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  ُِر اُة

ل ولُ اَا  

 ِزاُع ارِداد

  

   َُ ّريِا رن ا  ة أرُر ا  ط . وا
ُل وَت وع وَب ادة اذي  َن  ُ ةر ا  ُ ا

ِو . َُ  َ بدر   م وع دو أنديدورهُ ا ُ .

 َل ََب إرال  ِ ،دةا  ًرا ةُر ا ُف ، طرو
 ل ن بدر  وع ِلِ ًَ ،َنِ . ر ر ُظُو

اة ِِِ، أن ھؤء اة  ًم وا  درِب ن م 
 ََدِة َِب  أدواِرھم اِد راِرُِن إ َؤُ نو ،.  

    ٌكَِ َكن ھُ م ُأ رُِ ةر ا  دُد اا
 ،را ل ھذه ا لراإ"  ُنُ  ُل ن ٍدوا لو

) ". ةُ٧ -٥: ١٧ (ب اء اُ ن ُرُد ا دس أن
ِم اُة، . ول ھو ب ر اة َل أِ ٌِكَ دَوُ م ُ أ ِو

  ك، اُا ر  ً َُ ر َدوَب ھذا اِ أن را 
وََُُر ھذه ا ا َم  اُةُ  . َِن طُ إ اوراء

  .ِم  ار اري، َل أن َُوَن َِِب إراَِل َِكٌ ار اُظ

   ً ِأ ًَُِ ُُِ ةر ا  ُدھَِ ا ُ ِد َ ا ُرا
 رِداد ُ .ن ن دادإر  ُف : ًدا وفود . ا ًوأ

 ،ھذه ا "وط داً  اَ "نِت ازاِن إ . ِ  ْر أ ذ
 ََِّ ٍد مَُوا إََُو ،ًزاِل إراو إ َذوع، إ ر . ل

َد ." إروا ن ُدون، وأ أ وُ ُد اربَُ" وُع،   دو
 ً: "اُب أَم ِ وأَم ُوع ِن أو َ َ ُر أن . ُر أنو

 َُِطُو َ ُدَم ".  

. د إروا أن دوا ارب، وإذوا ذك اوف ُھم وُُِم

و اھ ٍط ل دادر : و َُذهّ ذي إك اذ ًو َذ  أن
ُِذ و ًد ن َ د ل، وران  إ ُُطَ ل، أو وف اوا

 َُ ِدَكَِو ِ َكِزاِإ.  
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  ََُ ارِداد

   ََ لراو إُ َرھ َزداٍد إِإر ََََ ُدَِ ،ةُِر ا 
اٍت، َل أر َ أو أَر َِل ر . ، ّو ذه ا ْر 

 َُدأ ُث َِ ا ُر إُ َووُھ َِ َرِب ا َ ذهداِد ھِرا َُ
 ًَدُھم، وُھم . ا َِِر أو ُ َن د لراإ  ُر إُ وھذا

 َُ ِهِس ا  . لراو إُ َددة، اواا ِِم ا  نو
 َه مِِزاِن إ . ،د ام ا َرظ ا ا 

ا ا  ِ ُد اَا ََُِو . ،ن ا راا ا و
 ً ًا دو م ُ َطَ . ُب رٌب وُھِزَمَ تد ا ا و

َِ إ اَل، إ ود وَل َرُب ا.  ن َِِل ھذا ادو 
ِد ،ََن ُو إرال د أَُوا ََد ذَك اَُدّو اذي  ا َِ ا

  .ھَزَُم

  ُدَ ،رىُا ََِِن ا ًوداُُ َِ َرُب ا ُك ر وإذ
 ُرو ًَ ِ ا َِ ا . ُب إُرُخ اَ َن َن ُھِط 

َ را . ُ ؤھُوهُ وُد ،ًدا م ُ ُمُ َن ،ا ا و
ر را ُدوَ َطُوَرًة وَ وَدَُ ن ُ َِوُذا . وُل ھ  ُ َنو

ِ دا .ِا َِ ا  , ُل ھذا ا َُدأ َن ُوىِد ا
و اِ ارة، ُِد َوَرًة، ُم . واوِل طَ َُِدو اَُلّ 

وَد ِق اِر واطَ َُِدّو، .  اُر  اِد َِرة
 َ وَنُُد مرة، وُھ َِِا َِ ا وا إَُد َر لراو إَُ وُنُ 

داً  دَُ َُوُِو .  

   م، إ  وا نزن ا وُ ٌتَََ مد ت د
 ًَِ َرُِت اَك ا ُرأوَد وَُ أن" : ر ُوا اََ لراو إُ َدو

بّ  را ََ  ". ُودُ داِدِرا ََ دِرُك أنُ َدھِ  ،ًَِو ،ًَِ ُدَثَ
ُ َو إرال م رة ن ً أً، . وراراً وِراراً   د

َدْت ُ ارِداِد ھذه  رد ذاداً، وھ دُ َرظ َد دادرن ھذا او
اتٍ  ر َ .  
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ِدِن وَِنِ     نط لا  َكُھ   ا رذه ا
ل ن اُِن أن . أو  ًوى اطق ا .ر اة

  َََ ن أنُِن ا ل؟ وھِ ُنِؤُ  َ ًدا دُ َدَِ داً وأن دَُ َُطَ
  !م، ھذا ُِن: ارداد؟ وُل ُر اُةِ 

ر ر ا وار ذُ ،سو ول" ٌم ُ أ ن ظن)رارِ( ،
 ًو أَُط ھ  ْر أنُظ ". د د ُوَ"ن ِدِوَ أرَض "

ُ ؤُِن   ًداَ َُط أو أن در ُن أنُِ  ُ أ   ذا ،روا
 ِ . َ راراً أنراراً و ِةَُُر ا رُدادِرا  ُطواََ لراإ .

داٍت  ٍت وزا وُمو ً أو َ َ زم أن ًُن أ ،مِِ و
ود . ظ   ٍِض اوت، وُ رن  ُط  د

ُم  أن د ًَ ََِھظِ ًواب ارداد  ،ط .  

ِدي ا  ر اة، ھو ُِ ُن َُُِ  اطقُ     ا :

وا وطداُد اِرداد . ارا  لراإ  ُ ُزت أإ 
رة ھذه  ر اة، َن اُِِن أن َز أٌَُم ُِرةٌ ھذا  رُا

  .  اوم

    ،َُ َلِراَ ِ  ل زر  دُا ِرات اَ
 ِو رم اا َِِ َِِ ُمَت أُورو ،َّدَة . اا نو

ِوَا ِِرو َوا اَُور ،ِ ِن ُدواََن إِو را . د
 ِ ِد اَأ َََ مَأور وُع إُ َلن، د دَدِة ا َل ،ن" م إن

ُوا ِِِر ُوِت  ،ن َ وَف ُُذ ُم اَُوت وُِطِ ٍِب 
، إن َن " ُوَف ُُل رََز " ٍِِت أُرى، ." ِ ِرهِ 

ِ َ  ِ ِل َزَر ُفَ ذيوطُن اا وِتُ َل . ِر
ُوِط ََ رٍ "ُوع،  ُل اِ ُھو  َه زاَمِا إن .  َ أن  

 أن َ اََُر َك وَََكَ  وإ ،ِ ُر َِر وََھذا ا) ".  ٢١ :

٤٤ -٤٢(  

   دِل اِن ِر ًدا وَتََُوُع اُ َذأ د ،لراإ  ن
 ِِ وَتَُھذا ا طِم . أ  ِدّي َ َق اطذا اھ أن  ھذا

ا إ ُوا َِر د َ َوُ أن َ داِدرا ََِ . ُدَوُ ُ أ و
ھ ن ، ِِت اطن ا رَن اٌد وٌِر واَِ ِن رِذ ذا ا
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ارِداد ُُِن أن َُطَق  دٍت ل اف َن اُِت واِِت 
 ِ ِم تَ  ا ، ُھوت اِھِد او.  

َق ھذه اِذراُت اُرِھ ََل ارداِد  ِر    َطُ أن َ
دِ  ا  ،ةُا َِوطوا ،ِ ؤُا ،ِّذا . اھ ََِر إن

 َِِرة، أي أن  ا ِ ا  ًوَن داَُ أن  ُب و ُ أ ر ھ ا
 َُُدَدهُ وَُ وأن َ بُِ.  

  

ِ لُ اَا  

  أُُوٌر ر إِِد َر أٍص إِِدن

  

َِ إ اِذراِت د ارِداد  ِر اُة، ُوَُد اَُر   
ة اُِة ا ِرَِ ن ََُ ُنُِ ا  ِد َ ِق اَِن ا .

س إَرًة ھِِم  دُِب اِت ا  ِرَن أ ةُء اُر ھُؤََُو
مِ ِرَِ َِدرا َِِ ن.  

َل اُة ُل أوُِ َن . دةوا ُُ َؤھُ تَ ، ِ ِبََِو
 َُن إن أخ ِب اَر أ . ِا  َ  َدةُ اوُت ا ؤھُوا

 َُن أَرَ  ت أ ،إُھود ،ِ ا . ًَرأُ أو  ُرى إُأ ًَِ أن
 ً إرال ُت أ ،ورة د . َدِل ا ٌَوُ د تَ د

َ وذَھَب  إ اَرب  ن ،راق ،ِرّيََا . َُِد دو
آه  َرّب، َف ُُِ أن أََُص ََب إرال؟ ھِ" دَون، َل، 

 ِرَ ذا ھ ...ِت أَ  ُرَا ة ." (وأَُك ) ١٥: ٦ُھ
ُم  َو أة، وُھُء اُؤَ ِ ِِت ا ا لُ َرَ رَِ وٌعُوَ

  .ُوا ُُم أً إِِدن

   َ ُِد أنَ ً؟ وھل ِدِإ ًَ َكَ ُرَِ ھل    ُد أورُ 
اً وََر ٍَُق  د وٍبوُھَ َر ً َكِوَ ،َكَِدَ أن ُطَ 
زاِت؟ إنِ َر اُِة ھذا ُظُِر َك أنَُ َ ر ِز أُُوٍر ر 

ََِِك و نِدٍِص إِل أ ن دِإ.  

