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ل ولُ اَا  

ن ِوُر اِ 

اً  د ٌبَ ٌرِ ُ ن أِوِر ا اِء ُر ن ُرَُِد اََ . ن وَنََو
  اِث ار ن ِر  رَا  عِا َِ ن لِ ِراَءِة ا

اِون، ُِدوَن َزَُم  ِراَءِة  ودَِ ُوَن إ رِ . اُُروج
س دُِب اا.  

  "نو :"وي ِط ِء صَ  . وَنِوَن او
اً أن ََم َِل . َ اِراِن د مَُِن ا ،نِوَر ا َمَ و

"، رَا  عا  " ِتِد وا َِ ذوَن اُ دَُ ََََُن ا ُث
ُوس طا ِو .  ،دا َِ َن ذين، اَُ ُلََھ َُِ ،دَ و

 رَا  ِِ وُ َرُِأ ا ع اِا َِ وَذِجَُ.  

َِ  اع، َن أ ت ُُم   أُد أِر اُُوِر زىً 
ِة  دُِ   رَا  ِر  لراُط إمُ أ َُ تَ ُث ،َِِط او

 ًَ َنَأر . ھ ٍَ ُر إُ ََُط ا و َدِة ھذهِا َِ وُنَ .

ون ا ٍُِل َو و ً أو ُ وَنَُ أن َ ُُولُ أ رَا  . َُُو
ِ َزر َط و أن َ َ ُس أن دُُب اأو . ا ُ وُ  وھذا

ََُط ا و ت َك َدِةا ََ أن  ُنَُ.  

 ُر أَھَا َُظَُا ُرَ َِ وَل د ِ ا ً 
رة ا ََِك ا  ًِو ً ِرَ لَ َ أن َدِة، ھِا . َُرأُ أ

ب اَح  روِر اُُ ُد َ ،َدةِا َِ َء وُ أ د
 ُ َن ذيوا ،َََِن ا ِا دزاً اَك رذِ ًِطُ ،داسُدِس ا َرُف

وِح اُُدِس ِة اُؤَن اوم رلِء ا ِ .  

 ا َُ ِت اَ ،  رَا  ُوَنَِر وَنراَن ا و
 ،َُر . ت َِرف وَق اَ َُِوُدُھم ِت اَ ر ُثَ ُبَك ا .

َُ وَت، ل ابُ  ِت او ُثو . َُ م اَُد طرذه ا .

وَن ِن اِب أن َِرُواَ َن ا َََِطَِب اُراِن وَِدِة 
  .ورد
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َُء ا  

 ُ وَُد ،َن ھذه ا َدَا د أدَرن وب اََ ن ظَرًة ِ
 ِ َھ  . ن وٌعُ ،َو وٌرُ ٌج أوِ ذه ا ن

ٍة  َُُِش اِب د . ت وِر وا َل اِت دا ا ََطِوا
را َِ  ُ ت ،َُوَا ََِ ُطُ . َد، أ  تَ
اً  د ًَِن واُ ِلَھ  را َُھذه ا)  وا أي

 م ). ھرات وف  را  َدِةِا َِ  را ََا نو
  .َُْن ذا اع

ت ُوَُد  َُِِطِ أٍث َِ  اَِدة، ا ت  دٌت 
َِن اُِم أن َُِظ أنُ ل َِطِ اث ت  ٌت  . ِزٌ ر

ِِوا . َِط ُواِ ذاَك أنن آِوا  َب و إذ ًرورَ َن ھذا
 رَا  ِبن اََ َل ِث ھذها . 

لُ ِطَِ أٍث َُِدھ داَِل ا أو َِذَ  ُ ت ،َِا  ِب
 ِّا .َ ًَواِ  دَ إ ُُِ َُذََن ھذا اُر . و ت او

د ن َُ  . وَدًة َت ھذا اذَِ اِ طواَل اوت
، َن  ُِِِھٌن َد ِب  َِِط ٌ إ اََِ طُ ًِراَن ََطهُ 

َا . َُذُ َن ،رانُُِب ا طُص اا ِ  َن ذيواُن ا
ُم َن ُوَُ اَواُن اَذُوُح . ََِِب اوِف اَُط  ِر اِون

 ِا َِذا  ِھِنِل اَِ نِ . أ َ َن ُِطُص اا 
َِب ا َد ًِظراَُ .  طُزِء اُا وُل إُ دا ً ُ قَِ ْنَُ مو

َن ا . َِ َدةِا ََِ َن زءَُك اذ ُل إُد ِھُنَن ا ل
ِطِن ا . ََذِھُن اا َ َد أنو  ،ِّا َِذا  ِواا

 ُم إ د ِھُنَن ا ،ِ َرِة ُد إَ َِ ذُن ان ُد و
ََرِ  ُ ت وا ،َِا  َِ ِث اا َِط . ََت أو

ُوِس   وَن اِھُن َُوُم ِِل وطرِ . وٍض َر طِب اََِ ِِ
ھذِه اِر َِ ،ََِن اِط، اذي َن  زاُل َُِظراً َد ِب 

ِرا َِا.  

ة، َُِم إَِ ن طُِع اا َُ تت . و ِرُم اِا
 ُدس ُ . ُدَوُ َنبٌ  وَِ  َن ُدس وَن ا  ُل ظ
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ِ ُدِس اداس ُ ذيوا ،َِن ا ِا دِم اُدُس . ا َنو
 ِ ُ ُنَُ ذيُن اَداِس اواد . ا ن ًو ُبن ھذا ا

ٍَِِة أ د ُبَِِط ھذا او ُر ُوس أو ُرُِ ،   د
ق ز  ،ُِ ٍتھ . واٍت َد نُ ُلھ َُِ دو

  ِلَِطوِر ا  زاُل  َن ذيَدة، واِا ِ ِل  َطو
  .زِن ُوع، ن ُب ال ھذا وا ًِِر ارح

 ِِأ  ُددُد اا ُرُِ وُع  َت ا َِظا  ُ أ
 قداس، إُدِس اُدِس وَن ا ل ذيُب اب، ھذا اا 

ً إ ن، ن وُق إ أل  ) ُسر ُظْرُھذه ). ٣٨: ١٥أ
ََُس ا دُب اب ا ظمدى أإ.  

 ٍثأ َِط َُُد أرَوُ ت َدةِا َِ . ِھُنوَن اَُ َد أنَ
ِل َن  وزِء اُا لُ إُد َن ،ََرَِد ا َِا  َُ َرد َط

ة، أي اُدس طُا ََِا.  

ت .  ِرِه َت ُوَُد اَرة، ا ت  دُ ٌََرى
ِن اا ُر إُ َُ مَُ د ِِِ ُ ُهطَر  –ذي أَد أظو

 وَن إُِرَ َف ِ ط ُنم ھذا اُ . َ ُدُ ِھُنَن ا ذاوھ
 ِِطو ِِِ ُهطذي أِن اا  َ ُرُ َنَرِة وَم اأ

  .أَم ِب اَِ  اذي َن  زاُل َُِظراً 

وَن اَُد َ ذُِر . و ،ِِ ت ُوَُد ِدةُ ُِز اُوُوه
 ّوَا َزُ طُ َ أي أن ، نَا َِر إأ  ِھِنا.  

ي إ ُدِس  ؤدُ َن ذيِب اَم اأ ً ،َرًةَُ َُوأ
 ،داسورا َا َُذ ُدَوُ َن . وِر َا َِذ َمُِف أَ ِھُنَن او

  ًزاُل وا  َن ذيا طِل ان أ ََِة ا ُو
إ ھذا اد َن اِھُن َلُ، ُم َن رِ َََِ ُِِطٍ آر . اِرج

َر ھذه ا ُزداً و دُ ِ  .  

 ،َن اُب ِرِه  َُِوَل َِ ادة ا  َدًةًِة وا رو .

َم  دُ داِسُدِس ا َب إُز ا َََُِس اَن َر َُذه او
 ُِ با ط ن ًوََد ًََذ.  
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 َِ ُظُر إ   لُ دِرَك أنُ ُج أن ،َرِة ھذه َدِة اا
وع اُ إ ً ِز ُرُ ت  ٍوَدةُوَ ٍثأ َِِط . ھذه 

  .ال، َدُو ُظُر ن ٍََب أَر إُ ل ط ٍَن طِ اِث ھذهِ 

ََُث اأ  

 ُ ِا َُذَن اددَِد اِل اإ إ َِ ُر . لُ
 ِ ذا لُو ،ِّا َِذا    ُو َُُذ ت ِتواا
ب ا  وُعُ َت د زي را ھ َلِ َدْتََو واا .

 ،ًِ َُذھذا ا ُرُِ"م أُُُِ  ُدوِنِ وِس ُدا ِ َن واُِرَ ن
 ٍََرة. "َذَ ُلَُ  ِك َدٍمَ ُدوِنِ) ". نرا٢٢: ٩(  

 َُ ِھُنُر اَطُ ُث ،ََرِا ُ ِث اا َُِطو
 ِ ُ ُُُوَ  َُُ ،ُدسا َل إُد َل أن ،ً ِنطِِة أ د   :

ِھُر اََدِن واِ اَبِ " ط؟ ا ب رِل ا ُد إََ ن) ". ورُز٢٤ :

٤(  

ِرِ َ ََ ھ اَدُف ا ِن َِ اَدة ا ٍء . إنَ لُو
َھذه ا إ  َلَِ ُك ر . ،س دُِب اا و َُِر ا ُ َُ ًِ

 ُُو  ُُدِ ِ َ . ُ َوَِ طم ُت أ  َُ َرِ
 ،ًزاُل أط "ءَِدِة ا َن واُِرَ َل أن مَُدُوا أُِوا ." أَِإ

 َل أن دة، أيِا ُوِس إَُل ا َ َِِرَن ا واُِرَ . وَنُ
ِز. أن َُِوا وأن طُروا را َرُا َد ت ھذه ھ.  

َھ ،َِن َِرُف أن َ َن  ذَرِة اََم اُِف أَ ِھُنَن ا و
 َِدرا ُوُمَ ذين ھذا، اِور ا َدَر ِبِر ا َِ َل ِ

س دُا .ُوُدَ ذيور اا ھ ِ َ ِھُن أنِرُف اَ َن د . َن
اِھُن ُُد وَُُر  َ إطِء ذَك اِط َد اِب إ ًن 

  .ةَف ِِ أن َُص وأن َِرَب َن  ِ ادَ 

 ُز إُر َن وهُُوِز اُ َدِة  ُزُا ،ًِ رُتأ و
وَن اواِِ أنَِ .  َ  أنَُ ُُِ َ  وَُد إَُم

ِذاو ََِ َدَر ُھَو َُوَ ِرظن أ َبَ داً أنُد أرُ . وُھَو
 َِ أن ُدرُ ،ً د ،ِ ن ٍَ لُ دِ ِإ َط وأن ِ َق

 ً وُرو ،ً  ،ً ِط.  
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ور َا َِذَ ُظُر إ وَُد مُ . َم ھذاُِف أَ ِھُنَن ا د
 َِب ا َمُِف أ َن ذيا ِطِل ان أ َُ َن ،َذا ِ

 ِروع . اُ ِن وَرًةُ ُلُ َن ،َكُل ذَ ِھُنَن ا و
  .ا، رس ََِ اَظم، اذي  ُ أَم  اب

  َُص

َُو ُوُر ام، . ُل  َن َِ  اَدة َن ُُر إُ وع
. وُھَو اذي َُطُر أَم اِرََ. ُھَو ذَُ اَِوُھَو ُُز اة، و

َرِة  ِع اِا   وع اُ َلرى إ أن ِ َِ
وط دَ ُم ََ اِِع ُوُن ِ أن ََم َر . ك

َر نَ  ھذا ا ن ،نِوا   ِِد َل ِھُنا ََُدَذي إَل ا دا
ُرهُ َك اَِ . َُ اَدِة كَ  وَُ ت ذيوَع اُ ِرُف ل
رة؟ ا َُ دُا  

  

ِ لُ اَا  

  ََُ اَِدِة اَوم

   نَ ،ُنا ُِطُ د ُأ ُ أَطَر    ٍَِر اون رأ
 ًت ط نا  طِ–  ًن - أي إوا  ن . ھذه ل إن

 ُ م  ل ل، ھوَد ھذا ا َُوا ،ا َُِا
 م . اُب ادس را  ت ھذه ا  ل وھذا ھو.  

   دُ  ذارت  ِتطُ ن ؟واا َذوَم اُن ا ُم .

 با  رُح نراِا إ َُ رن : ا ِح اا 
 ِ ز، أيَد ر رُ ت َدةِا َ ُب أنولُ ا نراِر ا

 ُدو َدٍةِ ِ ن ٍ ويِل اا . وا وھذه ا
و واٍد رو ن ل ، د واٍد ن ًو ت . ا ُ

َد ٍر ظوٍر ووس  ارض  رُ ت َ أن و ُ َل
  .٩ن ٍ رو ٍر و َوو  َران 

ُروا  َذَ لَُب ھ قب، إا  وُع َت د ُأ
ة واَِدة  ا ،َن دلُ . ُن ن وُق إ أَل ر ُُروا أ ذ

ً ََُر ن ط اِب  َد ُرشَ َنداس، وُدِس ا إ ُس ار
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 اب أَ رَس  وِس ھذا ا ،د َت وعُ . ِرهِ 
وا ِا ِء إا  َلذا دظم، وا ِ . ِذَم ا

 ذا ل ِم ا َُو َم د ،وا ِا  ُا
 ودا . ُ طن ا لِر اطَل او ََرِا َم إ د م ً ِ.  

 َن ِرَبَ أن ِطِ ًُِ ِنَُ م ،وِت اَ َل . ط
ِط ََََِ ِ َن ِرَبَ أن ِِ َن ِھُنا . َھذا إ ل نو

ب ا  وُعُ َت د .   ،ب ا  وُعُ َت د
ُوِل إ ِر ِ  أ وأتَ  دَن ا.  

 ِ ُلِن ھا ھ َدأ ُھَو أن مر ھٌق آط . ُسوُ َب دو
أُم وَن أن روَح  ٌِن ُم؟ إن َن أٌد ُِد ھذا " هُ، 

ٌس اذي أُم ھو دُ ِ َلن ھ ، ُُدهُِ ،لَد ." ا ولُ رَوَل ا
 طوَن اُُِوا ُوا نذن، اِورُِ َل ھذه اِوُ ُس أنوُ

ِم. اُ َل" : ل ،س قُ م مُد . وَن أن مُأ
). ٢٠ - ١٥: ُ٦ورُوس ١" (َدم ھو ھلُ ، وأن ِ ٌَن م؟

 وو ن، ٢٧: ١وؤُِن ا سو ولرُولُ اَ ،" ُ ن أراَدذا
ّر  اَم، اذي ُھَو اُ ُم  ِد ھذا ا َِ ُھَو  مَُ رَُ أن

َم، ُ اُِن ُم ُھَو اذي ُم ُِل اُُوِر ." َرُء اَد
  .اَدِة اَدة

 ُ أن وَر ُ ِن م؛ ل . ُھَو َُِزةُ ُم 
 ُدھرُ ة اوا ا و وة ال ا مُد أن ًأ 

  .ُ ُم

ل  اطت ارو ا  ادة ھذه     وُن َدوا
ِ  . َُح، أا  ُظ د ِل رة اِ َ ََ أن  َكُ 

واَِدة، ُث  و  ًرِة  َل أن رَج إ ام َش 
ط . وَدَ ُل ذَك، ِول أن َد طرََك َر  اِدة. َرك

 ِر ا ْقَِو ،ُا ِذَم اأ ر َكر أ و وَع ِة أن ر
ب َِر طك ا  َت ذيا ِ َل َن ْن . اَُ م ن

وَد ھذا  أُُر  . ُد د آَت ُِ ِراِن طك، إَْل ذَك ان
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َِا َذن ا ُ َكَْد إ وع، وأ ِب  كط ِِرا 

  .ُِراِن طك

وان ل أَك ُِ طرََك و اِر ،ََُث ُل دَك 
ل ُھَك أُوٌر وٌَِ و . ودك، وُث ُج ذا اِل رار

م أدُل زً إُ . رِ   َك؟ إرْف  وار، واطُرْ 
ارة واُر   ان، و دم رَِك   اُدس، وِْف أمَ 

ظص. اِة وا ُق  َِ ظا  َكُر م ُ أ  ْرُُأ .

