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     د ا َِذه ان ھ روا ِا رُب ا ََُو اذا ُھھ
راَِ اذاَِ اَ ُم ن َُ ِظٍت ر ُوَك اذي أُوا 

 ول إُ رُس اوُ َِرِرَد ا ًددا ،ُب . أھِل ُروَرَ َتُ ذا
ھ وَل  د ت اظُذه اَم ھَُ دُرَس أو ن مرَِرُئ اا  أ

 ،أھِل ُرو إ ِا رول اُ رس اوُ َر ،رارَِدِف ا ،ُج
َِ اَُِت اَِ ا ُُولِ  ن ھذه ا ُو . َك ُلُِر وَفو

  .ھذه اَُت إذا إََت  وأطُ َواََك اَِرِديّ 

  

ل ولُ اَا  

  "ذا إذاً "

) ٢١ - ١: ١٢رو(  

  

    ِدد َ رذه ان ھ رَ ِ ِح ا ري َُدأأ
 أن  وة دزام،ھذه اِِن وا  أن ا َ  ،حَدأُ ھذا ا 

اِ اُ  مُ ُوُس اح اِدي َر را ََرَِن ا ًداَل أَُ .

 ً طَ دَرَسُ أن َ   داِد اھذه ا دِرُك أنُ ،ََرَُم ھذه اَُ د
 ً : " ِ ِقَُ  ِِِو َِِِِو  َ . َُِص وُطُرَِن ا َُرهَد أأ 

ب أو ن َر ُ ُراً . ِن اِء رَر اِ َرَفَ ن ن . ن أو
 ُ َُ ُهط َقََ .ءا لُ ُو ِِو ُِ ن .دا ُد إَا ُ .نآ.  

وا أَدم ذ  ًّ ًطُب إم"   د أْن ِ ِرأ ُوةا ّأ
 َُّم اَد ِ َد ًّرَ ًّد . َدھروا ھذا اُِ روا . وّ ْل

 ُّرَا ُا ِ ُإرادة ھ  روا مِِد أذھد مِ ن
 ُا .") ٢: ١٢ -٣٣: ١١ُرو(  

ل ن ھذا " فَ "َد َب ُوُس رف    وَدِد اا َِدا 
 ً ُ دِرَك أُ أن  ،رَ ِ ِح انَ  ا  َق َطُ ِوُل أنُ

 ُرو ِ ِلھ َُ  لُ–  َك وَدأَ  –و ُذ أنُ ذاِم ھد
 َوُا ُّھورِض اَن ا ل وِح ان ا رَ ِ دد اا  ،

َ رذه اَل . ھ َوراء وا َر إُظَ أن   ُ ُ د إدو
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اََ ِر ن اِح اِن، واذي  ردِد اا  ََدأ ذيق اَِم ا
 َا  و را ََرََك اِ َمُِح إا َِ  َ١١ .  

 ِم اِح اِدي ََر،  َن ُوُس َُِم  َََك   
اَءهُ طَرُوَن ِ أ ًَِن َدد ُر ُر و ُ ُدو و ،ا رَا .

ة ُھو رم ھذه اُُؤاُُس؟: "ووُ   ذاھ لُ  ذا " َب َدھ
، ا " فَ "رَف اَطِف  رذه ان ھ رةِت اَدأَ او

 َِوا  ِد  ِت اط ُرَز   َ ا ِا رِق اِا لُ
َِ ر اَ دِت اا.  

  ا لُ َر ُسوُ َ ُل   ن ُور ا دِت ا
 َبُ وأن َطَر أن ََ ٍَِأ َُ ُدَوُ ،َ رذه . ھذه اھ

ھ ََِد؟: "ا ذا َل؟ ذا " ،َُوُ ََل أن و"  ذاو
  " ُل ھذا ؟

اِت  ھذه: ُ رِِل ُوُس ُِن ُ إَِ ن  
 ََُق و   ُق َطُ ُت اوا ،َُ ُسوُ ُم دَُ ُثَ .

 َِ  ِن ،نَِوَُ ِنَِ إ ٌَوُ سُِل أأھ إ َُُِر
 ط َو ،  ٍتد . إُت اا ،َ رذه اھ 

 َ رة ھا ُت اوا ، ٌتإ ھ ُور ا
ت، . إٌت زاِرةٌ طق  وٌءَُ رََ ِدس ُح اا

اء، و وَف رى أن ھذا اح ءٌ  ُرَن ا ُرا ُ ا 

 ِا  َرة ذَُِت اط ًأَ رذه ان ھ  ِم ا . رَف د
 ِر نَدأُ ا َوُھ وھ ،َََ  ِق ھط ُدوِنِ ََا ُس أنوُ

 وَا   ا  دق اُِش ھذه ا َف.  

، وأَق    ُھوول اُ رُس اوُ ََُ ُر ھذهََُ ٍر َلَوأ
 آَت ُ ِ اِد ادد  ُھو . رة ھُت اذه اھ

ُول، اذي َب  رُس اوُ ِتِ لُ  ً و ً ِد  ُرَطَوُل واا
  .وا ف اِد ادد

   ،ََرَذه اھ َُ زام، اِ ََُوَد ُب إنط" ًَُو ًَدِ
"أو " اِد او َِ" .ن ٍم ِ ُِدوِن ُُروط َدة اِا "

 ََُر ُنُِ"ِ ذَدة اِ ". ذهَدأَ ھ َل أن رةا ُُِ ت د
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َوة ِزام، أنَ  ُھَو ََدُر ُل ھذه دوراَء  ا َِة ا وُء، واا
 ھَذِن ادَدن . ُل اء، ود  ُھَو اَُد ن ُل اء

 ُس إوُ وُد ،نَ ون اطاُ ٍم   روٍطَ رذا . ووھ
 د ط ،ًو ً  أو ًَُو َُدةوُن ھذه اَُ ِ ََِر دِرُك أنُ

َ رھذه ا  ُسوُ َُ  لُ  ُ َرُ د نََِا ََُِو .  

   ِ َِ ِفِ ًَرا وَُ أن ًُن أُِ دداِنذاِن اھ
ِ   ِلَوا . ُ ُطَر ا ََِظِم اُد أأ   ِبا

س ھو دَُت؟: "ان أ) " نو٣٤ -٣٢: ٢٧  َوُ ذا ) ٢٢: ١؛ھ
  َط طَ  ًوُن أَ أن  ًَرَُ ِوَ َ ُن  ؤال ا

ِط ت أ . ًَُِ أن َُون ِن اا َ  َم ا ِ ِتِ أُو .

 ،ُل وؤاُل ا َن ا"ت؟َن أأ " ،ِ َن اَك؟"و َل ن"  

ُص    َك اوَن ذَُ أن َ   ٍدِوا لُ أن َِِرُض ھذه اَ
 َُوَُ أن ُ ُ َط ط ذيا .  ِوَُك اِ ً ِ َنطَرُ ًُن دا

 ُ وإن ،وناَُ أن َ َنأ ُرُِ وَف ، ُِ  .  ُرِظُ
 ،َُوَُ أن ُ ُدرُ ذيص اَك اوَن ذَُ أن ُُِ َنَف وأ ُسوُ

 َََ ُرَُِد وَِ َف  ُرِظُ ُطواٍتُ َِ ُمَُ د  ،َِ ا
 ،ِرَاَِوا.  

ؤاُل اذي ُطَرُح ُ ل را  أََر ن أيُ ؤاٍل آر    ا
أَُر  ٍَِر " ََِ ََِف أَطُ أن أِرَف َِِ ِ ََ؟"ُھو، 

ِرَِ ون أََر َ  ِ .َ ٍََت ُُو ََِرَِ إراَدِة ِ ھذه
ُل ُطَوٍة  .راَد ََِ، ھَ ت إراَدة  ل إ ذا أو  ٍ طُ ِرإط

وا ِ َِ ِفِ وَنَُ  ٌل وواٍعِ ِراَد ِزاٌمإ ھ ، ِلََ
َر وع اُ َِل إ ، ً َ ًَذ .  

 ِر ن طَ ِب أو اُد ا   ِواَ َِِم ذد ُمدَ
 .  َوُ ُ َف ر ذيا ، ِلََِ تَ ت وَ  ِ ذذه اھ لُ

  ھذا ام  ََِا ََُدِ وُعُ َدأ د ،دانا)  َوُ٢٩: ١ .(

 َا ُِ ذت او َت ذ  أي أ ،ُرو ُذ مَِ م دُ ا  ِوا
ََ . ،مِھ َرَةُا َ ِزوَرَة ا ُس اوُ َدَمَإ" َ ََِذ "

َوة ِزام دھذه ا  ُروطَر ا ما  ن ُرَُ َن د .
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ھذه ا َن وؤُى ا د  ُسوُ أن ُ ِزوَرةُ ا َرةُ أِو اِ
ِل ان أ واُوُ أن . ِل ا   ا د ل ُھَو–  طواَل

 ِ أ–   َ َِذ . ِ َ ِفِ ُوا ََُو ھذه ھ
ِ  ِد وا.  

   ََُم أ دَُ ن مَ نو ، ََِر ل  ي ا د َمن أُن ا 
 َ َِذ . ََر َِم، أو أنَ أن  ا َِا   ذه اھ

 َِمء وا إ َِدأ . ََُِ    ُبُ ِ َُر . أن و 

 لُ  ِ َب ُفِ َلا ل أن وِح اا  َرَُس أوُ
ِس وإِِم  وِر اُُ)١٨: ١(    ُبُ ُ  َ َرُ أن  ،

 َُِ . ٌَرةَو إُھ ، ُروطَر ا َِ َِا دا ِ ََِل رَْ إن
 أن َ َس دُو ًطِ  ِِا َِر  َِ َََُرِة اِ َ َأ ٍد ي

  .يَ ء

     ِِ ََُف طرَِ َوُ"َ دُ" ُروزة "، أيو َ َُ
 ". ََء و  َُِدَ أن ِ ، ًَ ُكِ َدء .

 ِِ ، ً ُِ ً ِرَ وُنَُ ،نِ دُ وُنَُ د  ََ َِدَ أن
ِن، ََُِن  . ِء و َء  ُء، و دَُ وُنَُ د

 ٍ َ َِذ ،روٍطُ  ُ وُنَُ َدَة اَوَة اا َدھ ُشَ ، ًَو
 َد.  

رُر د ََف َ أن و ْ  اَِل اِس، إن ن   
 وِل إُُو ن ذَََك اذ ٍَطَِ َدَِ أن  ،ِِة إَِ َ َُ

 َ ِشَ ن ُ َُ ا َاَََُ ٍة .ِطَذا اُروِح ھِو َوُق ا
  ٍُروَطَ ِر ٍَطر ُِوُ ِمَو ِ ََِدِة اِِ ُسوُ وُد ،ِِ

 .ذَ َِ، طواَل اوِم وُلَ وم

 َت َِ ُل ن   ذَدِة واُِم اِھ ،وِدّيَُِ َِ
  ،د نَ . َِ اَض َرُِل اََ وِد إُ ِك اََو  مراھإ

 ،ِِِراُ  ِنَذِن اَِد َل ، ًَق ذَإ ََُم إ دُ" ُأ ِإ
 أ واُم َذَھُب إ ُھَك وَُُد ُمَ رُِ . َھَ ُ اِر وأ

ُن ." (إو٥: ٢٢(   رِ ِنَرِدَ ِنَرھذا أ  ُم دُ ِنن إ
َ ُرُِ ُھَو وإَِ ُُِن َن ذَك اََل. إراھم رَف أ د . َرَأ نو
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  َدَمَإ  ا َر طت ا ،ِذِه ُمراھإ َ َرٍة َُ ٍََِ
ُ ُھَو وإَُ ". َ ُُدُ "َرة  َل أ ََُم إ دَُ وي أن َنداِن، وُ

ُوداً أو "دَم إِِ ذًَ  إراِھمُ  د . َذ ًَ ذَك اََل
  ." َِدةً 

   ،ََِدَ  ِنَ َر ا ًِط ِ ،وعُ َمَرأَةٌ أَدت إََ د
 ذيذا ا وَُ َر ذ ،ق ِل اَََن ا ٍلِ ٍم ِرأ ََ ِوي◌ٍَن ُي

 وِطُرَراءاَُ َطُ ُن أنُِ َن لھذا ا أن . ََوَع داُ نو
اً  د َُِا َِد ُرأَةا َُْ   ب ر َِ ُ  ، ُودُ أِو  ، ا

َُ ُھُ وٌم واٌِد  ذَدةُ واِا) َوُ٨ -٣: ١٢.(  

    ُر ُنُِ"ودُُ " َدة"أوِ " ِب"َِ ق أوَِدأَ ." إ
د ُطَرُح ُؤاُل وَل ََرَُ  "... َِِق ُ" : ِ ََوُع ََرَ ََُول

ٍة "  أو إُُِ؟ ھُ" : َُِ وُس ر لُ  ؤال ھذا ا  ُبُ
 ُ ُدُو َ ُدُ . ن ُر َُ د ؤال ذا اھ  ً  ُبُو

 ،ًطِق ھذه او اُ طُ وُس   َدٍة أو ،ٍَِ ٍَد
 ِ ِ ِش إراَدِةِف وِ.  

 ٍَذِن اََدَدن، اَ ُل    ر ٍََر ُوا  ،رِ
اً  د ًِوا ُھ" : مُُل إ وأ ، ِمِرا  ً ِنََوُ ِنََِ

ٍ وا ،َِطِء ِ أَدُم،   َدٍة ِلَ واُُوَ أن ،َوإ 
 َ َو ٍَ رَُ ٍ  ٍََذ َُأ ٍ ِم أن . رُِوَ ن َمَوا اَُد و

اِل،  ُوا  دَن ا مَُِل أذھ ُدُ َ واُل َد ،َِِ  مَُُِ
ُ ِ َم ھَِ ، وَُ َ ََُطِت  ط ن أن ً  ُك رو ،ِ

 َِه ھَدِف ا  ا) ". ٢و ١: ١٢ُرو.(  

   َر طا  ُز َرُ ، إراَدِة َِِرَ ُسوُ َِن و زُء اا
َ ِ ُش ذيم اا َ َط  ا .  ن أن ُسوُ ُر ذَُ

ُر ن َِ أن اََم َھر َرََُ ا ذَ ا. َُِل ھذا ام ذَُ ُهأ 
ط . ُِوُل أن َِِ  ََُِ اصّ  ذا اِوَم ھُ ن ي دا َوأ
 ُش ذيم اَرِة ا ن. 

طِ ِِّم ا ِن ھذه اوَ    ُق اطُر واا َِ َوُھ ،َ
 اُ وا َُوَ ََل أن ُُِوا  َِء اِل اََ ن َنِؤُا
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 ٌَن اِة اَُ، ونُ وُس ُُد ُ . ًَؤِن ھ ٌَِ ذهَھ
 ِ ن ًزءاُ ت ا  ِوَ دداِت ان ھذه ا َقَأ ََِ َل أن

 .  

 َرِة اَِم     دت اووم واَِا  ذية اُوَب اُأ إن
 . اذي ُش ِ، ُھَو  َن َ ِب ُوُس د َب ھذا اذر

 ِِ َد  رَِِ إ أھِل ، وَف َوَرَة اَِم وَر اووتِ 
 ََهُ . أن إ وَھُر  َب د" :ِوَُرت ُط َ مَ "! ،أو

"َِِ َرت م) "! ِ١١ -٧: ٣.(  

 ھ ِ ِ َ طُ ن أن ً ََِ ِد َ  ُسوُ َِن و ُثُِم اِا
ُ  َُو  َِ ر أوَك اَر ذَِ  ُُ َوُھ ، ِتَطَُ ل

 ً ُ َُد أذھ دَُ ذيل ا ور، وَ . اِ ْ ِش إرادةَِف وِ َُُ
 َو َِِِ َ َمََِ َر  أن ،ِراَد ِزَمَ أن ھ ، ِا 

 ُِأذھ  َد د وأن ،ِؤال . وِرِة إ َك اذ  واَبُد اَ َدھ
،  َرب : "اذي َطَرُ َُوُس ُ وع َد إَهُ  َطرِق ِدَق

  )٦: ٩أل " (ذا ُرُد  أن أََل؟

  َُ َلََإ د وَعُوَول اُ رر ا َُ مَ ِن ِثدَا َرًة إ
 ِو رِب اواِھُف . اََِ  ُ إذا َو أُھ  َن ِ َوُا ُُِطَ

وَ ُِّوُد إَ ِب  رط اِھذا ا ن ، َُُو ،ِو را َواِھ
َِوا ، ِرَا ،َِ ا ِ إراَدِة ِ .ولُ َب" : وُلُأ 

 ِةطُا َِمََُ َون ُھ لُِ ، : أن َ  وَقَ ََِرَ  أن
َِل، ََ َم ُِ ُل واٍِد داراً َن ان ا إ ََِرَ لَ ،ََِر .

أ  ٍدٍِد واََ   ُ  َ ٌء  ِءا ُ َس نَرةٌ، و
ٌد واٌِد  ا، وأٌء َ : ًٌَل واِد، ھذا ُن اَرَن 

ََِب اَِ اُطِة ون  واِھُب َِ . ِ ٌََُِض، ُل واٍِد ر
". ) ٦ -٣: ١٢رو.(  

  ِِا َُِِ  ذهِم ھ لُ َقط َُُ ُ ُس أوُ ُِوُ ،
ُِوُ  ً أو ،َ روُل، . اَُ َب د "مََُ َون ُھ لُِ :  أن

،ََِر أن َ  وَقَ ََِرَ "ؤال طَرُح اَ" : أن َ ذا ،نِؤُ
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َظِر  "َُظن ن ُُوِ؟  َِ ا َِطرن ا ُس دُُب اا ُُُ ذا
  إُ ُوِ؟

   َِتأُر  ،ِ ؤاَل ا دان اَا  َوُ  طَرَحَ   رَا إ ٌََ
) " ذا َُوُل ن َِك؟" َوُ٢٢: ١ (ُ رذا اَن ھ ،وعَُ َِ ُل

 َ َظَمَرأَة  نْ أإ َُْدََو) ُو٢٨: ٧  ١١: ١١؛ .( ِ ًِ رى ََِِظَ
ؤال ذاَك ا  َبأ  ا َِر طا  . ُه وَھُرَ  َبد أ

 َُن ن و وَُث وَُ إراَدةُ َُ ِون َن . أ ،رىٍُت أَِِ
 ِ ُلَ َِِِ َِوا  ِرَا ،ِ ا ِ ِب إراَدِةََ . َف ،َءُلَأ

 ِ  َھَن ا َك؟ِ ن وُلَُ ذاؤال؟ و ھذا ا  َتُب أُ َتُ
ؤال ھذا ا   واب اا َد وَنَُ ٍن أن.  

  ََن ا َُط  أن ََ ِن ِِوِم اُ"سات"أو " ا ذَن " او
ُس َرة  دُُب اا ُِر إُ "دََِب ." اِري ا َُ ِدِب أََِ

س، اََُد ُھو  دُا" َدِةَُ ُدوِنِ ا طر ." اٌر آ َُ َب
س دُِب ا" : ُنُِ  نَدَك، وَِ َك وأن ِطَرَُ ِد أنََ

َد اََد رَُ َس َك ُھَو ُدََا ِ ِطُرُ ".  ُسوُ َدَمَإ د
، م ُْد  اَء َُ اذي َدهُ د إََدَم ٍِت ل "س"
" َا  طق، أو ان اد، اَاد ".  

   ََرَُا  ِوُِت اَِ ِِِ ِددِد اا  ٍَدراِ َتُ إذا
وَف َُِف أنُ وَع ... ُل أ ،ِل ُُ ،ُ ،ُُم" َس،"

ِِ َس نَرٍة و ِنِد ُسوُذه . و ً ِِ ُت أُ د
 ٍِن أن َُوَن ا  ھَن ا ،َدرا َِ َص ََُل أن أ نو ،َرا د

 د ،ددِد اا  ُروَنُس وأوُ ُُدهُ  ٌقٌف در َدي
  وَنُِد"س".  

    ُمَرَُوُم اَُس"ا " ددِد اا " : راَدةَا
 َا ُ ُلَ ا  ٍن زةَُا  ِوا ، َن ةطُوا َُو

زاً ن ُلِ ٍن ََري آر َُ ".  ُد دَُ ،ِأ لُِ ذه اھ
ِرداا ِ ُِد . ًدا ِبَ ُِ َ ُس أن دُُب امُ اَُ  َُق َد أن
ْل َِض . ُل ٍن ََِريّ   ،َكَِرِذا  س فرذا ا ُِظَ 
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ُرِق ا إُِدَم  ھذا اَُوم  ِم ُوع وُوُس  طِن ا َِا
ُول را .  

ْت واََ  ِِل َُوع   أد د ،ّل ِن اِن ا ِنُرِق اُب ُط
 َُس زراً  أ ل ُن ار، أدَرَك ازَرِة اظَ إ ل ا .  ُر

 َن َ أن ُل اُرُوَب اذي  ُرر، وِزرِة اظَ  وُنَُ
 ُم َُْن زراً  ر، وِزَ ُُِطُ َن . َوٌن وُھإ ُ إ إ َ  

د َن َ إَ ِت أِ، وھذا إَذ ارار ن .  َظَرِة اِزر
 ِِت أ وإ ِأ إ َِر ر وأنزَرَة اظ ُرَك . َفد و

َِ ا َِطر ھذا ل ن ارار ا وُعُ" : َِِ إ َر) ". ُو١٥ :

ِ أ ،ُِث ُُُِ أن َُوَن ) ١٧ و ِِت أَ إ َِر َر أن رَ د
 َُوَُ َِقُ ذيص اَك اذ.  

    َُإ  َرَُوس، أوُ إ ًَوُل رُ رُس اوُ َب
س أَر ُوُس إُ ووُ . ان َف ُرُِد َ ًَب اَِراس

 ِِو"ب رد ا ". ُ  َراسب ا ص اا ََ ُسوُ َفد و
" َُ ِوُمُ ". َُِ َو أند ُھرذا ان ھ َدُفَُس، اوُ ِبَ

ُص َن  ذا اُن ھ  ِ ن ُوس أداًةوُ" َِِ وِع إُ را "

ِإ َ ن َوَُِب . س ِص ا ذا اھ َُِِ  َُ ا َُا
ُ إَُِد ن َِِل اطن  أ راس ھُِوس ٢(اوُِ٢٦ -٢٣: ٢ .(  

ص    ذا اَه ھَِء وإَب إَِ ُوس أنوُِ ُسوُ ُمَُ
ب اِراس اذي ُِوُم َُ، وذَك واِطَ  وحا رِر ا َِ ِرِإ ِ :

ر طف، واا ،ََوداَم ھذا . اَُ ََُرا َدھ ُوسوُ َدى وُنَُ
 َُ ِوُمُ ذيص اا . ق َرَفَوإذا إ ،َِو ُروَح ا ُ ُهطذا أ

 َُر وَف ،َُُوس أوُ َُذي وِد ا َن ذيس اإ  ن َُ
 ِِراَد َََُف . إَو َُطر د ِھرِن ا دِھشُِم ا ھذا ا ُ  أَھ

 ِِ إ ُِر مُ َُ ِوُمُ راس وُھَوِب ا َص اِ ُسوُ.  