ُس ُِ . ُُل إَن اِخ اَر ِب د نَ  دُُب اُوُل اَو
 َُد " : هُ  أ   ،لِراَر إوط ََ ، ب رُروُح ا ِ َن
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 ِِداأ  َرَِ ب رَدهُ اَ ،ُدّوَِش اَ دِ لراَد إُ َد
 ًِ ًراِإ".  

 ًم أِِ ن َلَ ن وأنِدِإ ًَذ أُ ن رَُ ُ
ِ اُد ادُد ِة . ر إِد، وذَك ن ُروَُُِ َُم ُ  ھذا

وِح اُُدس ر َُِا.  

 ِت أھَ ذيإُھود، ا ٍُُض إ ِة  رى ھذا ُ َدةُ أوا ُُ
وت ُب إرال ُزو ًن َِِل اُوآِن، اذن َن . َن أَر

َُُِ . ٌم ون د إَََر  إرال ُت أ د ،م َك ا 
َد . َُِر  أُرى، ت   ُراَِب وأَء ََُ ل

 ودن إُھ ََزِوا ا َؤدُ وآبُ َِِ إ ِ ِب َن ًوُ
 َُل أن ذَھَب . دَل إُھود إ ِر ون ودَ اِزَ. إرال و

َ ِِِ َ ،راً ُطو ُُوا اَِن ِراً  ُِھذه ا  .  

ِِك اََرِة ا  َفو دَل، و ،ُونِ ن" َن ٌم دي
ول وَل  ِ ". ُِو َُكَ  طَرهُ اَ ِوراهُ اُ لَإُھود إ رأُ أن

ت إ اطُ َِِم اُوآِن. اك وَرًة أد وددأَ إُھ ذاُر . وھا
 ُنَ  َو أن إُھود، ُھ ُُِر ذيُد اورَ  اََراهُ . أُ ِن  أنَُِن اِ

 ِ َُ دَُ وددى إُھ َن ذيد اوَء اِت اَ . َكذ ُ َدَمَد إو
ةٍ  وُِ . َكَواِھ َتَ؟ إذا و ،َرًةَ َرًة أمَ ،َكَواِھ َت د ل

 َ ، دي َن َرة َك اِ ؤھُود وَد إُھ َدَمَإ  ً ُِد
  .اَُرى

 وَرة، ا د ُ  ن، ھِذُِء اُؤ  ُِص اَِدى اإ
 ً إرال ُت أ .  ً ُِرو ًَوِھ وَرةدى َد ت . ت د

 ً َِ . َنَت، و ٍل وَ َرِة َت تََ لُ ن إ  ُبا
 َ  واَُ لراِب إطأ.  

َك .  ُُ ُدِ ر ٌَكَ "وذاَت َوٍم َت َرٍُل إ ُُراق، 
أن  ًَ ََن َرِة آِف َرٍُل وأن َُِم َش اد َِرا، اذي 

ِِش ا َدِ َن َنو  دد َر  ِد َن ذين، وا
اراً  رَ ًَ ُوُد .نِِد ا ن لراْر إ رَو ُِْة ." (ھُ٤ :

٦، ٥.(  
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." إذا ذھِت  أذھب، وإن م ذھ  ن أذھب"َل راق، 

اذي وُل رِب  د َِم راُق أُ إن َن ُ ھو) ٩ -٧: ُ٤ة (
را  ُُرهُ وَف َ أن دُ  ،ورة د طوا .   رو

َن دورة، و ََر  إذا ت ھُ ؤُِن ً أن ارَب ت ٍر 
 ، ل ، ن" رِبا  ريو  ".  ورة ت دوا

 ت، ذا وذرْ و"ھن إ .  زُل إ وَف َك ُتذا ذھ
رت َب إرال ن ادن ر رأًةأن إ رة ." (اُ٨: ٤- 

١٠ ( ،را ب إذھ لرا  َدأراق و رَج دو
 َُ ُدُث  وَرةد ُْرَأ  ً ،لف ررةُ آ ُ رَطإ .  

وروھِل ط  مََر وا ِت . ذار ُ َبر د
وھذا إرت ِم ُد رِل . َرََب  َُش ان. را
ََرَت ِ إرأَةٌ . رَج را ن ار ووَل اروب. راق

ََِ  َُ َُ ل أنِ ُرا. إ َرأُ أنٍت  وُ  ٍَرُِ َو
و َن ً، أذت ل وَد اِ اطول، وأذت ِطَر . ،ًق

  .ورت اود  رأ ِِ وَل اوُد إ ارض

 ھ ارداد، واواب    ة اُر ا َْر أن ر ذ
 . او ا ُ ن ارداد م، وُِِة أُِة ا ن ًُم أ

ُِ ُب أن ِدَم أً . أن َ ِدُم اس اُطء ادن
 در إ ًوراُم أِطوا َل ك، وأنو  ندُل . إَ ُ

ِم َُوَن َن أُُوراً ر ُو َن ِل أٍص إِِدن، و
وِح اُُدس را.  

     

ِث لُ اَا 

ِِو  ٍدوا لُ  

 

زاً ن ِ ھؤِء اة   و ًُر أھون ھو اد . وَفو
  رَون أد ِة رة ن ُم  ،ونَدِ ِة  ُز َرُ

 ِة ِرَِ ن ُُةا  . ِواُ ظَرة َكد ت إن ،ً
ِ ن ونَدِ َُ  ْر َ ،َكِ ن ًا د" : وأ ، ذا ھ َرَ
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ِت أَ  ُرَا ".  َِن ادَطَرِة اَ َت وُنَدِ َش
ُِوا  ارِب َ اِدِن، وَن اُر َن  إرال د ُ . إرال

 ًوُ ُروَن و ُھم َن إر ،ِ ِب ِتزُرو ُوَنُِ واُ نذا
  . ِ ِذاءٍ 

َد  وات ن ووِم َت طرِة ادن، دأَ و   
 ًُد ُ رً أ م . إرال رون رب طَ ًون

  .ون ھذا ارل دون. وُِذاً 

رأُ أن َك ارب َء وَس َت اُطِ ا ت َ رة 
 َن . اِ وآش رُ  رةا  ًطِ ُطِ ن وند ُُوا

َر ا"ظَر  ُُك ارب وَل ، . ادن   َك ربسا ".

أَُك  دي إذا ن ارّب  ذا أُ ل" َل  دون، 
  )١٤ - ١٢: ُ٦ة"(ھذه وأَن ُلِِ  ا أر  آؤ؟

ت واٌت رة ُذ ُوِر اِر ار، راَد ِدَوُن أن  ر د
 ِِ طُ زاُل  ُ َن ِرَف إن  زھَأ َك ا زاٍتُِ ِ

وُ ِم َزةَ . أَُِف اَِ إذا أراَد أن ُون أَدِِ ب رُك ا َل
ا َن َ ُِدَُ َُص  إرال ن اِدِن، َِ أن 

َذ اََر واََف، ن َُ ُر ن  . ُُظَر إ ِِ  ارآة
 ٍ ِدَِر إ َزًةُِ َزُِ ًِدِإ ً ِدَمَ وأن ، ذَرِة اَا

ِ ن ِِ ِذ َط ط د ُ وَنُ َد أن ، ط ًَِرو.  

  ،ِِن أ ً َل ُ وَكد د ًدا من ا  ذا ذھَب أن
وَك أً أن َم َض . ال ٍ أن َ أرَك وأ ُك

و ا  ھُؤء اُةُ وُُِذوَن آُروَن ِظٌم ل  رراِر اا
وُ .ھ ُِو رراُر اوھذه ا : مُِل ا َت؛أ َت وْن أَ مَُِس ا 

 ُھَو و ُ ن ُھَو .  ُھَو مُِل ا ؛ََُ أن ُطَ ذا مَُِس او
 ََُ أن ُ ُطَ . ُ ُُدهرُ  ل ُد؛ُر ذا مَُِس او . دو

 َُُِ م َُِن اُِم" ُدُث اُِزاُت، وَف ُظُر إ اَوَراء وَُوُل، 
 َن وُھَو ،ََُھَو أر ُ  ،ُ ََُِ  ل ،أ".  

َن رن   د ن ُث  ُ . ن ُث  ً ل ھو
ار ن اف، ن ھذا ار َن اف ھو أُر إداداً 
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 أن و  ن ا رورار اِم ا ِره  نو ،َ
وھ م أنظدِة ان ا . مَُون أظ ٍص ُنُِ َف

 ًطوا أ ن رار؟ذا أوا ھ م أن ُنُِ ف ،نِِر َن ِد
 ُواَِ َل أن رم اُِدرا ُوَنَِ وَف ،نر .وا ن إنو 

 ون م أن ُ ُط دھ ،فن ا رن ھذا . ا
  . ھو اوع ن ادة اذي دھم   ُِر اة

د د ُ دون زَم ادن، ن ُھَك ُت اف   
 وذا. وا راِد  ارة، ورِل اذي  ط ار. م

ُ ُرُد أن َل أرن . أراَد ُ أن َ إ ً ھذا ارل دون
أو ،ًرُد ُ أن ُزَ إن . دُ ول أن َ إً ھَ ان

 َُ َرل، وذَك . ارل ن زُ رِھَن أوُ أن ُ ُدرُ ،ًو
إ َ زُ َُ . وھمد نذص اَن اإ ُ ُتُ َف ظ

ن " ٢٣: ٣٧رأُ  زور . وا أُوراً طُب ار ن ان
ُل رَطَواُت اَ ْتَ ربا ".  