 ََِِِ  َ رُوأ.  

   ِ   روه، واوِز ا دِة َمأ ًَِك واَ ر و م
إرْف روِح ِرن ال أن َ ھو دُر ل ط ٍِز . إك

إَِرْف نَ  ُھَو اذي  . ُدك، ول ك، ول  د ِك
 ُ ٍل ِنرُِ َكذ ِرفََك ھذِه، وأِِإ لُ .  

ً  وإِض و. ودھ ر ذِ اور، وُزِة اة 
  ُُِوا ِت ا دِل ان أَك، وِِل إ ِلن أ ةا

  . ُل وم

ي اذي  دَك اَك ذَأ ْ ،داسدس ا رُ د دھو
ُرَك أن ھَك ور  ال، َس ط روح  اِن  ،ل  ذُ

 وَن أن  مإا  َتُ أ ا  رِة  . ْدَُ م ُن
 ِ ِرَ َل إُد ِھٍن إ ٍَ . َر َز أن  ًِْد واَُ مو

  َُت ا د ُ  ،دةا َِ  نَُا ِرَدِة اِم اظ
 َن أ  ،ب ا َرِة ن َرًةَُ ِرَبَ ن .  

   ِ ن ُُِن إُِ ٌَرةَ ٌِد ََ ٌ ٌت روط َكُھ
 رَا  َدِةا . وھذا أھ : ط رأٍةأو إ ط ٍلر ًُ زاُل 

طر ِش اراب ن  ادوس وادول إ ر ِِن ِِل 
ر وع ا ِطوا َُِ تأ دة، اد .  

َب َ ُُ ِ َل ھذا  ،ًُِوَف  و  ََِ ُدُرَ د
 ِرَ وَن إَُرا َسا أن ُظنَ . ُلت ا ذا نو

 ِ ِرَ َت إََق ود ذا؟ ھلوع،  ھُ َل وس؟ ُدھو "ا أ
 ب إا إ  ٌدَس أ ،ةوا قُق واطرا) ".  َوُ٦: ١٤ (

www.arabicbible.com

info@arabicbible.com

الخدمة العربية للكرازة باإلنجيل

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



 اظِ  ًََُ  اَدة ا  روا َرى ھذه ا . ُ
 ُ ً َكِ ن َل َك وأن َ ُد أنرُ .  

وَد أن   و ِظٍر ن ِ اَِدة، أ  وھذا،  
َن درا ر اون ار دُ .  

   ا ُد ٍلد ِ َِ َن نوَر ا َو . إنُ
 ًَن ِ ذم وان، وذا  َُ ٍت ِ ِطُ ًمُ د د

ُِا ِزاو ِِ ون . ل  ًِو َس ھذا ِط
، و ل اح اث ر )ارب را (ازور اث وارن 

ووس اور َن ر .  م أذھ َدر  و أنن أرو
ُن اُ   ٌتط أو  ُق رو دو ر ن  وُل

  .ذا اُر ٌء ق ا ا أرو أن أُرَز َ. اون

  ازاء

ُد .  ر أن ھذا ادل وم إ  أزاء   دُ
ذا  نِوِر ا ن وا ُت امُ . اَُ ُر ذا ا

  ََم ا ًرة ًأ طُ وُھَو ،ذر ھذه ا َ ِقد
 ًأ ذھذه ا .  

ام أو  ١٠- ٨أ  ات    دُا  ھو  ُزر ،
ُم ت . ا أِِم د روا ،ن، ات اذه ا

ن ارل  أن ووا، و أي   ُن ا، ون أي وعٍ 
ِد . وى  أن وا  ِق اَِن ا ُرُد اَوُ ،ً طَ

  .ا َ ھذه ات

وأ أُ . ٢٢- ١١أ ُب ر اون ُدهُ  ات   
دة وا اذن دوا ل ن  ا." ادس"ھذا ام ن ار 

 ً ن رُا  َب أن م أ  دة ِ وا 
 ًن إَُم دوس دُ . تھذه ا  ُددھذا  ٢٢- ١١وا ھو أن

 ًُِزاً وَُ ً وَن َرِب اا .  س دُ " ص ".

 وَن َُ ٍص ُواَِ أن َََء اھؤ  َن .  

ِ  ٢٥- ٢٣و ات    ُأ  د"تَدُر ." اَك ا
  ان اودي دد ام وان ا . را  ًَ وُ ُدھو
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ء ا ھم اذن وا و أن ھؤ. ا او  اب ادس
، إوا ٍت ِم  دد ال ھذه ا د ونو

  . ذك

ود لُ إ ھذا ام ن ر اون، إْل ََك ھذا 
ِ ً : اؤال دُ ًو م َس أ د َر ا ذُ أن ُ ذا أراَد

َر اُ ھذه اُور؟: إل َكَ  ً؟ م ذ أن ُ ذا أراَد  

طتُ  ا  

ل ن ." ام"أ أُ ان ارن ن ر اون   
ِوَ ٍ طَ ٍتظِ ُمََُ وعو ن واور ا . ُرذه ا

 ٍضر ُمََُ ُن او  َسوا ِط  ِب ل مظ
 ُھمد  ً د ًَ واو . واو مُُرُھم ور م د

ن د . ن ھذه ُلَ نِوِر ا َِ  وَدةُوَُت ارا
 ِِ دا َِ  ر ن ھذا ا رةِت اا . ُأ و َل د

 َُن َدغُ  م، وأا  ُم َن . ِِ ِ   و دو ن ُھو
ِو.  

 ََِو ،ِ ،ِد  ٌتط  

    ُدھإ ُُِ ا ِد َ ِت ارَِض اَ ن إُظُر ا وَُد
ل، . نِر اوِ  وزِء اا ظروا إُأ ً"ذُت ." اا

  َُا َِق اِِض ا  ويَ ر ن ھذا ا ُوا َُ ا
 ِ ذَم اد ََُم ا  ا طر . ُطزُل ا د ،ً

 ًدة طا ِ إِب ا َد ِ ھُنن ا ،رانَُن . او
ُ دُ ن ا َذا  ن ِھُنا ُُُ.  

   ِ ِب َُِ َََُن ا ،رىُم اِ ؤوَ إ َِ
 ًأ . َُُُ َن ،واا ِِذ ُطا  د  َ ِھُن أنا

ود َن اِطَ ُلُ ھذا، َن  . َُُِدهُ  رأِس اوان
 َُِدَ واُنا . ُدُ طا ُذي إوت اََص ا ن ذاوھ

ِطوِت ا َسوان ووِت ا ً . َرةِ  ن ُھ" ُشَ
وھذا  . ھذا ن ا وراء دم اذ." اءاَُرَ، أو َُش اِد
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ِ اھوون  ُ"،دَرة ال " اََز ا رُوَن ھذا ا َطُ د
َطَ ِلن أ ب ا  وع اُ وِت .  

ر، وَف ُون  ُق ذ أ   َرأُوَن ھذا ا  ُ
ِِ  َُت اطأ د لراإ ر  ٌتت أو ر . ن ذاو

ِِ ِب ٌو َلُ أن  . رُطوَرَة اُ وَنُدِرُ وا د
 ط ِذ ً  ًورا وا دُ م أن َن،وه ذيوا . ا م أنو

ة ُث  ُدةُ اِب أدَُم  رأِس ھذا ِ إِ  اد
ِ ذاِ ا . اوان، م ذوَُ أم ارب  ونو دھ

دإ ٍ ط ون ذ دُ د  ونو . ُرُ ،طرذه او
ٍ أن َِر ل. ا ُن ل اب  ًوَن را نأ  َوھذه ا

 اوطن ط ن َدٌث . اَ ھ  ُا ِ ِطَ ن َِوَطا ََو ا إن
 ُأ ٍ أ  َدَثَ إذا ٌِر . را  ووت ارُدى اإ ھذه ھ

  .  اون

َن ھؤء ا ر ًون؛ أي أُم َ ،َََ أن   
 َِِطَرُُدوِس ووِح ا رَدِة ا َت ُواوُ . وا كذ  ِ دو

ُم اِم وأَرَدِھم أأ م، وَف آذا ذدِم ا وَنَُُ .

 ، وُل ً ًزان ھذا رون"و دُ ٌلم رَُدة . أ مُو
 وَُ أو َُُوَُ أو ُُِو َُِدُم،  ول. اب ووا ّدن

  ."وُل ٍن ذَھُوَن إ ،ِ أن وَن و ًروح ادس

 ِر اون وَف ُد أً إ ِ  ًد ول أن   
 اِد ادد، . و َب ن وع د َب أَر اوس

 ،ُ وُل ًَن دا ،َرصأ ًإ  وُع ن َد" َكَ إذھب أَِر
 ".نوِر ا  وٌدو مھذا ا ن وُع ھذا؟ َل ذا .  

د َرأُ ات ارة ن ر اون، ُد اَر َن   
 َظِوا  ِدّيَ وى اَُاراا و . َ ُدَِ ،لِِل اَ 

أُط . إذا ُم  را وِظُم وَي وُِم َ"ُوُل، 
َرھِل أُر اأ طُو َ رُضا ِطُو ِ  مَُطَرَ .

ِ وُق دراُُم ِطِف وُق اِطُف زرِع وَن َُزُم 
وأُل  ً ارِض ََُوَن وَس ن . وَُُون  أرُِم آن
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طُرُد ُ ٌم . وطُردوَن أداَءُم ُُطوَن أَُم ف. ُزُُِم
وأُر َُم . ً وُ ٌم طُردوَن ِروةً وُط أداؤُم ف

و ًم إُ وُنَوأ ً  ونن ." (وو١٢ - ٣: ٢٦.(  

َرة، ل    ظُ ًوراَك أن أن ُھوِر ا  ُوَنِ وَفو
ِِذوذ اة . ا َر  ِط  ُقط  ذوذةُ ا

ُذوُذ . ُِِن واَدن ُِن أوداً ُِوَن دوِرھم ُرَء وواِدن
َدةاَ تََ ِ َرَُا َوِب اواَِدَة ا ن ٌر ظَُ ِ . د

وذا ََم و .  َم ُو ن ھذه ا ٍَُِل واٍِ وَُر
َِط ٍََراَ ذوذ اا .  ًمُ أُ نوَر ا ُد أنو

َ واَِراَ وأِ ار واوذة روا . و َسوا ن ذاوھ
ن د واو أن  ِب  ُ َِر . ُ ِا َُِ ا ھ ُدا

  .اَ رَُب ُ أن   ِِِ ََُر اون

   عطوا َ دُوَن ھذه ا و أنت أر د نور ا
ر، ن ھذا ار ن . ھذا ار وً وب ر ٍكَ  ذ َك، و

ِ دٍل ، وأظَر ُم َف وون ون رٍل دن 
وس، وُل اربَ" . ِدوا  ادوس د أ  ن د واو ". ھذه ھ

  .    ون َك ور ُر ا

   

  ُِر اََدد

ِا رلُ اَا  

  َُوى اَرار

   ََن، وور ا  َدأَ ذيا ََِّل اَُدد اَُر اِ ُُِ
 ُ َطأ د ٍرَ ٍتِو ََُُطُ تُروج، وُِر ا َر ََُطر

ِوَر ا وُِ ِعِا َِ ِء لِو ًَططُ ويَ ذين، ا
 رَا  .  

     وا ا  ودن ا ً ِ ِ ُب َر ر د
 وأن دُوا إ أرِض اَوِِد أي  رَُزوا ا م أن ن ،ر

ُم م ذھوا َُرًة ن ر إ ون َر ادد ُُِر أ . ن
  !ل داروا  ٍت  ار دِة أرَن  . ًن
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ً، ھذه اظِھَرةُ ھ  ٌ ِة ار ن اُؤن اوم ِز .

  مُو ،َِدِم ا طا طُ نص و ن روا ر د
ل ھم . َُ م ُ وأَد َُم َُ ًَِوا َُوَن طرَِ ا

م دُوا أرَض اود، أي . َُُطون َُِون ون ُر ُن
دة ا ددَُد اا وھُد ة اَن ا وعَك اذ ًز .

) َوُوع، ). ١٥: ٣ُ َل" َونَُ ُتِ لَم أُ وَنَُِةٌ، وَ مُ ".

) َوُة ) ١٠: ١٠َن ا وعُد ھذا ادَُد اا  ُ"دة اا ".  

ِ اة  و ن ٌ ِز ٌوَرةُ ن ھَ  دوَأرَض ا إن
دَل أن . ھا راھ  اِد ادد، واَ ُُص اُؤُِن َِرَ 

ََِر اُؤُوَن ھذا اوع َن اِة، َُدوُرون َََ ٍت َُر َن دم 
ً، . ان وِ ال واوش ز رَس ددد ھذا اُر ا َُُ

  .َ ُم ن ھذه ا ن رِ اِب اريّ 

   َوُت ٍِل ِل

   َرِأو ُذ َُِد أ رّيِب اون ا ن َُدد إُر ا ُذ
 ن ر َُدُده . ن وا ت اا  ِبَداُد اَ َذُِد أ

ل وا ُد . ٢٦ر اَدد، وداٌد آر  اح  وداد ان او
ِِ ٍل وَت .  

َب إرال اَدم وإرھم  ن  ب دم إن "
ُم واَده، ل م   ُهُ   وف" :را  وَنو . نذم اُأ

، ن دَُل واٌد ُم أرَض   مُر ذ نذا ،ً نرم اَُرُ وُق
د ُُم أن أوَدُم . ط ب ووع وَف  ُ َُدوِ . اوِد

دل ذك، وَف أُدُُِم ٍن إ . وَف ُِون داً ِب ارض
أ ِ م، ن ََُُم . ھذه ارض ووَف ِرون  إروهُ أُم

 ً َنِة أر د رھذه ا  ون وَفو ،را  ُُط وَف .

اطر وَف دوَن َن دم إُِم  رَُد آُر واٍد ُم   ذه
 را . مُُر  ذا مُُُوَف أ .را  ونو مُ ".

  )٣٦ - ٣٤: ١٤دد (
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   م أ رِھَنُ راراً أنِ ُ وَل ، را  ًِ ُبَن ا 
َِل م اُِزات، ووَل أن ُِطَُم َِدًة ِِم، ذَك . م

  . ان اذي ُ َُم وِر ِر اُردّن ودول أرِض ن

ُم ََدَل ذَك، ََرُوا ن ِر، وإزوا اَر ار،  و
 دة وزوا إ ِل ء، م إ دش ر ،م ھوا د را  ًَوَرا

 ً نوا . أرطو إ مُأ ر ا ن ولُح اولُ او
. ُرًة ن ر إ ن، رُمُ ار أَد َر و ًط

) ََِ٢: ١ (  

اٍت َل ُ أ َ م اُِزات    ر َر ، رَِط او و
وا أرَض اد أن  ونط ٍن دًة َروُ وَل أنو ،ظ

َرُ ٍت  وران د وا رم إُ ن، و . َظ واطد أو
 ًو ًھ وَن أن و طرا  اٍت ر َة د . ِل ذھُب إ َن

 ُ نم، وِِِھ ء ،ً ُ  َمم أِ" ،م ْرإ ، 
َع ." أروك أن َر م ر ، َد ًزاَُ ً ن و أن و

ات وأر ر َر ب ُ َراٍت، و ر َر مِن أ وُ) . دد
٢٢: ١٤(  

   ِ َن ًِط و  ،ء ِل  ْنَِر ُطوَل َوِظُ أن
ُ . أُِ ِِراِن َطَ  إرال و ،وُ َبط  ُ مُ َر دو

َر   " َل، َذَ ُتَِ دََ ؟  ُر َذ ذيل اِلُ ھذا اَِأ َ إ
  ِ وَنُ ذيل اراإ .   ُأ  ُمُِأ و  ُم

ََِ .، ھذا أَُل ُم را  مَُُُ ُُط وَف . ُدز نذم اأ
، و واٍد ُم دُل أرَض   مر ذ نذن، وارن ا مُر

  ).٢٩ - ٢٧: ١٤دد ." (اوِد

  ذَك اُزُن اذي َطَر  ا د أَر و ابَ   

 ِت . و أرِض ِك ر دأواو وم اا ِ  روا 
َن آذاَك دوِل . اود دُ ُروا مُوا، وطم أوا أر د

 ب را  َدُھمو رض اا ُروا . إ  ُمُم أ ل و نو
ب أُ ًم . وَُم اِطرُ  رم اَُر ، ب روا اُر.  
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    ِ ن ً ُُ َطإن ھذا ا . َِ ُ َر د
ذه اطرِ  ،ِ ِ . إرال، ونَ طَُم ََت ُ أَ ًَراً 

د اص واُران رُ ن رُد أَوُ ا  . ُ َدُوأ ُِ د
 لُ إ ِوُُدو ُ ِد َ َد َُ َِ ،ِ ِل ن َكوذ ًَِ

 ُ ُه دأ  . ُرِ ؛ ن ٌد َكُھ ُس أن دُُب اا َُ
و ِ رَا  ِنَ  لراإ ِ ُأ َِن ا ًِ ُم دُ ،نَ وِلَُدِم ُد

َت  أُِ اََد ن  ِ ھذِه اَة وَُ ُن أنُِ ُ أ َِرُا.  

