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َ دُا  

"ُوا ََوة اُا"  

) ١: ٥ - ٢٣: ٤(  

ُوَن    دَ  نذَن ا ُروَنَ و ،َع اوا أُوُ ن  
  وع اُ ِم  مِِ ُوَنِواُ" َلاََا  َظِو ".

ُروَن، ِون، وُراُء إََُدوا  َُ لَر ا ِم ن َِط
َص اذي أَ ھذه اَِظُ وع، ّق اَِ واُِر ُدوِن أنِ .   ُرَو

س إَُِس  ُذا ادار، وِس او دُِب اا  ٌَط ُدَوُ ذيِت ا
ََِدِد دراَِ ُن وع اُ َِظ ُم َءُأ  داِر ُُ َءُِأ.  

  َِ اَوَِظ  اََل

َل َُوى ھذه     َل أن ، ََِر أو اطرى ا أن مَُِن ا
ظَا َظِوَذي . اِر اط   َفُد وَِ ُأ ِ ،ظِذه ات ھَِ

وَن ُوُع َُطوُف ُل اَل َُُم ِِِ م وَِرُز : "د َرأُ 
ذاَع ََُرهُ ِِ . َرِة اََُوت وُ َِلَ َرٍض وُلَ ٍف  اب

ورُ َِ . راٍض َنُِِء ا ا ََ ُِروا إَ  ٍعوأو
ُُ ََُِْوٌع ََرةٌ . ََُِ، واََِن واَُروَِن واَُوَِن َُھم

  ."َن اَل واَِر اُُدن وأُورَم واَُود ون ِر اُرُدنّ 

 رأى اُُوع ََِد إ اََل"   ذُ . و َِم إ د َسََ  َ ُه .

 ًِ مََُهُ و َََ) "... ٥:١ -٢٣: ٤(  

   ،  ِلن إ ِ ِدس، وا س، اِِت اَرأُ ا مُ
ُ َُوُع  ذَك اطر د ذيق اَم اُل ھذا ا َُ ُدُر . اَ ل

 َم دُ ذيَر اطدِر اَا ق ِ َُأ م؟ أ ذا اھ ِ"  َوة اُا
ُوُر ." ا َُ  َظِ ْن ھذهَُ م ً ت ل ،ومَِت اظِِن ا

ِ اَوم َُوًة أو ُؤََراً  رأِس  ُ  ِرإط  ،وعُ ِلَِ ن َِطُأ
  .َل

   ا ِوا وُعُ أ د ِِ  ، ََِا َِِد َن ث
 مَِ َل أن ،مَُ َرُھم وَدرن إذِل اُ را َ ٍ ُ  ،ُ َََُرة اا

ب إُء اَِض ِ وَل أن ُوتَ  ا  . ُوعُ َم د دِذِه  و
 ُ ٍَ ذَك اطرأطَوَل ُطٍَ أو َِظُ ٍدَ  و . َظِذه اھ َُأ أ
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ُ  َوَع  َِذهِ " اُوة ا ارة"  ا) .  َوُ١٣- 

١٦.(  

َت ِ ھذه    دُ ذير اطأو ا ِ َِ   َفو ًِ ُتََإ
ُوا  َوة اُو. اُ َن ب َن ا َراِضواِع اأ لُ ِ ُع

، . اذن ُوا وَل ُُوِح ِل اَل  ِبََِ..." ِء ا ََ
اَُِن راٍض وأوٍع ََُِ، واََِن واَُروَِن واَُوَِن 

  )٢٤: َ) ". ٤ُھم

َن "اذن ُوا وَل ِر اَل، ُوا د ُؤوا َرأُ أن أُوَِك   
طَب ) ٢٥: ٤ ." (اَِر اُُدن وأُورَم واَُوِد ون ر اُرُدنّ 

م ُزوا ا ََن َِر اُرُدّن إ ال،  أ ََأر وا ُرا
َرَا  وُعُ َن ُث.  

   ت َؤُ لِذه اِل ھ ُدَ ،ومَا َر : َرا
ُوخ واُِرُوَن  ا ،  راٍض وَنُُُرون، اَِ نذوا
. اُداَ، اذن ُُم ُوَن ن أظِر وإھُ  َِظِم ان

َم ُوُع ھذه اَُوة،  ظ د َ   ُرََذ ل اِواِع اأ لُ ت
ذوع اُُِط ال نوِر اَ وَل ُوا.  

إذا َُت َُل  داٍت أو ُُر َدوراٍت در ،ن َف   
 ،ًوَف ُطَُب َِك أن َم َف َُل،  َ ً ِذ ًرادُ وَنَُ ُن أنُِ

 ُُِِرف وُ ،ض وَُ ،م ظَ.  

َء ُِل ھذه اُُوع   َم ا دَُ وُع أنُ ْرَ م . َض ل َد
اِل ا ت رَِ  َُِمِ ِذِه َُوا َُ  َُوًى أ ،ُرَب 

ودَ اذن أراَدُھم  ُمَِ َد إ اََلِ ) "١٣: ٣رُس (ن َِر اَل 
 ِوا إَُذَھَ ".نََوُ إ َِِم اَ ى ھذا إ ل، : أدََِل اََد أ

ََُِن ا ًزءاُ واُ نذَك اَِن أُو . ،ِلَََن ا وًى أَُ و
 لَ ن ًزءاُ واُوَُ ن أراُدوا أنذَك اَِن أُو ،وعُ َ  َك لُ وعُ

  .اِل ا َِد أَِل اََل

ِت اِم اََرّي، واوِت    ُدوِد َلَِ ُ أ  ُ وُع أُ أدَرَك
َ أن ََِد َ  ًَِظ َِ اَر اذي  َا ِِ ْنَُ م ،رضا  ُھ

 َِِ لِھذه ا لُِ ِ.  َكذ" َلَ" لَ "، أو َ" َن ُ ُم أَ  َم أُر ،
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ِِ اَُرى طُ ن زٍءُ َء َر اََِدَم اَ دِء أنَُذ ا ِِ طُ  . مُ
ُوا َ َوَة اَُم ا ظَ . ً َِ وَع َدُ أن ًِ ُسر ُبُ

َِوة، أُوُذه اُروا ھَ نذِرُزوا"َك اَِ مَُِرُِو َُ واُوَُ ".

  ). ١٤، ١٣: َ٣رُس (

   َُ د ذيي ا دَ َن ا ،َوةُوُع ھذه اُ  َم ظ ا ر طَن ا
 َو اأم: "ُھ ََُِن ا زٌءُ مُل أل؟ ھََن ا " را ت ُ

َُروا َُو ،ََُف ُُُِم أن َُوُوا ُوع أن ُظَِر ُوَِك اذَن 
َت ُوَِك اذن ُوا   َك، ا ِةِل اِ لُِ لَن ا ًزءاُ

  . َُوَن َد أَِل اََل

ِ ھذه اَُوة   ِ إ  َوُ َ  د . َب  ت د ُ وُل أُ
 َ ٍلََ  وَعُ َس ،ء ا ًَِوَع طُ ُل إُِ َرةوُع اُُا

) ِذِه  َوُن ). ٣ -١: ٦ ن راِت اََ َد َُإ  َوُ َب
 . ًِرَِ ِ إ َ وَرُس طُ َن ُرَو  َََُق و  

ِ أو  ِ ن ل  ْم أ دُ م ،رىٌُت أِوأو َِد ت نو ،
طأو ا ظِذه اھ َِرَ .ذيَو اُھ   َطَم  أَظُ ن ل ا

  .َوَِظ ِ اََلَرَ وَُوى ا

رَن ا   َُُد اَُص أ َُ ِر ،َظِت ھذه اَِطُأ ِ ذير اط
ظا َظِِر ھذه اط دادِهَل إ َ قِ ََ ُم دُ وَعُ أن .

َِد دُ وُع َذهُ ن َوَِط اُُوع، َُوُوا ُزءاً ن  ،َِرى 
ُروَرِة اَِ َََُا ََزا ً  ن . ،َظِا ھ ُِت اطو

 ً  ُر ذين اا  ُفَِ َوِھ . ،ََرراُت اِا
  م ذا ان ھ  ت، وطوا َ ا  ُل ٧، و٦، ٥َُ ،

ي ا دَ ا َؤُ د نِؤُا ُُِواُ ذي َِوَرِة اا  ُر.  

   َِِ َل إَِ ن أن ً َن  أن ََُزة، أَوُا َ دَُذِه اِ
ُل إَِ ِ َََِ َدَع وأن ،ِ .  َظِوَذه اوا ھُدُر مُوُأد

َُ ُر َُم  ٌنََُ   ،لََن اذَك اَِة أُو َرت َ  ،
ة، َرُوا ن َرُِ ِِوا اََم  ر ِل و وعُ ھأ د وھَُِ

 .رأَ  ًِب
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ل ولُ اَا  

  َُوى اَوَِظ  اََل

بّ " را ء إَُف اِواَ"  

) ٦ - ٣: ٥(  

  

  ذا ا وُعُ َرَز ى د ُث ،لَا  ٍلََ َِ  َظِوَ
ِ ِ وَن أم   َن ً را واَُِ  ،َُذه مُ  وَنُ د نذا

َِن  ام ذَُس ام . اِِوَِ ََُ واُِرُ َُذه وُعُ ى د د
 َِ ِلَ واٍت ِ .زامِ ٍَوَُ َوٍةد ََُظِ وُعُ َمَ دَن . و َ مُ

." ُرَ"أو " ُرَُُ "إَ ََر َر ًَُن اذن َُِوا َِظَُ ،َُوُوا 

ُول وُوا ِل ُوع، وُھم َُُِذوَن ُُ ُو ًوَل  رء اَش َھُؤ
  .ام

َن ان و   دَُِ َل، أََا  َِظِوَا ِ َِ ً   د
ظَا َظِذه اوى ھَُ َر إُظَ . ُرأ" : ًِ مََُهُ و ََََ .

وح ر ِنَِِ َوات. ُطو وت اََُ مَُ ن . مُ  َزاَِ َُطو
 زرض. ونوَن اُِرَ مُ  ِءُوَدِ َشِ . ُطوطِِع واِِ َُطو  إ

ُم َُُون  ّرِا) ". ٦ -٢: ٥(  

–  ،َدأُ ُوُع ِم ذِه َ َِواِف    َُ"،تطوأو " ا
"،ََرُِف اواَا "  ٍِفوَ لُ ن ََِِ َُدأ"َووُع ." ُطُ ُدَِ

 ": "ُطو "َ  .ُھ ن ُِرَك ُل ٍذ  ََذه اَواِف
،َِِدََ " ِرهِ "أوزِدھ  ،ِّو رأو، " ا" ِ  ُش ا َ ".

ُف اَِ ٍدَو  ًٍف أِوَ لُ ِويَ  ذهھ  ِ ذيَل ا
ذ َك اِة ذ إ رَا .  

 َِذ ُوع، وَف    ِذھ  ِرُزُ ََرُا ِ ِف اواَھذه ا
ُُِن أن ھذه اطُر اذي َُ ُِم ُوُع ھذه اواِف، . َ أن َُر

 ن ُلَ ةَ ظَرةم اَا لُ وعُ واِبو لَ َن ًزءاُ ِذِه
َل َك اُُوع ا ََِد أَِل اََل  ذيم، واھذا ا  ودُوَا .  
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ُ رُد أن َُوَن ُزءاً ن اَل، وأن    ُر أ رَُ د ،وعُ ذ
 َُن ا ًزءاُ ِنَد ا وَنَُ  دُرَس ُھَو أن ِِ ُمَا  ٍرُل أ أو ،َِ

ھذه اَواِف، إ أن ََ ون َم أن َِزَم َِش ُ ََِِلَ وٍم ن 
َِ ِم ر . أ َذَ–  َظِوَذه اھ ِ َِ ن ََ –  تطوا أن

 ِا َظِا أو . ھ َظِوَذه اُق ھط َوم ُھ ذا ان ھ  و
  .طُق ھذه اَواِف

   ھ  َف اِواَا أن َظِذه اھ  ًِ وُعُ ُمَُ وَف
دة(اَرُق َن اَِة ا ََُِور  ّق، واََرة، ا طة )اَن او ،

 َُِزن اُ أو ،َ ظ )  ٢٣، ٢٢: ٦ ( ُ ِق أ ُفُو
 ،َِِب َوِن اواِف اِطَُ وُد  ،َد  ظ ُ َُِ َد

اً  دِ ًا د ًرا ُزُاً، و د ًا د ًََِظُ ُ ُُِ.  

   َف أُ أن ِ ،رف ھل أُدوٌص أوُم أَُ د ُ
ُوزف ن، وأ َُُن اَدِة ارار، دَ وُوَن َدِة اس، 
ِِم اَُوط ،ن ھذا ُدُِل ُظًَِ ًَ إ ِة  ِن ذھ ًطإ

س َن ا نقَ . ا وُع وطُ رَز ذا  ُُِ  ُوا َِِوُ 
 ،ََُُِ"،أس رُص اَ " ،ز أو A Check Up from the Neck Up.  

  َواُِف اَء

   ََِن أر ُ لُ ُف ،نَوَُ إ ِ ُت اطوُم اَِ
ُد  َُدًة َُِد َر أِر اِب اُد . واِف َُ د ُقَِ ًوَذَُ س
 ََِِِ . ،ََُُِ ُُِ  مَِد َدةء اء"ھُؤَراُت اِإ " مَ نو

ھب" ذراُت اَِل أن ." إ ، َزى إ ذا ًَ مد وَنَُ أن َ
اطوُت ارَ اُوَُ ُل اَواِف . ِل  َُِ دم ذھُِ ًراً 

اَ َََُِء إ ، واطوُت ارََ اُ َِظُِر اَواِف 
 ِلَ ِبھ ذ َََُا َرا.  

، ونَ ُض اُور ل اَواِھب، ُو  اَِء واِوَدة  
 مَِ  ِرف، أوا ِ ِِر ا َ َلَو داُ أن َ َ ِا

ِ اََل، أو َ ِ .  اس ِ  وُ ُوا َرُت اطوا
  ا  رِدَا ِراِإ  َدع، أوَ ًِ وُعُ َُُ   َ

) ٦: ٦ .( ، َ َِ  ُوا َرِت اطوا  َُُم و
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 د َرھ َطوُو َ أن ََ تطون ا َِ ا َوَُا نو
  . َُوُن َ ِ  اس

  

وح ر ُنِا  

   ُا َُطوا ،ھ وت "وََُ مَُ ن ،وح ر نَِِ َوُط
وات ا) ". ؤال ) ٣: ٥ َك اذ ُق ل وَرك اُف اِوَھذا ا

 اَدان َوُ  ن دُل اِر َُذي طَرَك؟: "اِ ن وُلَُ ذا "

)  َوُ٢٢: ١ (َ ٍِفو ُدوِنِ ن ًزءاُ ًداوَن أَُ ن ،ُِوُ َه ٍ
  .ُُوِل َرُ وع اِ ل ام

اَوُد اذي َُِف اََرََ اَُُ  ھذه اطو  َِة ِذ   
 َِو  َر ،ََُ وَع اُ ذَإ  أ ٍَط◌ٍَبِ  ،اَ .

 وِل  أَ رىُأ ٌَطر وات، ھ وِت اََُ ن ًزءاُ َوَن و
ُ ُھَو وَدهُ اَل اّ  –َرَ ك اُُوك وَرّب ارَب   . َوذا ُھھ

 لَن ا ًزءاُ وَنَُ أن إذا أَرد ،ِ َ  أن َ ذيُل ا وُِف اوَا
  َنُِس ا ََُُ أن ُُد ارُ ذيّل اَك اذ ،ِِرََا َِ

  .ھذا ام، ن ِل ِذهِ 

ُروَن أن َرة    َُا ُرُِ"وح ر ن " ًأ َ ُن أنُِ
وح" را  َنرَُِا ". َھذا ا أن  ر ھذاُِف اَِ ِفذي –وا

   ٍتَد مُُ َؤھُو ُ وُھمُدَ نذَك اِِة أُو  ُراه ٌرُھَو أ
س، َف ُُم ُ ھذا اَوف . وََُزة دَُب اَرأُوَن ا َ ُظواِ

ب، ُوَِك اذن َدُھم ِمِ  َطوُل ا وِدهِ  اَ ٍَظَ ٍل . ،ً
ون . (ُوب إَََر اِر د َرَع  َِك ِ ِطواَل ال

٣٢ -٢٤: ٣٢.(  

ُول ُطُرس، َن ِم أن    روا ،وُ ،وبُ لٌص أأ
 ر ن مُ ُلَ ُ َن  ُدُروٍس ََ واُم : وحُ وا أُ

ُم أَُوا أداً َذا ؛  وا أُ؛ وَ د ذاَأ  َ وا أنَُ مَ نو
 ُ أد َم أ ٍص ِل ن ًظ ًَ َلَ ِدٌر أن . َِ ٌر

ط ذه اطوَ اُو اُ َ وع، َُ ُولَ ُن أنُِ" : مُ ُطو
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ِِداِر ُُ ون، ِِداِر َ زُد . َدُُِ وا ُ َِ دَرُِم
ب وَُود را) ". ٣: ٥(  

ن "ٍََِِ واَِدة، إنََ  اَ ا وُ ََوُع َِرة   
وح، ر " ٍَطِ "ُواا ". ُُ ُبُ وٌمُ ُھَو ُُواذا . ا

ُواِن ا وُنَُ  َدأ َِ وُنَُ د ،ِواَُ َك أ ُظنَ َتُ .

  َنرُ مُ و ،َرا ٍُوا َ ِدا ُسِدى اإ ََُ تَ د
 ُرَ   ُ وھ َردَد إَأ لُ َحََ دِرِهَ  َُُ !  ُر أُِظ ُن

وَس  . ِ َرّب، أَ ُت الّ : "َُم اوا ،َُدِ َُ ن
.  أن أَِد ُُوِ ً، وذا  ُر ِدٍر أن أُلِ َل ارن

َك أَت طُ  و ان أِرفُ  م! أِِِ لََت ا .  َتُ ن
وإن ُُت أَ ٍََ ٍَ  َك، دھَُ وُن َدي اُدَرة َُِ أداًة 

  ."وًة ََك وِواَِك،  أَطَ  اس وأُُِظ َُِم

ََزاَا  

  ُِف اوَُرك ُھواُا ِ" :ون ز مُ  ََزاَِ َُطو) ".  
َل َُِر أُ ََُرَِن دُ . طُ وُع ُھ َدر ً اَِم) ٤: ٥

َزن  اوِت  َُ ٍَِزو ٍََرَ وٍحُُوِ وُعُ ُدَِ ؟ََزا وُنَُ
 وُنَُ اََزاَ  . أن ِ وُلَُ ،مَِا  ًر ُم دَُ َِ ُ إ

  .اََزاُ ََرُون

   َد وَعُ َ َقَرض، واا  َش ٍنُم إَُن، أُ
ھُب إ ِت اوِح : "ََب َُولُ  ذرٌ اَ  ِتَ ِب إھ ذَن ا ِوا  ن

 َِِ  ََُُ ٍَن واإ لُ َُ ذاَك . ُ  كِ َن ا ٌرَ زُنُا
ِل َِِ .  اَوَُُ ِ اَبُ  ُُب اَوِح و ِت اَ  ِءُُب اَ

ر إَِرْ . "َِت اََرح وِم ا ٍر وَِ ْنُ ِرَوِم اَ  . َل  إنَ َ
  )١٤، ٤ -٢: َِ٧ ." (ھذا َ ذاَك َِ ََِد اُن  ًََدهُ 

ُُب ُُن َ ".  ًَِرَك أُوَِك اذن َزُون"ٍَِِت أُرى،   
 ُِ ٍصَ ِ ُ ُظَر إَزٍة و ذَھَب إ وب أنَُ ٌرِ ُ هُ أ ُ

ُك ُِرُِ ٍق َ ِرُف . أو ِرُُ، ود َرَق ھذه اة ر أن
 َِ تََ  ََِدثَ : ا َو ذا  ل ھ ، ُدثُ : ھذاَ َ  

ً ھَِدة  َوَِك ُدوِل اَر ُ َُِ أن . ِ َمظِ ُن أنُ ُنُِ َِ
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 د ھ إ ََُ أن ُ ُدرُ ا  ِدَم اِا َ رٍَم أِإ  ُھَو
 ُھَو إَ ِت . َُوُن  َزة ِ وِح ِت ا ُب إھ ذل اََن اِ

َوا.  

ُم إذا أ    وطَُ ٌعن إؤَُدى ا وُنَُ ًِت أَ ُرواَظ
 ُ ٍصَ ِةو  زنُوُن اَُ ،مد وٍب ُإ ًَ مُ . وَعُ نو

 و ،ُ ٍَص أَ َزَة َرَ ،ولَ ُوا َسا أن ََِدَر" ُرواُظُأ
 ُ ُِ َن م) "! َوُذ) ٣٦، ٣٥: ١١ ِداِ ٌقطٌر وَ َطوه ا

َزُ َتَُ  أن  ُ أ ھ َِا .  