ة اوف   ز  وند ِرن إ رُفَ  . ُ د د
 ُوَن ا ونَدِندن ا َص . َ َد أن  وُن أنَد َجد إ

 ُ ََُوََد د َؤُ أن ِ َن َبط ،ُوهُد َن . َة زَ ِلَل ا ََو
ةِ  زَ ًَطُا ََر َد اإذا و ُ أ ِ َلِق، و طواِء اَا  وٍفُ

 أ ،ًَِ وِف وهُ اُد َن َ أن دھ ِرُف وَف ،ًََرِط ة زا 
 ،ِِت ارُض . َُِوَن اُِذ ِح ا ا  ونَد َظََإ دو

وف، رَج  إٌء ٌَء ء َة ا ز َر د ُو ،ًَِ .

ٍد،  ُ َر ََِ ِِوَو ََرُ َدَع أن ب رن ا َِا َِا  َبط
ةُ َِد ذا ِطَب َن  زا  وف، أِة ا ز وا ًَوُن َرِطُ رِضا

 ًَِ وُنَُ ََ أن ب ررِض . اا َِرُ ت ،ِ ِح ا ا و
وِف رَ  ِة ا ز طُاً ا د ًَِ ت ِذا دِ ُة زا  أ ،ًَِط.  

 أنَ  دِ دَون َل  ًظ ،ًذا َِل ََِ ُ ُِب 
 ََِِط  . َُ رِھَنَُ أن ِ َن ُُبط د َذَر أن  ُب و نو

 . ن أن ٌقرٌق َدَ َكزة ُھُِ بط ُ  ،ًر َة زا َ
 ر نو ، إرادة ر . نطن ا وع ربَب ا رُ د
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 ،ت إدى ارب أن ذھَب إ أ و ٍِ ال  را 
ُ وإذا َءِت اَُِ وأََذَ ،ُِْرُف ا. وطرَح َُ إ أل أ ُ

 ِ َنَن إ . ،َل وَعُ نك"وإ ربب ا رُ  ،وب ". 
. ُوَُد أوٌت  . ُ  َُِرون، َ أن َ إِ  ن

َ رُ أو َ َن ن قُن ا  َس نو.  

   ِو رَك اَدأُ ر د    ََكوُ ُُِ ُر ،
 . َُس دَك اق أن َن  ،ل ُ ُ اق أن َك. ن

و ،و ،رو ،و تَك إطُ وَف . أن ُط ُ
َس دك أي ق  وأ أَت َ .َك  َء، ذا ُ وإُزه

 ِنط . إ ُج َت َِك وإن  ٌنَك إد َن رُف إن ُ
ودو أن  َوَف ُب  ھذا ار، اذي ُف ن . د

 ِ َكَِِ َك أوَِدِم إ  كوا ، ر ن أوإ.  

  إ ُ َت درىُأ ٍطر وند وا . نُِ َل أن رًةُ
وا  واٍد ُث ن اظُم  ،ًَِل  ُدون أن   نذن ادِا

زَل دون  ًُ إ . ِ ِزَل وَل إِ  ادن
ن ِدَِن، ون ووَل إ ِب  ٍن ُ د. ادن

 ،ً ر ًُ ُرُِ ُدُھِز "أُ ُفوإذا ر ًُ ُت د ھوذا
. ٍر درُج ِ  ادن وَء إ اِ ور َطت

أ أرُف َر "َُ رُُ اُدي، " أءُل  ھو ُر ھذا اُم؟
 ھذا إ ُف دون وش إرال اوّي اذي ھو  أ . ام
ا . ُِم اُل ا ُقو  وَف لراَب إ َك ھو أنُُ

  )١٤ - ١٢: ُ٧ة ." ( ادن

د َِ دون ذك، وَف ھَك  اظم وأ رأَُ وَد 
ووا، ن  َد "َك ار وأَر  ًَُ، وَد ُ ،م ر َن ذ
َك ِِ ُِم َِل إٍن؟ وھل ُُِن أن ." دَ ادن  ِدُم دُِ ھل

َك َت ر ُ ًٍل  َِك، و ن ًظ ًَ َلَ ُد أنرُ َ
  ٍف ِرَف ذَك؟

   ل أن َتأ َ رى أن ،ندزِم اَھ  وند ُ دَم
َت إَن دَون َ د َ رى أنَدة، و دُ ٍ ُطُرٍقِ وند َ .
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َم َوَر واِِدِه  دُ أن ُ ُ َبط د َن ،ونَدِ ِن دََ ُمَظأ
 ًَد. ذون واد ُِدن وا ّدَرُب ان ا ًهُ . ا د ٌذ َدهِ نو

وا د ال، أ . ،وند ُ َل" وٍر َلَذ أ ُدَك أنأُر
أن َُذ اراُور اِھظ ان اذي َُص : أي َُِِ اوم(د واِدَك، 

م ُذ ھذا ام . ذ، وأن رط ذك اور ذ، ودم ا)وادك
ُ إ ط ٍرة وأرم ِ ار طدَك ووا ذيا م . ا د م

 ٍََرُ َوُر ذن ھذا ام و طُم ار ا  ًور ذا ".  

 ًراً    د َكن ذ د . ،وُع َل لا  رة راٍت" إن
ُ واو مو  مُ ،مدل وا ً أو و ن أن د ".

 ُوأ َل أ ً أَو َُ ي أن دا أ ُ وع ذاُد . وھ وُھ
َم  طُ ون أند ن ُ َبََط د ،ي دذا ان ھ ً وذ ً

َس َم واده ُو .  

 ً أََرهُ  ِد أطَع د ِر ون . د ،ِح اا و
ن َل "اَظ أھُل ادِ ورأوا ذا دَث ذِِم وَِم، وا 

رادوا أن وا دون  ". ُدون ل ھذا"َء اواُب، " ھذا؟
ُ،. أھَن إَُم ل َوَن أَد َِدوا أن و  ،ِِد ھِل َل" نذم اأ

ون أن َُوا ب إھ ِل؛ ن ن ُل إً، دوهُ ُدا ِن 
ِ ". ووھ ،ُذه ا ًداد ًون إد َِطُذا أل،"وھُرَ "

 ، ذيا"ِ ن ل ِْداُ ".  

َب  ُن دون أن ُرَِل م َء اُن ار د ط  
َ . ُُِوا ً وند َد دن ٣٢دم ا رَبُ ًأ . و

 ، ل ،را م إِرط  وا" ن رَك ا ،وند 
ار َِم ُِرِد ُ أن َُظنِ دَوُن أن إَِرهُ ن َِِب ادد ." ارل

 َِِ  واُ نذِل ا ر . وا إُِرَ َنِِرَف اَ أن ُ َُره
  . ُُوِم

     َل ذيوَس اُ ا َِ ِر ا  َب و ْر أن ذ
ْل إَك ن َف "، ٢٠  ،ك َمظأ دو د رِب ذھُب د

 وَلِب، و"  ُلَُ د ،د ج زو مو ًطو مُ ٌدن أ إن
. رِْ إِ ك ان. وھذا ط. ھذه ار وُذ رٌل آر طَك
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إن ن أٌد د رَس رً وم طف ور َُد، د  آر وطُف 
را  َتُِ َك إذار ورَة . ًإذا ْر كِ ُج . إ  ُن

ى ِدَون اَِن ن َرُِوا، ). ٨ -١: ٢٠ ." (إك د د
  .رِ َُروَن أَف َرٍُل إ ِزِم

   ، َل ،لف ررة آ َُرهُ و ونَدِ َ" ،وند 
ار وَك رة ذا رَِت ھذه .  زاُل ك ار ن ارل

. آف رل، وَف ظن أَك ارَت ب دد ارل اذن ك

ن . ذك، د ُل إ ار، ون اُب ط ًن ار
أوَك اذن ََُون  ُرَِم ُرب ََُون اِه ِِِم ن ار 

 م أن ُل ،ُبا ُ رن ا ذه اھ  وا . َكن أوو
ون ُِروا ادن درِ أم ذون اَه م  و نذا

." وو  رون  ار، وم  ا اُرى ن ار

ف ن دُد اذن َُوا  ُرَِم رب وووا اه م  آ
ْل م أن روا إ وِم، ُن " َل ، . و رل

ث  رل اذن ووا اه م، ُُُم وأدٍ . ُ إم
  ) ٧ -٥: ُ٧ة ." (ادن ِدم

 ُ دأذي إا دد ان ا  دن وا لن ھذا أو
 اُِرة ل ا اُز. ندو ردُم ا   . وذا ھھ

ادرس اذي  ُُد رى ھذا اش ص ن إن ون أف 
  .َرٍُل، إ  َرُل

   ِ ط ل ن ،ًرى أُأ ٍطر وند َنإ ُ ُند إو
د طَب إُر دون إ ًظ . ،ً ادون ار ا ُھِزمَ 

را ً طُرًة، و ً. ،ًدا ٍمظُ واٍد  وا د وندن ا
َل  ُدون أن . در ٍم ُن ِك أن رى إَََك أم ك

 ل ،َِرق ث ل إر َم اِ  مَ ل، وأنر  ن ر
د أُِط َدون . إ ال، ارق، وارب ن ِش ادن

ِر رھذا  ً ٍت.  

،"َل دون، . وھ ُد در ًظ ً ادة   ُروا إُظُأ ...