   ُ وا َظ ُ  َنِورُُس اوُ ََد وا ًَطَ مِِ . ُوا د
ََِِب ُوُس، دَُ ". وَن أَُُم َُِِم وُُِوَن أَُُم َُِِم"

رََن، ُوُوَن ر ُء  طِن اَ مُِِ ُروَن َُ)وس ٢ُورُ١٠ :

١٢ .(و ،ُِ ََُس أَ  أن ََ َُِرَن أُ َل أوُِ  أن 
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 ن ََِف راَدَة اِ ا أراَدھ . ََُِ ُ  رن 
  .أ َ ُِ أراَدهُ  ُرن

   َُِرَن أُ  أن  ُ ُوُل أَ َب د وعُ َ ُسوُ َقَوا
، أََر ُوُع ُطُرس   .رن َوُ ِلن إ رِح اا

بّ  رِل ان أ وُتَُ َف . وِتَ ن ََُِد ا ا َُ  َن إن
  ًُب رأَُ َن ُ طُرس أُ َل وَعُ أن  ذا ،ًطُرس دُ

اََر َرِة َِِِ إُ وِ ً ود َوَب ُطُرس َ ھذا . َِب
ّب َول،  ر؟"اُ  وھذا "  َوُ َُ طُ ن طُرسُ ًِ وُعُ َب

 ً طُرسُ ِن ن تََ) .  َوُ٢٢، ٢١: ٢١.(  

أن ُِرَن أَُ إن َن َن اََط ِ أن ََس أَُِ َُ، أو   
َ ارن، َف رُب  أن ََس أَُ إذاً؟ أَب ُوُس  ھذا 

م  وا َُ َظُِ ن ُوسوُ ى د د ؤال ُوس ١(اوُ٤ :

١٦ .( َظل ُوس أنوُ  ُب و ُ أ  ُ ِوُُت اِذراً  ھذه اَ
 ِِ  . ِ إ َِ رار َُ َسَِ أن ُ ُوُبطَ .

ن َن ُوُوس َُل ُ َُوُن .  ھذا اُم َ وٍد ظم
َق َم اِ ِِ  َِِرار، ذا  َطُ وأن ، ِ وىَُ 

َِ ُُر اَص وَُوُد آرَن إ اص أ  .  

   َرَ بُِ وأن ُِوُ لُ ن َ بُِ أن  ُ وُع أُ َم
 ََِ) أن ). ٤٠ -٣٥: ٢٢  ُ وع ُھَو أُ ِد َرَ وَھُرَ َن

م، وأ  َ بُِ ٍلَ َُأ بُِ ُروط، وأنُ ُدوِنِ َرَ بُِ ن
ُ ُد أ َُدَ . م أ ََِدَر َُأ بُِ أن َ أ   ھذا

   ُ ُرى أ َُ اِرآة ُِ  بُِ أن  ُ أ ٍَطَِ  ل . ُ
 ُِ  َأ َدة ادا ََا بُِ أن ُروٍط، وُ ُدوِنِ 

ا َ ِرَ َل ھ ُر إَ وا. 

ر َد َم اُورَِن وََ أن    طذه ا ُر َُ ُسوُ َن
اَم  ِدن أَ ََُدى َِِر ُل إنٍ "َُوَن  ُد) ".وس ٢ُورُ٢: ٤ (

د رى اُس ُ َُ وُع  ً ًَ ِِِن ُ ،ِدِرُوَن 
 َا ِ ِة وُ ََِ َدھ) سَُزة، ). ١٠: ٢أُِذه ا ُدَ 

www.arabicbible.com

info@arabicbible.com

الخدمة العربية للكرازة باإلنجيل

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



 - 11 - 

وُع ِ ؟ أََس ھذا  رأَُك َ"ُ َُ  أن َُوَل ِل، 
  "َُِزة؟

  َِر ذواُِ أن  ُ وُع أُ ُمَُ . ن ِِ ِرإط  نو
 إذا َرِ اََم ُُ وَِرُ ُوَُ ،َوُن ِد  أ ًَم أ ،ات ذراِن اُ

 َِ ُو ًِد ًط َرَإ َِ ٍََرةِ ٍ  .   ُھَو أ ُِواا ُُ
ُو ،َِ)  أن َ َر ُُوَ أداً، و أن ُدَل أَِ ٍَُء آر 

ؤال، ). ٢٥ -٩:٢٣ ا ًرَح أد طن "و داًء ُنا طُ ذا
س ُھَو " ِِ؟ دُِب اَن ا ُواَ"نَ َدسَ ". وُ َع َد

 ِ َُُوب ِل ٍن َن اَدس، َُِد  ذَك إ ًَن  وِرُُ
 )٣٤ -٢٩: ٢٥ون . (اِد اَدم ن ِم ُوع ھذا

ُِ ُر ِ َُ ِِ ن َف َ أن     ٌََ ٌَِأ ھذه إ 
 ُ ن ُظنَُِو . ُِوُ ن َر َُ أن َ َف ن َُ ُسوُ َُدأ

ُ َُِْرَك  ََض ار ن اواِھِب  أھ ِ ََِ وِل أنَ
وِح  را َِطِواِ َِِ  ُمُا َا ُا ُِدُ ا ، و را

َح ُوُس ِرار ًِ، ود َ. اُُدس ر"أ  أ ،ِ َِِ ".

م ). ١٠: ُ١٥ورُوس ١( ذا اھ ُس ُھوُ ِطُ ،ًِ رُتَأ و
َ ُوُد إ إراَدة  و را َواِھ ُن أنِؤُ ُ  ، و رواِھِب اَن ا

 ِرَا ،َِ ا ِ َِوا ،  . ُددُروط، وَُر اَ ُم
 ِواِھَ ُفِوإ ،َداةُ ار، و  ِل و ا وِل ا ن ِأذھ
وَ ُوُد إ ُث َظ ِوَِ ا  أِ َِِ ھذه  را

ة، واُف ا رَُ ا  َ  ُرِظُ ْون نَُ أن ُ ُدرُ َنوأ.  

   َِِ ن ٌرَ ھ و رواِھُب اَُس، اوُ ِبََِ . ًإ
َر  َُ أن َ َف ن ُسوُ ََُ  س، وات أو ا ذ ِر َ

 ََِ واِھُبَُِف ھذه اَ ،ُِوُ ن َِ وَن . ِبُؤُوُن اَُ د
 ًَ وََُ مُُواِھ وُنَُ ،نووُھَ  ٍَ  وَنَُِ مَُُو ،

وِح اُُدس، وَف ُ ًَََدُِ ُظ . اواُِد ِن ار ر َدًة
ِت أ َِ َن لِِع ا وَ ن ا َدِھُشِء ھذه ا.  

ُ طِِن ُُِ ،ً واٌد َن     ِنَن إ إن ُ ِرُف أ ُ
ذا إَزَم َ ُرِص َ راَدِة ُل . اَِن َر َروِري اُوُود
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 ُُِ ر، وٍن آؤُ لُ ن ًزاَُ َُُ ٍن، اِؤُ   ٍدِوا لُ
 ً ُرورَ .ءُِدوِن إ  و رب اواِھا لُ َِد ٍنؤُ ُد أيَوُ  .

َ ُواِھِب   ذين اؤُُدوِن ا َنِ ُر ُن ُُِ ،َ 
 ا ُِ  نُ  و را.  

  َُ  ًُس أوُ ُد دَُ َدة أوِووم ا َِِل َوِ ،دا
  َا َِا  ُ ِو رواِھُب اَا َطُ  ا َر ط)وس ١ُورُ

ع واِوَدة ُدواِن َُِن، َِدُم ُوُس ). ١٢ و َدأَي ا أن 
 ًن أِء اِد اوا ِز َرًةِواِھب إَل اَو َََف طَِ ،دِ
 َا ِا  ُلَ ا  و را.  

َس ََ اِد ادِد  ھذا    ذي أم اظَوُل اُ رَم ھذا ا دو
وُھَو . ام َُرَِ ازِد َن ھذه اق  ِض َرِِِ اُرى

ُم ا دُ ُدُِ  ُن أِؤُ ُ  ،رطھذا ا  و رِق اِن ا َم
ُر ن  َُ َف ِرَفَُِأ  ُدُِو ، َِِرَ ِ ِِ إراَدة .

 َِِِ َل  و رِب اواِھِن ا ََِِض ا ُسوُ طُ" : ٌة وُُأ
 م، أِم ا َِ ُمَُأِم ا ،دِا َِ ٌَدِ ن، أما إ َِ

اُِم ُُِرور رد، اِ ُرَدُء، اَِ ِطُظ، اوا َ ُظِواا ".

) ٨-٦: ١٢ُرو .(  

ُوُل ُوُس ََ أ ٍَِن ھذِن اََدَدن    رُم ا دُ  ◌ِِبواِھا
 و را . ُ ُم ذيَص ا وَن اََ أو أن ،ِ ِم ُمَ ا  ؤَ ا

 ِِ ن .نَ َُزةَوُا َُُن ھذه ا م،: "وُوف أُوو " ا" َُ
َ أو َُ ".ُذوا إَأ  ًِ َءِا َم أنُوا ُر و ً  ٍت

وُِ ،ِّرَن  رِس ا ط نِذرُا ًوا أُ مُ و ،ََُِ داٍث
  .اس  َن  َوَِك أن ُدث

ِظ    َم ُوَظأ ٍل أ واُ ءِا أن ََ ُر دَُ  ًِدرا
  مدَِد اَريّ اِا ِرَن ا ََرَك ا .  َوُ وُع أنُ ََند أ

 ذَك ان  رأَةإ َُْدَو ِ َظَمَن أ دانِرَز . ا َء ُ و
 ُق ٍل أ . واِِظ إء و رؤ ا  ا ََوِھَ أن ٌَُِ أ

َض وارُض ُھَو زٌء ن َُوَذِج ھذه اَوِھ  ِ . ،َنِ 
وَن اُؤَن  طَِ وطِق  َُ  ًِ ُوَن  نذَك اأُو ن
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 مُ واُ ا  ََِِ . ِ ن ُ ُم ٍة ر لُ  ،َأو ًَ
 َة وُ ا ََوِھَ ِرُسُ ،رٍص آ.  

َة واِھَب أُرى ل ام   وُ ُط اُر د ٌَِ ٌَوِھَ ھ َُدِا .

َُل  را َرأُ أن"ا َِدِة و  مَُُوا أُ رَ) ". ل٤: ٦أ .(

 ظ، اوِر اإط  وُنَُ د ا َُد ٍصَ ا َد م، أو
ِ اوم رد. واِد َُ   وي ھذاَ د . ذهھ أن ِِواَن ا

َر  . ب ِ َ َ وَُل ن ِل ِذجاَواھِ  َُ  أن 
وھَ وِھَُ ا را واِھ ُوُدُ ُھَو  ل ، و ر  ا.  

ِ أ ً رِِل ُوُس إ أھِل    ِو رِب اواِھَِذُج ا ُرُز
؛ أُس ١١ -٤: ُ١٢ورُوس ١(ُورُوس وإ اَِ ا  أُس 

١٣ -١١: ٤ .(   و رِب اواِھن ا ََِض ا ُرسطُ طُ
 ُوا َِِطُرس ١(رُ١١، ١٠: ٤ .(  و رواِھِب اا ُر إُ د

ر َ اِد ادد، َُ وُن اَُوُد واِِ أن َََِد ِذَر  طذه ا
َد أ ٍَِن َف ُدو  رَُ َِطُ ن ل ،ءُِدوِن إ ِبواِھا لُ

و، وَف ُُِن دُد ھُ  رواِھُب اَل اَ أن  ُدَُ َفو ،ِ ِو
 ا َِل اَِر . داوِرُد ِذُ ا  دُر اا لُ َتإذا َدَر

 وا ،و رواِھِب اَ٢١ا طرذه ا ُوو ُرھِذ مَِ َوِھَ.  

  ِة اُؤنَ    ب ُروواِھ ُة دِ ُدَوُ  م ا ،ِِ 
ِرھِذ  ُددُد اِت اَ . ُق َدة ا دََُِب اواِھَ ُوا 

ِس َو  ِك ار  ِدرا ٍَطر ُ ُِد وا ،َِوُ
  ًِ  ُظَُر اَو. ان واَِدِة وادَِ اَُِرة ِو رُب ااِھ

َ ُوِھَِ ام َُوُن . أو ُوٍت ُراَِطِ دَ   ذيُص ا
وأَرُت ًِ أن اَوَظ أو اَضَِِ .  واَِرَُ أ ًواِھُب 

ة وُ  ٌطَِرُ.  

ُدِرُج ُوُس اََطَء ََوِھٍَ رُ    و . َد ًَ  أ ِِواَن ا
 َِطُ ن ُ ورُوا ُ ؤوَُز واُض . ا ُدَوُ ،َكَم ذُر

ذا  ا َِا  َنؤُن  نا ،ِ َِ ٌ  َوِھَ مد
َزٍة داً  َُ ٍَطر واُطُ . ُق  ذال  ھ ،مََُِ م أوِِ ط
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 ِِ  ،مِِو ًن موأَُِن واََُك اَه أُو مِِطَد . و
اً َ وِھَِ اَطء د ًِر ًِ واُ ٍص ُتََإ.  

ُ ُوُس    رَُ رىُأ ٌَوِھََ را َُوِھَ . ُن وَن وُدَ ًَ
 ًََر رِظُِ . ِرظ ً  ً ُرو ًَوِھَ مد َنؤَُض ا نو

 ََِه أُوَك اذن  رِر اظ مُُ َؤھُم وَُوُُ ُلَُ   ،َ را
ِِ م، ُطِم    ًِِدُم ُ اََم اذي. ُوَن َِِ م

ُوا آم  ََ ِف . ا مَُُم أَُد ،َِزُروَن اَِ دو
 َ را َِوِھَ وَنو ٍَِز اَم دُ وَنُُِ ،)و ٢ُ٤و ٣: ١.(  

  ِب اواِھََن ا ٍَوِھََ َدَةُِس اوُ ُم دُو و ٌط . رَ ٌفر
وح اُُدس . ِ َد، ُھَو أن اَِد ُھو ٌَص دِ أع روا ِ َُِ

ھذا ُھَو . َِن َض اُؤَن َوِھَ ٍَُل َن ارَن َُوَُم
م أن ُُطوا َِء؛ أُوَك اذن ُُطوَن، ُ .وَذُج اَِدة ََِِب ُوُس

ُِ ََُرور، وأُوَك اذن  رُروا اِظُ م أن ،ونَُر نذَك اأُو
ُروا ِد َدُ م أن ،ُرونَدُُوُدوَن وَ .  

    ُسوُ ُرھُذ ا  و رب اواِھَن ا ِذجَض ا ُمُھ
 َ ،ةوُا ِِِوَ  ر ْ لُ ٍبََُ ٍف:  

ة  وُ رأَة -اَِ ِ َِ ِنإ  ُدَرةا.  

 َِرَا–  َِ  َ دا ظَق اِم اِظإدراِك و  ُدَرةا.  

 َِا–   ٍعأو  ِم اھَِق اط  ُدَرةا.  

م ا –  َِِرَُب اواِھَ َُِ ِق اا ِروِر وَ  ُدَرةا
وا.  

اُدَرة  ُرؤَ  َِ أن ََُل واُن ُِدَرِة َ أن ََُ  –ان 
  .ُرَم اواِق

ز  ا– ِل وُروِح ا َن ُروِح ا ز ا  دَرةَُل أن ا ،ّقَ
ِوِر اَُد ُظ  رُقَرَھَن ا.  

ي  –اَُدة  وَُ ٍل َُُر اَظ ُث ونَِد اَ دَ  دَرةُا
 ً َن ُرورا .  

 ا –  َِِ َِط  َنرا ضَ  ُدَرةا.  

  . َطء ٍَء و ٍَِِ وَِل دَِِ اُدَرة  اَ  –اَطء 

www.arabicbible.com

info@arabicbible.com

الخدمة العربية للكرازة باإلنجيل

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



 - 15 - 

وض اراف   اِدة، اظم، اُدَرة  ام، –اداَرة  ا
 ِل اَ َّا.  

 َ رُطٍف  –اَرٍح وَ ِط  ا ِ  ِلوَ  دَرةُا
  .وَ ٍ اُجِ 

ِزّي ِد وذھِن ُدَرة َ وِ أداَة ِ ٍِء ط وُِا –اء 
  .وِس وِطَِ وُروِح ارن

ُروَرِة َاُدَرة َ و َِ  –اِب   َس ،ُ ُلَ ِ ن ًة
  ًَوُ ، َن أوا ِبََ نو ، طن اِوا س.  

   أن  َِا ِ إرادة إ ُوُدَ بواِھَھذه ا ن ُنِؤُ ُسوُ
 ُُط ھ َِوا  ِرَا ،َِ ا ِ َد إراَدِةإ أن و ،َِِ

 ٍَطَِ ِرَف أن  ،َ رذه اھ  قِم ا ا لُِ ل وَف ا
َُا ُا ََدأ ا  و را َِوِھَوَذَج اَُ ُرَِ مَ نُز وَُ ُم

 َِِ  . ن ُ ر اَض ا مَُ ِرَكُأن أ ذا أَود
  .َف ُُِ أن ََُق ھذا اِف

    ِدئ ھ ََ ُمدانا  َوُ ذا . نھ وع أنُ َل
ُل َن أَظَم َرٍُل وَدُْ إرأة  را)  ١١: ١١ ُو ٢٨: ٧؛ .(  ُرَ

 ََِِظ ِِ وِل إُُو ٌَرةِ ِدُئ ھھذه ا . ُ َو أُل ُھ وَدأُ اَا
 ھذا اَدأ د . وِدِ أن َم أن ََل ُُدوَد َدُ  َوُ رَھَن د

َم ذَك ار ار د" :صُأ أ د وأزَ َكذ أن َ) ".  َوُ
٣٠: ٣.(  

 ادان وُھَو َُوُل    َوُ ن ُرأ  ًرا ، َوُ ِلإ َِ دَُ 
"ُت أَ ". َن وعُ ن ُھَوَُ م دانا  َوُ  َظر، أَُا َُھَو ا

، وُوهُ . اََُظر ِدِر ا َِِد ُوُمَ دانا  َوُ َن د
 اََُظر، أَب  ََِن ُھَو ا إذا  "ُت أَ ". ُ ُوا د ًِو

 َا بَ  أنأ ،ِِظو إ ُِوع وُ َُ ََهُ  أَ  ،" د
ُت أَ م أُ ُتُ .ُروسَس ُھم اء اس وھُؤرَُد . ُھَو ا رَُ وأ

  ).٢٩: ُ٣وَ) ". َدق َطب َرس  ِل اُرس

   ُ ُھَو أ ، َوُ ن ُُ ٍن ٌَدأ ِ َؤھُ َ ؤوَ َلَ أن  .

 ُرَف أ ًن َن، وذا وأَن َن  ْن، وَُ مَ ن َوُ رَف د
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اً أن َُون وُدَ . ،ؤال ا ِ واُطَر د"َك؟ِ ن ُوُلَ ذا " أراَد
وا . أن َم ن ُوع ط رَأ د نو ،ُ واٍب زاِعِإ 

وا َطرَق "أَب  اَ  َِهُ، دِأ ،  رَا  ِرٍخ وُتَ أ
 ب رن، ! ا ھذا ُھَو ِ َِون، وُأن أ وُدَ ُث أذا و ،ن ھذا ُھَو

ُ ُدوَد ُدوِد ". ذا، وُث أَ وُود َوُ َلَِ د ًَل أَِ ُ و ،ِِ
 َن ُ ةطُِت ا َؤھُا َ ؤوَ.  

ِع ھذه     ھ ، ِو رِب اواِھَ ٍَِ دراِج رىُأ ٌَطر
َذِِد أن أ ُ ا ،و رواِھِب ا َِا .  

َُض ھذه ا ھ إُف ا   و رواِھِب ا:  

َِ ٍِْل وافٍ    إط و رواِھِب اَ ِِف اَوا  .     

  .آِْن أنَ  أطَك واِھب  

ِكَ    ُو لُ َُْة، وإ ُوِ ِ ُبَرَ  َك .  

   طواِھب اَوا  و رواِھب اَن ا ْزَ.  

  و َكِواِھ ِذج ِدد ِز أو  ُروَنَدَك اُِ أن ْ
 و را.  

  ُرو َوِھَ ُ ُظَ  فِإ ََِوُ ًَُر ْدِ .  

ًِ وَُِراً ذه اَواِھب اَُوك    طُ َُِ توَك ا َْإ
ِرھ.  

   لُ ْمَْس و رَ  روٍطُ ُدوِنِ  ِتَدَوا  و رب اواِھھذه ا
  .دَِِ وِدهِ 

 ا أَرُت إ أهُ واَِ ُف    ِا ِطذه ا ْل 
 و رواِھب اا .  ْل أَ م ذيٌد ا دََُ ٌنِؤُ ٌصَ ُدَوُ  ُ أ و

َن ا َوِھَ ً وُھوٌب ُروَ َك ْن أُُِدس، آوِح ا ب . رواِھَِح اإ 
ُول ُوُس  ر ر ا ِ ِو روس ١(اُورُ١٢(  رار ْظِ ،

وَح أَط ھذه . َر ھذا ام ُ " ِِِلّ " را د أند ُسوُ ُر رَُ
 ٍوُ لُ واِھبَاِد اَ .  

  و رَك اِواِھ َِِ ُكُِ  ِنَِن اذ ل  مُ . َدًة
 ِمِ ُواِھَ ُ َؤھُ ِت ادَ ً  ُ طُ . َ ،ذا َ  ْر 

 ََُ أن ً بُِ  ّب رِل ا . َل  ،ًأ  َُ َنُِ أن ُط
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بّ  رِل ا نُِ ٍلَ ِنَأ  . َن زَو اُھ ِ ُح اِا
 و رب اواھا   طوا .ََ ھ   طُب اواِھَُدرات اُرات و

  ُُذ َ ِل إِِر دد  . َُم اَُ دو   طُب اواِھ
 َ  ٍََطرِ ُُِ ،ب ر َو َب ُروِة . اِھ  بواِھ َكن ُھو

 ِ وَدًةُوَ ْنَُ م ن، اؤُا ِ مِِ ن ُُدُسوُح ا رَل اَ َل أن م
 ًھ.  

  ُا ََِر  ُلَََن ا د ،مدَِد اا  رأُ أن ،ن
  اِء ُوَك اذن ُظُر إِم   َبواِھ َطُدَس أُوَح ا را

َ ُت داُ ًوَرًة . ََُدي ء َُِرَن اوم و رُب اواِھَ
دٍت ل ُُِن  أن ََوَن . واِھب ل اوظ، ام، ار واء

بّ  رِل ا ِل وَنُؤُا ُ دُ َِ ً . 

    ََُ  و رواِھب اَھذه ا م أنرَِرُئ اا ُف أِ وَفَ
ُ ھَ واِھب َراَو، واَُض ار ھُِ  ُن : َِِن أِن

 واِھب ِذج َُُِ  . م ،لِر ا ن ِدس ِح اا 
ِل  ٍَِ . اِراف ذا از ِب أوِإ ُل إُ را د َد

ا .  راِف ُلُ رم اََُ ،ٍلِر َِ ُرِإ م دو
ا   ا ا . ُ را تُوا و نذَك اِأُو م أنُ

ُوا أَُُم ِراٍر  رَُ م أنِِ ، وواِھَب را وَنُ  ،لُ ر
ا َِدِة و  . ،ر ٍل ب رَن ا ًََرُ راُرَن ھذا ا دو

 ًم دَأُور َُدَ لُ َرْت  َرِةِ.  