  ََُوى اَرار

َِرِة َدِد اُوط واَِدة ن اطرات    طُن اطُ وُنَ د
 ِل ط ،درجا  َِا وُ رةِورد أو طُوُل ٧٤٧رة اَ ،

ُِ َطِ اُرُوع، . إ رِ ََ أن ُِزَم ُ َُوط ُ  وھذا
ون اَح .   ُُُذ َُرهُ، وُھَو َُوٌء . أو وى اَرار

 ُأ ُِرُ ددِر ا ن ر ِا را  ُ  ُدَوُ  

ُوَُد َُطَ  ٌِر ، َ ُث .  رِت إَُِ "ِوى اَرار"
َِِ ِ راَدِة َلَ ن ُل أمَ ُ إذا   ُر رُ.  

 ، ُلو َُرى إراَد  لُُل ا وَف َ َم أنر
 ُ ُد  وَِ مَ نُدهُ، ورُ  ُلَ ََُ ُثَ َرَك ا ُل إ

ِ ن َُُ َن  ِِ ن ُلَ رآ ً ِِِ . دو
َ وِ َرِ ٍَد أن ََل  ُ ،َََُن َِر   ُ ُل و

 ُ   ،َِدةھذه ا  ِ ن َدَا دھ ُت و .  َكذِ ُن
َ ُر اُرَُ َََق  ھذه اة اَد اذي  و ،َ ُُد

 ِِن أ ُ َ) . سََُ١٠ - ٨: ٢أ(  

   ِطر اأ  وي ددر ا ن ر راَح اإن ا
 َِزُسا دُب اا   . َََُِد أ َبح أن اھذا ا ُرُِ

ِح اا  . ،بَل ا دول،"ود ون دُ نُن ا "

 ،و ن َرھت اوا ھذه ا" ّمُر  د ! مََُوا أزإ
  ." ُم د ادُم ن  ،َد ُ ! ُم

   ◌ِلُ ِةِ َِوا  را َِا  إرادة َُ  ُدَوُ
   ٍدِوا) ھذه ) ٢، ١: ١٢ُرو ِ ِل إراَدِةَ ن ُم ددُر اِ
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ِ . َكُوا ُھ  ،ددِر ا ن ر ِا رح ارأُوَن ا د
 ن ََل أو ن َ َل راَدِة َُوى  إ ،ُ ُر رُ ُث ،رارا
ِ ِ . ٍََرُ ٍت  ُدوَر ن   َر رَُ ًداواُن أُوَت اَ نو

 ُ َرھإ َد اِواُِك اُل وُدُح و وَف ل ،ومَد ا.  

  

 َلُ اَساِ  

َِ ٌ ِز َوٌرُ  

ُ ٍَؤَرة   ِز َوٍرُراٍت و وٌء َددََر ا إن . طد أو
 ررِد ا   ِوا ِد َ ِت اط َحُِس اوُ وُلُ را

س، وذَك د َل،  دُِب ا" ورُُذه ا ًِ مَُأ َُ
ُھور دُر اِأوا ت إََن إذُن ا ذاِر تَُِوس ١." (وُورُ١٠ :

ُب  أن ََث ن أَُ ٌَِدى وذراٍت ) ١١ و ُأ  ھذا
رَد ار ّ اِب اُدس رأُ ا د َدىَُ.  

 ََُِوم  اُ ن ِر ُسوُ َدَإ ل"اِ  " ٌ ھ
 ََُرَ ُنُِ"وَذجُ" ر،"، أوَ وُوَ ز"أو " درس ".

َوِر اَِزَِ  ،ُد ِذَك أن ھذه   ٌءَ ر ھذا ا ُوُل أنَ د
 ر داثت أَ داثا . َِد َدٌث أو ٌ ِ ُز ُھَو

أو ُرو ٌ وراً أُُأ َُُ قَأ ً.  

  َََُ ارد

 َُ تَُأ د ُ ُروج أُِر ا ن ِِداِد اا  َُرأ
َِظ ٌَزةُِ تََد ، رَا  َدِةا . ن وَُ ُلََھ َُِ ،د

  ِعِا َِ ِءِ وُ ُ ُهطذي أا ِِ وذجِب اََِ
 رَواد . اَ ٍدَِ َُِ دَدة، وِ ً ِدا ًَن ھَُ ُلََن َھ د
ََ . ب رُروُح ا لَ ،لَُن اد م دِل  وََھ  ٍَََ

َا َِن ھ لِرِج ا وا إُُھِر ََََا أن ََِدَر ،نُ .

ل ( ووك اُ١١و ١٠: ٨.(  

 ،رأُ أنُِ َزةً  رَا  َدِةِا ََ ََو َ َوُ َعأط د
 اَوَم أَُِت ا" :ظ ًََدَت ط ،ُ . ِت و ،ءَد او

وَن أً أنََ  . اُ إَُ ود ٍر وت ھذا طواَل ال
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وُ إرِت اُ . ار ت َُر داً إَُ وِد ٍر  ال
  . إرَل اُب، و ُت وا

" َ ََِ د رََر ا َِ ِل اَ  ِ ل ُروَحراو إُ . ذه
ب وُوا َُث أَرُھم أن وُوا، وَُوا ُھَك  رَرِة اُ ُواََإر طرا

 ًَِ َُ ت ا وا . طُ ،ًَطو ًو  َُ ت ا ذا
 ً ُوَن وَ  ًَطو . ًََ ً ط أ ُواَ ،ط ََ ًْت أََ وإذا .وإذا

َِ ُواَم وإرَُ ُبَك ا َ ،ْتَ ر . وَق َُ ِت اََِ وإذا
 ِ َن ةُ ا دُا ذه ھ ،نَََ ن أورَ ن أووَ َِا

 ُباََك ا  .  َنرُ ،َُ ِلُ ا ت  َنرُ
بّ . إََُوا رِر اِب أََِ ُوَنَِر وَن أوَُُ واُ طرذه ا) ". دد

٩(  

 ، َِِد ارا ُز إُرَ َزة اُِن ھذه ا ٌََ ٌ ِ ھذه
 ُوِح ا رل ا أي ُُدِسوِح ا را َُو ، ِزّيُُِدس ا . و

 ا ،ِدن أ وَرًةُ ددَِد اا  ِعِا َُ ُُِ ،د
وُح اُُدس وَلُ َل ادِد  را ِ  ذيَل اََا َدوِرھِ ُُِ

 ِّا . ََ ُُدُسوُح ا ر ُلَ َن  ً ُو ، ُنُ ،ُ
ِ، و ھَِل ُن  رَا  ِعا َِ .  

ؤاَل،  وَن اُطَرَ د" ،َلراإ َ َدت د َُ ت ھذه ا إن
 ٍقطر  َُ ُْدُھم ھذه اَ م ذا ،ٍَطِ وھَُِ َر وُھم ٍ

َ ،ُزوا َر اُرُدّن، وََِِل م ُِرٍَ إ ُدُوِل أرِض  رَا
ُم ُوا َُوَن َدَة أو إرَد ِ وأُم ُوا ِذَك  ُن أُِ َف د؟وَا

؟ رَا  ٍََرُ ٍتََ  ُدوُروَن"  

 ٌ ھ ٌَ ُدَوُرِ . ُھا َ  رُ َ ا ََُ ِطُ ُ .

ُرق ا  َق ُ اَن ُ وَرِة  طا دى أََھمإ  ُر ھذا وَُ
 ِِِ .رِ ِ  رُ ََرُ َكِ ن ن . وُھَو ُنا َد َن ن

 ِ َِبطُ َن وأنِؤُ َِوا َِ ا ََُل إراَدَ وأن ، ة دُا ِ ِترَ
 و رد اِوَأرِض ا إ ُوَدَ أن ِ َِطِ وُنَُ دھ ،ِ

 ھ دأ ا . إ ُوَدَ وأن ِِر  ِدَقُ أن ِِ وُنَُو
  .إراَدِ ِِرَِز وَِب 
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و را ِدِوَ َد أرَضَِ َن ،نِؤُ م ن إنو . ُ َََ د
د . وٍت ذات َر، و ، ًِن ُرََ  ُ َِِل أيَ ءٍ 

ةٍ  ُوِ  ُ ُطَ .ُُن َرُِ  راٍت َة دِ  ُم دُ دو . ،ًأ
ُل َِراِ، اُر اوُد اَُوُل اذي َُ َُ ِوُن أن   د

 ََُ َلَ وأن ُ َِمَ.  

 َرأُ أن ،ِا رِث وا ن اَن ارا  ،ددِد اا 
ھذا ُُِ  أن َُ . إِماَب م دُْل أرَض اَوِد َِِب دِم 

ِ إ أرِض   رََر ا ًَرةَُ َبُِد اَ م ر اوا َِ ن ا
  .اَود

   ھذا؟

ٌ أرى أُدھ رًة ھم  ِر ادد، ھ ُث رأُ   
و . طر ر ٍطد أطَم ََُ ُ ان . ن ام وان

"  "  رِ"ھذا؟  " ، ھو ا  روا رُ م أنِِو نُ م ذ
ِة أرَن "  ھذا"د أطَُم  " ُ ھذا؟: "إوا  ِؤال د

 ً.  

  رار، وأ و َر ذ َبب أن ھذا اا رُِ ُوه
ُ  دد  ِرِھم،  رأ ذ٦ - ٤: ١١  َنرُِف اَ ََدأُث إَ ،

ُروَن َ راِت ِر َ مِطن . و واَُر ُروَنٌص آَك أُ
 ريِِب اا َ َرِ . ،نرَِن واِو ،ٌمَُم أِِطو  َن

 َ واُر نذماُ .ر راِت  ُروَن ََ وَنرَِر او .

 ِھذا درٌس ُرو وا . وَُ َلراإ  ِضِإ  زاَد ھذا
 ُطِِب َر . َ ََ طُ أَل ط ٍََن امِ "وُوا،   ََ و

ِدد ." (وأ١١ .(  

ر ،رطھذا ا  ھذا  ِ طِة ا ،دا ِ ُر إ ُز
ُر أٌد  ن . ام ر د"ر"  ِِ  ُر ََ مُ ،

 َب ِزُنُ ھذا َُِو ن ،رِ . ،َطھذا ا  وُِ ُوُلَ ُ
ُوا،  داً وفَ " د ِب أنِ ُْل  َمم اُُِأُط . ب را م أنُ ُْل

َرُم وُدُوَم ن ُل  رُُوهُ وراَءُم ِ ر َذَ ََِ ".  ھذا
َ ُولُ أُ ُِطَُم اَم إ أن . َ ارُز ِ، وَس ام
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رَن أُم رَ "ود َل  . ،ُُرَج ن ِِرھم ََُ مََُو ، ب رم اَُ
ود . َد أن أرََل ُ ُم اَم، أ َََُوَ. ھذا ُھَو اُِمّ ." ِ ر

  .َل ُ ذَك ن ھذا اَب إَُوا اَم وَرَُوا ُُِوِم إِ ر

َ َ ُس أن دُُب اُوُل اََِ َوَةَ َُ . ٌَِز ُر ھذهََُ
 ًظ ً د ً أ َرة، وَ . ُ أم أ ،ٍ ِوراً ُروَُُك أَُ َِ ل

ُوَع إ ر؟  را َ  

أنَ  أط َب إراَل ُؤَُم،  ١٥: ١٠٦رأُ  ازُور 
 ًَل ُھزاَأر ُ م وُِوُ ن . إذَن ا ِرا  ھذا َِ د

وِ أن َُل . ُن وٌت ذات ر. َِرُوَن َوِم ُؤنَ 
   . ُر و ،َؤُ ُ ِطُ ،رِ َلََوَم وُ ُر د

ُِوُ إ ًُل ُھزاِرُ ًھذه. أ إن  َأ ُ ِزوَرة ا ا
َ َِدن َ   ُواَره ُ َََإ ِ ذيؤاِل ا  ُق  ي دا :

ھل  زالُ ِ ر؟ أم أَك  أرِض اَوِد؟ وھل ُدوُر " أَن أَت؟"
َ  َك ن؟ أم أَر وِ َن ََرُ ٍتََ  ُق رَ َك ن، و

  ََرًة ِ ر؟

  )١٣دد (اَواِس 

ِ إرِل َِب ِ اَدم  ََر     ِ  ِدُد ھذه اَِ
ً إ أرِض َن وُ.  و ن قل ارء ان ھؤ َِبد ُط

 اب. اة  ارض و ن قا ًوأ  رو ُِ ذيا
ون  ھؤء .  إذا وا رن أم ن، أوَء أم َُء

وا وَ اُُدن  إذا ت َ اِ، أم   س أنواا
ُُب إ َ ُ.  

   َِوُ ن ٍََدھِ واُ دَ ،ر ُس اواا َر د
ووا م ُوَد ٍب ٍُق  ،ُِ طَب رُن م . ارض
ُط ھذا ِرًة ن م ت ارُض ًَِ وَُِرة ٍل ِ . ه
وم أ ًوا أن اَب ُھم ُ ،رون، أوء اُ . ،َُوَف

 َ واٍر ًدا ٌ ُ مُُدُو ُ ت ُ أ ََِِدَر ًَرَ ت ،
  .ِزل  ظِر ھذه اوار
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  راَءُ ر س اواَن ا ٌَرة َن د" ِمِ
ََِا ".دَم ارادى اُوُل إَ " : ،َُِروَن ارأى ا 

 ب رُِب ا رأى "! ُدُھم أنَظ أ  واُ ر َس اِواء اھُؤ
اِم وأِء اس اوم دُو َِِوِخ وُُ َظَمُ وَنُُِ . د ِنإ

  راُءُ َرةن، و وِلُد نا"ِِم ا" مُأي أ ،
وتِ  ا  ِزرا  وَنُ ََُ.  

  ُ ِب رَف د ْفََ م ُ ن، وَ  َ َُُدِن اَُة ھذه ا و .

دو ذھب "ون ِب طَن اب إذ وَف أَم و ول، "
ِود  ِدرون  ذھُدد ." (و٣١ - ٢٩: ١٣ ( ُ َبُِد أو

اً أن ِدلَ  دُِ ن َ أن ِدر ،ھذا ِِِو  ا ،ِِِ  ُھذه ا
ت د  ن ون إ  ن ُِ ،َل ھذن ارَُن، 

، .  ِب وَُوع ب رَل ا" و ،ّرا  ونو وَف مُُ
 ُ  دِوأرَض ا ُُِوع، وأُدب و ،نَُرن اُذ ھذوَف آ

 إ وآ ،ََِ ل ن  ".  دِهدو ِِل إھ أو ُ َ إن
" ًد ُد ُ رَُن د إن، وُل ، . ان  ُر أھأ ُأ

  سن ا ن ".  