ِوَُإ ... ًم أُُوا أَإ ،لُ أأ ". ) ةُدة ) ١٧: ٧ا ھذه ھ
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ون. اَد َهو ِ َه نزُ لرء اھؤ ُ َن . 
ً داِ لٌ  ز ًة رَ م ٍدوا لُ َل راُھمُ . َل ُھمُ و

 ًو م ٍدوا لُ . رارِروا ا  ،رةون اد ھمطأ دو ا
 اِل، وھذا أظروا ِ َل طُ ت . مِِوا وا و م نو

وا، . ار م"وندو رب ٌف ".   ذادوُث ھ َر ر
ِوا.  

إرْض أَك َُت د ،ًُم  ارض ِ  اظم، ذا 
 َطم  رٍة م رأَت   ظن إذا إظَت ًة وتَ  

ٍل وَت  وٍق َُُ وَ رٍل رون ُِ ك؟ وإذا 
ُر إ ارِق وإ ارب؟ وَف ظن  ار أن َش  ر ذا

  . دون د َركَ 

ر أن اظَم . ود ظن ادون أم َُرون ذو ًِ ن .

 ً مُ ونُ وام راظِح ا َتو ، واُ . وطردھم
ُن اُط ُدُ  ،وادين ا وند ُلُل . ررا َر دھو

را  وارطوإ ،ً وند َش وار نذا . ُ د
وَك اذن روا وِم  .ار ،َُس  ًد اس رب

  . دوا إ ار ووا  ِش ادن وََُِِ ِ م

إن إَع ادن د م وُُ ُھ  واد ن أِل اداد   
وووا ُل واٍد  و ِِول " وُل ھذا ادد، .  اد ادم

) ٢١: ُ٧ة ." (ََض ل ش ادن وروا وھرواادن ر

 ًَن ا م ُِوا َُِم وُِوا واِم  َُ ًَِ و أنَ
  ُشَ َنو ،ِِ ََرا ُ طُ تََِ ،نَُِت اوا  ُواِو

 مُذ م د لرانإِدِِد ا  لِ.  

ُ اُُم  . ُد ُھ ورًة ن  وع ا اوم  
َ او ر اُ واِرة رُد ارُ . ٍِزُ ٍأ ُج إ ل ھو

ِِو  ٍدوا لُ ون نذن، اِ رَُذ اَن ا .طإذا إ ُ َع
 ا روواھَب اِرَس اُ وأن ِِو  ُف  ٍدوا ل َل أن
ھ  ، ن اوِ اذي ِ ُ ھذه اواِھب، ذا ن  هُ إطأ

www.arabicbible.com

info@arabicbible.com

الخدمة العربية للكرازة باإلنجيل

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



 

١٤ 
  

 ل رَدط أن ُط دھ ،  وع ا زاٌمٌء وإو د
ات ام و .  

   َ مدَِد اِر اأ  ََُف اِ ذيا ِِدَد اا ُروا أن َذ
َِ ،ُدهُ  اِد ادد رِن . ا َثَ ُس أنوُ وُلُ را  ِ ُُبط

رَ اِرّي  َرأُ ا د راتذِذج وا وس ١(اُورُ١١: ١٠ (

اُة، َوُر اِذراُت وَل واِب ارداد اَطرة  ِر 
رُوا.  

 اِذُج ُُِ أن ََِدھ  ِة اُة   روَن . أةٌ آُ َكوُھ
َل ذراً َُدة وُوَذَُ ًَدى  آنٍ  َ ذيون اُ لأن . أ 

  ِنَِن ا َثَ ِِ . ََا  ُل َُ ةُء اؤذج ھ لُ
اً، َََل ن ِم  دِ نِدٍِص إداِم أ رَُ َ أن َ ِدا

دُ دِرُك ھذه ا ، أن ُدِرَك . أُُوراً ر إِِد ،ِل ِدهِ 
 َِظَم أھأ أن ُ ُ َوُد ٍرأ َل أيَ ُرَو ھ َد ٍ.  

  

  ُِر راُوث

ِا رلُ اَا  

ِو رداء اِا ُ ِ  

 

إذ  ُُِو  أر اِد ادم ار، واداً َد ار،   
 ن إا  ، و ةُوع و ري َد أن دروثور را . إن

َر راوث ھو ُ ُب  ورة  اب ادس، دارت 
  . أدا ُ زن ُِم اُة

ُر َ و َ ارب وع    وُ ذِهھ بُا َ ِ إن
ب. ا ر وَنُُطو  د أدَم وادَن اَدُر اأ ُرُِ . و

دأُ رؤِ ھذا ارز د ُل إ . رس وُن، ا ،روُا
ُ اداء"ر راوث، اذي ھو   ". َ  س دُُب اا  ُم دُ ذاوھ

  :اُب ا ھذهِ 

 َُر ُوٌع  ارض"   ة أُِم اُ ِم أ  دَث . ٌلُذھَب َر
 م تَ ن ُهوإ ُُرأوآب ھو وا ِدِ  َب ر وذا . لُرُم اوا
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١٥ 
  

ون ن ِت . أك واُم ارأُِ ِِ وا إَ ُِون وُِون راأ
وَت أك رل  . ُوا إ ِد وآب ووا ُھك. م وذا

ھوإ ت ھو .وآ نرأا  ذا ُموا َرُ داُھُم إن، ا
ُمِ  ھ ون . اُرى راوث، وأ ُھَك و ِر ن

ُِن رو ن إ ُرأةِت اِرُ ونوث ." (وُ٥ -١: ١را(  

َن د زَل أِك، ُِ، وإُھ إ أرِض ُوآب ، وُھَك   
ن رَوا اُ .ذي وء، اِوِد اَُ َِ َِ   وآب أرُض

 ل ُن اا َب إذھ دة اَورة اُل ا  ُلَ . ذهھ ُ و
د ت ا ا  . ا ھ  ِل  ان ال

ُدھَك واذِن، وَت ا ،وآب . ُ ت  ذيد اورد اا 
ن ھذه ا ا ھَرت إُ وآب ھر ًَن اُوِع  ت م 

ذا وُ.  

 راھ دئ ان ا ًِوا ًِ رى ،ُ  ددا و
د ت   ُوآب ءَت اظروف إ  . ص ان

 رأن وآن، اُر َل أن وَت ھذ. أوأ ل زو ،نن ا
 ًو ن ذيا . ،وإ ِزو  وآب إ ُِ تد ذھ

  . ورت دوِم، ون  ن وآن

ت ھ وھ ورت ن ِد وآب : "وُُِ ا ُولِ   
َِ ت  ِد وآب أن ار  ًزاُ مَُِطُ َُ َدِد ا ب ".

د وون  ظرِة . وھذا  دُث دًة ن) ٦: ١راُوث (
 م ھ ون ،مذا اھ  دةورِة اا  رى ر أوزا

  . اوال َدة  َت اب

  " ھ و ِ ت ذين ان ا ترو  رَنِو 
وُھ رى ودة ) ٧: ١راُوث ." (اطرِق روِع إ أرِض وذا

ا ا .ُ تَو ََت إَََإ ، َِر َل أنو "  : اذھ
ُِت أ دٍة إوا لُ ار . ُ  ًإ  ربا و

و و . ُِطُوُِِت ر  دٍةوا لُ ًدا را أن ربا  .

  ." ورَن أوان ونَ 
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١٦ 
  

َ ُول،   ِا ُُِك"وِ ِك إ ُر إ   . ت
 ِ  ار ُ . ِنذھ ذا .  د وَن أ  لھ
 ًِر ُ و.  وَنن أن أ ُتِ د  واذھ   إر

ورأُ أن ُر َت َ وذھت َد ) ١٢ -١١: ١راُوث ." (رُلٍ 
  . أ راوث ََِت ِ. ذك

. ھوذا د َرََْت ُِِك إِ  وآ"ِت  ُِراوث،   

 ُرِز  راوث ا  ."ار أِت َوَراَء َِِكِ  دأُ ا وُھ
ا ھذه ا  را َ ا   . ،وثت را" 

 تِ ُُب وِت أذھذھ ُ ُ  ِك َِِك وأرَُرأن أ   ُ
راُوث ." (َك أدِنُ ُت أوُت وُھُ .ِك ِ وإُِك إ. أَت

١٨ -١٦: ١ .(  

ذت  ًََد    إ د ،ءَون ا ً ً وثرا َطَد أ
ُِ زاِمِواج، . ا زوِد اُُ ن ً ِوَذُ ً   َدداِنَذاِن اُم ھ دُ

 َ ذيزاِم اَن ا وع َك اِن ذَُ ُ  ِلُ رَن ا وَدَُ أن 
َِذھُب . وزو ُث ذھَب ن زُم َت ، ٍص ج زو د

د وُل  ادا . ارُك ار وأن َش ُث ُش ارُك ار
 ُف أ وَف وات َد نر، وك ارا  ج زو  َكأ

وإَ َت ار َن " ُِك "،ول  ن ن ال ك أن
وِت َِ َك َ َزوَِك ا .  

ن م ُن  اظرة ." إُِك إ"وأھم   ازام ھو 
ٌد َم و ٌسأ  ون ن ،ذا رول . اِن ا ٌدةوھذه وا

ُم ازواج طُ ا . د  مظو ، را ن طرَو ز وُن
ران . اَِم ، وأُوب اة  ،دًة ون طق ُ د

  نِ   ُ ُدَوان و ،َُط ، ،ن و َف
داً وظَم ٍَِم  . ُء وُ ًراِ طُ ذيُس اٍة وا وَبُداً وأ و

د ھو اول،  وُ"ِك إُإ ". َِ ن َُِِ  ِنََ د
د وُ ٍمَِ َمظ ُد وُنُ وف ، َ.  