َِ ُف    ُ إذا ،ِّو را ََُ ءأ  إ ٍَ ُن
و را َواِھ . َوُھ ، و را ِواِھ ِف ً  أھ ِر اُد أأ

 ا ِ ءأ   و را ِ ِر ِس .  

   ًَ ،نِ َُ ٍصأ  ويَ  َََك اُ ِت ن
ُھم ل اذي ُرَن  آُوا  ،ِذا  أن َدَك  ِرَك إ

وإن َن اُؤُوَن َوُِوَن ِھَم  ََدَُ وُم . َوِھَ ار
م إِِ َتمأا ََوِھ َكَد أن  ذا ،َك . ھَد تَ وإن

ت  َِر َن اس، ذا  أن َدَك  ُِ ضوم وظ وِھَ
در داَرة أو اا َوِھَ . اُھم د د َكَوَُ وَنُؤَُن ا إن
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 َُو ّب رَل ا واََُ َدةمِا َوِھَ َكَد أن  ذا ، . د
َ، اََُدة، وَف ُن ن إِف َُوَذج  رَل ا واِھَب ُقَطُ
 َ َكَِ  وَنُِؤُا  َوُب ا َطرِل ا ن ،َكَِوِھ

  . ُُوِدَك  ھذه ات

ِ أم ، إن م  َف ِرُف  إذا   ِو رِب اواِھذه ا ُ  َتُ
  َ َِم اَُذهھ  َِدِ ٍتَوُ ِ  ؟ََُِِت اَك أن اِ

 كَُ ب اواِھَ ِ  ًَُر َدَِ ِن َ  أن  ذا رى
  د ِوَ ُ. َك أوِِ راِد داَت ھَطَك أ و أ ُرُ َف
ُم م َُوا وً اوراَق واََُب اُو َ ھذه  ِدَِك،  و

 طد أ وُنَُ د  ُر َرُ َف؟ وِِداِ ذا َرواَ ،داا
 ُ  ُنو ،واِھَب ُروَ بواِھذه اِل ھِدا ذا ِف ًِ ُك رَ

  ا أط إھ؟

    ،ً ًَِ ْنَُ م س، وا دُِب اِم ا ٌَدةِوا ٌَُر
 ُوِھَِ ام   أ  . ،فا  ََذ وَُ أن  ذا

ن، وارا و رواِھِب اِض ا  أم ُ   ُ إذا  ِ د .  

   َ رَُ أن  ، و را َِوِھَ وَذَجَُ ُز َُ د ،ًراأ
 ًأ ھإ طذي أا ب ر ُِوُ  ََُو . ُُِطَ واِھب ھَھذه ا

 َُُ و ، ُ طَ واِھب ُھَوَذه ا  ُ .بواھَذه ا َُُ َو  وُھ
 َطُ وح رواِھب ا لُ ن ،ا  ِواو ِو ُ ِطَ ًأ

 ا ء اأ  ََِِرَك وُ)وس ١ُورُ٧: ١٢.(  

مُ    دَُ ُسوُ ْر أن َذَ  ُ  ، و رب اواِھَِن ا وعُوَذا اھ
 لُ َُ  وأ ،َِ ھ  ِ َ طُ ر أنِ رِھُنَُ َف  ُرِظُ

 ِّو را َو ا َُدَو ،ِ ِتَطَُ . َ ُمظَوُل اُ رَن ا د ْ ُمَ
 د َوَ َش أن ُ َؤھُ ا  َِِِ د زو َوَن، و ر ر

 َُن أن ُدَم  َُ ا  و رِب اواِھ ًأ ُ َؤھُ ذا ،ٍَِ
ُِأ  أھِل ُرو إ َ رِم ھذه ا لُ ُق َطُ .  

ِ أَو ، ًَ  ٍُنُ    ِ ٍت ذاِت َُ ُُِ . َو دمَ ِرُ ٌ .

َ . َوِ ٌث ُر .ِِ ًِ آَر ِدِوُظُِر وَ  ُرَوَ دَ و  ٌ
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ُ وَُد . زوا َُُِِِزوِ أو  ُرَو ،ُِوُِ ِِ ُِظَ ٌسِ ٌو
و إ ِرُ  ِدٌس ٌ.  

َل وٍ ُھَو    أو وِل أنَ ِ  ََُِد اذه اھ َُ د
هُ  ُن إ ذيُص ا ا– ُ َِ وَن . أيَُ ُن أنُِ ِ ا ُوا

 أ ُظنَ ذيص اهُ ا إ  . ِ ُ  وھذاو. اا ِ َُ د ُثِ ا ُ
هُ  إ  ُس أ ا  ُظَ ذيص اا– َُُ ُن أن . أيُِ ِا را ُوا
 ا ُد أَِ ذيص ا َل ا َُ ُه إ  أ َو ُظَ َس–  ُنُِ  ذاوھ

 َِ أو ،ِذوا ِراِ َُُِِن َذوا  ا وَرُ أو  . ُوا
ُوُوَن، أو ُطَُ ُد أنرُ ذيص اَل اَُ ن أنُُِ سِا.  

   ُو ُ ذا و ُر َُ د ،ا  َدًةد ٍتُوَ ُُِ د
ِدس، أي او اِط اَر ً ِّن َِِل  ا ِ ِرُفَ ذيوا ،

َل ھذا إ اص اذي . أَم  ِد وُب وَُِر اص و د
 َوَُ أن ُ ُدرُ ُ ا  .ذيُص اھذا ُھَو ا  ِ ََُِ ُِر إُ

  أن  وھذا ن َن ُوُع ُُر إ د أََر أ ". س"َرة 
ُِن أ ِداًء َِطُ أن و َُداً أَر أَ) . ٢٦: ١٦(  

   ِِ إ َر د ل ُن اَدهُ اَذي إُص اھذا ُھَو ا
و ن ََِرد أداً ھذه اس ) ٣٢ -١١: ١٥ُوُ ) . َرِة اِزر

ُس ا أوُ َوُُس . ُُو َرن دُ ِرنُ  ا ذه ھ
ُوُوس ن ُِر َ َِم َِ ََُ  ، َُِر اَص اذي 

ُس ا ) ١٦: ُ٤وُوس ١. (ُُُِ أن َُُ إ ارن ا ذه ھھ
ھِ رار  ،ِ َِِذھ ن  أن ُ ِوَ أداً، ل أ ِردََ ن

  .َ إس

وھذا ُھَو اُص اذي ُُِ إهُ د ُق ِر ن إرادة   
ِ ِوا  ِرَا ،َِ ا ِ) . ذه ). ٢: ١٢ُروِم ھ لُ

 أن َ َا  را ُُِ ، َِِِو َِر ،َد َُط َد
إن َن : "واِداً ن َك اق ا َن ُوُس ُُب  د أنَ 

ذا . اء ا َد ََت. أٌد  اُ ،َو  ٌَدَدة د ُھو لُا
  ).١٩و ١٨: ُ٥وس ُور ٢]. (وُل ھذا َن ] "َر دداً 
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    ُھوا َذه ان ھ ف َُق اطذا اُس ھوُ ُُِ مُ
اٍَِ َِِِ ،ِ َطو ٍََن اَو، اَ ُل ن ھذا اح  را

ُول رُس اوُ ِتِ لُ َن ً َِر واََق اطُم ا. اِدي ا ُل َُ
ِ ر ُھَو اََ ِِح اھذا ا " :ءِر ِ ْنََُ  ََوا . اُوُ

رَُِ َن َر َن اِرھ . وا ِ َ ً مَُُ َن واد .

راَا  ً مَُُ َن دَُ .ا  َنُِ َرَدِ .  َن ر
وح ربّ . ا رَن ادِ) ". ١١ -٩: ١٢ُرو(  

ِوَن أن طَرُوھ ھو،    ا بُِ ا  ُا َُِد اأ
ؤال ُھَو أ اُب أن " َف ُِب أن َذَُرَك اس؟" ھذا ا  واَ

 و ً وا وَ َرَأُذ ً  .  َُا َ ذه اھ  ،َوَن ا
ً  اَوُوُع اذي ِم راُرهُ ِرار ُھوَ   ًِ نون ا ومَُ

وع اُ ًِراُ و ً َزُ ًِ َسو ،وع اُ ًِوا.  

و ََن    طا ُِس ھذه اوُ َُدأ نذَن اؤُي ا دََ ََوا
ا      َ مُ وَنَُ ََُوا ِرَُِرأُوا و . ُدُ َووُھ

 ِوَِ َُِ ا  ََوح،"ا رر اَ " ط أھِل إ َِِِر )٥ :

ِ ٍل ٍل  ود أرُت ً أنُ وُس َُِف ). ٢٣، ٢٢ ھذه ا
ِ اذي ُ َُورِن  ََِح او١(إُ٧ -٤: ١٣.(  

    ٌَوَ مُ وَنَُ ن نو رء اى ھُؤ د مُ . ُر ر د
اُطةُ ن، وَُون ََ اِة ا ُُِ ،َََُدم إِطٌع 

ّر، ورٌس َ ر ِن ا  .َدِق ادى أِد إد ت
 َِدق، ھ ا  ،ِش ا ُسرر واِن ا ذِريُع اطَك اذ
ُر اُطة. وَِل ار رَُ ذيا َ ُد َُ  ھذا.  

  ُوَُ ُاَءه رُ ُسوُ ضَُ مُ َم وِِ   َنِد وا  مِِط
ُ"َو َُوُل  هُ، . َِِم اَض  ة وُُأ َد ْنَُ) . ُرو

١٠: ١٢ ( ُ ، َو َربوَع ُھُ أن واِھ ِرُفََو ُِوُِ ُنِؤُ د
د .  وأوا ِ اوَ أُوَك اذن ُوا ذَك أُُِ ًوَن إ

ٍت  ًُء وأواٍت وآَوًة وأِد إََ ُرواَِ نذَك اأُو وُع أنُ َدو
 ُواٍت،  مَوًة وأن، وإ ٍت ُرو ًُء وأُوَن آ ،َُذه واَُأ
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 َ مَِِل إ) ُسرَ٣٠، ٢٩: ١٠ .( َس ط ِرَفَ أن 
  . ذا، ل أً أن َش َوةٍ وواتٍ 

 ُ أن َدَع    ُب أُ َد ُِواَن ا ٍءَ  ُسوُ ُز َرُ
  ُدُث دة اَء اِب ا دٍحَ  ُلَ رَص اا

 و را َِِ .رَِرهُ ا ُ ء) ل١٩ -١٦: ٦أ" .( َُ َر ن
َِر َُ  نو ِ) ". ُو١٤: ١٨.(  

  َِظُ ل أن ،وٍرُُ ٍل وََ َك أيوَن ُھَُ  ُس أنوُ ُُبطَ مُ
ِل اََ ِِ َل َدًةوَُ وِح رِر ا . ِثدَ ُِلَ مُ  ،ِوا دن ا

  ِدَ َِوِن ا ِو ِر ِر نو ، و را ََ .  

 ُُ اِح    دَُ ذيي ا دوِل اُُ   َُ وُنَُ د
ن  َة ر ل اَر اوَن أُِ نذَك اوَن أُوَُِ ،رِل . اَ

 ِ ََِ وَنُُود ُن لوھ ،ظُا ِ ورُِم اِل إ ٌَرةَ َدَ
ُول اَظم ُوُس؟  رَك اَن ذ  ،وس ٢(اُورُ١٤: ٥ (

 ّ إَدى ارِت  رِز اَرَداِر اِ  ٌَرة ٌَِ تَُِو
ا  َُوُل ھذهاَرة، و  ،ََِرةِ "اَ ن ٌكَُ َتِل أم  ھل أَا

واََِ ِِل دَن ا ٌغ رَُ َك أ ".  

ود . أُوا ََرَُم  َرُِم  ا: "وَِر اطت  
 َدِة ا  َنِظُ ،رَِ ُوھَِت، إ م اُُِرَة . ُطواأ

ً وٍِء َوُِم اُؤن اُِن، وُ ُوا َِطٍم و وى  َ
َوُ نذَك اأُو  . واَُ ُوَن أنِوُ نذَك اُو َِو

َن ََرَُم، ِرُوا اَِرََُ  .ِوا َل ِرُوا.  ،ًَِرُوھمَُم 
ُم أن . وُوا  إٍم َُِ َم اَض. وازاُ زَُم إ

 ،ِل إَُوا ِص اِِدن ِر واِ واُُ .  وُ وا
  ). ١٦ -١٢: ١٢ُرو) ". راُِم

ٍ وِن َِِم  ھذه اداد، ُوُ ِوُس َِ ظ   دَرٍة أ
 دا . ُِواُ ا َ ِرب اا َِو  َرةَُ ًو أُدَ وُھَو

َوُِواُون وُؤُر، . اطھذا ا  َنِ دُس اوُ وُلُ را ضَُ
  َدًة ِة َن ا ُواَ َنُا وَم اِِ . َنؤا ضَُو

 إَِِ اُرء و اطِف  أُوَك اذن ُوَن أن 
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َِرَُُم ا ووَدُُم َ أن َُوَن . ُِرُوا َُم اََل واَوى
 ًَن أِدِص اا َ . َدةذا ِووا ھُ َؤُ م و ،ا 

ِم اِرا واُ   أن .  َرشٍظ أطِوا ََُو أُر ُھُِ
 ِ ِرُز  ُِ .رونا َُ ُم د َُ  ُ أو أ.  

 َ ِ  ًر    ُق أوَِط ِت اط ُسوُ ُُِ مُ
 ُهُ ا  ُوُلَ نم: "ؤَََُُ ُؤواإذا أ ر َنرُزوا اُ  .

ُُم أَم  ر وَنَُ وا أنَُرل إ ،ُس ا ُظنَ ذا مَِ  ،ُواُوَ و
وا وطَُ َ اُر ُِِ م، وداِر إِطَُِم ُ . ا ِ َِوم

ُم أن َُِوا َُُِم ِدُم،  إَو  . ٍم َُِ َم اَض إ
اء زِِزي: اُ َء أن ِزي، إذاُ َ واُُوا وَدِ ل . ٌوبُ ُ " : 

 ب رُوُل اَ ِزيُأ أ َا ".  

  " ُتََِ دُ : وھذه ھَ َع إن ِِ َشِطَ وإن ،ُِْط َك و .

 ِِرأ  ٍر َر َُ َكذ َك  . واَُِ ن مُُِ واََُ 
رَ ر وا اُُل إ ،ّر ) ". ٢١ -١٧: ١٢ُرو ٍََرَ ن ،

 ر .(  

ًَ ١٦إ  ١٢ اداد    وُ ُُط ت ، إ ُوا ََر د
، َُ ٢١إ  ١٧ اداد . اِت  ا َ ِ اُؤن

 َ َنؤُِت ا ٍِل أَِ ُق ٍتط ُسوُ ِِّرِم اَا .

 ُن وا دِل اِر ،مَُُدوِ ط واُ نذَك اُِن أُو  ذاود ھُ
ون اذي ُوا َُُذوَن أواَِر اِطرة َُرون را.  

    َنؤُُر اَ ُظنَ ذا  َُ  ُ َرِة أِِ ًداأ ََ  أن 
ُ ُھ ھ أن َرَص  أن َُوَن إُ  َُِلَُ . ؤِن َِو

 َ َ َُِومَ ِ نؤُِر ا . أن  ٍِل أِ ُسوُ  َُ
  .َُوَن دِ َرةٌ َ ِوم َ ُِ  ام

   ر ر ا  ًداوا أ ُردَ  أن  َنؤٍُس اوُ ضَُو
َُدون طُ َد . َِ ُسوُ ُق َطُ ،َطھذا ا  وعُ َم ٍِل أ

  ُُذه ِرَبُ إن ُ أ ِ َل ذيل، واَِل اََ  ُهطذي أا
ُھم اَر  د ُوا وَُ ن ل ر  ر وا ا ُردَ  م أنِ ،نِھم ا دَ

) ٣٩: ٥ .(  
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ُوا َِِت ھذه  ھذا اطَ     ،رَا  َوا" : ًُِ َن إن
 َ مََُِب طََس ا ََ واُِ) ". أن ). ١٨: ١٢ُرو ِ َس
 َ   َطَرُ َ َ َُ َ َد ذير اُص اا ُُ . ُن ذا

 ِِ ر ن َنُؤوَ ُرَ . ، َدِةَُِ نو  ِطَرَُ أن ِ
ُ طَ اُُور ذا، َ أن .  َُُ ُن َه ھذه ات َرَص أ

م  َك ات َدِة ا  َِظُ أن َ ،َِطَر ت ھ .

 َ رىُوأ ،َدھ ُدأ ٌَطُ  ُ ؤو . ِر َُدأَدأُ و َنأ َِ
ُر َن اِر َن اََِق واَّم َل  رَُ ،َ َنوأ  ِا ُ ؤو

  . ِ ام

بَ ط   ر ھ َ ا أن ِرِذَِ َُطا َ . ض ُسِإ م
   رِذ ،مدَِد اَن ا دادا ُِ ُِمَ د ِ ُب دوَرَِ

ِد . ل ،مِط ا ُسوُ ََْ م ،لََا  َِظِوَُروِح اِو
  .وأو أ ًن ُطَِم أداَء دَُ وُوَن وََُِم َد َطُون

   ،ا ِر ن ُوا َُُِروِن اا  روِحَُِر ا َن َن
 ً َ ُنوَن اَُ أن ًوُ . َدِة    دَوى اُر اََدى أإ

َ َلو َدة، اَ طُا ُص دَ ا َََ ،ا ِرَ إ اھ
ر ل إِِب ا: "ِت ارة ن ھذه اح َك ا ََِ  ر 

  ." َر

  

  

  

ِ لُ اَا  

" ُام دُ"  

) ١٤ - ١: ١٣ُرو(  

 ن  ّ َِس طٌن إ. ا ْ  ِل ٍس طنَ "  
 ِ ن ٌّر ھ ُُن اطوُم . وا َنطوُم ا نَ إّن ّ

ن اَّم ُوا وِِ . ًم دو ًرَب ِ واووَن ذوَن 
اَِْل اَح . أََُرُد أْن  َف اطنَ . ِل ا ِْل ّررةِ 

 ُ دٌح َك وَن . ِح ِ دُم ُّ . ْفََ رَت ا ْن إْنو .
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 ِ دُم وإذ ھ ً َفُل ا  ُّ  ُل ذيَن ا ِب ٌم
 را . َ كذ ِب ًْل أ ْط ِبِب ا َس ُ ََُْ زُم أن

اُم  ِواظوَن د إذ ھم ُّ .ُم ِل ھذا ُوُوَن ازَ أً . ارِ 
 ِِ َكذ  .مَُو َُطوا اَْ .زِا ُ ْنَ َزا ُ . ِا َ
 ُا ُ ْنَ . ُراما ُ ْنَ راَموُف واا ُ ْنَ وَفوا." ) ُرو

٧ -١: ١٣(  

إن ھذا اِم اََِّ اط ن أَظِم ِر ٍََن رِِل ُوُس   
ُ ةوُم ا ذه اھ لُ ِقط   َ َدأ ،ولُ را  ُسو

وِّ، ون َم  ر  را ََُِ  ِواوأ َِوإ  ،ُِوُ
َِر  نؤُذه . ا دّيَِم اِِق اط  نُس اوُ  َُ

 َ رت (ا١١ – ١ا (ا  وُدَُ ا َوُُ . ٍتَِِ
 َ ،رىُأ َُُِ ِقطَ ُسوُ  ِ  تُؤوَا  ِا را  ُھوا

اُ ِِ  َُ واِطن ِِن  اََُِ و اَوَطِن اذي 
 ذ ِ ُش.  

اً    د ِويَ ٌر ُ ر، وَ ٌحر ُھَو إَ ِث ُح اا
 ِؤُ ُق واِطنُ ِن . ِ ِواِطُ أن  ِ ُسوُ ُبُو

ِوت  ا  ھ ا) ٢٠: ٣ .(   ًِ رُتَأ و
 ًَ واُُ ن وَنَُطُ ُنو روَن اُواِطَُن ا ،رِِح اا 

 ََن ا وا أنُِرَو ،ََِو ٍَذَ ِر   ا  ًة رَ َو "ورر ُھََ
ُم َرَُوا أن ُُِوا اوَء ََِر!" َربّ   واُ َنؤُُف اآ .

اِراُف اُوِ َ واذي ََف اُؤَن َُم، َن اَس اَِدّي 
 َِر ددِد اا ََِ " : وُع َربُ) "!وس ١ُورُُن ) ٣: ١٢

  ن  ِرُفَ ٍة رَ لُ  ،َوا ّ وا ِو ُد" وَع َربُ "!

) ٩: ١٠ُرو(  

ُرَم ذَك، َُن اُؤن ُوَن َُم ُھ  ارض   
 َُأ  َنواِطُمِ .  َب و ا َر طن ا ُحذا اُم ھ
 َ ن اواِطُذه اَم ھ واَُطُ أن ُرو  وَنَُ واُ ذين اِو

َِدر او  ِر ا ،َدةِا َِِا َِط ا  َ را  ا
ِ  ِطُرَُ تَ ِو را ِ راُطورا َِِ  َن . م
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 ِِت اط ا   ِت اط وَمُ أن  ُ أ ِِواا
طن، اد، اَر، أو اََُِ اَُرِوّي اذي ا ت ُِزُم واَِن اوَ 

 ُش.  

   ِمد حَدأُ ھذا ادِھشُ ٍُول. رَ" : ٌنطُ َس ُ 
 ٌََن  إ َرُ ھ َِن اط وا ،ِ َن ". َث ُسوُ   دو

  راُطوروَن اُ وَنُ َط ذيَك اأُو ، داد اھذه ا  اٍت ر
 ،ِو را" ام دُ ".َن ا درون و ِرفَُر وا ر ور اراُط

ذَك اأُو ُس أنوُ َنأ د ، ِو را  راُطوررِش ا ن 
 َن ٍن مََُطُ ُذوَنُ ،مُا َطُ مِد.  

 دال   ِل اَِ ن م وٍحُوِ ََُرت ھذه اِد ُذو . ب 

ُورن  دِطرة اوى اِم وأَظِد أِر أََ  ُلَف داو ،ٍِ
ُب ُُوً "اذن ُوا  ارض، وَل،  َُو ًُوُ ِزُلَ ُ ".

  ).٢١: ٢داِل (

ا ِن ِر دال ُھَو واٌِد ن أرَوِع إِت    رُح اا
 دُِب اذي ار، ا ذوُ ورراُطِن اراَف إُِل إ َُ ُ  ،س

 ِا ِ راُطورَم اَ َم .  َ  ُلرَھَن داَ َد أن
ر َر واٍت طوَ ،َرَب ُ أراُطوَر ِل ُُون ذَوُ .

 أن ََُ اري واُُوِل َل اوان، إ َ َواٍت  ًِ اَر
ُب " ُِرُف  َُُء وََ ن ِطُ ،ِسا َََِ  ٌطََُ َِا أن

  ).١٧: ٤دال ." ( أدَ اس

ِم    ُا َِطُِم وُ َت ومََن اؤَُن ا ُنَُش اَ
 داَ روَن اُِرَ  نذن، واِدر ا ،رارَن اورُ . ،ذاو

ُول ھذِه م ِس اطر ا ت َطُِق  رُس اوُ ُم ُِقَط
   ِم أ  ًت أم ھذه اُ تَُِ نذَن اؤُا . ُ ُس أوُ ُمُ

 ُ  أن  َبر َكذ ِوُمُ ،َ إذا   ،م ُء اُؤِوَم ھ .