 د ُُد أُ ًؤن َُون،  أن    ُوُل أَ ُسوُ َب
 ًَِ وبَُدُھم ا َرواَ ن مُ َءَر  نذن اؤُِر اََ َزَن 

)١ و١٣: ٤ .( د َ َ َداُود د ن ا َر  ،ًذي ِطم اء وا ر
 ِد لَ  ُن ازَا ِ ُرُ" : َِر ن َوُھ ُ و ِذَھُب إ أ

 ل ٢." (إوَُ٢٣: ١٢ ( َد ء ا  َرى َو أُھ ُؤَر
وع اُ  َف رَق و ذيوب، اَُا ُ ٍصَُو ب رَ  . نو

 َ َِ ِ  ضَدُ  ا َِا  س َؤُ ُروعَا َزُ
داً َد اَُوب دَُ رى ُدوِن أنِ ِ.  

    وعُ  َدِن وَا َِز وا ََرََف اَِ أن إذا أَرد
 ُ ِرُِرقإُط َِِ َ رَُ َزُ ِدُمَ َ دَع أن  ،ِز : ،ً أو

  ا ََِا ِ طَرُح ُث نا إ   َزُ دَع أن 
–  ِ  ُوِة ا رَ  ُرَ– َِ ا َََِرَح اط أن  .

 ُرونَ  ا ََِا ً واُطَر ُدوِن أنِ مَُ وَنُ . نو
  .ُھَك أُ ٌَِرُد ُ أن طَر َد َزنُ 

اََرة، وُل َُِ د َد أوَدهُ . أوُب ُھَو أَُل ٍَل  ذكَ   
ا َُ  َد مَ نو ،َإ  . َر  ِِداُ ن ِ زِن اُ وبِر أإ

 ََِا ِ ذي طرَحن اا ُوَدهُ إَ ن ِِزُِ وُبأ َ ،ءَ لُ
َ ل. ا ًظ ًؤاُ طرَح" :ََوُت وَُ لُ را  ُن . أا

وَح َن ُھَو؟  رُِم اُ ٌلَُت َر ؟ إنََََوب " (أَك ). ١٤ -١٠: ١٤أُھ
َطَرَ أن ُ ُدرُ ا  ا َِِِن ا ٌَِأ.  
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   َزُن، ھ د ِھ َك ر أن ُ ُدرُ ا َِ ا َُر طا
 ذين اَك اذ إ ُزُ ُوَدَ أن بُِ  أ إ َُِ أن ِ ُط

َ ا َِِا  ِ َِِوأ .  ٍمظ واٍب  وُبَل أَ د
. ُؤا ،ِِ أوِأ ر ٍََن آ ،ِِدَ َل  اِن اََِويّ 

 ،ًِ رَخ"  ُرَوا َ َِو ُت أنَِ دَ أ  ُومأَ رِضا ".

  ).٢٥: ١٩أوب (

   نوب، و أ َ َل  َ ط َِر ٍتإ ُ طُ  د
 ا َِِا  ِ َِِو ٌءَ س دَُب اُل . ا َُوُر اُزَا

اِ ِداُود  روُر اُزَ َوِدي ُھ) ورُزَُث أ)٢٣ َن َرُد اِ
َِوا.  

     َزة اَك ا َرَ د ًظَ ًوا وُعُ طأ
ى إرأًَة ُزو ًَ أ اد اَُوب، . راً  د ،رَِب اِ 

 ِِوَ" :ةوا َُُِھَو ا أ .ََ َت وإن  َنن آ .ُن و ل
ً وآَن  ن َُوَت إ اد َ َن .ذا؟ َنِؤُأ) "  َوُ٢٥: ١١ ،

٢٦(  

ُ َُرَب َِر زار،    د ذيي ا دَك اذ َِ  وعُ ؤاُلُ
رَِ اَِ اُ  رُد ُ أن  ََُِه اَرَ  طا إ ُوُدَ َدو ا 

زاَ وُنَُ د وُعُ  : ِنَا َزوا َرََف اَِ أن إذا أَرد
ُز  َ إ ذَك ان وَد ُ ِِوُع ََزا ،َ أن دَع 

َ ا َِِا  ِ َِِو ُقَُِن وِؤُ ُث.  

   ِؤُ َد ف أنُِق اَُ ،َ ا َِِل ا ِ َِِو ُن
ِ اُب  َُ  ُھ ،زاَ وُعُ  َدن وَا َِز وا ََرَا

ُس  دَُص"اَ ." َطَِ  ذه ار"ھرأن ". ا ِ
َ ِّص أو ارَر اذي  َُُن اُزِن ََِر ارَر ا

ِ أن ُر  أھم إِراِت  ِدَ دُ َُزُ . واِب
  .ََل، َُِ وُؤِن

  َِ ا َطوذه ا رآ ًطراً و مُر ھذا اُف إطِ .

 راوة ھَُھذه ا  وعُ ُ" :لََِل اَأ ُظُروا إَروَن . أَ ھل
َُوع اَُُك ا ك؟وع ُھَُُك اِأُو لُ . ُ ٍص أ وَن ُظَ لھ
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ُِم أن َِزُوا إ ُھَك وَُوُوا ُزءاً َن َِم وُزءاً َن اواِب 
 ِِِ َذى؟ مَُُوا أُ رَُ ُدوِن أنِ ، ِوم ا " ََِ إن

ُور َ " "طف" َن ." اَُا َ ُرواَُ م أنَُِطِ َف
  إن َم ُوا أُم ُُِم؟

نَ "َل أُدُھم،    وََُُر اُِ ٌل وََُ ُر ُھَوَُِن  ا ن َنرا
ى ن َِِل ِ، ." ُووِد اُز زَم وَق و ذيُروح، اَا ِ 

ي"ُھَو،  زََُو اَن ُھن وأ  رآ ًُ ًَ ُرُِ مُ ٌبَ ". ُروَنَ
ُم  و ، ِن واُرو ِ واُم آُ ُوَن أُوَ   َ واُِرَ م

 ََُِز ُطَ ُ َُدهم وَن ا َوًىَُ ُرواََوَن . إَُدُ د
 َ ًَ واُ د أ ُوَنوُ ،ي زَُِف ا.  

َ َِول ا َطوذه ان ھ ٍَ ٌ َِ ٌَُ ُرَُ" : مُأ
 َُمَُد ُھَو  ّزَم أُد مُ ُروَن أُ د وَنَُر . مُِ َدھِ ط

 ِِ مُُرُ ،مُدَ  ّزَوَن أَُ أن َ ذيا َ ن رواُ أن .

)" ٤: ٥(  

 ُد د ،َِ ا َطوھذه ا  رىُظَرًة أ ًُف أَِ ُ
ُوا َِطو .وح ر ن  ُم أَ َد َزُن  ًِ . وُفَ

اً  دِ ٌِمؤُ َلََا ن ،س َن ا رُك ا رَُِرُد وطُ لَََن ا.  ُن
 ا ون اَََل اِ ُھَو َِ اداة ا .َزُن دَ ل َُ

 ُِِدوِ ًَ َلَ أن َطَ ن  َُِ ُ ُِدَ . طُرسُو وُ
 َِِن اََل،  َ ِن  ا َِؤُزن اُراِت اِن إ َ

 ُ َُِدَ َل أن ،وح ر ِنَِِ  ُ ة أ ُوِ.  

  

  اُوَدء

  َ ٌَ ُ ،َوُع أُ َُُ ذيا َِرُك اُُِف اوَا
ُم َِرُوَن ارض: "ُرُدهُ   ،ءُوَد َُطو".  ََُودا؟ اََوداا ھ 

 ھ أَُر طوٍَ أَُء ُ وط َُن اطوِت  ُرَِ ا .

 ًَ تَ ََُودا . ،وُلَُ وَعُ َُ" ٌَود ) ".  ٢٩: ١١ (

س،  دُِب اِر اأ  ُراه ذيا وع اُ  ُوَن ر د
 ُم َُنْ  وَن أُدِرُ  ًَھز ًَ ًَُن َر ُ أ  ًود.  
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ُف اَِ َن ُ  وُ ُمدَُد ا" سا ِ ن رَاً أ د ًَ
 رأُوَن اَد اَدم ) ٣: ١٢دد ." (اذن  وِ ارض

 َُن ًَ؟   ًِطإ ُ وَنُ وَُ ھل ،وُ  ُوَن روُع وُ
  .َ َودَن لم َُْن ًَ وُ و ذَك، 

  ِِا ا َِ قٍَم أ  َلَ أن ِ"،إذا " ود
ٍر م َِّم رو ُُد  ٍنِ   . ُإراَدة ِداً، و د ِويَ واٌن ُ إ

َرة َ . ََ وَنَُ وَف ،لذا اھ  راءُُص الٍ ا  ً
 ِ َ َن ًن ورَرأِس ھذا ا  . ِِرهظ  ًرَ وَنَُ مُ .

ِل  َرج وا وا ِ رِم وا ِنِوِل اُ ََِر ُوَن إَِ دو
ً  اذي َط ،ٍِم آر دَِ م روُض ھذا ان، ِوَ  وَف

 و ًَود ُُِ ُ راً، و.  

رُوِ ِّ اُم  طرِق دق، د  طُول ا َإ د
بُ وُع ُول را َُ  ًرا وُن ھذاَُ" : ذا ؟ُدِ ط ذا

َ؟ ھل ُھَو ٍس َك؟ رُُض ار) " ل٥، ٤: ٩أ.(  

 ََل د نو ،ِّوُر طأن "ُول ا   ُدرُ ذا ،َرّب 
ِ، اذي إِ ب أء أُرى، ن " أََل؟ را َِوِ َلَِ د َن

 ِِ مُا ا  . ِّوُر طُول ا ََأ رذه اھ 
ََوداا ھ  دد وھذا ُھَو ،ًَود.  

َح  رَ د ًِ وُعُ" : ٌَود   " ِمَظدى أُم إ دُ َن د
 ِِوام: "دُُأُر ل، وأا ِّ َن واَُا  أ وا إَ . واُِإ

 َودٌ وُواُِ اَب  ،  واَُم وُ ري . ًَُدوا راَِ
  ).٣٠ -٢٨: ) ". ١١ري َھن و ِفنُِ . ُوُِم

َوة ُُر إ أن ھذه ات  دھذه ا  تَ ُ ا  ا َُا
ًَ إ أٍص ُوا َُوَن درَِ اِك ُوُوا ِء  وُ ت

َة اا.  

 َُوا  َدَوِِ ھذه، دُو ُوُع  ل اَس َذوي ا ا
ل، ن ِ ون ِرهِ  ا ِِ ن واُو . وا أنُ م أند أراَدُھ

). ھذا ُدِھٌش، ن ا ََن د ِل ُام  َُ) . ََِِ ف
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ا ُِواُو ٌود ُ وا أُ َرهُ أراَدُھم أن م أنََُُ ُد أنرُ ُ ب، وأَ
 ِ ُلَ ذيُھَو ا ً َُ ََ َُو.  

 ًِ َس ُر . ُرا َ وِر ًواَ ُن َُ ٌُھَو أداة َ َك رَُ ن ً
 ًَ ًِ.  ُ ،وٌرَ ھ رُ ٍتَر رأَوا   ُروَنَِ َن واٍم ًَ َ

 َِِت . ال ُو ِن َو ِوّيَوان اَُن ھذا اَُ ذيوِر ُھَو اُر اِ
َطرة طرَُ ٍَُل  َِل اِل ال ا.  

ََوداُف ا رَُ َطَوا ََُرةُ اِھذه ا . َِ ا َُطون ا
 ََوداَطَرة: ا َت ا ُة ُووُع ُھو. اُ َُُُ  وَھُرَ" : ُلِأ أ

ِوّي ُلَ ومٍ  ا أ ََ َر ". ،َل ُ ُروا أ َذَ" ُلٍَن أِ لُ  
ُ ) ". رِ اب َوُ٢٩: ٨ ( ُ َُذي وُل اَن ا ھذا  وع

 ِِ .تووِطواَل ا ً ُ ِبَطَرِة ا َت َنب، وِر اِ َمََد إ .

  .ھذه ھ طوَُ اَوداَ اُ َ وُع ِذهِ 

 واَنُب اُِ َن ذيُر اا ً َق د وُنُ َر  ا ن ،
 ،ََن َُل ن ِة اَواِن اذي ًَ ََُُ و ََُدٍ وُُو

 َُل . اَِل ً  وَھِ؛ وَل ھذا اُر اَنُ  أ دُ  وعَُ ٌر 
 ،ً ََُ ت اواُم اُِ ًراَن أ ًَِ َِِِ ِ و

 َ   لِا دواناا ََِِق وُ رِح َب َ . ََطو وُعُ َم
 َُن ِرُف أن اَر اذي َن ُ َُُلَ وٍم َُل   ،ََوداا
ن  رَوَن اُوَن وُِرُ نذَك اُِو ًََ َةوا ،ًَ َلا

ُم ِ ُوَن راً  .  

َُ ،َِوُل  هُ ُوُع دَُ ُم  ا ََطوُد ط: "اَوُ ٌَر
ن ُُم ُوَن َُم  أُ أَ ٌَ . ،ِش ُِم

ُم ن َُوا ون ُوُؤوا َدَرَِ اِِم وارھِق َت  ُدوَن أَِ
ُِوا اَة " َن ُوُع َُُد اَوَل أ ". ،ًةأِء ِل ا

أ ُذي . أري ا مَُِ ذاُونَِ ،ََودار ا ُل  ُھَوَ د ُ أ
 ًََ َوُِواُ ِت ا دت ا  ًََ مَُو ،ً مَُ".  

َُ ،رِ وَھُر  ِلِل ا ِ ِ  َُذه وُعُ ُم
" :ُهُ   ،ِمن ا ُوَنُ ،لا َِ َد وَنُِس اَك امأُو  

وَن أَل اة رَ َف ُوَنِر . ةِل اَل أ  َندر ُرَ وھم
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م َس دم ر  .ن إذِب وََ مَُ مُِ وإذا ،َِِ مُا آ
 ،ِوا مَُِل إ مُ ُرھُِظ ا  ِو رِدئ ا مُ ر وإذا

 طُ ذيري، ا نو َ ن ،ِ ن ًَ وَنُ وَف ،
  ."راِ ًَُوُِم

و " ذ"ََُِ . اَدِ أو ََِاَوداَُ ھ َدأُ إِِط إر
َوُد ُوع اذي ُراُِق ھذا اَوِف . ِِن ن اذِر ِ " إِط"

: ھذا ِ َط أَرن. ُھَو أن اَذ اَودَ ِرُث ارض اَُرك

)١ ( َُِ وَنَُ وع أنُ ِذ ن َو أن  و ،ًط)وع ) ٢ُ ذ
  ِوّي ِب اَر اوع وُ َر ََُ د ٍءَ لُ َُر طَُِا

  .ِِ ِطواَل اَوِم وُلَ وم

  

  اُِع واِطُش إ اِرّ 

اُِ اَُرك ُھوَ  رُِف اوَم : "اُ  ّرِا ِش إطِِع واِِ ُطو
َُُ) ". ون ء، ) ٦: ٥وُن ُوَدَُ َد وُنَُ د رٍم آ أو

  َ َُدھ أن  وُع أُ ُمُ ،َِِطَر َ ُمَُو وُع َرُ
  . َُوَع وَطَش ِرّ 

و زوِن أ ن،َُر، أن اطوت  إن إان رى ُوَذ ًظ
نزو . دوح، و ر ن وُنَُ َف ُم دُ َزن ُن

اِر ُھَو ََِطٍ اِ، أو َُل ُُِ .  ُودء ُوُع وَطُش ِرّ 
أن َُوَع وَطَش ِّر  أن َُوَع وَطَش ِرَِ . ُھَو َُم

واب  ا–  َِ واٌبَ ٌم أوَُ ُھَو  ِرَف أن ً  .  

ُرَن  أُ ََوُس َود ً َطرِق ِدَق، أُ ََرُد أن 
 َُ َِ  ٌمَُواٌب وَ َوُھ  ِرَف . ،ًِ وَعَُ َدى د" 

ُم  ًِ ن اوداَ َِبم َ " َرب، ذا ُرُد ِ أن أََل؟ دُ نُ .

ِ  أن ُوَن َدُ وٌع وََطٌش ِرّ   ًُم إ دُ ًَن أل و .  

س اذي أظََرهُ ُوُع،  دُّر اب اََر أو اَِر اَ إن
َن ِر  ل، ُھَو أنا  ُ ُرأ ذيِل واََھ  َُُوَ ن دُل ا

ُِظوا ََرَة ُوُع َِل  ،ِ . َََِن  ًُِ ُھَو واٌب وَُم
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ِويّ  ا َِرًة . أ ُن  ،واٌبَ َوُھ  ِلََِ َرَةَا وا أنُظِ مُ
  .حُواَِ و ِ ُھَو َُوجِ ُوُو

 ِ ِھا  وعُ َدد واُظِ ،لََا  َظِوَھذه ا 
ِ ِرّ  وَا : ،َرةُ ھا َُطو" َوّر، ُطِِل ان أ نُروِدطَِ

وات وت اََُ مَُ ن) ".  ١٠: ٥ ( ِ ِت اطون ا ِنإ
: وُُم ُوُع  ًِ ھذا اح ًِ . اِّر واََِِن ِن 

ن ن دُُوا " رَوا َََِا  مُ رِ ِزْدَ م م إنُ م إُ ُوُلأ 
وات وَت اُ ".) َم ) ٢٠: ٥ ،ِدس ِح اا َِداِ  ًأ

 ًِ وُعُ" :مُُروُظ َِ ساَم ا ُد مَََُدَ واَُ ن أن ِرُزواَإ .

واتِ  ا  ذيم اَُد أ ٌرم أُ َسََ وإ) ".  ١: ٦ ( 
ِدس، َم ُوُع ن اَِم ِح ان ا ِ ِف اا .  َلَوَو

 ِِن ا ِِ َِِ َِر لُ َل  َووذاِت ا َِِ ََ د ،مَ
هُ : "َن اِم اُرى رِو ِ وَتَُ ً وا أوُُأط) "... ٣٣: ٦(  

 اَض   َُِ َذا أن ھ َطوُِق ھذه اراُ ذيُد اوا
 إ أن . َطشُ َن ار اذي إُ ِوُع و ا ُ ِوُا َُُر اُ

ُ . اَذ وَف ِ َُر إ َدَرَِ اَ أو اِق أ ًأ  ھذا
 ُدا ِ ُروِح ِما إ ٍَُِش وَطَوٍع وُ َُ وَفّر، وس ا

  .ُ أن َلَ  َِرُ  َِرُدهُ 

َدِة "ُِظوا أن اطوََ ُھ ت  ا ِش إطِِع واِ َُطو
ُم َرُون  ". ،تَلِء أو "وِا ِش إطِِع واِ َوُط

ُم "وَت، ." اَل  ،رزِدھا ِش إطِِع واِ َوُط
ُطو" َل اطوَُ ھ، . َس ھذا َِ ُد ِ وداً ُھ ".زَدِھُرونَ 

ُم َُُوَن َن اِر أو ." ِِع واِطِش إ اِرّ  َو أُد ُھَووا
بّ  را ََ  مَُِل اَ َرِةََن او ،َِِا.  

َم  ظوا اَُر نذِل اطُر اِھ– ُو َءوا إُ نذَك ا
  وِدُُق وا را– وع اَُ َنُِ َذ واُ . وِعُا َ

واََطِش  َن  ،ًََُن دم أَ ًَرةٌ  ََُِ ُھَو َُوّج 
م، أ. وَر َُم  لوُ َزَة وَنَُر نذَك اِر أُووُ نر ل

 َُِم اَِر ،ّرِ مََُطَم وَُوُ رواَأظ ،د ونُو 
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ِم و اِز اُُِريّ  ظا د .  َرم آُ  رّ "إذاِ " ِبَر ا
 د د ِ ِ َ ًَُِ َن وَعُ َروَن أنَ ،س دُا  َد

  .َوِن اذ اِ َُّر ُواُِ ام أو دم اّر وَدم اََُِوم 

 َدي ِن اِر ُھو ُداِد اُد اُوا : "أ َوَو رِا َِوا َذَُإذ
بّ  را ) ". ورُزوم، ). ٥: ٤ ا  ًِدرا ْنَُ م ُم َرُ َن ُ 

َِ َُل  ُھَو ََِِِ وَس  ُھَو َُم و ،ً ُِرو ًَُر أن . َر رَ
ِِ واِت ََل  ُھَو َُم ذَن ا َزُم  َم دَُ . َدھو َدھ

م، وَم نٍ  َر اََط إ .َذا ا َُُِن دا ٌطُ ُ َم أِ ُ رار أ
ُوا َُوَن ن . ٍص ُوا َُوَن ن ٍَء ٍِ وَُم

 ََُ َل َدَل أن َمَُُل اَ ٍصَ.  

ُد ُوُع  اَل واِّر اِن اذي َ أن  دَُ 
 رَُ ،ُُذه   َِ َد س ء اُؤون ھَ بد أأ ُح أن

ُم ُوا َُوَن  ُھَو أ ،زاء وؤُ لَا ً ُس ا َُ  . أي
ُم ُوا َُوَن ََُم، و ُھَو ُ ٌِم، َدَل أن َُوا  ُھَو  أ

  .َُم

َر إُأن أ َ ردٌد آداَن ا راتِن ا ن ،ِ ِن  د
 ِ َب ُن أنُِ ،ّرِد"اِ ب ررَس اَ رَِر اوَن أَدُ ".

  )٣: ٦١إء (

 ِ ُ طُ  وة  –إَُذه اھ  وعُ ُ را  ذاأن  –و
 ِ ، رِ واِت وَنُوَُ َذ َد َُ َن وعَُُك ا وَن إُِر َد

ُوَن اَِن  ھذا ام َُ ذيل، اَِل اَأ د َنِِس اا .