ُ ٌِ رةٌ ھم   ذه ا . وع ١٤ ، َد  ٤٥د ،
. أن ر اَُب ر اُردّن وووا إ ن، ؤوا إ د رون

  رآھ ٍد ُظمأ رون ھ َر أن دِب ھذه ا رأى دو
ِ .رون ِلإ  ُدرةم اطُ وَف َ َن أند آد . وو

 ُد أَُِب ُو ِن ِب، د ِب أِ ً َِ ًداو َط ُأ َِر
  . ُؤَُذ د َُرون، وَف َُط ًُ ِب

  اب، ذھَب وَم  را  ً َنب أر َل و َد أنو
 وُ ِت َُره وذ ،و ِةَد و ِبَد ا َذي أوع ا 

 ُ . وَف ِ وِنَِ ُ رَف أ ُ و ،ً َنِو ٍَ َنُِب إَ ن
  .ُُذ َرون

 ن ُو . ط وع د رون ب، وا ب  
ون وذرون  ار ،درٍ أن َ أرَل م ات   لراإ
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ُ م ،مَُُد أرِض  نزرُ  ِ ن َرھم ذ ب مر
  .ن، ُِدوِن أن َُد رَزهُ أداً 

 ُِت ادُروَن و َذَُ) دد٢١(  

رَ    َذَرهُ ا ُ . ُو َن د ،ر َذ ِرِھُ داَر َرَد أظو
ُروَن رََل  َذَ لرانإرَذَُدَغ ا روَن . ادأَ ا دو

  ً ُِ ً  َر أن و ُ َل ،دِغ ا ن ونو مُ
ََِط او  ٍَِر . ُ  ،َر ا ة ر ِر اُن اإ م مُ

ُء ان ھؤ ٌدَدُغ واُ د ظُر إو ِط او زُل إن ورذ
َُ وَف َظِر إد ا رُِ ،َرا  َُا ُا ا .  

 ،ِ وا َ ُم اد نذن ار ذُن ا نرأن ا دُ 
َظُر إ َي ا َؤدُ ُن أنُِ َف َنُِ ن ِءا ِس إَن ا ٍَِط 

ِِت اد . ِ اِء ر ن واوا وََُن إ ُء اھؤ ُ
ً◌هُ وإن َن ھذا  واُق  اِم، ون . ات وا أن مُُ نو

ء اود اذي دم رَن ا ِ َنا . َُز وا ُوَن أوَُ وَن أو
ِ، وُوا َُون ِا ِ ا ُظُروَن إو ،ِط او وَن إ رَُ .  

   ُِطوِ ًَ وُع  د ،زذا ا لَق اط ُم
َُمُ  د أََر ُودُوس،. وُھَو ُِدُث  ًُدن إ ُُودوس

 ُ َََ َِء إ ُوَع أُ َرَأ د ،مأُور  وُرَُوِس اُا
َرهُ ُوُع  َذ ،َُ وَعُ رأى وِر اُُ َبُِأ ُ  ،ُوَلَ أن ِد 

. َُِزَة ُ ِِ م َطَق ُوُع ا .ذه اَُِزة اظ  اِد اَدم

 ً ُ ر َو َك ا  َرَ، ھذا  وس أُُود َرَوأ
وُل اذن طُوَن إ ٍِن وُھَو .  أن ُرُ ََوُع  اب

 ً ،طَا َُِِ ن وَنُُ وَف ،َِِ  ًَُ  َُِ
َِا   ِت ادن ھذه ا مُ اََُْد نذُروَن اَذَُا) . َوُ

١٦ - ١٤: ٣.(  

ُظْر واُأ  

   َظَرَك إ َتَق ور ن؟ وھلظَرَة ا َظرَتََك و َق ھل
 ََِك وََت إَ؟ وھل وَِِ  قَُا وع اُ  لُِ َكَ

 ُ  ،طا َُِِ دوَك اَ َوُ ب؟ ا  َِكن أ وُعُ َُِ
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ِب ن أِكَ  ا  َت د ،دوا ِ َنَن إ . أن  ھذا
وُؤَك اوُھَو ر ،ُ ََُذي أرد اوص اَُُھَو ا وَع اُ د
 ديوِت اا إ ً يُؤد ا ِ طا َُِِ ًَُو ًَ َدِ ن.  

  

ِدس لُ اَا  

 ََرةٌ وَ) دد٢٠( 

إذ ُُِ اَظر إَ ِة ُو ،َن اُؤِف أن ُدِرَك أ ُم ََر 
َ ِدُ ًو  اُ . ُ ،َطًَ أرَض اَوِد ُا لُِ رَض م .

ُ ُوُ َز ِر ادد طَ ُرََُو.  

ب َم ُ َو وأَرهُ ن َل هُ وأن  را ُب أنا ُرُِ
 ً ِبَن ا ًَوُ ََ . أن ُ ُ َلمَ وَُ  ًء ِرَجُ َرَة ا

َ ُ ابَ . ِس واوات أ ذا، إ َك  وُ َم أنُر . مُ
َن َِهُ، ورَِت اهُ  ََربَ  ر َرَة ُب . اِرَب اَ

ن أِل أ م ُؤ"   ل ارب و وھرون، . وواُُم
 أم أِن  إر دُ رضا إ ِن ھذه اِدُ  كذ لا

ھم إُُطأ َدد ." (ا١٣ - ١١: ٢٠.(  

  ُھ  ِص وِة  ُل  د نظ َم دُ أن ُِ .

 ،ًن ُن  وَل   ھو ادل و ھو اق؟ ُ ھو اذي  أو
ُد اق وادل دُ . م  ھذه ا  و رى أن ه أن تن ا

 ِ ِص ن ًداْر أ ذ . و ر ھو أنُِذ  ّلُ ،ر ا 
 ، َُ ،وعون ھذا ا ًة ر   َم" ذا ً ُ 

  .م ُْد و ِت  ِذِرِه أداً ." اووع

ُر ذه اد، ھ أن    ُ إذ َِرُ ُن أنُِ رىُأ ٌ
ُ اب . اوى اذي   ُُدة ھو أ ن ُوى اب

دُ ُُ واً  ، أُد أن . ادس أ ُھُ ون
 ُِ َك أن ً ُ ً وىُ َكُھ ِب . َظو ،ن او

أو أ ِ ن ُو  َرأ ِد ن َو أن  ،بِا .

 ُ . ُُذ ادَة  ِل ادّ  دو أ َدة، وِا ِو  و ن
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 َ راً ا نُ م ،نر ِ ٌرة ٌط و إ ِ
 َو ٍِو أي ن، و نو.  

   ت َُط دو أن . ، ل ،ٍ ل َل" َك ْم
ن." ارة ُھك ر  َر ل ،رةم اُ م و نو .

 ًِ َن ھذا .  

ٍ أُرى   ط و ُ َمد إو . ُ َن  ُأ َوُ َمَ د
ُ ُھَو اذي َُُِذ ََُ، ووَف َِدُم ُو داةٍ  وأ ،َُ ًوُن داَُ

ود َدَت َُِزةُ اُروج اظ نََ . ِر ٍِز ھذه اُِزة
 ٍصَ ِل ن َلَ أن ُ ُطَ ذا َم وُ ِذا دَِ ُ َم أ

 َس ذا أھ . راِء، وُھَو ِط او   ًَ نَأر وُ  د
َِ ا َ و رراَر اُم ا" : ِذ، وُھَوُُھَو ا ب رل ا ،ِذُا ُت أ

 .ط ب را نداً، وَِذ أُأن أ ُطأ  أ وُھَو ،ُ ". د
َدَت اَُِزة اظ نُ و إطَع اوَل د َدَت ھذه 

ُ "اُِزة،   ،َذُھمَذي أُھَو ا ب رل ا ،بَذ ھذا اَن أ ُت أَ
 َن".  

 ،وُ ل د"ًء؟ مُ ِرُجُ رةن ھذه اِط " أُ م
 وُبُِن اأ  ِ َدَل واھو . ا َ ب أن ِوُ مو

. ل َن وُ ُذ َد اَُِزة ِ. اذي ن لُ ھذه اَُِزة

و ط   طرن ھذا أ.  

   ن ُو رى ھذه ا أن  ُط دة اوا طرا
 أن ھ ، ظر رُف دهت ھو ووُ و د  رف أن

 . ،ّرا ُُ ذيھو ا  ْر أن ذ نو ،ًأ ِ ِرُ وُھو
ُُ ن ُن و . و  ُمُن ا ، توُ ِبو

 ًد .  َقوا و دو أنو . َُزِة اُِ َر ت ،ِِ ُروِج
ِ ارَ اُ َ و َد  ِو رراِر اا ُز إُرَ وُ 

وَ ِد اطِق ا ،ُِّوَُد ٌَ ٌَ . اَُِ اَُوَدة
 ِ َرَة رَب ا د وُ ِ ِطَ ن َ أن ِ ُهَ.  
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وُ ُكإ  

ن ر ادد وُد دٌ أرى ن و ا  ١١ اح   
ِ اك، أو . أُدھُ رًة ھم ُ  ن وما ُ  ًرا

اراق، أو ار ا، ور أُرى ُط ُِ اذن ون 
 ِط ،ًِد مِن ذوا ً ِو ، . ،واَُِ مظِا ِ ُتِر 

َُ وٍرُُن أ واَ رىُأ ًن. وأََن ا رٌق َكوُھ.  

 ، ب ر ُُولَ وُ َُ ،ددِر ا ن حھذا ا  ،ً
" َُل ھذه ا أن أ ُطأ  لٌ . أ ٌل إن ھذا   ًدا . َتُ ن

أر ُِ . ذه اطرُ ،ْذ  ان، وھذا وُن ُط ًك
  ) ١١ - ٩: ٢٣دد ." (ن ھذا اظرِف اب

ھل َق َك ورت ِل ھذا اور؟ د ودُت أن رً أل   
 ارول، وَُظُء آر ووب، داود، وأ ، إ ،و  م ون

 ِ، ووا ر ٍن اك در ٍوا  رب طَِن 
ُُِر . ھذا وع ن اء ن أن دث رت  اء. اَوت

ُ ،ون،  إ ،وُ لم أظِا ِ ِتِر َدَثَ ھذا أن ِ ََُِ
ون د أََ ِرُت ِ ھُؤء َُُوَن . أُم أوب، وآُرونَ 

 ُوط ٍتِط ِ َن واَُم َطُأ َِِدر–  مَُ َذُ أي أن–  ُ َأ
 َُن ِرُف ُُوَُم  مِ .  

َل ھذا    أن ِِ َُدهو َ أن وُ رَف د  ل بَء اِا
 ط ِرقا َِِ ِمِ . َر ،ً وَ رَآ ًدر وُ َم دو

رُس اذي ُ َُو َن أن َل ِ ُھَو لُ . إِِرِه ك دا
ن َُوَن د أَدَرَك أُ ُرَم أن َ َن َُل  َُن  . ،ِِرق

َل ِبَء ُِة َِب إراِل َُِرِدهِ   أن ِِ . ُكَل إو د
  ُُدوهُِ ًَُن َرَ ُ ُهطأ ،إدراِك ھذه ا إ ِ وُ

ِل ھذا اِبء  . واَُ ،ُُدسوِح ا ر ًَُن َرَ ُ َ دو
وُ َدِة َت ِب ِءَ . ُ َم  ،وُ ن َدِةِِذ اُدوِن أو

ُ، وأَم َن َر ًُ ھذه ازاء ن   ُنُِ زاٍءأ َل إَا
ُُِر داِرو إدارة ال ن اُطوات اَس ِح  . ال

  !ل، ظم، وض، إراف وُة:اِل اِذّي ھ
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   ُج إ َُ أن ُ َُرهَأ ،ًَُ ِ إ وُ َء د
ُرق . د أظََر ُ ُو ُطُرَق اِر اُ رََ ُُ . ارم طھذه ا

 ُطَ َُدهذي وَل اَل اَ أن ِ َُ ت ُر ذ َُو ،ََُ
ر َرد ُ َس . أن َل  ِن ِل َِب ِ ُھَو ُل رق طذِه اِ

  .رِِ اظم دُ وا ُُروَن ك

َر، وُرُد اُُوَل ُ  رُدهُ  ِرُف اَ  ٍمَ  ُشَ ُن
د َن َردَ ِس ُو أراً . ُ ط َدًة ُ رُدهُ  اَور َ . ُوراً 

 ِِ  ًا د ًِو ً ِ . َف ُ ُ َروراً، أظ ِوِد ا َدَلَ
ِل ھذا اِبء َ  ُُدوهُِ َنرَض ا وََُم و ظَُ أن ُُُِ.  

ھََ أن ر ًُظ ًو ن ُِ أن َُك ُ رُ    دد . ا
  ٍدِوا لُ َلِ ً ِرََ ً َِن إ ُ  كا وُ َرََرون . إ

 ً َِك إو ن ف ،ًِؤ ً  ُُِ د َك وَن أظ . نو
 ُظُر إ د ًَ َسَ ن ظھذا ا ُد أنَِ ،وُ ِة . ُبِ

وطِت  ا َ واَُرَ َنَ ٍصِص أَِِ ٌءَ ُس دُا
رََا َِط ُِدوِد ِفِ َُد ا ِِت ذا دَ م . واُ إ

ُم ُوا   ، ِذُج  ِطُرُ ِ َن ُروُح د َظَ زاٍتإ
رََم اَِِط.  

 ً طَ  

ِت    َِ ن ٍََطو ٍَ إ وُ َ  َفُ أن ِ
اِب اُدس، اذن َرَھَت ُُم َُِزَة َوِن َُ ِرََ ِل أُُوٍر 

ٍَِر  َن َنروَُ مِِوَ ِد رَُِ ،نِدٍِص إِل أ ن َ ط
 ِد . مُُِدَ نذا أن  ُرِظُ ِ َ وُ َُزهذي إَر اِا إن

ٍ ھ اور َِظَم أھأ وا أنُ أن َ ُ . ٍَِظَم أھأ أن  إن ُُِ
 دي َن ُرَوَ ھ ،  . وُ ََظ ُدَِ ،ددِر ا 

وُ َ طَ ًُد أِك، وَُراً . اوَُ َن ُ  وُ ُ َدَمَد إ .

َت ََك ل ُ ُ  .رُد أن َِدََك وأن َِدَ َوَُ ِورن
 إ مَ؟ إ َِدي َن ًراوَُ وَنَُ ُد أنرُ ؟ وھلِ دي َن ًراوَُ

 ُ ًِ ِ َِ" : أي  ،َرّب  ُُُط ٍءَ ي ٌروَُو دَُِ أ
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أَن  ِ،  وأ  أھَم ذا َُل  ھذا، وإ .ٍن وأي زنٍ 
َُُ ذاك. ود َن ٌروَُ ".  

  

َِ ُر اِ  

ِ لُ اَا  

  أوٌد َُُرون

    "" :"وسرار ا دة أوإ ".  ُد وَف و
د إدة وس رُ ن رر أھُ . ھذا ا ِ َوُُر ا ذا ا ًَو أ

 ِن َِب ِ اُر ِل اا  ِ وِسُِ ٌقط .  

إن َر ا ھو أ ِ ًل ظِت و اظ ب   
 ِر ا . َل أن ُروا َر اُردن ودُوا ن ا ُ

رُُِد  ِم و َرة، . ى ھذا اِولُ ھِذه ا" رھذا ا إن
ُل ِطَب و ِب إرال، د وا ُِن  وادي  ُ

 ِوآب، ر ِر اُردن ر  ،ََرَرَك . ا َد أن بطِھذا ا َُِأ
 ً نر بورُ َلَ ُبا) ". ََِ٣، ١: ١(  

ِة أرََن    دُِ ِ  رَا  ُروا َلراإ  دد أنِر ا  رأ
 ًَ . إ مُ ،ء ِل وا إزر، و  ن ن وار د

ر َدش . ،ن وِل أرِضُد ِن ا وا م مُ أ و
ةِ  د ََرُ ٍت  ھوا  ً نٍن و .  مُ ٌلِ ٌل َت

 رََك اِ .  