ل،    وِح اَن ا ُردُد اوُل اَُ" ُ َو ُ تََر
َ ، وَرَ  ِوآُوث اُوآبراُ ن أرِض ََ .  ُھَِ ذھ
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١٧ 
  

ر ِد ا ِم ِل أ أو  ٍم َت د ". إ ِوُِن ُروَن َزو
 ھا ُِ ٌرر ھو أِد ا ِمِوَ َِدا  م َت . وِلُد ُدو

َرًة ن إِ ِ ا رُِ ھَِن ارأََِن إ َت م، ت ُ ُِو
وت ِ ِ َُِظِرھ ً ،ِِ  رَض . إ ِت اب

 ِِت أ إ َذي رّل ا ا ََُر إَُل وَِ ُِدواا) . ُو٢٠: ١٥(  

   ذهھ  لُ  ، ا َُ وثُورةً  را ن  َكص أوذ انا 

ُ ،نْ  م راوث .  ن زءاً  وا راِ ل ت  َُِل .أ 

 .  ُود ط  ِ؟ ِ  إ   ٍص  ٍ  أ   ُدَ  ودُ 

 ،ََُا ا َنُ  أدَردُ  و ،ٌةطُ ھ ت اَ    ً  ًزءا 

 ُ وَدُ  وفَ  وراُوث  ،ًِ  َُ  ِ ُرى و  َِ ِ . ن

 ِِوُ.   

 ون  ُدهُ  و ُراوث اَ  ورَ  اذي اول وسُ   

 ِدھ ،د اولِ  رِ  أو طِ  اُقُ  اوس ھذا .١٠-٩ :١٩

لْ   أرُِم دَ  دون ود "وُل، ُ كَ  زواِ  دا. 

 نِ  .ِط  رِكَ  وُرَ    ُُ ورُكَ  .ِط  ِدكَ  وُطَ 

رت ."إُُم ارب  أ. ُرُ وارب ر  ُوثن را ومول اا   َت 

 ن راٍ  ذو  ُن ُ أ ورأُ  .اول  وُرَ  ِطَ  رجَ  أن م

 ِ ،ِلٌ  زوُرُ  ر  ٍس ،ري ن  ِ ،ِكأ  ُُز إَو. ت 

 ن وراءَ  ِل وأط الِ  إ أذھبُ  دُ "، اوآ راوث

  واَطتْ  وَءتْ  ََذَھَتْ  .  إذھ  ت .  ً  أدُ 

دن وراءَ  الِ  قَ  .اَ  ُ   ِِط  ٍل زَوُ ذين ا  ِرة 

  )٤ -٢ :٢ راُوث( ."أِك

 مِ  ُِ ُد اذي و ،واس ن ُمّ  آر وسٌ  ھك  

 ِ   بُھذه ا ا ُدھَِ   ِبس ادُد .ا ن  َكوسٌ  ُھ  

 ٢٥ ُ " ُوس  ّودي اولُ  ."ا وس، ھذانَ  إذا" ا  ٌوةإ 

 ً   َتدٌ  وم وا  َسو  ُ  ٌنا  رِ  ُرأةتِ  اا ِرج إ  ٍلُر 

و .أأ ِلُ  زوُد  ُذھو  ِِ  ًومُ  زوو   ِبوا أ 

 .إرال ن إ َُ  ُُ ات أ  ِمِ  ومُ  ُدهُ  اذي وارُ  .ازوج

 إ ابِ  إ أِ  ارأةُ  دُ  أِ  ارأةَ  ذَ  أن ارلُ  رضَ  م وإن

www.arabicbible.com

info@arabicbible.com

الخدمة العربية للكرازة باإلنجيل

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



 

١٨ 
  

 أن  م .إرال  اُ  ِ  ًمَ  أن زو أو أ د وولُ  اوخ

 أر  ن   ُونو د ِوخُ  دوهُ  .ازوج أ وابِ   ومَ 

َِذھ أن أر  ول مُ  أ د  ُرأةا  ِأ  ِمَ  إنِ  أُوخ أا  ُو 

 َُ ن  ِِقُ  ِرُو   ِِحُ  و رُولُ  وذا ولُ  ھَُ  ِلُر ذيا  
  َت أ. َدُ  ُُا  لراتَ  إ وع لنَ  ".اذا وھ 

  .اد إرال َرةِ   راً  ارُ 

   وث أنت را  ً زوُ ن  ٍلُر ،را  ٍ ذا 

 ، ِ  إ دت ازواج، ُا راِن .اذ وا  َت ُسَ  زوو 

 ،دم و  ْدُ وثرا  إ  ، و ب إر اُولُ  .اَ 

 رَ  وأن اُو ،زوج اراِ  ذو إ اذھبُ   أُ  اوس

َ أن أرُدكَ " ُ، وولُ  وا، الَ  زو". وإذا ،ََر دھ 

 ُط  َُُ  م وإن .ا ، زو  ُوم  ُوخراءاتِ  اِ 

ا  م َُو   ِوسُ ِديا  َِّوا.   

  ل أُرذي ان ا قواُ  زواجن ا ذارأة، ھن إ  ِ أن 

 .ُدون  ن إن ُدوُ ،ِل  َ  أن   ِن أّوً، .أرن  لَ 

،ًِنَ  و   َِوِدي اجَ  أن ا زو ذهرأة ھا.  ِِذه وھ ا 
، و  َكذ ُِرُ إ  . ن ھذا  ُءوث ررا د تر 

تَ  إ م وذا. ذادأُ  و  ُحا ا  ُ  ن َِِ وثرا 

وُلٌ  اُذو ر  ٍرا ر  ٍس  ري  ُُز إَو.   

 نِ    ِ ن ُورةً  رى وفَ  ھذه، اُب  ُ  ر  وإذ  

  إ  اذي ِص   وَ  أ ،ِتِ  إ را  ًن اذي ال
 ًداء ط.   

  

  اِس اَلُ 

 بُن ا  ِل ظَرة أَوَ  

 َك ا ،ةِم اُ نز  وثُرا  داُثدارت أ
 اُظ ِن ار اِري رورُ . او  ًأ  ُ وثرا" ُ

ن اَ اوو  َر راوث ھ ٌل ٌل ن " اداء
ِداو ِ . ٍص ن ورًة ،وآا  وث، ھذه ارا  ُد
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  إ   . و ِ  ن   ُر ُ ا طررى ا
  .وُ  ُ ًوِس   داء، اذي دُ 

ود َء ُوَز . د رَت راوث َََِط  ٍل ص وَز
َِِ َرُِأ ُ ُدو أوث، وُوم، رأى راَك اذ  لا ُز . إو َل

  َز وو أن  ةُ؟ ھذان ھذه ا ند ا  لوُا ُِِ
 ُوثرا ب .  وثَم رال"إن إ" َورد"، أوم اُرُ ". ذاوھ

د ِن ھذه اة، َرهُ  ر ُُن ھذه    ِل ون ا َما
 َف أوآب، و  َوُ را ٍلُر ً زوُ ت رأة، أا

ِ  ِءوَد ا تط . ًَره أت  وأوث أَف أن را
راِل ارن ا ً زوُ ت د ًِؤُ .  

  "َُِ ِِ ُث ِِ  َ وث أنرا ُزو َل . َكذو
ِرھ ِِِن إھ وثُرا ًَرا َر  . ،رِدِد اا  ُرأو

"رِض وا دت إو و  طت ًِ دُتَف و ُ ت
وھ ُد ) ١١ -٩: ٢راُوث " ( ك  ُظَر إ وأ ر؟

  ھ ً ً  ً" ".  ُ" ا  رطف و
  ". نو ِوِت َزوَ ن رَف ُ وث أُز راَوُ َرَد أو

 رت ُؤُِ ِ . ِ ًَِ إِزا ِهَ  رَف أ ُ أ َرھوأ
  .إرال

: ٢راُوث ." (َ أُد   ًَك  دي"ت راُوث، 

 إ ھ و ُن اُِز "م وَت اداء ل وز، ) ١٤ -١٢ د
 لا  ِكََُ ِِوا ".رأُ أ ذاوھ  داِءَم اط ُ تو 

 َلت وِت وأ رأُ أّول، وا ِ وِم . زَوُ ُر َدو
 ِِ ن ََُْ ذيول ا ً ُ َِ إ ِ ََ  را

. ُ ؤُذوھأَر  ًَُِ دوھ ِط َن ا َُزم أَ و. "ذَك اوم

ُروھَِ ِْط و وھل ودن ا  ًوا أِوأ ". بذا أوھ
  .ُوَز راُوث

َوَُ بُ ُ ِ  

 وث أنُِر راِ ن ح ان ا ردُد اوُل او
ِر و ِد اََ َِوَ ََز ِطَوُ وِلُُ  تَِ وَثُراَطِا .
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ِ أُرٍ  ِ ِة دُِ ل وِح اا  َُْ  َرت ر أ  وھذا . مُ
ُِث َول،  ُح اَدأُ ا" ِك ُسِأ أ   ُ ُ تو

وَف أُِد َك "ٍم آر، ت  ُراُوث، ." را ًوَن ِك رٌ 
َزو ً  ". وِسُ ُق  لُ وثَُرْت راَد أ ُ وَنَُ أن دُ 

وِ أن َِرَض أن راُوث َرَت ن ُوِس اَوِ . اِِط واداء
ُم اِدي َِن َو زَوُ ِدي، وأنا .  ي َذرُ زَوُ َن َك ا و

ون َدِرِه، َذرُ ُث ِدوِل اُ ُرَب وَنُ ِمَك ا  ُواو .