 رَِن ا ٍر مذا اھ  ُذَرَس اُ أن َ ُ أ ھ ُُ طُ
 ِدَ.  

  

ِ لُ اَا  

"ھ ذُف اِواَ ّب رِل ا ب"  

) ١٢ - ٧: ٥(  
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ُم ُرَُون"  ِءَ ر وم . ُطُ  ،ِبَِء اِ وُط
 وَنُُِ .ونَدُ ِ ُءم أُ  ،م ا ِِ وُط . وُط

وات. َطُروِدَن ن أِل اِرّ  وت اُ مُ ن .  

" ن ُطو َرة رِ ٍََِ لُ مُ ُوام وُم وَطَرُدوُُرو َ م إذاُ
واتِ . أ ِِذن ا  ٌمظَ مَُرأ ن ُواََوا وَُرذا . إم ھُ 

  ).١٢ -٧: ٥ ." (َطَرُدوا اَِء اذن َُم

  

  ََق اََل

 َُ رھ ُدَب أ َق ُُِ تطوا س أن دُِب اري ا 
ُل طوَن : اَل أو–  ََزاَوح وا ر نا–  إ  ُلَِ

رق،  اُوُع . ََُِف اََل طع اأر َ إ  ُلَِ َُوداا
إ  ُلَِ رَِن ا َطُش والواََا ِ ِ  . ُقَ ،رىٍُت أ

 َِ َل َلَءاَِِف اواَ.  

ِ اَل، أيَ وٍع َن  ِ وُد إَُ َف اِواٌَذ ا ُم َد
 َِِا ل إََا ِ ِ ن ُزوِل  َرَع َلَ◌ أن وُنُ وَفَ ِصا

 ُ؟ اَ أن َُا ُدرُ ِب اھ ذَِف اوا َمل، وََن ا رى
ّ؟ وھل ُظُر  رَ وُنَُ لّر، ھِ ََِد إ وُنُ ُ أ 
َف أُوَِك  ر ُند ً ِِ ًداداٍت وأُس إَِس وا ٍء إِ

ھب ُُب  ھذه اِاذن رِ  ذُِف اوا م؟ُُ.  

  

ََءُ  را  

ُم ُرَُون"اَوُِف اِس اَُرك ُھَو،   ،ِءَ ر َُطو ".

) ٧: ٥ (  "ََر" :"ُروَطَر ا  َب ." ا د
 أ لُ ََُُ ِ ََر داُود أن  َد ،ِِ ِم" َ" ،"قُِ ". د

 ِِ ِم أ لُ ُُُِ ُروَطَر اَ ِ َ  أن ًَُِ َن داُود .

  )٦: ٢٣زُور (

 إر ِ َب ا ،ودَُا دِ ِِِّح ات أھوالُ اََد د
راَر ا .دنوٍم أو إإ  َل ،ُبُ َن  . ََُد أ

 َِ ِ إر  ًِ ُ"هُ،   ن َ ا فُن أ َب !" أ
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ُد ُلَ ح د ِِِب وإ رَم اِرا أن إر دھ) ". را٣ :

٢٣ -٢٢(  

 ِة وُُ ن َدٍدَ ُل أو ھ" : ب را ََُِ .. ِدَ ن :

 ب رَل ا مَُُأ "! ُم َِ َُھِو ِ ا َُر ِر ِ ِ  ن
ُروطَا . ُروطَ ر ٍ  ًِدا ُ بََد أ)١  َوُ١٦: ٤ .(

 َُِ    ُبُ ُ ََُر    ِدُقُ ِ َُو ،ط ِبََ
أَُل ٍر ذه اطوَ ُھَو، .  َُِ ن  أواِع اَرت

" َ َُطوُروَطَر ا ِ   ن ضَا  َنو ".  

  دِرَك أنُ أن ِا رَن ا"ُد " رَوُةً  ٣٦٦ ر  ِبا 
 ِوٍم إَ إ َِ ،وٍمَ لُ  ُج  رَف أ َ ن ،سدُا

اِت اُ ذَُر  رَِ  . ِ َُ اَس رن ا ًة ر وَنُن و
 ِر . َُِدھ  اِد اَدم ا إ ًدا ُ َن دُروطَا.  

ُم   ِءَ ر وعُ ُدون،"َوَُرُ " ُوَنَ مُ ط أ  
 ل و ،َ رم اُ ُروَنِظُ نذَك اِن أُو َكذو ِ َن ًََر
س اذن   ُروَطَر ا ِ ِ  ِل واٍت وَنُُِ مُ أ ًأ

ُروَطَ ر ٍ  واَُ وَن أنُ.  

 ا لَ ن ًزءاُ وَنَُ لََا ِ ِ  ن ِزُل  ُ إن
ُروطَر ا ِ ِ  ََ أن  ،نُ . نذذ اَك اِأُو

  رَ واُ ،وعُ ََِوُوَل وأُ ُوَن ُ مل ُھ ،ِا ذا رِ َنُو َن
ُروطَر ا َِوا ِ ِ  ِل واٌت . أْن  رِ ََُ أن

 ََِوِل ا ِبََِ ،ِ ِ .  

  

  أء اَب

 ِأ ٍِدا بُِ  ًِ ، بُِ َد .طَءِت ا ذا َِ ا َُو
ُم ُُِوَن َِ"ُول،   ،ِبَِء ا ُطو) ". ٨: ٥ ( بُِ د

 ٍ ِأ ٍَ ن ًَِ ُُ  وُنَُ  ،ُِذ اَُد إرُ . َول ُھ
 ُا َا ِا ِ  ٌَُِ ُ  بُِوُن دوَُ ذام، و ً  ِِ  ُِا

 ً.  
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 َِ "ءِأ "  ا  ِوُا ن ا َطوذه اھ 
  قَ"رط ". َ ََُُِم اَرَُ"فظ" ُوب ِدُمَ ُث ،

َ وب . (اُ٨: ٤ ( ذه اوَھُر ھَ بُِ َد ُ َو أُھ َطو
 ِ ِ  ُذا ُُر و ط وَف ِا ِوا دا لُ ،ُروَطَر اَ 

 َِِ ن . ُد أيَوُ َن إذا ُ وٍم أَ لُ ُ أن  ،ِِّق اط
 ا  ر ُِوُ  ٍءَُِوُ ن ُُدسوُح ا رَرهُ ا َطُ أن ،.  

َِِدواِ وَنُ َُ  ًرَ ،س ًِ ًَ ُلَ د . نو
ُم ُِ نذَك اُِو وُلَا ُُُِ ومُ روع اُ َذِ" : مُ ًَ ُدأُر 

ِ اإ إِز ُ ِم   ".  

ُ َو أِب ُھَِء اِ وعُ ُدمَو  وَنُُِ . ُوَن َوُ نذا
َ ،َروَن  ََل  ِ َِدوا ا َ  ََطُا ا ِ  مِِو

 ِ ُن ِِِم، وَ دُق  .  آِم اس اَزا َ ھذا ام
 وِل اُوِل َرَ ِبََِ ،مِ ُو ِ  وَنَُ) .١   َوُ١٦: ٤.(  

  

م و اُِ  

ھ ِ ا َُطوا" : ِ ُءم أُ  ،م ا َِِ َوُط
ذ اذي ُھَو َل وَواُب ُوع، َوَھُر ھذا اَوِف ُھَو أن اُ ".دَون

ََُ ِدُم َوَو . ُھل ُھََِل اََد أ َھ رل اِدر ا ُدأ
 ن ُُوِِم. اِراف َن ورِن ا ،ِ ِن وَنُِرَُ ُس  .

َِف اواَوا اَُِوا وََُ َُذه وُعُ ضَُ مطُ ا   د
 ٍََُ اَم دُ وَنُُِ مَ نٍت، وھإ َِ  َََُر اِإ

  .د رُِوَن إ اُُوع

 ِ َ َََُِزَة اُِ َرٍََن إؤُ لُ أن ًِ ُسوُ ُبُ
و َِِر ٌفَُ ، َُا َِوس ٢(دُورُ٢: ٦ -١٤: ٥ .(

إََُ  اُِِ أن َُوَن : "ًء  ھذا اَط ،َب أُد اُھوِن
 َََُُروا اَِ م َنذَك اِِة أُو  ََُِاَم ا دُ وَنَُُا

ِھذا ُھَو َوَھُر را ". ُ د ا ََطوُم اَُ  وع .  

َل اَرِب اِردة، أُد اِطء اَراَِن  أِد َُِت اَد 
 ًِؤُ ََأ ،ر  َُا .  ً وَر ًَُ وعُ َنَد أن آ
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اُح اَُوِدي اذ رَذا اَر ھ ر ،ِِ د أنورُ سورُ َدُ َن ي
ھب رِن اَك اذ  ََُ ِدَم َُِ . ِدأ  ٍَِرا ٍَراِ َم

 ِراِا ِ َِد ا ا  َُ ر مَ نو ،َرا . ِِ ِبََِو
ُب َ رِرِه َك  طَك اَل ذاُِ ،ع اَا . َ َُرَ نو

ذب ِت ا َُ واِلن أھ د  ِرِه َمََر اُِ ،ُم . وَن إ
  .نھذا اَرض اُ أدر ُوز

ُ طرَِ ٍَِرَِ أن ھذا  س أ رَُب ا طاح وا رَذا ا نَُ م
 َ ضرَاَِرا ًُُ ُبُُر وِ . ِ َم  ٍَطَِ ُلَ َن د

ِ ا ََطوا طأ َد وُعُ . ،ءھُؤ ََُِاِم ا دُ وُعُ ُدو
 َءوَن أَدُ مُ َو أد . ُھوا َُُن إٌد، وٌن وإ ِد َن ُ

 ًَرُ . ُُؤهم أُ  ِِ َنَرَُك اُِر أُوَِ َ أن َدھ َبََ  .

 ٍتَن و ،دوا َ ُلَ ھذا ِ ط.  

  

َُدو طُنا  

وات" وت اََُ مُ ن ،ّرِِل ا َنِدَ طُ َُت ." ُطوُ
 تطوذه اھ لأنِ ذاھ ن، وھَِن َزوََزو  . َُطو
َِ  ُطَِر ِ ا.  

د أَطُ وِرس ُورد َُ َُوَن ِدَم  ٍَََُدر 
اِم ا َََُر رِ ا. وززن دُ َرِذا إَن ھ . ذا
 َطوُولُ اَ ،ُه  ِ ا ُ"،َُاِم ا دُ َُطو " َُطوُوُل او

 ،َِ وات"ا وت اُ مُ ن ،ّرِِل ان أ َنِدَ طُ َُطو ".

اَم َ ،ََُِرُوَن َِقِ َدِة اَِك دُ مِِوَ ُدوَنَ طُ نذَك اأُو 

  . ُ ُوِم،  وو ََُم ذَك َُم

يََ ٍب ن " ُطوَ َطُروِدَن،"ُِظوا أن اَ  ََُوُل ط 
 ًِب ِل ُِو َ أُِِم –  . ،َوُل اَُ ل" َوُط

رُ ." َِطُروِدَن ن أِل اِرّ  َ مُ  ل م  –واَُُُدوا أ م وُ 
َُدون طُ ،وع اُ َ . ِنَط ھِب إر م ُرؤُِ

 ً نََرن اََطوا.  
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ُم ُوَُوَن را  ًرَِز   ُدوَنَ طُ ََُاُم ا دُ
راِع واِراف ا . َ وَنُذَھ مِِ َ ُوَنِرَُُس اَرُع ا ُث

 َِ ام، رِق اوَِط ً، أو َي . اَض ِط ا ُروا َ
ة د ٌتراِ ُدَوُ ُث ما  رٍن آ . ََُِاُم ا دُ ذَھُب

اً  إ ھذا أِن ُرَم َوَ َِطَرةٌ  دِ.  

ِ اُ ،َم إداًء َن ادد  ِت اطوذه ا وُعُ ُمَُ
ِط ُدأ ،رَ ِديا .  وُعُ ََدَإ ر اِ وا اظِ

 ِت اطوكَ  –اُِو َُطو ... َِّ رٌل وِ َدًة ُر ا .

ُروُم "إداًء ن ادِد اِدي ََر َُوُل، ون،  َ م إذاُ َوُط
ِن أ َرة رَ ٍََِ لُ مُ ُوام وُوَطَرُدو ".  

 ً َِ ََُُل رَو ،َُوَ َنَِك اَو أُو ُِ  ُ َو . إوُھ
د ط َُوَءُُ ُقَطُ . ُمو ،ُھ ِ ِت اطو ُقطَدأُ ھذا ا

 ِِ ن   ِل ن َنُق اَطُ تطوھذه ا.  

 ُو ُوَِد أٌُس  أ ُظنَ د َِ  ف اِواَذه ا وَن
ُ ُرَم ُل ون ھذه اطوِ . اَوم، َُُق اَمُ ُم أ ُِرُ  ِت ا

د ط ًَرُ ُِذ اِ وُنَُ ،ََرُا ِِِوا .ذا؟ِ  

ؤال ُھَو أن اَذ اذي  ذه اَواِف،  ھذا ا  واُبَا
َ  أن َُو  وَذٌجَُ مَِد ًأ ُِواُوا . د  ُسا َُوا

: ھذا اَم  َِة ٍذ  دِ ھذه اَواِف، ُوُن دم ران

ُوَذج ن َف َ أن ُوا، وِم أن  ذا ا ُواِرَ م أنِِ
أو ُُُِم أن . اَُرَ اَ ُل ُم  ُھم َ  ِواِفِ رَُوا 

وع اُ َمَِو َ ُِل ذھَُ ذيَذ اوا اُُِ . ،م َِة أ دُ نو
ِ َر اَِرُس اُ ِ ِن ُدَُم اََن ا.  

  

َِ ا َطو   ٌتظَُ  

 َا ھ َِ ِف اواَم ھذه اذا اھ  داھ  لُو ،َظِو
َظِ ٌقط ن . ُھَو   ُرَُ ا َر طُم ا دَُ ھذه َظِوَُر اإط

 ً َ نُروَرِة اَ ن َِ ا َزا . َُِ أن ،  ِبََِ
 ُا َُُ  ُق  ً َ  َكِن أ . ، َوُد ُھد" ذا
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َُل أَت َُِوع؟ وھل أَت زٌء َن اَُِ أو زٌء ن َلُ وع 
ُد ُؤاٍل آر؟ رَُ َكأم أ َِِون أ واٌب َتل؟ وھل أَِ  

وِن اَ وَدةَُا َ ِا ََرُُِف اواَُم ا دَُ ً َ ن .

 َرراُت اِراج  –ا وا ،َدَور، ا ا ،ِا–  َُ ا
 ُ ا ُ ُِر اَُؤ د ودُي ا دا  ُ رَُ ،تطوا

 ا  َِِرِة اا  .  

ُ ُوَُد  واءٍ "وِإ طَ  ُِّرو "َِوا َِا رن اَطوَن ا .

 ِت اطون ھذه ا ُف  لُ نَوَُ ن أوز  َُ
اطوُت ارَ اُو ھ اَواُِف اَ ََُِء . أر َِواِف

ا َرُت اطووا ،ا ِب إھ ذ ََََُف اِواَِرُز اُ رة
ِل ا . ،لَََرأِس ا  وُُر و طو ُوا َرُت اطوا

 َِ ا ََرت اطوا  أ ،ا َو ِ َ  رِدَا َِ  أو
  َر َطوََُدَرَس و أن َسا َ ِ.  

َُِم اطوُت أً إ أرُ َِوٍت ُل  ُف ن 
وح اََزا؛ اُوَدء اذن َُوُوَن وََطُوَن : َزوَن ر ُنَِا

 ر؛ ا ِرا وإِب؛ وَء اِء ا ُدونَ طُم ا ا.  

اً ُروِ ََُُ َ ًِْن َِِل  ُل زوجٍ  رِ ِرُزُ تطون ھذه ا
اطون . َل أن َُوَن ُزءاً ن َِ ون واُ،  ِِل ٍذ َُوع

 ِ وا ُوا :زاَوح ا ر نظرةً  :اَ ِرزاِنُ" :  مَُِس ا
  ."أ ،َُل َ  ِدُر ُ أن ََُ أِدُر أن 

 ِوُج ا زّر  –اِا ُش إطُِع واُِء اُوَدا–  ر ِرُز ھذا اُ
 ِّو را" : ُُدهرُ  ل ،ُدهُ أأُر  مَُِس ا ". ُثِ َزوُج اا– 

ُء أُِء اَب  رلُ  –اَُ  ِّو را ر ھذا ا" : ،أ  ن أو مَُِس ا
بّ  رُھو ا َْن وَ ل ".  

 ِا روُج ا زُدون  –اَ طُم ا و اُِ–  ّر ا  ُز َرُ
وِّ، اذي َ أن َِرَف  ِدَ ِدُ اُ، واذي ُھَو،  را

" مَُِس ا  َوُھ ََُِ  لَ ،أ َُُِ  ". ُسوُ وُلُ رُب اُ
 ُ ن أِورُ د َد َِد تَ ٌءَ ْنُ م ،مَِِد  ٌ د ُ

  َن ل ُ ُُ)وس ٢ُورُ٥: ٣(  
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 ََُِ"َركُ "ُر َ ٌَِ ِض . ھَ  ُدھِِ ،تَر ا
 "دَ ". وح رُر اََ ذي ُھَورح، اَا ُر ھذا إُ) ط٢٢: ٥ 

ُُ  ). ٢٣و  ،ِطَر ا َدةَ ا ِِوَ َركَُرح اَُر ا ُنُِ
ُروفِ  ظ ُر  و ،ِ  ُُدسوِح ا روِر اُُ ن َطُِا.  

" ً ِزَدِھر ُروُا " ذه اھ ََِر رىُأ ٌََرك"طرُ ". ن
َ  ،ً اَِ اِِديّ  ِراً ُروزَدِھُ وَنَُ . ُرزِدھن ا و

  ودَُُف ار ُھَو ِديَِرك"اُ" ن ٍدِوا َر أيُِإ  ،
ون َون ذ ُوع ُوا طوت ُوع ُل . اُ َِرً ُرُِل 

َرُ ٍوَ واُء وِوا أُوَُ م ،ًََ ن ََِِِ  ".  

     

ِث لُ اَا  

ج" داِر اِ وَقَ ٌةُُ"  

) ١٦ - ١٣: ٥(  

  

 َُِص ا َُوُع وُ ََُر أِظُ راٍتِإ َِر  دي
 َِِر  وُعُ َُُِ ذيُص ا ذا اُر ھَؤُ د ُدُث  

 واَِط ِطوِت ُوع ََِوا . ًِ وُعُ َم" :رض؛ا ُِ مُن  أو
َُ ذاِ َُِد اََ ُد . إنَ َُُ  ًِر َرَحطُ َن ٍء إَِ

ُِ ُن أن َ َُدَ ٌَوُو ٌَ . أُم ُوُر ام. وُداَس َن اس
وُ وُِدوَن ِراً وَُو ََُت اِل ل  اََرة، ُُِء . ََل

امَ . ِ اذن  ات ُد ذام ھُوُرُ ُِْ  مََُروا أَ َِ سا
وات ا  ذيم اُُدوا أ َُو ََا) ". ١٦ -١٣: ٥(  

  ُ ارض

َرراِت اِذه ا  َظِذه ان ھ ّطَم اوُع اُ َُدأ
ظَا . َذه ا  ذيَذ اا أن ھ ُوَرةُ اَِو اف ُھِوا

 ً اَِ اُ . ارض رَ صُوُل اَ" : ُ مَُدم وُُم وأأ
  ."ارض

ُ إَدى ارات واطت  أ َِ  ٌ َِ ،َرةِذه ا
ادات رَ َكْن ُھَُ م وعُ ِم أ  . َُدةَوا َُر ط  ُس َع اطِإ ا
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َ ِرَِ ت ،دََن ا ومَُك واُظوا اَ أن  . ذاوھ
َن ُوُع ُطُِق ر ًن ِذِه وِن ام، ًِ أن اََم ُُد 

 َا َُذي إا َوا اُ َُذه د، وأنِِم ا َن َُ َظَ ُم
ِد اَت أن . ا ُُذه  َعطإ َدةُ اَوا َُر طا

" " ُر . أُوَِك اُذ ھِل ھذا ام" َُركَ " ا  ا
 ِِّد اََن ا دھ َمَُظ اَ وَف.  

َ " َدهُ ُوُع د إََدَم إَِرة ٌر وَطٌق آر 
ََق أ ًن ََ " أَُرة"َ ََ وِن َِ ،  "ارض

"ِ َرةُأ ".ِو را ِ راُطورِم ا أ ِن إَِن ِاھ ُِرَ . رَف
 َ ٌِن ُدَوُ  ُ ُن أو را ِ ُدوِنِ ِشَا  وى . واُِرَ ذا

ٍت .  إِء  ام َت َطَرِِم َُ ِدَرَة اُوَن أَُد واُو
َِن ا.  

