُوُس ُ . ََِ وس

َِذةٌ ُر ًََوِ، أَْت ُ لَ َوة ُ َوِھ َِطَُدوِن . اِ ْن
 َ  ِطوس اُاَ . ًَ ًِ وسُُدوِن اِ ُتُ أ  أ .   ْنو

أ تَُ ُ ِطَِت اَ َُِوَءِت ا . ة ھِ ا ُ َِوَدِت اُِو
َ َدِ ِ َُ .  َوت َِو ًَُر ٌَذةِ ُ وِھ َ ِطَا ن

َََو) ". ١١ - ٧: ٧ُرو.(  

 وِسُ  ٍَطَ ُد أيَوُ  ُج أِا ُل إَِ مُ . َُُُِ
ُِوُ َ ل ، وِسُ َ تََ َُُِو .  

 د ُسوُ َ إر ُِِق ا  أن إذا أرد  هُ أ  ُوُلَ
 ِرَفرآةِا  ُظَر أن  ،َُِا ھ  . رارِ رَز إر د

 ِّا  َر ا َِدا ِ َِوُن َد . وِرُذَا َِطَ ر ى ا دإ
 ًِ ُظَِ وُھَو ُف إرَِ ،هِب أو : "أَن ا ٌدَُك أَ د

 َََِا :  ،بُ َك أن ،إر  ب رَن ا وَما َُ ُر اا ھ
 ُر ام ُھم اُأ) "! ٣٣: ٢٣إر.(  

 ا ََِِطرِ إر ََظ ُسوُ َب" : ٌس دُ وُسُ إذاً ا
َِو ٌَِدو ٌَ دَُ ُ َِووا . ا  َر لََ ًوَ ُِ . .

طَل ِاَ . ُ ِطََر ا َِ ،ًو ِِ   ًَُِ ً طَ َرَظ َِ
 َِو ًا د ًَِط ".) ١٣، ١٢: ٧ُرو(  

رهُ  َ إذا ٌِ ِ وَسُ أن ِِإ  وعَُ ُسوُ ِديَ
 ُهوس وَطُھذا ا ِطن إ ِ ِدِ َ ٍم) ١٧: ٥ - 

 ، َِل ). ٢٠  ََِدَ َر ِ وِسُ ِررِ وسُوُع اُ َم  د
َق  َطُ أن ِبَ ِة  ِ وَسُ . َُ َءُس اوُ َل دو

ُز اَن  أِد ) ٦: ُ٣ورُوس ٢." (ُوسُروَح ا "ودهُ،  َرُ ُ إ
 َُوُ ُ طأ ِ د اِوَس  –اُ ُِنُ  وسُ

 ِطَا.  
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 ّ رَ راُفِإ  

َدأُ ُوُس ُھ اطَ اِِ اَر ًِ وِد ًوَل َوُوع 
" اِك َِطُ"لُ ؤٍِن ُِرُع َ . اِر  اَط ادس، أو

. َِدِِر ِ" اِِك َوت"اذي ُرُد أن َُوَد ِ  إ أن َوَم 

ُق ُوُس ھذا ام ا ِِّن  َطُ َف وٍحُُوِ داُدھذه ا رُ
 ِِ  سدا.  

ُص ََ ق، وُھَو َ ِب ووَھِر ام اذي َدأَهُ  َُ نُھَو ا 
 َِن اِح اِس دَد اَب ا د" :  َر د ًأ ِ ذيا

َھذه ا ِن إ وُلُ دِء  اَر  ُرََِون وُُ  ُنَ ا
 ِدَ ". ُرو ِؤُ ِر وُلُ ردأَ ا ُھ ُ ُروا أ َذَ–  ُنو
  ط–  طر َشَ ُ ا ا وُل إُُوِن ا َف

  .اَُ وُ أن ََش  اُص اذَن أُِوا أراراً 

ا ِِ ارح ُل َ  ِ  أََق ُوُس ادَد ا ِِِّد  ُر ِ 
 ُِرُ م اا  ،ن وُل إُُوُن اُِ ِ َِ ن ُلَ

 َِ وِل إُُوا  . ھذا ََِ دوَرةُ اِ  ِن ِزَن  اِا
َرا :وت، اَ كا ، ِطَ كا د ،توأ ِك أَوع، واُ ك

، ُ٦م  اِح . َِل ُروُح َ  ُِوَد َ وَُِ َََرن
 ،وِدُُوا ،ِوت، اَا ،وِدن ا ِز راٍتَِدَم إَإ

اً اِطَ   أن َُِطَر  نَُِ  أ ر َِنُذي أن اؤُِة ا 
وع اُ ن.  

 َُِد ِِد ،وعُوَوَل ھذا ا ِّظا َُ ُسوُ ُُِ
َرا و رِرُك . اُ ،ٍف راٍفِإ َ ِدئَك اِ ٍ وَِ ُِوُو

 ِّا َُراِ ِ . ُ وَنَُ ُن أنُِ ذيِرِه، اإ ِ ِرُكُ م
 ًأ ِِ  وَدَُ ن  طھذه ا أن ََأو د ،ًأ َرَإ .

َن اِح اِن،  ُِ١٣ُن إُد ھذا اَوُوع إداًء َن ادد 
ُن، وِِح اا َِِ إ ًوُُو َِ إ دَ ُ  ُولَُن اِ

 ُھوا َن ھذه ا رََ ِديِح اا.  

ِدق اذي ُم ن َِة  ف وا ا َطذا ا مُِِراَء َل
ُول  رَرِة ا َُ ن ٌرُ ٌَط ُ ُدو و ذيوا ،ُِس اوُ
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ا ُرو– ُس ُھوُ ُرھِظُ ا َرا  و رِدئ اا  واَُ .

 ُرَو ِ وَسُ بٍَل أَُِر ً َِرًة ُرو َُ َرأُوَن مُ ُروا أ َذَ ًأ
  .َظ اُوسَوَل ِھداً أََر ن أي َرٍُل آر أن 

" ِطََت ا ٌَ ِديََ أ  وأ ، ِوَس ُروُ ا مُ أنَ .

أِرُف  أ أَُُ، إذ َُت أَُل  أُرُدهُ، ل َ ُت أُرُدهُ   تُ 
هُ أَلُ   . ََ ُ وَس أُ ِدُق اُأ  ،ُُدهُت أُرَ  ُلَُت أُ ن ٌن .

 ِ َِ ا  طَِل اَ َك أنُل ذَُد أ ُتَ ن . َس ُ ُم أَأ 
 ٌِ ٌءَ ِديََ  أي  ٌنِ . أن  دي، وأ ٌَرةِ راَدَةا ن

َِ اذي أُرُدهُ، َلِ . أَلُ اََ ُُت أِدُ  لُ اَُت أ   ّرا
هُ أَل  ُُدهُت أُرَ ذيُد . اَ ُتََ ُلَهُ أ  ُُدهُت أُرَ  ُتُ ن

 ِ َِ ا طَِل اَ ،أ َََُُل . أَُد أن أأُر ِ  وَسُُد اِإذاً أ
رِ ٌر دي ا أن ،ُا .ِ رَُأ  ِنِب اََِ ِ وِسُ

و أرى ُوً آََر ُِرُب ُوَس ذھ وَِ إ . اِطنِ 
أ  نِ ا  طَوِس اُ . ِّن اا أ َو . ُِذُ ن

ِ ذِھ إذاً أ َ . أَُُر َُِ َوع ا َر .ن ََِد ھذا اَوت
طَوَس اُ دََ نو ،ِ وَسُ ِدُمأ". ) ٢٥ - ١٤: ٧رو(  

ُ ،رٌَِط  طَا  ِب ِِراِ َلِ ُسوُ ُ ِِا َُُا
 ِِ ن َُ  . ًِ ُبُ َوُ" : َت ٌَِ ِديََ أ  أ طَا ".

  ديّ "إن "  ِوُا  ٌََر د"ھ ".  ًِ ُِ وُھَو
 ِ ُنَُ  ُ ِدِه  –أََ  أي– ِ ٍءَ أي .  

 ََِ ُسوُ ِدُمَ"د " ِِ  ًراراراراً و . َن ذا
  َمَ أن  مُِاِدُم ھذه ا د ُُده . ريَُ ِرِھَ ُدأ

 ن ُنِؤُ َن ،داو  رهإد َِ  س دُِب اا َُو
ق ذه ا ا دُ ُِوُس َ أن َُون دَف ارا" : َ طا

 َدِةَُ ُدوِنِ  ِا ".  

 ،ِ ٍءَ ِدِه أي  أي ِ ُنُ  ُ  ُسوُ ُمُ د
ُُد أَُ  ُُن أيَ ٍء  ِ طَِِ ا ،دَُ وُن 

 َن َدةَُ ر ھذه َُُوَن . َطُ نذَك اأُو َف أنُ أن 
َُ َِدٍة َن  ،ُوَن  اد،  ُدوِن أِ رََم اَِِط  أو
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 قَوا َِا وٌل إُُو  َس ا رََا َِ طا ََِِم وَ ِبََ
 ِ   وحَُِن واَُا.  

 َُِ ٌ  ٌتط ُ ُفرُد  ھذا ارُ ٍنِؤُ ِل أيَِ ن  ھا
َر ن ر د ُ  ،ٍَِ َشَ أن . ُ ُظُر د ،َِِ ُس إو

ا َِِط  ُراه  َلِ ًَو ًِد ُراه .  ُ ط أ َسو
 ُ ُفَِ ل ،ِ ٍءَ ُد أيَِ ن ُبَرَ د ذير، اآ ًو
رِ راً َدهُ  رى ا ،ح َل اَ .  

ٍَِت أُرى، د َظَر إ داِِل طَِِ اََر، إَََف 
 ِطَوَس اُ . َن أنوآ ََُ أن ِ وُسُ ُ َُ   ُسوُ ُِقواُ

 ِ وَسُ ًِ َن . وَسُ بَد أ ،َ .  َل ُرَو
  ٍَطَِ ُدَِ َن وسَُظ ا ط، أنِا ِِ  رََ ،ِِ

ِة اراَدة ُو . َُف أََھذا، إ ِ ِطَوِس اُ ِبََِ ُ أ ُرُِ َنا ُ و 

 ِِِة إراَد ُو  ََُِا أن َِا  َر رَ ، وَسُ َطُ َر أن رَ د
ة ُوا ََُدو رارِ ت َُإراَد ت أن .  

 ِ َُ  َ رٍبَ  َن ِ ِطَوَس اُ أن ًأ َََد إو
" ِِوس ذھُ ". داِن إ  مَُ م  ِطَا َ َََُر أن ُد إَ ُ

 ،ِِِة إراَد ُوَرة َا ُواهُ ا  ٌن . وإ ُ  ِسا ِِراَد إ
ُمُ ُِن أن اََرَ ََ اَط ھ َِ . ِط، َُِده ُرُخ طًِ اذ

 َلِا دا َظِر إ ِد ا رَُ ََرُ ُن أنُِ و ،ٌُِس، . رٌب ُرووُ ِبََِ
ة  ُوا ََُ ٍءَ أي ،ِِدا َظِر إ ِد ا رَُ َدَِ ن ُن ُھَو و 

طَا َ َِر ََرَ . ََرُ  ِطَا َ ُِر ُفُ د ط
رََا َِط ًداً ُروُ ُ . ،ن ُر ر د أ  ھذا
ِدَ ن َزَعُ ن  طَوُس اُ.  

 َة أ ر َر اُِن اُ ُُدهَِ ،ِ ِح اا ُِل إَ وإذ
ُ ،ن ُر ر د إ ِزيُِو َ ط ِرٌق ٌِء ُروَ ُف

ِدََ .   وَف ،ھذه ََِزةُ اُِ ُدَث َد أن  ،نو
 ، ًراِ َ طَوَس اُ أن َ ا َِا َ َشَ أن

 ََد اھذه ا  ُشَ ِز  َطر . َا ُا  د
 أن َدھ ُفَِ وَف ،ُُدسوِح ا رَزِة اُِ ِلِ ن ،ُِوُ  ُمَُا
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  طََة ا ُو  ُك رَُ ذيَن ا َظُمُھَو أ  ذير  –ا رأي ا– 

ا  َََو َرُِف إَِ وَفو.  

  

ِنرُ  ح اا ر: وِا!  

ُول رُس اوُِ ن ِِن إ ِدآاِن ُرو  

 ،َ رن ھذه ا نِِح اا إ ِ ِح اَن ا ُِلَ إذ
 ُ ْنَُ م ،َ رُس ھذه اوُ َب د ُم أُُر ٍت أَُذإ إ ًَ َ

َ  ًُِدُث ُت اِت ََُ ِف ر ٍق، . دوأدا
وھذه ھ اُل ُھ ُث ُُب ُوُس وُث ُِط ُُم اِح 

  .اَِطَق اُو  ِ ََن ُ َُُُوُس

  ُِا وَد اُُظوا ُوِ" ًإذا " ِح اا َِدا  ن ھذه نِ
ُھوا َم أن . اُ ،كُھ وِد ھذه اُِب ُوََِ ُروَن َُ د

  ََُُ ِك أنَو  ُسوُ َن  ن ُطِرَ ھذه ا وا أنُدِرُ
 ًِ َُُُ َن  َ ،نِِح اا . ا أن ِِواَن ا ذيَم ا

 ًِ َُ اِراِت ا دأَ  د  ُُِ نِِح اا  ُُ دُ
ِ َح اا  َظِر إ  لا  َُ ،َِد ٍَ ٍََطرِ ،

 َ َِا ِِرا وِصُُِ  و را ِِ ِو ِرَُر  دا ،طَا
 ُُ َن رة اِت اَِا ً  راتِذه ا ً ِ َء ذيا

  .٨د دأَ اح 

ا ،ِن ِل ِح  رِث وا ن اِو رن ادأِن ا ُواَ ًأ
 و را ِِ و رن د دزراَءَة ا  ُسوُ :" َِوُ دن ا َءَ  ًإذا

َِِن َس َب اَد َل  وع، اُ ا  ذي ُھما  نا
وح رَب ا . ن ََد أ وعَُ ا  ةوَس ُروِح اُ ن

ُوُس ِزاً ُ .  ُوِس اَطِ واَوت َن ا  ُ  ًَ َن
. َد، ُ إذ أرََل إ ِِ  َُِد اَط، دان اَط َ اَد

َِِن َس َب اَد، ل َََب  ُن ا  وِسُ ُم اُ مَِ َِ
وح را .  

" نوَن، و ََ ِدََِ َِ دَََب اََ َن ُھمذا ن  ن ُھمذا
وحِ  رِ َِ وح رَب اََ . وِح رَم اِإھ نوٌت و ِد ُھَوَََم اِإھ ن
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ن إھَِم اََد ُھَو َداَوةٌ  إذ ََس ُھَو ًِ . ُھَو َةٌ وَم
 ُطََ  ًأ ُ  ِ وِسُ . دََا  َن ُھمذ  وَن أنُطََ

 َ واُرُ .  

" ًِ ِ َن ُروُح وح إن را  ْلَ دََا  مََُ مُأ  وأ
وإن َن . ون إن َن أٌد َس ُ ُروُح ا ذَك َس ُ . ُم

َ وُح را  وأ ،طَِب اََِ ٌتَ ُدََ مُ َُرّ اِِب اََِ ٌة .

 ََم اذي أ ،مُ ًِ واِتن ا وَعُ َمذي أَن ُروُح ا وإن
ِن ُم ا ُِِِرو ًأ َِم اَُدأ ُِ واتن ا.   