 َن دِم اُن   رَا  َت ذيِل اُِء اأ ،ا و
َل  رِق ِر اُردّن، َل . دُوِل أرِض ن روا ا طَ د واُو

وِِء ِب وَُوع، . َض نأن ُروا َر اُردّن ودُوا أر
ُوِة ا رَا  وُسُ ا َِطُأ د ُش َن ذيا ِِ ُلَِت ا .

د َل و ،ِن أن ھذا ال  ا و ن، أراَد وا َل أن
اذي َََُم ن ِِ ا د  َ َِ ا أطھ ُ م وِِل 

ي ن ُدوا .  ِل ء دَ م اَُأ َ أن ً د أراَد أو
 وَسُ ِدھمِم أو.  
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ََِد . أ ًُدوُر اُؤُوَن ََ ٍت َُر َواٍت ددة  
،ِو رم اَُ واُِ ُروَن أن رَُ  َك ،ا  َةُروا اََِ

 ِ َن ُذواُ ُروَن أن َرُ دو ،ُم اَُ ِن أ ة اا
َِ ِر ا راَءِةِ َن دََُن ورِ وَنُُِ دھ ،ُم ُه دأ  لُ .

رَ  رَ ذي ُروِس د ٌءَ ُر ذا ا  ِةا  ً د ظَرًة َُِ أن
 ُ ً ُ َِم وأن ،ا  َدِةدُر . ا ،َُك ت ھذه ھ إن

  .اًَِ ُھَو كَ 

 ٍ إ  ِ ِل و ُق ِر ا  رآ موٌع ھو
 ِب ِة  . َظن أ َدٍةِوا  ِلَء اأ وُ ى د ،ِِظ ِم

ِد ن وِم د أوَوا ِ َ ھذه  ا  مُ  ، رَا  َت ذيا
  . وِدِھم

وُ ِتظ َظُمأ  

 ََِ ُض أنَُِد اَ٩ - ٤: ٦   وُ ھأ ٍَظ َُظمُھَو أ
 ِ َِن ََُُر ُوَن اِن اودّي ذا اط ن . اطق
 ّا .َظِوَھُر اَ وھذا ُھَو:  

ُب ارب إَك ن ل . إ َْ إرال، ارب إُ رب واِد"
ِك ُو لُ نك وِ لُ نَك وِ . َكأُو أ ُت اْن ھذه اُو

 وما ِك  . كِ  ُس َن  مِدك وأو   ُو
وارُط  ً ِدك . ون   اطرق ون ُم وَن ومُ 

  ."وا  ُواِم أواِب ِك و أواِك. وُْن َب َن ك

 َ ن ھذا ُھَوو ،َظِن ھذِه ا ُدزَُد اَوُ ِر وَھُرو وَھُرھ
ََِر . ا وِرھمُ َل رًةُ بذا ا ُُو و ن ذي

 ب را بُِ ًَ واُوَُ ُھمد َ ن ھو أن م أرَضِوُردن ودا
َُم، َن ِم أن ُِطُو. ن ُلِِ م  ُ ُرواِظُ َِو َََُِ ا .

ُوھِر م أنِ َن ،َََُِ واُِطُ ََِل . وراإ َ ن ُ د أراَد
وا َ . أن َُوُوا ُ ًَِطُو َُن ُلَ م ُِ ن وُ مََُ ذا

ُِوا ھذه اَِم إ ن ُلَِ م، وأن ِرُوا وُِطُوا َََُِ وأن ُو
  .أوِدِھم
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  اُُس ارَ َرَِِ اود

   ً واو َدھمون أوُ َف م ھو ُو و ن  إن
َوطُو  ونُِ . ُدھ ،و ُ ا  ورا إن ھذه ا

ن َن .  ََِِِ ھو أُس  اُس اولُ . رُز  أرِ أُُس
  وَنَُ أن َ مِ ُس ، وَنُِ ُدوُب . اولُ اَ

ُس   ًٍِن آر دُا" :  ًَخ أ  ،َِِطر  َدَوا َرب
 ُ ُدَ) ". ل٦: ٢٢أ.(  

  

   ِ تُ ٍن ٌسھو  أ ّورا ھذه اؤون ھو . ا
 ُ را ؤو ُض أنا ظن د؟وا ِر  ؤوُب ا

دوِق اِ  . وَن أنُظَو ،ِ رداِرِس اا ُس إُظُر ا
 ُ ،ََُر وَنُ  دوم ا  ؤوَدوق اِ  . رونآ

ا ؤو ون إو . ح دا ِدر َدُھم إُذوَن أوُ
َو  واُ َد أنومُ اَُ َا َن أند، ظوم أ ل.  

 ر اود وم  ِھِل اھل   ؤو و ُ .

ا وُ ضَُ أن مَ نم، وُِوُ  ُنَُ ِ ََ واُد َء أن
د َن ُو ُم َِوٍ، وو ِ ِدَ َم أنَُُ . وھ وِدھم

 ِِم  ِ ِوِده ؤو وَمَ أن َ َبا . ًُم داَُ ِ ََُِ
  .دأذا ا

ُ ارو ا ھو    ھذه ا ِ تُ ُث اُس اا
د ومُ  اح  أوِدك، د" د وَظ و، . ات

 ً ُم دق، وطرا  م رُج د ،تا  مُ ُس
 َََِ مُ ،مُ ". َِ مُ ،ً َِس وا ھذا  ِء أنَن ا ُرَُد ا

  . ُوُوَن ِرَج اِزل دَ ُظ أوُدھم، أو د ُووَن ِراش

َن اُِم أن وَم َِِر َرَِك َ وِء  ،ِ ِدَل ِر 
 َِك اَر وِءَ  ِ ِ.  ِمَ أن َ  ،لھذه ا 

س  أِس َر َِِكَ  دُِب اُر ا . ُر مَِ أن َ ل
 ِ ِم وِءَ  َِك َِر . ا ظا ظھذه ا إن

، ن ھذه ا أَھُ وَُُ َك َِروَرِة إَ ٍَ َِ أوِدكَ 
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ََ َرة َِِكَ  ُل د َُ وَف . ِ ن ُنُِ ٌَُد طرَوُ 
ذه اَُ . أن  ََِت ُو ،ُِدوِن أن َُوَن َك َ ٌ أوِدكَ 

وَرا ن ھذه ا ويَو مزٌء ھ ھ.  

را اذي رُز  ُ ِو م اود، ھو  اََُس ا  
 ِ ُأِوال، . ا و ظ أن"  َكأُو أ ت ان ھذه اُ

ُب ارب إَك ن لِ ك، ون م ْم ھذه ات . اوم  ِك
وُدُ وَن ن َُوُُ وُِ  . َُُْل ھذا اوا ٍ ". ِودك

َ ُوُ ُُم  َُوُ   رم، أَُ .  

أِرََِ ك، . أِر َزك، وھذا ُرََِ ك"َل وع  هُ، 
ر اَ، إن ِ  ھذا ) ٢٢ - ٢٠: ٦ ." (وھذا ُرَ ك

أر َف . أِر َف اَدَت َك  اس وات ارة: ھو
ذا وَف ُرََِ ك، ووَف ُر أَن . رَت وَك وَك وَُدك

ُ وَن . ُھو ُكَ   رَأ ِ َِطر مََِراُ ن وَنُ ُدو
 مَُُُ  مِن إِا َِِ ن ِ . َس ِدو َُُُ 

 ّا ِوا  ُِ ھ  ل ،مَِن ا ُرا .  

 ُ دُ  دوا َِِرَ ُ طِ  ُزَِر ا َرَس اُُا إن
ھ َرس اُُھذه ا ،وُ  :ا ، ُ ،ا ،ؤو

ِواوا.  

  

ِن لُ اَا  

  ِذرٌت وُِزات

   ِط ُر ،ِ ر ا َر د وي ُضر َكُھ
 سوا . مر ، سوا ُبَع اأط د . م دو

 ِتَرَ ن واُِرُ ، سوا واطُ .د أ م ھذه و رَز
 ِ ِط  ُم و ،َو ٍَراَِ ت . ا دىإ

 ھ ا ر ا"طا ."  

 ََِن ََُدَة    ِر ا  ُوا وُ َِظِ ن ُس رُد اا
 ُ َلِ َف ِر َذَ  ريِب ان  ھذا اذم اِِل أھِ ِة 

ُروا اُزات اُ ُ َ م َذ ُوُھم، وأنَ . أن وُ  ر د
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، أراً  رَا  مَِرَ  مِأھ َ ُ زھَأ زاِت اُ وَنَُ
وأن ُُِروا ُھم ً ودا  ًِة ال اذي َن ُِطُُ آذاك، 

ظا ِ زاِت اُِن ھذه ا ِدھمن أو َقَِل اَدوِرھم اِ.  

ود وَظ ُو أ ًٍل َويِ ًِ ِب ن ُُ وا َدُھم   
 َ . ِِو ِ َن ٌقٌد أو إ ُد ُھَو . م د دروُط ھذا اُو 

. ن م ُظ اب  روط اد، ُطُل ھذا اد. َر ُُِوُوح

  .  ُر َُزٍم أن ُِرَم د  وون طِن

رْن  ن ار . اُح اس ھو راٌر و ار  
ل و ار  روج  و٢٠اوراِر ھذه اَ َنَو ،  را 

 وَف . ٥ ،رَا و ِنِ ن اَن ھذ ٍَِ َتر إذا
 ھذه اراِر وَِ . ،ُف ظَرًة دَدةً  واِس ِ ھذه

َطُب ُو َن اِب اِري أن َُوَن َدم ُُوٌب طِ ٌَِ، وأن 
وا وُِطُ ُه . مَُ رامُ   ٍءَ لُ وُنَُ وَف ،َكُوا ذ وإذا

  .  اََُل، وَ أوِدھم َر ال

 ِ ِب ًِ َِ ِر ا  وُ َظد و" : واطُ م أنُ
طرا  رواو ،ِ َ وام، وِرب إا ل و ق

." ودھ ط وَف ون طوً وزدھرون. ا و أم

) َِ١١ - ٩: ٢٧ (  

   ِ تَأ دس، اح اا  َُظا وُ َُظ
" إَْ "اذي َِ" ،) ع"ون ان اودي اُ ، ِب 

رِ( َُدأ ظھذه ا ن ، ،ولَ"لراإ  َْوھدُف ھذِه ." إ
اَِظ ھو إر ال ا أن ُِروا اَل اث ِب َِِ م 

 ِو . ا ظھذه ا  ا را  ُ  َسُد أ
و .  

   ًظ َِ ِر ا ن ُنُِح اا  ُم دُ  ظ رىُأ
وُ ِتظِ ن و .ِط وأھ   ن ٌَظِ وھ .

 َ َم أن ُُِ َف ُھ وُ  ُرِظُ . ُظھذه ا ُرُِ
 ََِِ ِدِ ن َُظِرَف . ا أن ُدرُ ُ  ََُِ ُ طد أ

ش ةٍ . َف  َل أن ُُِ َفَ ِرُف وُھَو ُ َ د
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َ َُ . ،ً وُعُ َء د" لَم أُ وَنَُةٌ و مُ وَنَُِ ُتِ)أو :

ََ ٌة مُ وَنَُِ) "(.  َوُ١٠: ١٠ ( َ رھذه ا  وُ ُرُِ
 - ١:  ) . َ٨َف ُُِ أن دَُل إ لِء ھذه اِة اََاظ
١٤ (  

وھذا  . وَُِظ ُو أِ ًً أن   َمُ ن اة  
ِدر ِنّل طرَا  َك ، َ َم َك إذا أردَت أن أ . ،ً أو

س،  وَُُِك أُُِ  ًَك اذھبُ  دُ ب در ھوت أو  إ
 ً اب ادس ِدوأ ً ِ صھذه . ا ،وُ ب نو

  درا دةوا طرت ا . ن ھ  ُ ت ن
إن .  اةاة، ذا  أن اطرَ ا ِم   ھ درا

 ِ  رًة  ُةة، واا  رًة طُ  َ .  

د َدُُم  ُوون وَُوَن ن ِِل واِِف اة، 
ُ ُھَو ََدُر اة وُ َُّل ِ ،ُُ  اة  ُدِرَك أِ ُِِت إَ

ا ََ د  أراَدھ . ،ا  را  نَ ا ر ِلِ ن
  َُدهِز وُ َس أ ُ ُ رَُ ،ِة اِرِب ا ِل نو

ُو . ون اَن  ط ِلٍ  أُِطت  ُن . ان
 ِھوت و ،ٍََ  ل  إرال اُدا َم    َ وا

ِواة اِر اِل إ  وھ.  

ُظ أرى  أن  ََن اِح اِن ن ِر   
ھل َق . اَِ، ھ أن رَس ن ِطِر اوَِ وازِدھر

َ ًً؟ د َم وأدرَت أن ازد دَ ً َُ ن أنُِ ََوَُر واھ
َِا ِ ِتد ِل ن ِ َ مدا ِ ُبَ .  واُ أُد َد

ُرُھم . ِِم، ُوا أن ِ َ ت َح اة ذَُ نا وُ
ِ ُم أ  َك  ،مِ ن َِ ِل اِراا  ُوهََُ  ُواَطُ ن

روَس اََُُ وھ : "ارال اُ ِرُم ِ  َُوَرةٍ  دوا اَُ 
ودَِ ُوَن إ رََِ ازِدھر، َك . ُِِ م وأز َِِِرَُِم

را َذرھََن ا َرم اُ ُبَط ا  ". ن ُددُد اُر اَُ
 ،ِ ِت ا ََُط ُھَو "ھذه اَ  ُظْر أنَ ،ٌمِ ُ أ ُظنَ نَ

 ًوس ١." (أُورُ١٢: ١٠(  
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ُم ُو َظً أُ    دُ ، َِِ ن ظا ِِظِ َد ظ رى
 ِ ن . ن ُرھمإ مَِ م مب أ و َل ،ددَدِف او

 ،َ واُد أر مِوَِ َن أوِ مِوَ ِ ِلَِ" مُِطُ م مُُإ ب را
ُم َُم ذكَ   ،ًرارام أُِوَ َدةرض اھذه ا .َ مُل أ ٌر رَ ٌب

َ را و) ". ٦ - ٤: ٩.(  

   َِ ن ٌَ ٌوَرةُ ھذه . َُِ   ُبِ ِ ََُر .

ََِ  ا ِ ِترطَف و  ِدُقُ ِ َُو . ُِرُ  ُو
ل ُِرَ .  ُوِ أراراً  ُِ ُ و ، رَُھَو ا ُ .  ِ  ھذا

"".  

   ظھذه ا  ِ َِ ًرو ًِوا ًو وُ ِطُ
َِ ِر ا ن ِِح اا  ظا .  ًداد َروَن وَفو

 ن ،ِِِِ ِس دُِب اَر ا ا   دة ا ُوا ھ ِ ََِ
ِ َدِر  ُدھَِ ا َ رُُز . اَُ ُب أوََُ  ِ َُ

ِِ ن ِأداٍء إ َِطِوا.  

  

 ُِ لُ اَا  

وُِ رىُأ ٌَظ ٌتظِ  

   َا و ظ ظُر إ  َد أنن، وا  ن ا ظ
    ُِو ن َِِظِِ َل َ َنِھِز َأ ،ِح اا

ن  إرال ذا طب ك ارب إَُك إ أن . " اح ار
 ل ن كإ ربَد اُو ُ ُو ُِِطُر لُ  َُك كَإ ربا َ   َك

وَظ و ارب وراَُ ا أ أُوَك  اوَم . ون ُل ك
ھوذا رب إَِك اواُت وُء اوات وارُض وُلَ .  ِرك

 . ذيم اَُ ِدھم ن َر ُمُ َك َقا رب إن او
ِوا ُرُ َوِم و . ب   ھذا اومھو أُم وَق ِ او

  ." ُوا رَُم د

   َ أن   ُ؟ و ِ  وُب َف ھو ُد ُھدا
  ،دَ ُل أو ُط ُ وَُد ٌَء ُُِ أن ََُ، اذي  ُ
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ََب  ،ِ َنََُ  َُ ُب وَُ ُد ًء ُُِ َِِِ   أن
ِأدا .  