س اُِوَن َد أَِل "وھذا َن ُوُع َُوُل ِذِه،  ء اھُؤ
ُم  أرزُ ُُم ن ِل ذ. اََل، َس َدِم ة م، وَطُُم، آَِ ا

َِ ا ،َدھَُ وُن دُم ةٌ، وََُوُوَن  ف اِواذه اھ
  وَنُِرَو  ُِظوَنَُة وُس اُد اَِ ُ ذيَدر اا

س ِذا، أُم اُرَُ اودَ . اَل ء اُؤھ  َظ ةُ ا
  ."ََُِوا اة

 َُت اطُر اُ ، وُوع اُ راِتِإ لُ  و
 ُروَن ُوَن و   .ُل اَ ُِ ُلَ ُذوَن، واَُط َس

َِوناَس  دونَ  اَُط ا  ُھو ََََُق وإ  . َمُد از ُِا
ر . ،ِ ََِدُ و َُ داِِل اُروِح اَُو  َِة اُطة ط

ًَ إِ ِب ِة  دَُ ًَِ ُشُ د َمُر اُ وعُ ذ ُة
ِطِن اا . ُ ُِا ِِ ٌلِ ُو ،ّظ ريط وٌلُ

رات  َك ا ِد وُعُ َ ت اطوُش اَ ذيُذ اوا ،ًأ
 ِِ  مِ ُف رم وِ َنذَك اِِة أُو   ا.  

 ، ٌََِ َرةُ ھََرة؟ اَا ِھ " ُلَ َر طذه ا
وَرَة داَل ." اُُور َِن اَُرَة وََر ا َُ ما وُع إُ َء

س ون َم إرِِم . اََرة وِب اُُ ر ت َدة ََُا ُُ را
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ِوَرٍة دا داِث ََرِةا إ . َ ُت اھذه ا ، ِ ن ُ
ُل َم ُوع اذي ََُد وَُُد ِ اَو َُما  ًوَرةَ ِدَثُ َم أن. 

  ِذِه َل د وُعُ َُدهََ  َِ إذا ٌَِوا را ھذه ا
  ."أُم وأُم وَدُم ُ ارض: "َهُ 

 ُِؤُُش ا ًوا أُُرَ ِ وَنَُِ ،نَِن ا وٍعَ  وَن
ُِ ُن أن َُوَن ُ وُل وُر ا . َن اِت َ َِر اُؤن

َن داَِل  ََُ َ م، إنأھِل ھذا ا "َوُن ." اَُ َد ط
 مَذا اِل ھأھ َ ٍت د ِذ َفِوا مَُِرُ ن أن ُن 

  . اُ  ،ط ُ اَ َََش ھذه اَواِف

  ِوّي أن ِب اَن ا َبط ،ُِِِل ُر وُعُ َ َد
ُ) َذُھم ن ھذا ام  َوُرُ ) ٥: ١٧ُ ّلَا  ٌَدةِوا ٌََك طرُھ 

 ُ أن ََل  أ ِ رََ  ا َُا ھ ،ِطُ  َِا  َر 
ِِ راَدَل أُ . ُب و نذن، ا ِس اا َ ٍت طُ ھذا

 َ ُا ِِوا مِ َرَؤُ أن  .وُ َلَد أو ًذا أُع ھ
د طِل ا ن ا ِر َر.  

َُِت أد َدة ارِت َُوُل ُ واُ ٍََرََن اذن ُوا 
 ِ ِذھ  وَنُ"نِن، " اَُ ٍدَ "ل زوَن اُُِ ُوَنَرُا .

ُوَن وَق ِِم اَض، وَُ د ر ًَِوَن راُُِ .َدو 

  ."َُُروَن  َوِ ارض، ُُِوَن ِن

 َِِ، ھل أَت ُ ارض؟ وھل َُِزةُ َِ ا َِك ھذه 
إن َُت ََِرُف َِوَِك اَواِف، ُِدُث َوَرًة داَِل اس اذن ِ َم؟ 

 ًذا َكَد ،َكِ  د ْق م زةُِھذه ا نو ،وع اُ
َك ََِِب َوِل ُوع، َِ َُ ء ُھَو أ ،ُھ ي د ٌرِذ  ُطَرُح ل ،

س َن ا داَسُ ،ًِر دِا ل ا . َن أ ولَذا اُر ھََُ
َح  رَ وال اوعاُ  .  

ھِن اَِرِن ن اِ واور، َِِن أً أن َذ ُوع 
اُذ اَ َُُ أن  .ََرُك اِم ِم ن ََظِ َُن اَد. د ََُروا

ذه اَِرة ُھَو أن طٌق آَر . َُوَن  ًَُِِن اس اذن َُؤُر م
ا  مُ م وُھ  وَنَُط َنرُل اَ ََُذ اا . َِ
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َر وأن َُوَن  َ أن َ ،س ا  ُر َُُر ا ذا اھ  وَنَُ
 ِذِه وُوُع وَف طَرُح . َُِن ؤاَل ا ا َِ  

 ")  ُھَو اَُُِف ُم ِن ارن؟" هُ، ًِ اح،  ٥ :

  .طوُت ُوع ُظُِر ذَك اِف وُوُر واُ  ًؤال ُوع) ٤٧

  ُوُر اَم

ُم أَ ًر ًن ِذ ا وِن ا دَُ َِ َرةُ اِما .

دََ  ." أُم وأُم وَدُم ط ُور ام"َُوُل اَِرةُ  هُ، 
ُ ََُِق م أََر ن أيَ ٍء  رَ ذيُء اوع، اُُا  وُعُ

 را  راٍفِ ُوا مُ َو أر ھآ) .  وا ) ٣٦: ٩ُوَُ م
 ُوَنِرَمَِِ ن مَُ .ورُ مَِد ْنَُ مو . َُِذ اَن ا 

  .اود اذي ُِط ًة، ُوا أ ًَدَر اوِر اود ُوع

 َُ وُعُ َ ،ََِا ا َِدِ ثواِت ا ا َِ 
َ ِر ن إِل  ََرِس َ اَظم، ِح اا  َ ُا

 َوُ . ًة ر َرَة َ مَوُع اُ َرَة، ذ َك ا  . ُمََن ا د
 َِِ  . ،ًِ َ ،َكَم ذِل "ُرن أِ لَ ،مِل ان أ َُلُت أَ

ُم كَ   ََطن أذا] .َك اََِ ِذي ُتَطأ ِرُف، وَ  ُمَ
  ) ٩: ُ١٧وَ .]" (وُھم َِرُون

ِذ ا َن  وَف مذا اَدى ھ ذيُد اَووُر اا .

  ً َُ زاُل  َم طا  َر ا ُط  َِا أن 
َك   َِذ ا أن ُرُوا إ ام ُث ُوُد ا ،َََذ

َ ظَك ا  َُ أن ، َِِ ُن ذي ُھَووَر اَدَع اَ ،َ ظإن . ا
َك، َ رََِك أو  َ  ،َكَِ  ،َكِِ  ُدَوُن اؤَُت اُ

رْ  َذَ ،َكَِِ  َن َن ََ ن رَأ ٌَ  َ ظا  ََا أن
ََُِ َرًة  رىُأ  . ،َكِطُ  دَون اِؤَُت اُ ن

 ً ذَك اِن اُظِم، وأَت وَدَك، ُدوَن  را َتِد ُو َك ْم أَإ
وَر اُ وُنَُ ،ِرَكَكم ُھ.  

س َ ََروا "د أوُ َوُع،  اَم ا دُ ذام ھُوُرُ ْءَُِ
وات، ا  ذيم اُُدوا أ َُ ََم اَُم " أُ ِرُف أ ن
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ُ أَء َََك، كَ  أ دُ  ُ وَن أُدِرُ  ُِِدوِ  ًداِدُر أ َتُ   ً
  )١٦: ٥ . (أن َُوَن وأن ََل ُِ ُظوِ  َُكَ 

  

  ََ  ٌَََرة

َ ٌ َِِرةٌ إِذه إَق . ھطَر وا وُع اُ طُ
 َوُ  ،ِزلا  ٌََ ُءُ د ُ أ ُر إُ د نَِواا

ذا  أن  ََ َد ََت اِل، . اِِل ل  اَرة تَ 
 ظا  ٌر  َ  ُث.  

َ َقُِ ُدوِن أنِ ًوراُ َُِ أن  ا  لََُن ا .

َ َذُِ أن َُ ا ُطَ  َدةُ اوا َُر طا َِطُ ن ھ ،
وَءھَ َُهُ . ا  وُعُ وُلَُ" : مُُ ،ِذي واُُِ َل أن

 ٍََ .  ََِر َُءة ََُا َََزم اُرََِد إن ون او
 ،ًد أَُِت ََُُم  نُروَرِة اَ .م، وَُ رُتَأ أ  لُ

 ٍَطر  ذه اھ  َ َرًة ُرأ ،ًَ  ُءُةٍ أ رَ
 را".  

 ،ُُِِر وُعُ َل ،ثا  َِا َِد واِت َِ " مُس أ
 ." (إَرُُو ل أن إَرُُم، وأُُم ُوا ٍََِر وَُدوَم ََُرُم َوُ

١٦: ١٥ ( ََرُا  ِوُا ََِم"اُُأ " ،" ًرا مُُو ".

اٍت ط  اِب اُدس ر َث ُدَوُ  ِوُ ٌَِ وُع . ھذه َن
  ًهُ،  ِر ُوُلَ" ً را مُُداً وو مُُرَد إ  ٍن 

  ." َُوُوا ُِ ِرن

ھل َق ورأُم ًُُة  داِر ٍِج؟ إذا ََدَث ورأُم ًُُة 
ُ َِم، أ وُھَو أن ھذه   ٌدٌر أَك أوُن ُھَُ ،دارِ ِرَظ 

ُة م َِْل إ ُھَك َِِ؛ ل وَ أَُدُھم  ا ن ،كُھ
 َ ،وع اَُ ٍِ  ٍنؤُ لُ دران؛ُُق ا  َفِ ا

ُُ ٍُة  ظَِر ِدار َر وَُ َن . أندِرَك أُو ،َو ُظَر أن 
ُر ٍُُِة  دا َُ م، وھذا ا  ً را ِأن ُو  ،ٍر

 ،ُوَل"نھذا ا  ُا ََ مَ و وَن ُھُُن أن أُِ ".  
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  َدََ  ٌَل

ھ َِا رَرةُ اِا" :  ٌَوُوَ ٌَدَ َُ ُن أنُِ 
ُر ) ١٤( ."ََل رَُ َد  أ َُ ،ددَدِف اَ ،وُع ُھُ  َد وُنَُ

 ،ِ  ِن َُوَن ُِوِ إَءھِ راٍج َت  ُت اطوا
ّي َُوع ا. اِل رِ ذ  َُ  ِوا ُدَوُ  . وُعَُ

 ِرُفَ ن لُ ُدوا َُ َُذه َلَأر د ًَُ َكَل ذ وَنَُ ن
  ). ٢٠ -١٨:  ُ) ٢٨ذاً 

  ارض وُور ام، ن َِدَر أن  ُ إن  أ وُع ُھُ ُمَُ
ََرُا َھذه ا َُِ .ِواا َُ  وُعُ َن د . َطد أو

ًَ  َِّ أََر ر داِء ا ّ اِرافِ  راُت . اِذه اھ
ُ ون  ِرُفَ  ن رَُن، أ ن َِ  ُد دَُ َرُن . ا

 ،ٌلََ  ٌَدراٌج و ،وٌرُ . َس ا أن ِإ  ُسر ُرُِ
 و ُ أ ََِدَر ،وعُ َ واُوُ َن وََُ واُ ًَم و ظَُ أن ِ َب

 َُ أن ًُِ ْنَُ م َُ ن و ن ، َ ًداو َُِ) ُسرَ٧ :

٢٤.(  

اِل دا َر إُظ وُع أنُ رَت، أطوا  . ذهھ 
أُظُروا  .ان أُظُروا وَُم"اِرات، َن َُوُل َ  وَھُر هُ، 

  ُصَك اُل ذ  د ودُي ا د ُوا م وَُو ِمَا إ
 رة اَدة، اَِرِة اا  ُرَؤُ ٍَطر ، َِ مُِِدا

َ ظِھِب ا  َُ رة اَةٌ، وا َد تَ.  

  

 ِا رلُ اَا  

" ِّا رِا"  

) ٤٨ - ١٧: ٥(  

  

ُوَس أِو اِء" َُض ا ُتِ وا أ ُظَ  . ل َُض ُتِ 
ُء وارض َ ُزوُل . َُل ُزوَل اَ أن م إُ ُوُلأ قَا قَا 

 َن ا ٌَدةِوا ٌَطُ ٌد أوِرٌف واَ ّلُوَن اَُ  وسُ . َدىَض إ نَ
َس ھذا ُدَ ََراً ََُ وِت  َم ارى و ا َوذه اھ
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وات وات. ا وِت اََُ  ًظَ َدُ ذا ،َمََل وَِ ن  وأ .

 َََِا  مُ رِ ِزْدَ م م إْنُ ُوُلأ   وَتُ ُواُدَ ن ،ن◌ِ رَوا
وات ا) ". ٢٠ -١٧: ٥(  

ََ) ِرُب اَن ن أطَوِل وأَِب ٍِم َن اَوَِظ ِ اَل  
ُ ُُوُع ن ظَرُ ِِوس ). ٤٨ -١٧: ٥ دَُ ويَ ٍر َُطدأُ ا

 ِّا رِوا ِ . َوُ ُِضُ َن وَعُ ن أنِط ُضَُِد اَ
ذا  أن َرأَ اَد اَدم، إن َن "وذا ُون، .  ھذه اداد

وم ُِض . ونُ وع م ُِطْل اَد اَدم" ُوُع د ِ ًَُ؟
نل َن ُواُ . ُِو  ھذه اداد رَوا ََََم ا .  

 وُع إُ َرأ د" ء،اِوس واُ " ِ ُ  َد" دا
هُ ُوَُد " : َن َُوُل ِذِه َ وَھُر َهُ ." اَدم م إٍَُُُء أَ لُ

ِ  َوهُ ُھ م إُُُأ  نو ، ََِِ ُه م إَُُُ  َ ٍرَُ راٍع
ون دم اَُُد ". ِِذه ًُوُل دا َن د" : َ واُوَُ وَنُِزَ د

اُُوع، إذا أردُم أن َُوُوا ُزءاً ن ُ ،َم أن َُوا َف 
  ." َُطُوَن   ِ َََِِة اس

 َُُُ َن  لُ وأن ،ِ وَسُ ِطَلُ ِت م ِِوَ ِن ُدأ
 وِسُ ًٍل إِ ٍمِإ  َن . نرِوا َِ داِد اا 

 ِ ِِظر َن تِن ا ِِا ََُُ ُر َُ وَف ،ِا  
ن رَوا َم ا َنِل . و ن ٌز َرُ فِذا اوَھُر ھَ

َل ُوَس ، وأنُ لَ رٍف ن ت  َُ َء ُ  وعُ ِر
 ِِ ِل ن ُم َُ وَف رِوس اُا.  

ُس ھذا اوُ ُولُ رُت اَ وَف ُ  فِ"وسُُروح ا " ِ د 
ُوس" رف ا) ".وس ٢ُورُوس ). ٦: ٣ُ ُروَح ا ُس أنوُ ُبُ

ُوِس ُل رَف اَ نو ،ُِ . ُروَح ن ،ُِ وِسُ ُروُح ا
  وِس ھوُ ا . لُ ن ُر َذُ وِسُ ُروُح ا ِ وسُ–   َِ أو

 ِ ِن ن د ُوِدَ  –  ِبَ  . ذاھ  ًُز دا َرُ وُعُ َن
  . ار

ُوس، أو  ، ِرِه وطِ ُِِروِح  َد ا وُعُ َق د
َر َطرٌَ أُرى ِر ن ھذا ا. اُوس ِرار ر ُ أ ر، ھ
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 ، َِل أن َُطَق ُوَس َ  ِِة   ََِد ِل ن  وسُ
 ِب . مُُوَن ھذا، أو أََ مُ ُوا أِرَ م مُ أ  وَن إ رَوا َََُا

 ِبَ ِر َِطُأ ِ وَسُ وا أنَ . َِطِوا ِ َب وا رَد أ
  ِ  وِس أوُ رَف ا ُوا َط  ا َ َن ا َِا ر طا

 ِبَ ِة.  

ََ◌ٍُمة اَأو ا ،ِا رِا وُع أنُ َنَأ  ُ ا
 رِ  َدز أن َ ُُذهن رَوا ََا . َم أي إن ُ َر أ ذَ د

ٍ واَِدٍة  اَّل  ِِر و ِذِه ن ٍذ َمو ، ن َو
وات ارن وِت اُ  َرَوُن اَُ ،ذاُوا ھَ أن . ُ ََن أوأ

ُوس، ن َُوُإن م َْل ُذهُ وَُُوا  ا وِوا   َءظُ
 ِ ُمَُو ُُ دُ َن ذيوُت اا.  

 ِِ ن    تطوُق اَطُ وُعُ َن )١٧: ٥- 

٢٧: ٧( َ ،َُذه ِ ََبوط ِ َم ذيا ِرَن ا َرَن ، فَزُا رِا
ن اُراِن دَ  دِل اِر" . رِ " َن َن رَوا َََِا ً ِر رِ  أ ،

ً اذ َن َ أن َُوَن  ِن . دا دِل ار َ واٌر وعُ َدى َن
 َ ُواَھو ،َ د  ِرِل اا  ُدوا دَ مُ  ءب ھُؤَا 

 ِا دُس (ارَ١٥، ٨: ٧.(  

 ُُِّأ رِ َد رَُ ذاَكآ  ِ را َِ دا رِ َن .َد ِر دَ د ن دُل ا
ُم أرار ظِھِر اُُور،   ِسَم اُروا أَظ أي أن . ُ َِِت اَ
 َ َُوُ ًَراَظَ َ ،سا ِ وَن، أوُطُ د َُم اُِظَر إ َ

ُم َ  "ونُ وَع َُمُ َذهُ  وَھُر هُ، . َدَُ ون رِ
 ً ودَُ وَنَُ أن َ ل ،ً ُُِوَن أَُ أن . ِ َماً أ رِ وَنَُ أن َ

 ِو ِ". م ذا  س َم اأ َِ م اَُوا أُِرُ  ن َُذه
) ١: ٦(  

 ،ً ِِ ًا ر َن ِذِه وُعَُ ََُ ذيا رِا ن  أ دَدة اا رِ
 ً د ًا رِ َِِظُ َن .م ً ن رَا رِ  ِ ِسأ  ًَِ ْنَُ
 ،ًِِ َن دو ،ِ ْنَُ مَ سدَُِب ا ٍ ٍر  ُدَِ.  

ن اَُود،  دل اّر رو ِ َم ذيا رَِن ا رَقوُع اَُ ُص َُ
 اَ ِدُو َت ھذه ھ ا ا . ُدََُ م ُراِن ِو
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  وَنُ َُا ََُُ َن ذيع اِف أو ا َزُا َِون ا ِر 
 ِ راُطورَن ا ُأ ز  ًزءا ت ِوا ، ِوُت اَِرَا

 را ِ راُطورَل ا ت ا  ا ِ ِوُا َِر . وإ د
 ََك ا وُعُ ِ َن ،َِِز  ودَُن ا دل ار ل َُا َِِو 

 ً  ِذِه ِر َن َ ًِراُ َن ُھم رِ ُِن أنُ.  

 دُر ان ا دادھذه ا  ُُُوَ وُعُ َن  ُمَ د 
ن رَوا َََِا َ راٍعِ  ًَن دا ذا دِرُكُ ،ّرِن اوَف . و
ب اذي ُن ََِدِدهِ  ل او طا َِطذا ا ًأ ًَ دُ ِطُ .  

ات وَف ُ َُوَع  ر ّت ،نرِوا ِ داد اھذه ا 
 ِ ًراُوُل أَ" :،مُ َلِ " ن "أوو ،  ٍلٍت َطوو مُوَُ د

 َُ ِ مَُُُ  َنوا اَُإ ". اٍت إ رَ تِ وُعُ ُرُ وَف
 َُ وُعَُ ِطُ مَ نن، و دِل اِم ِر .  

َر  ِرُل ُھَك أوٌت ُ واُِق ُ وُع  ا َ ا ر ط
 وَسُ ُوان وَط دوس. اُ ِم ُروِح ا ِ وَسُ ُل َُ وَفو .

  ُُ مَِ م ذيِدّي، اود اُ َم ا َرًةَُ وُعُ ُِفُ ًأ
 ََِِ . َ ُھِ ُسرَو   ََواُ مَِ  َووَع وُھُ ِنِ

ُق  وََ ٍَطُ ِِوَ  َدُھم واَُم وُ  ،ودَُن ا دل ار َ ٍ ِداَ
 وِسُ ) . ُس ٦ -٣: ١٥رَ ١٣ -٩: ٧؛(  

 ا ُظُر إ وَُد ،َِ َُ  ورُُھذه ا َُ ُنو   م ا
 ُق ت وا ،ًَراَ وُعُ اھ د ن، ا رَوا َََ:  

  أوكَ 

ِ َُل َُِدِء َُ لْ " م أَُِ دَ .مَُب اِوَُ وُنَُ َلََ نَو .