. ذاً أ اوة ُن َدُوُوَن ََس ََِد ََِش َََب اََد"

 ُونوََُ دََب ا مُِ إن ُ . وَنُُِ وِح ر مُُ ن إنو
   )١٣ - ١: ٨ُرو ." (أَل اََد َََون

  

ِث ا ِو ردأُ اوع: اُ ِا  ةَوس ُروح اُ  

  اَُِ ا َِِن ھذا ا ق ھِ ُث َكِح ُھ
َ ِر َن . اِن دِد اا  ِِ ُسوُ َدأ  إ َذا َر

  ن ،ل وِح اإذاً "ا " َوَُد  ُ  ُوُلَ ا ُِ ُم دَُ
َِِن َس ََِِب طَِِ ان  اِذَن ُھم  اُ ِوع م ، ا

وح رِب اََِ ل ، َن َدٍةَُ ُدوِنِ ،رََوع . اُ ن لُ َم د
 (وُوُس أن اذن ُ ؤُِوَن ُداُوَن ُم م ُؤُِوا  َوُ١٨: ٣ .(

م ن أِل ا –وِ َُھ أً أن ان  َُا  ِ ِنِل إََِ ص
– دا ََوُ دُل ازُ.  

  مُا َا َا ح أنھذا ا  ًِ ُسوُ ُرِظُ
ُر  َُ ُل أوَ د ُدَِ ن أو ،ٍََِ ،َرٍة لُ  ِ ِد ِس

َ . ُل رأُ أل، وِِوّي ا ا أ ُ إ  ُِقُ ،ِ ّل أبُ ل
ُ راٌب  ُر أُذِدِه وور (أوُز١٤: ١٠٣.(   

َُ ًمُ طَُ اَِ، وُھَو َُِر  ِأر ًُروا أ وَََ م أنُِ ھل
أو ُ ُِب ط ََُد ُر أو ُُط َل ِِ اَ؟ د َم 

 إذا  َََف ُط أَء  ُوعُ  َم أ د ِ َرُذه ا
وَح  را ً طُ ِوّي ا أ دِرَك أنُ أن  ،ِط َِ
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ذا ). ١٣ - ١١: ١١ُو (اُُدس وَ ًَ إ ،ِد طُُب ُ ذَك 
 ِ ِوي ُطآٌب َد َد ن .  

 ُوب أن وِل َ ُِقواُ د  ھ ًَِ ًَ ُسوُ ُمَُ
ُن ودهُ ). ٢٦ - ١٤: ٢ُوب ." (ن ِا"و " ان َل"

 وأُوكَ . َطُ أن َُص، ون اَن اذي َُص   وَدهُ أداً 

ُروَن ن، ُِدُوَن  إِِم ظِر  رََُ مُ واُداُ ن نذا
وح رِب اََِ لَ دََِب اََِ ُروَنَ  مِِوَ . ُوِك َن ا رٌق َكُھ

ُوك ََِِب اَد ُھَو . ََِِب اَد وَن َوِن ان  اَد 
ُِذهُ أٌص ُروِون  د ٌرََ . َُ َوُ دََا  نوُن اَ  أ

  ذيوا ، َ ٍَ ِ ُدوِن أِ ،ِّ طأو ا ِّو رر ا نا
  ِو روَر اَُُم اَ أن ُطََ)وس ١ُورُ١٤: ٢ .(  

َُُ َِ ٌَ ِِّا رّھذا ا  ُسوُ    ُدھَِ
ة  اِد ادد ر َ وا ُسوُ ُُِد ِنَِن اَََِِن اَھ .

ِرن اذن إََُوا  رَُة اطُِف او ُسوُ َد َ ُُرق ا طَدى اإ
ِث، ا ِّو ردأ ام  ھذا اُول أَ ُھو"ا  ". ددذا ا

  ًِ أو ،رَا  ُنُوُن اَُ  ،ا  مُُس أوُ ُدُ
ار، اََِ  د اَة اَُ ُن ھذه ان َن اَِر 

)  َوُ١٦ - ١: ١٥.(  

مُ ُوُس َدأَ  دُ مُ ًِ ُبُ د ،ِث ا ِو روس : "هُ اُ
." ُروح اة  اُ وع د أ ََن ُوِس اَِطِ واَوت

 ،ِ ا َِِد إ ُِر ،َلَ دأ أنِن ھذا ا ذا ُرُِ د
َك اذ  ِنَََِ ُفُ ة ردأوھذه ا . ِ َُ"  طَوس اُ

و ارَ، وَن ." واَوت رُس اوُ ِدئ َن ُرُط ھذا اِرَ
َُم  اِح اِس د َنذا َرَن اِا . ِطَ كُروَن اُذَأ

 طَا َُ ًوِت داَا َُِ وت؟َ ِكَوا .  

و ِوا ، َر اِن اَُ ِن وِن اََِن ا  ً
َن  ِو ردآاِن اا ًذا أة، ھ ر َر اِن اَُ ِا رِث واا

اَُ ِِن  رِث وا دأ اوا ،َ َر اِن اَُ ِن وَر اا
ة ر ا . ُ أ ِث ھ ا ِّو روس اُدأ أو ان ھذا ا ُة ر ُر اا
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ُر ن ُوِس اَِطِ واَوت رَُ . ُدُر َ ًِر َرًةِْر ط وََ
 ُُِ َِا َِر ا َل إَِ أن ع إدَرِج اَ  دَرِجَِن ا

 وا ِ  ًَِ ،دََ ًََِرَُن  ٣٧٥ نة أط دو ًِرا
ات، ُمَُ ُق إ إرٍِع ُِھُز اَرة آف ِراً  دِب واا.  

ِث، وإََدُت  ا ِّو ردأ ان ا ًَظِ ُُِت أُ ،ة رَ ذاَت
حھذا ا . َُرةِ طا َُِر َف ن رة أ َدي ْنَُ م ُت أَرَوإ

  َُ ءا اتٍ ا ر َة د  رُتَ َم أُر ، .  وررو َء
ً ود ِ َََِظ، وَرَح ُ ًِ ل أٍة َف   ًَُن َرء، وزا

رُدُث ھذا ا .  

  َُدَرِج  َرةُ اِ طُدُر ا د ُ أ  ُُره َن
 ٍَرُ وِل إُُو ِ رَُ ُمُز َُد ،رطا وُنُ  ُق و

ث اروف ِب  ران ا طاAerodynamics  دون اُ ث، أي ا  
 ُ ِذوِن ا . ِ دوُن اُ ُق و دثو ا  ،ِذوِن ا 

ِء وَُُق إ إرِِع رة آف راً، وُز  ا  َُرةِ طا َُِر
  .آَف اِورات، إ أن ََِل إَِ  اَُودة

ُوا ذا ادِأ   نا طَوس اُ ،ِ ا ِو روِس اُ أو ا
ُ ُوُن  س أأ  ُِظُروا إوت، وأَوا"،ِّو را ِذذي " اا

 ً ِق ُرو  َُ ل، وَأ إ  دُ . ُدأَه ُسوُ ُم دَُ َد
ِث، ُُب  ا ّو روع ُھَو اُ ا  ِةوَس ُروِح اُ أن ًِ

 ِ دوِن اُ َُثأ ا  َِطُ وَق ُقَُ َُو َُرَ ذيا ،ًُرو
ِ واَوت طَوِس اُ ِِبواو.  

 ا و روِس اُ دأ أِو ان ھذا ا ُة ر ُر اِث، ا ُلَُ
 َِِ ُذ ددِد ان ا ًزءا . لُ ن َو إذاً أن  ُب و أ

ِرَن أن َُُوا وَق ُوس ِوواِِب اط؟  ُھَو  رََُن اؤُا
ُروا ِن وُواظِ  ر نذِة اطَُن ا ِرَ ِواُر اا  وَنُ

  ُُوِر ِِ؟

إِداً إَُ ظِت ٍص إََر  دَِ رَِ اِس 
  طَِدق وا واَب اا أن ٌَُِ رن، أَ ِفِ ن ِرَ ٍس ََ

ؤال ُھوَ  ھذا ا  َرةً  أنِط ُُِ ،نَظِم اُ  ، َنِرا  ًَ
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  ِدرة ََ ٍت رَُ ٌَدة َزوُ ة، وِھِر اطَ دَرِجَ  َُ
 َ َرةِ طھذه ا نو ،و را  ِذوِن اُ  ُب ِو َِ

 َُِدُر وُدُر وُدُر  ٍٍَِل رَن، َِن، أرَن ً، أو 
ذا ُن َُ ُق !  ،ُِدوِن أن رَ َََِد أٍَُُ واَِدٍة ِن ادَرج

 ِ وِنَ َموت، ُرَو ا ِ طَوِس اُ ٌلَُ ُھَو  لُ وَق قا َِ
َد ِ َُل؟ دُ د ِھَظا  

  

 ِا را ِو ردأُ اا : ُدأ"ّذھر" اا َِأو طر  

  ََ ُقَطُ َف ِرُف  ٍَطَِ ُن–  ّو ردأ اأو ھذا ا
ُولُ  رھذا ا ََُذي وا ِا را ِو ردأَ امُ اَ  ُ ِث، إنا

وِّ . اَظم ردأ ان ھذا ا ُواَ دادَرأُوَن ھذه ا  ِا را
 َُ ًدا َب : "دََ َنذا نون، و ََ ِدََِ َِ دَََب اََ ن ُھمذا ن

وح رِ َِ وح روح ھَو . ا رَم اإھ نوٌت وَ د ُھَوَََم اِإھ ن
َو َداَوةٌ ، إذ َس ُھَو ُِ ًِوِس ن إھَِم اََد ھُ . ةٌ وم

طََ  ًأ ُ   . واُرُ وَن أنُطََ  دََا  ن ُھمذ
) ". ٨ - ٥: ٧ُرو.(  

 َِ ِطِل   ھا ُِ ،را َأو طر ،ھ ذوم اَُ
 ِن وِ را ِ روِز . َرق اَ  ِ رَِرق اُل اَُل أَ  ًِ

 ِّھ ذا  وِب اِس ا . ،ُوُزونَ نذراُد اُوُز أو اَ َِرُق اا
 ِِل ِذھَ وَنُ  نذَك اُھم أو .  

ذون اُِو دتٍ  نا د مَد  ِب ن ،َوُِواُ َ
َم أَُل ن اَرب، ِم أن  ا ن ظَُُوى اِع ا ربَا

َ م اِِوُ  ُواُد َل أن ََ ًُِروا ذھ َطوُ . دراُءُ
 رَُ ِراِ ٍت ُروَنُ نذُء ا ِطت، اَة ا وَت أوَ ُر

  وَنٍُُل، وَ َرٍة أوِ أو ٍَ لُ وَنَُ ُروَنض، وآرا
  .اِة، َ أن َُوَن َدِم ذھَُ َ ََ ِوا

َِ ً، ون   را َأو طر ھ ذت ا  ،دِ 
 طَا  ِرِإ  ٌن  َس–  ٌن؟  وُنَُ رىُ  أم

 ،ِا را ِّو ردأ اِن ا ُرُِ  ،ُهأ ُ ََذي إا َِطا 
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ذي ُھَو اُس اوُ ُرُ ، طا َِطُ  ِرِن إ ِطرَزُء ا
اٍت إ اذھ أو طرَِ ار ر َس .  

ھل أََن ُوُس ُ ِوَس اَطِ  َك؟ وھل إَََت 
ة اُِز ن ُوِس ُروِح اة  اُ وع؟ و ر َر اھل ا

وَُ" ُّق وَق َُطِ اط؟ وھل َُِر ُ ون  را  ِذا "

 َِطِوا"  دَة ا ُوَ ؟ اِو را " َ ُقََ ُزال  َكِت "أم أ رَُ
َل إ ا" طراِكَ  و ُِدوِن أن ،ةدَرِج ا  ِو رِع ا

ؤال ُھَو  ھذا ا  َكُوا َن ً؟ إن م"ُرو" إ ٍ  ٍَِ َت ،
ُول ُوُس رَن ا ِا را ِو ردأ اھذا ا :ھ ذوس اُ.  

 ا  ةوس ُروح اُ َد وُنَُ د ،ُسوُ ِبََِ
َُ ، وُن َدَ وِن اِ اَ اُم ُ وع َُوراً  ،بِ 

أي طِ)  أن َر أن َ وََُك ََِِب اََد : نََرا
 َدِةَُ ُِدوِن رََوٍع )اُُِ ُكو  َر أن أن ِ أو ،

وِح اُُدس  رَطَرِة اَ)ط ٢٣ - ١٦: ٥.(  

وح، وأَف  را  ل ِدَا  َس ُ أ ًِ وُلَ ُسوُ َب
وُح ُ ُن َُ  ،وُن ُ وَُ وُن  َِ: ھذا اذر رَن ا إن .

وك  اََد، أو ل  د، واِب اََِ ِشَ َُ َمَس ا ھذا
داََِب اََِ  ھ ذ.  

ِِِ  إَُ وََن ِا َُِس اوُ ُمِ : صا
وِن رر ا صن واِو را . زاُل  ذيُص اد، اَا 

 ُسوُ ُ ُم ذيا ّ طن اأو ا ِّو رر ا نُھَو ا د
َ  ّطُ أن . ُِطُب اُورُوِن طن اُس، ھذا اوُ ِبََِ

و؛  ،ُ َِ ٌَ َِن اَص  رم اِھَب اِو
 ِو را ََوا اََُ ون أنُطَ َدُھمَن وِو رُوس ١(اُورُ٢ :

١٦ - ٩ .(  

 ًَ ُدُ ،دَِب اََِ شن ا ُولُ رُب ھذا اُ د
َُ مُ  ِدَ ِدُم اَِرة   ً ً َُِ"دََا  ". ُسوُ ُِنُ

وِن، اذن ُروَن ن َُِوا ََِِب  رص اَك اأُو أن ُھ
 ُ ،دََا ٍِّر َطوَ دََا  َرُھمُزوَن أ ُص َرَك اوأُو ،
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وِو رَرُھم اُزوَن أ َرُ ،وح رِب اََِ واُ ُروَن أن نذن ا
وح ٍر َطو ِِلِ  را .  

وِن، اذي إَُذوا ھذا رص اا  ُُس أوُ ُِنُ  زامِا
ن َُوُوا أَع اََ  ،طُوَن أن ُرُوا  َد ُوَن 

ََِ . ب ِاََد أ ًُوَن أَِ نِو رَص اا ُف أنُ وُھَو
َ َ ًدا َ ِطَا ُد أن وف ،دَا  َُز أذھ َرُ د  أو

َرُأ .ِب اواَن ا َِدةَك ا رة ھُوھذه ا ا وا  ِ 
 ِوَ ُِ"وتَا) ". وِت ) ٢: ٨؛ ٢٣: ٦ُروَ ُسوُ ُدَُ و

ِا َ وتَل ا ،دّيأو ا ِّرَوَت اَل  لاِوا ، ِن
 وَك ا ن  َِِر ن ُُ ة اَن ا )  َوُ٣: ١٧.(  

وِو رُص اُر اَ ُصا َُُِ  ٌرَ مَد ن
وِن را . ٍة ُرو ي إ َؤدُ ،وح را  ََز ِذھ َرُ ن–  ُرا

 ِِوَ ُسوُ َُُِ ذيا" َة الاَة أ أو ،َ) ". َوُ١٠ :

َص ھذه ا َد بَ ). ١٠ َ  َوُ ولُ رَدة: "اا ھذه ھ : أن
 ِإ  ة ھوھذه ا ،ً دًة أ طأ َ . ،ةا ُ نا ُ ذيا

  ). ١٢، ١١: ُ ٥وَ ١." (واذي َس ُ إُن َ ِت ُ اة

ُ إن َن ِذھَ ُطً، أو َ ،ًَُدُُ ُُ وُن  وُع أُ َم
 ًِظُ وُنَُ ُُ ُد ،ًطَ ُْن ِذھَُ م ن إنراً، وُ . ِبََِ

َدة(ُوع، اَرُق َن اِة اُوَءة ور  أي ا (ة وَن ا
 َ ظ وَءةَدة(ا َدم ا أي( إ  ُظُر ا َر طا  ُنُ ،

د َن ُوُع ُِدُر ذراً ِرِ ًد  ). ٢٣، ٢٢: ٦ (اُُور 
 َُُِ ُنُِ"ِا  ِّو رم اِأو "ا ،"  ِو را ؤ را

َزَدِوُُوب ." ا  ُرأ٨: ١  َِ  ٌِلََُ ن ُھَوُذو رأ ًَُر أن
ٌك، ََُ ُد ِ، ور ُد ن ُلَُ  ُر  َُ ،د َردَُ وُھَو ،ُِِطُر

ُرهُ  رَُ و ِ ُرُ و ،ِ . َن َُ وعُس ھذا اوُ ِدُرُ  رذا
أھِل ُرو إ َِِن ِر نِوا ِ ِدس، ا ِح اا.  