 ِِ  ن َ َِفوُ أن ُُُِ َُُ ٌءَ ُدَوُ  .  ُ
 ًروط ت . ََُو ََُي رذَُ ُروَطَُر اَ ِ ََُ .  ھذا

  ِ" ". َن َُط ن، وھ دَ ٍف ذيَ َِ ھ َُ
ً . اََِن ِ تَ َََُرَو ِ َ  َل أنِا َرُل اَ إ ،ً أو

ِِن أداُ  . َُ  ،وا ، را ،ا  ُمَ د ُر
 َُس  أن َِ َب  دِرُك أُ وَف ، َِوط ِ ِ ن

 ِ َ  . ِِ و َِِو َِِوَھِر ر ِب ،ل ِ أ  ُِ َوُ .  

 َُِب أداَك     و ََُو ِ َََر رَ َِك أن َس
 ا ِّ . ًَ َتُ َك إذاِ ن َفو نو ،ٌَِ َك َك ُِ  ُ .

َك دَُ وُن ًِ، ودَ ُل َُ َرُض  ُِ وُعَُك، و ُِ ُ
 ََُ َك أن . ھذا َم أنُر ،ًَ وُنَُ د ًَك أ ُِ وُعُو ُُِزُ

 ِل. راً  أ  َك ُِ وُعُ . ،ِِِ س دُِب اا َُر ھذه ھ
َ ِر ا َُر وھذه ھ.  

 ِ؟ أو ٍت أُرى،    و َِو َِر  وُب َف" ي
لُ أن أذَھَب "َرٍن آر،  َت إرأَةٌ َ ٌَِت ِ "داٍر ُِبَ ؟ َُأ

ًة أُرى ر ُُدَسوَح ا رِزَن اُأن أ  مَا ب ." إر أن 
 ُ ًداأ َ ِزَنُ  أن ل، و ِ أ  ُ ذيا ھذا ا 

 ُِ .و ،رُ   ل ن َ َرط د وھذا َُُدَِ م ن
  . وَُر ن ُر  رن ال ودة

 ،ِ نو   ن َرس او وُلرا َرُ َد أن
   وُلوس ٢ور١: ٦ " ًِط   وا  ُب أنط".   ن

 ون و م ،ط ًط  طقد ا رُ ن  ول ط
 وُِدُق ل ر ،َِِ  ِِن أذ  . َطل ُ ُ ن ن

  ُب ھذاَُ ،َ ٍء َل أي دون أن ،ًِط ل ھذه ا
 ًل اطِق ِم  ِِطل ط .   ظا وُ ََظِ إن

  . ح ار ھ ذٌر   دم وِل  ِ ِِطلا
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و ). ١٣اح (ُ ھذا َِظ ٌوَل ووع ارداد   
َل ُوِ ِب ِ ." اد ن و ٍَق واذ  َُ"ارداد، 

دَُك أن َُِدَك ن إذا وَل اَُك، اَُك، زوَُك، رَُك، أو "آذاك، 
ت د ٌن ُ  . ،ِق م. ، أِم ھؤء وت ول دإذا ار

 ن ل ُْلرض واا إ در ھذه ااذھْب ود ".  دو ھذا
َُ اَوة، ون إذا َدَرُم َ ارداد، وا اِ واوري، 

 وَف َف وُ َرَأظ د وةذه ا ُم ُ ن ذا رون
  . َ أن َل َُِِ َ ارِداد

     ورُُ ُق رىُأ ًظ وُ َ٢٨ - ٢٢: ١٤أ .

 رة  رُ ُو . َ َِطُ أن  ُأ ظُم ھذه اُ
ُ  ّل َر .  ً أو َ َ أن َُ ور ھو أنُن ا َدإن ا

د أَر ِ ُدِم . ن دو%   ُ١٠ُج .  ِرار
ِد أو ازا َِه   ً َِطُ ٌَطر وِر ھَُُم اد ن ،رُُا

 . َ د ُ ،ُورُِم اد ِن ُ ھإ َُُ ا ُ ا ُ
 ُ َن  ُُ َُ ِ ُب َن  ِ ل وَر اُت ا وَرُا ُم أنَ

َل ِ  أم ، وَُ . د إِم وَن ا إذا  ِرُف ُ ًأ 
َِ ،ِد . ُ ُِن  ِرُف ذكَ  وَلُ أو أو ُ َر أِظُ أن ُ َرذا أ

ِوُ ن َل وَر اُا.  

ل وَر اُُد  ارُ ُ . د ن، أول ُب أرَضَل اد د
ت أر وھم . د ل ُسر  نأول و  ، أر

َو د . داِدِت وأِر وإوَھَر أ ِن َُ ِنَِ َكُھ
وُھ س، أ دُِب اا : ً أو ُ . ،ل ِر ا َس ً أو ِ َو إن

 ًَس ِر اُد أو ِ َو ندُ . وَُ ُن دُُط ا ََُط وَا .

 ً أو َ َ ُد أنرُ    ،ً أو َ َ أن ِ  ُدَُ ُن . إن
  ً أو َ ِداَر و َسَو ،ُِوُ َ َنِوا ََُ ُوِرَُم اد

ِ .  

   رَ سِح اا  ًظ وُ طُ ،َِِر ا ن
ِ ال ا أو ان َه اُراء ن أھ ًَِرا . ِويَ ٌددَ َكُھ

ُ  ِِوِس ُو و اِد اَدم ِل اا  ًا د . وُ
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 َ وِرُُ ُوزَ ِ ن ُنُِ ِة ُطُرٍق د ِوُ ِب . أن َ
اذي ََُُر اَس ا ِِدِ أٍر ِِرِل  –ُط أزاٌء  ِون 

ن دون. اُوَن وُُ نذرض اا  َنِ رََُ زاٌءأ ُد َو .

  . ود أَُِر ُو إراِل ن ُُطوا اراَِل وام َُم

د َم ُوَ َ ِب ِ اُِر ن َوُوِع اِل 
 ،َِل ُم،  ا"َرُب اٌُد و ٌب مَُن ." أ وُ َرُھم ذ د

ِر ن َُر َِم َ اُِن  َذا) َظ ). ١١ - ١: ١٥د وو
 ًُد داَوُ ُأ ًِ َِوھذِه ا ُ  أَھ ُُ ت ن ُھم، وَُ راُءَُ.  

   َ ََنأ د  ِ َ  َو ذاوھ ،ً  و ن د .

وم ُْن  ُِدھم ك  د . م ُن ِب إرال ٌَِك د
وُ ِر ن م  وا رور . مِو َلِ ُرأ وَف

ل ول اوَُ َرِ ً دُرُس د ،ٍِكَ ِل و . َِ َل و نو
 ًو ًَِ مَُ وَف َ ل أنراإ . ً ُِھم َوطأ و نو

 د ُ أ ، وُوس اُِر اأ  ً وََ ،ُوٍكُ  ُوَنَ
 ُُظ ذيب ان ا سواھذه ا َ ٍِك أنَ لُ  َ

ون اورَم . ا َم أن  ِ  وم ل رأَھ أن ِو
ة ن   ِوَف . ارب إ َُطِ وهُ  رُراءة اإن ھذه ا

ووَف ُُُ أ ًن . أن ظن أُ ألُ ن  اواِطن ُُُن 
 ًطو ًُ ُ ُن وَفور، وُِر اأ   ِسوا ن ِدا

 ًِرا.  

   ، ن َركُل ارن ا وَرًةُ ،ل ووِرِه اُزَ  داود طأ
و ، ِ ُنِؤ ُ  ًراً و  ُل و  ُذ ذو  . لُ ُد دَُ مُ

ُذ ِ ِ وُُك َُوَرِة  ذَ ِِوَ لُ رھذا ا  ُ ِت اَرَا
 ِِوُ  ُدھَِ َن . ا ،لراإ  ِ َك اَن ا داُود أن و

 ُ أن ِوُ ھطأ ا  وَا ِوھذه ا َِل . ِطُ رِت ارَ إن
ل، ِھ َِِ ََرِة ة  ووِر اُزَا  داُود ُِر إُ ذيَرك اُا

 و رت . داُود اَ ھذه ا ِد وُ طُ ُب اا
  .داُود ر  ًِةِ 

www.arabicbible.com

info@arabicbible.com

الخدمة العربية للكرازة باإلنجيل

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



 ًن ووع ار    ِوَ ًَظِ ُد ر نِح اا 
َُوُل ھذه . ُ  ُر ر اف واُوََطء ارون ً . وام

َظِا :  

. ن َِرف ِراًَ و ٌف وُ ٌل وِ ر..ُ وُد كَ "

 و ًُر ر ن ووُر ا ن و ًَِ أو ً ُل ن .

وب ھذه ارس ارب إَُك . ن ل ن ُل ذَك روهٌ َد ارب
إن ھؤء اَُم اذن . وُن  ًِدى ارب إك. طِرُدُھم ن أِك

ان رن وا ون مُُ . َك َ م َتأ َك  وأُإ ربا
  ) ١٤ - ٩: ََِ١٨ ." (ھذا

. َل أُدُھم أن  َن اِء وارض أَر  ُُم ان  

ب ھذه اُور، وُِ ُر ووَدھ ،ل  ذُ  س دب اُظوا أن اِ
 طُر ا ظُ . دُب اُر ا ظُ ِِن أ ذيُب اوا طُس ا

 ن َس درھ ور، ھو أنُذه ا . ِلا  َك أرواٌحُھ
 ن و  دُ ت رووذةِ . اوا َِراِا  ُط ور د

 ن ت أرواٍح  ُل َت ،َ ر وِل . وا نذا، و
 َِ َُ ُ َر ظ ،وُ لا  ِلُا  ِط ورن ا ٍَرا

ا روا . ھ ،وُ ِل ن ُ َُُ ا وَھرَرَة اِا إن
 ِورواِح اِل ا إ ُوَدَ ُُدسوح ا را َد َن . أنِ ،ذا

ِ أن ََل أُوَك اذن َُونَ  ِطَا  ،َدِرُ ،ُوَدَ ِ ِ رواِح اا َ
و◌ٌ رةِ ا ُوواِع ان أ وٍعَ أي ََ أو.  

وُد ظ ٌظ ٌ اح ان ر ن ر ا ن   
ات و. ا اوي وُ ظمدى أُر ھذه إََُ . ،و ل" ُمُ
 ًن وِطَك ن إوَِك  ك ارب إُكَ   .ون ُ .  لُ َب

طَت ن ارب إَك  ورب وَم اِع  ً أوُد أ ُوَت 
د !ُ َل  ارب. ارب إ و أرى ھذه ار اظ أ ً أوت

وِم ََك وألُ  أُُم ُم  ًن وِط إ. أوا   وا
 ِأُو  ل مُُُ ِِ ) ". َََِر ) ١٧ - ١٥: ١٨َد أو

ً إ ام،  َِ ُلِرُ ُم وأََُ ََِ َ ل أنراإ َ ُأ وُ
 ِِ ن ُمو.  
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 َ نو ،ًو ً ُ ُھُمط ٍطر ِِ  َم أراَد أن 
َوا ِن ا قَِل . أِ ن ِِو ِِر ِِ ُ َم د

 ّ . ًو ،ًِھ ،ً وُنُ ذيا  ھو ا ن ھذا او . ِط
وُع ا ن ھذا ھو.  

  ا  ٌٌت راظ َكداموُھِم اُ ن ر ح ا .

 رورِة ا  ِرم، وُا  َس ھو ر ا  ددإن ا
 ِ . ،دامم اُ وعُوَ وَل ِ َن  َوُا وُ واِلأ 

ُر اِِ أنَِ . ُد َدداً   ھذا اُِرم ھذا ا ُرُِ  َمُ
  .اداِم َُطُر َب إرال اَدم َن ارّ 

وَُطُق .  اح رن، ُد ظ ًظ ًن ان  
ِدَون ھذا اط ،دَ ُوُد ِ ًَد اِدِن اذن َُوا َب 

  ).٧ - ١: ُ٧ة (إرال اَدم 

َك ورأَت ً وَرٍَت ووً أر  إذا رَت ربِ "    دو 
... َك  ْف ُم ن ك ارب إَك اذي أَدَك ن أرِض ر

." اُن ُھَو ََُك دُِ ُم ھُؤء اداء اذن ُھم أَظم كَ 

) ََِ٨ - ٦: ٢٠ (  

ُم را" "د ا رة  دُِر ا  ًراراراً و . ًأ
إن ون او اذي دي َُِ  .  وٍم آر ُھَو ُوُم اِداء

٢٥وع ا ُ ن ٌ ٌورة وم . ، ُھَو    أول
 اداء، ُدهُ وٍن ظم ال  ون، وون ظِم ات

  . ة ُا ورات اھذا ا  ذا"داء" م وَف ،
اوم ارو أو اھو داء دُ َطُق اُد اَدمُ واُد اَدُد 

ب ا  وع ا وِتَ  ُوَمَر . ھذا اا طھذا ا
  ٢٥ ُ طُ ذيا ، ً ُدِوُ ٌح ِدي، ھَوا َِووَن ا

  . وط ًِر راُوث

   ً  د وَف ،وعَُن وِوا ،َِ ِر ا ن لُ ِ 
ھذا ھو دُد ر .  ط    ،  ون ووع

ا . ُ ُما َ ظ اواظم ات أا  ٌودةو ،ًَط
ارة ن ر ا ُث وَد و ر  ِ اِب اِري 
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 َ واطُ م م إذا  ِو ، َ واإذا أط . و َم
َ ّول،  دظ اووت"اَة واَك اُت أة . وْر ا

َِ  َُدكَت وأوأ ) ". ََِ١٩: ٣٠(  

        

  ُِر َُوع

  اَلُ اِر

 َ  ِْكَكَ إ  

 . ٌُر وُع ُھَو َِطِرَ  ٍَُض ِر ادد   ِ َدد ُھَوَُر اَِ
 . ن َدِم ان، ُث َھَك اُب اِريِ ًَ ِرِھم ن أ

ُِر ُوع َُو ُم  َُِِِِن ان، ذَك اوع َن ان اذي 
 َِِِ ُ ُُدهرُ  لُ ُِكَُِب و.  

  ََِ أن روج، رأَُر اِ ً  َدَر دExodus  ُروجُ أو
 َ" ُِد اَ ن ذََِرج، أو ا ُق إطرراِ  َِا ِوِد .

ل وا ّرر اُوع، ھذا اَ ر ََُِ ُنُِ ،لُِو :Eisodus ،
ُوِل إ أرِض اَوِد، َن د ِقر طِن ا ُم ُ  . و ن ُھ

ِ ِر ُوع واَن اَُكَ : "ا ِْكَإ".  

وع ھو ُُ إم وع، ون وع ھو طر ُِظ إن إَم   
. ھو طر ُظ ام رُ  "و َواع"ام و، ووع أو 

ن ھذا اد اظُم،  إِِ . إم وع ُ ص، أو وه ُص
َوِد ا ََوع، ورًة ََِ ،ِب َدِ ِِِب إ أرِض ا

 و رِت اَرَ .  

 ،روا ر ن ذص أو ار اإ  ا ُا
  ن"ھإ ."  تر دو وِل أرضد ُا ُوا

  ھ روا"ط ." د نن ا ُم ُن ، ٍطرو
طن ا ُم . ذيزام ان ا وعك ازام، ذإ  نإ 

طُ .  

ْر أن وَع . ن وع  ارن ن ره زَن اروج ذ
وب  اودن اذن م و  ا ِ ار ، أ َََرٍر 

ِس ن  ِأُر د  ُ ٍر أو .  ،إ ُ َرَد إ
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ون وع ن  . إَر إن إراھم،   ًل ِد اة
 َدِة اب إ أرِض ن،  ُ َِل د ِرِهُ ن نا

م ِم َُوُع . وار  اَُم ا ا ت ُدا ُِن ارض
 َ ٍلُن َر أي ،وُ ن ُن إرًة، وُ  ن  ُ

  .رَف َ ورَف وع

إن ا َََن ُو وَُوع ھَُ وَذٌج را ٌِِن ا ََن 
ُوُس وُوُوس، وھَُ ٌَ وَذَُِ ٌِ اھ ِ إداِد اَدِة 

 ِ ِبِ  َِدُوس ٢( ووُر ). ٢: ٢و َِ َنوُع إُ َن د
 َُوُ د ن .مظِن اِء واَوِة وا ُو َرََد إو .  