ََ ن لُ م إنُ ُوُل أ  َب وأِوَُ وُنَُ ًِط ِأ  ُب
ون َل  أَق . ون َل ِ َرَُ وُن َُوَِب اَ. اُمِ 

رَت أنُ . وُن َُوَِب َر ََم َذَ َكوُھ َذَا َك إَُر َت دَ ن
ُ َكَُر َكُرْك ُھ ،َك ًَ َك َِْطإ ً ْب أوواذَھ َذَاَم ا د

ْم ُرَكَ .  أكَ  دََل و ٍذو) . ٢٤ -٢١: ٥(  

 ُ َُُ ا َِن ا َُ ،س دُِب اَر ا ِنَِ ُدَوُ
 َِِِ .ن ُھَِِن اَھ" : ً أو ُ  "! َطھذا ا   ٌءِإ د ،
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ُق اطوت  أ  ،َدُ ظُِر . ھذا ادد َطُ َف وُعُ
َُ" : ًُم ًِ  و اُؤَن ارن، أو..  مُ ،وَكُأ ".  

ُا َ ِ َِا ِ  ھا  ًرا ًداد وُعُ ََُ َنؤ
َق اطوََن اُ ََِو َُُم َ وَھُرهُ أن . ارن َطُ أن 

م  رِذ ا َِد وا–     إ َِِ  ِد َس ذيا–  
ُدُم اُش و ،مَُ ُدُ نذَك اِأُو . َ َسَ   ًوُ  ن

 َ َِ َوَ ُر ُ  ُدَوُ َن إن ، رِدََدِة اِ ِ َن ِرَبَ
ُ ِوع  ُ ذيا"أ ".  

 ُن اخ اذي دَ ٌِء  ُ إذا  ر أٍن آ  وُعُ َم د
 أ َ ََ أن  ،را دِ) ُسرَ٢٥: ١١ .( ًُم أَُ وُھَو

  ِّو را ََُِِر اإط  ِّو ردأ اذا ا)  ١٥: ١٨- 

١٧.(  

 ٍَ َؤُ َردُ ًة رَ ُتَِ ن ٍتِ َِ ُرُِ َرةَ ٍ ِإر
 ًِ َِرُ" : ُرَ  ُ م إنَا ََر أن َطَ ن  ً  ُ "! مُ

 ًر ً مُ َرب . أظذا ا ِِرِف اا  وُبَُواُن اُا
ودَ  اَِب، َن ُو ً . أَظُم ٍَُِ أَم اُرَن: نَ 

  ." اُرَُوَن ارون: "داَِ ِِِِن ط

ُِط َ ِب ا د أَط ھذا َُر َن ھذا ھُ  ُل اَو ا
ِ اِ اَ  أن ُوَِ اُؤُِوَن ِء   ھن ا وّيَم ا ا

ََ ِظوا ٍ  ِت.  

َك م ُْل أداً، أو  أ َط ُ ذاَك أوَن آ دَدةُ اَم ا َكؤِذ أُ م
 َمأ  ٌَوُ َكأ َ َكََ ن ،ً د . َدِرَ وُع إُ ذَھُبَ

راِع ادا َِّن ََِن ن َِب ََُِ ، اََب اذي َُُب  ا
ُوَر ِزاز َه ا. ھذه ات َب واََا ُم أنََُوِة و

واوات َ أن ََُ إذا أَرد أن َُوَن َدَ   أ اُؤن 
 َموٍل أُ ٍل.  

 

 

 

www.arabicbible.com

info@arabicbible.com

الخدمة العربية للكرازة باإلنجيل

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



 - 33 - 

كَ  ُدوَ  

رق طا  ََُ َتُد  ًرَ َكَِِ ًِراُ ْنُ . َكََُ ِ
 ا إ َِك اََُو ِا ُم إَنا ا  َُ ّرِط . قَا

  )٢٦، ٢٥: ٥ (. أُوُل َك َ ُرُج ن ُھَك ُ وَِ اََس ار

ُق  َطُ َف وُعُ  ُرِظُ ،حن ھذا ا َرِةداِد اا 
ِداأ  تطوُدوّ "ھذا . اَا " ََُِ ُُِ  ُھَو ُ"ُُِ ." ُنَ

ََُ ٍءَ ٍمَ  ُشَ . دًة ،س ِض ا َ ٍل ُوُمَ د
ھذا اَُدو ُھَو . ُھم داَ ًُوَن  ال، وُن َُل  اَُرة

ِدَ  َُء اُؤن ھ ٌدِنَ ًة وا َ ُ واَُِ أن  ل،  َنا
  . وَُوَ اَُرة

 ًَدَر ٍََرة،  ِدا داءء اُؤھ َ َُ ُُِ ًأ
ن ا   َز    أو ،ُِ  وَنُ َُ . ا َُطوا

ُطوُ " َرُدُ وُع أن َُط َ أداِ وُِ، ھ د،
م ا ِِ ". وَنََُ  ،َِ وا ِ ن اَوطا َ ُذ

ُم ُ رُدوَن  ة أ رُا ََوُھم اُُِ رِھُنَُ َد مِ وَنَُ و
  . ُم اَر

 َ   َطَرَة ا ُطَ   َم أِس، ُرُأو ا ُدوَذا اھ ُُ
 ِ ؤوِ ُلَ ُِذ اِا َ زاع ب ا ِِوَ َدِمَ  رِص

ُِ .  َش أن  ،ُِؤوَِ ُق  ُ ُوُل أَ ُسوُ َب
س  ا لُ َ ٍمَ) ١٨: ١٢ُرو .( ُ ُؤوَ  تذه اھ  

َ َدھ رىُأ ٌَطُ و ، َُدأ ٌَطُ . َطَرة ا ِ َسو– 

 –وذا ُن ُر َُؤوَن  ُدوَ أو ُُِ ََُُ  .  

  اء

ِ َُل َُِدِء َ زنِ " م أَُِ دَ . ُوُل أ  ن وأ لُ م إنُ
 َِِ   َد َز َََِ رأٍَةإ ُظُر إ . ََُك اُ تَ ن

َ ٌُر َك أن ََِك أُد أَِك وُ . َُ ُرَك َْ وأ ِكَ  
. َطْ وأ ِكوإن َت َُدَك اُِ َُُرَك . ََُدَك ََ  ُُم

 َُ َك وُِد أََِك أ َك أن ُرَ ُ مََ  ُُ ُدَكَ ) ".  
٣٠ -٢٧: ٥(  
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ل، ِ اِراض أن ھذه  ِر ً َوُ َن م ھذا ا أن 
ل ر ًَ َُ تَ وةَُا . أن ِِواَن ا  ًُق أ َطُ م ذا اھ

ت، اواُ ِِردَن أن َُنَ ً وُوراً ن أِل ُوع  ِ ء اا 
ا . َ ِ  ُقَِط مذا اھ َو أنذا ُھُق ھطُر و

  . اِِس ار

 ًأ ب، ُھََِل واَا َ َل  َدِرَ وُع إُ ُِر
َ زا ِ ِطَ .   زراِف اِ ََُو  َوَة، أو ا ْم أنَُ مَ وُ

 ً ِر ِلِذاِت ا  ز ٌَِوُ ٌ ِطَ ُ  ْمَُ م ،ُِوُ . ُُدهَ َن ل
َُ أن ً إذا أَرد  ول أَوَن اَُ وأن ،ِِواَ نو َِ ن ًزءاُ وَن

ِا ِأھوا  ِطَرَُ َم أن أن  ،وروا ُِِر ا َد .  

 ََِواُ َََرا ََر أن  ، زا َ ِطَ ِرَفَ ُِرْد أن م ذا
، زا ُوُد إَ ا َا  زِر اأ  َرُقََوة، واَ ُر أي ا .

  َِِِر  ، طَا ھ  ً َُ ً ب رو اُُوُب أَ طُ
وة. اِد ادد ا ََُ َرَةظا ولُ أنَُ َب . َُوة وا وُد إَُ

ا  ُُ ا ،َِرب اِواَدِة اِ وُد إَُ ًدا ُ ِطَوا ،طَ
ُس  دُُب اِا َُِ وت"اَ". ) وبَُ١٥ -١٣: ١ ٦، ُرو :

٢٣(  

َُ  ِوُع وأُوهُ ُوب َُِ أ ِطَا  َرَِ ِل أنََن ا ُ
 َل أن ُِ ََُو ِھِ اَُ ،َِ ظَرًة ُظَر ن ِ ِرا َ َن

ِھَرة وُراَِن اوة طر ا . ُوَدَ َل أنَ رَِق ا◌ِ قَُ أن 
ََواُا َِِر َوةُ إ وا . اَُ ِذِه أن  ُ وُع أُ َم د

ُوا   ًو ِربا) . ١٣: ٦(  

 َ ِعِن إ وعُ ُم  ،َُا دَ ِط ن أو َُا ِ
 ً ِرَ َق َطُ أن َ . ُِر إُظ  َن إن ُ َو أم ُھ ذا اُروُح ھَ

َظر ِن ا فَُ أن  ،طَا إ ُوُدَ . رَدهُ او ا َ طمُ اَ ب
َور  ا َظر إ س راِر اِِب إ ،ومَِم اَا  َداھ ُذُ

 ِم اَُو ُرُ ا  َِم اوا.  

وُدَ ِد َُُ  َن إن  وُع أُ ُمَُ ،ِذا َِر طو 

 طَلذا ا ِمِن ا َفو أن  ، . رٍن آ  ن ُم
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َ ، أن  طا إ ُوُدَ ُدات أَ إن ُ َو أُق ُھطدام، واا
ھِب إ ذَك ان ذِن ا َفو) . ٨: ١٨.(  

  زوَُكَ 

ِطَُ َََُرأَق إن َط َلقوَب َط  . م إنُ ُوُلَ أ  وأ
ِزَ َُ َ زا ِِِ إ َُرأَق إن َطَ . ُ  ًََطُ ُج زو نو

ِزَ) ". ٣٢، ٣١: ٥(  

ِر  َذ َق َطَُر و َُ أن َ لََرأِس ھذا ا  وعُ ِم لُ
ر اطماھذا ا َِطُأ ◌ِِ ذ . ذي ِبدر وع ھُ ُ را

ُرَُوَن َُوَن ُم ُر ا واور  اس اِرَن ِِِ م 
َن  ھذا ام. َد ِ اََل ُل اَُ وَعُُا َر أن َذ أن .  

ُ َب وسَل ا مدم، ووا ل ا َد ُھموا ُوُل أنَ ُن
ُم إ اة  ُِق ھذه اَط ُ ذيور (اُزُم، ). ٥ -٣: ١٢٧َُِد اَِ

اوم، . اَُد واُو  َُِة اوِد  اَوِس اذي أطَم إ اة
وَل ا ُنطِوُل اُوسََر ھذا اَو ََط م أن . ُلُِق وا طا

 ھذا اَطَُ ،ُم . أَ ََرُ ًِد ً اِر ن ارات
َق  َُط أن  ،ِِواوع وُ لَ ن ًزءاُ وَنَُ أن إذا إرد وُع أُ

زو َ َِ  ََرُا َُِواِ .  

 ،وُ ن وَنَُِ َََوَن وا رََن ا ُث ن ٌلِ ذاھ
وُ ِ ُمَُ َن  مِطم وِِرا َ قِواُ م وَعُ نو .

 َأو وُ ،ٌََُل َزوَُق َرإذا َط ُ ق"أَب َطِ ِطَُ) ". َِ
٤ -١: ٢٤(  

 َ ،رىُأ ٍََُ  مَُِدة أء اھُؤ وُع إُ َرأ 
ُ) وَ أن َُطِ ُب َطٍق ُزٍل أو َِو ،َِب َوِة ُُوِِم  

رِ اِري، َن ). ٨، ٧: ١٩ َن ا مدَِد اا ََِرَ إ َذا َر
 رَدةُ ان ا ًءُ ٌلَُن َر إذا ُ أ َِ َوُ ُروَن َُ ودَوَن او

طَِ   وأن ََطُ أن ِِ َن ،بََ ن ِر َِزو .

َر أَم زوَِِ أو أَم أي أٍَد آر ذا  رَُ ل أنُ رَن ا ًُوطَ ْنَُ م
 َطَ . ُ ٍََر أ ِوَ إ َ َُ أن ِِ َن د.  
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 ،ُ أ وُ َرذا أ" َب َِطُ َك أن ،َكَََت زوإذا َط
وَج ٍَ ." َطق زُب اِطُق، و طَب ا ُرُذ َن ِق ھذا طُب ا

 َط ا َِِزو ِمِھ . شَا  وى ِد ت ََو زا أن 
 ََِِط ِءا ََِ ِوُلُ وُ َن ،ُدوِن زوجِ وِدّيَُا ََُِا 

ِق ھذا طَب ا.  

َق ُولٌ  طا ُم أنَُ ْنَُ م وُعُ . ق طَرهُ ا ُ) ِ٢ :

١٦ .( ِذِه أن  ،ق ط ٌبََ َكَن ُھ إن ُ ُم أَُ وُعُ َن ل
  ھذا ار  ًراراوا أُوَُ) . ْرُظوع، أُوَذا ان ھ ِدزَ

واج و اِ ون  ١٣، و٧، ٦اَُت  زوَل اوس ٢و ١ُورُ(.  

  ََُِكَ 

" ُ م أَُِ ًكَ  أَأ ب ر ل أوِفَ ُثَ  ِءَُد َلِ .  وأ
 َ َوا اَُِ  مُ ُوُلَ أ . ِرُ   ِء   . رِض و

 ََِدَ ُوِطَ   .مظِك اا َُدَ   مَُور ْف . وَِ و
َك   َكِرأوداء َء أو َدًةَِرًة وا َلَ ِدُر أنَ  . نَُِ ل

 م وََ مََ مُُ .ر رَن ا َوُ َكذ  زاَد و) ". ٣٣: ٥- 

٣٧(  

ھ ُن ان َرُِ إ ٍم َدِة اُرون اَُود، اذي م َُْن 
 وِسُ  . ِم ا ُق  دُ ٌمظ مَِد َن ،ِدِھم 

 َِزُ نَُ م م اوا ِزُ ت)  ون، ). ١٦: ٢٣ُُوَ واُ
أُُِم "أو " أُُِم َذَ،"أو ." أُُِم َِذَھِب اََل"أو " أُُِم ََل،"

 َا  ا َِ ذَرض، أو ." ذ وَنُُِ ِء أو  وَنُُِ واُ
  .ُورَم

 َُوا َُوَن  ت ھذه  م اِ  واُ نذَك اِأُو
َِزُ نَُ م و َِزُ مَوا . اََُ م نذء ارُص اا

ُ إٌق ََِ ھذه ازاِت اَُدة،  وا أَُِ  ُوا أنََوَن إذا إَُدُ
 ً ًِزُ ْنَُ م ِزمُ.  

 ََِِدَر ًداَُ ُمظَن ھذا ا َِر  ًةدو ً ََِ ِِوَ . َن ھذاو
 َ ً ًُِأن    َِا ِ َِوداً  اوِر أ ز َدََ  . 

ع اِل  ا ِِر َ ،ََِم اھذا ا لُ وَع أزاَلُ ب أنََ
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ر ر َن ا َن م واا  زاَد  لُ أن ! َو أنم ُھ ذا اُروُح ھ
  .ورل َِِم َِرِل اَََِذهُ ََ أن َُرُوا 

  ارار

ِ َُل ٌَن ٍَِن وِنِِ نّ " م أَُِ . واُِوُ  مُ ُوُل أ  وأ
 ر ا . ًَر أا ُ ْل وَ نََك ا دَ  َكََط ن ل . ن أراَد أنو

 ًداء أ را ُ ُرْك َكَو َذَُك وَُِ .نداً  وِوا ًِ َرَك َ
هُ . َْن ََك َِط . ِذَھْب َُ إَن ُردَ  َك ِرَضَ ن أراَد أنَو ".

) ٤٢ -٣٨: ٥(  

 ا ر طا  ن رَوا َََا َ ًدا دَُ ُِفَ وَعُ ُدَِ ُھ
وُ وَسُ واُ ُروا وَط َ  . َُ واُ ون ددة اء اؤون، ھُ

" ِن واَ ُنَنّ ا  رُ ." نُِر ا  ذاُدوا ھَِ م أنُِ ،وج
َِ ن، وا ِوهُ، . ا  ُنُِ وَعُ نُروِح "و َ ُقِأُوا  أ

نّ ا"اُوس اذي َُُ ِوَن   ن ِن واَ ُنَ".  

 ََ د َلَ و وُ َأو د ،ِق ذاك طِب ا
َن ُ ََُُدوداً ُُوِب اَ ٍَِب " َول، ٌن ٍَِن وِنِِ ّن،

ََ رِب اُ .مِ َِم اَِِن َر دَُ َنو . َ ُدُھم ذاَر أ
وإذا َ أُدُھم ." أُرُد أن أَِر " َُُُن ار، َن َوُِف ار َُول، 
  ."َطُ رأَ" ََُن ار، َن وُِف ار َولُ، 

اَُن : اداُ َُونُ . َم َُْن ھذه دا ٌَل رِ ٌَِ ٌَم
 ن ِن واَ  ّن  . ُك رُ ا َ روُن ُروُح اُ  ًِ ذاھ

 َِت اَُا . َد ِِطو ِقط ِ  ن وُعُ َم ذا
د  ََُ ٍد ل أر ،ن أٍُس . ُؤَُذ إ اُ ََِة
 دن ا وى وَنُ دُ وَنُذَھ س ء اُؤھ أن ِِواَن ا ،راتو

 ِ رَدِف ا مِ وَنُِطُ مُ ؛ إَداِد ا رَُ ن َرَاً أ د ًدا
 ِّا . َِِظأ و ،ِ  ،ِ  َر َؤُ ذا أن ُنُِ َف

 ،َِر  َِّد؟اَِل اََ  وعُ َم ذإذا أ  

 وُ وِسُ ن ُروِح دََو أُھ  ذَھُب إُم و َُ وُعُ َن
 ،ًِ َم د" ّر وا اُِوُ  مُ ُُول أ  ذا ." وأھ  ُقَُ ُ إ

 ُق ا َطُ ُ أ ِِواَن او ،رم ا ا ِ  تطو
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ُوا ا وَُ َذهُ أن ُمَُ د ،نِدَ طُداَء ا رُطوا اُ ر، وأنا د
َدُُ وَن ِل اوب، وأن ذھُوا اَِل ار، وأن ُُطوا ٍِء 

ذا َن َُُم ُوُع  . وَ رُُوا أن ُِرُوا إ ًطُُب َُدَُم
ب؟ اھذ ا طا  

 ھ ال دَ لُ ُ وِق   ٍلَل أُُت َرَ د
ُھَك !" ُ ُذ أرى، وُُل ر"اِل اََُ ، أَب، 

 َِراُء  أَ"ٌت ٍر َ َدٍة َُوُل،  طا لُِِراَو ِ ".  

ِة اَ  ،ََُِل َِِق  ِذبٍ ُُِن َِة أن َُوَن َِراِع  د ن
 ُن  ِذبٍ ون اََة َُوُن ط ِراَع . ُرذان ُ رذان، إذاُ َقو

ُف  ر ٍبِذَ رذانَُو . َش إذا ُ ُم أَُ وُعُ َن َُِوا ُُذه
ِ اَُر  ،ِطم َ اِس  ھذا ام، ُظُِروَن ھِل  ا

ََ  ُ أن َُوَن اُُوُر ھذا م أھذا ا.  

ً أن  وِدَُ ُرواُ ن أنرَُِن او رِن ا َن ،مَك ا 
 مَُِ َلِنرو َِ . ُروَنَؤُ د واُطُ م أنِ َنو

َُُم ُوُع . ن َُوا ذَك، ون م َُن ِم أن ُذُِوا وٍِف َرديء
ِر َُم وٍر واٍد، إذَھب إَن" هُ،   وَكَُزإذا أ . 

ِل َن ا ،ضُ  ول اا  ًوداً ُروُُ واُ نر◌ِ كََُن اد دََُا
ذوع اُ ذ وى وأ ِب ،َنؤُ واَُوا  نوأُ

 َ مط  تطوناو رن اَُا.  

  

كَ  ُدوَ  

ك" ُدوَ ُضَُِك وَرَ بُِ َلِ ُ م أَُِ . ُ أ  م وأُ وُل
وَوا ِل اذَن . أُِوا إُُِِ م. ِرُوا ُِم. أِوا أداَءُم

وات. ُُوَن إُم وطُرُدوَُم ا  ذيم اَُء أوا أُوَُ َِ . ُ 
 ظراِر واا  ُطُرن، وِ راِر واا  ََُ ِرُقُنِ .

وَُم ي أٍر ُم ُِ نذم اَُإن أ ُ  . وَنَُ ًُروَن أ ََس اأ
ُروَن . وإن َُم  إوُِم ط ي ٍل َُون. ذكَ  ََس اأ

. أَ ًُوَن ھذا ا  ذيم اُأ أن  نِ مُوا أُوُ واِت ُھَو
  ).٤٨ -٤٣: ِ) ". ٥ل
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 َأ  داد اھذه ا ُِد أن  ِم  ًَوُُ ُرَداُد اا ھ
 ًطراً و وعُ . داد، أوھذه ا ِ   ًو ْق م َُ

اً م َُْق ذا ُم َُوًى أِ رَ ُِ .ُ َُِن ط ُفَ  دِ ٍ
 َُِرَ م أنا .  