ُول واء را ُس، ووُ ،وعُ  ّذھُوا ھذه اََو ،
ََ ِة ُطُرٍق د َ ر ا و را .  ِ َب ى د  إ ِ ا
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 ًِ ِِز" :  ُھَو ب رَن ا ن؟ إنََِرَن ا وَنُ رَُ َ إ
  ). ٢١: ١٨ُوك ١." (َُوه

 م إُا َا َِن ا ًَوُ ًَِر َوُ ولُ رَل ا  دو
َن ِِر ٍر ن أِر اِد ادد،  َن ُُذ اوُ . ُسِ َ أَ 

ََِ ًِب إَ  ِِزَرِة طُس َِ َن  ،مُا َن  .او
َ روَھُر اَ ُوُلَ" : ًا ر وَنَُ َك أن ُت أَودُ . ،ًا ر ْنَُ َم ن إنو

  ذا َُ أُُر ََنِ . و َت، َُ ْن ِراً . ُْن ِرداً 
َ ن ََك ن أ َبَن أرو ،َدِ) ". ١٦ - ١٥: ٣ُرؤ.(  

ود َن ُوب، إ ِِب ُطُرس وُوُس، واداً ن ُظِء 
ل ن ِ اَِد اَدد، ود َم اُؤَن أن  وِل اا  َدةا

إ رَُ  ٍََون  ذا  طُُوا ا َََِن  ِدَِ ُونَ 
َ . ُُون َُ  ،ُوب مَُ َ ،ضرَك ان ذ وي زٍءو

 َن ًَِ وَنُُط د ،ِ َب  أن  ،ومُن ا . 
ود . ُج ًَ وََرةََُرُض  أن َُوَن َوِج اَر، ُث َذُ اوا

 ِِوِ ، َوُو ُس وإوُوع وُ  َم ا ُھذه ا أ :

" ُِِطُر ِ  ٌِلََُ ن، ُھَوٌل ُذو رأَُر".  

 ُِّق اطا  

 ،َُِھذه ا ُ ِِّ ٍسَ َِم ًة ر ُتَِ"ُم اِطق أ
َ ا ."َ و ُِوُ ُظَر إ أن  ُوُل َوُ . ِل ھذهِدا 

 ،َِرة إِ ھ َرة، اِ َد َُولان أ : َقَن أٌن، وإ ََدي
 ُم دِ رة أُرى، ا ھِ راٌع َُر ِ ََرِ .ِِن أي أر

ُوَدة، . اِا  ًَرَ ِنَُ ،ُِوُ  ِنرِِن اَدمُ ھ د
 أُرى، اُ وا ُِِ وإر ِ َلِ إ َِ ،م دِط اَ  ً

َن ن  ن ا َِا َ  َُونَِ  أ وھ ،ِرھر إ  ل أ ُض اَ
  !ٍََِ ووف

 ً وِط  َِ ًدارا  ،َُِِر اھذه ا َ َشَ َِ
َن َن اَِطق َ نَِ  رزلُ ھذه اِو ،ُِوُ .  ،َُق و

د ُ  َر َُ ن ُِوُِ ََُنإ  .ُِوُِ ُوُلَ لنرا ِو  

ََ  ُق َل أي أٍر، ن د إنٌ  أ.  
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 ََُ  ،رأ َل أي َُقَ   أ ُِوُِ ُوُلَو َُد إ َؤُ د
 َ د راضأ د ن ِراَِرِة إِ َراَن رُ ُلُ ذيُر اا ، ِ

 َھذا ا ًَُ ق . َ ٍََ َِر إُ ن َِ ُنُِ ،َدھ
 لُ ََُِ ، ِوإ  َِ راٍتإ  رَ طَ رىُن ا–  أي

 ُِوُ  َِّدار اَرة –ذاَك اِا دَك ا َطو ُُُر ذيا .  

 روُف ھذا اَُرة وِا ذِت اا ز َر رُ َد َرٍةِ لُ ور أن
ُب    َدًة ذيراع، ا زاع واَن ا ًوَدَُ ُُقو ،َِواا
 إ ِواا ُ ُ وُ لِد رد ھ ا ،د واِرَض

 َُن اَل   ،واا َِلِذه ا ًُو َدَِ أن .  

ُونَ  در ُوا نذَك اأُو ُ َُ َمُ ُواِزُ نِدِرُ واُُِ  ٍَِ
ذَك ادار اَِّ اذي َن ِلُ وِزُل اَر اُِر ََد اذن 

ُوَن ُم ارد دُ ُوا . ُرُھم ذَُوَن وُ نَدََُص اا ن أن
 ن ،رٍص آَ ن أي رَأ ،َُِد وارَن ا وعھذا ا إ
  ا ،َِِِن ا ِر وااً و د َِ ر مَِد مُ َنرَا

وَم اِِ  واھَُ َ ِشَا  ِدُروَنَ . ََُرَُ ُمُو
َ ،ُوَن اس  ِِت اَطَُك ا وَنَُُ َنذَك اأُو ٍن أن

 ً ِ َر.  

 وُع أنُ َم َنِ ِ ََِ ََرأ أن   وأ ، قَ ھ ِ َََِ
 دََِ ُف وَوًة  ذَك،  .ِن اَقّ   زامَذ اِ  أن 

 ِا َِ  ّقُق ھذا اَُط ، ََِِ  ّقا)  َوُ١٧ :

َت ). ١٧: ١٣؛ ١٧: ٧؛ ١٧  ،وعُ ب را  َر  ظَرة اھذه ا
 ِ إ ظَر ً ذِرو ً ُ تَو . ُتََد إ–  وَفو

 ًم أُُوَن أَِ–  ٌةوُ ھ ِ َََِ رِھَن أنُ َر طا ھذه ھ أن.  

ود . َم ُوُع أً أنَََُِ  ھ ل ار اذي م َِْر د
 دِ ٍَِر  ِِ ُرَ َبُِ إذا ُ ن أ َر ذ َر ھذا و ،َد ٍ

 ِ  ًرا ًط ُل ُُد و د وَف ،ُراَِرِد ا . ْل  م وإذا
ُد وَِر د وَف َِرھذه ا ن ،ر ُِر اَط ا َِِرُد ا . ھذا

 ُف وَُ وَف ذِا أن ًأ َ) ُو٣٨، ٣٧: ٥.(  
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 َََِ ُواَ م إذا ُ ن أ َُ واَُِ نذَك اُر أُو ذَُ وُعَُ َن
َ ِ اِزاِم طِق وطَِ اّق اذي َن  ،ُُُن ََُِ وَف 

ُر ُوَُم َدُ . رو َ ،وُعُ َُ د ذيل اََُت ھذا اَر د م ور
ُ َُ وُع " َن َواُُ، . اس  مَُِِ  َسُروَن اُِ ھل

دُت ُ أن ھذا ُھَو َُ ُ " ھذا اََل؟  . وعُ لَُت ھذا اَر د
ِة  د َ ًل وأ ،ِ  ط َسن، و زَن ا ُود رة وا

 ُ َسُوَن اَ ،ِ ََ وَنَُُ نذَك اأُو وَن أنُِؤُ ٍس ِء
 ً ِ َر.  

، ١٩٤٩َل إِف وطَ اّق اذي إ ِ ََِِ  َُُُذ 
س ُھَو  َُِِِقُ طَق دَُب اا ُت أنََإ . ق َكن، ُھَن  وُ

د رى اُرُِدوَن، اُةُ، اِطء وآُروَن، د . وقََُ ف
َروَن ات َن اس ََِِ م، َُِوَن اَق  ِة ھُؤء اذن 
 ًَُ َرَس أ دَُب اِا ُوَن أنَِ وَف ،مِِ  مِ ُوَنَ 

ِ اَول . إََُوهُ، وأن اَِب اُدس ََر ن ذَك طرٍَ أَل
 ِ ًَوُ ُ  ٌ سدَُب اا َب . أنا ول أنَا ًأ ِ

س ُو ِ ًن ا دَُقاطُ ق َھَو ِ ُُدهَِ ذيا ق .  

و َُ َِّ قط  

أُِرُك َُم ھذا اََل ن ِم اس، َ أ ََم ُوع 
س، وُوُس دُِب اَن ا َنروآ   ِر اطَرأُوَن . ا 

 م وُِِ ُروا َ ،أھِل ُرو ُس إوُ ن َ ررةھذه اِدا .

ُروا أن ھذه  وَرة ااِوَءةٌ دا ،مَُ ُلَُ  ط ِراٍت إ .

 َذھٍن   أن َ َُل أ َد وُعُ َُُُ َن  ُر ھذا إُ
َدة وِر وا ُوَءٍة ٍةِ َ  أن ٍط، إذا أردَ . َرةِا دُر ھذه اُ

 ًِدئ أو  أِل ھذه ا ن ُسوُ ُ َم ذيوع اُوَا إ
َرا  و رس اِواا.  

 ، َِ رىُوأ ٌ ٌِت إ  َرةِا دھذه ا ُروا أن وَ نا
َن ا ًِ ،ِِ ن َرَةِا دُل اِ طَ َ  ِِت اوِ ا. 

 َِ أو ، وِسُ ُزُر  ُِت ارى، . اٍُت أ
ت اا ًء ،َُة ار ا وَن أُِؤُ  ُر إُ  ِ
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 ََِِ ِم  . ِ ِت اا وا أنُُدِر م أنُ مُ ُر إُ 
ُِم، اذي َُ وُن  اَُوى اذي طُُ وَُُُ اُت  ر

 ِا.  

ِدق  ُس اوُ راِفِإ ُر إُ َوََُرةُ اِا دا–   رَ وُھَو
ن  رََن ا– َ رن ھذه ا ِ ِح اا  .َم، أو اَُُِل ا

 ِِ  ُسوُ ُُِطُ ذيُف اوُھَو ا ،َزَدِوُا و را ؤ را
  ." اُن اَ" : ِّول

 ،دا  راُض اا Psychosomatic ،دَا  رٌض ھ
 ،دَُ وُن ََُب اَرِض Soma  ًِأي  ِوُ   ِل أوا

  يأُد أَب ارض ا اد .Psycheاس، أي  را
ب ذ وُرُُھَو ا ،وَذُ وا . ًوُُ ب ذ ورُب ار أُد أأ

ُ طرَُ اش  ِرُف أَ  ٍر ن، ُھَو اؤَُد ا ًراِوإ
ُم ا) وسُ أي( َد ،ِوَا ِ َ زاٍع راٍع أو  ،

رَُ اَ ُش َ ت َُ وى ر  ِش  طوُن اَُ
  .اُم

ُل اذي  رَن ا ،قطا  واُ نذِل ا را َُد أأ
 ُ  ُردَا ُ َُلٌ "وَُر ََ ُلَ ذيا ،ِ ِبََِ ".

ل أظََر  أََر ن أي ). ٢٢: ١٣؛ أل ١٤: َُ١٣ول ١( رھذا ا
 ،وُ ِءِ ،رٍن آإَ َدة وِا َ ھ . ُرُِ ِ َََ نو

ِل اِ :َ ًَطَ َبَإر ُ أ ! ،َ زا َ ِطَ َبَِد إر
د را طھذه ا  َرُ َوَل أن َِ ٍَ ِة دُل، وَا ،َا .

 ًَو ًزُ ِة داُود  رت أ َ َك ا أن دُ  . ذه ُوا 
رَ  ات اَ  داُود، واَِ فُ  َف أ  بَذ برھوُر اُا

 ً وُرو ،ًط ،ً د ِ َر َف أ ،َُرهََذي إن . ا ُِسَأ وأ
س دُِب اا  ًا د ُوٍف ٍر" : َِرْتُو َُُِر إُ ذيِ َُطو

 ُُ ِطَ . ،طَ ب را ُ ُبَِ  ٍلَُِر َُطو شِ ُِِرو  و .  َ
 ُُ وَمَري ان َز ِظِ ْتََِ تََ . ًَراً و  َتَُ َدَكَ ن .

َت ُرُطوَ إُُ وَِ اَظ و .ُِم إُأ و ِطَِ َك ِرُفَُت . أُ
َت آَت َروأ َذِ ب ر ِرُفَأِِطَ ور ." (َمُز٥ - ١: ٣٢(  
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ِدَ ھذه َ َِت ُوُس ُت داُود اَِ واَزى . َْطد أو
اِراُت .  ًَِن اِد اَدم َََُ إِ ِب إِراِف ُوُس

ِ  ُروُ ن ِن اُ رھذاِن ا َ د ا ِد ا ًوَُ ً . َُ
 ِِّن ا َُ ُسوُ.  

 ِت ا ط ًَ َرًةُِروا دا وَ ،نا . ُر ھذا إُ
 َ ٍم يِ ُوٍر، و ي َظ م ٍصَ ِة َ ن وِس أوُ ن ً

 ََِِ . وُعُ مَُص وذا أم، ھَِد وَرُ  نذَك ام أوُ 
 طِن ا ََِر  َكذو)  َوُ٢٢: ١٥؛ ٤١و ٤٠: ٩ .( َِ

ُض واُر ِن اَِش ََِِب اور را ھ ُطَوع، اُ .  

  أن   َ رن ھذه ا ُوِت اَا  داٌءأ
ؤال إن َن ُوَُد ھذا إن  طَرحَ  ُد ). ٢٠: ١(اَوُ َن ن، إنو

 ت َُوُن ُھَك ط، و َن ُوُن ُھَك ُوٌر ھذا إن، 
ِب، و َن ُُر ھذا إٌن َر َِ اَِدة و وِع  ذ

أِس واد را .  

ُوا ذا  رأُوَن ا  ،ُرو َِن ِر ِدس ِح ا
  َذھَ ٍَِطٍ ون ِطُ  ،ُر إ داَِرةٍ ذات   ذين اا

َِ ٍت . َرَ ُِك  ُ ،قَم ادَ وَنَُ ن ُصھذا ا
، اذي ُُدوَن - ُض ھذه ا َاوم َُ اِ .ت ِأ

طواٌب و ُھَو  َطُ َر أو ٍِت أَطُ ودُدم ُو ِ . َن
اواِِ أن أُوَك اذن ُؤُِوَن ُوِس ُ ،ؤُِوَن أُ ًطَِت 

  . ٌب وطا، أو ٍر ُطٍَق  ُھَو وا

َ، ادُد اَوي اذي  رن ھذه ا ِدس ِح ا َِِ َل
 ولٌ إُم ُوِدن، و ُروا ر َنذَك اأُو ُس، ُھَو أنوُ ِ ُُومَ

 ا، َِ ُوَنؤُو ، ِرةا دذه ا ً مَِر إَُ م أ  ذاِت
 ِط ِت اا . ً  وَدَُ أ َ  طرى، اٍُت أ.  