َوُ دم اُِِأ  وَنُُ ،وَنُِوُ نذَك اِأُو ُف أنُوُل . وَُو
 ََُِ واَُوُ م ،َر دذه اھ رار إم ا ُا   ُ ُس أوُ

ِل ارةا رل ا ،َِ  . ،ونَُ ِزُمَ ذيواِطُن اُ ذاوھ
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طت ذه اَف ھَ  ٌَ َِد تَ . ذهن ھ َف  أن ذا أرد
طت،  أن ُطَ اُون ا.  

   َن اواِطُ َِ ٌِ ون ُھَوُُق اَطُ ذيُم اِناِ .

طن ُھَو  ذا اھ اٍت أن ر َث ُسوُ َند أو" دم " ح 
َُِو ًَِ ًة واَُ ُدوَن أنرُ نذَك اُو . ًَك أن، ُھو

 َُ ِدُمَ وَف ِم َط اِ ھذا ن ،ونُا رََ إذا  ُرذا 

 دِ . د  ِدم ُون، ُھَوُق اَطُ ذيم اِھذا ا ن ُسوُ ُِنُ
  .ََِدُم ِ ََُد أُوَك اذن ُِروَن اُون

   ِبََ وعُوَ ُس إوُ ُِرَ رطھذا ا  .  َند أ
 ل أن وِح اا" ُ ِ بََ ِس وِر اُُ َِ  ِء َن ا ٌنَ

ھذا ََُب ِ اََُِّ، اذي . ن ِل ال اذي ََرَز ِ " وإِِم،
َِدا َِوُ دا  ُق َطُ . ِ بََ ُسوُ ُِنُ ،طھذا ا  ،نو

 د نذَك اأُو ِ  رِا ََُذي ووس اُ ذا . وَن اھ
 ِ ن ُقَطُو ُ ُرَُ ُرِا ُب اََوناُرِض اَ ِط ُ ِل.  

   إ َأو إذا َو ،رَط ذا اوِن ھُرِض اَ ُطِ ُل َُ د
ُق ھذا  اُُود،  َطُ د ،قطن ا وًى أَُ وَنَُدَُ ذيا

ٍت  دَ ُ ََا ُرَطا ُِواُ َدُُِدرا ُوُق .  ٌ وَ ٌ ُ َكُھ
 مُ  مَُُوَن أُُِرب، وَوَن اُِرُ نذَك اُو س دُِب اا-

ون أو ُُِون ُِ .َ ًِراإ نُأ صأُِِِم اُ ًُت . راَ أ
 ُرو  ُدھِأ ًُِ وِنَ َدمَ ِوأ ،ًُِ٧ -١: ١٣ .  

ِن  َد َُن ھذه اداد   ِن ھظَُ َكُھ . َُظَُا
س وَل ھذا دُِب اا  دَوم اَس ا ذاھ أن ھ ُوا 

َِ ھ أنُ  ُب ُ ُوُس ُھ وَل َُط . اَوُوع ا َظَُا
 ًدا ًَ َس ، ِد   مُا .  ٌ ِوَ ٌ ُ ًَك أُ

 َُُِ ُنُِ  س دُِب اا" َِّدَِن اِ ".  

   َُِم ا ا  ن َلُ رِن ا دُل اَر ِرَأ ،ُوا ََِ َرة
َ راَزِةِِن ا ً واَُِ . َوَب ،ذاَدَث ھَ ٍة رَ ِل أو و

ِن اََُرَن أُوَِك، اذن  دلُ اَدُھم ِرو ُ هُ أَ  ُذ ا
  َن اَ ِِرُوا  إذا َن   أَدُروا ھذا ار، دم
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ُل اواِل أن ُطُوا َ أِم اس را . رَا  ،نو َُِ ا َِِة ا
 ،ًَرةَُ واُأ ، ِرُزوا ن لُ را " َرَأ ُ َعطُ أن َ

س َن ا ".) لُد ). ٢٩: ٥؛ ١٩: ٤أَُو ُ أ َِدذه اھ ُ◌ِ لَُ
طِت  ا َ واَُو م أنِ ُب و ُث ،َنؤُِة ا  ٌتأو

 َِّدَِن اِ َدةِا.  

   ََدُ أن قَِ َن إذا   وَعُ وُدَُِن ا دُل اَل ِر د
ََِ َُزِن اؤُا  واطُ  ن ً ً وُعُ طر، أ

 ِّ ا)  َع ). ٢١ -١٧: ٢٢ُوَن إِوُ َكِن أُو دُل اَن ِر
 ِ َبُ ِدراً أن َن  ًؤاُ ِ واُم َطَرُ م أُ ً َظ ،َا .

َطََن ا ُ وُع أُ َل و وُدَُُم ا ،ُرو ُب إِرا ا ََدُ أن 
وُن اذي َن َوُوُدوَن  اََِل آذاك ِء اَِض  رَرًة اَُ 

ُ.  َوع د و َكذِ َنََ ،بِرا ذه اھ واِب َد َن ا ُ َل أ وَو
 ِ ود، وَُِ ًَإھِل اِا دِ ََوُا ََُِ واََُن آذُر ا

 ِّو را.  

ؤال،    رَح اط ،ََر دُوِد، و َن ا ًَُط وُعُ َبََط َدھ
وَرةُ اطُو َُ ھذه اَُ؟" ن ھذه اَِ " ،واُبَن ا"رََِ ".

ق واا ُُوا َء ،ِّم اِؤاُ م" َرََِ  واُطإذاً أ
 ِ ر، وََِ) ".  وع ). ٢١: ٢٢ُ ِم َ ُلا ھ و

 ،ً " ُءا ھ ُِء اوا ،ِا ھ َِواُء اا
َِواورَ  ."اُ ُلِ ت ُ ِد ا َُِطا ، ًَوُ رََ َة

وأُم دُم ُوَرةُ َ ِطُوُ ٌَم، . ذا َ إطء ال ََِر
 ًُ مَُُُطوا أ . َ واُطن أم، وَُِرا واَُرى، إدٍُت أَِ

َُل ذَك،  د . َ َ  أُ ،ًطُُِم ََر َُ ص . اوَء اِل
  . ُُُِم أن ََُوا ََر أوً وُوهُ ُُوَُم

َِ ُر َََب    ِد أ رَُِ رَ َنِوا َطُ أن  ُب و 
ِْطُ م إن َِِت اط ِدي اأ  رِا ِ . َطُ أن  ل

راُو ِل ا نِ َنواِطُ وَنَُ ن أن . ن وأنؤُا  َ
واِب أن ََُل ھذا َن ا ُ  ونُا َطُ . م إذا َُوُ ن ُُره
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ِ واِطٍنُ ونُا ِْطُ .  وأن ،ًَِ َِرا ََد أن  ذاوھ
َ ي َِظَوُُ ََُد  ُب و ٍء .  

   ًِ ِِبرا ا ِ ِبََ رأ  ٌلَُب َر" : ُلِم  أُرُإ
 ُ ُدور م َطُ  ُنأد ،  ً َر َ ُذ   ُتََ

 ُم أ ،ًَراً و ُ ذَُ ري َرو ،ِِرا ِت  ًِدرا ْد
َوُُِ وم وَم . ا ا  ِدٍر َر ،نا   َلذه اھ  أزاُل و

  ."راَ، وذا أُرُِل ُم ھذا ا َُ َ وَري

اً    د ٌَِوا طھذا ا   ُقَِط وُر اُُُت . اوُُ
 َ ُر دَُ تھر  َ وَُب ارا ا َ ن ِف اُذ آ . دو

  مَن ُھذَك اَِف أُوِرَم وَ أن  َ ُ أ ًُس أوُ َب
ُ طُرس  أن ُِرَم اَِك . ٍِب طُب إِراَُم ووَُم َُو– 

م اطُرس ١. (اُ١٧: ٢(  

   ھإ طأ َك ا ،ََِِّق اطِت اِوَ ُسوُ ُِرَ مُ
َ ِر ِح اا " : بُِ ن ٍء إَِ ٍدََ َنِوُدَ واُوَُ 

 ًَ مَُُ .وسَُل اَد أ َُرهَ بَن أ ن .َُ  زِنَ  ن ْل
 ٌَوَُ رى ھُأ ً ِت َو ؛ وإنََِ  ور ز ْدََ  ِرْقَ 

اً َِرب.  ھذه اََِ أن ُِبَ رََك ََِكَ  رَ ََُ  ُ َا .

 ُ ََوسُُل اَ ھ) ". ١٠ -٨: ١٣ُرو(  

  دا َُ ُسوُ وعُ ِم  ً . ُ أ ًِ ُ َر َرَد َذو
 و وُ وَسُ َم َُ َء) ِر ). ٢٠ -١٧: ٥رَ َكَل ذ دو

 ،ِ َِل أن َُطَق ُوَس   ِِة   ََِدَ ِل ن ِ وِسُ
 ِبَ .ُ ُرُذوھ ُس إ َرة رٍن آ  وس"اُ ُروح ا ".

 ًَن او اَََُ ) ٦: ُ٣ورُوس ٢( َر أُ ن ،َرَ َْذا أ
ِرَ . وس، وُ ُروِح اِ ُُدهَِ  ُسوُ ُقِط ،دادذه اھ 

َم  َُ َء ُ َل أ د وُعُ َُدهوسُا .  

 َد  ِِذا اح   َُت اطا رَِم : "وُ ذا وإھ
نَ  ان أَرُب . رُوَن اوَت أ اَن ََِ ٌََِظ َن اوم

 ََن آِ َن  ِ . َلأ ََْ ،ر َرَب اُل وا َھ د  َِ ظا
ور ا ََِْس أََو .  ،ِر َطِر واَِ  ،را   ٍَِِ ُْكَِ
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بُ وَع ا وَِِ .  واَر، ِِ ِم واََد روا اَُِل إَ
  ). ١٤ -١١: ١٣ُروََُ) ". وا َدراً َِد َِل اَوات

ر   َرَب اُل وا َھ د ُ أ ًِ ُسوُ ُبُ . وَرُ وُعُ َن
 ِّو رُر ا ا  و ََرت ا ،مھذا ا  َن َم، وطا .

 ِو را َُِظ  ِ ََِِ ن رُبَ د ُ وُل أَُ ُرسطُ َب ،
ُِوُ  ِنَزُِ ُدُث : ُِوُ  ِ ُب اَوَ َُطُر و ُر اَِ

َدَُ وُن ِد إََر اوَدَة اددة، َ م َوُ ). ١٩: ُ١طُرس ٢(
ور، وأن  وَن اَُ أن  دَرةُا َدَ وُنَُ ،راِت اِذه ا

 ). ١٦ -١٤: ٢؛  ١٤: َُ) ٥وَن أواراً  ھذا ام  َ مَِو
؛ ١٦: َُِ) ٥وَن ُوَر ام وأواراً  ھذا ام إ أن رُ َِوع 

  ١٥: ٢ .( ِو رَر ا ا ُُوُوُن رَُ ،وعُ ُِرَ َدو
  . ذا ام

    ، َن آِ َن  ِ َرُبِر أُوَع اُط ول أنُ رُس اوُ ُِرُ
ّب دُ ُب ھذه . َل ُھَو  اواب روِع اُن ُرَ ط ُم  َوُ

 ط . اَِت  ِِر واَُطُ ن نؤُى ا د َول ُھ
 َدُ تونَ ا َل آٍتا ن ،ر  َُ وا ُِ وا أنُط نمُ 

،ًَ مَُو نذَن اِس اا و . طوأ ًوَذُ وُعُ َم د دو
َ أن أََل أَل اذي أرََ : "ارَض  َُِذِه َد لَ 

) ". َن َ طُ أٌَد أن َلَ َ ٌل  . ِ داَم رٌ  َوُ٤: ٩(  

ِت وار اَوَت ُرٍد أو َوم   دَن ا ُرُف اَِ . ُفَو
وم  َن ا ُظِا ُ  وُتٌَد، واوٌم أو ُرَ َ  َةا ِ َُِ

ُر ُِرُوِع ا و ََِن اواِِ أنُ وُس ). ٥: َ٩٠زُور ( َُ َن
ِت اِوَب ھذه ا د ،ِ . ،وم َن ا َِظََ  َُ َوُ

َِ َُكَس وَو ،دا ََطا َََِو. 

 وإذ ُُب ُوُس َُِن، َِدُم ھذه اِرات ِلَ  

ح، َُظَ ُِزُع ). ١٧: ٥ -٢٤: ٤أُس (أَظم  ا  ُِظََ د
. َب اوم، وُُذ ن زاِ اَب اُ رُد أن رَِد َ ذَك اَوم

 َُدَ راِن ُ لَ وم أ  وَلَُ َرةِذه اُس ھوُ ِدُمَ .

ِدةدا ِ واَبَس أَ أو أن ،دَا ِ َلِدَي أَر أن  .  
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ُل اِة . َُِف ُوُس ھذه اِل واواب ٍل ر  
 ،وھَُدة وات ال، اِراَرة، اَب، اََل ا ھ َدَا

 ِا طَوا ،َِر ِذب، اَا  . ًُس أوُ ُفَِِة وواَب اأ
ِص   ََُل اِوُ ذيوا َ ذيُھم ا ّق، اَا ِوَ دةدا

، اَب اَُون، واُران اَََُدل ر، اا.  

   َُ ًرا ُسوُ طُ ،َطَذا اھ َرةِذه ان ھ ً 

ِ . ،ََطر  َ ا ،دِة اَُل ارَطَا ھ 

ر، اَِ واَر، اِم واََد وا . ب رَس اَ أن  مُ
ِ ُدوِن (ُوَع ا، وأن َ َََ دراً ََِد  ِا  طأي ا

 َدِةَُ( ،وات ِع ا.  

س أُوِطُوس، اذي    دِِد اد ِبََِ َُطذا اَر ھََِد إ
ِا ررِن اَا  َش .َ ًَِ ًة ُش َن طواِع اأ لُِ ًَ

 ر ا . ُرَُ َنو ،ِِِدِد أأ َ ٍَدَ  َن ،وٍم وذاَت ُ
 وا ِّر ا ِوُ ِر  ُِِدَر َدِمِزِه و ن . َنو

. ُوَُد أوٌد َُوَن  ادَِ اُِوَرة،  اِب ار َن ادار

 ،ُ ُوُلَ ًداو ََِ ُ وس أُطأُو َظن" َْرأْذ وإُ ". ٍَر ٍَِوط و
،ُ ِل ُروأھ ُس إوُ َن ِر ٌَُ ُدَوُ تَ . ذھ

َُِْك   ٍََِ : "أُوطُوس، وََت هُ  ھذه ات
ر، ِِ  واَر، ِِ ِم واََد َطِر واَ  ،رل . ا

بُ وَع ا، و روا اَُواتإ ِل ا دََِ ًراد واََُ  ".

) ١٤ -١٣: ١٣ُرو.(  

  . ََك اَظ ِدد، دََل ا َُة أُوِطُوس  
إََُ ًراً، وَر أَد أَظِم ان اذن ُوا  ھذا ام 

ِ ِ ً إر، ون ِل  ِِد َن ِداً َِو .  اطق
ا ِد ررن اَُذ ا موَل ا َنؤَُن ا نَ ًََرَ َن.  

  ، رھذه ا  ِِ ٍتط ِمِ ُسوُ َْدأ م  َبََ أن إ
َ ِر ح اا . د ،سِِح اا  َةطُا ق أنطَم ا

اذن أُُِوا أراراً، ِم أن ُوا ٍَِ، وأظََر ُم َف ُش 
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َ ُنِح . اا  ،ُھ ُ ُر َُ  ًزاَوُ ًط ذاَن ھ
ِث َر، َِر إب ا. 

 اَُزو َن  أن  ََ دراً ََِد  ِا ََِِِط أي ،
ُرَم أن ھذه ات َُ . َدِة ، و أن ََ َق ََواِت اد

، ونُ وُس َن ُم ٍَل  ا طِد ا رَُ ن ٌَق أوط
ا طن ھذه ا ص .َب ا د ن وسُورُ َِ َر

 ُھم اط . ن  َِ ذه اھ َ ٍتراَ وَن ِورُا ََد واو
ا َِ ًراِدُ ت وسُورُ ََدَ ن و رم اِِ.  

ََُم إ ت َِدةُ اِم ِرَزًة ُھك، وُذ أن إَََر اَضُ   
راً  وَطَُ ًظ ُن  ِنََوَدةُ ا تََأ ،ِّّب اَُدر اَ

ُذوذ ا ودَرة اطلِق،  َك اذ   . ُروَنَن ا دو
ُ َوُس  أ وس اُورُ َِ  َءَن وأؤُ واَُذي أن ا

 ُ واُ ،كَل أن ُھ ، ِر ا طَن ا وع ھذا ا  َنط َورَ
وان وع ُوع ا، واُ ََوُس ََُم . أَُوا ُؤن

وِح اُُدس اذي "ا، وَُم،  ر ٌلَم ُھَو َھَُدَ وَن أنَُ ُمَأ
 وأ ، َن مُ ذيم، اُ ُدوا َ ن؛ََِ مُرُم إُ  م؟ُُِ مَُ مُ

 ھ م اُأروا م وُِدأ  َ ". ،ُه  وُلَُ مُ" ن
 ل ،َ ز ْقَُ مَ مَُد) ".وس ١ُورُ٢٠، ١٩، ١٣: ٦ .(  

ُروف  ُت َُوُد ُ ل ا   ظھذه ا ، ِو را ِ راُطور
: ون ُوُس ُُد ھذا اوع َن اط ا د َب ھذا اطق

ر، َِِ  واَر، ل " َطِر واَ ،ر ا   ،َِِ ُكَِ
بُ وَع ا، وِ .ِم واََد روا اَُل إ  ًراد واَُ

  ." ََد ِل اوات
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ِث لُ اَا  

  "ُُوٌت َن اذ"

) ١٣: ١٥ - ١: ١٤ُرو(  

  

َن اذن أََُھم ُھَو أٌر َد   ِدا َ ا   ن . أنو
  أن ،مُُِر نذا َ ويَ دِم اَھذا ا ضَ ٌرذا أ!  

ن   َن ا ُوٍدُ ََِ  را ُتَد د . َرََن إ لُو
وَ ،ُم  طة ا دُذه اِل ھ ب رِب اَ◌ِِب  وَا را َِِا َ ُؤو

 ُُِر نذَن ا ِدا َ مھذا ا  ِش ُھَا َِوُُ داَرِذا . مھ
 ًُل دات ا .  

ُ َوُس    أ َس اِا أن  ُِ ،ُسوُ َلِدُرُس َر َد
َِ َسِ فَ نَُ م ولُ رِل . اأھ ُس إوُ ِر ُِوُو

 َِّ ٍل ِواوس ھذا اُورُ . رََ ِا رُح اُر اِظُ ذهن ھ
 َِ  مِد نَُ م ُرو  َذا أن أھل ُرو إ َ را

َن ِن ِد واُوَُ م مُ  ،َكذ .  

ُ َوُس، ت ھذه    أ ِس اِا  لِ ُدَُو ت د
 ًن اَِل ُھو ًَُ ُُِ ذا اوِح ھ را َِو ُبُ َوول، وُھُ ر

ُُ ًو ًذه اِل دَُ ُُدسوا . اُ وَُ ُسوُ واَُ وَدَُا أن 
ُب  اُؤَن  و ُ ُھم أ َن إَُ ،رىُأو أ ٍََ  َنؤُا

رُ  ر َن أنَُِواا  ُ ِظِِ  َكذ ًَ َ ،وُ وِس ٍَُ
 ٍِن ارِر ن  ُھو–  ھِل ُرو َ رذه ا ٌر َُ ھ ا

  . رُ وس َِطن –

  َِوِص اُُِ ً رِ ًََِن أِورَُن اؤَُدى ا َن د .

ت ھذه  د أدِب وا  مظا َِِِح اوِد إُُو إ َِا
 ُُِ ُنُِ ِنَإ إ َِ ،س دُا"َ َطُا َِا ".

  ). ٥، ُ٤ورُوس ٢؛ ُ١٥ورُوس ١(

وِح    رِل اَ َلِ ًَ وَُ تو ، بُِ َف َك ا ِرْفَ م
اا  ُُدس . ِبا  مظَا ِ ََِح اإ  َ ذاِ

www.arabicbible.com

info@arabicbible.com

الخدمة العربية للكرازة باإلنجيل

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



 - 33 - 

 ً ُِھو ًَُ ُرََُ وا ،َِو َُُِ ِت اا س، و دُا
 ا  ُُدسوِح ا رِل ا وِعُوَ )وس ١ُورُ١٤ -١٢.(  

اذ  ُروُ وَُس ََُب ھذا  ود َدََِت اُت نَ   
 ،َُِ ُنُِ ًُ ُرََُ ذيح، اا"َ َطُا  َدًة ." اد ًة رَ

  ََُ  َما ن ،ِرَِب اِرُض إَ ٍحن إ ٌلََ َدَ
اِ اَوُوُع اذي ُُر إ. اِن اُِب رح اا  ُس ُھوُ ِ

اَ ِرََر،  رِح اَن ا رَ ِث دِد اا إ رَِ .  

اِ اواِرد  ھذه    رَم ا ا ِ َِِ ن ُلو طا َُطُم ھذا اَِ
َ را .ُ ُسوُ ِرُكُ ،رَ سِح اا   داِفھ ُاَءه ر

 ِرا ِِ ُِ .  َِ ٍت َِ َب ،رَ ِدس ِح اا 
ن  َِِرٍََ وِرَن َ ًَِرُُم  ا َِ ُرو، و

 ََُُب رُ َن ُث ن وسُورُ  ََُ واُ ٍصن . أو
م واط دد اا  َ َ رذه اھ   ُھوت ان  ١٣

  .١٥اح 

    واِزيُ ِدَئَ ُم دَُ ن، اِورُ ٍتإ ََ َب د
 ُرو  ذء اُؤھ ُھ ِ َُ)وس ١ُورُذان ). ١٠ -٨ھ

 ُھِ ِنَطَا ًَُ رانََُ   ُش َف َُِ ُ  ، ُھو
َن اذن َِرُُم ِدا َ رِضِن . اََِن اَھ  َدأُ اا

 ِِإ  ٍلَ ٍلَِ َُو م د ُسوُ َ  َو أنن ُھََا
  ِن ا روس ١(اُورُ٧ -٤: ١٣.(  

    ً ًِ وَنُُدوَن وَُ مُود واَُوَن اُِؤَُن ا د
ل ِ ِس اِد ادد وِل ام . اَُوَد واَُِطُب اُ ُسوُ أن رأ

ِ َ رَر ھذه ا .نذود اَُا ََر ِوُل أنُ َن ُ  َن ھذا 

ُوَا َا ،َو اوَع ُھُ ن َنَُِ واُوَُ م ِدا  ِ ود
 َُن ُوَُد اُر َن او. اَدم  ذاَن ھُرو ََِ  وِدَُ َن 

 ً َر ِ واَُرَوإ ، واُن آذماِ  َن ً وََ ًزءاُ واُو
ا.  