 واَ َِك واِز إَ " ت  ُراُوث،  دھو ِا
ت َ ُُوُل راُوث أن َِرَح ُ وَز ن ُوَن َو ..." اَدر
  .اِدي

  ًرى أُ تدا َِذِرَ َد ٌَِم َو ت . َك اَ
وُ" مَ ت  ُ . ،راُوث أن ذَھَب وُراَِب َن راِش ُوَز

ِك اِدي ِوَن َوَُ أن ُ ُِِك، واطَِ ِ رو ل، إذَھِف اََُ ".

  ِدا بُ َ ِ ْن ھذهَُ م ِ بُ َ ِ ًل وأ ،بَ . 
َم ن راُوث طَِب ازَواِج  د ز أنَوُ ِن ْنَُ م ،رةَك ا

 ُ اِج زوِب اَط َم د وث أنُرا  َن ل ، . َن ُ  َكوذ
 وَُا ِزو َِِ ن روَنُدوَن آ ُءُد أوَوُ . َن ،وسَُت او

ُب  راُوث أن َذَھَب إ واٍِد ن َھُؤء وطَُب ُ أن َُوَن  و
وُل  َن ِطُ َِوَز أن ََُ، ُھَو أن ُظَِر  . َوِ اِدي

َ َُود أن َُوَن َوِ اِدي أ ٍ .  

   َ  ََا ِ  َن ثح اا  وثُرا ُْ . ن
ََُ  ُِف ال، َذَھَت راُوُث وإطَت . طَب ٍد زواج رأُ أ
. َف وز د َظ أ ُت وُد ارأةٌ ُھك. َد ََدُ وز

َل وَِك  أَِك ِْط ذ. أ راوث أَُك"ت، " ن أِت؟"ل، 
 َك و) ". وثُن ) ١٠ -٨: ٣را زواجِب اط ِ ذان ھ

َق ازواُج آذاك  ادر، ب   ُن أنُِ نر، وص اا
 وس . ،زو َل" ِتد أ ِك  ِ  ربن ا ٌرُ ِكإ

ل إذ م  وراَء اُن ُراَء و أو روَِك  ار أر ن  وا
 ً ان." أء دُ زو ن ،دو " .    نوا .
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." نَ  أواِب  ُم أِك ارأةٌ ُ . ٌل  ون أُل كِ 

 ُُ ََن ُم أطُ وَُز راُوَث  أَ ) ١٢ -١٠: ٣راُوث (
  . اَِط، وأَرھ أن ذَھَب إَِ  إ اِزل وِظر

 بُ ِ ِ ِبَ  ِداُءا  

رأ َف إ ان ووُ  بِِ ، وَر روع   
وب وس اد ادم اِري، ن  ارأة ار أن . ازواج

ج  ارُل، ون ن  ارل أن م  رَض ازوا
وا را . َ ُد زو رى ،راح اا دا 

وزواج ات اطُ َزُِ  ،وخُِ .  

دَث ھذا  اِح ا  ا َء ُْ راوث وطت 
 ، َُوث، زواُِرا ُ َرَبَن أ ذيا وُز ورأى او َر َ إذ

َِدََ ِك ٍكُ ِ ِ ن َُرهَ .ِدا  ُلُ رَق اوا . نو
َج  زو أن ِ ،رِض ھذها ََط ِدَيَ  ُ ز أَوُ ُ َل َدھ

ِوآُوث اُرا ًأ . َُزوا ن ،ِداءن ا ُرا َِوا َََإ دھ
 ِِ ََِِو َُراِ ُش وَُ َن وثُن را . وَخُ ُز اَوُ َرَأ دھ

َ ُدي ُلِ  ِك، ووَق ذَك َِدَي زواِج  َن أرِا
 َ ت ا ،وآُوَث اُرا وَُن اا أي زو ، َرُك اأ َ

  .ك

ِد إََدى ُوَُز راُوَث ." إدة راء أو إرع" اداُء   
َد ُل ُدُو .ِطرََن د د راَءھِ َدأ ،ً أَو . َ ًَ  مُ

 َِِ راَءھ َدأ د.  

 ر ارؤ اح اس، رى ورًة أرى  ن 
 ُم ُوَْد ٍد . اداء  ،ءا  ًءُ َكُد ُھ) ِّأن ) َو ِِ ذيا

ِر وأن َِدَي اَس اََريّ  وَم اُُ ُك .  وَنُ واُ نذَِر اُأ مُ
 َُ ِء أْنَماَُِدَ ِدٌر أنٌر وِ َون ُھ َدُِو ُ  ،ءُِن ا وا .

وع اُ دي ُھَووھذا ا. 

 ُج ِداء؟ رُؤ اوُد    دِرُك أُ د ِداِء ُؤُھَو ر 
وع اُ َِوِت وَ ِإ  ٌس َؤُ ِداِء . َوت وع  إن

 إ وإر راِ دة ََدُ أن  َن ذين ان ا ا

www.arabicbible.com

info@arabicbible.com

الخدمة العربية للكرازة باإلنجيل

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



 

٢٢ 
  

  . َ ًَ َس َؤُ أن  ِنَُِن ا ُ أ  ِا ََُِ
اِ اَ اُم، ا مَِ َُ  ازواج ُ ل َن اَدن 

ُد َِ  . اددادم و َؤُو ، ََ َِِر ا إ ُدُ ھذه ا
 َِِ إ ُِرُو ، ِء .  

 َُ ُنُِ َن ،ِ ٍ  ُنوا ُ ن ،دِءا 
 ً ِنَدَِك اَِ  . َ ن أنوُر ا ُِرُ ذا ًوَ نن ا َل

  ن َدِ وم، أنُر ا  ُنر ا ،را  درٍةُ
َِن  َُك اَدَ كِ وَما َُُ ُنُِ ذيُر ان، اا  و

ةُ ھ أن . َ ً وإِدھ ن َِ اَض ر ُر اراَء اِ َدأ
ب، اُر اذي ُُِن  ا  وع اُ وِتَ ِل ن ِنا

ٍ وذھب، . إَِ ُُِك ادِن  ًن َدد  َدَُ م طُرس أُ وُل
داذي إم ارا دم ا ل) .طُرس ١ُ١٩و ١٨: ١(  

ُر . ون ھذا َس إ َف داء   وُ وثز وراو ن زواُج
د م وع ا ن اوت وھو رُع . ُ داً آر ُِ َزِة اداء

ِوُ ِب  . ُر وَُ ،س دُِب اا  ِزَور ا ل ادى أإ
ُِوُ ِب  َرُع ّم اُا َا  . ُدرُ ب وھوا ُ َ أن

وُع . ُ اُم ُرُد أن َُم  ًَِ ً. ودَوه دول
 وَنطو ،روسُن اس، ورھو ا ُا) .  ؛ ١٣ -١: ٢٥

  َوُ٢٩: ٣ ١٧: ٢٢؛ و٢: ٢١؛ ُرؤ.(  

     ُ وُ رى ھأ ٌ ِز ٌ َكُھ وث، وھر را
 ، أ "سُِه ا ّبا ُ ". دًة ،راِتَِم اَظُ 

واج ز َدھ ُُبطرأة ول ارر ا . ذهداء ھا ِرا ب نو
اُر ذا .  ُُُت أ ُن  راوث أن طب ازواج ن وز

دا  . ن  ل ُوث أرا َرِظُ ھو أن َُ ز أنو ن
َِدِ لُوُل اُ وَف ُوأ  ول، . أ أن  ن نو

  ."أُرُدَك أَت  وز أن وَن و اِدي"

ذه اطر ،ِ  أ وأَت أن أن وَل َِِ اُم   
 ِ ِب  ِفواٍر، اِ َرُعَ وُھَو " دي ون ُدَك أنُدَك . أرأُر
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  ن ، َِِ إ  ُرد ب، وأن ا  َكِو ر أن
 ٍك  ٍ  ".  

 ً أُرى َ أن    ِِ ً ُد ،وثَُر راِ ُرأ د
 َز َرُ .ذه اوھ ھ "ِ ." ن زواِج واٍت ِ َد

ً أَهُ ود َِ ُ ُھطز، أو وثُداود، . را دَ دوُ َوأ
ِب ا   دو َل  . َِِِ  َءھم واِرَدًةُد أَِ

ِل ن إلِ  وِح اا  ورَدت ا ِب اََ  .  

دن اذن دت  ض ا ذاكت آوث إر أن را و
 َرا ت دھ أ َروُ ءؤَر ھ ،درا  م

َف َُظن أن راُوث ت َُرد  ھذا . ورت زو ًوز
 ً داتذا إُض ھر وثت را ِط ٍم؟َب : "إ إن

ُوودي ُث أ ان ھو ن أُدھم أ راً درٍ أ ُن ِراً 
  إ وإر  ِِرا َُرا َدُِ ٍء . أن ل ٌد أ

 ِِط واِوِس اُ  َء  ،ِ ٍ َُِأ ٍَر ِِو ِ َِِِداء .  

س أو اذ،    دي اطُ ُل دوَر َُ ُ وِن ُوا  ًأ
 ِ وَمَُِ وَن وُدَ ُن ذيُر اوث . اُرت راَأ ا ھ ُ
واِِس اِ ََُِط وِداء  . وثُت راَ  ا ھ ُو

 ز أنوُ ن َُبطَِِديا ِوَن َوُ.  

ھل ُِدت؟ ھل م راؤَك وإرَُك  دم وع ا ن   
  َتإذ أ  َت إ؟ ھل ردم ا ك اِل إ

او  ٍ" وع ا؟ ھل طَت ن وع ا أن  ََُِك 
رادي ذو ا؟ "ا  

وَع ا ِديإنا  وَن وَُ ُد أنرُ  . ًإ َذا أإن . و
ون، . وُھَو ُرُد أن وَن دك. وَع ا واٌف  ِب َِك ان

ت واطت  . َك أن طَُب ُ أن وَن دك دل ا ِن ن
ُق واطھذه، ھذا ھو ا ا با ِھمي ا د.  