ِدق اذي ُِرُ ◌ِِ ُوُس،  راِف اِرأُوَن ھذا ا 
 وا ،ً  ِوإ  َِ ٍت  ويَ َرة اِا دَك ا ُوا 

 ُلَِرةِا دِط او  ٌومُرَ طَ  . ٌدَوُ ت ٌَُِأ  د ٌَِ
ُ ًراِھً، ا ت َُولُ   أزاُل  ُتُ" : ،ِِت اِوا واُ ََ
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د  ا َ ُطوا ور ت، وِا  ُزوا ؛ َرِ ِن ا واو" ن
َ، ُھَو !" َ ن رن ھذه ا ِ ِح اا  َِ ذيُس اوُ إن
د  ن"اَ  ن "َرةِ ا ََُِك ا ُهأ ُُو م ذيُر . اا

ا ُھَو أن ، ھا ُِا  ن"دَ  ن " َِ ن ٍب ُُو م ،ِل ھذا
 ُ  ِِراِإ َِِ  ُسُوُوب، و ، َوُ ، وع، داُود، إُ

" ِّن اا) ". ٢٤: ٧ُرو.(  

ُروا داَِرةً  وَ ،َ رن ھذه ا نَِح ارأُوَن ا د
اَِرة َ.  ُوي  ٍت إ ط دَك ا ن ،طََل اُل ا

َدة  َم ُ وع ور وا َََة اَك . واوُن ذُ وَفو
ُل واء رن داُود وا ِنَُوطَا ََ طَق واطا . ٌََ ٌَرةِدا

ُو َدِأ أو اَق اط ًُل أَُ ، ِِت اَ ِث ا و رس ا
 َطُ َِوِس   در ا رَُا َِطا ِطُ ذيُس، واوُ ُُ دُ 

  .ِ وِب ُ وِس اَطِ واَوت

 وسَ إنُ َدأَ أو  ٍَطِ ُھَو  ھ ذا د ذيا ِواُر اََا
َق اَطُُسوُ ولُ ر َِث ا ِو ردأَ ا . ذيس اِِم ا ِفِ 

 ُُوكَ  دَُ  ِِد ُ أ َِد َس    ََُِ مَُُ ذيدار اَِن اذا
مُ ُوُس ُوَس ُروِح اَة  اُ وع، اذي  دُ ،ءِأي وأ را

وتَوا ِطَوِس اُ  با ِِ.  

داً، وَ ُونَ  دُ دادرأُوا ھذه اإ  ُ ُظوا أِ ،ھذا  ُد دَُ
 ُروِح  ،َس ط أَ  طُ أن  ُِِدوِن د ُ أ ََطُا َِا

 َ َََرا ََر؛طا    ُن ،ُُدسوح ا را َد نَُ م ذا
 ِ و ِ َ . ،وح را َدَ وُنُ ،ِ َِ  ُ ن إنو

َِا ِد ًة ِطُ ُّ ُدوا َد وُنَُو:  

وح، إن نَ " را  لَ دَا  مََُ مُأ  وأ  ًِ ِ ُروُح
وإن َن . ُروُح ا ذَك َس ُ ون إن َن أٌَد َس ُ . ُم

وُح ةٌ ََِِب اِرّ  را  وأ ،طَِب اََِ ٌتَ ُدََ مُ ُا .

ذي أ ،مُ ًِ واِتَن ا وَعُ َمذي أَن ُروُح ا وإن ََم ا
 َُدأ ُِ واِتَن امُ نِ ا ُِروِ ً أ َِم ا) ". ُرو

١١ - ٩: ٨(  
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 َرا و را ِِوا أو ِِِد ن ََُ د ن  ُزِوُ ُ إ
َش َب ذاً أ اوة ُن َدُوُوَن ََس ََِد " :َِذه اداد

ُ إن ُِم َب اََد ََُوُون. اََد  . وِح ر مُُ ن إنو
  ).١٣، ١٢. (ُُِوَن أَل اَد َََون

 ُِّق اطَت؟: اَن أأ  

َُ اَوَھر َن  رر، ُھَو اِوا دراِت ھذه اِ َُُأو 
 ِح اِح اَن ا ُور ا َداد اوا ،ِ ِدس، ا

 ُھوا َن ھذه ا نَِك؟ . اَ ُدِ نََرِا دِن اَن ھ أي 
 ُسُو  ُمَُ ا َِا ُر إُ َِرِة اا دا  َكَ ُدَِ ھل 

دِ  ِح اَك؟ إن اِِذھ  ٍِت إ ِ ن أ ٍل َتس؟ وھل أ
َن ھذا ُھَو اُن اذي َُِف  ،ُِج أن ََ وََم وُؤَِن ل 
 ِوٍُُم وِظٍل و ُُ دَُ ذيوا ،ُرو  ًَرا ُسوُ َُذي أا

  . و ھذه اَ اھُ 

  ٍت إ  ويَ َرة اِا دَك ا  َكَ ُدَِ ھل
  ط ويَ َرة اِا دا َك إ رَ َك أن َدھ ً؟ َِو

ٍِت إ . نَك اوَن ذَُ ُد أنرُ   َتُ رى، إنٍُت أ
ن ََِد ََك والِ َوَِك، ِِل إِِر ًن ا ،َِّك أ

َ رن ھذه ا نِِح اا إ ِ ِح اا.  

  

ِا رلُ اَا  

  "أَظم ن َُِرن"

) ٣٩ - ١٤: ٨ُرو(  

 ُوُ َنُظوا إِ ،نِِح اھذا ا ََِ رأُوَن  ◌ً س أن
ُروا، .  ََس ُ ل إن رََ ِن َنذَك اأُو  ط ُ ِلَ

 َِ إ ًوُُدوا ُوَِن ون. وإ لُ  َس ُ . ط ُ ل
ذَك اأُو  َُوُطُ ن . ِ َس دوُھَوِوا لُ .َِك اُو ط ل ُھَو َنذ

وَن َََب َِدهِ  وُدَ ن ُھمذوا َُو ُِ . َن إن ُ أ َُِ ُسوُ نو
َة  ارِض، و َت ارض، و وَق  ُو  ،ِو ، ، ُ
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 ِ  ن ََِ ِدُر أنَ ،ًََُ راً وِ و ًِ  ،رضا
 – ِ نو ، ، ََُ ُد أنر  و .  

 َِن ِر نِِح اَن ا رةُرون اِوا ََُداُد اَا
ِِ س دُِب اا ِِط ََظِم وأن أ ًداُِر واََُ ھذا . ُرو

 ََِرُ ،ِ ََِِ ن َُطا ُل أ س، ھو دُر اا  َ
ََ ٍِل  اَم َُر  َ َِِل ام ِ.  

 َُُأ "،َرا ِو رِدئ اِل ھذا " ا ن َنا ُد م
ُول روِص . اُِ ،سِِح اا  ُدأَه ذيوَع اُوَا نو

 ،َِ وَنُ واَُم أُ ،ًراراوا أُُِذي أة اطُِش ا ِ 
ِن، إ أن َُِن  ِح ان ا رةداِد اھذه ا  رَِ وَف

 نرَُِ ن َظَموَن أَُ أن ِ ُ أ  . ُُِ ا َُا
، واَ ُل ن ھذا اَط طُ ًوراً َر إِِديُ  وُس ھُ 

 َ ن ،نرَُِ ن َظمَوَن أَُ أن ُطَ ً أ ھ ، َِ
 ِوُُو َِراِن إ ََرُُد اَوا َِة ا وَُدر، وُھَو اُھَو ا

و را.  

 َِن اِح اِس  دِد اا  ُسوُ َب َد أن ُ ُروا أ َذَ
َم ُوُس إَِرَة اَِن  د ،ا ِن إ وٌلُُو  َر د ُ أ

  اِة ن ِل اَِ ارَ، ا أظََرت  َف ُِك 
د إََرَ وُوُع اِِر  اَط ووا َِِر و). ١٧: ٥(

ِ، واداد ا َر اُو ن اِح  ِدس، ا ت اا
ََ ََ ا أََ . اِن رٍق اُو َرأَةٍ و ُسوُ ََند أو

ِن ا َِِرِِل إ ن ِن ِزا َِِرِِم إد ،َرَن اِ
َرا و رِدئ اا.  

ِ ھذا اَرِض  ِ أوِج   ُم دَُ رآ ًظ ًوُوَ نو
 ِّو رن اؤُِر اِ َوُا . ٍ ّل ا َد وع ُھَو اُوَھذا ا

وََل أن . ، اذي رَُ اَر ، ََن َ ،ِ وٍَُِِر َد
و ِذَن َب ُم را َِوُى ا د ،ِا روع اُوََك اَم ذ دَُ" :  وأ

وح، إن َن ُروُح ُ ًِ ِم را  ْلَ دََا  مََُ مُن إن . أو
وإن َن اُ ُم ََُد . أٌَد ََس ُ ُروُح ا ،َذَك َس  َُن 
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وُح ةٌ ََِِب اِرّ  را  وأ طِب اََِ ٌتَ . َمذي أَن ُروُح ا وإن
 ُِ واِتَن ا ََم اذي أ ،مُ ًِ واِتَن ا وَعُ

ِن ُمأَدُم ا ا ُِِِرو ًأ َِ) ". ١١ - ٩: ٨ُرو(  

 ٌَِأ ھ ،و را وُوَل ا ُس ُھوُ ُطَر ا ِا
َِ" :وح؟ را  د أمََا  مُِن " ھل أ َِك إُس ُھوُ َِ

 أن َُوَن َ .َط  ،َك  ُُدسوِح ا روِن ا ِب ،ًُرو ً
 أن َُوَن  وإ   ُُدسوَح ا را ن ،َِّر ُروَ أو ً َط ً َ

وُح  َ َك، َت ر ُروِّ، وُلُ ُُُ وُس . كَ  رَن ا وإن
َن  ُح   َِك، ذي أَم ُوعَ ون إن َن ُرو.  َطُِق ك

ُ . اَوِت، ُط اََة ََِدَك اِت  ،َدةِة اا    ھذا
 . أَر إ ِد ٍد ٍِت أو ٍِل َوت وت أَا ِ ِ وُمُ 

 دَُ َرٍةَِ مھذا ا  وُدوَنُوَنَ زَن ا ٍوِر . َدةُُ ذَھُب د
  .ُ دِرُك أَُ وُت و " ًوالُ َ طَ ا"ََِزٍة، 

ُ ؤاٌل آر دَ َءلُ   و را ِ ِوُِن ا ؤاَل ھذا ا َُ
َن ِن اَُو دُُ ھَن ِاَ " ھل أَت إٌن ؟"وُس،  ِ ِو را ِ ِوُ

 ،ًِ ُبُ د ،ًِن إوِن اَو" ِ ُِروِح ُدوَن نذا لُ ن
 ُءَك ُھم أُِو . مُذَل أ ،وفَِ ًأ ِ وِدُُُذوا ُروَح اُ م إذ

أ  ُرُخ ِ ذيا َ ب ُروَح اا .  أ َِروا ُدَ ُُ وُح را
 ُدأو .ا َ وَنَُوَواِر ِ َُوَر ،ًأ ٌََوَر   ًداأو  ُ ْن .

 َُ ًَد أ  َ ،َُ ُم  ُ إن ".  

 ٌُِم ذا َكتُھ ا ا ِ ُھَو أُب َ ن ،ِرََِت اِ
ُم إلُ ُوَ ارَ . وذا ِ ٍُت ََر، إَوةٌ وأوات دُ

 ،َُُوَو ِ وَنُؤُ َنذَك اأُو أن َِواأن ا ًطُ ُطواُأ
 َدوا أوُوَُ .،دادھذه ا  ة ُو ن أوطُ ََِ  َ  ِوُ 

طُ .  

 ُد َء ُوُع إ ھذا ام، د َوَب اُس  أ  َوُ ُمَُ
وأُذوا ُطً  ة ََُطِرَ ٍََ، أو ن، إََُروا اوَدَة ادد

  َءم أَُُوا أ َُُروا وَِ ن) َوُ  ١٣، ١٢: ١ .( لُ َن ن
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أِء اِس اََِري ُھم أء  ،ن ھذا َن ُل ن ِة وَوِت 
 ُروريَ َر وع اُ.  

َر  َذُا ََِ َُوِدُم اَ َد"ءور "أُ ذا   ھذا ،
ُ  َُلِ . ِء اث  مِِِ ن َظِرا ضَِ ،سا .  ھذا

 َُأ ٌر وَُد َذَوُ  ا  َُب أ د ُسوُ َُدهَ) ط٣ :

٢٨ .(ا  ٌدوا ً ُن .  

ن ن َرٍُل  ٍِت َن ا ،َد ُُب رَ ُظُِر ُوُس دَ 
ن  َُوٍز أهُ  ا  ُسوُ ُزوَرَ َءم، وَِِ ن ٍ ِتد

) ُف ھذ). ٣٠ - ٢٥: ٢َِ ووُھَوأ ُ و َل اُ رل ا اهُ، ا
 ،ََُر ِِ َفوو ََُد ذيا  َِ وُلَُر ،ِدُا  ُ

َا ََ . ُ َد دو َِطُذي أن اؤَُك اَن ذ َخا ُس أنو
 َدُ أن ًَطُ" ًإ ". َ ِِِ َطَر ُأ  ِدُِق اَِرِ َدو

  . اُب اُرى ََد ٍن واُ .َِوُس ِل اِ وال

 زٍم أنوٍح وُُوِ ُسوُ ُرُذ وَُ نذَدُھم اُھم و  َن
م ُروُح ا  نذَك اأُو . ِو را ِوَُك ا ُطِرَ مُ

ن اذن ُدوَن :"، دُ ُب ًِ "إ ً"اِ، وَون ان 
 ُءَك ُھم أِأُو ،ُِروِح ا ".ا َ  ُُِ ُن َد 

 ، َءأ ُُِ ُُدسوِح ا ر ُدُ دو ، ُُدُسوُح ا رُن اُ
  . ََِب ُوُس

 ًُِ ًَ واِزيُ ،دِھٌشُ ٌم ھذا َُ نِطَِ ُسوُ َ .

 هُ أ  ، َوُن اََ رِن اَھ  َب د ُدَ د ُ
 أود  ،َدھ ُرُخ  أ ِأروا  ُُدُسوُح ا رب"اا أ  ".

) ط٦: ٤ .( ََِ إن" أ "  ِد أو أب"ھوا "َِرَا َِ .

  . وھذا ُُر ُِوُوٍح إ إٍِر َِ ُروَ ِم

ًة  ر ُتَ ،ًِ ً َ ُتُ د ُ َدرُ َن ًداِرُ" ُم دُ َف
َن  دٌَر وٌَم، وُُت " َن اص ُؤٍِن دٍد ُِوُزهُ ھذا اد؟

َ ََدأ ًا دَُِ . ُُوا َن" : ِصَد ا طُ َُك أنُِ 
وِح اُُدسذه َ . ِد را َُرِ ." دُ أن ِ ُ أ ًِ َق دَك و

َدة ِن واَصداٍد ِِ، و َؤُ َنراِھَ ن َثَ أن . ِ
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ِم وا واد،  دَن ا َدة دََُ واَعَم أ دَُ وأن ًَِطَرَح أ أن ًأ
د نراھَُل واِ دُر ھذه او . وُح رَدهُ او ،ِِّل ا ،نو

 ءم أُ  دم اََُ م وأنِِروا َدَ أن ِ ُُدُسا.  

ُروِرّي أن ََم  ًَوَل  َن ا ،ُسوُ َِ َرَة اِا َُِ َِ
ماَك ا  ِو رَرِة ا . ٍب أن َِ  ِو رَدةُ اِت اَ

ا َََِر ن ُِرِھم روا اَُُُ أن إ ،ًَءهُ أطَر أَِ . ُوا دو
 َ َا  م ُُومَ َن ،ّن َك اوَن ذَُُ َ ِرَ ء َنن، و

  .ُلُ  رُدھم أن َِرُوهُ ُ  ارِن اَوَرَُُُِم 

ھذه ھ اَِرةُ اَِز اَ ِدُ ُوُس ُھ ،د ُُب 
و رَدِة اوِل ا ن ِ َِِ  ًءَُد أوُ   ،دأو  ن، . أو

وُح ُُ أ" : ًِل ُوُوِ إُُِ ،ِ َِ  أََر ن ذكَ ن  را
 ُدأو  أ َِروا ُدََ . ِ َُوَر ،ًأ ٌََوَر   ًداأو ُ ْن

ا َ وَنُذي ) ١٧، ١٦: ٨." (وواِرا ،وع اُ َ ِرُثَ ُن
اً، . ُن ِ اب، ُلَ  ِر ُُن أِ ُھَو إ د َرة  ِإ َِ ِد ھذا

 ُُُب َد و ٌنََ َكن ُھو .َِو ِِوَ ا َ ُدِ   ُروا أ َذ.  