   ،ِِِت ذاوا  ِھٍنو َِ ٍِد ِل ن ُلَ َ ُظُِ 
 َِ د ً راً ھَ رىوعَُ َدِة ُل إ .   َ و َل د

َُ أَم ا اوَدة،  ُ َلِ  ً ، ن رًةُ ء ل
 ن رًةُ . راءِة ا  َ ُ وع ر أنَُ نن او

 ُ ھطأ ا ك ا ، ِل وا وا و . وك ل ً
َل وع ، وأن   أن ًَرَُ ن ،َو وا نذل اراإ

 ِِ  واِرَدةا  َو َِطُ وأن ،ًراً و  َر ُ.  

 ن اُب  وِك وِر ِر اُردن واح ن، َل 
." و ٍِدوُ ُُطوُن أداُِم م أط  ُُت وُ لُ" م، 

 رون أن ارَض ِِ أُِطَت م، وقُِ  ) ٣: َُ١وع (
َُ ُ َس نم، و ِِ تن أن . أ ُوَن ا إن

 ٍن أرِض ن طُهُ  رُ ٍر ل   ،ًُ م ُ ُ د ،مُداأ
  .أر و ألّ 

  روت ارا  و ِطر  ُقط ةُ . وھذا دِ ُدَوُ
 –ل اة،  ، ار، اِدة : رت روَُ ٍَوَرة  اَوم

 ِؤُ لُِ ًَ ِتَرَھذه ا ََُ ُ ٍون ھذه . ن نؤَض ا نو
 رُض اوا ،روت ارداً . ا  ُب ھوَك أن . وا

َت ُك اة دُ ، وُك اِدة . ط َداَِك ُِِ ك
ُطُو و رأُھ د   ك ،دُ د . َت ،ذاوھ

  . ُك أََك أو رَِك ارو، وادًة َد اُرى
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داِروَن رون وا أن ار إ أھِل أس ھ ِد ادد 
رُ إ أھل أس ُر ن .  َُ ُر ُوع ِد ادم

ا   ا روت ارا . وُلو  َر أن  ُأ 
روت ارَك ھذه ا وأن ا .  

ھو  ٣: ١ھو ادد ا  ِر وع، وأس  ٣: ١وع 
َُرٌك ُ أو ر" ول،  ٣: ١أس . ادد ا  رِ أس

 وا  ٍرو ٍر ل ََر ذيا وع اا  ت ".

 ،ھإ َََق و ا ِ ِو رِت ارَا لُ ِكِإ ق ُ َ وَ د
ََِ ت، وأنرَُد ھذه اَوُ ُث ذَھَب إ أن  نو.  

َِ إِ  . ِر ُوع، ھذه اََرت ھ  أرِض اَوِد را 
 ُأھِل أا  ُت ھرَِت . س، ھذه ارََك ھذه اََ أن ذا أَرد

َا  ِتا َِطِوا َدھَِ أن  ،و رَن . ا ِرَبَ أن 
و رِت اَرَوِد اُُن ُو ھذا ُھَو ن ،ِتِو وع . اُ ُرِ َُُ

 ُن أ ،ِ ِترَ  ويَ د اِوََل أرَض اُد أن ِ .

  .ُُِرُ وُس ِر  ِِ ِرَِِ اَُِ َ ن

ِب اَِد اَدد ن    ُ ن ُروَنَم آ دد"وِوَأرِض ا "

ِو را .رطرُس اُ وا إَُن أَف وأ ن ًمُ أ ذيول ا
و را ََُِ َكَ ُط" :  لُ  تد وھ ا َُدر أن 

ََِد وا ذي دا ر وىة وا طُرس ٢." (ھو١ :

٣.(  

 راءة وارف ا طرس نُ مر)طُرس ٢ُ؛ ١٢: ٥
ل أ١٣: ٤ .( ر  َد د ذاو . ُ ٍم، وِ َلُْن َرَُ م و

 رَف د ً؛ رو ً ن . ِتَرَا لُ َدَرَ أن  ُول
  َ ََُھَو ا ُ ھإ طأ ا و رطُرس ٢(اُ٣: ١ .(

ُ َِطُرس، أ  ًة  ُُ  ل ُ ط . ل و
 ٍَِر ََِ ِل ن  َِبطُ أن  ،و رِت اَُھذه ا 

.  

   ِوَزَ  ُِك  ُوع أ َ ددَِد اا  ِنَدِ َظُمُِق أ َ
 ُولُ أَ ا ََ اُ ٍُِرو ٍََرَ لُ ُِكَ  . َِكَ أن  نو
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 َو ِ َ َِ َل ،رىَُد ا ًَدةِوا ،و رِت ارَھذه ا
ا.  

   ًُس أوُطُرس وُ وُلَ ذاء، وھَ ّلُ َد ُوُع أن ُوُلَ .

 لُ ُِك  ذا أن  ءُم ھُؤظِا ِ ُتُِق ر  ٍء إذاً؟َ
 طأ  ّلُ َن َة وُا ُ ِن ھذاَر اِ ُم أنََ   َب ُھَو أَ ا

 ُهإ طأ  َِكَ َ َِن أھو ُ ُهُوع. إَ َرِ ُ طذا أ.  

   نن ا ًَر إ َ وا ُد وع ِر . د
 إ وا طن، أوِر ا  نن ا رَف أن ُ أراَد

ان ھم ،ِ َِ ن اََد ن . َر إُِ ًر ن إراھم
َ َف  َرِظُ ُوع ُھَو أنَ ِرِ لُ ِن ُُك َفن، و ُش

ھإ طأ ا ِ ِو رِت ارَا لُ َل إَِ .  

وأرُض َن ھذِه َ أن . إنِ َر َُوع ُھَو ن أرِض َن  
 ًَد ارى رى، وأَُد ا ًَد ،َل إُد . ِد ا ََ را نو 

ِِ ِر ُوع ََت  ن ِن ٍَن ُرا ،ِّل ن  و روا
و ن رد اواَِك اِإ.  

 ُص ھذه ا َد نَ أرُض  ُر وَُ .  أن ِ
ٌ " إذ،" " ص" ِز ٌوَرةُ ر ُھَوِ ن َذُھمإ ن ن

ِ . دوا ِ نُھَو إ وع اُ ن ِنَن ا  ُو
دَُ  إ َُُ ،ِ َن ط، أو ن . وُھَو َُُ اَود

"و را ِرِ ". َ ِوَ ُر وَُ نَ رِض مَُم وإَُِإ إن
ن ا َذَر اََذي إِب ا ُ أراَدھ ر"ة اِ " 

 ّو را.  

ُوُل ُوُس أنَُ َ ُص  ،َن   را ُرُِ . ِبََِ
َِِ ن َِ ٍز ُقَََ  ُ ،ُسوُ . َسو ،ِ َن ٌَِھ ُ إ

ِ ا ِ ًَ . ٍل ُُص  ُسوُ  ُبَُ ،َكَم ذُر
 َُكَِ ھ د ُ َق د ٍَِ . ُدَا ھ َُِ ُل اذه ا

 ا ،و را ِدِو ن أرِض زٌء ة، وھھذه ا  ِ ن
 ُإ ُدرُرىَُد ا ًَط ،ََِ أن بُِا .  
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ء   َو ا ٍدٍِه وا ٍرَ َرِةَذَ ن ُرَُص ُھَو أَ . ُدَوُ
ِ ن ٌرِ ٌد :رضا   و را ُ . دِم ُبَََ

 وَن أَُ ُن أنُِ ، و را ِ ِِإَُِ َفَ ِرُف   . ذاِ
َر ار  اِد . أطِ ُ َر َُوع ھذا ا ُ طد أو

 َدِوا ك ِ ِِ ن ذيِن اا َ ِوَ  َرِظُ َِ ،مدَا
و را ََُِو.  

  

 َ ِديلُ اَراَ  

  ُورا ان

. إن َر وع ُھَو ِل رِ ُدُوِل َِب ِ اَدم أرِض ن

وإذ درُس رَ دوم إ أرِض ن، ُد إ ًظً أو 
ُ . ِورا ن ان  ن ًَِرًة وا ُذُ ،وع َر ُرأ د

َرَ ِإروا ِ . ِذَج ،رَد ا ًُوع إ ُرِ طُ
ھذه . َُدى وذراٍت َََُدى، وُظُِر   ُھَو ان و َس ُھوَ 

 ٌَِذراٍت وَل ِطر  َزُ ُتن"اطد، واََم، اا".  

  ُِ  وع ھو ر  ُراه  أول ُُ " دَوى ُلِإ
  : رى ََُ ادة ُل ن و إ وع د َرأُ ." ان

" ِد  و َإذ و ٍِ روَح َد ا ن ون ن وعو
و ربا أو  واِل وراو إ ُ َ … وِت َد نو

و . وع ن ون دم و  ً و ِد ارب أن ارب مَ 
ن م اُْر ھذا اُردن أَت وُل ھذا اب إ . دي د ت

 َْك أَت … ارض ا أُ ِط م أي  إرال د و د
داً . ِمُ ذا اب ارَض ا ُت ِِم أن أُِطَُم دُ نُ إ

 و  رَكأ ا رل ا ب ل َظ  ًدا ْ و
ْ . أ أرُكَ . َك ٍذ ُِ طرََك وٍذ  …ُِدي د و د .

 - ٦: َُ١وع ." ( رھْب و رْب ن ارب إَك َك  ُذھب
٨(  

وع  ُُ ُِ رى  ات او ن ِر   
ِ ". َِ  ل ان اُرَِ"أو " إرُك ان،" وُُ لَِ
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ى  دَََ ًَُِر أُ َلِ ُِواُ َد ِرَب طَ  أن  ،ن
َإ .د أ وُن ،نل اِ ل ِءِن إ  إذا  د نا

 ً أ ِذا .  

َ راب  وع   ن ٢إنر ًَُِ ُرُ . وِلَل دَُ
ن أر  نراِ نو وُع َلن، أر ب أرَضا .

ود َء ُوُد ِِك . ذھ واا  َت ارأٍة زاٍ اُ رابُ 
ُط أر  ن ذھوأن ا  ً وَدت اَو َُْ  ،

. َرَِ ُ َِب ذكَ . طرٍق آر، وھذا أَذت ارُن اودن

، أن راب ١١وَرأُ  اِح اظم ن ان،  ران 
 ُ تَذَ ِوَ نا  ًََطَ تنَوُا َ .  

 ِن ب، وَف رى أن  َل ن راب     ظرَت إذا
ُذ نُ م نا  ًط . ن ر ديح اولُ ا إذ

أي اذن م [ن راُب ازا م ك  اُة "ران، 
اودن إ زِل   رى، د َء ھذان اون]". ُؤِوا

َرھن إ ً  ت ،زاب ات، . را" ٌب مُُم أأ أ
وا ا َ ونر .مُ ونِرُ وب ُھا لُُن . وؤ ُن

  ). ٩: ُ٢وع ." (أن  َم

َُِذاھ َن  وھذا طَ اُون  داً، وأَطھ وداً ن
 آت أن ھذا اَب . ِذا ََُت إذاًَ◌؟ إََ ُ. اوت

وھذا أَت . اِرّي ن ب ، وأن  ا ا ن م
ا ا ِ ِن إ َرت إذ ،ِ ِبَ ن َدًةُِب وارا.  

دُ وُل ُ أن ." رھن ان"ُد   اح اث  
وأن ُطَِب ل رِ اروََ " ، اروُ"ِطَ ان دَُل 

َ ُ ِإ  ُد دُُد و ؤُ وَف ُ . ،ونَد ِةَ  ُد ھذاَ
 ََرأ وِف ا َة ا زَ ََذي َواِ ن ُ ُ .  وُل داُود

ُت ََطَواُت ان" ٢٣: ٣٧ازور   ربِل اَِ ن ".  أ  ھذا
ُِطواِت إُ ُت َُو ُ ُِرُ ،نطواِت إُ ُذِ .  

ر ََُ ھذا اح، َرَھَن َُِ َُ ُوع، وأظَر ِب أن 
و  ت  وع ِدِھمِ  زاٍت . ھُِ ًأ َ م
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َن اُد ن ھذه اُِزات أن ُظَِر ِب أن . َِِوَِ إِن اب
 ،ل أر ،َ َُن ا ُدَنُ وَنُُِ د مم وأُ َن َ

و ُ مُِرُ وَفرم اََُُم و ون .  

دَ ". ذََ ان" اح ارا ُِد  إرال ون   
ن وَر  د َفو ُو ،َرا ِھ َة ُو َمُردّن، ُرر ا روا

َِا  ُبَء . ا رواُِأ ،ِا  ُردنَر ا رواَ دو
    ،ظَزة اُِذه ا ريذ ٍبََ ،رةن ا وٍد

  .أوُدھم أداً  ُ َُِ م دَ وا ن ِز ِر اُرُدنّ 

   َُ ُ ن أنُِ  ُد سح اا "نروط ا ".

 ُ ن رواُِن أ مِِوَُل ُدبا  رََذ لُ وا . ولُل ا
را  َت . م ورهُذ ُو ، ِب ن ُل ان ھذا او
َل أن . وُھ ُد إ ً ًن ُروِط انِ . ووا ون

دَُل أرض ود رت ، إَْل ََك ھل ھَك طِ  ٌك؟ 
  َك  ُج أن َِد ُ ووب ؟ھل ھُ 

د َدَر ً َر اون،  أن ارَن َن اذن 
َِرُوَن َِوِم ُؤن، ُووَن ََب ذ اوِ ذاك اذي هُ 

 َِ ِن ً َ ًر ُُ ت د ،مراھإ . م ءُؤ
ُب َِ َطٍ أن . وا أداً  أن َل  اطِِ  م و

ِإ   َر َو َل أن ،ِ  طن ا وَب . ن ھذا
إن اَِن ھو ٌ . اب اذي ن أُ َِِِن ل ذٍر  اب

 ن  رددِد اا  ودل ا ،ِزاٍم داإ.  

ِ  ٥وع    ُ  ُد ،"نا َُِوَ ".  ُُده  وھذا
د َق وأط وُع ار ِ أي ن ُُوِدِه .  اح اِس

َ ل ن أن . ِح َت ُردنِر ا ر ٌش َم  د  ُظا
  ن َردروا اَك أذ ،م َطُ أن دوا  ُل نن، وِداا

َ ٌدأ ل . َندّو، ون ا ُوا أر ،ًو ٍدَف أ ذا رأوا
وا َوراً َ َدِر اََطر ُردَ م أنِِ .  

،  اِ ا ت ُم رَج وُع ََُ  َِف ال
أر ر . ،ُرَع و ،وٌل ُُ ًرأى ر" ٌقد َتھل أ
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رأُ أن وَع َط  ." أ رُس ُِد ارب"ن اواب، " أم دّو؟
ل رُس ُِد " ذا ُم دي َده؟"و إ ارِض وَد ول، 

ََك ن ِرك، ن ان اذي أَت واٌف ِ  إْ "ارب وع، 
س دُ رأ، ." ھو م"كذ وُع َل) ". ُوع١٦ - ١٤: ٥.(  

 ا إ وُع    طُد ا وع ر ن دسح اا 
َرت ا ا ا  ربن ا . ن وار ُب أنَر اُِد أ

 ِ ُواِر أرول أ دوروا م وأنِ . ًة ر َكُوا ذَ م أنِ َنو
ِواا  ٍم أ ِ ِِوم، وا  .  

 َ دول ا دوروا م أن َرُضَُ ن ،وم اا 
ات ر .ة ر رة َث دوَل ا دوروا روا أنُِد أ . ت ھذه د

 َاَو زُل َُ ُن أنُِ ٍر واٍر ً ُ َُن . دذن او
  نذص اَل واطَء واون اُ ،مد ن ونُِداُ
ُُُِم ل اح، ُوم  َك اِزل اُر َِوَق اور 

 ،ِر و مُِا دووا ارورن ا دورُب ا د .  