  َرِة إ ً وُعُ َُدأ ،حھذا ا  َِد ِة ا رَِ
ن اَُود دُل ار ِ ُمَُ َن . ًِ وُعُ َم ،ة رَھذه ا" : ُ م أَُِ

 َُِك ورَ بُِ ،َلِك ُدوَ ُف ھذا ." ُضِ ُفوا ،وُ ن َن
ن " (ُِبَ رَكَ "ُو أَر ًِ، . اَُر ن ِد اَُود ِو١٩ :

 ُم ُْر أداً، )١٨ كَ "، و ُدوَ ُضُِ ". ،ُد داُودَِ ،رزاِر ا 
 ُ ، ِبَ ِبََِ ًَُن َر ذيا داَءَض أأ ُ أ ُرِ .   و

داَءَض أُِ ن ِ ََِِ  ً ِرى َو.   

ح، َن َل ِراَء ِداِد اد َر ارة ن ھذا ا
َر أن ھذا ام   اُم داً  أن ذ"ُوا  َوة اُطَ " اُ م 

َ َد َنِ واُ نذَك اُولَا ِ . م ذا اوُع ھُ طل أ
ُم ُوا َذ  ل، أََا  َكوِرِھم ُھُُِ ُونُوَ واُ نذَك اُو

وع اَُ . ن وُدَ مِوَ َُ"ذ " َوًىَُ مَد َن ُ أ 
َوةَُك ا  َكُروا ذَأظ د ،وعَُِ زامَِن ا ٍل.  

إذا : "ھذا ُھَو َوَھُر اِزاِم اِل اذي طََب ُ ِوُع َذهُ 
َن أن ُِوا ََُم وَُوُوا  دَُِ واُوَُ م نو ،وََُ م أنُأرد

 َُ ِدُروَن أنَ  ،ِذ  واو . ،ً أو وََُ ُدوا أنُر َم وإن
ِس ارَن ُِ م  ا لُ َل–  ،ُّمَب، اا ،َو زوج، ا زَل ا

وإن م َُوُن راََن . َ ِدُروَن أن َُوُوا  ذ –اود، اواَِدن 
ُِ لُ ن واََ نِذي واُوَُ م أنَُُِ ن ،) ". ُو٢٥: ١٤- 

٣٥.(  

َُذوا ھذه اِزاِت َه ُوع َوة إُُروا ھذه اََ نذَك اِأُو .

وَن أن ُِوا ََُم وأن َُوا ُوع دَُِ مُ وَع أُ ُرواَد أ .

 َ د رأوا ا واُ ُرَوَن وُِ موُھ ،ِّو رب ا  نا 
ھَُ .َم إ ِن َِِم رَرة اِذه اھ  واَُرو . د
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 ،َن ُُِرُھم َِط ذا، أَن   داد اھذه ا  َموُع اُ َطأ
 ب ُوا ھذا اِ أن َ َفو ُ مَِِل إ.  

رَ ا َط  ھُؤء اَدة  ط ي دُم ا دَُ وع ھذاُ ُم
وُ وِسُ مِِطِرِھم و  ون دذي . اؤال ا ُروَن اُذَ ھل

ََ وعُ ِءطإ ى إ ذي أدُر اوس، اُ  ٍذ ِلَِ ن ِرَحل ُط
ؤال،  َك اَن ذ ؟ِ ري اِ ؟"اِرَ ن ُھَو) " ُوَن ) ٢٩: ١٠

ون،   رَوا َََُا َ ا ، د َق اا ن ًا د ً ًؤاُ ھذا
ُ لَ ٍص ر َُوِديّ  وِدّي، أَُوَك اَُك ُھَو أَر ت أنَ  ،ما 

ك ُدوَ َن .قطذا اھ َِطُأ مَ نن : ووِدّي، وََُك اَرَ ْبِأ
  . أَِْْض ُل اِن

ِ أداِ ُھو ََ َِا دا وا أنُظُِ ن أن ُدوا " : واُوَُ َِ
وات ا  ذيم اَُء أأ ". ََرَا َك ھذه ھِوُع أُوُ  َدو ا 

ِ َِاذن ُوا طوَِ ا وا َِ  نِدَ طُ ٍم.  

  وَنَُ أن َ ذيزام اِِن اَ رَدأٌ آ لَا  َكُھ
، إذا أرد أن َُذ َم ُوع ھذا َ ِل اَدّ  ا ِِِوَ . إذا

 ،ُداد وھذه ا رأَ"،ءَ لُ ُرَََ ،ھذا ََ إذا " ََ ن َدھ
 َِ ًَ ُم َس . ھذا ا َِ  َظَُا دِرَك أنُ أن 

 َ ِِق ا َدىوع اُ ِذ.  

 ُِس إوُ وُلُ رَم اَِ د ،ُوُلَ َب َد ذِزاَم ا" َِا َ
 ُتُِ ؛   ل ا أ     دَا  َنهُ اأ 

ِ َُ َمَوأ  َذي أا  ِنِن إن، إا  ُهأ) ". ط
٢٠: ٢ .(  

 ؟ا َ َبَُ أن  ذا َل ن َنوَن راَُ أن 
 ََُو ََ . َل ،ِ ّصا ََُ وُعُ ََوا د" : ُ  َْ م إن

اَِط ِ ارِض وَُت َ  وَدھ، ون إن َت ََِ ٍر 
رَ : "ُمَ ". ًِ َ ر طِد إ  نب، اا تأَ . ول؟ُذا أو

َ ذه اھ ُت إِل ھذا أ ن؟ وَ ن ھذه ا  َ با أ ".

 ،ًأ َ دكَ "وَد إ َ ،ُبا أ ".  ِء َن ا وٌتَ َُ
داً : "َهُ، دَُ َُُو ،ًِ ُت ھذا د) ".  َوُ٢٨ -٢٣: ١٢ ( 
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وا ُُ  َُوِِم ِزاِم اِل  ََ َذهُ أن وُعُ َرأ ،َِِِر أَزإط
 ََُ ََوا د ُ ًِ مُ َم د ذيا)  وُ٢٦، ٢٥: ١٢ .(  

ِة اِء ُل ٍذ َُوع ا أن ََُ ھذه  رُد اأ ضَ
 ةا" :وَرةُا  ْلَِك وأرَ د َ ،ُبا ٍء . أَ ي دَُِ 

ْد َكَ . ُرُدهُ  َربّ  َ ط "! ِة ا ا  َرِ َ َد ط
ھ َت ِظِل  ،ِِط َدھَ ُم وَُل وَُطُق أَُ وًى 

  .َق ذا ام و  ِ ََِِري

 ًِرُ ًا ُدوَ داِويُ زيس ار َن ، دُُروب اَُل اِ
ََرَا  ِرَحُ ً ِرُ.  َن ذين ا َن اِرُُد اأ ُ َل

 ،ُِِرِ ًزاُ" وَف ،سر  ِرھذا ا َ كَ إذاُُ "! َب
 ،َل أن "رس،  ا ُ ا ھ  رَف د وُنُ ُ و ،ً

َُ "!  

 َُ وُعُ َم َف ُظواِ" : مُأ أن  َنِ مُوا أُوَُ
واِت ُھَو ِل ا  ذيا) ". ٤٨: ٥ ( ََِ"لِ " َ  لا

 طَِن ا ه زَُا . ، ل" ُ مَُ  ،َن  ،ن واُوُ
وإِذُوھِ " ل"ُزُُِم، أُوا ِ " ََِل"إن َت َُِ ". ََِوُوا

ُوس، ٍََُِص . ن داَِ وَِ ھذا ادد ن ُروِح ا ِِ لُِ ُم
ِوي ا َل أ وَنَُ أن  ُ وُع أُ ". ِ ِدو  وُع أُ ُمَُ

 أ ِ ل وَنَُ ِوي؟. أن ا وَُف ُھَو أ  

 ُا بَأ  ،مِِوا زو ُِ زواَج أنُس اوُ ولُ رُم اَُ
دَ َم ُوُس ھُؤء ) ٢٥: ٥أُس ." (َِ َُ اَ وأَمَ 

 ،طُو َطأ  ُطواُ وأن ،َََا ُا بَأ  ،واُِ زواجا
ُھ ِ ُمَُ وُعُ َن ذيا َُ َءل اِ ُمَُ ُسوُ َن : أن َ

ُھَو ا  وَنَُ .ٌن؟ُِ ل ھذا  

 ُ إ ، َِ د؟دِد اا   ر دَُم ا َو اُھ 
د: "اَُء ام رُ ُُس ." اوُ َب ُه " : ِ ن ُتُِد أ

ا َ ًا رِ ِرَكُ .ِ ا َط◌ٍَبِ َوّر ُھ ذا اوھ َا أن ،
  ).٢٧: ُ١ووُ) . م ُھَو َرُؤُم اود
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 ً ٌلَُ ُھَو وع اَُ ُِم اَو  –ھذا ال ُھَ 
 َِر  ٌةد–  ا ِوَ  ظزة اُِت ھذه ا إذا إ :

"،ا  مُم، وأُ ُو، " ا" َُ ً ". رََم ا ا نو
 ا ِِ  د ُھَودِد اا  ًم ! د ذ اذ ھأ ِ

َِھذه ا  َبُأَ و ر ،ّدَِل اَ " : ذاوع؟ وُ َل ذا
  " َد ُوع؟ وذا  ھذا ؟

  ُقَدُد اُب اُِ ، ََِِ ن وبَُا َِطذا اھ
ُ وع،  َن ُُد ھذه اُوة ُِ وھدف را . وُعُ رَحط

ِ ؤاَل ا ن؟: "ارَن ا َرَُوَن أَ ذا "  

 أَرُت َ ،ًِ أن َُوَن ا ًَُِ ُِِن ام اذي 
: ُوُل إَدى ارَت. َُرُك ِ، إن َن َُظ ھذا ام َن اَد

وَُم، ي ٍل َُون؟" ُِ نذط ا مَُإذا أ) "  ٤٦: ٥ (

 ،َو ُِ نذَك اِأُو بُِ ًَ ُرُب اط  ُ ود ُھَو أُا ا
  نوَ ط ًَِر ًَ ُبط ِداأ َ.  

ُب  ا َُطا–  ِِ حذا اھ َ َووُھ–  ا د
ِؤال ا " : ر  ط َر َُ ُن أنُِ ذيا ِ  ٌءَ ُدَوُ ھل

  وع اُ مُا  َر أن و ر؟اُِوُ  "  

  

  اَلُ اِس

"ودُُم اَِوا ِو رُط اِا(  

) ٣٤ - ١: ٦(  

ُوا واِِف   لِا دا ِر إَظّ َُذه وُعُ ضَُ ُھ
 (اُرَ اَ  أن َُوَن ُُ وِِم  اُھم). ١٢ -٣: ٥ د مُ 

 َِِ  ِتطوَك ا ُواَطُم وَوا ُظُروا)  ٤٨ -١٣: ٥ .(

  تطوَق ھذه اَُط أن َ َف مِِ ن ََِد إ َن أن وإ
ُُ  ًوِِم،  ارار، و اداء  –ِِم  –  ُوا

َن  َن ُ َُُُم  اوّ  د أَُوا أَرَ  دَُِ ن.  

ِدُس ت ُوع ِذِه ُظُروا ٍه  ُح الُ ا َُ
ى َذهُ َ . آر د نُھَو ا  َنَُِ واَُأ ا   دُدوا اِ

www.arabicbible.com

info@arabicbible.com

الخدمة العربية للكرازة باإلنجيل

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



 - 43 - 

 أن اذ، ِ ُل إ ُُن  ،د . ِِِم  َظر إَ وق
 ِر إَظ ا َذهُ إ وُعُ َ د و ،ًطَُِ ً وَنُ ن َزَمَإ
 َِِس اأ  مَُ واَُ ََِا ِ ووم اِِ ،وقَ

 ودُوا  ِو ردئ اوا.  

وَ  َِّدأُ  رء اطَا  

س  َُِظُروُم" اَم ا دُ مَََُدَ واََُ ن أن ِرُزواَإ . وإ
وات ا  ذيم اَُد أ ٌرم أُ َسَ .  ًََدَ َتَََ َ

 ِ ِزا و َِا  راُؤونُل اَ  وقُ َكَا ُد ْت وَُ َ
ُدوا َن اس َُ .َرُھمُوا أوَِد إ مُ م إُ ُوُلأ قَا . َ َتأ  وأ

ْف ََك ََ ُل ُكَ  رَُ  ًََدَ َتََ .  َكََُدَ وَنَُ َِ
  )٤ -١: َُ ".)  ٦وَك اذي رى  اََِء ُھَو ُِزَك ًَِ . اَء

َ ،ً اِر اذي َم  َُُِن أ ن رَوا َََا رِ ظُت أنَ د
 ً وِدُ َنَ َُذه ِ َبَوع وطُ َ . ُوا َرداُد اُر اِظُ

ََِ َزِدس ھذا ا ِح ان ھذا ا . َم أَر ُر وََ ُبََِ 
وَن َُِوَن ُوَ ًراً َت  رََن ا ََ نوم، وَر اھذا ا
ل، ُوا ُُوَن  وََُِس ا  ُوِد َن ا ًَط واََُ َل أنم، وِِواأ

ة رَر اظوا أَُ وِقُ .رى ا د أراُدوا أن ُدوُھم ََُءُھم وط ُس
  . واُھم وََرِِم

 َُوَِك اذن ُوا ُِرُوَن ھذا ار َُا َََُِ وُعُ َل :

وَن ُوَن ُ "! ،ًراُؤون" رء اُؤَن ھ ،نوَُن ا َُل ا
َ َد َدوٍر رُ وَنَُ ُواوَر طذه ا ُطوَنُ واُ د َِن . َرو

ُھم أَم اس  رِ وَنُِرُ واُ مُ أ ِِواُدوھم  –ا َُس و َراُھم ا
َن . اُر اذي دَُ َوع ُِطَ ھذه ات ِن اَطء ِذهِ  –

ّر  ُُِذِه أن ُُطوا  ِء وَا –  ُمَ راُھمُ واَُدَ ُدوَن أن
  .َ ت ُُھم

د َن ھُؤء اُراُؤوَن َُوَن َ ِد وَدِ اس، ُوا 
 ُذ . ُُوَن ذَك  اِر اود اذي ُو  َُطِِم أ

ّر ِ اذي رى  م دَ ُُءِ ُوع َن ِم أن ُطُ   وُھَو . وا
اُر اذي ُھَو َوَھُر  –ُُُِم   ًَِطِم وواُھم َء 
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س ُُِر أن اذي  إُح اِن  . ان واَِدة دُِب اا
 ُ َن أِؤُ أن َ  إ ُ  ، دَ َُوُُط نذِزي اُ ُ وٌد وأُوَ م

َ ُوُوٌد  ُؤُِون ) نرا٦: ١١.(  

ن،  رَء اُؤھ  ًِ ًُ َمُ َل أن ََل أن ََ
ا ََ وِقُا ِ َدوِرِ وُمَُ  ُن  ُ إن َُأ ،َِ ِزّي

ِطُ  ُس أا  ِرُف ٍَطر طُ د . دُتَو ،َ را
س  َِرَف ا  ،ً  ٍَطر ُمَُ ًِ ت َرةَت اِد ا أن
. وأً ا ِرھ ن ُھَو اذي أَط ھذا ا اَر َن ال

  ٍ  رِ ٍَطر لَن ا ٌر ٌَ َطُ أن ٌِر راِ ُأ  َلِ
  !اَء، ون َم أن َِم إُِف ھذا ار

َل دأٍ ُرو طُ َُوُع ن أُوَِك اذن  أو َظ أنُِ أن 
 ُِِوُ ن ًزءاُ واُوُ ُدوَن أنرُ  َِِِووأ– ََودأ ا وُع . ُھَوُ ُمُ

  و رت ارَروات أو اُد اَ َ أن–   ًن أَُ م ٍذ ن
 َِِو) ُو١١، ١٠: ١٦ .( من أھ ًداِِء واطَن ا ُلَ ذاھ

و  ِة اذ رت ارا.  

ةا ِن ا ِو رَدأُ اَ  

 ذا ِِدَُ ُم َذهُ َف َُون ِھ ذذه ا وُعُ ُِبطُ :

وَن أن َُوا َِن  . وَ َت َُ ْن ُراِن" ُِ مُ 
س  ُرواَظ َِ وِرعا زوا و َِِد ا. ا مُ م إُ وُلُأ قَ

 أَت َ ََت دُْل إُ َدَِك وأَِْق ََك . إَوُوا أَرُھم وأ
َُوَك اذي رى  اَء ُِزَك . وَل إ أَك اذي  اَء

 ًَِ.  

" َُ ًِط َمُروا ا رَُ  وَنَُ ِمو . ُ وَن أ ُظَ مُ 
ُوا ِِم. ََِرِة ِِم َُُب ُم َََ  . وَنُ  ُمَ مُأ ن

  .إ َِل أن ُوه

  :ََوا أُم ھذا"

واتِ  ا  ذيا كَ . أُس إ دَََ . َُكوََُ ِت . َكََُ ْنَُِ
ِء ذَك  ارض ا   .ومَا ِطأ ََ َزُ .  ْرِوا

َن إِذُ ًُن أ ُِرَ  َوُُذ .َِرَ  ِدُ و .  َ ن
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ر رَن ا .دا َد إََة وا ُوَك واَُك ا ن .نآ . ُرََ إن ُ  م
ِويّ  م اُوُأ ًم أُ ِر مِِِس َز . مِِِس َز ُِرواَ م وإن

  )١٥ -٥: َ ) ". ٦ِْر ُم أُوُم أً َزُِم

 ًظت وَ ُة ا . َ أو ،  َدٍة ِعإ  َُ َد
 َذ أن  ،نرُب اِطُ ِوَ ن َن وع ھذه، وأنُ ت َر

ُد ن َوَُ ُِم  ََدَ . ،َُ  وَس اس  َف وُعُ رُ
ِة   ِطُ  ِ َدعٍَة ا رَأ ًَ وٍحُُِو طُ د

َِا . َُُ َوُ أن َِد َل إُد)ِردَُ رٍن آ أي أو إ( ،
 إ ، َبَُ َكٌد ُھَُد أَوُ  ُ  َ ِقُو.  

َد  ھ ذَس اوُع أُ َأن و  لُ   أن َ ا
 ُ ،ة  ِ َن ِرُبََ د ِذِه ن ٍذ َف َنوُع اُ مَُُ

ً، اَُ . ،َُِ َ ون ِوَذَُ ًة وُع ُھُ طُ" ة
، ." اذ َُ  ًِ"،ِ رة ا ا " َُِ َ َن  نو

ب َُ م َُل أداً ھذه  را ن ،َكذ َِِِ ة ا . ُُ ن ل
  ." ََوا أُم ھذا"َُوُل، 

 َُ  أ ُر إُ ِا َِِ ُرِ ةٌ، وا ھذه َم أنُر
 ُ وٌدُ ة  وَذٌجَُ ز، أوِ ٌ ِوَذُ ٌة و ،َا َ

 ََُ وٍح أنُُوَُِ َف  . ن مھذا ا طُ وَع وُھَوُ ُو ُم دَُ
ة، وا ً َطَِب اذ ھذه ا" :َُ َف َ ،َرّب ) ". ُو

٤ -١: ١١(  

ة وَھُر ھذه اَ/ ٍت رَ ث وُع، ھُ َ وَذج اُ ا
 أو َ َُ َِ ٍت رَ َُأر مَ نو ،ً . َُُھَو ِط ع ا رَا

ة ِز ھذه اََر  َ مَُ  َُ ٍة . ُنُِ س دُِب اا َُِر
ً "ھِن اَِِن ُھِ َط ُ . ،َدًة َََِِن أو ُ ". ذهھ

 ا َِ َل أن ،ً أو َ مَُ   َُ ن َذى ا د ُت ا رَ
 َمأ  ِا ِِِ .ھ ً أو َ َُ ا ُت ا رَا :

س إَُك، ِت َُوَُك، َُِْن ََُكَ " دَََ".  

 َُ طا   ذ ا ُُ  َُ ٍة ُبَط ھ ِا
ة ِع أو ا رَِط او .ھ َرُت ا طوم، : "اَا ِطأ َ َزُ
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 ،َِرَ  ِْدُ  ،َن إِذُ ًُن أ ُِرَ  َوُُذ  ِْروا
 َن ا  َرور ".  

 َ واُِطُو ِ ِرَ َرًة إَُ ُواُد َذهُ أن وُعُ ُمَُ
 ُ مِِوَ" :ن  !"أذذ ا َِ ً ذِرَ ً ِراِد ًوَُ َن ھذا

اً، ود ُُوا طواَل د ُوا َُ ًود. َُِوا ُوَع ُطِم ھذا ام
ِِم أن ُظُروا إ  وَِرُوا َُ ٍ ُوٍب، اذي ُِ ُن 

َ ًم . اِراُب ُ إ ن ِل اِھن َِ ًإ ُم ُھ دُ وُعُ  أ
 وَذ اِة ا ِل لُ .َر داُود أَد أظو ً َ ًإ ً

 ًِ َنأ د" : ِرا ب رور ." (اُز٢٣.(  

  َُ أن ُُ ٍتُث ِط َكٍب، ُھ ِ َطُ َد
ً "أس  أو ِ :" َكََُُك، ووُ ،َكُإ . ن وَ وَھُرَ ُھَو ِ ُم
 ذُ . ُھَو   ،لِ ُ" ن َكُِر ٍَطر ُد أن أأُر ، 

  ." ِ اُروَن وُِرُوَن إَكَ 

ھذا َِ َطٍ أن ". َ ِت َُوُكَ "ُمِ م أن َُوا ِن، 
 َ َُُو دٌِك، وَ ِ ُو ً ِوَن َرُُِ ،مِ ً ِِوُ  َنواِط .