اَُر َن اُُوِت َن ھُؤء اذ  ُرو ت َِِب   
 ٍَُُروِت َن اُؤَن اَُود واُؤن ُ ٍتزا . ذه اھ
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  ُ ُرأَ ذيل ا وا ََِا َِا  ََُُ ت  ُ
ل  َ اُؤَن اَُم . ِر الاِح اِس َر ن 

ُب  و ل؟ وھا  مِِم وِِ مِِ َِطر  ُدوا وَََ أن
 ا    ََُذ ُوع اَُود ودَُم اُِِوُط لُ ن وا أن

ا َطرُون، واُ  ُوَن أوُِدھم؟  ُوَنَِ    

ٌت َص ِظ ام، واوام، وُرب اَر ت ُھَك   
 ب رُدوا اوا وُ مَُوِد واَُوِن اَ ُطُن َرُِ رى اُأ و

ُرو  ُوا ا  ً ُوهَُدو وع اُ . لُ ْنَُ م  ذهھ
 َِك ان ذ ًَِ ِتزاوِد واَُذ اَن ا طمَُن . ا د

  ُدھَِ ا  و رم اَِِدِو َُِِت ا د َن ا رم اد
  .ِِ اَوم

دت اُ واُ َ ِ  ُِؤَِن آر   د اأ  َن
 ُ َِ وھ ،ِ"َرامَا".   ِدئ ان ا ِ ََُِ َُُ

ََطُض. اََود واا  ھ ذه اھ ول أنَا ِ :

 ََُِ ُرھ ظَُ  َِ رىُت أ رِذب، وَا ،َِر ق، اِا ، زا. 

 أُرى ُ ََُوِك اُؤن، ا م ُِْ  ون، ت ُھك
س ُِوُوح دُُب اور . اُھذه ا َِ ِ"ِد را ا " 

 َّوك ا ا .  ِد را ذه ا ًوُُ ُدَِ سَِن ا ُرا
 َِ مِِ ِء قِر ا وك ق واِوك ا َن ا ِوا.  

   ِواذه اھ ََُِ ُنُِ ًأ" ِراُا َداَا ".  ُ  ذاھ
ََ  ََُِ   ٍد َِ  ،ُرهُ  م، وَن ا ََُِ زاءأ

 ًوُ وَنؤُن  ا ٍر ٍل ُفَِ ،وعُ ِذ ًُوط أو ً
 ُِھوٍت  ُ٨٠٠ؤٍن دٍد َرُت . ٍن إ آر ُ َقَِ ًراو

د دََِأ َ.  

اُ ا إََرُت  ان  ،َن د ٌب أزَرق   
 ِ دَرُجُ ُا لُ واُُو أن َك ا  َنؤُ قَِ  ور ا .

  ًداِ َُِ َك أنِ وَنَُ نو ،َك ا  ًواُ َلَُ نو
ُن واَِن   ذيزَرق اب اَك اذ  َتَإذا وا إ ،َك ا
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َِ  ُقُ ؤن أن إَدى واِن ُ .ُوِك اُؤن ت أ َك ا
َن اك َدُ.  

ةً  َذَھتُ    رَ  رة ٍ ََِ ٍَ ف إَ ٍظِوا ُت إُِد
ُوَن،  م  َدُ واُ َك ا ءأ لُ ُدو أند، ووِم أَ َح

ا را . ا َُت زران وذس اَظِم اُ ِشَ َدُر ك ھ
س ََك اذ   ،َك ا روَنُ واُ . َُُد ُُ َن و

   ،دَك اذ ََِِ  ِظَو  َََ ن ُ أ َرَأ ،ِوِ
 ِ َل إ ِد ذاَكوَم ا رُتَ د ُتُمِ . ٍظِوا لُ أن  َل

 ِطَ َوِد ُھوَم ا َرَ ا ِرَف أن أن ِ َ !  ُتُ و
َ  ٍء م  رَ ،ظِواَك اذ ُُُ َن ذين ا دِب ا ٍَد

 ا َ ََُْذي وزَرق اِب اا  ًوُ ْنَُ ُدُ ت
 َواَ٨٠٠ َك ا ن ًرا .  

ِة َواٍت وَد أن ُُت د أَُت راَِ  واٍت،    دِ َدو
ُ ُوس اَرن اِرن  اُون ِدٍم و وٍعُُِة أ دُ َرٍةزِ ُتُ . د

 َن راو ،ًُِ ُلُ رَن ھذا ا" ة رُن اوُم ." اَك ا 
 ًَِر ُرََُ ، وذُُورا ر ا نوُا   لُ تَ

ا وً َطو ًراِج  ََِِن .  اَُون رذا اھ  ذاو
ن ا . رةا ِِ  َظِن أ زِا َدي َن دو  و ،أ

ُوھ  أن ل  أ رة ا ن ا وا س ان ا ٍض
ُووس وُورُ. 

    ،ِوُا َِ سَرٍة وَِ ل ِرُز ِا رَن ھذا ا
 َ ن ُوِل وِت طَ  ُ َد أن ،ن ز َ ٍمَطِ . موُر

أ م أْن َن ِم  َن َُوُُ، وُ ُت أُر راً دُ ُت 
 ِوَن إُُ واُ نذَك اِوِه أُوُُو  ُرَِ ًوُأرى ُد.  

ذ   رُب ا َن ُ ُت أ  ،ً َم طَوُل ا  ُ د نو .

 َن ُو ً ً اب  و رِت اُروواِع ان أ وٍع لُ
ِ َُْذي وزَرق اوَن . اَُر نذَك اأُو ُت أنْ دو
َِ  اُُوع، َ إن َن ُرُُ . اُُول ُوا َن ن

ََد أز ِرَ . َن ً َذُ ُوس أنوُ َب ُسوُ ن َُُ
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 ِد ِمِل أ ِرا .ا َِا  َِدذي ُووُھَو ا ،َ ، ِوُ" د
 ُسوُ َل ًر َن ُ  ِرَن ا َلََذ اُ ُوس أنوُ . َن و

 ،ً ُوسوُ أن ُ َبَرَطََن ا َرَوَل ا"!  

   وا دا ُت أن دز  ٨٠٠ِزل، أو إِن ا م
   ر ،طٍُب أزَرق"ا " َن  نواَ ُق  ،فَُِ

 َِ ًط أم ًواَ ًُوُ ُرََُوع اُ ٍذ . ََُِ ُنُِ ذا
ُوِك اّ، بِ " اب ازَرق"ظَرة  "ِراُا َداا".  

   لُ أن ًُروَن أ رَُ ،ھمط  وَنُِ ةُ اطُُت ا  د
 ،مُ َِ ط ًطَ ْنَُ م ،دد ن ُدواَوُ َل أن مُِِوُ َد أن ل

وا اَُنَ أ  َُ  ّلُم، وِِ ُوِبأ لُ َر َ ،وع اَُ َذ
 ًَن أؤُا  ل ،ط مُ َس ،ً ط َر مِ َ . َُ

 َ  ُُدُسوُح ا رم اُُ َُ ٍة ر لُ  ُ  ًوَن أُؤُا دُ  ، ٍط
  .ھذا ار طُ ًلُ ؤٍن آر  اََُوَن أن 

   وداء ا ء واَا ََك ا َنُر ا َُُب أو أُأ  أ
 ًَرا ُس دُُب اا َُ ا طل ا ،ًِ ُرَُس . َذوُ ُمَُ

ط  ھذا اح اذي َ أن َُطَق ُ ُوِك َض اَِدئ ا
َِ ُر وَم  –اُؤن  ُ إذا َرُب، و ذاُل، وُ ذا ،ُسَ ذا

 ،ً َِ ًََِ ُُرهُِن إُِ ت، و وم ا ل ب روم اَ َوِد ُھَا
ُس َراًَ  و أُرى َرة م دُُب اا ُِْ . ند ،ً

س دُِب اا  ًوراُذ َس كا . ً رََ وَن أنُِؤُُِق ا  د
وِك  ذا ان ھ ُس دُُب اا  ُم  ٍَ و ،ط ُھَو ً َُ

 ھذا ا  َُ ،ُوطِدّي ا رف ا ر"رامَ".  

ِت اُھوت    ُ َدى ََِن اواِب اُُ ِدأ  َء ،ً
، أن اوَم  ِوَدٍة ُرَ، أو ُوَل ١٨٠٠اَ رُِ إ وا ام 

 َِِم ا  ِب ا ن   ًط ٍن، ھِ ٍء ِسَط ةا  .

 َ ٍت أ ر ذاُر ھَِ وما ً ًَداأرى أ  َك، . امرَ وَم ذُر
ٍت را ََِه ََِ ُرو َُرام، ُھم َُُِوَن أن أُوَِك اذن دم 

س ََدأ دُِب اا  ََُُ ت  د ذه اھ . ذاھ 
 ر ُ  ،ط َوُھ ً َندا َن أنؤَُن ا ُرَُر اَِ ،سا
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   .  راطأو ا ََ ا َُ ًََ َدِأن أ  ُت أُ َِو
ِت ِ  ازَرق رََُن ا وزنر. اا ُء أن ِطا ُرُِ اَط

ِرُ َثُ َر َُ ُن أنُِ َ  . واُِ َ م َنؤُا ُدو أن نو
ت رَُِن ا ن وَنَُ أن َ ََ ا أن .  

   ق ُدُرواَ َ ،َ دُِب ا ن ،َظِر ھذِها ََم ُوَُ ِرُكُأ
 َر ھذه ادَف ا  ُرِظُ ا ،ُرو  ُسوُ ھطأ ا 

 ٍ  َرَةََُ وَنَُ أن ُُِ، رضا  ًءو،  ًُوُ ِدَل إ
ُ رَُ ِت ازا .  

ً وَِن دداً     ُم دُ ،أھِل ُرو إ ََُُس روُ ُمُ و
  ِ ٍتإ ََ ُ َص  ذيا ِِ وِعُوَا َُِ

ھذا اَوُوع ُھَو ). ١٠ -ُ٨ورُوس ١(ِرَِِ اُو إ اُورِن 
َن اذن  ِدا َ ،رضا  َش ُھ أن َ َف ن وَھِرِهَ

 ِ  وُنَُ د ،مُُِرَمَ ٍف . ،نِِِن اََطِن اھذ َِ 
َُُم ُوُس ِدَئ َ ََ أن َُوَد َ واِِ و ،ِ َل 

 ت اُز ا زَُ  ،نؤَُ ُ رَُ ا َا َ ُِ ُ 
َ َو ِا َ ضَا ِ .  

   إ َِ را  ََُُ َ ٌ أ ٌ َِ ُدَوُ ت
َُر َن اُؤَن اُورَِن ُوا ُُدوَن اوَن َل أن . اُورِن

وَِِش وٍة وأواٍت  ا ن ِل د  َِِص  ُُِوا
ُول رُس اوُ . َن ، ََِول اَِك ا  َُِم ذ دَُ ذيُم اَن او

  . ُُع ٍن َر َ أواِق اُوم  دُ َِورُوس

  ََ  ِأ ٍتَرُ َك ِنوَدةُ ا ُن تو . نو
 ِورُوع اُ ِذ ن َرَن أن اؤُ قَِ ُ ُدوَن أَِ واُ ن

ون أُوَك اذن ُوا َُِرطَن ٍُِق َ . ُروا وُُوا ذَك ام
َدِة اوِن َك، إََُدوا أ ت َطَ أن ُُوا ذَك ام، اذي 

وَدِة ا ِِطَِ َطََإن ا ُ ذيد اِوِك ا و ،َِد ُوَن ورِوُ ا
أََ ھذا َدَر زاٍع أََِ  ِ . أن َوا ُ إ اد

  . ُورُوس
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َوَھُر ھذه اِت اَ اُ َ وُس ُِورِن، َن   
 إذا  ْنَُ م  َِا أن ًط أم ًوا مذا اُول ھ َن . َن ل

ق ُھَو، اُِل ام وا د" ،ا  َكََُك أو أأ بُِ ٍََدَر ِ أ إ
 ُا بد أ ؟ط َون ُھََوِ م دُم اذا اَل ھِن أن أُظَ نذا

 َُت ِِم أ َِدَر ءُؤٍل  .َھ َك ن َََ َتم أُ ُِ ل
  "ٍن َن اِم، ُ  َر أَك أو َُر ھ؟

   َِت اذه اُس ھوُ ُمُ ، َََدِأ ا إ َِ
ِط َل ُوَدَن وِورُُوَد اَ أن َ ِدئ َِ  م ذا ا

لُ ُھَو، ). ٣١، ٣٠: ُ١٠ورُوس ١( َوَدأُ اا"ِ مُ  ٍْل أو أَ  ن
 ِدَِ لُُوا اَ ،رٍبُ ". ن، أيرُص ا َوُھ ِ َدأُ اا

 َُن اطِ أن ُد أَِ ذيف، اَِخ ا نُوا  و را َرَا 

  طُُب  . ََََوَل ذَك ام ن أ د  َو اث ُھِ َدأُ اوا
 ا.  

ُم َ  أن ُُوا ذَك َوَ    ُدوَن أَ نذَك اُس أُووُ َف
 َِ مُ  ،نو م دُم اف"اَخ اا ".َ د َد َطذا اأَ ھ 

 ومُِم ھذا اد ،أھِل ُرو م إظََل . اَِ َل أوَ أن 
َُك اِأُو َِِرَ ِرََءُ مُ  َن .   داد اَك ا ُبُ مُ

َك اَن أُو ٍتزا ُبَُ ا َا  ُُِ ن، اذ وا
ُرو  .  

   ٍَ دُ ري ََدأأن أ ل، أَودو طا ◌ِ ِِا َِطذا ا ٍحَِو
ُس ھوُ ُُُ  زةَوُ . ،ٍءَ ن ُثَ  ُنو ِ َََِ رأَ ذا

 َِذا َ أن . ََِد َ ًَن  ا ِ مُرُ وَف ُ واَُ
د  رُس ھذه اوُ  َم ا َر طوَن اُدُر:  

 رأُوَن ودُرُوَن ھذا اطِ ،ُظوا م ُِرُك ُوُس   
  ِدئ اا َ واَزى ا ،ُرو  نؤُء اَھُؤ َ ِدَئ

ُم ُ .ورِن  د  ر ِس اأ  ِتزاذه ا لَ ِدإ
وت ار ). ٢٣، ٢٢، ١٤( َك ازاُل ذ  َر ا ُدُھم أنَل أ

  ُرُ َُ ذيا  َاً  رأ د ُ.  
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    ُروٌط َر ا ن ،ًوُ أو ًِآ ًَس َد ُر ا
  هُ ن أ ُ د نِو را َوا أھُ نذن اؤَُن ا أو ،ِھ

.  ًَزاُل أطً ُرون َؤُ ،نرِل اَِ ن ُمَُ ُت ا رَُت ا
 ََِِ  َِ َؤُ َرَ أو . َُ ذيوك ا ُل اَُ  ُل أوَُ د ُر وھَ

 ًَطُ ًوا أو ًط .  أن  ،ط ف رذا اھ ُد أنَِ  ُ ن
ُرَ  ُِ  َھَل . ًوُ ًداِرُ ُرَ ْنَُ م ن، إنو

  .  ، أن  وَ أن َُوَن َُرِ داً أو ُرِداً رن

وِن، وُھَو أن دأٌ آر    رَن اؤُء اُؤ ُسوُ َُ ذهھ
وُح اُُدُس . اَ َ أن َُل  أِس اِع را ُ َُ د

 ، ُقَ  ًَُ ً ر أن أو و ُهُ أھ إ َ ًراذا أوُن ھَُ 
وِح اُُدس ُھَو ط َُرون، اُؤُوَن ا را َ َِ ُحِوُن اَُ
 ُُِدس . اوَح ا را طُرس أنُ نر، أَ ٍتَوِ َنَوِم ا َدَ

 َُوُِطُ نذ َطُ) لِت ). ٣٢: ٥أَِ ًِدا ََ أن 
وح را.  

ً ون ھذا طرَ    ھ ًؤاُ ُح" : ًَ ن ُُدُسوُح ا را َُوُ َد
 ُطُِ ٌلُ ؤن؟ ھذا أ  ھل ، ُقَ  ٌط ُھَو ً َُ " أن َ 

ِت اُؤَن ارن رََ َدِرُِري اَ وَنَُ . وَنَُ أن َ وھل
ا َر طا طرذه اوَن ھَُ أن َ ُُدس، ھلوُح ا را َُوُ  

 ًَب َدوَر  َدَ أن  َ لرى، ھٍُت أَِِ ن؟رَن اِؤُِ
 لُ ُدُسُوُح ا را َُوُ لن؟ وھرَن اؤُِة ا  ُُدسوِح ا را

 َِِر ط نؤَُل  ا  ِبَِ ُ ُن أُِ ؟ وھلَھذه ا  ِ
 ًط َس ُ و  ٌط  ٌروَن أَُ ُن أنُِ لھ ،ًؤُ َُِأن أ

  ُؤَن ارن؟

ِث اذي ُ َُُُوُس ُؤَن    دأ اا ذا إھ ُوُدَ
 ُ نذن، اِزُلا ورِن اَا  ُرو  ن ًزءا ُم . واَُ

ى  ًُن ھَِن . ُوُس ادأَ َُ اذي َرَ َُ اُورِن د وُھَو
ط ِِزا ًُوُ داَِ ن نَا دأ ن ِقؤُر ا راِمإ

  . ار وأذه َِِن اِر
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 ُم َُْن  د   وا أَُر نذوس، اُورُ  َنؤُُس اوُ َرأ
َم َوَن، ن اوَن م َُن وى  دَُق و ذيم اِل ا ط ٌءَ
 ِ ٍَ ُ أ َد ْنَُ مَوَذَھب، و ٍ ٍِر وَِب وََ ن ٍتوَُ

 ِ ن ِل ا اَل اّ، اذي ر . ،ًِ َبََ ُ و
"َا  ُمَِس ا نأن . و طََن ا ُ وَن أ ُظ ِء ُض ا

َم َون دُ ذيَم اَل اُ) ".وس ١ُورت ). ١٣ -٤: ٨ ُ َِ
َخ اوَن اُِ وا مَ ُقفَ.  

ُم ھذا ادأ ُ َُؤ  ُرو ،ذه اِت    دُ َووُھ
َا" : ِِِذا وُتُ دأ و ِِِذا ُشَ   ٌدََس أ ن) ". ١٤رو :

٧ ( ٌ  رُ  وُنَُ د ،ُدسُوِح ا رِت ا و رَ  ًء
 َُض ا ِرَسُ َََِِ ور، أوُ . ،نن، وِورُ َب  ً

   رُم اد نؤُا ُ َس ن، أنِو رء اُؤ ُبُ ذاھ
 .   رُا ِد َس ذيف اََخ اا بُِ م ُھَو دأُ اا

 َِل أُدُھم أن . ر وِ ا دََِ ِب   رُلَء ا َدَ
 َ ُث دأُ أُف ار  رُ نء، و ا  ََ َك رُ أن.  

     ،ُرو  ؤُ ُسوُ ُُ َِدٍأ را ھذا إ ُوُدَ
 ِورُا إ َِِِر  َمن . ا  أي ا ، َو ادأ ُھذا اوھ

ِ اَظم َِح اأ   َم . ،وُلَُ ُرسطُ َب" ُرُ  ا
طََن ا َرًة) ".ُرس ١طَُن ) ٨: ٤ ،نِورُا إ َِِِر 

 ِلِ لُِ لَذاَك ا ِ َُح اوسإُورُ ِ .  ،َو
ُل اذي َُل  ا ،ُرو  ذَن ا تزاھذه ا ُُِ ُسوُ َن

ا   وُنَُ ،ِِ  تُز ا زُل وِا َ.  

  ُت اُؤن، دداً َد ار

  " ِنا  ٌف ون ھَرِ وا ِ  ُوهَْ . ٌدوا
 ًو ُل ُفا ٍّء وأ ل َل ُن أْنؤ . َ  َن زدَ ُل نَ ِر

َن أَت اذي َدُن . ّن ََِ َُ . وَ ِدْن َن  ُل َن لُ .  لُ 
. َُُت ن َ دٌر أن َُُّ و . ھو َوهُ َُت أو َطُ . َد ِرك

. ّْن ل واٍد ِ . واٌد َُر وً دوَن وٍم وآُر َُر ل ومٍ 

 م رب وِم م ذيا . م  رب وِم م  ذيذي . واوا
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 َ ُر ّ ُل رب ُل .ذوا َ ُرُل و  رب ُل  ي .

ِذا وُت ٌدأ و ِذا ُش ّ ٌدَس أ ْن . رب ِْ إن ّ
ُرو. " ن ِْ وإن  ُرب نُ . ُش وإن  ُْرب وتُ 

٨ -١: ١٤(  

ف، ون َب ُوُس َُوُل  أن َك اَ  أ   َل اَ ن
 َُ تا َ ِوَل أنُ أن  .  َ ُ ذا أ ُدُ وُھَو

 ُم ََنُ م اوُت   ،نا  ء ُدد، اَُن اؤَُل اَ أن
ا  واُوا وُ ِا . ُ ُ ٌن أَُ َط أ ور أن  ُ ُد أ

  وَل مَُ ٍتَد  َرًةَُُددُ َنؤُ اُھم دَ . َب دو
َر  َُ أن ِ َف ُ وُلَُ َن د ،ُوسوُ ًَُِ ًَ

 َ ِت ان ذوي ارَد اِرَُم و◌َلَُُوس ٢(ووُ٢٣: ٢- 

٢٦.(  

ن رَ ُرو ،َب ُوُس َُوُل أن  ١١إ  ٩ ات   
 َ اُؤُوَن   ا  ا  رأى د ودََُر اُ أراَد أن َ

ِل ا ن ضَم اِ َو ِ َ مُأن. ا  ذا  َش
َ ا أَم ھؤُ   واُِر ُوا أن وَََ ،ُددَُن اؤُء ا  لُ

َ أن َ  ََِص أُُُُِِم أن ُوهُ ن َف ُُِن 
ا  ِواوأ ِوإ َو ا َ  ُ  ة اا َ ِو .

 ُوَُ ن ًوَن أَُر دھَن وِ َُ مَُ واُ ن، وأن ِد وا
 َنُروزو.  

وب، وِس    َ ِِ ِِ ،َرةَوب اأ َِِأ  ُ َبأ
 َُ ٍَ . ن َِ ِ َِِر ُددُوَن اؤُُل اُِ د ،لُِو

ُم .  أَِِِم ِل اُ ،بُ  دُ سدا  بُُِد ادا
 ٍَو ،ِل ا ِرازل و اِذي ُھَو اوَذج، اَُ مُ ًأ

ط ن لِا ،َك ا.  

م   طِم اظِ ََُت اُِس اوُ ولُ را ُُِ.  أن و 

 ،َُ ًأ طأ َ وُل أنَُ نوِر ا  ِقَا َِِد َفو
 ُرو َِ  ُدَوُ ن) ًوداَُ  ُرَ واُ نذا( ُ ُدوا أٌََص إأ ،
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ِ . م أن ُُوا اب ِ ،ءَُ مُ  با ُس آوُ ُفَِ
 ُم ُواِق َُم أ .  

وَِدُم ُوُس إَِرًة ُ  ،ًَض أُوَِك اذن ُُوَن   
 ،ََن . اَم َ  دُوا آِ اب رذه اُس ھوُ َب َد

ِن دَِ ُروَ داً  ُ ُفِ .ذه ااُؤه ھ رُ َمَِ َكِذَرةِ . َن د
وَن اَِب أَم َدِِم َؤدُ ُدََو . اُھ ُ  وِلَ َ رُس ھذه اوُ َدأ

وع اُ مَِِر ًداَ واُ ُرو َ وُِؤُُم . وَُ َنَو اُھ وھ
 َُس َدم أيَ ق ن ُُوا  أم  مأَُ ٌد ُ  ،ا  .

 ،وع اُ ب رِدھم، ا َ َمأ ًَ مُِن أ وَن َؤدُ ً وُھم
ُوا  ًن أُِم أَم ِم اَض دَُ نو .  