   ِرا روت وا ض ر ،ِكأ َدُ ذيم اظِدة اُد اأ
ُُِ ن ٍد وِر ن . رأِس  َِر ر وٌزَ ٌرأةت إ

 ُ ،كأ . ،ً ِِ ل ن َبأن ط ك إن أ ن 
" لرأة إا َُ لُ   ْزِوأ ) ". ةُ٥٤ - ٥٢: ٩ .(

 روا أداً ن وِر : َ ھذا  ِذٍر إرا  أرال
  . اد ،ن ھذا َُِل أك

  وع ُھ ُ و ن  ن ھذاو : رًة إُ َِك َلِ ْذ
ةِب  ر رة َث ورك اول ذ ودوروا ،ور أر . ت د

ُ ًظَِر واِھ ٍَُد  وََُ َنوُع، وُ ُوُدھَ ٍ ِرََ ٍَ ُل ھذه أو
 ّرا رّيَ . ٍِرَ ُ  َن ُ  ،ًِ ُوُعَ ُُرهِظُ  وھذا

 ٍ ِرََ ٍ را . ،َُِ ًََز ت ََرھذه ا َ طُ نو
اً  د ًَِ ُدو وَعُ تََو . ،ِرھِذاِ  طَُق ھذه اوَع َطُ نو

، وَن ھذا ُھَو ُّل  إَج  طُن ھذه ا ًداِوا ًَ رَف ُ 
 وُھَو أ أ ،ََُِر  طُ ت .  
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  م أن ن ،وروَل ا  دورون وا ذيت اووِطواَل ا
َِ ُواِط . وار م م رھ نرُ وا َب أر أن دُ 

َد ادوران ول أواِر أر ً . ن  اور  اران
  ،مأ ََِ ِة د ،م لِب وو ا وُع داَرإ ِوم اا

  !" إھوا"

 واَر أروُل أن أ د ا  ُمُ نراا إ ُرا
. د َن َُوُع َُوُد َوَِب َِب  ِوَل أواِر أر .طت ن

َب ھذا إ ًراً ن ھذا اد أن ط . ود َطَب ھذا اََر َن ان
ِ أٍم،   ِة دُِ وما  ًة رَ ،ورِطر ا ل بھذا ا لُ َض رُ

ِ وِم اا  اٍت ر َ مَ نو.  

   وِل إُ دن ا ُ َُ ذين اوَع ا أر ََُر رُ" أرِض
ِدِوَ، " َِّ ٍبََ  وأن . ََِ وٌعَ ِن ُھَوَن ا وُعھذا ا . ُ إ

ةً . اُن اذي َرُ  ر َرَة َث وَل أر  ذيوع اُ ُن
اً  رِ زاً أوُ َس ُھَو . ٌَط ٍَطَِ ن ُھَوَن ا وعل ھذا ا .

 َ ذيُن اُلَ ذيُن اُر، ُھَو ا .  َلَِر و ذيُن اوا
ذَك اوم، َن ان اذي َر ََِرََ ارُ ِِِ وُع وَب 

إن ھذا اَُوى َن ان ُُُِ أن ََل وأن رََ . إرال اَدم
  .ِرَك ِ  اوم

ل ھذا ان؟ َُِد اَُض أن اَن َ أَ َل ھل إَُك   
ونُ وَع َم اذن َُِوهُ ن ُِزُوا . إ أن َُوا ُلَ ٍء ُُِوِم

 َِّزاَم اِا َُ وَف َِد اا ن َدُھمل، ووََ ً م أوَُُأ .

 ،مُ "َلََ ،ُلَ ٌدَن أ إن) ".  َوُ١٧: ٧( ،ً دأ(أو( ْرِ ،
ًة، ودھ وَف َُِف إَ ًُل وَِر ر َرَة َث وَل أر.  

ت ُواَي د " هُ ،  ٢٧َب اَُِك داُود ولُ  ازُور 
ولُ ." رى ُوَد ارب  أرِض اءرَت و أ آُت ن أ

ون  ". ،َُُ ِ َََِط د رى طُ أن ُؤِن"اون ، 
 ًِن اِن  ." اُن وُد إ رؤِ اُور" وُ ُراه  ھذا

أر ِر.  
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 ِ َِِطُ َِط َُُ زاُل  ُِ . ُهُن َوَِ ،ًأ
 َُُرَِ أر إَن ُوع طُ تَََإ  ً ،َإ ِِ . إن

  ُث َذَك إُ ن ََُِو ِرُف أن ،ٍف ٍلِ َ ِرُفَ َتُ
 ،ًن َُت َِرُف أنَ . َ طََ َُُ ُكَ  َُ ًَ َلََ ُوُدَكَ 

 َُْإ)  َوُ٥: ٢ .( َِ َنا وع أنُ ُر َُُ . ،ُر َدو
  .َُل، ودَ لُ، ر َُِرَك اة

  

ََ ِر لُ اَا  

  أداُء ان

أن وَع َط  و ِد دَت از  ُي، ََرأُ   
 َمِة أ  ً رََُ . ،ِؤاُ وعَُ ِةَ َ ُ َوَبَ" ذا

د رى راِھن ِن اَِ اَدة !" ِ أِ؟ د أَطَ إرال
 رَِ ن َا طُ ُنرھُھذا ا ،َ َ ُل أنَ رة، وَُ

ُو إُ ھذا . دھ  ُب و ،ََ َسَ َ أن ُِ د نو
َ ِوِن اَ َدِم َب َفَِ أن إ وِھُُو  َُط ذا . أنِ

  َوُب َ َ ُِة َُوع ذا ُؤال؟

َرأُ أنَ  إرال وُدوا أَُُم  وِ  ٍِِر اُُروج، 
 ًم ن َم، وأَُم اُر  َُْ ر وُشُ ت د ،ِرجَ

طَرَح ارب . َدھ َط و  وِِ أَم ارب ة. اَر
 وعَُ  ُُطَر َن ذيا َُ ؤاَل ا و  َط د ًِ

بّ  رَم اِة أ ِِو  َِدوِرِه َن . ُھَو ذا وُ ُ َل د
ُب ِ أن  و َن ُ أ ً  ِ ِِواَن ا َن ٍتو  ،َُ

  !ُِطَب َب ِ وطَُب ُم أن ُوا ُُد ًَِه اَرِ 

أر ت اد او ا إَ اُب  أرِض  أن   
َم ُل ام اَ ُل اُب  دَُ ر أنُِم اد وُسُ َبَطَ ،ن

  . ٍَ ِن ھذه اد رب  ٍِديُ َِظ أيََ  أن َ َنو
 ِِِ دن ھذه ا .و ِِِ ًذاأ ِ ِبَ ُوِدُ ن ًداِوا أن ُھ ُِ

ن أر ًَ . ََل اراَط إِرَض أَ وع أنُ ن ب رَب اط
َط اُذَِب، أَرهُ  ُن َِرَض . ََر وع اَُِ ُ َرَأظ د
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ط ر ھذا اِ . رَذا أظوھَِذُرة اُوع اَ ب را . م مَ نو
 م أن ر، إَد ا ًُرة، َرَھذه ا  ِ  ّلُ راُضِإ

 َدُ ٍلُُف َرِن"إََ " ّب را َ َِن و ذيُب اِذُُھَو ا ُ َِم أُو .

 ِو ًَذ َذھأ ُ  نَ َرَفَد إو  ُ َرھَوَط ،ً ِرِ وِرداًء ً 
 َِِ أرِض . ُُداأ م رِو .  

   ِا إ ًُظَر دا ن ُم ، رِر اھذه ا 
 ً أن إن ُوع ُھَو َُوَذٌج ). ١١: ُ١٠ورُوس ١(واِذرات 

.  ،ِنِ َن ن ُھَو ِذٌر وا  ٌِداهُ وهُ  ََ ِديَ 

 ،طََك ا َتُِ أن  ،ِ  ٍِطَ  ََُإ ُ ََُ د
 ِ إ ِ ُترَ وَدَُ ) ُووُ٦، ٥: ٣ رى ). ١٣: ٨؛ ُرو

و رب اِد نھذا ا ِة ِرذَ   ًرا وَُ  .  

  ام، اََد، واطن

  أن ُِ ب ام و اَء ا  ام، رأِت    أ ِ
  نََ ِرِإ  مِن ا ًِز وَرًةُ ُُروِنَر ا ُِ ُوُس اا

أر .ا َُزدََِن ا ٌِز ٌوَرةُ َي ِھ  ِب . وُعُ َم
 ًِ" :فََ دََا  ط وأََِ وح را  أ) ". ُد ). ٤١: ٢٦ََا

 ِ َدِةَُ ُدوِن ُ رََا َُ طُھَو ا . َھز  ُبَُ َدََا أن و
و روَرةٌ اُ أ  َظُر إ ُن اُِ ي  زھذه ا ن ،

 ٌِن اََد ِزَ . ُل َُل واراُب إَ َُزهذي إا ُر اِا
َِث ن، أ وُھَو  ا ُدوُل اَُ ٌ ِز ٌوَرةُ وع، ُھَوُ ِر 

  .اطن

   َدُ ٍب َ مدَل اراُب إَ ََ مَ نون"ووا ".

ون ر  ر وا لراَب إ ون أنوَظ ا ،بل را
ن، ووا ون ُ ل ن ، وھذا روا أن  إرال 

ُروا ِداَع  إرال رَ ،ًم أو وف .ذ وهَزُھم وُ وا
أ ودو  ر  وِر وھ رم وَم وذذوا أن، وأ

َر أم  ا وا د أوا ن . و أَل ادھُر  وِربَ 
اِ اُِوَرة، وم د اروا ن  إرال أطوھم اِطَع 

ُم د ؤوا داً  أ دة ن أرٍض .  
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َد ُو إرال ُھدًة ودوا  ٍد  ھذا اب ُِدوِن أن 
 ً أو ب روا اَ . ،نِ ونوم اُ َل و دداً "و  واَطإ .

ذوا ارار ." ل  ن ٍن ٍد داً . ُن  ن أرِض ن
 وانودِوُا  ٍد  . وا م نووا أن اَك، إَد ذ

وَظ ُب إرال  . ن أرٍض َدة، ل ؤوا ن أرِض ن
دھم أو ُھدِم  اون، ُظِرن ذَك در  ًن 

ر و. اَُدَ نذن اِوُا  واَُ دَل أنم و وا ،ُھم
ا ًم دُ .  

  أداَء    وُ ً ِز ًوذ وع ِر  ونوُم ا دُ
ُ أر. ان ِ ِر َُوع  ،مَا ،ِ ُدوَ ُل أو . ُ ِ

وِر ھذا اُُ ََُر َر وَُ ٌ ز ٌوَرةُ ن ِھََم . طرِ
ً، ھذا  َُن  ِو ًوذھ ً ِرِ ُن ِرداًءَ ََإ ِ ا ِ

 ِن ُدُِ م اوَر ھذا اَُأ ًأ .  

أ اروح ط وأ" ل وع، . وَھز َُي ي رُز د  
ف و إرال َِي، د ا) ٤٢ - ٤٠: ٢٦ ." (اد ف

َن وا إرال ظرًة وا ًن . ھزَُم ُب ي و د نو
 دھ ،م َطِرھَ ِ  دَ داِر ني و د لت إطُ

ھم ُدوَ  رواُب . إا ِ ُ  فَِ  ًِ ًُن أ ذاھ
 دُاَدََ د، . سا  َرا ُط روح ذادِرُك وھُ د

ِ ي دَ ٌددَ ھ ِ ِلَِ ن َدةََُر ا رََا َََط َك  .أن إ
  . أن ف ِر ِدَك َ َرِة إِكَ 

. ِ ِداِع  إرالَل اوون ُ ھدِم واِطَ 

َِ طرذه ا ُل ُنطا . ٍَرَ  ًِ رُو نر َب
 ،ٍََ" ًا د ٌَرةطَ ََُطُن وطوَن اُُ ِك ." "إن ُرظ ُنط

 واطُن  و ر ن َل ً ) ١٤: ُ١١ورُوس ٢." (ور

 ً ِ . ًدا لوٍب و ٍء ل  دًة ل . وَكد ُ ن ذا
ك اطُن ن ذھب ورق  رُ ن ،ًَرُ ًوَن ط ً

َُك ن ون ط ًداً  ِدك. ارف رُ ل . ُ ن وإن
دُ . آر، ذا ھو انُرُدك أن ون طُ ًر  ًٍَد 
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ذا وُل اُض أن . اطن ھ ن  ُل ان وَس ان
د ورةٌ ن  ٩، و٨، ٧،  ٦وع . أوأَ دو ن ھو ان

  . ام، اَد، واطن: ات اث ن

 َن ا ًدازَ ُد ،وع ر ِّ  ُُِو ا  ِزََوِر ا
ُط ةُ ُوع، َِ إ ِة ٍَص آَر ذُوٍر  . َ ان

 ًِن ان"ُوع  ِظَرةً إ ". با  نت اظم رد أأ
ن ب ذك اوس ار اذي أ رٍر ٍد . ادس ھو ب

ن اوع  رض .ا َُظر ًداب أ ر م . توطوال ا
ُل ِس اذن ُوا ذُرون  و  را  ُ ُبن ا 
 رآھ ب ان ا دك اِ ر ُ ب ن ،طشن ا ونوو

  رَضِن ا  وعُن ُھَو و د  ِبِ رون، إ
  . اواِس

  راءُ رونر اَُس اوان ا"،م ا " مُأي أ
 در د َق و  ،َِت، أو اوُ ا  ُزوَن َرُ واُ

 وَ ُرَف أن إ َُن أر ن ھذه. د رأى ب ا .ر ادد

ود دَل اُب ن، إل ب د رون وا، . ات
و  َُدهو  .  

. ون ھَك أً و ظر ان ا  ر وع  

 ن ،نا إ ًِ ُرواََن إذر اَس اواَك اأُو إ َِ
 طرِد وِب أرِض ن  أَرُھم ُ أن  َون  إرال د وا

 ًِن ان َِ ًِ  ُم دُ ،ُواَ .  ،َُ طُو ِ َروا أو أط
 ل ذ د  وا ر مُ س أ دُِب اَن ا ِر ا ا  رأَ

 ِ نِ ،اٍت ر َ دواَِھز  ُواَِ م اَُِل اَ .  

   ََُِ ُنُِ ،ُوع ِرِ  ََُِ َرةُ اوَرةُ ا راُر "اَ
د َم وع ُد اب، دي َب  ن ُُذوا داً ." ان
 َموع، . أ َل ،ًِ مُ َم دَُ َِو " ُد و أ أ ".

 . ُد ََم َُوُع إَِ َُدٍ ) ١٥: ُ٢٤وع (  ،ًََِ ًِو َذد إو
 َُوُُدو ً أو َ وَنَُ وَف َُُھَو و . َُ ى د د َُ وُع

 ِوا إ َ ن َد، إَن ا وعَ ذاِد ھ ، ٍد ذا َدوِرِھمِ وا ُھمُز
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ِ" : ًن أو َُ وأن َ ُدَم ُر أن ".  ٍر وُع َم
 ،ً" ًُدون أ مھذا وأ  ُد ُ . مأ ًِو مُذد ا

 واد م أنرم إوأ ً أو َ ونُ) ". وعُ١٦ - ١٤: ٢٤ (  

  ً ،ي دِب ھذا اَم اوُع أُ َُ وع إذُ ُرِ ُمََُ
ُوَ وُوع ُِھََ ِن . َل و ِ  ر  وون

 ً أو َ َ ن راٍر ن إا َِ َلَِ ن ،ي دَھذا ا َأ
ِ .  

  ًل دَ ًزاِذَت إَراٍر، وإَ ن إا ِ َتََق  وَو
 ََُ وَف َكَت وَك أَك، أَِ  زَمدَت ا ؟ وھل ِن
ً، ووَف دم َ اواد، ا وا؟ إ َِْذَج اِن  أو َ

 ھذا ا  وَدةُوَمادَِد اا  ِ َوُا ّرِر ا . وَح رَدِع ا مُ
َِذ إِزاً وَُد داً ن َُوَن َُ وًى َر ٍَن   َكُ رَُ ُُدسا

  .ان، ذَك اوع َن اِن اذي رأِ  َُِر ُوع
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