نِ  ُھ ةوُا ََُر َُدأ  ِو اد ،رِوا ُِط اُر 
َِوِت واَ ا َ َدذي، اَم  ا ُ ِدس ِح اا ،

 إذا َ  اَ . ، آ ِن أِل ا ِ ھذا ام ُِن أُو
َِِة اا  َُ ًُد أ  وَف" : َ ،َُ ُم  ُ َد إن 

 َُ ًِد أن . أَِد اَ ُسُ  رِِن ا زَم اآ ُب أنِأ 
 َنََُ . ِءَن أِإ ُو َََر اظِإ ن) ".١٩ - ١٧(   

 ِو رِر اِ قَِا ِِِد  نََ ِلَ نُس اوُ ُُوم ّ
ر رَُ ٍِط ِلَِ ن طَا  . ،ً وّ أوُر واَِن ا ُطِر 

وِ وَن ام را . ًو ًُ ِِ ِرَن أ ُُب مُ ًوإ د ،
دا َِا إ ً ن ُروؤُراِت اِِن إ َُ ُُل . َُل أن أ َزَر

وِّ ا ِّ اِل اد، َن  رّو اُن ا ُسوُ َََُ  
ُوا  َُ  ن اطر ا رَُِط  اَمُ   ٍن أن ِ  ھا

وِ وُوِ أو إِرا ِ ھذِه اَة را  وُُ.  
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 َُ ُروَنَ أن و ،َُُ َم داً أنُد أرُ  َ أن ًط وَنُ
ُُ َوِِ  ٍَم وا أُُ أن  راء، وُ أو َر واُوَُ . ُِ

ُس، وُرُدُ وُس أن ََم  دُُب اا َُُُ  َس ھذا أْن ٍَطَِ ولَا
ھل آَت ُذ وٍت َطوٍل  ََُك ن ُدِرَك أن اُوَ . ھذه ا

وِّ واِر  اَطُِ ُن أن رَِطَ م؟ ََِِب ُوع،  را
ُ اُب، أو  دَُ وُن ٍُن ُِرٍ  ذَُ ،َرَ ِ َنِ ِوَ ِب

 (ًء َرًة ن َِ َِ َ ،ٍُِر أَر َطُ أزا َوُ٢: ١٥ .( 
 ََِظمُ أُ ،رطأو ھذا ا ًُرا وَنُ َدَل أن ٍبذَ َِظُر إُن اُِ 

ِ  ًِ.  

ُوُل ُوُس ُھَو ٌِل َظٌم ن ھذا اوع َن اَم رد . ا َُْ 

ن اوَت اَُ َب  ا  ھَ َدة ا دََُوا َو طراُت اا
 ً ◌ِأَھم ِِِِر رَن أ ًَ . َل ھذه ًراُِ وَنَُ أن ِِ َنو

َن ا ِدزَ ُ َبَِك َرَم ذً؛ ُرَُو ًظِوا ،َو طر اُِر، ا
ن ا  توَك اُس ذوُ زالُ . و   ،م َُروِر أُ َدو

ن، ُؤ اَص واََر َن  ا  َ ة اوُا ُُِر
  .اس

ُوا َِِذا اََط اذي ُ َََُوُس، واذي َ ََُرًة َم  
 َِرهُ امإَا  ّ . ٍ ر ٍََر ن َطُت ھذا اََِد إ

 س اُو ِمن آ َ ا َِِم ا  ُدُِ :  

" ُُِرٍص أَ ن أي َرََن أ ُت اَود ، دَ ُتِ د . ِدُتُو
اٍت َ د ، وواَُت اَوَت راراً  ر  ًراراو . َدَ اٍت ر َس

اٍت ُِرُت ِِّ . اَُوُد أرََن ََدًة إ واَِدة ر َث) . وعھذا ا
 َِدًة ُرو َن مََن ا ًََرُ ُُِ ت ا ،   ومََرُف اُ

 ل نِبأ ُوَرة . ِِّت ھذه ا د    ،دَن ا َوأأ
ُق  اََِت وَن ِ أن َِر اِظم زَُ ت (. ،ة رَ وذاَت

 ًَ ُتِرُو ،ِوٍر ھُُ ِلَِ ن ُتِل (ُرات ). ١٤أ ر ث
ًة ُُت ُ ِق اَر ِطواَل اِل وطواَل اَ ِرَت ر ؛ ا  ِر
 .  ًِد ُِت ََ ٍب وأٍَم وٍَل َ وم). ٢٨، ٢٧أل . (ذكَ 
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َن اَرِد، ُِدوِن ُُت أُوُع وأَطُش وأُوُل ُِدوِن َطٍم؛ طَ إرََُت 
 ََد ِب َن ا   ".وس ٢ُورُ٢٧ - ٢٣: ١١(  

وِّ واِر َم؟  أن ھل َرى ذا َرُِط ُوُس ا رّو اُ 
ِة أدوا د ن ٌدِم ُھَو واَل ا ُ ُِدَ ٍتَِ  َِ ُ َدة، اد

أو ھل  ُ َُن ِدَم اََم اَن ََ ََك ُو  إََدَم ُ ھل 
 ً؟ وھل ِنَ ُرو َدوُ َِك أن  و رَك ا و  َدأذا ا َِكراِإ

َك أن  ََُِن ان؟  َدىً  إُ َكَآ .   

 ُلَ ًَ رى أُا َِِِدى رإ  ُسوُ َب . د
َُوَن ن َن َُومُ ٌَء أِر ُُِز ِء ِزل، َن ُُذ أُوَك اذن 

وَن َُوُل ُوَك اذن َُوَن ن ٍء . ٍء ُِرَُم اِزَل اذي أََزهُ 
 ،ِِِز"َِ ھذا ُھَو ، َِِِ ". َر إُِ ُد أنرُ ُ ،ُسوُ ِبََِ

 وَُوُل،   ٍدِوا لُ"َِ س !" (ھذا ُھَوَُ١٠: ٢أ .(  

 ذھ ،ِِ ِءن أ ِنََن إ واِج زَد ا ٌس َ َدَ َد أن
ُس وو  ََِب ِزَ ًَ ُِِولُ،  َل، ذھَب اََِر اَ 

َ "! ُلَ ُومُ : إِه" ن أَددَن اَو زن اَر ھذ َذُ د أراَد أن
 َن َ أن دِرُ ض، وأنَا َِِ َ ِةا َطو وُ ِن أن

ِِ  ََِِِ ُوُم . ٍنؤُ لُ ِة وَق ََوُ أن َ َِھذه ا
َر ن ر.  

 ِ ُل ََِ ن  ً ل ،ةھذه ا  ط ھذا َِ و 

 ً ِرَ َِو ِوَ ِل ن دا  َنِِ َُِ أن َل إُ نو .

) ٦: ١.(  

ًة ن ِدِم   ٍَدُ َِوُورك، َن د أَُب  ر ُتَِ
 ُم َُْد ِدراً ِ . َِِ ب أ ََِدَر ًَُِ َن دو  َِِظِ . َر ر

ََ ذَھَب ورك، . أنُوُ َِد وَل  َن و ََِِدَر ًَُِ
 َُن  ٍَ ُد  ،ِ َُرِ ِب ور َِء أ . َُت ورَو

ُوُ َِد َطو  ٍِدراِ ِءِ صَ ِء ھذهِت . وركا
  َِظَُ ،َ ا  ِدراِِء ھذه ا ِدد ٌت ري

وإ ِِراِرِ.  
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ُس  ر َذوأ ،َزِرُا َِِ  َكب ُھَُِا ِا رَف اََو
ر ا َِ ِل وُھَو ُ.  ُ َل أنَ قِد ُِ ْت ر ُج ر َن دِرَك أن

لُ  ُن ااً، و د ٍر ٍرَ  ِري َن َرِة ٍت ِلَ 
ُت اََِر . ُوَن  ًَ ُراً   َََت، إوُض اَ ر َد أن

 ِ َس رَََ ًِ ُفَ ا وِن راَ . ُھ تََإ دو َ ، ُ 
 ،َا ُل؟"راَ ذا " رِجُ  ٍَ ِر إََُت ا  َر

ََُ أَِ ًِل وت ا. اِدراِ، ا ت  َُوَُم َََُرةً 
ُت َ .ب َل ا ،ا ك؟"راھ َََََك ا رىَ ھل "  مُ

 َن ذيم ا ا ِري ِب ا ا ُر إُ وُھوُبَُت ا  َن ا
 ،ا ِرا َل ،رضا  ُُ"  ُھ ُُ َُوأ َُُأ أ

َا  َُوُ د ُُ َبُِ  ،لَا ".  

رَِ اِء ھذه، َل و َن را اَُِ ِ داً ن و
 ،ًَُ"م ََُُت أن أإ  ھذا ن ،َرّب  ًراُ "! د أدَرَك أن

ْت ِ إ ھذا اِب،  د أد ت ت، اوطُ ل واِن ا َرا
ُل َُ ُ ُھ  ارِض  ا َُ  ا طرت ا َ ،لَ

َا  داِم ًُِو ًُِ َُِ.  

  ّطَا  رِوا ِو را وَُن ا ُسوُ ُطِر 
 ،ُ ٍتء و َِِ  رُِِزٌم وَُ َ أن ُر إُ ،نؤُِة ا

 ُ ًُُر   َلَمھذا ا  . ،دا َِ ُر َُو ُ َُ وُھَو
طَا  لِا َرِوإ داَء ُرََِ د . رذا ا ُوا 

و ِّ اِِر  را  وُُ إ ِ ُسوُ ُرُ ِنَذِن اَدَدَِن اذ
اً  َُِد أُم َ أَ : "واََُل د ٌلَ ر، ُھَوِِن ا زا  ُ مَُ 

 ُ ُه دذي أِرق اُِل اََُا َ ََِرُ  . ُق و ِرھ ََُ
دم اَِِ إ ِ ُءُل أَ د ِا رَظَر اَرى اَ) ". ٨ُرو :

  ).١٩و ١٨

  

  :اةُ َ ن

ََطً وھ طُر، َف  َُوً أو راًَ ھل َق وَظُم 
َل اُزَدِوَ ََِل ن زھَرٍة إ أُرى؟ أَُ ًُق  أََََِِدمُ 
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 ًَِ ،روَُرة اِء طَا  ًََُ .ھذه أو ا ُطوَراَ 

َطُ أن ََُق ذا اِل طواَل ار َا . ھ َدِھُت اُوَھذه ا إن
 ََُ ا َزَدِوُا َِِأ َ ،ث راِن ا طا  ِذا دَِ ٌَزةُِ

راِن ُِدوِن وف ط .  

 أو َُطَُا َراَا ِ ِرَ  وِدھُن ُو واٍت ََل أر
ِ ،طِع ُوَرةٍ .  ٍَََُن اه طُء اُ ُلَ  ُمُ ذا

 َ وَف ،ِ  أُو  هَت ا وبَُِة ا ن  ِط
  َزيِ ٌَدة َزوُ  ِرة اَھذه ا ُوَن أنَِذي . سوُب اَُ

ِق اواِء َت اء ن   ُ َُ ِ ٌمظ ِد  ءَت ا ُش
 رل او طِدِه ا ِل ،ءَن ا نُوراَج اإ ِِو ،

ُِت اواا  ُلَ  ً .ھذا أن ًُوَن أَ وَفو 

ُ ذاَت َوٍم ن ِس  َُ وَف ،رآ َِ ٌز ِد دِھشُُوق اَا
 ِِ ن َرَل اُل اُد د َرًةَُ واِءا.  

دَِ ُل رََُ اِة اُُ ِوب، رَُِ إ طِ اء، 
 ُ ُث ،َِا ُف إَزِن وَُرُد ھس، وَت ا ََُُِف أ

 ِف اِش اَ َُدأو ،َدِھُا را ََِن ا نََوَُا
 ِِ ن دَش . ا طَا راوب أو اَُھذا ا ُ َم  د

  .ُ  ََدن أو َن أو ََن

دوبَُا َ َركَُُم اَھذا ا  . ًُن أ ،ُسو ِبََِ
 ن َِِل  َِش َ ن أو َن ُ . ًِداً أر ُ طُ

 ُ َُؤھ وَف ً ِو ًدا ُ طُرض، وا  ُھ َ َش
  دا َش إَ ُ ُ َط ط ذيا ِ ا وِدُن ُو دّيِل اا

 ا َِِِ.  

ً، إذا ُ ُُذ  ِز  وإذا" َ ًوَرةُ ًَِط " ،د دََُ ٍنِؤُ
ٌد َزنِ  َزوُ ،وبََُل ا ،دد ن ُوَدوََن اِؤُا ُف أنَِ وَف 

ٌز ٍََد أرِّ، أو ِز . ة َُ وع اُ  ٍذ لُ
 ِِ ن َل وَل اَش ا ن نِؤُ َُ ٍة . ُفَِ وَفو

 ُ لُ أن ًُس أوُ َُِ  ٌد َزوُ  ٍنِدة"ؤدا َأو "ا ،
اِّ "، أو "َددان ا" دن اُُدس ." اوِح ا رلُ ا ،ُسوُ ِبََ
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َِّ ا َِد اَُوب، اذي َرُُز  ِز اِ َُِزّي ھذا، ُھو أُِا
ُُم َن  َُ ذين، واؤُا لُِ ُ ِطُ ذيا و رد اا إ

  . اداَِش إ

َِا ِِ ِل  ث راِن ا طا  ٌَزةُِ وُب ُھَوَُا .

 ُ َُؤھ ً داً ُروأ ُ طُ دوت، وََن ا وَنُِؤُُوُم اَ د
ُروا َف َُون وَ ،ِ ن دّيوا ِ ِد اُ!  

 ََرا ُ ُل ھذا ا  ،ُوا  َوُ َِِر  ،ددِد اا َِ
 واِِدُ  َوُ ُولُ رّن، اُِذا  ان و وَلنِؤُ َنوُن اُ  نو

ُ . وذا ُوُن  اََُل د، وَ َْنُ م ُُوَُ  ن ُِرُ وُھَو
ء، وَف َُوُن  َُونُ  ا  ُ  ،َُ  أن ُُِ  ّلُ ُوُقَ ًِرا

  )!٢، ١: ُ٣وَ ١( ً ُھَو اُ اَ اُم ان 

َُُب ُوُس َِطرَ ٍَ أن ا ََِرھ طَِ ُوٍق ُظَر 
ّن ُھَو . اَِ اَُ وُن اَُِزَة ادة ِن   َم دَ ا أن  َلِ

ّن، أو ُِ ُظ َك ا .  ََََِس ُء  َم دَ ُر اَِ َ
 َ  ،مُ ُِم وُُِر نذَك اِأُوَس إ َدََا داً أنَس أ " ِأر ًو ً  "

 َُن اَِش ُھ  ارض. ُؤن َُ ًدا َُ ُ . وَف ُو
َ ُِش  اء،  َؤھُ ،ً ِداً ُرو وع اُ ٍذ لُ ُ

 ِء ُِإ مَِ د.  