  َ دُم ا ِظ ا ََِ ُُِ مُ .ذ ُ ا َُُِت ا ا
ت اَُوِدّي، وُّل اَُوت ا ت رَُِط  ظ ا وص ھُُا

ت اَُوِديّ  وِم اَ . ُھَو ،وع اُ ب را َِ ِطن اراھد اأ
 ِ وَم ُروا َ ذا أن ِ وِم اَن ا مَِِد)ت ل )ا ووم اا إ ،

ُروا . وُھم ُ ُروَن ً إ ھذا َِِم.) اد(َن اُُوع  َُ م مُ
 ُوم   ِدوِم ا ُروَن إ◌ِروا ُي ل ،بَ ِدَا َت إ ا

ب رَن . ا ومَك اوِت ذََن ا َم مُ َر ن ،مَِِدِ وَم دِ ُروا َ
  .اُُوع

ت، ُض اذ  ُرو آُوا ن وَم    ا ِ َِ إ َِ
 ِ   َسِوا ِظِ ت، أي وِم ا َلَُ أن َ َن ب را .

  وَنَُم، وَُ ُ  ِدوَم ا ُروَنَِ ومَن اؤَُن ا ُروَنَ
َة َُوٍت  أُِمَو د ب رؤال، . ِم ا وَن اُطَر ُروَنوَن آُِؤُ
ِم اُُوع؟" أ ء، ون، اِم ا ن أ ذاوَن " وَُُِ ءُؤھ

ّب، أو رى َِرُوَن ُل و روُم اَ وٍم ُھَوَ لُ م أنُِوُ  ً ٍم
  .واءً 

   ِ ن ل ول اَك اذ  َدتُِو ُدو أ َُ َُِھذه ا
ُرو  ددِد اوم: "اَ لُ ُرَِ ُرَوٍم وآَ ُدوَن ًوَ ُِرَ ٌدِوا .

 َِِ  ٍدِوا لُ ْنَََ) ". ٥: ١٤ُرو ( ً َِ ت ذهھ أن  

 ًِط أو ًِ ًِو ِْنُ م ،ولُ رَِرأيِ ا ً ِدر . َ ُ َم أ ل
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 ِِ  ً ًُ وَنَُ أن َ ٍدِوا لُ أن . َ ُوَنَِ نذَك اِأُو
ِ َنَِن، وِرَُ ،َنُِ واُوَُ أن َ ،مِِ َكأُو قو َِ

  .اذَن دم طرَ أُرى  ان َُِف ن طرَِِم

   ِ ُلَ ،طذا اھ  َِ َدةِوِن ا ٌرُِ ٌرَ َكُھ
مٌ ِراٍم  : "اُر َن اُؤَن، َُولُ  وٌل وُُ ،توَھِرَا  ٌَدةِو

ُ  لَ ءِر اَوھَ  ت، و ُس ." ِروُ ََ ُص َُ ذاھ
م ِظ ام، و طا َِِظوِص أُُِ ،ُنو رَك اُو  َوُا .  إ

واَِدةٌ ن أَِل رِت ُوُس ن ھذا ادأ  ،َِِ دَُ وُل، 
ب . اِِ و أد ُوُت ِذا ِِِذ ن َس أٌَد َ شُ " رِ ِ إن  

بَُ وت رَِ ُ ش، وإنَ. ُن ب رَِ ُ وإن ِ ن) ". رو
٨، ٧: ١٤ (  

بّ    ر َُُ ،ََُُ  لُ . ِتا  َوُھ د ُھدا َم أنُر
ا  ُُا   أن  ،ِّو را ََُ  ضَا ِ َ َد

ِْر . أ ُ اَدر: "َ أداً اَت اَ ا َم َ ُ  إراِھم
 ًِ ْنُو ِذا ." أھ ََُر ُنُِ ًَدد أَا ِ " :ردَا ُ أ 

ُْدأ ومَ ِ ًة ْشِو ٍَ) " نو١: ١٧.(  

   ِ ُمَُ   لَِل اََوا  ِا ََا ِِا ُر َمأ ََُ مُ" : ّ
وأّ أَت . ذا َت اُ وَم وَش  وُد  اِء واواتِ 

 ً ّوُف . ذا َزَدري كَ أو أَت أ . ًذا َدُن أكَ 
 ِا ر َمُف أ . و  ّإ ربوُل ا  وٌب أ ّ

 َ ُد ٍن لو ٍر ل . ُ ّ ٍدوا ل ًذا ً ِ ن ط
 ِ .واُْا ري ل ً ُ ًْم أِ   ََو  ذا أن

  )١٣ -٩: ١٤ُرو.) " ِخ دٌ أو رةٌ 

   ًِ ُِن أ طُ ٌد ً  َم أ َد أنَ  وَر َُِ 

  ِا  ِرَذا ان ھ نا ًرا ُسوُ ُم ،وع اُ
َُ . َس وع اُ ذيَك اذ َُو ل ،ءط َرّب ا

 لُ َطُ  وُن َربَُ ،ُ ٍَوُواء َد دَ  واِتا) .  َوُ٥ :

٢٢.(  
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   ِِ َك إ َظِر ا َُِو ُسوُ   ًِ . َكُِر أُو َذُ َوُ
ُرُھم أن ََُم ُواُِ اذن ُوا  أِس دُ  َِِورُو َذُ ،س

 َا ِرُ َمأ ََُِ َ ا ََا  ًوَ)وس ١ُورُ٣ :

١٥ -١٢.(  

وا ِدُ  ََُورُوس، وَرَُوا دِت    َن أذَك اَِر أُوَأ
 َُس ِم ارن أل ُطُرس وأُووس اذن َوَُظوا ُھَك  أ ،ًأ

 ِ واُُ أن) ً ِو إوِر )و ا إ ب رُر اُِ  ًوَ ُ  ،
، وَِدھََ ط وَف ُل ادَح، أو ََُب  َِا َِِ َِدوا

َر أً اُورِن َ ُل َ ). ٤ -٣: ُ٤ورُوس ١( ذ د ِلأھ
َ ُِف ً أَم ُرِ اُ ،ِط َن  أ ،َطھذا ا  ُرو

اً  رَ َن أم ًراَ ،دََا  ََ  لُ ن ًِ ُِوس ٢(أُورُ
١٠: ٥ .(  

ّب، ِذا ُُِم إذاً  ًُ؟    رِل اَِ ن ُمَُ  أ و
ن أََك ُ  ًِل اذن َُوَن "ٍت أَو ،َُل ُوُس، 

  أن َ ََ َرًة  وأن  " ا؟ َ َُ ُمُو
 ُِوِطُِ َبََ.  

   ا  ؤو ُق ،دة دَُ ٍت َلَ ُ  ُسوُ ُ َو
َع أن إ ٌّم وٌّن  ارب و: "َُول إذ َه أ اَف، دَ 

إ ِذا ً ٌء َس ٌس وھ َُ ً ً ُب نَ  . َن ن
 َت َزُنُ ُكِِب ط وَكأ َِّب اََ ُد ُُك . ُ  ْكِْ

 َُت ا ذيك اَك ذِطِ .مِ  َرَُْ  . َس ن
 ًرو ًأ ِ وُت . ِدسروِح اا  رٌحٌم وو ر ل ھو . نَ ّن

ُروَ.) " َدَم ا َ ھذه و ر َد ِ وَُز َّد اسِ 
١٨ -١٤: ١٤(  

 ٌِم وٌََُن "، دُ ُب ُوُس   وعإُ ب را ، " َكُھ
 ط أھِل إ َِِِر  َُُِ ذير اِا ُر إُ ُ أ  ِ١(إ :

د ُوُن ھذا إَرًة إ ِم ُوع  ال، اذي َن ). ١٠: ٢ -١
 َ ًُِ ُسوُ) ُسرَذه ). ١٩، ١٨: ٧ھ  وُعُ َم د

ٍم اَط لُ ت أنودَُ ً وِرَ ً َن ذيُر اس، ا دَُ .
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 ا أن ھ ،ُس ُھوُ َل، وا  وُعُ َ ا َُا
َم  طُل اَ ا م ھ طُل اُ ذيُص اا  وُنُ ا  ِو را

 دُ ًَ أو ً.  

ر َدُ بُ    ا ِ َِ ُس إوُ ُر" : ًَِ ٌءَ َس
و َل َ اُورِن، ." ِذاِِ إ ن ِب َُ ًَِ ًَ ُھَو َِس

 ًِ ُبُ د  َََُا  ََدأ ا  ًِ ُد دَُ" : َن ن
 َب ا ُد ُُك َتَ َزُنُ َكِِب طََِ وَكُْك . أُِ 

 ِِ َُت ا ذيَك ذاَك اِطِ) ". ِل ). ١٥: ١٤ُروُا َُطر
 َ َِا دِرَك أنُ ن َك، ھأ َ تِز از َ ،لِا َ

 ُ ت أنَ ّقَ  َكَت أم أَت أُ إذا  َم . ُ أ ََِدَر ُ أ ُ
 ِِن أ َت .َك؟أ بُِ م ھ ُ َِا  

ن َن   ِ ِنََدأ ن وُلُ رُب اُ مُ" :  َرَُ 
َو ِر وٌم وََرٌح  ل ُھ .ْن ََس ََُوُت ِ أً وُرَُِ . ًم

وِح اُُدس را) ". رِدي ) ١٧ -١٦: ١٤ُروَِط ا ََُِِ َلو
 َُن اَد أن َُوَن اُن َ قَ  أ ُس إوُ ُرُ ،ُرو  . ،نو

 ََُ دھ ،ُِم أؤُُر وُ قَ  ُوَ َنَ إن ُ  َِ ن ُم
، أو ِِر ُوُس،  رَ"مَُِ  َرَُ  ".  

ُص ُوُس وَھَر ََُوِت َ ِ ُطُرق   َُ مُ : ٌَرحٌَم و ، رِ .

  ِوَ ُوا ََِر د ُق  ِ وَتُ ھذا أن ِِوَِ ُدُ وُھَو
َُ  َُل . َقّ  ِطَ َوذي ُھّر اَِك ان ذ ھ ِِ َ رذه ا

ر . َن طن ا ً وَنَُ أن َ ،َكَه أ َُكَُك وأِوَ
ُم ًِ وإِ  دَُ  وع اُ  َدَِ ن ،َكِِ َك ًو ً

نا ذي ُھَوّر اَِن ا وعَك اَك ذَََ .  

مُ    ھو ا ُس ُھوُ ُ ُبُ ذيوح ا رُر اَ . ذيم ا َك اذ
   نِؤُ م ھذه ا َُ ُُدَسوَح ا را ن ،لِطَق واَُِض اُ

َوا َُروَن أَِ دُرهُ . ت ُنُِ ،ُھ ُ ُم ذيَرُح اَوا
وح،  رُر اَ ًرح ُھَو أَھذا ا ن ،لَِطَق واُِض اُ َدة ا 
 لُوا، وَُرَ ٍبََ م أيَِد ْنَُ م وإن   وَنُؤُُرهُ اَِ ذيا

 ا َب ُ وُس ُھ ھ أَ ًٌر، ُرھٌن، واََ . ٍَب ََزُوا
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وِح اُُدس  ِة اُؤن  روِد اُن ُو ٌلأو َد) ط٢٣، ٢٢: ٥ .(

وَن  ُِ  َنؤُا ن ،َقِطََل واُِض اُ ًأ  ھذه ا
  .أداَءُھم

  ُس ُھوُ ُُُوَ  َوى ٍمَِ ن ِ  ،ِ وَتََُ َو أنُھ 
ُ ُل وَرب  ُم  ، دٍت أرَو .  ًدا دُ ُس ُھوُ ِ

ب ُوع ا، اذي َم َ وَِظ ِِ اََل، أن اَة  رِم ا
م، واََُد أَُل نَ  طَن ا مأَھ س ھا . ً َب أوُط أن 

وي  ا أ ن ، وُنَُ ِور اَُك ا لُهُ، و رِو ِ وَتَُ
 ُج إُ ل ھذه اُُور َُم أ) . ٣٣؛ ٨: ٦(  

   َ ا وَل ھذه ا ًََرَ ُس ُھوُ ُن َدوُ ِ" : ن ن
س َد ا ً َزُو ِ َد ِرَ َوَُ ذهھ  ََدَم اَ) ". ُرو

١٨: ١٤.(  

   ن ،ُم َز اَُ ن ،ْر رَُ م إن ُ ُس أوُ ِرُف ،مظَ ٍمَُ
م وَھُر اَ راَر ُھَوا . ،دد ُر رَُ َوُم ذا اُص ھ َُ  :

ُروَُْ.) " ْف إذاً   ھو ِم و ھو ِن  ٍُض "
١٩: ١٤(  

    ُبُُس ووُ َُل ،وسُورُ ِلأھ إ ُوا َِِِر 
 اَوة؟: "ُؤاٍل ھم َو إذاً أُھ  ...ُِ ٍءَ لُ ْنَُن ".

اَ ِر ن رَ ) ُ١٤:٢٦ورُوس ١( رِح اَك اذ 
 َ وَدَُ أن َ ذيِم اظ ُسوُ َُ ُثَ ،ُووس اُورُ
ُر وا أرََن  رَُ ،و  ً ُُدُسوُح ا روُن اَُ د نؤُ

ًة ادَد اِلَ  ر نُ ٍءَ لُ ْنَُ ،نِؤُ ً َُِ د  أ.  

   لِ َلَ أن َُُ ،نِراِا إ َ را  ِ ٌَط ُدَوُ
اُور ا وُ اُؤُِوَن إَِرھ دَُِ وَن  ،ًَل أن َطَِق 

 َد وِرُُنرَن اؤُا َ َدةا ِ . ؤال رِح اَط َدأُوَن د
 " ُذا  أن ذَھَب إ اَِ إذاً؟" أِرُم،  ُس أوُ ُبُ

 ُ َض رَُ أن  ،ا  ِواوأ ِوإ َ ً َُِ د
و ا ِ ا  ً َََن (ِل اِراُم ). ٢٤ -٢١: ١٠َُ

 ِ َسن ورِت ا مَ أن  ُ رار أ ُددُد اَا
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 ٍِّن ُروَ َُِ د ،ب ُن . ِوِت إ مَ أن ََ
 ُ َوُب َف رىو ،ا  ِواَك  وأذ َ) ٤: ٢.(  

   ِ ُؤوَ  ًوَ ًداد ُ ،دأذا ا ِّ راِرِه ا و
ا  أ َِِرُِن وُ  . َرة ِدُمَ د"ذه " أخھ 

ِل ِ ،َداً  إوِ وأوا ا  ُِدَ ،ِطا ِ
ؤُواء نا دَ  . َُُِ ُنُِ  وىَا ُُر م "ھذا ُھَوا

 ". ٍِن اخ اَف  د وَنُدُر د ًؤاُ ُس َرُح اط  ًِ
َ◌ِة اخِ : "ھذا ادد  ِت ُوُس ب  ُبھ ذُن اُِ دَ أي إ 

ؤال" اَف؟ ذا اھ  ُسوُ ُبُ ،ّا َِطذا اھ  .

 َُوا ُواََِ م أنُِ َن ُظُروا إنَل : "أ ِمطِل ا ُْضَْ 
 ِ . ٍرة ُل ذيِن ا ر ُ  ٌھرةِء طا ل .  ٌن أن

راً و ً طدُم  أوَك أو َُُْر أو  َل ً و ربَ 
  ).٢١، ٢٠: ١٤ُروَُْ.) " فُ 

ؤال   َك اذ  ُسوُ واَب ُدَِ وأن . ُھ ،ً َلُ  أن 
 َرَب راً، وأن َ َل ُِ ًَُن أن َُر أ أو ُؤَُِ أو 

 َُُِ .رؤاٌل آُ  َووُھ أ ،ُھ َُطَر ُج أن" : َفَ رََ إذا
ھذا ُؤاٌل " أ اَف ُ لَ ء، أَُ ًَ ُِِ َرُ ِ؟

ُل . َد ن، أوِورُ َِِ  ٍَدأَ   ا َِدئ اذِه ان ھ
 ُھوا ََُُ ُمُ  ن ،ِِ وعُوذا اوَل ھ ُرو ِ ھِل

ِد اَ ٍءَ لُ ُواَ م أن ُ ُد . أ َُ  ُلَو ِ َمُر أ 
َُ ٌوُق ََُر َ اَف وََو أوھ ، . ُولُ ُسوُ َب ذا :

طوَ ن َ دُن ِ .  ََك أَم ِ  كَ ْن َ. أَََك إنٌ "
 ََُُِْْ . َدُ َلْن أ ُبر ذيا ّنِ وأَن ا َس كذ ن اُن . لو

 ٌّط و ِنَن ا َس ." ) ٢٣، ٢٢: ١٤ُرو(  

   رَن اؤَُك اُِس أُووُ ى د ،ِا را طذا اھ  نِو
ُوا َرُھم وِِم ل وِا دا ُر إُظَ . مُ أن  مُ 

 ِخ اَف  ،م ُروا َُو ٍ  مَُوَ ُظُروا . َوُھ وھ
 َمِر أ وق، واَ َظِر إ ا  مُ ُ نا . لُ واُُ م أنَ

 َمم أَُ ِتزاذه ا ُب َََ ور اُُھذه ا.  
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   ًَرا ُددُد اُولُ اَ" : ُ  ،ُُؤهُن إرُِ  ٍنُدوِن إِ
 َُوُُط نذِزي اُ ُ وٌد، وأُوَ ُ ُن أِؤُ  إ  ذيا أن َ ".

  )٦: ١١راِن (

ن م َُْن ِ اَُء إ ، وإن م َُْن ِ إرُؤهُ   
 طَ ُھَو ِن إ َزٍل َُُ  لُ وُنَُ َدھ ،ٍنُدوِن إِ . َمُر

أن وَھَر ھذا اح وَدُدهُ َن أن ُظَر إ داِ ووَ ،َُؤء 
ُوا اُ ن ن، وإ ،وقَ ُظُروا إ م أن َنِزُذ ا

َ  مَُو ُظُروا وا ا  ً.  

   ول اُا ُظَر إ َل أنَ َُأ ََر أن  ُ وُع أُ 
 دھُ ن ِظُرَد، وَ ت إ) َوُ ن ). ٣٥: ٤ ُم َن د
 ُا طأ د نَُ ٍصأ ُُِِِر ِة ھذا َب اَوُع . َطُ َن

َو َرُظ َل أن ،وقَ إ ًُظَر أو أن  ُ ُم أَُ . رى أن 
 ُوا ُ راُھم  َسا . َسا إذا رأ ،وا ِ ِ  ِل ن

 ا ِ  مِوُل إُُوُن اُِ ن ًداً أرى أ ن . ُسوُ ُمَُ
  . اَدأَ  ،َُ ھذن اَدَدن ارن

   ً ُدَِ ،َ رذه ان ھ رََ سِِح اِراَءِة ا َُدأ إذ
 َُث أَ رَآ ِِِوَِ َس حَم ھذا ا ُِد أن . وّيَُس اوُ ُم

اذي ُُِ ات َن اذ  ُروَِ ،ر وا ِِ ھذا 
م. اح ذا اھ ًَرا ُُِ حھذا ا  ُ ِِداُد اا :

. َََِْل أَف اِء وُ ْرَِ أ َُب  ُن اوَء أن"

  )٢، ١: ١٥ُروُْ.) " ْرِض ل واٍد  ّر َُِر ِل انِ 

   ِا رِح اا  ََُق و  ِنَدَدَن اھذ  َص َ َد أن
ا  َُوُو ُسوُ ُُِ ،رَ ن ھذا ١٣دد حوَن . اَُ نو

 َُِِو ِ ِل َرََ  َء   ،ِ ُمَُ   َظمٍل أَ َر َُ أن ِِ
ل  ُھَو ُوٌب راُت . اَ أ ًم ُْرِض  َُنُ" : وع

  تَََك ورَُ) ". ورُزَ٩: ٦٩ .("  لُ ن َبُِ َبُِ َقََ
ِز  َ اُُب َُوُن  َرءٌ  ِر وا    ،ِ ِل .

وا إھًِ واِداً َُ م ََِِب  َ أن َِز ِر وا ا ُم إُِطُو
ُدوا َ أ َرُ وع ا . اُ وع َُ َِ ٍمََدٍة وٍِس واِ
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." ذَك إَُوا ُُم  ً أن اَ أَِ ََِ ًِد . واد

) ٧ -٣: ١٥ُرو(  

 َِن اِخ اَف، َََر ُوُس    رذه اھ  ِِ ِرإط 
ر، اع،  ل ا ِدَئَ  َُ ز، وااتا ذ َ َُا  .

 َِ وعُوَوَل ھذا ا ٍتإ ََ َص  ،نِورُ َب د
ُم طُُوَن َََ -٢. إَُوا ُلَ ٍء َِد -١: ِدئ ن أ ُدوا 

. م اِإَرُوا أن  طُُوا َََُ -٣. ارَن َُُوا وُُوا

  )٣٣ -٣١: ١٠ورُوس ١(

ُق ھذه    َطُ ٍص ن س دُِب اا  لٌَل أََ َكل ُھَھ
 َِد أَ ُُبط د وُعُ َن د ؟وع اُ ِلَ ن ،ِدئم . ا

 َََ َدهُ أو ُْبطِ ِل َ َن ل ، ِا ذا ُ َت د 
 ً ِ ب ا  . َل   ِ ُوا  اَءهُ أن ُر ُسوُ ضَُ ذاِ

 ُھَو . " " " ِل ا".  

ُم ُوَع ََِل ا ذه    دَُ  مدَِد اَن ا ُسوُ ُسَِ
ُوَذَج ا د، . اِدئ َن ا ،ِ ً ِطَ وُعُ َأ د

ِ ُوَدٍة . واُطَق َُ ُم ُ ِوُس و ،ٍٍِر را وُن َذويَُ وَف
 د ،ضَا ِ َ تزاِت واَن ا ُر رو ، 

 َِوَه إ ُر ا  وُنَُ َواٌء أ ،ِواوأ  َءوَء أم أُ واُ.  

   ر طِم اد ،َِِر  مذا ا ِِطو َُ ُمُ وھ
د  . ا  َطُ  وُع َ اَوِة اَف، أي اَُود

ِر َ ِدا واٍر  ًواٍت، أ َث وُعُ ،ودَُن ا دِل ا
ُھم ُِرُوا  َُ ر َِِِل اص إ ام إ ًُِ .