أُرُد ُوََك أن . أ اُب، أ  أُ"ِ ًََ ِم ُوَن ِن، 
  ."َُوَد َِ  وأُرُد أن أ ِ واٍِد ن أِء َرِكَ 

َِ  ٍر َ ھ َِا ُ ا َُ طا" : َِ   َكََُ نُ
ِء ذَك  ارض ا ". ِ َُ ِك أنََو  وُعُ َن د

 ،َُ َن د َِِ ن ًُب َد َُُر َن ،َبَُ ُضَا" أ
 ھذه اس؛ ون َُن  ََ ل   ْرَُ نَب، إن أا

 ََ َكُ) ". ٣٩: ٢٦ .( َ َُ أن َ ا ة ھ ة "ھذه ا ا
، ِ  روع" اُ ھَ ة ا ا ھذه ھ ن . ط ْمَُ م وعُ

َِ ا َ طوا ھذه اَُ َذهُ أن . ََوا د  ًوَذَُ مُ َم د ل
ََظَم أَزأ.  

 ُس أنوُ ُرُِ   َِزَا َِِآ  ً َ مُا ز اَ 
)دن )أ  ِ  ة ُوَدَر ا ٍص أن لُ ًِوَن واُ ،

 َسو ِ .َ طذه اھ م أنُُِرَن أذَن ار َُُد اُِد أَ  ا 
وُھَو ."  ارض"د ًن أن َُوَل "  ارض"اَ َِ أن َُوَل 
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ِوّي أن ََل  ا ن أ َبُط أن  ُ ُم أَُ َن وَعُ ُِد أنَ
 ا  َُُ وُنَُ   ،َِزَا َِِآ  ََُء . ِِواَن ا

ِ ن رِضا  ُلَُ َدھ ، ِبا َُ تَ إذا ُ أ .  

 إ ٍَِرِ َثَ أن َ ،ً أو َ َُ ث اُت ا طھذه ا
 َ ،وعُ ِذ ن ٍذ لُ ِِ  ِة َدِع اُ وا إُ  م، أو

 َ ، ََِة ا ِت اِإ جٍ "إ وََ َِِ " مُِن ط 
َِدَُ ون، م أن ُوا . وِِم اُ رُِوَن َ َِرُ َم

إََ ر َ ِِ ورَ ٍَء، وأن طُُوا َن ِ أن ُرَُِم ُوا 
 ََُ واَُو ِِ . م أن ، ِوا  َِدم اِِ و

  . َُوُوا ُُوِد اذن ُوَن ِرِرھم إِ ِدِھم وِِِم

 ،ً أو َ َُ ث ات ا طَق ھذه اُ وُع أنُ َرأ د
 ُا  ِِت اطِع اإ َ َِ تَ َة ا َك أنذ ُمَُ َن ،رى
ََ َلَ ن ِ . َِ ِع إرادامٌ وإِِة ُھَو إ وَھُر ا

 .ِر  ُِدُ  ًرَ َ َلَ أن َ َ تَ ُة ا . َ
 ُ وُعُ َم د ُ َءرُ ُ ََ َو أنِة ُھ وَھُر اَ ،َكن ذ ًوذ

 َِطِطُو ِِِر  َِدُ وأن .  

ُِت ا طا  

  ..." َُزَ  أِط اَوم"

َظَر ُُور ن  ا َُِ أن  ِل ،ً أو  دأ ُل إَِ 
ھُ وع" ِطأ"م  إ َ ة ا ذه ان ھ . ثت اَ طا

َز  دواَ  ِِِرُب ن  َرُ أن َ ،ً أو َ َُ ا ُوا
ِا ِط َ وّي ا ِوّي أن . أ ا أ ِ ن ُدرُ ذا

 َِطُ ِوّي ا َن أ َبُط أن  ط؟ ِوَ َ ،وَا َزُ
 ن و وَھَرَ رى وٍقَِ ُط   ِّوَا ِزُ َد َزوُ ل أنِا

ِِ ن رِضل ا ً رَُ ، ُھَو.  

َُ أن  ُ ذه أوع ھُ ُة َُُ َ"ومَذا او" ھ" ً ِوَ "

ٍت أُوَ ِ ُم دَُ د ِّوي ا وأ ِِ َف . َم واُظِ
 ِِد ذادذا اھ َ   ِلن إ ِدَس َح اوُع اُ ُمُ" : 
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وا َِد ََ . ِِِ  مَ َدَا ن . ُه رَ وَمَا ) ".  ٣٤: ٦ (

  .ٍت أُرى، ُِوا و ًَد ار

ب َرَز اُِز َُر  رِدُم اَ ،ُوا  ِا َ طھذه ا 
ِ ل . إ ،ِم ط َِ دَُ  أن َ ٌَرةَِو إُز ُھُ

 ُط َ قِ  ُرُ رى اُا ِ لُ  . َ
 َُوُ َي ذَُ أن وم، وَ لُ َدَي أ ذَُ ٌزُ د وَنَُ أن

ِويُ لَ وٍم، وو ًََد ار ا نَ َوأروا.  

"ُن أ ُرَِ  َوُُذ  ْرِإَن إِذُ ً"  

 ِ   وٍحُُوِ ُقَِط َُِا  ِا ُت ا طا
 ِو رِد . ار ٌتِط َُراِن، وُ ھ َِ ا ُ ِا َُ طا
ة َوٍم َد ار اذي  ُُ . واذ دأُ او ،ّوَِز اُا َِِط

و را ِ ثت ا طذه اھ  ًَق أَِط أن َ ِ .

ُذ أو ارر ھ أ ًٌت ُُر ُ لُ راُن وارُد وا
ت اِ ارَ ھَ .وم طُروُح ھذه ا" :ا َ َزُ ِطوم، أ

  ."   ذَك ُِ َران، ارد، وارر

"َِرَ  ُِد "...  

ُب أداً  رَُ  َوُروِر وُھ  ٍب رَُ ُرَ ُ وبُ ِبََِ
 أن ََُ إ ). ١٣: ١ُوب ( َر َُُ ذا ،موِء ھذا اَ 

أ ِ ُ ََُ أن  ذا ،ً ًداُب أ رَُ  ذيِوّي، ا ا 
  "وُ دَ  ِِرَ؟: "ِن

َُ  ٌِل ِم اِب  َِ َ طذه اُروَح ھ ٌن أنََُ أ
   ،س دُرُ اُق ا د  ََ دةأ  ِرب . د

َم ُوُع ِِدََ  اََر د َل،  َ" دا  ِوّي، وأَ وح را  أ
  )٤١: َ) ". ٢٦ف

َُل أن  رَب اَط ،ِِ  ٍََب أَزَأ ُِواُ وُعُ َن د
 َُ واَُ .،وم واََُإ دَل،  وم وَُظَُوا "أُدَ  َ واَ
َِرَ ) ". ُو٤٦: ٢٢ ( ، ُوَل اَ ُد أنُ َن ُ ُدو أ" مُُ و

   وَنَُ َنِظَُ مَُ ،مُِد َفر و ر َة ا وُ وَنُِر
َِر  ُواُدَ".  
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َِ ا  ،َِد أوُ وعُ  ا َ طذه اِ"  ِدُ و
،َِرَ " ِد ، ا َِ ِِ َ ٍم ُف ر َن– 

" َدِةَُ ُدوِنِ  رََا َذه ." ط ًوُ ًرا وُنَُ ُ ُِد أَأ
 ِا َ طا  ،َر طذه ا َُ ن ِ ا" َُوُ َدَِ نو ،دِأر

 طِرَف اََ ِرا َ ٍتدا ُِواُ ".  

ر"... ر َن ا  َ ن".  

 َُدَ ُدوَ دٌم ُ رُد  ن أ رُو نر َر ذَ ،َد ٍَر 
إن . ل ُھَو ُِوُم ُلَ ٍء ُرُد اُ أن  ََُ ون . ِ اَر

 ُ َس ٍلَِ ،ِرِه اُ ََُ اً، وھ د َرة نطة ا ُوو 
 ،َدھ وَف َُل  ذا. ٌَل  ارض ِا ذا ِ ُوِ َِ َو

ِِ إ ُ ُُره ذيا  ُن اوَن اَُ نو ،ُد . ُوَنَ د
وُع اُ ُ ن؟ إوُن ھذا اَُ ن!  

 اَدم َ أن ُ َُلَ وم ُدوَ ن َر رََ َ طھذه ا.  

 ر" ً أو "  

" ُوَك واَُك ا ندا د إَن. َة واِآ ".  

  ذِھ ِوا ََُِدأَ و وُع أنُ َ د" ً أو " : ِت
د أوُ َوُع ذه اَر ،ََن َُُ أن ." َك اُك"و " َُوَُك،

 ََِِِد إو َ ن ِ ٍد ََ ِوا َمُ  ذاھ  َدَرُِت ا ط
 َُ  ًوُن داَُ ة َن ا وَذجُ ا .  

  ِر

 ِ ِوا َ وُ ن أن َد  ن ا د ،وُعُ َ ةُ ا ا
وِح اُُدس. اب ر وع أوَُ َُ أن ْم ُھ .  ُم أن ل َبِطُ

ِوي اِل واُِبّ  ا أ ِِوَ ٍم ٍلَ َ . ََدأ أن  َدھ
ھ ا ،ً أو َ َُ ٍتِث ط ِوا" : ،َكُوَُ ،َكُإ

تُ ." وََُكَ  طذه اھ  ُ ث اٍت  اط َُأر َُ َ :

أطِ  َو ،ِْدُ  ، ِْرإ ، ". ِوا َمُ أن  ُ ُد أَِ ،ًراأ
َة  َِِوا  دا ًَك، وا" َراف،  وُا ن

  َك ًوُن داَُ ُدَك، وا ًدا ُِر . َكْن ذَُ"!  
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وم َدأُ ا  

 َ وم  ِّو رَم اظا وُع أنُ َم ،ة ء واطل ا
ً  أن َُونَ  ودُ)  وُل، ). ١٨ -١٦: ٦َُ  وَعُ وا أنُظِ" ذا

ُم دَُ وُون، ." َوُُ ََم"ل َُولُ، " ُُم، ِذِه أ َل د
 َُ  أن َ ،ُونُوَ مُ وع وُر اَظ مَِد وَن" ِوَ َِ  أ

وم، وأ  َوَِك اِر َن ا ِا را ". ُ ِذِه أ وُعُ َل د
ُوا وُ ٍِرٍق َدَُ وُون  م أنِ.  

َزاَِس إ ًَُر ُءطَا َُ وُم  و ا طُ ،ً أو ِ
  ا ر دَس اَِ ًَُر ًَ ِطُ  ،ِديَََن ا رأ ِّو ر

ِوا دِقُ داَر رِھنَُو.  ُُِ زاتُُِض ا ،وعُ َِ
وم  ِة وا  ط ًَُِ) ٢١: ١٧.(  

 ُم اَِ وِدَُذ ا  

دأ " وُس وا ُد اُِ ُث رضا  ًوزاُُ مُ ُزواَِ 
ِرُوَن وَِرُون ُُب ا ُثَو .  ُث ِء ا  ًوزاُُ مُ ُزواِل إ

َ ُُث . ُُِد ُوٌس وَ َدأٌ وُث ُ ُب ِرُوَن وَ ِرُون 
 َُ ًَك أَُ وُنُ َكُزَك ُھَ وُن.  

ن َت َُك ََطََ ًُدَك ُ ُُوُن . ِراُج اََد ُھَو اَن"
َرًة ََُدَك َُ ُُوُن ُظَ . ًِراً  رِ َكُ ت وُر . وإن َن ا ن

ُم م َُون ظ ًَك ظ ذيا.  

" َ نَد َ ِدَم ٌد أنَِدُر أ . بَُِد وِواَض اُِ أن  إ ُ 
ُ ر أوراَِر اََد وِوال .ِزَم اَوا َ واُِد ِدُروَن أنَ  ".

) ٢٤ -١٩: ٦( 

ُوُع اَن  َوَِك إظِر َِم اذ اذي ُش اواَِف 
ل  ُھَو َرُوٌب ِ أو َدٌر : "ََِب اَُوس، اَُِ ھَ .اُرَ 

 ِِذا   ِب رد ". َد نذس ا ك اون أُو بدى أإ
ُوَن َِم    مُ ل، ُھَو أَِن ا دارن ھذا ا وَنُُ لَِل اَأ

َ ا .َُ َك أن وَن إُِر د ور وا ُر ا م وَن
ُوا َِم ا َن َُُُم   ِذِه أن  ُب و َن ،وعُُا

  .إھ آذاك
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  مَُُُوا أُِ  م أنِ ُ وُع أُ  َم ٍ ِِإ ٍَُ َد
 َ ُوٍزُ ٍتظَُ َث وُعُ َم د ،مُ َرقُ د أوَِ ُض ر أو 

ََُظُُ اُو ت ِراً  ًن  َِِن ِن . وَل اَِم
َ ُُث َُوُن َُزَك، ُھَك َُوُن ََُك أََُِ" : ًم اِذِه أن َُِو  ".

  ."أِرُُ ِوزَك، ووَف ُرِ ذَك َََك وََِكَ "أُرى،  تٍ 

 ََطَر ا ِّم اَد أَھأ أن ً دََ ً دَُ ذاھ  ُفُو
إن َت َُك "د َل ُوع، " َف َرى اُُور؟: "ُذهُ ھو

،ًَطَ) " ٢٢: ٦ ( ذَك اذ ُدُ َِن . ھ رُقَا َدة ھ ُم اَِ
َرة، واَرت(ٍََد ُوٍء ور  طَدة، ا وٍء )اُ ٍد َنو ،
َ، أو ُزنِ  ظ . وَدَُ ُن أنُِ ُوَطَم اَِا ف ُھَو أنُُرهُ اِذ

دَُ وُم َدةٌ َِوَن َِل و أَرُت  ،ًِ. إُ زٍن ر
ن، ُرو، وإ ،َن  ا  َنُدوا اَن أذَك اُِو ،نا

 اَُوَط ََ ، ظُ  ِذھم اَد تَ ُ  َكذ  تََ َِ ٌ
  . اَِم ِرهِ 

 َ ُُِث اِ ا ُُر ن ٌدَِو وام، ُھَِِن ا ف َوى دأ َ ِوا
ُروً وأن َُوَن " ُرؤ إزِدواُِ "ُِن ِن أن َُوَن ِ . ُزام

  . وال –ُُُِ م أن ُدُوا ََدن . َذهُ 

  

 ُِّق اطا  

 دَ ذا اھ َ َوَب أن وعُ ِلَِ ن ُق . يُِ ُن ل
؟  دأ  ِو وٍزُُ ِلن أ أو ، َِز ِوٍز أرُُ ِلن أ ِذوا
 طِ، أو   ذا إذاھ ِؤاُ  َُا مَِ وف ،وعُ ِبََ

 ِ مَ  أو ،ُوُوم؛ ُھَطواَل ا ََُُ    أو ،ُوُوم؛ ُطَِطواَل ا
ُم ُوُع . أو ن وَ ُدُُ طواَل اَوم –ُؤ وَ ُرُدهُ طواَل اَوم، وَ  دَُ

 ًن َذهُ ُُُِ  أن ُدَ ََُرب إِ ِب أيَ ٍء  دِ ًر
ُم ھذ. أو أيَ ٍص آر دَُ ُ أ ِن و ذاھ ِِ ِرإط  را ا

  . اَِم، ُِرهُ ُھَو أن اَذ ُُُِ  أن ُدَم َ وال
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  َُِم ا واور

وا ُِِم ُ ُوَن وَ َرُون" ََ  مُ وُلَُك أذ . و
م، واََُد أَل َن أََِت ا .ِدُم ََُ ون طَن ا لَةُ أَ

ء. اس وَر اُُروا ُطُظُأ . إ َُ ُد وُ زَرُع وَ   إ
ُُوَ  ِوي م اُوُِزن، وأَ . لَأ ِريَ ُمم أَُن . أو

 َِ  َدز ِدُر أنَ مَم إذا إھُِ ًدةِوا ًذرا ِ .  

وَن س" َ ذاو. وَُ َف لََق اُِوا َز  . ُب وََ 
ُ وَُ ُن ُ لَ ِدِه َن َُس واَِدةٍ َ .ِزل م إُ ُوُلن أو .

 ًدا َرُحطُوَم وَُد اَوُ ذيَل اَُب اُ َن ن  ُ ُُُِ ،ور  ا
اً ُُُِم أُم َِ  ان؟ د ِريَ َسََذا، أھ) "  ٢٥: ٦- 

٣٠(  

 َ ِلُ ا ِ   دادذه اھ  ِويَ ٌدد ُدَوُ ُ َم أُر
َرَِ اُو ن ا د وُع ُھُ ُمَُ ،قََماَِ . ّلَا  واُظِ

ُ إ َل د ِِذه اَِم َُ وُع أنُ ُطَر ًؤاُ َنر . َِأ
وَن ُُوٍر َ طُوَن : ل َ ذا م؟ُُ َِھ  م؟ُُدَ َوُھ 

َِ ذيا َ وَن أنُظَ ؟ وھل َطَرَة َق،  اِ زُس اُِوِر وُ ط
َ ُطُ أن ُ ََِم؟  وَن أُظَ ھل  

وا ُِِم َِن ذا ُل أو ذا َرُب أو ذا َسُ " ََ  .

ُم ُوَن إ ھذه . ن ھذه  ُطُُ اَم ُم أَ ِوّي م اُأ ن
 ُ .مُ زاُدُ ُ ذههُ، وھ رِو ِ وَتَُ ً وا أوُُِن إط . وا َ 

 َِِِ ِ مَ َدَا ن ،ّدَِ . ُه رَ وَمَا ِ ".  

ًء ُِ . ،َِِ ُن اُر ِن اَِم ٍ أُرى ھ اوَِوت
 لُ َُأ ََ أن ِ وعُ ٍذ" ِّويَُط " َھَدف أوُ وداء َرٍةِدا َ

َم ُوُع  َُِن اَم ِِ أنِ . ، ووَ إ َرَة داَِرةً 
ُِوُ  ِ ُمُ وَنَُ أن َ ِذِه َد ووھداِف اَز ار .

ا لُب ورا ِل َربَ ن ِ ِوَأو  ََوُ أن َ رىُم اَِ
واب وك اُُوك، ُ ظُِر   ُھوَ  د. اوع وُ ِذ دى  وعُ

نُ ل َك اُور اََ ُب اُذ َ طواَل ار، وَف وُر ن 
 َِ ِل ِب اِويّ ا .  
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ُم  أن  ُذهأھ وع اُ ِمَِ واُِرَ . أ ر رَ د
  وأ  زو د ،وعُ ن دَوذا ا َك  أن َوزو .

وم ُذ اُ أداً . ١٩٥٦ود َظ ُوُع  وِدِه  ُذ ام 
ِإ  ْرُِ مو  دَوذا اھ َ ِداِ رِھُنَُ وَف َووھ ،ِ

ُ رُدَك أن ََُ، إذا َت ن ھذه اُُور  ِو ُ تَ َك، إذاِ
ِ  ًكَ  ِوَأو.  

  

ِدس لُ اا  

َوة" دا"  

) ٢٧ - ١: ٧(  

 َا  َِظِوََن ا ِِح اھذا ا  وَعُ رأُ أن ،لَ
وَل َِوَِظِِ اَظ إُ َطِ اَرار، د َد أُوَك اذَن َُِوا 
ََ ِ ُوَن رِض أوا َِ وَنُُِ واُ إذا  ُروا رَُ ََُظِ .

ً اذي رَُ ھذا /َن ُوُع اواِظ  رم اُماَم . ا دو
"ُوا  ا ََُوُ " ،ظِذه اوا ھَُِ َنذ ُه وَھُرَ  وِلَ
" َُُ ذا ،لِ ِ ُنُِؤ  . ٍّم د ُد رَُ َوُ َكدا ذ  لُو– 

 دِم اَد ا رُ بُِ دأ و "!  

َذهُ أن ُظُروا إ داِِل ُوِم وُدِرُوا أن  َن ُوُع د مَ 
 َِزَدُوع اُُت اَ ذيور اوا َم اُ ُلَ َِ ا ِِطو

إ َِا سَ لَِل اََد أ.  مَُو ُرواُظ أن ًم أَُ دو
ِواَذه اُوا ھَطُموِِ  ََرُم . ف اُ ً رَُ ذاَن ھ د

 ُروا إُظَ مُ َُر واََُ َن دَُِ ن َرَوا أُ مُ أ َِدر
  ِ دَة ا ُوا ِ َن ُواوق وَ–   ِو رم اَِِدئ واأي ا–  ا

 إذا َوَُ  مَوم وُِِوُ ِلِدا ُظُروَن إَ واُ.  

ُ ُُوُع اَن ُھَو،  دَُ ذيي ا دا"  َلِ ُوَنَ ذا
ُد راراً  اطِق ا َِّد َن ُِطَُ " ون؟ دَُ َن د

 ًظ ً َُذه . َ د ،ًِ ،ُوام اََُل وُ رَل اَُل أرَ
 ًِ َنوهُ : "أَُُِ م إنُُطو ،ذام ھَُِ إن "! ًرَح أد طو
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ؤال،  ؟"اُُُوأ  وَنَُ  مَُرّب، وأ  َرّب  َوُد ذاو "

)  َوُ١٧: ١٣ ُو ٤٦: ٦؛ (  

ى د نُھَو ا ت وھر َِِ َُظِ واَُِ َنذَك ا◌ِِأُو :

" َظِر إ  ُروٍطَ َرو ًِ ًزاُِذوا إِل، إََوا ھذا اُُر َل أن
اِل، وَُم وإَ وق دا".  