 ُُ َن ِنِطرَ ذاِنَدداِن اَھذاِن ا َِم واََن او ِرِوإ  و
ََُُ ، أداٌد ُِ ٌََُرَِ ِض اِق اُدِھ َن ھذا ام  دا

 ُُظَم وَھذا ا ََُ ذيوا . اُ ِ ُء دة اوا ِ ََ
ذ أَُِِت اُِ ََُطِل، َس َطوً إ: "ُج َل ِ اق اَُِرّ 

ء را  ََذي أِل ان أ لَ . َ َََا نُق أَُ ً
 ِدِد أوَ ِ  رُ ِد إََا ِ ودُُ ن . نَِ ََِا لُ َُم أن  

ُض ً إ ان ََو ".) ٢٢ - ٢٠: ٨رو(  

َُ َِرَِم ھذه اداد ا ،َ أن ََم ُُوَط اِس 
 ن، ووِر ا ن ُوِت اا  وٌفُوَ ُھَو  ،رّيََا

أھِل ُرو ُس إوُ َ ا َ رن ھذه ا ِل وِح اا . د
ِِ ھذهُ َ ، َ َِطُ انُ  ِطَ ُنا ََُُ  لُ ُ ط . ِ رى ُن
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ٍَ اوم وََُ َرٍة ُطُرٍق ،َِا  رََا  طَا.  ِريََا َُ ط
 ُُُ ذيم ا طوا ُُ ذيواَء اوا َھِ ُث وَُ.  

 ِِب وََِنُوِط اُِ ً ُِق دََر ھذا ا ،قا ِ . ھذه
اداُد َُوُل ََِطٍ أ ُدَِ ُل داُء ان، ُوُن ُھَك داٌء 

ود  . دُ َدى،  َُُِِق دَدة. ِِ وٍِل ذا ام
 رھذه ا  ُسوُ ُ ََدأ َ ،وَتَُ أن َ قَا َإ أن َ

 ُو ، ًوَف ُُق  ًُء دَدةً . اددة ُس أ دُُب اا َُُ
  )١٣: ُ٣طُرس ٢. (وأر ًدَدًة ُُُن  اِرّ 

ن ر نِِح اا  ُس ُھوُ ُرُِ ،أھِل ُرو إ َِِ
ُض ُوُوِل إ اَِ اددة ََو نَِ َرةِا ََا َس . "أنو

 ُِأ  نَِ ًأ ُُُن أ ،وح روَرة اُ  نذُن ا ل ط ذاھ
ِدِداَء أ َ َن اِوَُ . ِء ر   ََ . ُظوَرََء ا را نو

 رُو  . ن  ُظُرهُ أٌد َف رُوهُ أ . ًَس َرءً  ُ ن إنو
ر َُظرُ   ُُو   ُه) ". ٢٥ - ٢٣: ٨ُرو.(  

وُھَو ُُب . ُھ رُ ُِوُس إَ وُوع داِ ا واِل
دا َِ ِءر ُُص  أ ًِ . ُد أُ وُھَو  َلَِ ن  ًِ

 دا َِا َل إَُِوَم وَ أن إ ،ً ِِ داُؤ . ُءُِص ا
  ُوُوَن، وُن َءُل  ًِذا م َُوا؟

 ً ِزُ واَبُد اَِدادھذه ا  . َلَِ ن ِداَءُھم أن  ً
ً إ أن َُوا إ اد ،نِ َءُھم أ ًن ََِل إ أن  ِ

وِ اذي . َُووا وَُِوا إ اء رَد اا ُ ِمِطُ د
 ن ،ء ا  ِشََن ا مُُ َُ  ً ِنََِ داَءُھمَءُھم وِ.  

  

 ِل أ  لَ  

"ََِ ُنُِ ًوُح أ رَك اذو . ِِ َُ  ُمَ   
 َطُقُ  ٍت  َُ َُ وَح را نو ،ََ  . ذيا نو

وح َُص اُُوَب َمُ  رمُ اُِھَو إھ  .  َُ ِ ََِ ِبََِ ُ 
ن ِدا) ". ٢٧ - ٢٦: ٨ُرو.(  
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ُِظوا ادد  اداِد ا إََُ، واُ َ وُس 
ن ھذا اِح اِن ن  ٢٥إ  ُ٢٣ورِن، و ِ  اداد 

 َِر  َوا ِدوِن أَ  ،ُرو ًَ وََُ نُِض َو  ً َ
َم اَر . ََِر َ اداِء اِ اِل د ًط ھذا ُس إوُ ُفُ

َب َُوُل أن . َُ َ َن اِز َِن اُؤن واَ أ َم
 أََ ٍََطرِ َِ ِرو ،ِ.  

 ََُ أن  َُُم أ ،ة  ِّو رط اُم ا ٍنِؤُ أي
 ََِ  ٍقٍم وإ . ھ  ُلَ  ًِ  أ ھ ََُِ نو

 ُإراَدة ِر ن ِرُبَ د ،ِ رو ِط ُ ُم دَُو ِ . ذا
 ِ رو ِِم طد نو ِ َن راِبِِن ا  ُضَُف او

 َُأ.  

 ِل أ  َُ أن َ ُأ ول ھُ رھذا ا َُ . ُرا
 ُھو أن ،ذه ا قَوا َوُا   ََ ِرُف ُُدسوَح ا را
ِوا  َُأ ُ دَُ ٍَِط لُ َل . ل، أو ِ أ  َُ د

 ، ِِ طُ  و ِ َِ  ٍنََُ َر ًَ َإذا َط  َنِذِ و
وُح اُُدُس ََِ ِِب ِ َُ َِم، وَف ُ ا ر ! ٍَُِ

ََطٍ ور، ھذا  أ دَُ  طَِن اَء اَط، إن 
 طُ ُو ، ُ ُُدَسوَح ا را ن ، َمأ ًََُ ُُوُ تَ

،َِِ ِبََِ ُھَو  مِ َُ نذَِك اُو أم  واٌء.  

وا َض ْبَِ م َ أن د، ووھذا ا  َ ُرُأ .

ُت َ ِري  د َد أنل، وَ ن ِذي َرَأ ًُت ُروَ دن و
 َ َ َف أن رى وراء َظَر إا ِو ،ا َ ،ِ  َلِ

وُح اُُدُس  ا  َِدِ"طَِ اَول،  را راً أُ  ُتُ 

ُوَط َءأ ًِط َُأ .  

 اِد اَدم، ُوُد َُِ أ ٍَِن ِرٍل أِء َوا طَِن 
، أ . اَوَت ُِِم إ ،وُ ِبِا َِطُ ُوا إَن ووُوب، و

 رِت ِ اِظم ھُؤء د . واس، ُث َطَُوا َن ِ أن َُُِم
 ًَ ِ َن واَُم طُأ ِِدَر ،ً ُرو و ً ِط ،ً ِ ،ً د واُُِأ
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 ًط . َُوُ أن  نتو مُ أ ن ، َمأ ًََُ ِوّي ُھم ا
  .اُِّب م ََِْب واِِم وم َ َْوِِم

ِل أِء    ُُدوهُِ ًَُن َرَ وُ ُ َطد أ َدِة
 أرَن ًَ، وَِواَ . اب، اَ ت وَدُْ إ اِِب واس

 ٍََرُ ٍَ  َنِ ُوَنوُ واُ  ،لراإ  ُوُدَ َوُ َن
ِ ا َِرَن   ،ًََن ِن إُز ھذه   رَراِء ا َطو

 ًوَ َر د راءا . ِِوَ ن َبَِو ،ًَُ َوُ َن د  ً َُ .

 ُ  َھذه ا  صُف اَِ ،َرةُِا َِر " ََرقَإ ".

  )١٧ - ١٠: ١١دد (

ة، ُھو  ِن ا َِو ھذه ا  ُسوُ َُُ ا َُل ا
 ِن ا َُ  ََ ُلَ ِوَ ََ دَع  أن  ُ ةأ . ََ

 طُ ُو ، ُ وَف ُُدَسوَح ا را ن ،ل ِ أ  َُ أن
 َِِ َ ُمَِ ذيا َ َء اا .  

 ،ََُُِ أود ًَ َلَأھ  إ ِ ل"اََا َ◌َُس ." ِصوُ َُُ
وِح اُُدسأن َد ھُ  رُل اََو ھ . ، و را ، دا َ أن و

 َُِ ُل اَُ َدِ ،دةوا ٍََوَ  ً ًَُزو ِطوا ا
 ِّطو ،ٍِّق ذھإرھ إ ديُك اي ا َؤدُ ،ِ  ُدا

 ِّوُرو . ََط د مُ ،ً ًُ ِ ُ َأو ،َُُِ أن ِ َن  َب إ
ِ . أََظُ وأطُ ،ََُم أو ً ًُ ِ َن َدد ھذا ا رأُ أن

 َِطِواو ،ً َُ ُو َدَد إ ،َِِ وَتََب اَق وط ذيم اظا
ً  َِط ذكَ  و َنََِر أرُ َع أنطإ ،َا رِم وا طا ! د ُ ُد أ

واب َء اا ُ ُهطأ ،طَء اا ِ َن َبُوك ١. (َطُ١: ١٩ - 
٨(  

 إ ِ َلوب وََم أأ َروَن أنَ وَف ،ٍَِ وبواَل أم أُرأَ إذا
ا َرا  وإ َوُ َة َِدوِرِه ُھَو  َ) . وب؛ ١١: ٣أ

ِل اَ، و ََِدوِرهِ ) ١٨: ١٠ رء اھُؤ ن إوُ ِ ا مَد إو
ة  ن (ھذه اوُن). ٤وُ وب وْت أُِ م َ نوا . وَ د

ة، أطھُ  ھذه اَِإ   ُ ِنذن اَر وَھَر اَ ُ ھذه . م
 ُوا إَِ م أنُُِ ،ًا د ءِس اا  ُأ َُُ َرا َِا
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طَء اا ِ َن وَنُُط ، م اَُھإ  ُِدوَن ٍََرَ .

 رء اھُؤ َِوھذه ا  ُسوُ ُه إ َُُ   ٌَُِھم أ َرل ا
ة ِن ا َزة َُوا ا.  

 اَُ ُد  َُنِ ، )٢٧، ٢٦: ٨ُرو (ھذاِن اَددان  َِا
َوا َِِز َن ا َرا َطذي أوا ،َِ ذيَدِد اَ َن نِ م

َ رھذه ا َِ ُذ ،نَن اؤُأن . ا ًدِد أذا ا ُنُِو
ُول رُس اوُ ِت  ردٍد آ ن أي َرَأ ُُِط َءُو ُُ َءُ :

، اذن ُھم وُن َُم أنُ ل اِء َُل َِ ًر ذَن ُِوَن "
وَن َب َِدهِ  وُدَ) ". ٢٨: ٨ُرو (  

ِدمُ . َدأُ ھذا ادُد ِوٍد را ٍِنُ ل اء َُل َِ ًر
. راراً وراراً، ون َس ٍِِ أو إِذال" ُل اء"ُوُس اَِن 

ؤَُن ا لُ َس ر دَل و ،نَََِِن اَ نؤُر اَن و
. ُِِم ن  اة، ََِك اَُُ  اُُروب أو اُرور اُرى

 َِ أو ،َِرا وَ ط ُر َُ  ًِ ِوداُث اھذه ا
 زِن واا  تََد أ َِا ً َنَُِِر ا ِن . ُظُر ذاوھ

ُل اء ُ وُس؟  "اُس إ ھَِن اَََِِن وءُوَن ِن، 
  "ھذه اة؟

ُوا ذه ارَ ار ذا ادد، وا ھ أَرُب ُ وُن  
 ُوُ ِدَِو ا َِتَب ھذه ا د ُن : "س ،َكوَق ذو

  لُ ،ِِ طُ ِبََِ وَن وُدَ ن ُھمذوا ، وَنُِ نذَك اأُو ُم أنَ
َم ََُظَن وَل ) ٢٨." (ُدُث ُم ُد ََ َُِل ِِرِھم دُأن أ أَود

ُ ھذا ادد ُھَو وٌد اَُظ اُو. ھذا ادد  ھ أن اوَد اذي  َِدأ
ِن َ أن  ََل أن َُطَق ھذا ادُد . َروطٌ  ُِ ِنرطَ َكُ

  :  ِة وِِل اس

  ١ - واُِ ُب أنِ.  

  ٢ - ِِ طُ ِبََِ َن وُدَ وُنَُ ُب أنَِ.  

 ذا ؟ بُِ د أند  َن َس ُ أ  َوُ وُلُ را ُرُِ
 بُِ ِل أن ؤالٍ . اُِ ا د وُھَو" : َ بُِأ ٌد إََل أ إن

ن ن ُِ ب أهُ اذي أََرهُ َف َِدُر أن . وأََض أهُ َُو ِذبٌ 
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 بُِ ُْرهُِ م ذيا َ) ".١ وُُس، ). ٢٠: ٤وُِ َِ  ُر أِظُ
 ِِ طُ ِبََِ َن وُدَ وُنَُ د َ بُِ . ٍ َ لُ ُ َِووُن أوَُ د

 ُ ِلِ  ، ِ طُ ِبََِ َن وُدَ وَنَُ أن ھ ِ ن ،إ ،و
  ددِق ھذا اط ن ُ َُ ُروط اا َُ دھ ،نوُوب وأ
 ِظَِر ھذه  ََو ِ ِو داِر ن َظر ا ضَِ ،ِِ و ِ

  .اِل

ؤُ َتر، رأَِ ً ُلَ ءا لُ ظُت أنو د َرَن و
 ُزواذي إَن ا ،نؤُ ِرَظِ وا دو ُِوا أَو ،ِو َب .

ِِ ُم ِرھ َن  َوَ ن إن ُ أ ھ َِوا َُھ رةُ ا رُا َُا
ً وَدُوَِ ًِم ھذ ِداً، أُ ً ِِ ، َر ُرو ًدا  ذيَِم اا ا

ُوا و  َن اَدِء طِق ھذا ادد ِ م   ن ، ِرُفَ
ِوم اِِ و.  

ََُظ ا ھ أ ُدَُ ُم ھذا ادُد ٍِل َِ ،ُد 
  ُدُث و  لُ ًراَ ُ  ُ أ َا ُ ذيا ن اؤُ

د َن ٍُوُع . د َِ ُد أي ٍر    ًد ُدُث  .ص
  .واًِ، وھذا َن َرُوُُ اُوب ُوُس

 ُ ھذا اَم، َُوُن ِ ٌق  وُع أُ )  َوُ٣٣: ١٦( ،
 ًِ   ون ِل اِلِ  وع أُ ُ وُل وَرُ رھذا ا ََم، أووا

 َُ و ََرهُ ا َر را ن ُم . إذا  دد ُھَو أھذا ا  ُدو
ِن، ن إ ََِدُر أن َُذ ُل  ُدُث   ،َدَُ  وُن  َؤھُ ُ
أيَ ٍر  اِل اِو اُُ ، وِِ أن ََل ھذه 

ِرَِ ُلَ ِ ِ َھ  ً  ً ُدَِ لِا.  