 إ ِ ت اوِع اُو إ ُِر ،َكُس ذوُ ُلَ و
بّ  را إ  ِو رود اَُوَدة اَ ن ُوا ءِس أ ،رَ ِديا :

 و"  ِ دِقِ ِلن أ نِِدَم ا َر د وَع اُ ُوُل إنأ
َت َواَِد اء َُ . وٌبُ ُھَو  َِ رِل ان أ َ ُدوا َ ُمَُا  وأ

لُ ِكَ  م وأُرَُا  ُدَكَ َكِل ذن أ . وا أَُ ًوُل أَُو 
 َِِ َ مَُوب. اُا ََ  ب روا اَُ ًء . وأُوُل إَ ًوأ

 واُِم َُِوَد  اَُم َُ ِوُن رُء اَُم َ ُلوُن أَُ .
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 را  زداُدواَِ ِنا  ٍمَروٍر وُ لُ ِء را ُم إَُِْة و ُوِ ِء
وِح اُُدس را) ". ١٢ -٨: ١٥رو(  

ِن اَُود   دِل ار َ وُعُ َلَ  ا َر ط ُوا  . ت
 ََُواُا  ت رىٌُت أم، وأوَُ ِداواِر اَِن ا ٌتأَو َِد

ًة َُم د .ور َ َن وعُ نو ِ َقَط ،ُسوُ ًِ َرو ،اَءُھم
ُ أَُ ََوِد  َب أ د ِ ِداِف إرن أھ مظا ِِر 

  ).٢٢ -١٩: ُ٩ورُوس ١(َُوِدَُ َِ ، ًَص اَُود 

  ِء ا ٌِدا َُ ر د وَعُ راِح أنَِدِد اَِ وُنَُ د َن ر
ذود، اَُن ا دِل اِر َ تونا  ِ ِو را َِن ا َنؤوَ واُ

 َُن َدَ ٌِم ٌِل  وَُ ھُؤء اِء  ،وِدّيَُِب ا . نو
م اق واََِويّ  ذا اھ ُِوُ ُسوُ َر أن َذ أن   َف ن

وذَك َزِز ِم َ اَ ِ أن َِد اُذ ُُوِ ًم، 
  .وِ َم اَض

   ً ِ ًََرَ ُل َُ َِ م، وُھَور ھذا اَ ِث دُد اُُم ا
 رِل ھذه ا ن أھِل ُرو ُس إوُ َِِرَ" : ء را ُم إَُِو

وِح  رِة ا وُِ ِء را  زداُدواَِ نا  ٍمَُروٍر وُ لُ
  ).١٣: ١٥رو ."اُُدس

وِ ِل اَرَ ا  إَََم ُوُس اِح اِدي َر   
ُول  ، ھذه اَر ھ واَِدةٌ ن أَظِم اداد)٣٦: ١١( رِت اَ 

 ً ُسوُ . نذن اؤَُك اَِأُو َ ََِِرُ ًِدداً را وُن ھذاَُو
ِرُوَُم، واذن ُوَن َ اَِ اَ ََُرٍض ٍَث ٍُت 

 َِِر َدِدِ ُروهُ أوَِ مِ ًزاز ً َبم، أو أَأ.  

    ًوم، وذا اھ  ُدَوُ ًََ ًَ ُع أنَِو اُء ُھ را
ء اََن وَف ُدُث  ذا اھ ن، أو أنَء اُف ھذا اَِ وَف

 . ُ  عھذا ا م إدَُد اُر اُ"رَا ور ." (ُرؤُز٣٤ :

ُ ُھَك َ َم  َِِ  إحِ ) ١٢ ُس أوُ َب ،مظَا ِ َا
َِ ق ا ََ ھذا ام دأ :ن واء، ا رٍد . ا َرد ُدوِنِو

ا  دم اَِھذه ا  ٍءَ َظُمأ ھ  ھذه ا َن أنَأ.  

www.arabicbible.com

info@arabicbible.com

الخدمة العربية للكرازة باإلنجيل

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



 - 51 - 

   دأ ٌَِ َوُء ُھ رناا إ ُوُد ُ  ،ٌ . ُفَوُ د
س،  دُِب اا  نِح ا َرُفُ  َِداِ  ُنن (اِرا

ء)١١ ر ًة د طُ َنا رأُ أن ، . ٍن أورھُ أي َد ْنَُ م ن
داً   ًَ ن ِن ٍبََ  َكذ ن ط َل  أن ِ ،ُدثَ

 . ُُدثُ  وٌد وأُوَ َ ُن أنِؤُ دن، وُر اَِ د ،نو
 ،َُوُُط نذِزي اُ ُوهُر أو ُُو ذير اَِ ٌسأ َد ُُِ.  

ِ ُدُ    أ ِِ نِح اإ  ُرأ  ُءُن إرُِ  ٍنوِن إ
راِن (أو اِراب ُ، ون ن ُُِ اِراب ُ وإرُؤهُ 

٦: ١١ .(ِرََِت اِوِب اُُ  َء رزَرُع ا ُ . أن ھ ََُُو
 ُوَدَ ِديِن اا إ ُؤر . ر إ ُوُدَ ٌءَ ُء إذاً ُھَو
  .إِ  َدوِرهِ  َُوُد) ان(ٍَء 

   إ ُوُدَ ٍءَ إ ُوُدَ ًَ تَ ُ ِن . ا ُسوُ َر 
   َ ن ، دم اَِا ُِ ِ ِ ِ ١(ا  ٨: ٤ .( د

 َِ ،ِ َ ٍَ  وُنُ ،ٍََِ ُسوُ  ُبُ ا  ُر ا
  ٍَ  ُ وُنَُ١(و َوُ١٦: ٤.(  

ء، َ أن    روِص اُُِ ،ولُ رُس اوُ َواِزُمُ ا ھذه ا
ء ُل : "دِرھََرَ ا قَُِ َدَ ُدَر ھذه ا را ُم إَُِو

وِح اُُدس رِة ا وُِ ِء را  زداُدواَِ نا  ٍمَُروٍر وُ ". ُة وُ
 ،ًُِ رحَم وا وَد ھذا اُُل ُوَ ا  دا َُُدس ھوح ا را

 ًَُ أو ًُِ ْنَُ م وو  َِطقَا.  

    مَظُء ا َو اذي ُھا ، َدُر ا َوُھ ُُ وح رھذا ا
 أھم ھذه اِدئ . ام، ََِِب ُوُس وِن اَ ِم  ُدُِ ھذا

 َ ُوَنَ َف واُ أن َ نذِذِه، ا َ ُسوُ َر ا
 ِضإَم اِِ َو ا َ مِِ ُزوَن زَُ َفم، وِِ.  

َ ، ھُؤء    ا ِِ ُِ داِفِض أھَِ ِرُكُ نَو اوُھ
َُ ُُدُھم  ،ُرو  ذا ِو ا َِِوِم َدإ  ُُدوهُِ" : وأ

 ُ ًأ  ً وَنُوَُ مُم أُ أ َِوإ  مَُِِ نِ ٌنََ
ون َِر َرٍة . ِدُروَن أن ُِذَر ُُم ً . وَُوُؤوَن ُلِ مٍ 

ٍر ُم ََِِب ا ا ُوِھَت  َن  َذُ ،وةا أ ًِزُ مُُت إ
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 .   ِ ِل ًراُِ ،مَُِل ا وَع اَُِ ًِد وَنُأ
وِح اُُدس ر َ دَُ ًوُ مََُنُ◌ اُر وَنَُ ِھٍنَ) ". ١٥ُرو :

١٦ -١٤.(  

  َ رھذِه ا  َُ  ُس ُھوُ ُر  . ،تِوِض ا ن ُرَُ
رِه زٍم ن  َِِِم، وُدَرِِم  إطَِ وطِق ُّل ََ َق  لَ 

َِ ِت اا  ِِ  مُ و.  

رَِ ا َب ُ م،    طا  َِ ِض ا ُسوُ َرَفَإ
ة ُود، د ًَُ َن وو  ُ َرُھم أ ِل  وَذَِ ن َض ُوو َُِد ُ و

َ  ن ا ذ ا ل ،ا ِم إََُن ا ِر
َ رم ھذه اُ َب نذن اِو را . َِِد ٍل إ ٍل ُرُ وُھَو

ُِم أُو دَُ ُ ُب أُ َد ،مُِم اَ  دِھُا َدُھم إ نذَك ا
وِح اُُدس ر ِ َد ٍَ دَُو ٍَوُ ٍَِدَ ،نا. 

ِ إ ِِھداِف     ن ًِرا ًر ذاَد ھ ُسوُ ُفُ
ُل رم واُا ُا  َُ ا ِ ُِك . اََِم اَح أ رَ د

 ا ََِ َن ا اُم، أرس أ ِو ا ؤ رِ ًداُِ نَُ م ُ 
. وا ت  ِِن ال أَم اَُود، وأَم اُُوك واَُم

وِن). ٢٠، ١٩: ٢٦أل ( رء اُؤ وِلَ ُُِ مُ:  

  " َِا  ٌرِإ َِ ِ  َِِ ن وعُ . ُر أنُأ  
 م َُْ ا ُِواَِط ِل إطَِ اَُم َوِل  ِ ٍءَ ن َمََأ

ِة ُروِح . واِل وُِ َبٍِت وِة آ وُِ . م وَن أُور  إ  
ون ُُت . اَر ِل اَوَ إ ارُون د أَُْت 

َر ھذا َُأن أ ًِرَُ . ُا َ ُ ُثَ َس ٍسأ  َِأ ِ
ل  ُھَو َُوٌب اذن م َُُروا ُِ ُِروَن واذَن م َُوا . ر

  )٢١ -١٧: ١٥روَُ) ". ون

   ِ دَ ُسوُ َن   ِرَط  رةِدا إذا َر ُ ُھَو أ ،ُھ قَِ
اِرة،  دَك ا  دٌِن وا َدَوُ ن ،ِطِف إََُ م إَن أُور

وع اُ ِل ُسوُ ِ ِرْز م ذيٍل . اَرُ َب ُسوُ َرَأظ
ُ  ُرُد أن رِ  َن أأ د  ُمإ َ ُِرَف وُ ُث ل َز

 ُم ُِرْد أن  َِ أٍس ر  ،ً أو ِا.  
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ُول اَظم    رذا اھ َ دَ ا  ِِِت اظَُذه اوَھُر ھَ
 َُن ُِل اََم ِرِه  ،َِِ ن اََم رِ  أ م، ھَُ  َن ِه

 ِبَ .رآ ٌر ُرِظُ ِو ا ؤ رَدى ھذه ا" : ُقَُُت أُ َكذِ
 ان ذ ََس  ٌن َُد  ھذه . اِراَر اََرَة ِن اَِء إُم وأ

ذَھُب إِ د أ. اِم و إٌِق إ اَِء إُم ُُذ َن ََرة
ُو إ ُھَك إن . إ آ إُم َُُروِري وُ  مُو أن أراُأر 

 ً ِز مُ ً ُت أوَ) ". ٢٤ -٢٢: ١٥ُرو(  

 اِت ارة ن ِِر ال، َن دى ُوُس ھَِس   
ُرو وِل إُُوا . ،ًراأ ََو دو َُ ُِ َم  ُ  َعِطُذ اُ

 آذاك َا ُرو راُطورأ َِِ َل إَو ُ  ،مَُ .  ،نو
 َُن   ،ُرو وِل إُُو ٌسِھ َِد َن ُ دِرُك أُ ،هأ ِرا

 َر وَنَُ ُرو َِ  ُدَِ ُُ َُ ا ،َِرُ ًٍَم وَز َد
ِإ  لِن ان إ.  

 َ ِض ر ،ِِِذُُر ُوُس ِد ًََن  َُن ِِس اَُم  

ؤُ داٍتَُ َرَوُِ ،وسُورُو  ل نِأ  َ أ نَ ا 
ُود اَُماَأُور  َن .  ِِا ِِظَُ  َِد ذه اُر ھُذ

ُرو  ذ" :ن ِدُدَم اَ مَأُور ذاِھٌب إ ن أن او . ن
ن اذن  ِدراء اُِ ًوزَ واَُ وا أنََُإ  ِوأ ُِدوَ أھَل

ُم ُم َدُوُون . أُورَم َك وإوا ذََُِد . إ ُمََُن ا إن ُ 
 ًِت أِدَا  وُھمُِد م أنِ ُبِ ،مِِ ُِرو  واَُرَإ .

ِإ م إُِ ًا ر ِ ،رم ھذا اُ ُتَََك وُت ذَأ ََ ".

) ٢٨ -٢٥: ١٤رو(  

ُم َدُوُوَن    م أََُر ا َذُ ًَُر ْت وَُ م ُم ھذاظَِم اَُوُل اَُر
َ، وَِ إ رم  دُر ال ا ِ ِو روِر اُُ وِدَُ

وع اُ مَُو . َج إذي إول، اُ رذا اِھَد ھُ ٌل أنَ
ََظُُِ وِلٍ◌ ن اِذ اَُود، اذن ن َدِم  ِ   روطَ 

رُو َِّن  طُول ا َِِِِ ذيل، اُ رن ھذا ا ُواَ ِبَن ا
ِد ا د  أُورم  طَن ا ٍتَ َد د) ل٢٦: ٩أ ،

٢٧.(  
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  ُس إو ُبُ ُرو إ َ وَُا َِِرز ُق َرآ ً ً
وأ أَُم أ : "وُوَك اذ ان اذن ُوا  اَِ ُھك

ِل اإ ََِرَ لِءِ  ُءَ مُُت إِ إذا) ". ٢٩: ١٥ُرو (  

 ُرُو أن    َب أَََق و د ،مُ  ِو رِت ارََض ا َلِوُ
 ُ إِم ). ١١: ١(وأن َرَك ُُوِل َرُ ٍَم  أ ِِوَِ ُدُ ذا

ؤال دُ ُب ُورَِن  ذا اھ  ُبُ ل؟ا ََِرَ لِء 
 َِد َء إ  ا ر طراً ا َُُوسورُ" : م أُُت إأ   وأ

 َدِةَِ مُ ًِدُ َِِِم أِو اَا وُُِ َسَ ُتَوة، أم . ا  
 ًُوَ ُه وإ وَع اُ م إَُ ًَ ِرَفِزْم أن أُت . أُ وأ

 َ َدٍةوٍف وِرٍَف وَ  مَُدِ ٍَرة . ِمَِ وَُ م راَزِو َو
ةِ  وُوِح وا رِن ارھُِ لَ ،ُِا ِ ِا َِِونَ . اَُ    مُُإ

 ِة ُوِ لَ سا َِِِ) ".وس ١ُورُ٥ -١: ٢.(  

  ورُ ََُ  ًُِ َن ُرو إ ُُوُنُوِ . َل إََو د
 ً َِ َن ،َر . ُرو ِتو  ََِ ٍََر َر ِدَمَ د

  ً ان اَرن ن ِر  َُ ًرداَ ُدَِ ،رَا
م ود إَهُ ٌض ن أُوَِك اُؤَن  ُرو َن اذن َب ُ . ال

َ، واذن ُوا د إُزوا ًَ َطوَ ًَُوا ُِوُس وَُوُوا  رھذه ا
 َُ) لن ). ١٥: ٢٨أذا ،ُرو  ذَك ان أُو ًداَِت واُ وَ

 َ َتُ ھذه، ھل ُھوا َُِِ ن ُوا َ ِا ََوا اََُُرهُ إِ
َِ إ أھِل ُرو؟ رِب اِ ََِ َك أن ًزاإ  

ِدس َر، ت    ِح اا  ِا ِِ َبُ َل أن
َِ ا ھ ُرو  ذ رةا َُُِ" : َوةا  م أُُب إَُط

 ََِو وع اُ َرِ ن واِتَ ا   ُدواِھُ وح، أن را ِ 
 إ ِوَن . أَُ َِو ،ِ وِدَُا  َنِؤُ ُرَ ن ُھمذَن ا َذَُأ َِ

ن ِدَد ا ًَوَُ مَِل أُور َدِ . راَدِة َرٍحَِ مَُء إأ 
َُ َرَوأ ن. مَم أَُ ِم ا ُن. إآ) ". ٣٠: ١٥ُرو- 

٣٣(  

 ًَِ ًَف اَُوَد اذن  أُورَم    ُ ُسوُ دى َن د
، اذن ُ ؤُِون ودَُوا . َوُا ّرر ا ِب اََِ ِ  ِ 
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ى إ اد اَدد، د َوَل إ أُ  أد ،ًِ ًدا طَر إََم، إَور
ِِ اذي َن  زاُل أراً ََ  ُِرِه إ ُرو، وت ف 

ِو را َِو دِل اَِ ن ًة طَُ ِِل . (ر٢٨ -٢٠أ.(  

  

َِ  

  "َ اِء"

) ٢٧ - ١: ١٦ُرو(  

   ُ ُ أ  ِر  ِم َنورُذَ ًَ َن ن ُرَُد أَو
  دِرُك أنُ ،ددَِد اا َِ َوُا َررأُ ا د ،لا

ُ أِ َِس ) . وع اَ ت ََراً َل ََراً  َك أْن ُھَُ م
 ُوا َُُِروِن ااا ِر م .) ند وَن  ٌصَك أُھ

ت واواِق ن،  دل واِواع اأ  َُرونا ُِواُ   
  .ُلَ وم

ُر اَوُد اُو ِ َن رِ اَِ ، إُُ ِب    ا
ُرُِ ُ ،ا ِر  أن  ُا  ِ ن َلَِر ُھم َوََا

 ًن وأُ ًم أن ھذا ا َِِِ ُذَُِو ،ََ ُمُا َا
 َ إ َِا سَ ن ُھمذَن ا ،نِدا َوع اُ ِلِع إ . 

 َِِ ُلّ  ُ د  َرًة َلِوُ أن ُ ُدرُ د ،مراھإ 
رََ ٍتَِ  ھذه ََُر ُفَُ ًَن دا ،ًَظ . َ ٍلَِو َ ،ِّ

َ رذه اوَن ھُُِ ،ومَلُ اَو ُ َلَِ مِ ن نذُص اا :

" وََُ ٍصن أ ُثَ  ُ َلَ أن ُ ُطَ مِ ن َنِ . ُ
اً  دِ َنِدٍِص إِل أ ن ِدِوق إ ًوَراَُُل أَ ن رَُ ".  

   س دُِب اَر ا ًََُ َُد ھذه اَِ ھ ًذه أوھ ،ِِِ
ا   َراھَ ا َُ راُرو َن ِر رِح ا . ذهھ

ُول  رُس اوُ َُ دَ ذيل اَِم ا  ِا–  ٍَزُ َِ ذي ُھَووا
َدة  دَُ ٍت َِ ن– س ن ا َُِِ ھ . َرداد اا 

َ ُسوُ  َُ ،حن ھذا ا ُون ارِوا ً َنِو ً .

 ُرو  ُوا مُ ُروَن◌ِوِع ََُء  –أرِ و ًَُر َر ََ– 
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 َن  رم ھذه اُ َب د ُرو ََد ًَطُ د زاَر ْنَُ م ُ َم أُر
  .ُورُوس

ا ن  اوم ِ أن َطَر  ِل  ٍََن ھذه اُُدن  
َم  ِر أَ ا  َِر ُس أنوُ  َن ََطو َِأ َ ُرَ ُب اط

ُوا َُِوا . ا نذَك اُِِر أُوُ َن م دِھشَُن ا ،َكَم ذُر
أر  رىُأ إ ٍَدَ ن َنِزُ ،ل َورِن اَا  وَنَُ ِء

 ِِو را ِ راُطورر. اا  ٌِط ٌلح ُھَو َدھذا ا.  

َ ُت ُوَُد    َو أف ُھَُل وا وَطُر ا ذا ا رات ُد اأ
ونُ  را َھ ََُ ٍتُطُر َََُ . ُت أ  ،رِم ا ِل نو

 ً َِ  َدِھُء اِِب اواِھَ َدِھَُن اراِھَأن أرى ا
ِو را ِ راُطوروَ . ا ُرو أن  م إَن أُور ٍت ِ َرت

ذاك، أي ُروُروف آَِم اَا َِِ . ُرق طا َََُ ، َِِو
 َدِھُا  ِو را  ُوا َُا َْدَِل إ  ًََرت طرھذه و 

 اُظَ ا أطُھم  ورُ ذِھمم وََِِل ط ؤُ ِلر
  . ُم إھ رَ 

    َُ ،حذا ان ھ ُون ارِوا َرداد اا 
 َنِو ًَ ُسوُ ً- ءِ و ًَُر َر ََ . ُمَِ

َ ر اُوَُ ، أُوَِك : اُح إَِ  أم داِد اا 
  رىَُن أِأ  ُھمن إذَن ا َُءهِدوا أُو ُرو  نذا

 َطرَُم إ ُرو، و. أِرهِ  ُرَ ُدواَد وو َِن ا ًزءاُ واَُأ
َدَك ا  . وَنُزَر نذَن اؤَُن ا راِتذِض ا َد مُ

 ِ ا َِطا  ا  تِت وا ٢٠ -١٧(ا(  ،
 ُُب ٍَِت ن َِِ أٍص ُوا  َُ) ٢٣ -٢١(اَطِ اِث 

 َ رذه اُب ھُ َن د وسُورُ– َدةِرأَةٌ واٍل وإِر َُِ .

 ُت  –ود َب أ ًن َِزَن أو َِن  أ ً ُ  ث
ِل أِ ًُدوِن  نِ وذَر واَِدَِن ُِدو – ِزل  رَض اء وأ

  .أء

   رأة اا َ رَب ھذه ا د َُ واُ نذَك اَِن أُو ت
 َُن إ ،وسُورُ ن . ًَر تَ ا ،رََ ن ًت أ
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وت . ُوراً َر دُ َورُوس ُ١٥ورُوس ُ ِد وال 
ذه ات ھََ دو ،ًَ وََُ َرًةِ  ُرو وس إُورُ ن َ ر

ُول رُس اوُ ن َِ . ،ُرأ" َُِد ھ ا ِِ ُِِ مُإ ِأُو
رََ  ا وا . اُُوَن، و ِدِ قَِ  ب را  ُوھَ َ

  .َ  أيَ ٍء إُ َُْم  أ َن وِرَ َدًةُِ َرت
 ًأ) ". ٢و ١: ١٦ُرو(  

  رََ  ا ا َِِد  ُسوُ ُفَِ . َِد 
 ِوُا ن ا "ونُس" ِدَ  وا .  ِوُا ھذه ا

 َؤُر وا َذُا َ  َدُمَُأو . ث ًُُف َرَُ ُت ا د
  َُ نِؤَُك اَن ذ ، ٍ ُِ رأٍَةِدم"إ " س"أوَ ". ُ َن ا

ُوخ ََ اِد ادد ا  إ َِ وُدُ ًِظرا أو ،ًرا .

 ً ا ،ُوِكَ  َ ُطواُن أذ  ِم أ  َدِوا وَنُُد واُ نذا
 َِ أو ًا دُ وَنَدُ ُوا ،نوِم ا َد َرة َُا ِل (اأ

٦ -٢: ٦.(  

و ،َن    طا َ رذه ا ِمِا َ ُِ تَِطُد أ  ت
َذه اَم ھَُ ،ُرو وس إُورُولُ رُس اوُ ن  ُھوا  .

  لُ روِق ا ن ًِ ًِداُ َن ُسوُ أن ًطَ ُِدوَنَ ُروَنَ
 َُو ،ل رَن ا أد ٍََرَ  ًَء داا َُ َن ُ  ،رأةا

 ُھن دِ ًزاَُ .  وَن رََن ا ُ  ٍحَ لُ َ ُروَنُ مَك ا
م ا إذا َظر إ َرِة اوم، وإ ا . َِم ُُْم أًَُ وِ ءً 

  ًرا ً دََُ َن ُسوُ دِرُك أنُ ،ّ رََ  َرُس ووُ َوِر
ِ ق ن نِ . َِرهِ  رَو  و َِِ  ً وِرَ َن ،ن رَا

  . وا َِِِه اء

َل واء َ أن َُوَن دم َدوٌر أو ٌَل    را ْم أنَُ م َوُ
وا زوِِم . ٍُو  ھذه اة ُِ م أنِ َل را َم أنَ ُ و

و َُو ، نِِ ا َا ُا بَأ   ِن أ َُ َمَس (وأُأ
٢٥: ٥.(   ِءَن ا َددَُس اوُ ُرُذ ،حھذا ا  ُلَ و

 َِوُ ِبََِ ،َا  ِرا َِِد  َُ َنَِ ِواا ،ِِِر
و رب اواِھُدساُوُح ا را ھ ُھم إطأ ا   . ٌ َِ ٌَُر دراِظُ
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 نُ نُ أ ،َُ ٍتِ ِِِر  ُسوُ َرُھنََذ ِواء اِء ا
ُول رذا اھ َ دَِ َنَِ راٍتَُ ِ ،ٍتِد . ِ َُ َن د َل

 َُِ ٍءِ ل إا  ََُِ راٍتَد إَِ أن ُطَ   ،ِوَر ِ
 َِِدِ  وعُ ََ َنَِ.  