ُ  َداُوا" ِ واُِدَ  . ُداُ وَنُدَ ِ ا َِوُ د مُ ون .

  . وَِل اذي َِ ُِِوَن َُلُ ُم

 اَََ اَِ  َك . وذا ُظُر اََذى اَ  ِن أكَ " وأ
 نَط  . َك وھَِ ن َذىَِرُج اُأ َك َد وُلَُ َفَ أم

ا ً ِرْج أوَأ ِراُ  َك؟َِ  َََُكَ اَِ ن ََََ . ُرُِ ٍذِِو
  .َداً أن ُِرَج اََذى ن َِن أِكَ 

اَم اَِزر" دُ مُوا ُدَرَرُطَرَ ب وِِ دَسُُطوا اُ  . 
َُم زَُ َِتََو َُِر َُدوَ) ". ٦ -١: ٧(  

 ِ ُ  وُعُ َن د ِّھُا س . ََھُا ًَدَم أَد إو
َُُ َن ا ََا ٍ وَِ َِوٍُر و َرظُ . َل أن ،ً

ن َھُؤء  دَل الِرََوَن اَُو َوَُِن ا وَنَُ) . ٢٤: ٢٣ (

 ََُطُ َِوُ و–  ن أنراُ واُوَُ  أن َ َُذه–  َرُحط
ََِض ا وُعُ" : ،نرِن اَ  َذىََف اََِ ِوُل أنُ ذا

 ُھَك  ٌََََرةٌ ِ َك؟ وَف ُوُن َِك أن ِزَع اََذى 
  "ن ِن أَك وھ اَِ  َََُك؟

  رأُ . َ ،ٌِِل إ راِ ِ ذَھَب رَ  َ ِد َنو
 ََِ ِنََ َِن أُُذ لُ  ِد دُِم ان ا ًَطن و . َُ دو

ا اُدوم،  رَدَك؟"اُِأن أ ُطََف أ " ،لُ رذا اُھ َأ" 
َ َمأن أ س، أود َِل أِ ن وَن ." َكُُووَ ِس ُض ا

أُُِ ً ھؤء ُِرطَن  اِد ُُوَن اوَم . ِِل ارن
 ََُِا أن َِ ِِواَن ا وُنُ د ،َنرا  راٍرِ

  .ُُن م

َرةوَف ُوُع ھذا أص ذه اِرَ  ََُا  ِھُد . ة ا
" َف ُُِن أن َُوا؟"و، " ذا َُوَن ھذا؟: "طرَح ُؤاَِن َن
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اِل، وأن : َوَھُر ھذا ام ُھو دا ُروا إظ ن زاَمُِذوا اِ إ
ُ م أنُ    ،مُِ ن ِبََوَد اُ واُِرُ َنرُدوا اِ

  . إراِج اََذى ن َِِم

 ْر أِظُ م ِ وع اُ ُت◌ِِلَ َھُ . ََُرِوُع إُ َق ط
ر طذه ا  ِھُا" :ِراُ  . َكَِ ن ََََا ً ِرج أوٍذ . أِو

َ ن َذىَِرَج اُ داً أن َ ُرُِ َكِن أ ". َ َُدأ م ذا اھ ن
 ذه ھھ ُروَن أنَُد اَِ ،نرَن اد أن َ   أ را

وُع ُھُ َ دة اوا َا .  

 ، ِِل اِ ُرُق ا د ُ ُم أَُ وُعُ َن ،َ
 ِدي إ مَ ذ أنا  َ" ً أو أن ." أ َ ُذ ا

 ،َل أن َطَ أن َُِد ارَن  ا َِِِ َ ُلَ َ َدَع
مُ . ذا ِ أن ُ َم  ارَن َِوة. َ لِِِ م

ِ  ًَك، ون َمَُ وُن َِك أن َُِد "ا ُھَو،  م أوُُأ
اِل. ارَن َ لِِِ م دا َظر إ  زامِِذ اِ إ".  

 ھ طرٌق  رََت اا م أن ھذا ا وُع إُ َفد أو
. َ ارن، َُل اُروَن َ ِكَ  يَ ٍل د ََُل  . َِھن

وق َن ا وَذةُ َرةِت ھذه ا . َن ِر َد اأ ن َتََ ذا
َُل ٍَل ُوش، َدُ َُُ وََك، َِك أن طَُب ُ أن 

ذي إِل اِس ا ُه إ َُُ  َل َُوُ َكُ َن د َََُ . َن
ً ھذا    َ ن ا وعُ ِم ِذ راا.  

 َ ِلُ ن ا َُ ي دَ ُص َُ رِزََرر وا دوَل ا ُُ
. اُِن، َ ارار وَ اداء ء اُؤھ َل إَِ أن  ،س

 ُُ دَُ  مَِِِ ن ًُِد إھَ  د أو ُدَرَر َُوُ ُرَ د نو
 أن َُ وَن ُِدوِن ٍَز، ل ن َُوَن ُوََء َُء َِن . ُم

ِدو ِ .  

َظرِ   زاِم َوًةَن د ِ وع اُ ُضر وقَ ُوا : "إإ
ون . نُ ل ن ْل ُذْ . إَرُوا ُ َُْم. أُطُُوا َُِدوا. َُطوا

أْم أي إٍن ُِم إذا ََُ إُ ُُزاً ُطِ . ون َرُع  . ُ َُُطُْب َِد
ََ . ًراً  َ ِطُ ًَََ َُ م. وإنُُ ن  وَن أنُِرَ راٌرم أُوأ
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واِت ََُب  ا  ذيم اُوُِرّي أَ مَ ،َدةَ ط مَُدُطوا أوُ
 َُُوَ َنِذ َرة راٍتَ) ". ١١ -٧: ٧(  

ِدس  َِِِم ن َضُ وع َظر إَ وق،  ُح اا
وھ ُھَو ان دُو إ إِزاٍم ٍِل . َئ واَِم ا  َن ََِل ادِ 

ى  د د ََ م اَِِدئ واذه اِق ھطِم وََِ ُروطَ ر
َظِر إَ وق  َُذه .  

َُن اَِر زا ، ِوُا َِا  )ِرعُا َُِ أو(  ُر إُ
َن زا  رَُِل اِا .  ُرھ ُنُِ دادذه اوا : "ھُُأط

َب  ط وا رَِذا... وإذا و ُذُ ب ط رَُِب وُط ذيا ن ".

َظِر إَ وق ِرار  ا  َُذه ضَُ وَعُ أن ھ ُ ِا
راٍر . راروِ َورُع ُھَرار، وارار وِ ٌبََو َطُب ُھَ طا

  .ُوُع دُو َذهُ َُوُن َُ ًو ً. ورار

َ ھذا اَض وِد اُر أنُ ل ن َل، طُب، وَرُع 
 ُ َُُد، وَِ ،َطُ وَف رارراٍر و  وِل إُ دا إ

 ِرَ . ُنو  ُ إن  ُل أُد ا ا َُُ ا رُد اوذا اھ
ِوّي اُِّب  ا وُأ ِريَ م ،َِ ط َدأو طُ رارا

 َُوُُط نذ َِ ط طُ.  

 َوِن اَ ن ً دِھشُ ِرُزون أوَن وَُُ س َن ا ًا د ل
اً ن ِن ِذ ُوع . َدَوة ُوع ھذه اَوم د َلَا راً أن ٌمُ وأ

 ًوَُ ً واُُِ َِِوَد َ وَنَُو.  

ء اُؤَم ھوُع أُ َُُ ذيث اِ ا ضَذ، ا َل أن
َوة إ إِذ  دل، ُھَو اَِل اََد أ ِظُرُھمَ ِت اا وا إُر

ُلُ  رُدوَن أن ََل اُس : "إِزاٍم ٍِل ر َُروط َظِر إوِم
ُوُس و. ُِم إَُوا ھذا أُم أِِ ًم َو اھذا ُھ نءِا) ".  ٧ :

١٢(  

  َُ ذيدد اذا ا ََُظ وُعُ ُمُ"َِھ ذدة اَظُم ." اأ ُ إ
 رََِت ا ُق  مذا اھ ََُرَق و ٍم . َح رَ دو

وَس واُ ُل ا َُ َرةَا ُھذه ا وُع أنُ ءِ)مدَد اأي ا( ،
 اَوُوَدة آذاك ِر اأو ا.  
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رَن ُوُل، َُُد اَب أ" ھ  ء اوع اُ َ ،دُ
ء اا ھ ِدِء اوا ،ِدِء اا ". ُھ ُُُوَ 

ِ رْ : "ُھَو اَل إََِل اََد أ ِن ا ن ًداَن . أ َكَ َْ
ص، ذا َُت ُرُد أن ََل َك ُذ . ھذا اص َت ھذا اُ إن

 ُ ْلََت وإْب أؤال، إذَھ ذا اھ  واَبِرُف ا َدِ ؟ا
س  ِِِوَل ھذا ُھَو   .َن، إَِ ََُْط -ھذا دُِب اُم ا

  .وُوع ات َن اص

  ،َِكأھ  ،ِدَكأو  ،َكِ َِرَ  مْق ھذا اَط
ا  َِكواَك وأِورٍق . إِ ن ٍصأ   ھ ذَدة اِق اَط

ِ َُدة اِت َن اراق، َن دھُُِ  اَِدةُ اذ . آر ِھ
 و را ََِوا َِِراِد اَن أزواج وَدة . اِِق ھذه اطَ ن ْد 

  .ُِ َك وأداِكَ 

َُر اطُق ا اذي َن َ ِب ُوع َن أن َُطَق ھذا 
م  أُ  صاِن او ن ا ًَ وَنُِر  ٍس . دھ

 َرِِت وار َِھ ذَدَة اِدةُ اِھذه ا ُُِ.  

  

ظََوةُ ا دا  

 َ تََإ زام، واِ ثا ِِواوُع دُ َدَرَد أن أ
 ُ طُ ،َِھ ذَدِة اِوع اُ والَن أ ُ ُنُِ َوًةَن دوُع ا

َ ا .  لُِ ًَ ُواوا وُ َس و اُدَ ًدان أُ ْنَُ م َوُ
َ .ء دََ َوًة أوت د ل ،صَ وةذه َدْن ھَُ م ن ِزَمَ ً

،ا ََوُوَل وأُ وَنَُ  َ وأن ِِ َِم أَا َل إِ.  

وة، ا  ُوَِك اذن َُِوا اوَظ أو  دِم اد ًَِ إن
َ (ام إ رََِ إِذ اَرار واِزام، دأَت ُ َو واِء 

 دُم ). ٢٠، ١٩: ٣٠  ت َوة دَزةً ا َُ ً  وعُ َِد 
َو، . اي ُھ دَ َن ا ،َوةُذه اَدت ھُِ د" َن زٌء مُل أھ

 ََِن ا زٌء مُل أّل؟ وھََن ا ًزءاُ وَنُوَُ مُ أم أ َُِا
ُ َ ِوع؟ ِا  مُل، أم أََا َِ َد ودُوَا  

www.arabicbible.com

info@arabicbible.com

الخدمة العربية للكرازة باإلنجيل

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



 - 58 - 

 َِِ  نذ و مُ  وَنُِرَ َنذَك اِم، أُو ذا اھ
ُوع، واذَن ِرُوَن ذَك َِوِِم ُزءاً ن ُُوِِ وأِوَُ ،َِِوَن 

َوُ َوًةم . دُ  واَُرََوة إ دذه اوا ھَُِ َنذا لُ ُروا أن َذ
َوة ُھوَ . طةٌ ذ  رأِس اََلھذه َدَوةٌ ُ . ُؤِن دُم ھذه اَز :

  أيَ وٍع َن اِذ ُھَو أت؟

َوة دا  ق: "ُھ ِب اَن ا ُواٌُب . أدب وَرا ٌِوا ُ 
ي إ اَك َؤدُ ذيق ار طا . ُ ُوَنُد نذُروَن ُھُم اَو .  َقَأ

ي إ اة َؤدُ ذيق ار طَرب اب وأا . َُُدوَِ َنذُم اُوَن ُھَو ".

) ١٤ -١٣: ٧(  

ُ ُوَُد . ُوَُد إِن وُع أُ وُلَُ وة دھذه ا  اٍت ر َث
َوة، َُوُل   ھذا ازء نَ . َوِن َن اذن َِرُوَن ُم ذ دا

َِك اَرة، وُھََك اُھ وُع أنُ . ََ ٌََك طرُھ ُر أنَِ َرةَا
ُم ُُِ ون أداً . َُوَن اَل واَواب، أي َُوَن ً وُوراً  و

 ًَِووأ ًوُُ .و ًِ ً َِ واُ مُ م إل ُھ ً؛ ُِ ًوراُ 
ُوَن ذَك َب د . ،ُه  وُعُ ُوُلَ" َرِةَ ُدُث  مُظَ إذا

 ٌََ ٌَُد طرَوُ ُ م أُوَظ ،َوَُن ا َدا دُطوَط اُ ََُ ا
 ُ ُروَن أ رَُ ،ِواو َ ن ًزءاُ وُنَُ ًزءاُ واُوَُ ُدوَن أنرُ  م

  . َن اََرة

"ََ ٌقُد طرَوُ  ُ ِرُف أ ا َِك اَك، ُھَد ذ نو .

ي إ طرٍق َرٍب ٍَل  َؤدُ ٍٍِب واِ ُدأ َقر طا ُن أنِؤُ َُرةَا
ي إ ا َؤدُ قر طھذا ا نم، وَُكَ . َ ٌُِق ا  َبا ُم أنَ

َُ وُد  و ،ٌَو ٌَرَ ُق ُب اذا اھ ي إ َؤدُ َق ار طوا
ي ُھوَ . وٌِ ُھُم اذن ُِدوَ .َة د" : َرة أمََن ا ٌدَِت واھل أ

؟ َِن ا"  

 ُ ُم دَُ مُنِِن أو إِوُع إ" : ََذَِء اَِن ا ِرُزواَإ
َِط ٌبل ِذِن دا مُ ِن وُِب اِِ مَُوُ نذِرِھم . اِ ن

وِك ًَِ أو َن اََِك  . ًِرُوَُم َن ا وَنَُ َرٍة . ھلََ لُ ذاھ
 َدٍةَ ًَدة َ ًراأ َُ . ً راً َرِدأ َُ ُ ِد رَرةُ اَ ا  ِدُر . وأَ 

دة َ ًرأ ََ أن ٌ َرةٌ َرِدََ و ً راً َرِدأ ََ َدةٌ أن َ ٌَرةََ .
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 ا  َُو َُطُ ًدا َ ًرا ََُ  َرٍةََ لُر . ِرِھمِ ن ًذا
  )٢٠ -١٥: ) ". ٧ِرُوَُم

 َُ َوةُ ا دا رََِو" :  ٌذ ٌف أم َزُ ٌذ َتل أھ
 َُِوُوٍح أنُ " وع؟  ِ ذيوان، ا زوا َِطَِل ا وُعُ َم
 َُوُ)وُن ) اَُ َن ًزَ  ف َزُوا ا)  ٢٤: ١٣- 

٣٠ .( ن  َم أ درقوَا َِِرَ ن َن  . ن ََ  أن 
َن ِن اِذ ا واَُزف ِِن اَھ  ُم دَُ ََُوَد ََ. 

 طون اَُرة اِإ وُع إُ ُِرَ د ،ِّو رِم اَا  ّ
َز اَرَق ِ  أو  ِة ارن َُ أن ِ ُ ُن أُِ" : لُ

َدةً  َ ًراأ َُ َدٍة َ َرٍةََ .راً َرِدأ ََُ  ِد رَرةُ اَ ا  وأ . 
ٌ أ َِدرُ  َرةٌ َرِدَََدةَ ًراأ ََ ن ". ،ِ َِر ط " ٌَرةَ ِدُرَ 

َراً َرِدأ ََ َدةٌ أنَ ". ٌَرةَ َدةٌ أم َ ٌَرةََ َتي ُھَو، ھل أ دَ
  َرِد؟ وھل أَت ٌذ َُزٌف أم ٌذ َِّ؟

َُوُل   َرّب  َرب دُُل  َس ُل ن: "ان أُوا ِذا
وات وَت اُ .وات ا  ذيا ُل إراَدَة أَ ذيل ا . ُروَنَ

ْ وَِك  اَومََُوُوَن   ذَك   َكِ َسَأ َرب  َرب 
اٍت ََرة وُ ََ َكِن وطَ َرٍذ أُ . أ مَ  م إُ ُح رَ

  )٢٣ -٢١: ٧."(إذَھُوا ِ   ام. أِرُُم َطّ 

وِدُم اُذ . ھذا ٌض َن أرَھِب اِت  اِد ادد
ھذه اِت اث ُُطوا  ًن اِة وادَِ ا ت دِم 

ُ وَنَُ واُ وع" : ًَ َرًةَ ًِدُم !" أ وُعُ  أ
  ." ِّ  ام: "َدھ َث ٍَِت ُِطِِ  َُُ َم ودَِِم

 ا َُوَُذهاھ  ِت ِن ا ِ  وعُ ن ََِوة ا دا
 ،ھ"َك ان أو ٌدَِت وال أھذذ ان إراَدة  ن وَنُ ِد

َك واٌِد َن اذن َُوَن ِ ل؟ ب، أم أا"  

ظُا ظِذه ا  ِرا دا َِا وع إَُِ ي ھذا َؤدُ" : لَُ
 َُ ََ ٍِل ٍلَُرِ ُُ َُأ  ُلَھذه و واأ َُ نر ا  .

ُح وَوََت  ذَك اَت م  رِت ا ُر وَھَءِت اُر وَطََزَل اَ
ر. ُط ا  ً َؤُ َن ُ  . ُلَ ھذه و ِواأ َُ ن لُو
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لِ  را  َُ  ِھٍل ٍلَُرِ ُ َُ  . َِءتُر وَطََزَل اَ  ُرا
ُح وََدَت ذَك اَت ََط رِت ا وَھ . ًظ ُُوُطُ َنو) ".  ٧ :

٢٧ -٢٤(  

 ھذه ُُِ اَز َن أُوَك اذن َُوُوَن  ِوع اُ ُت
 َِِود ُوَنَ نذَك اوأُو . ََِ إن ُ َو أر ُھي ا دَ ذا  اٌذ ھ

ْق أداً ََ َق و ،ََُِن َُوَن دِ أٌس ٌن  َطُ م ُ م، وا
 ِِراِف إِ و ِِِ . َُ ن ،ََُق و  َق ن إذا َطو

 َُوإَِْ ِنَوَُنَ ٍسأ  ِن.  

َِط مَُُطو أ مُُم، و ر واٍنٍش وأَِر ََوٍُش، وِ َ
َن َوُھوِن، ذا ُُم َرُُوَن و َطَُت ُم أن رُُوا  َر

،ًبِ  وُِ ًً " اة؟" ِِ ًَ وَنُُرَ د ُن  ا .  أ
 َِ ًَ وَنُُر د مدوا  ا َِِة اوَرَة اُ ُسِ د ُؤِما

وھُ .  

 ً َِن وا ل ،ً ُِؤ و ً ِِ  ْنَُ م وُعُ  أ . َم أن د
ٌن ِد واِِف اة. اَة واِف َُ َدَأ ُف . وِواذه اھ

  طُ ِِ َُِد و. َِرُب ھذِن اََن ََِة اا ن
َِوِ اواِف، واة اَ َ ِع ِِ، ون َ لُ ٍَِء 

ل َُُط ھذه اةُ، وَُوُن . ن  ،ِِن َُد أَم اواِف
 ًظ ُوُطُ . دَ ا َ َظِھذه ا َ ،لِِذ "ي ان ا وٍعَ أي

  " ُھَو أَت؟

س اذن م ُُروا  ُوُب ا ھ َرأُھ رة اُت اَِا
ِ ال ا  َن   ن َند ،ُوِح ا  واُ ل ،ظِھذه ا

 َُ طُ وُعُ" :وذه اوُع ھُ َلَأ  َ ن وُعُِت اَُِ ،ال
 ِِ . َََِ َسٌن وطُ ُ ْنَ مَُُُ َن ُ ) ".  ٢٨: ٧ 

  )٢٩و

َِا  

 وِع اُُ َِ ن ًزءاُ وَنَُ ،َُذه د  ،وُعُ وَكُد
َِا َِ ظا  ٍسِ َُ .َرْأ ھذه اُْب إداً، واط دَُ ثِت ا
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 َُ َشو َطُِ ل َمََِ ط َس ،َدَكُِ أن ِ َن . َدھو
  )٧: ٧ ." (إَرْع  َُْكَ . أُطُْب َِد. إَْل ُطَ "

َُ ًُِ ًذاو ً َ ًِ َُِ رَت أن رَ د َتُ وع إن
ا، أرُو أن َُب إ وأن ََد َِرُف ذَك، ُ رَِل َك 

ن ُوَن  ھ أ. ٍَُت أُرى ُُِن أن َُِدَك ََُو  ان
 ًُث وَ   ُِد إََدَم ھذا ُِ ًوراُ وَنَُ َكَ َُ بَُا َ ُ َك

 َطر را ٍ.  
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