  

ِ لُ اَا  

 وُتََُ  
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 اَ اُو  اِد ادم    رر اا ن َدَرا 
ُ( وع، ُة، وراُوث(  ًَرُف أُ وا ،" رر اا

زردُ "ا راِت اِذِذج واِب اََِ َكر، وذذه اھ  ھ .

ل، دأُ  َُزِء ا ن اِر  ول او ِر ُل إَِ د
، اُ َرُف  را"ََدِب ا  رِر ا ". ذاوي ھَ

ل وا ،وك اول وا، وأر  ول اوَُ رأ  زءا
ُِ ُر ن " أَدُب ا"ھذا اُر ً ھ . اول وا ام

 َِ وِت أوَُ . دِرُجُ  س دُِب اِت ار ُض ،
، وَِري  ل وا ووك اُا  أ  ِ ل وا ول اوَُ َريِ

 ل وا وُوك اُاِا رِث واوك اُا أ   . ِم ِر ارا أو
 ذه ا ِ َرِةظ  ِنَز َرُ ،ِ  را رَد ا داِنُ

  . َن ارِ اِريّ 

 –َُوُم وت ِ ُھَو اَوُوُع اَرَزي  ھذه ار   

 ھذه اُر  إدراِك ھذا اُوم، د َرأُ اَد ادد، وُِدُ 
 ًم وع  .  ِ وُتُ  َن ذا رى َُذ وُ وَُد

وع اُ ب رِم ا   َن ذام، ودِد اِم ا أ.  

  

  وُت  ِ اِد اَدم

   َِ ِبََِ َدٍةِ وُ َت لراو إُ َ  د . ُأراَده 
وُل  ن  ُ . ُذا اب ن اوراط، أي ُُم   اب

 ً ن راطو ِل إن أ ُ- لو أو و ل ًھ
 ً ِ .إ و َد د  ِ ن ، َمِب أ َ ِلا

ود زَل ن ). ٧: ٢١؛ ٢ -١: َ ١١ِل اِل، دد (ھن 
  ِ ن ،بذا ا  ن ٍت ً با ل إُظر (اُأ

ط ن د  رٌل ل و وُم ِل ھذا ). ٢٤ -ُ٢٠روج 
لارذا اِل ھ ن بوَد ا أن  ِن ن ،ذا . لن ھ

م-اَِ ُ نو ، ن إرادةإ و ِ ھنذه . ات ھ
  .ِِِ ِ َُ اُر
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ل، ن ول ھذا اوع ن ادة   ول او ر  . ن د
 ً- ًھ . نم و َِ ُب أن ورأى ا ، ن ا  ُلوَُ َم د د

 ، وال وو ُب إَء ا ،مِأ َِِ واُ " ،لو 
ُو وبر ا  ٌك  وَن ُد أنرُ) ".ل ١وَُ١: ٨- 

وُل إ رِة ،  ود ذھبَ . ِزَن وُل واَء راً ) ٥
 ، ُ َل" ٌ وُ ٍكَِ  وِلُُ مط نزن و  ،لو 

أ ور ل ،َتك أور  م ،ك د . ونأن أ دورُ 
 ول، إن وا طون و" ،ًم َل  ُول، ." َم

َم ططُ وَفل ١." (موُ٢٢ -٦: ٨ (  

   وِتُ وِمَُ ُر إذا اھ  ُلَِ . ُذي أراَدهوُت ا
ُ ًُم َ ٍب َُن ِو ً ِأر ًَََ َن ِ ُب . ھذا َ َو

َن إَ ِرِه اُر، إََج ُ إ ٍك ُطُُ، وإَج إ ٍَََ دُُو
َب وَد ًَ . َِ َُِن اب وَن اَُُ ءِأ إ ًَج أوإ

 ِ ِن.  

   َََُ ذيُول، ا َدُ َن لراإ َ ُ ُهطٍك أَِ ُل أو
 ً ُلوُ) .ل ١وَُُول أ). ٩ ُكرَھَن اَ ،فَر و ُ 

 ََ َلَ ٌبَ ِد نَُ م؛ و ط .  َن ،واٍت ِِ َد
. َُول أن َُِر ُول أنَ  ر َُن أن ُوَن  ًَِ إرال

و رى ُ ل أَدِب ا ،َن   ُزالُ ). َُ١٥ول ١(
 ِ ِدُم اَ -ِر ا  ِھَنا . ، ََِ ُكَِل اَ مَ ذا
 ِ َن ا- ِ ُُِواُ ِھُنهُ، . ا  ُ وُلَ َنِل "وََن ا

ن رََك اََُت وأ ُ وإ ،ََُ أن ُ ُرُكَ  َلَ َك أن ".

أ دو ُ َن ذيل او ن ، ٍطُ َرو ً ُول َ
  ٍك زل أولَِ ِ َن َرُِل، أرا ٍكَِ ِل ِب أوِ ُزِإ

ب داُود، . إرال ا َُ ََ لوَُ ُ َ ُول، و ن ًدو
، ِبَ ِبََِ ًَُن َر ذيا  َََُ ُلَ َن ذيح . (واا

. د ن داُود أَل ٍَِك  إرال). ٢٢: ١٣؛ أُظْر أً أل ١٦

ِِ ن ُ َلَِ ، َل إرادة وأراَد أن ًط ًَِ ن داُود نم . و
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 ََُ نو ،ً رىَ  ،ًَِ ْن داُودَُ َدي َن ًِو ًَن ط
بّ  را .  

و ادا دا ون . ود َََف داُوَد  ارش إُ ُُن
 ُُِد ذيل اُرك اون ذ نُ . ََِا ًِط َ د

 ِ ِ ُ َُهَ ذيُر ادل، اَ ِ ِبَ  َمُ َِوا َِ
 راوك ١(واُُدهُ ). ١٤ -٥: ٣َِن وا ذيا ،ِ َلَُن َھَُ 

 ِِِِ َِمَ د ُظْر (داُودُر ١أ٢٢أ .(  

َرة ن ُِِ إَد ُُن ٍِل ِوي ن  ُ ٍََرَ  نو
 .ُ و زو  ُ َن  ُء . رذه اَدت ھَ دو

 َِ م اَِد  ُنُ مََُِ ،َنووك ١. (اُد ) ٨ -١: ١١
 ًِ رى  ،ًَِد داُود ُ ِطَ ت . ا ن ھُ َ ِطَ نو

 اَُرة ُھذه ا  وَِب اواِت اَََ .ذَن وھ مَُر لَ ا
  ). ١٣ -٩: ١١(أُ ِن َُوَن ًَِ را ًِ إرال 

  ت اََن، إُ ِمُ ٍط . ورةُ أ ُدو ت
وا أَُُم إرال َ نذل، اراإ   . ن ،وبا  أ

 ط ،ط نَطِ َكم ُھ ُ تِرُ نذوذا، ا طن و
 . وذا ل وا ووك اُ ِرأ  َنددَ وٍكُ ُءد ورَدت أو

را ل وا وم ار اوأ . أي ِل و ا َِ  نَُ مو
ِ ٍدٍِك واَِ .رار واون اورَذ ا  ا َة اُ

ا ر إَا ِط . ن ًداأ ط اذه اھ ْر مو
رن ا ُرُھمذ ََطوإ ،ا . وذا ا وَُ  ونوھَزَم ا .

 ً ن ِة د ا ا وذا إن و طِ ذُ . دو
ل اُور ا دت د طرت رس  إت ُد أوَل، أ رُس

  ،مظرس ا راطورر، أَوروش ا َ و َ ن أن ،ل 
 َلَوا ھُ مِِأر وا إُِر ن وِدَُا لُِ َُ ًرارا ِدَرُ .

  ). ١؛ وزرا ٢٣ -٢٢: ٣٦أر ام ٢(

 ،ً وَُو ًَ ًوو وَن ن أن ريا را إن
 ٍط َراَءَة ھذه ار، ون َِك  ِوَ ٍ َِ ِرُئ إُج او
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 رن ا وٍرُأ ِ   زَت إذا َر ّرواُزِن اا  َِظُ أن
  : اِري

َدة ا اُوَ -١ )نُُول، داُود، و َت .(.  

٢- َُِا ا.  

٣-ا  ورّيا ل: اراإ .  

٤-ا راض اإ.  

 ٥-وا  ا ذا: ا وَُ .  

  . الُ اِرِ ّل-٦

٧- ا ن ا ُوَدةَا)ِرا ّ .(  

   ً ِرَ مدِد اا  ِ وُتَُ َن ،ُهَء أ  ًَ . َن
 ،ًَن ُوُد  ُِ، وَن ُرُد أن  ِراُو ً ر ً ذاكوُت آََا

 ٍنَُ ٍنٍن وزَُ ٍن  ص ٍبَ  َدوَم اِوَن اَُ 
ر ر . اَََن ا ًُوُ َبوط ِ ٍكِ َ َضَب ر ا نو

ً . وَل م ِو َُ ت او .  

َدًة م رأ اب ادس  ًن ل    ُر َذََدًة . أ  ت  و
ء ُرِب   ن م ق  أن رأُت ھذا "ت، .  ًُداً 

 . َُل  ُتطإ  ، ذي أوو ادس ھروح ان اُ م و
َوُب. ورھ ُإ "! ذاُدهُ ! وھ ،أدِب ا  ُرأ د

رھ ًن  م ُِرْد أداً أن وَن  ِِوً، و أن دوا واب 
ُن  ُؤو ًن اُور ا رأُھ  أدب م . وم ُ وك

راراً . اوا أ مَظُ ن ،نؤوم ھم اُُوُك أُن ا ل .