َن اُؤُِوَن ھذه اَ اُھو د إُ َوُس    َ م ُروا وََ
َِِ ن .أ  َ َا  رذه اھ ََد و ھطوأ ، دي

ُرو وس إُورُ ن ِقر طا لُ ،َ رھذه ا ًَِ ِرَ ا َ ؤو .

 َرت َُِدًة َِِرَن وِ أ أ" : ًَب ُوُس َُولُ   ". ُدََِ
َرةً  َُ ت  أ ِويَ ٌلُد َدَوُ ُ ُروَن أ َُا   ُسوُ َ ًََُو

ِرا َِِد . ِءَن ا رھ راِتَِن ا ًََ إ  ْنَُ مو
ُول اَظم رِل ھذا اَِ ن  ٍت ھَدَ َنِطُأ ِواا .  

 َرِة إ رٍق َُؤٍف ن َزوٍج و   ا ِِِ َُدأ ٍََزو
َ ُراً  ََك أذو ،ِِ َِِ َطراو ،َُ َد ،نَِوا : "راَ

اَذِن َو  . َرِ وأَِ اَِِن   اُ وع
 ُرُھُِدي أَو ُت أَ ِنَذا ،َِ ِلن أ َُُِ ُ ًل أَ

  )٥ -٣." (و اِ اِ .َِِ  س اَُم

   ََُس إوُ ل أنِر ا ن رَ نِِح ان ا ُم
وَن اَُوِدَن ُ ورُوس زن اذِ . ِدا  رِر ا ُبِ ،ُو

ُ ُطِرَدا ن رُ  أ ُِرُ ،ددوس اُُود ورراُطَدَر اأ د و
  راُطورا َِِ ن ُروِجُا  وِدَُا لُ َِِوُِ ُمِرُ ًوُرَ

 آذاك ِو رَدَع . ا ُس أنوُ َضد رن أن وِدَََن اِورُا
 ِِ ُلَ َن ذاو ،ً ِ ُوهَُدنوِدَُن اَو زِن اھذ َ ٍمِ .

ما َِ  ُ ًرَ ََ . َنرُو ،َُ ِشَِ َلََد إو
 ِن َدُھ  . ُُِز َوأ ،ُ ِنَززَ ِنَِدَ َ

 ِز سِ ة د َن ِزٍل َِ َل وسأوُورُ َِدَ  .  

   َِِد ُس إوُ َرَ د ،وسُورُ  نَ ِِ َد
 َُ نَززَن اَو زن اَذ ھذأ ،ظَس اُأ . َدُھ َر ًدا دُو

 ِِِز  َ)وس ١ُورُتّ ). ١٩ :١٦ ات ا رِن ا ن  ا
و  ُذِرَ  زَم اإ ُد أنَِ ،ددِد اا  ُؤُھُر رت أَذُ 
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ات ر ََأر،  َُ ت  ُر ََِا  دا  َِزو  ًَ دَ
ِِِزَ  ََُِ ت ا.  

  ا  وِدَُا َِدِ ًأ ُھ  ،ُسوُ َلَرأُ وَ  ،ِ
ُ ذاَت ٍَح ًَِ َر ًُدراً،  وِھراً إُُ أُووس، وُھَو  أ

َا  ِل ِرُز . َلَم اَِ د ْنَُ م ُ أ ظَ ُ و
وَ . ًَ الدهُ إ ِزِِ، وََرَ ُ ِر دٍق ِر . َم

 ٍَ  ٍَدِ َموس، وُورُ إ َوس روُأ رأُ أن ،َ رذه ا
 َِِد  واَُُس ووُ واَُِ نذَن ا َنرُرس وآطُ َ ،كُھ

 َدَك ا  وس ١(اُورُ١٥ -١٢: ٣ .(  

   ر َن و  َِِِ َطَرا ،سُأ  سوُ َ ِوأ
ُ اث َن اد َِ أُس طر . ٍَِل ُوُس ُوا تََذا إوھ

َب ُ وُس أن ُرَب ََُو  َو   ،َِدَا لُ تَھ د ، ظَ
 ِِِ) . ل١: ٢٠ -٢٣: ١٩أ .( ُوُ َرَطُروا أ ٍصأ س إ

  )٢٥: ِِِ  َُ) . ٢م ِل اُُ ِودٍ 

   ِل ان أ ِِِ َطرا د نِدُن اذھ ُظ أنُِ
 َدَا ،ُرو  ُسوُ ُھم َ نذَن ا  ُ َن أرأُ ا د ،ًدا دَُ

َ  ذي  اورّي اراُطوم اُرََك اِل ذِ ًِ ِرُد أ
  .أَدَرهُ ُُودُوس ََر

ُ" : م رأُ    ِوَرةُ أُ َوذي ُھا َ وسُأ  واَُ
َ . ًراَ ِ تََِ م اَرَ  واَُ .  واَُ

 ِوُوس وُدُروَن أ وراِنَُ ِن ُھَذا َ نوَرُا ََِ س
َِ ِا  َ دل وُ را) ". ٧ -٥: ١٦ُرو(  

َد َن ُوُس دُُل َط ًَدَدة ل آ، ا ت أُس   
َِِ َِِ ُوح رِرَك اُ َ َُ ًَن دا ،  ذيا ُُ ُدُسُا

َرَك د ََُ أَِن  ََل ُورُوس، أن ُِر َُ ھذا اَد 
ة اددة رد أو ادُدوا . ا د نذا ، ِرِهِ وَرَةُ َس م ذاِ

 َُ ِ وِرُُ َزَةُِ رَھَنَ ذيُر اا ،َِِدِ َل ذ. أو ُسوُ َس م ا
  .أُوس
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   ً ِر ِِوَِ مَر ُسوُ ُفَِ" : ًرا تََِ م اَرَ ".. َن
 َوِھ ولُ رُس اوُ ِ َُ  َد"وانَوس ١." (اُورُ٢٨: ١٢ (

 َ مو ، دة اُب اواھ مد ٍصأ  ٍَدِ لُ ُدَِ ْنُ
دُ َُوُس إًِء  ھذا اواِ ا ََِ اََُِ اّ، اذي 

ن،  ُا َذُِد أهُ أ "دَة ا ".  

   ُ َءِرُس، أي أوُِ ءِ َُُو م سوُس وُِدروأ .

ُ أ  ،ُسوُ َل ا  ُُوَو  د ،ِِ ًرا َ ُرَ
ٍد  َد اُؤَن  أُورَم طإ ََ وُدَُ ُزال  َن . م

  نذھ َُ ِرَف أن أن ِّوُر طُول ا ًََو ًَب ھذا أَ
 د َرُھ َن ا رَطذه ا ًأ َد أ ًوَف . ا ُ دا  ُرَ

  .ُزءاً ن اَُِزة ا أَت َِرَِ ُِف أن وا ُِت 

   ًُس أوُ َب ًوداَُ ِن، وُھ ا َِِرَ  َُ َرَإ ُ أ
ُل رَن ا ُ .نذن ھ ًا د ًرَ ِِوَ ُرُ َس  وُھَو ،نا

ن  ِر اَِز إإ ن ،َُ نِدُ ُ  ل ،ُ ِنَرَ ُ  ط
ُد اة، ودُُ اُُوَب  ًَدى  دَُ ًراَِن إ  ِو رَرِة اا 

 َن ھذاِن اَرِن اَززاِن  َ . اَة ُرَن أو وَُس َزووُِ ِب
  . ُُر إ أُ "َُوس"ٌَق وََُُ، إذا َن إُم 

   ،ُرو  ُسوُ مََُر نذَك اُِو ُت ذه اھ رَِ وإذ
ُروَن ُُوٍر ُدِھ َن ُل إٍم ذََرهُ ُوُس َُا ُرُِ . َص َُ َ

رن، ُض أِء ِ ُروُ وا َداً،  أواَل  ◌ٍَفُء اھُؤ
  ِِا ِ ُِرا ا  َِ زِرا م َذويُ ُرَُض اََن ا

ُرو  ِ َن . وا ًر أُروُدس، وآِ ًرَ َن مُ ٌدِوا
  ).١١ -٨: ١٦ُروَ) رُ ًوُس 

ِ ًٍء ٍِت ٍُِد،  اََدَدن    ِ ُسوُ َلَد أر١٣و ١٢و :

بّ " را  ِنََِ ا ُورو ر  واَُ . سِرَ  واَُ
ب را  ًرا تََِ ا َوَُّب . ا را  رُُس اُرو  واَُ

ِ أُو ُأ ) ". ١٣و ١٢: ١٦ُرو.(  

ُ  َُرَن     أ راِن إُ ِنإ َِد ُورو ر
ب رِل ا دَِ َِ و ،ًو. أ ُ ًداِد ُو ِِو إ ُھُر إ
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،ُرو  ًا د َِرا ٍ ِِإ ٍَََط   راِطأر   ُرَِن . نوھ
 ُ و ،َِ َ أن  م ِنِن، اُِن واَ رِن ارأا

بّ  رِل ا دَِ ََِ . رأًَةت إ  أ س، إرَ ن ًَ ِرُف 
ب، َ  أُرى رِل اَ  دَِ تََِ    ٍنَ  ،ُسوُ

 راُطورا.  

 أنُ وُس َن . واَِدة ُروُس ت أَِِ ً واَِدٍة ُوُس  
 ،َ ٍَن دا ًُج إ ِق أد واد ُوع  ِ و ًَأر

ٍت، إَوًة ن أُوَِك اذن َُوُ َُُذوَن  ھذا ام آءً  ُأ ،
  ط مِِ راِدن أ مُ َرَبوَن أُوَُ نذواٍت، اُس (وأر

ٌِء أل واَِدة ُروس وَُر ر وأ ،َھُوا ). ٣٠، ٢٩: ١٠
 ُ  ،ُوسوُ ،نا  ر ا ِ ةَوُُس اوُ َِ   

ُوخ ء ا أن ََِر  ل ا رٍت، وا ُ زَِِء اا لُ .

  ).٢: ُ٥وُوس ١(

، واذن    ِوُ ءم أَِد نذل ا رَن ا ًَوُ َُ مُ
 ََُم إُ ُدو أ نذَن ا ،نوُ ٍلَل أوا ِرُ تو ،ً ُرو وا إ

 راُطورا ِ ت ا دذه اھ  ِزل  مد :

َوا  أرُس ُون ھرَس َُروس وَھْرَِس و اوة "
  )١٤." (اذن َُم

    ُس إوُ َ و ،ُرو  ِِِد ُ ِا ُ ُل ا َُ َن
 ًِزل أ ََ ُرَ" : ُُوُو  واَُرو وُوسس و  ُِِوأ

ن اذن َُم ِدا ِ س و١٥." (وأُو(  

َُ ھذا َرُ  ًَل ھُؤء اِدء وارء اذن ُوا   
ُرو  ُسوُِ" :مُُ واَُ َ دَُ ٍَُِ ٍضَ  . ُس ا

  )١٦." (َُُم ُم

 َذراً ُوَِك اذن َُوا ُؤِنَ    وُ ِت ِ ن ا ُفو مُ 

ُم ذ َُوع   ُوَنِرَ ل ،ن)٢٠ -١٧ .( ََِِ  وُعُ َ 
 َِطِن ا ُ  ،لََا  ََُظِوَ  مََإ ا َر طوان، و زوا

 َِِطر لِا دَن ا َم اُِ أن َ و أن ِ)  ٢٤: ١٣- 

 ). ٢٧ -٢٤: ٧؛ ٤٠ -٣٧؛ ٣٠ ِوُ رد ادِد اِل اِر ُ ُُِ
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ُول ھَ ُھل أُوَِك اذن م ُوا  َُُ . ھذه اِل رُس او
ُرو ََِ  ِب زِق وا إ.  

   َِِ َل َُ واُ نذا َِ ِل ا رَن ا ٍتِ  ُلِرُ مُ
ُ  َورُوس رذِه ا" : ُِوس اوُ مُ ُمَُ وسُُوو  ل

ُِِرس أوُون وُم . وُ ُمَُأ َ رُب ھذه اِ وسُر أ
بّ  را  .ُ ُف اَُو َُِ سُ مُ ُمَُ . مُ ُِمَُ

َُِ َ  َرُ وَع ا. أراُس ِزُن اَدَ وَوارُس اخ
  ).٢٤ -٢١: ١٦ُرو ." (آِن. َُم

َن ُوُوس . ُط ھذا أَ ًَرًة َِِم َِ اِد ادد  
دن واا  ِِ ُسوُ َ" . ُرسوُون وُوس وُو

،ُِِس" أوُ ُءرأ ًُھم أ . ِكََو  نَو اُھ ِت ھَِا َِ
 َِِِ  ِِِدهِ . اَِ  ِِ ٍتَ ُبُ ُسوُ َن ،َُُد ت و .

  ِدِهَ َ رذه اَب ھ ذيوس، اُر َرََك، أَل ذَ َل أن نو
ِت َن ا ًطراَ َِِِ َبُ ُس، أنوُ ِ ھأ.  

    َُإ ن ًداَ َن وسُر ُم أنَ"ثِ ِء ." ا ُل ا
ِِم ا   اَُتِ  ن ُھِو ُدوَن رَُ ُدََن اِ . وَنَطُ واُو

واُروس، اُخ .  ِض اِن أر ً اِزل، دل اء
اِ"، ُھَو أَ ًٌد ن إ َُ ٢٣ اَذُور  ادد را ". د

، َن اُوُن  ِوُِم اَا َ راُطورأ ُ ِو را ُ راُطورت اَإ
ون رم اَِِد ن َرََن أَُ ،ًدا واَُن أذداِن  .اَذاِن اَن ھ

ن أُوَك اد اََُِن، اذن َت ُوَُل إِم م ِم  َُر إنِ 
 ِو رِزل اا  دوا.  

ُم َن ُھَك إراُس، اذي َن ِزَن َدُ َوروس، وُس،   
ُول ُوُس رف اُِ َفِذي ُوذي . ال اُ ر ًَف أِد ُوو

 ِِِز  ِِِ وسُورُ ََ ُفَ ُج ت د ،رَا
 ع َرة َنِأ َدة إ دَُزل ا٢٣(ُس ا.(  

   د ُسوُ َ واُ نذا َ ِل ا ر زَوُُف اوھذا ا
 َف رُ ،َدِھُا َ رَب ھذه ا  وُا ُ ِورَُرةُ ات ا

 ِ ِل ا رء اُؤ لَأ وُق إَ ن ًَ َُ . َءوَن اُدُر د
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ُول ھذه، ُدِرُوَن أن  َن  رُس اوُ ِت   نِوا ا
ُورُ  ل رن ا َوُن ھذه ا ً ،وس َِ ن ًأ

ُھم ُوُس ُزٍء ن ِ ُروارَ وارن  اص  نذا .  

اِل وم ر ن َِ أدره ُ ودا،    رل اُروَن أ َُ
إذا . ُُطو ً ََن اَُوِت وَل ھُؤء اص اَ وان

َرهُ ذا اح ن ِرَ ُروُ ،دِرُوَن أن ا  ََرأُم 
 ِك إََِن ا ،لَأ إ ن أ َ ِو رَرَة اا ًت أَ  ُرو

  .اَد، َن اَِ إ اَر

َت ُلَ وٍع َن اس  َك ارَ     َََا أن  لُ َن ،ة
ٍَص َُِل إُ ظرا  َِِرِِ، وھذا ت اَ َُُر 

 أِن ل ُرو وُورُوس، ت . ُلُِ ُر ََِِب َ : ِِق
ُ اَََُدةُ ر ن َِِل ِِس اِد ادد َِا وا . ھذه ھُ د

اً . ن ُوعھذا  د َنِ وَُ واُ ًذا رَ َوُع إُ َرد إ . دو
ُوا أوا ًََُِ ًَن اس  َرِِم َ . واعھذه ا لُ ُوا إَوو

  .َن اس َل ََذِِم ٍص ُ  ل أِء ام

   َوَھَر اَ وع إنُ ذ ََ زاُل َن و لََا  َِظِو
) وَن ). ٢٠ -١٨: ٢٨ُوُ ُنَ  ِل ن ذِ َ َُرِص

 ، أن َ دَع أداً ھذه  رِھا  رِت ام واا
 ا  َِ ًدَ ُُِ لِوِد اَن ا ل ول اس اِ 

اَوّي اذي ُ . ََُِل واٍِد َُِل واٍِد وَُُم واِداً : ادد روَر ا دا إن
ُل ن ر وأ  ِة ودَِ أُووس، ودور ُوس  ِة 

 َ ن ٌَد ٌَِ ُوس، ھوُ َِدت وََ ذ اا َِ ِ ِ
ُوا َِا  ٍر ٍل ُرَ ذدَد ا.  

ُول ارة ِذ ُوع  ُروت    رُس اوُ ُتَِ :

َُم َََب إ واِراَزة َُوع ا َب إِن " َُ ِدِر أنِو
ر اذ ا زا َِزا  ًوُ َن ي . ِ َمَُِن وأَر اَن ظو

 َب أِر اِ اَز ِّطَِ ان وَ ِب اُُ مَُا َُ . ِ
 -٢٥: ١٦رو ." آن. اَم وَدهُ ُوع اُ  اَُد إ اد

٢٧(  
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   ُُس اوُ ُلَِرََِ ف وأ َُ دُ  ويَ رى .   أ
 ف وآ َ ا  ُدزَ  ُسوُ َدَمد إ ،َ رھذه ا .

ِإ ٍََرَ ل ُروأھ إ ِا را  رُس ھذه اوُ ُمُ . ذهھ 
ُع ُوُس َُلَ رَ  ر ،َرَء اھُؤ َ َرُ َدهُ أنو ُط ذيا ِ َُ

ون رذ ازات: اُِ ََِِب أرََِ ھ ِا ََُُرَ) :ِب ) ١ََِ
 ، ُھوا َذا اھ  ز َُ د ذيل اِن ) ٢(اِب إََِ

 َ◌ِزِمُذ ا ومَُّر ا◌ِ سا ،ِوَ ِب اُُ نَِن اُن أو َِز٣(ا (

ِ اُظَ ا أُِطَت طَ ِان، و ورُِب اََِ)ِد ) ٤ ِبََِ
  .ُ ِوع ا د

   ُ َُِن َھَدُف ودا ُذ َس  أن ،َ رذه اَب ھ َد ُسو
 ن وعُ َرُِأ وا ،َ رذه اھ  َ د   ِِراَز ِل
  و إ"ُس اأو أ ديَِوُر اُ دٍن ." اِؤَُ َت  ََِ

َِص اذي ُ َُوُع ا  ھذا ام وِ َك، ك أن 
َ، إ أ رذه ادُرَس ھ ذاھ  ِم دُِم ا َر ا َكََف طرَِ ن

ھذا اُن اُھو ِ اِد . ال، ُِدِون أن ََ اَب اُدس
  .ادد ُظُِر َك َف ُُص وُت وُش ٍن َُص

ر اذي ُُب ُ ُوُس  ھذا اََرَ، ھُ    ا َط َزةُ اَُِو ا
رََ ِ ُھَو اُ . أراَدھَُ ،ُ َص اَُوَد واُم َ دَ واء ا

 ُُ" : راَءى ،وح را  َر رَ ،دََا  َرََظ ُ َوى؛ ا رَ ٌم ُھَوظَ
."  ِ ام، ُر َِ اَد ُ ،َِِرَز  َِن اَُم، أُوِنَ 

  ). ١٦: ُ٣وُوس ١(

ون واُِن    رء اُؤَر ھَن، أ ََُِن أِؤُ ُبُ َُوَ
ّر ُھَو اَ ا َّم ن واُوُوِن أ ن. ھذا اُِووُ وُلَُ َب :

رّ "... ھذا ُھَو ا : ُداَوم اُُؤَو َرم ُھُِوُُ ) ". ُووُ١ :

 -٢: ٣؛ أُس ٢٦، ٢٥: ١١؛ ٢٦أ،  ٢٥: ١٦ُرو : (وذَك أُُظرْ ) ٢٧
٦ ُووُ ٢٧ -٢٤: ١؛(  
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 ُِّق اطا:  

َِ، وُ را َرُ َِوُس ّرَِ إ أھِل     ھذه ا َِدا 
 ،وَن ھذا ُروُدُر  ُ مََُُ َ واَُ ن ً دََ مَُُت أَو

ر ا .َوَر ٍَِ ن َُ طَ مَُِوهُ وَُُِ مُ ٌن أََُ ن . أ لُ
َِأ َِ  َبُ أن ِ ِل ِص ُنِؤُ : ُِرف َف 

َِ ُِص؟ وَف َُُِك  ِل اَن ا   َتِ د وُنَُ َ
َد ن َِك، وإن َُت طُ أن ََُص ََك َِك   أن
 َِ ر َكَِِل درا نب؟ و ا  وُعُ َت ًذا إذا ،ِ ا

َر ِن؟إ أھِل ُرو، ھل  رَََو ِ َنِؤُ ًِھزا َتَأ  

   ََُ وَكَُك، أدذ ُرَن ا إن–   ،َ َ َمَََِ ُت أيَ
 ُ ُوَلََدة، ود واٍت ُذ ِرُف : "أَأ ّب، أُِا ِوي ُب اا أ

 ن ُنِوأُؤ ،ٌِط  َُِ َوُھ وع اُ ِنِ◌َكإ . لُ َُأ
 ٍن  ِطَ لُ راِنُ وِتََن ا َِِِب و ا  ِو ِإ

ُل  .طي ووأ ُ يط ُرُكن أا أ وھ . ََُد أن أأُر
ھذا ان أُُِن ِن أن وھ أ ان وَ . َك َد إ ِِكَ 

 َِِطَرَ ُروٍطُ ُدوِنِ  ُمَُوأ ،َُِو َو َرُھ وَع اُ
 َِِدو . ًِدا َأرد ا  َِزَك اِ طُ َ ٍلِ ٍمِإ  َ ْلَإ
ِِ .وعُ ،َكَإ َُأ  ْدِ  ِِ ُو  َدََِ ،ا

رَت  ھذا . وَُطِِ، وَش ِدِه، وِدَك أتَ  َك َد  ُرَكُأ
  ."آِن. اص ادي اَظم

ة، أدُوَك ََُب  وَُِِرِ ذَك،    َت ھذه اَ د َتُ إن
 مَ مَ نو إ َ ٍَ ِرُزَو ِ َِ ُنِؤُ ِ  .  

ع ا، إن َُت د آَت ِ ًَُ، وإن َُت ُؤَُ ًِ ًِو  
 َ رذه ان ھ َُ  ِرَزَ ول، وأنُ رُس اوُ ل وَنَُِ وَكُأد

ِل ُروأھ إ . ر ر اذه اِرْك ھ لُ َ وع اُ ن ة
 َ و ، ِن ًرا رَُ ًَو أُھ َُِ َ ،ِ َ ٍصَ

 و َِ ِ َ دّينِم اا.   
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