َُر ُن، أم َُر  –َُر َْن َُُر إِ ُھ . ھذا طَرُح ُؤاً آَر
ؤال ھذا ا  ُبُ ؟  ھذا  ُزَِر ُروط ا ِل ا ن

َن . اَود وُدَ وَنَُ أن ھ ُِوُ َُوة ت وإن ،َ بُِ ُ ن
 ُرَ ُھَو  ُ ذيد اوُر اَ ،ِدِهِب وََِ . ُِواُ ٍة ر لُ َِ

َف ُُِن ذه : "َُر َ أن َُوناَِل اَِو ،واُ ا
  "اة أن َُبَِ َر وَِد ؟

www.arabicbible.com

info@arabicbible.com

الخدمة العربية للكرازة باإلنجيل

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



 - 57 - 

 َ َمََن ا ُِ د ُِ ؤاٍلُ ُمَرُا َ .ُولَ َب" : إذا
ق ذا َُل؟ د  ،َدةِِت اَََإ " َِِء اُ ِتدرا  ًء

َ اَرُم اِِري اَدم اِر َدو ا  رِِت ا ِرَا َُرا ، 
ُق : "ھد ا روُن اُ ذا ،ِ ُتُم أ ط د] [ 

  ) ٣: ١١زُور " (َُل؟

ا لُ ن ِا رد اوَق ھذا اَطُ َل أن ،رَِ ً ُلَ ء
ََُُروط اَق ھذِه اَطَُم وَ أن ٍَطَِ  . ن َكْل ذَ م وإن

  .ََم ون ُدَر ََ ھذا ادد

  

 َُِ  

ةِ  ا َِِوَظِر و َِن ُو َداد اُس ھذه اوُ ُقُِ
 ََدى أ ،ظَوح ا را َِو  تَ َق وُدو ت اّل اَوأ 

 َِن . اُُدس دِد اا  َُدأَه ذيوَع اُوَا ُُِ ُزال  ُُروا أ َذَ
َف ُُِن ُطٍة أُُِوا أراراً ن َِِل ِ، أن . اِح اِس

  د ة؟ ر ًة واُِ ََرا و رِدئ اوا َرُروَن اََُِل ا
ؤال ھذا ا  َُوا . ،َوىظم، اَا َُوا طُ نُھَو ا وھ

 ِ ُ أ َُِ ذيؤال، ا ھذا ا  ،ًَو ًوإ ًر إَا
  ،نرَُِ ن َظَموَن أَُ َن أنرَُِ وَنَُ أن ِ لَ َوقَ 

  !َدةا

 َرِإ أن ھ ،َُِول اُ رُس اوُ ِت وَھَر ُذرَوِةَ إن
 َ َ َِ َسَ ْنُ  ن ذاأو . و ُطَ ذا َ َِ َس ِو رُر اِ

 ُُ ُطََ  . تَ ُرُِدهُ إرُ  َ ٌَ ُ . ُرُِد اَ ل
 ُط و ، ُھَو ن و  ِ دا َُ ُوَدَرهُ و ِو را

 َُ ُدرُو .ِرَِدُر إ ُ ةُ . إ ُووُھَو ا  َُِن  اا ِرَِف إ
ِھِر ا دا ُدهُ ُھوَ . وو   ُدُث  ّلُ ةً  –َھَدُفطُ َوَ

َوى  َنِر رَُ.  

داً َرة  دُ ِدُمَ ،َن ھذه ا ّا ََُط ُمُ د
 . ُنُ  وِ وُ َُل اء"َُو َُُب ن َدد، ." ُّل اء"

ھذا ادد ِ ً، ون ). ٣٦: ١١ُرو " (.آِن. اَُد إ اد
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إذا رأ اداد ارَ ارة َن اِح اِدي َر، َل أن رأَ 
 َُ َظٍر ََُو ََُ ھذا ن ،نَدِدِه اَِ ُن ذيا َطھذا ا ُدِ

  َِم ھذ ُِر اََُ ذيا طذا  ا ا  وُِت اا لُ
ُول اذي َب َِف اِد ادد را.  

 َط  َِ إ ََُل إِرُ أن ُ َر رَ د ُ وِل أَِ َُدأ
أن  َُُِن اُطة أراراً، طَب اُر ُ َطَق ُ ھذه اَُِزة 

 ، مِا ُُ زاٍتُِ َث ُرا َُط .  أ ًأ ُرُِ وُھَو
رَُ ،وُن ُھَك ٌُد ِ ََُِ اََُ، ا طُب  ر َد أن

َزھإ ُطَ ُ َُدهَزًة، وُِ ًأ.  

َُم َُوُوا َُِن ن اذن َق " : ََب َُولُ ََ َق مََُر
واذي َق ََُم َُؤء . ُوَرَة إَُ ،ِوَن ُھَو ِراً ََن إَوٍة رن

 ًُھم أد . ًَرُھم أ رَ ءُؤَ ُھمن دذء . واُؤَ َرُھم ر نذوا
 ًَدُھم أ ) ". ٣٠، ٢٩: ٨ُرو.(  

 َ أن ن، ھ رر  ا َِِ ُوَزةُ اُِا
ُق اِرََ ا . ََُرَف ًَُ أُوَك اذَن ُُُِم أراراً  َطُ د

  ُ ،ِ "ءَ لُِ ُمِء، ." اَ لُ َُم َ أن  ھذا
 ًِ ًََُراً، وِ ، .ُدث ٍءَ ي ً ُ َ  ُو . د

 ْ م ،آدم  ِريََُس اَط اَ . وء إُا ِ ْب و مو
 ٍَد ٍ طُ . ِ طُ  ًِط دا ِن اداُء ا َن ل.  

َ إراَدِة أُوَك اذَن َ َِِم أَ  ونُ   رُ َكََإ ُ أ   ،ُر ر 
ُ إََر َون  َ . أُُِوا أراراً  أ   ،مََُر نذَك اأُو ًَُ َن

م ََ ُرَِء وا  َدُھموَف . أ ،ِِح اا لُ إَِ د
 دُرُسَِذا أُر ھُ ذير، اِوَم اُ . أن ٍَطَِ ُھَو ُم ُھا

 َ َ ِِوَرِة إُ  ُواوَُ َنِر رَُ ًةطُ ًَُ َن  .  

 َ د ِذ وَنَُ َف ،َِ ًراراوا أُُِن أذُش اا  
 ِ؟ ھذا وا ُش اَھذا ا إ َُإ ُ َلَأر ِ ِة أھداٍف د ن ٌد

ل َن َِرَن . ام ووُن اَُ َُإ أن ًَُ دَدو ،ًَُ ُ َن د
ُم ُُِوَن ُوَرَة إ َِوةٍ   ،ِِوَرُ  ُوَنوَُ نذَن ا

  ).١١: ٢راِن ( ََ  ُن دَُوھم إَوًة  ُذا رأُ أ . ِرن

www.arabicbible.com

info@arabicbible.com

الخدمة العربية للكرازة باإلنجيل

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



 - 59 - 

 أن َ ا َِ َزةُ اُِا َ  َنُِ وَنَُ  ، َن
َُم، د دُھم   َقم وََُر َق نذَك اأُو أن ھ ،ِوَرَة إُ

 ًھذه . أ أن رُت إََُت وأ د َ ُُس اوُ ِتِ ن ٌَدةِوا
راً . وِف أِع ا اذَن َُِروَن اص رََُ ُنوَن اُ ن

ِد  رَُ ن ُرَُھَو أ ،ا ِن إ ًوَُد ُوَِ ن، وأن ٍ
 ِ ر . َ ٍَ ِ   ٌَوةَد م إُا َا ِوس ١(اُورُ١ :

٩ .( ُ َنُِ َُِ وأن ،َُِرَف إ أن ُدرُ ُ.  

ھذه اُزاُت اُث ُوُر اطَر َوُوِع ا ّذه 
 رُھم، : ام ودَُ َم وََُر َق نذاَرُھم رَ د ءُؤ . َ مُ ذَھُب

ُ ن ٍل ٍِر وٍََُل ذه  ة، ووراء ھذه ا  ُس إوُ
َدُھم أً . اَُِزة  د ءَرُھم، ھُؤ رَ نذَك اُر . أُوِظُ َك ھذا

 د ،نِورُ َ ٍَطر ُسوُ َو ا ظزات اُِا
َِ ًَش ِ ھذه اة، ط ِداً  َومُ ُ اذي ِداً أر طأ
 ِ ً ِو ً ُرو َ َء ا   .  

 د َُدأ َنِد َُ ِوَ َرِإ أن ًأ رُ ددھذا ا نو
 َِِ ُل إَِن، و ُر ر . َُِ ُرَُ د  ُُِ َ ِ

َدة  َُا َِن ا ًََُ وَرًةُ ِا دا ُإ طُ ،َدةد َقِ
د ُرھََِ ا.  

َِوَوأ َِأ  

ََِ ٌَرةُِ ٌَِوأ  ٍَ ِأ ََ نُس اوُ طَرُح" : ُُولَ ذا
 ذا؟ إنِ نَ  ُ َن . ِ ََُذَ لَ ،ِِإ  ِْقُ مَ ذيا

. َن ُ  َََِري . أَن، َف ََُ  أُ َُ ًلَ ء

رُ  رَُ ذيُھَو ا ُ .ندَ ذين ُھَو ا . ِريَ لَ َت ذيُھَو ا ُا
 ،ًَم أ ََُ ًذي أا ِ ِنَِ ن ذي ُھَون . ا َُِ ن

د، أم ُوٌع أم ُرٌي أم ََطٌر أم  طٌق أِم إِ ةٌ أم دِ؟ أا ِ 
 ن أَِك َُُت ُل ار ُوٌب إ ُھَو  ف؟َ . ٍمََ َل ُِ د

ِ ذ .  و  َذي أ ُرُِظُم إ ِ ھذه .  ُ ٌن أََُ 
 َرة وِ ورُُأ ات و ُو ء وُرؤ و َ ة، و وَت وَ
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َََُ . ِ ِ  ن َِ ِدُر أنَ رىُأ َََ َق وُ َو وُ و
  ).٣٩ - ٣١: ٨ُرو) ".  اُ وع رَ 

 ِِإ  َِا   ُ ،ُسوُ ِلَِ ن طَرٌحُ ؤاٍلُ ُل أو
ل: ادة وؤاِل ا وَھُر اَ ھذا ُھَو ندو و ھذا؟ لُ ن ُوُلَ ذا .

ُ رُ  ؤُِن ُ ِوُس ؤاُل ا ا . ُ َن ن َِر ھذهَ وُد
اُِزاِت اس، وإن َن داُؤ اِ واِل َُِد  ِ َدَل أن 

؟ دِ َِفَ أن ُط ن ، َدَِ  

 ً ھذه ار ا ن ھذه  ُِ ً وُ ُم دُ ُِث ؤالُ ا ا
ِا را َ را . َنأَو ،َُإ طأ ُ أ ََِِدَر َد أ بُِا ُ َن ن

َر   د وع؟ُ وَر ََُ أي ،َُإ َََ ُُ  لُ ً  َ
 د َ  َ َوِت إِِ، أَوَن َُص  ُ إذا   ًَُ ُسوُ َرَأ

اً ِة ھذا اِن اَّ اُم؟  د) ١٠: ٥ُرو.(  

   ُسوُ َب ا َوُ دِر اإط  ِا رؤاِل ا ذا ا ُوا 
ِ ِح اذا، . اِ ُ ُوَمَ ن ِ ط ؟ ِريُ  َ ن

 ُِ ذيُھَو ا َ ننِر رَُ ةطُُن ا ُ .  َء و ا د أ
َر رَُ ِِ .َد ُن أنُِ  .  

ؤالُ اُِس َھو،  ن؟"ادَ ذين ُھَو ا " ِن ََُ ِنر ُدَوُ
و: ُھُ دوِدَع اُإ ُ  ِ ِلَِ ن ٌنَُ ُوع اُ ِِ ََ)  َوُ
 ُم ِت دَن ام، ل ).  ٢٢: ٥ َن أأ ُ و ،َِدَ ٌل َؤھُ َُو ذا

َِ) َُص ِ اَمُ  َوُ١٧: ٣ .(َد ن ،ِدا َن َد ُ أ . لَ 

ِن ا ن ٌِس وُعُ  َُ ن(ِبِرا ١؛ ٢٥: ٧ َوُ١: ٢.(  

ِ اطن ُِ ُر إُ ،ُھ َ ََُ رىَُرةٌ أ . رأُ أن
 ًَراً و مِ َ ُ وة، وأا  ََُن ُھَو اطا . د

 ٍة ُوِ ِ وُتُ زَدِھُر وَف ،ََُ ِ ُءا مَِ ظ) ُرؤ
١١، ١٠: ١٢.(  

 َُ ُتَد ذيدي، وا َن ُس ا دُب اري ا َُ ُدأ
 َ ِدُِ   َر  ،ً  ُتُ د ٍس"،ر رَُ "  َن "اُ

اً، ر " ُھَو  ودُا ن" ًَُِ نَُ ". ُسِرُع اُ ُروَنََِو
ا ِِز  ذق اِض ا َبُِوَن إِوُ وُھم ،َر ٍتزُ
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ِ ِل اس . ا دُِب اَن ا ِا را  ُھوا َھذه ا َُِر
 ُدَِ  ًَُ ًِِة، إطَُِم ا ُم دُ َ أن ھ ِم اِأدا 

 ِّ ا و .  

 ُ ُِنُ د ُأ ًأ ُس ُھُو ُبُ وَنُ ٍةطُ قِا
 ٍَ ِن ًا دَُِ ُنطوُن اَُ ،ِا ذِق اَِن ا ًا د ِلَ

د َُوُن ھذا ط ًدَل أن ." ةَدم اِق و ادار" – َُِذه 
ُوا ذ  نراً، و وَنَُا   ُروَنَُ ا ِ ِة ا رَا  ددا

ُم َُر َُِن ُدُھم أَم أُ َل أو إذا ،َدا . واُِوُ ن روا َذَ
َة أنَُ َ  أََن ا َُدَ ذُُروَن وَُؤُدوَن ا ر َر ا

وُح اُُدُس وَف َُد َدھ . إَُِم را ،ِ ُدم أوُم أُِروا
ُم َُِون وأ.  

َ َُس   ًَُِدَرُِم  اح وَدِم   وٌنُ مُُِإ
 ً ُوط ھذا ا. ا  ،ُروَطَر ا ا   ل ،َنُُق اِ

 ِّ داِء ا ُدَُ و ،ِّداِء ا ُبََُ . ِ َُ َِ  ھذا
ُوط َد ا راٌنُ ُدَوُ ُ  ِ َُر. ور رَُ ذيُھَو ا ُ.  

ِدُس ووا ا ُُؤاُ َرة ًَِز َروُ أن َ ؤال َك اذ  ُُ
 ً " .؟ا ِ  ن َُِ ن " ن ًَِ ِ ا ُُؤاُ ُلَُ

 وع اُ َر ِ  ن َِ أن ِ ُ ُِد أَ ء اَك ا
َن ا مُا َّوتا . ُ ول أُ رُس اوُ ُرُِ د َُِزا  و

  ِ اُ وع  َء  ن َِ ُن أنُِ ءن ھذه ا
َر .  

 ٌََ ُةِد ! اَأ ِن إ ُِس واوُ وُلُ روُع واُ َن دو
م اق أو ا ن ا  ُدودُروهٌ ا ذي ُھَوا ِع ان إ ُُ ذي

اً  ھذا ام  د)  َوُل ٣٣: ١٦ُس ). ٢٢ - ٦: ١٤؛ أوُ ُرُذَ
ھَ ا واََ وُواِ اَوم ُذ ُوع  رِت ا دن ھذه ا َرا

ا . ِق ا ا  ِوي ھذه اَ َِدر د، إ طِن ا
ف  وِتَا . ،ُرُِظُم إ ِ ھذه  ُدِھش ُھَو أُا ُُواو

 ِ  ن َِ ِدُر أن َءَ  أن ھ ََا ن!  
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َ ا ر   أو ََر داُود أن ِا روُر اُزَ ُرُِ
ُروَطَِد اأ إ دا َِا   وُنَُو ،ِ ِم أ لُ َُ ،

ُولُ ُوُس د ). ٦: َ٢٣زُور ! (اِدن رَدهُ ا  وُن ھذاُ د
ِ وار َول ا ِِؤاُ  َبأ" :  وَت وَ  ُ ٌن أََُ 

 َ ة، وَََُ َرة وِ ورُُأ ات و ُو ء وُرؤ و  . و
 ا  ِ ِ  ن َِ ِدُر أنَ رىُأ َََ َق وُ َو وُ

وع َرُ) ". ٣٩ - ٣٨: ٨ُرو.(  

 ٍ  إ  ُلَِ ُث ص َُم واظُس اوُ ر ھذا ُھَو
ة ن أ ِطِ اِد ادد، اذي دأَهُ  ادِد ا ِن دَ 

ر، اذي َن . اِح اِس را َِطا َف أن ل َر  د
 َِد ُُِ ًل وأ ،بَ ًرادو ًَُِ َُنُ ُ َس أ ، ًا ُدوَ

 ا وٌل إُُو ُد ُ ٍة ِش ن ُُ َُ ا َ.  

راً ن، ُھَو  رَُ َِنُذي أا ِطِر اِ ُِِح اِا
وع َرُ ا  ِ  . َن ل ِِن دا   ِرُِح اِ

ا  ِ . ِد ُس اول ھذا ُھَو أُ رذا ا ددا .  

ُ  . ُوَُد ٌَء دٌد  ھذا ار اِّ اَظم ُوُس إ
 ِ ُمَُ َن  لُ َزٍةَوُ ٍَِ ُد رَُ . وَتَا ٌن أنُ ُُس أوُ ُِنُ

ا ِ  ن َِ ن . ِورُ َب د ِن َبِا ُوُل أنَ َن
ّب  رَد ا وٌرُُ د ُھَوَوس ٢(اُورُن ) ٨ - ٦: ٥ َند أو

ُل أن َُوَت  ُ ُ وأ ،ٌوُت ُھَو ِرَوا ،ا ةُ ھا ،ُ َِ ُ أ
 ا َ وَنُو) ٢٣ - ٢٠: ١ .( وُتَ َكذ نو ََُ ن

ا ِ  ن َُُ.  

وُھَو ٌََُن أًَ◌ أن َ َء  ھذه اة ِدُر أن  َِن 
ا ِ  . ،وتَا ِوِ وفََم اد َن ُسوُ َةا َن أنآ ُ 

 ٌوُت ُھَو ِرَوا ،ا ھ ُ َِ . ن ذا  وع اُ َذ
َ ، أن  ُوا أداً َن  دل اِم اَِِ ً وَنُِؤُ ذيء، اا

  .اوت

 ُونَ   رََة أُوَن ا نؤَُض ا نوت وا . د
  وَتَف ا ن ،وتِن ا ُسوُ َََِِ ُ  ٌِر ُ . ًأ و
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  َََِِِ ُ ُ إن ،ًَة أَف ا ُج أن  دِرَك أُ أن
ا َة ھا ن ،ةا . وِت وَا  ٌءَ ُدَوُ  ُسوُ ِبََِ

ا  ِ ِ  ن َِ ُن أنُِ ذية اھذه ا .  

ُ ُوَُد ٌُد ُرو ِ اة، ُث  َم أَو ،ًَُِ ُسوُ َن د
 َأ و َُِر اَؤُ  ً َِو ً ِن، إط ات وا ُوُس اوُ ُه

ِ .سََُأھِل أ َب إََ د" :مََدٍم و َ تََ ََرُ ن ل ،
 َ ،ھر دھذا ا َُِظ  ،مِة ھذا اُو َ نط ا َ ءؤ را َ

 ِ اوت ِو را رِد اس ." (أُ١٢: ٦أ .( ًُ ًَُِ َن د
  ن ََِ أن ِِ  ِو رات ا ُون ھذه ا دَأ  ُ   ِ ِ

ا.  

 ِ  ٌءَ َدَوُ نَرة، وِا ُِظُرو  ٌءَ ُدَوُ 
ن ھذه ا َِ ُن أنُِ ، ََُِق. اُوا وُُس اوُ ُرُذ مُ .

أ زَل إء، وا َد إَِ وَعُ ُس أنوُ ِم َرةٌ إِم ھذه إ
 ط َسووھَب ا ،ّرُا  َنورَُق اُث أطَ ، رِض اا

  ).١٠ - ٨: ٤أُس (

 إن  َشَ ي دَا َأ ُ نَُِ ُسوُ ََِد ِرد
 َّل اُ ك ِ ُث ِو رِت اََرُا  ت، أوِو ت ار

 ا  و رس (اُر ُھَو ). ٣: ١أآ ِدي و  ٌقط
ِ  ُرھَِ ت اََُت واََرُُد . اَوُ  ُُد ُھَو أوا

ا ِ  ن ََِ ُن أنُِ ذيا ، ٌِض ُروََُ أو ٌََرُ.  

ا َُإ إن ر ُھَو أن"رىُأ ََ  " َق ھذاَُ ِدُر أن
ُ ُُد . اِل أ إ ُ َُ  ُت ار"اََق آ  ". رِنَا 

 َ ن َُ ،نرِِدي واَب اِوا  ٍة وِدُن ُو ٍت
س، ُذ  َ رُ ،ًَِل أُد . أُرى دُِب اء ِ اُ رھ" إذا

ُُ؟ ُ ُُص َف ، را  ٌة ٌدَوُ تَ " ،َب" دِءَا 
 رَء وا ا ُ َق ". صو  ن ُس دُُب اُرُھم اُِ مُ

 رِب اَوَ  وَنُ نذَك اُو .  
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ُُِن أُ إن ت ُوَُد   ٌٍَن   ھذا  َُرَن ُوُس 
 َن ِدَر  ِ ن َك ام َِرْف  إ اَل، ام، 

  ِ اُ ِوع .  

 َِّ ٌقط  

ُ ٌقِإ د نن، وَُ ُر ٌةطُ ُن ِة ِب ٌنَ
 ِنوِت إو . ٍَِ ِشن ا ُ َُ ا َا وٌل إُُو دو

َد َ اذي أَُِ ََن َُ ةِ . وأنطُ ُروَنِظُ نرَُِ َُأر
ِرَن َف ِ أن َِك  اة رَُا . ََُِدئ أر ُرِظُ ُرو  

وا ِِِوا وَقو طوِس اُ وَق ُقَُ َف .ھذا دُن  وا
ِل ِ، اذي ِرُف  د ن لَُن اَُُد و َُُر و رَُ ،وُدَ ،ًَُ

ذه اة وُُِ ، وا أَظَم ن َُِرن  ھر اَُِناُطَة 
ھِر ا دا.  

 زات ھَُِن ا َ َطوُا ھذه ا ٌن أنُ ُ ُس أوُ ُبُ مُ
ََطُ ٌَ ! ن، أم ٌر رَُ َتً؟ وھل أَك أن ذ ٌنَُ َتھل أ

 ِظ ا َكَ َصَُ ِوُل أنُ زاُلَ  َك وُد أَُن ا ذيوس، اُ
 ُج إ َك  ِرَفَ َكََدَ َك، وأنَ َِقُ َك، وأنَ طَُ أن ُ

  َُص و طُ أن ََُص ََك؟

 ًوُن أَُ ،زةَُِدُر ھذه ا ذي ُھَوا َ ٌن أنََُ َتھل أ
 َ ة ا ُوَف ھذها  َلُل اُِ وَفَزة، وََُِن  اأ د ُدأَه ذيا

 َِ ِت اا  َُرأ  َنِؤُ َك أن ،َكذ َتُ ّر؟ إن َك أ
َِا را  ُھوا َن ھذه ا ُوھذه. ا ِ َوِةد َ َوْب . ْر ر

ْد  ھذ. ن َِة اا ة وه ا.  

 َِر َِن درا ِ ب اَُا س إ ز، ھذازَِرُئ اا  أ
ُرو . َب إَُ أن  َكُ َُل، أ وب اَُد ا رْأ م َتُ إن

را ، َُث ُ ٣١وط َُُ، و َس أن طَُب اَُب رم  دھذه ا ُِ
ِا را . ،ُب إُ د ،ًد أ َتُ إن َرُِ َك أنِ و ود

رَت ن، وإن . إََرَت اَن ، أم َس د ر د َتُ إن
َ ،ود و َُِر َف إ َش اا  ََدَت اد و َتُ َدَم

راتِ  دھذه ا ُ  َِك  ا ِِ ن.  
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ٍَ اوم وََُ َرٍة ُطُرٍق ،َِا  رََا  طَا.  ِريََا َُ ط
 ُُُ ذيم ا طوا ُُ ذيواَء اوا َھِ ُث وَُ.  

 ِِب وََِنُوِط اُِ ً ُِق دََر ھذا ا ،قا ِ . ھذه
اداُد َُوُل ََِطٍ أ ُدَِ ُل داُء ان، ُوُن ُھَك داٌء 

ود  . دُ َدى،  َُُِِق دَدة. ِِ وٍِل ذا ام
 رھذه ا  ُسوُ ُ ََدأ َ ،وَتَُ أن َ قَا َإ أن َ

 ُو ، ًوَف ُُق  ًُء دَدةً . اددة ُس أ دُُب اا َُُ
  )١٣: ُ٣طُرس ٢. (وأر ًدَدًة ُُُن  اِرّ 

ن ر نِِح اا  ُس ُھوُ ُرُِ ،أھِل ُرو إ َِِ
ُض ُوُوِل إ اَِ اددة ََو نَِ َرةِا ََا َس . "أنو

 ُِأ  نَِ ًأ ُُُن أ ،وح روَرة اُ  نذُن ا ل ط ذاھ
ِدِداَء أ َ َن اِوَُ . ِء ر   ََ . ُظوَرََء ا را نو

 رُو  . ن  ُظُرهُ أٌد َف رُوهُ أ . ًَس َرءً  ُ ن إنو
ر َُظرُ   ُُو   ُه) ". ٢٥ - ٢٣: ٨ُرو.(  

وُھَو ُُب . ُھ رُ ُِوُس إَ وُوع داِ ا واِل
دا َِ ِءر ُُص  أ ًِ . ُد أُ وُھَو  َلَِ ن  ًِ

 دا َِا َل إَُِوَم وَ أن إ ،ً ِِ داُؤ . ُءُِص ا
  ُوُوَن، وُن َءُل  ًِذا م َُوا؟

 ً ِزُ واَبُد اَِدادھذه ا  . َلَِ ن ِداَءُھم أن  ً
ً إ أن َُوا إ اد ،نِ َءُھم أ ًن ََِل إ أن  ِ

وِ اذي . َُووا وَُِوا إ اء رَد اا ُ ِمِطُ د
 ن ،ء ا  ِشََن ا مُُ َُ  ً ِنََِ داَءُھمَءُھم وِ.  

  

 ِل أ  لَ  

"ََِ ُنُِ ًوُح أ رَك اذو . ِِ َُ  ُمَ   
 َطُقُ  ٍت  َُ َُ وَح را نو ،ََ  . ذيا نو

وح َُص اُُوَب َمُ  رمُ اُِھَو إھ  .  َُ ِ ََِ ِبََِ ُ 
ن ِدا) ". ٢٧ - ٢٦: ٨ُرو.(  
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َِّ ا َِد اَُوب، اذي َرُُز  ِز اِ َُِزّي ھذا، ُھو أُِا
ُُم َن  َُ ذين، واؤُا لُِ ُ ِطُ ذيا و رد اا إ

  . اداَِش إ

َِا ِِ ِل  ث راِن ا طا  ٌَزةُِ وُب ُھَوَُا .

 ُ َُؤھ ً داً ُروأ ُ طُ دوت، وََن ا وَنُِؤُُوُم اَ د
ُروا َف َُون وَ ،ِ ن دّيوا ِ ِد اُ!  

 ََرا ُ ُل ھذا ا  ،ُوا  َوُ َِِر  ،ددِد اا َِ
 واِِدُ  َوُ ُولُ رّن، اُِذا  ان و وَلنِؤُ َنوُن اُ  نو

ُ . وذا ُوُن  اََُل د، وَ َْنُ م ُُوَُ  ن ُِرُ وُھَو
ء، وَف َُوُن  َُونُ  ا  ُ  ،َُ  أن ُُِ  ّلُ ُوُقَ ًِرا

  )!٢، ١: ُ٣وَ ١( ً ُھَو اُ اَ اُم ان 

َُُب ُوُس َِطرَ ٍَ أن ا ََِرھ طَِ ُوٍق ُظَر 
ّن ُھَو . اَِ اَُ وُن اَُِزَة ادة ِن   َم دَ ا أن  َلِ

ّن، أو ُِ ُظ َك ا .  ََََِس ُء  َم دَ ُر اَِ َ
 َ  ،مُ ُِم وُُِر نذَك اِأُوَس إ َدََا داً أنَس أ " ِأر ًو ً  "

 َُن اَِش ُھ  ارض. ُؤن َُ ًدا َُ ُ . وَف ُو
َ ُِش  اء،  َؤھُ ،ً ِداً ُرو وع اُ ٍذ لُ ُ

 ِء ُِإ مَِ د.  

 ُُ َن ِنِطرَ ذاِنَدداِن اَھذاِن ا َِم واََن او ِرِوإ  و
ََُُ ، أداٌد ُِ ٌََُرَِ ِض اِق اُدِھ َن ھذا ام  دا

 ُُظَم وَھذا ا ََُ ذيوا . اُ ِ ُء دة اوا ِ ََ
ذ أَُِِت اُِ ََُطِل، َس َطوً إ: "ُج َل ِ اق اَُِرّ 

ء را  ََذي أِل ان أ لَ . َ َََا نُق أَُ ً
 ِدِد أوَ ِ  رُ ِد إََا ِ ودُُ ن . نَِ ََِا لُ َُم أن  

ُض ً إ ان ََو ".) ٢٢ - ٢٠: ٨رو(  

َُ َِرَِم ھذه اداد ا ،َ أن ََم ُُوَط اِس 
 ن، ووِر ا ن ُوِت اا  وٌفُوَ ُھَو  ،رّيََا

أھِل ُرو ُس إوُ َ ا َ رن ھذه ا ِل وِح اا . د
ِِ ھذهُ َ ، َ َِطُ انُ  ِطَ ُنا ََُُ  لُ ُ ط . ِ رى ُن
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ٍَ اوم وََُ َرٍة ُطُرٍق ،َِا  رََا  طَا.  ِريََا َُ ط
 ُُُ ذيم ا طوا ُُ ذيواَء اوا َھِ ُث وَُ.  

 ِِب وََِنُوِط اُِ ً ُِق دََر ھذا ا ،قا ِ . ھذه
اداُد َُوُل ََِطٍ أ ُدَِ ُل داُء ان، ُوُن ُھَك داٌء 

ود  . دُ َدى،  َُُِِق دَدة. ِِ وٍِل ذا ام
 رھذه ا  ُسوُ ُ ََدأ َ ،وَتَُ أن َ قَا َإ أن َ

 ُو ، ًوَف ُُق  ًُء دَدةً . اددة ُس أ دُُب اا َُُ
  )١٣: ُ٣طُرس ٢. (وأر ًدَدًة ُُُن  اِرّ 

ن ر نِِح اا  ُس ُھوُ ُرُِ ،أھِل ُرو إ َِِ
ُض ُوُوِل إ اَِ اددة ََو نَِ َرةِا ََا َس . "أنو

 ُِأ  نَِ ًأ ُُُن أ ،وح روَرة اُ  نذُن ا ل ط ذاھ
ِدِداَء أ َ َن اِوَُ . ِء ر   ََ . ُظوَرََء ا را نو

 رُو  . ن  ُظُرهُ أٌد َف رُوهُ أ . ًَس َرءً  ُ ن إنو
ر َُظرُ   ُُو   ُه) ". ٢٥ - ٢٣: ٨ُرو.(  

وُھَو ُُب . ُھ رُ ُِوُس إَ وُوع داِ ا واِل
دا َِ ِءر ُُص  أ ًِ . ُد أُ وُھَو  َلَِ ن  ًِ

 دا َِا َل إَُِوَم وَ أن إ ،ً ِِ داُؤ . ُءُِص ا
  ُوُوَن، وُن َءُل  ًِذا م َُوا؟

 ً ِزُ واَبُد اَِدادھذه ا  . َلَِ ن ِداَءُھم أن  ً
ً إ أن َُوا إ اد ،نِ َءُھم أ ًن ََِل إ أن  ِ

وِ اذي . َُووا وَُِوا إ اء رَد اا ُ ِمِطُ د
 ن ،ء ا  ِشََن ا مُُ َُ  ً ِنََِ داَءُھمَءُھم وِ.  

  

 ِل أ  لَ  

"ََِ ُنُِ ًوُح أ رَك اذو . ِِ َُ  ُمَ   
 َطُقُ  ٍت  َُ َُ وَح را نو ،ََ  . ذيا نو

وح َُص اُُوَب َمُ  رمُ اُِھَو إھ  .  َُ ِ ََِ ِبََِ ُ 
ن ِدا) ". ٢٧ - ٢٦: ٨ُرو.(  
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