. ون اُب أ ًؤو ًم أرادوا أن وا  ھؤء اوك

رأُ أدَب ا د ًداَس ھذا أ  .  

 ِ وُتََُ ددَِد اا  

    أ ھ ،دب ا رر اراءة ا ظا َإن ا
. ُُد  ِم ودر وم وت  د ُدهُ  اد ادد

  ُ  ،مََُدَم وََُوا ھَُ مِِأر وُد إَُا َََد أن َر ،ًر
رِ ّوا  وِت َد ،ِا   . ذه اھ 
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  ريِا را ِ ن ِ ِطُ ن  َفوء، و دث م
  . ر  إ ر اِد ادد

ة  رن ھذه او ،ً واُِل وأراو إ َد ،رھذه ا 
ل اَِ ن وة دوھمن إذن اَن . رو ُددُل اََدأَ ھذا او

  ا وع ادان وا و ن لُ َدأ د ريِا ِرا
 ِِر َرزا ، َم أر  ً َكذ ُر ،راز . ذاو

 ن رر ا رزا د رزا؟ وت .  

 ،ّر أو ، ِوَط ، ِراُ وٍت ِرُز نَُ م ُ وع أ َل
ل أراَد . ن اَب َق ورَض ھذا اوع َن اوت ُذ زٍَن َد

داً أن ُوَن ِ ًَِ، ون ھذه  دُ ُدرُ َن َ ُس أن رَف ا أن
ة ررِديّ  اَ ٍد  . مَُِوُن داُ وَف ِ وُت ،ة رذه ا) ُو
ھل َُوَن ذا  ھذا؟  أن أي رٍل أو إرأة، ) ٢١ -٢٠: ١٧

  ءم اا َرَس را أن  ونُ نذة، ا أم ب
 ، ونو ،مِو" َ وَن ُدَك أنك،أُرُِ َت ونُد أن أوأُر ِِ "

 وت ن زٌء ذا . وا إود  وت د رأوا وَنُوُ ءَھُؤ
 وت .  

ُ إن م ُوَد ن َوق،    وس أود ُُوٍس إُ َمَُ وُع َرَأ
 وَتُ رى أن َط ن . ،وعَُ َِ ُسُد اوُ د ط

؛ ٥ -٣: ُ٣و ً) َوُن م وٌن ََروا أن ُ َرُد أن وَن ُِم 
، ط َد أن ووا د رأوا وَت  ،طون )٣: ُ١٢ورُوس ١

َُ اَر ن اوَدِة اددة، وھذا . دھ أن دوا ھذا اوت
 قَ .ل و ،دةدَدَة اوَس ا ِوُع اُوَا ،طھذا ا  ن

 وُتََُ . وِلُُو ٌََطر ل ھ ،ِذا دِ ًَ تَ دةدَدةُ او
  ِ ا َا إ–  وُت ھ وھذه ا.  

 َِذِه  اَوَِظِ  ھل َذُُر ِظَم اَِم اذي َرُ َُوعُ  
َ ُ أن َُوَن اَء  وُع أُ ُ َل ذيء اُھَو ا  ل؟ََا 

 وَتُ َبُط ؟ أنِ  ً  ر أھَا" : ِ وَتُ ً وا أوُُأط
هُ، وُل َك اء َُطُ م وُزاد رِو) ".  ٣٣: ٦.(  
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َُك؟    وَأو ِھ  ،َكَِطَِك، و ،َكِو َِكرَ ِ   ًء
إن اََد ن اوَدِة اددة ھو أن  َِ إ وِت  ،ُِث ُِك 

  ُ . ،طوا  راء ٍَرةِن دا ھَدٌف َك وِ وْر أو وَ
و ِ ُ ِررة دوا  ُطُ . رُ و ِ وُت ،وعُ َِ

 م ُج أن َكِ وأو لُز، وَرَا  ور ھُُذه اھ ، قَ ُ ُھَو أ
واُِر ا ُِوَل ارز دا  و ُر . ب ر ِرَفَ ُج أن

ِدَِِ َُ، وأوو ُوَف ُِس داَر إ  ِِلِ◌ وأن 
أ اذي " : واُ أ ًُج أن َِس ُ ِ  وع. ذكَ 

س إُكَ  دَََ ،واِت كَ . اُوُ ِت . ِءا   ،َكََُ ْنُِ
  )١١ -٩: ُ) "... ٦َزَ َ وِأِِط . ذَك  ارض

 َُل أن َُوَل ُ وُع أن ِ ََُن،    ْظ أِ"ِطأ"  َل ،
 ً أو َ َ اٍت أن ر َث . ،َنِ ََُ أن رَد أو" ، 

ِھذا  . إَُك، َُوَُك، ََُكَ  وأو َ دُ   ". َدھو َدھ
 ،ََُ أن  قِ ط"ِطأ ". َِطر ورُا  َل أن ِ

  ،َل ُو إرال  اَدم؛ ون إذا  ذَك،  أن  ا
وة وا رُب اِواَدِة اِ  ُوسُ دَِ ِن و ُُ ا 

ب رَل ا  ا َووأو ُوُ.  

َ أن َُِ ھذا َب أ  ،ُِدُرُس ُوَت  َر أدِب   
 رِر ا وَف . ا ،مدَِد اا  ومھذا ا وَإذا إ
ْر أن اََد ! دَِ ُل إ اِد ادد ِزُل  َوِ اَُن َذََ

 وِت َل إُدرى و أن دة ھدَدِة اوَن ا . َك َق ل
  ورأَت ُوَُ؟ وھل دََُ؟ وھل ُوِدَت ًَِ؟

    

ِن لُ اَا  

 َن وٌعَُ  

     

 ، رأ  اَِل اِق،      ھا ُِ وٌم ُھو ِ وَتََُ إن
َ أن  ََُُِب أ ُد دُرُس ار ار ا ن أدب 

 أن ََث  ھذه ار  أ ًِن اِذج . ا  اَِد اَِدم
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 ُرھَُو رات اذوا .ُس اوُ َب ًِ ولُ ور "رَُك ا ل
،ً م تد "سو وُل  . َك راٍتذ رذه ات ھ د ُدو

). ١١: ١٠وروس ١." (و ،ُن اذن إت إ أواُِر ادھور

  !وَف َُِد ادَد َن اِذج واذراِت  اِر ا دُرُ ان

را ول اول واََُ ران راً واداً، وذَك  ن
م راً واداً  ر ارا أداً، وراً وا وكرا ا َرُِا . 

 وا ، َِرُ أن ُ ُدرُ ا َُد اَِ ، لو َري
 ِزرا َ ، ٍت ِل  ُدھ ٍتَِ ِث 

 ذي .  َرل اُردِة اِة و ن ُم وا ت ا
َ اُر  إ ،ِول ُ .  وَل أن ُ ُط ٌمظ ٌل و

 ِِ ِلِ ن دةد َءت . أا ١٥-٩ ُ را ُ ا ،
ا ُولھ ،لرا ُل وب. ُك اٍر رھذ ِ ُول ھ ُةو .

 ً ط ًراذ طُ َ ُد أن ،ِ ِ ظُر إ ن . وإذ داًءإ
ل و  ول ا  ١٦اح  ول او ن)   أي

 ًوَن إُ ُُوُ( ُد داُود ، را   . ن داود
وُح اُُدُس  را َ  ا ا إ ًِل، وراإ  ٍك َلأ

ت اظم ان أ ًداُرهُ واُِن إُِ ،داُود ِ ِ .  

 داُود ِ َري َُول، َب    َُا َِا إ َِ
رداُود أِزاَف اِ وا ً . ويَ َ ِر اِزاَن ا ُرَ

 ون ُُر إ  َن ُدُث  ِِ د َب ھذا اَزُور أو 
 َ . ذاك ر ِر داُود، إذاِزا ِراَء ن دزَم ا أن ِو

ِل َِرِة  ِِ ور ل وا ول او َريِ  َدت .

وِ اَِ ََرةٍ أَق إِة داُود وِِرِه َِ ُدھِ  َري 
 راِت اِن ا  ر اِزاراَءِة ا ِل ن َكل، وذوُ

َرِن ارن ِن اھذ  ًَ َُ ُدھ.   

 ا ُظُر إ َل ِدراِ ََِري  رث اُت اِ
، ھَُ ول، ُول، وداُود ل وا ول اوَُ . َ َُدأ وَُد

  .َُول

www.arabicbible.com

info@arabicbible.com

الخدمة العربية للكرازة باإلنجيل

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



 

٣١ 
  

  َُول

َن ِن    ِرِ ِنَََِ ن لوَ ُمُف إ" ٌوعَُ " َن "و
" . مإن إ" ن وٌع " ِبََِ لو لرذا ا ًدا ٌب

 َِِدو َِطر . ِو راَرِة َ َواٍت َطو تَ د ت َ ُ َُِدوا
. و َك ام، وا رون إَب اطل  ًن ر . ِراً 

 ت أنَظ   أن دُ   ًِْن راَُ م َ أن  َن َُ.  

  ِعِا َِ  َ ُدُ ِِ َ ت وٍم، و ذاَت
ت إِ أن  وو َُت ووط  إ ًَِ  ت ر ذا ،ُوهِ

 ًط َِطُ . ِدةِل ون أ رارة ت د  ُك رَُ َل، وِھو
  ظ ، ،ھَن اأن ا ِدر ،وٍتَ َدَر أيُِ ُدوِن أن َََ

رآھ د َرى . ،  َل"رأةا ُِك أ َرِك زإ ".

ت   أ ت رى ل ت ُ ). ١٤: َُ١ول ١(
 ِ رارٍة إدل ون أ  . ً َر ُأ ِدر ھُن اَر ا

 ِ ؤَلُ طُ وَف َ ١٧ - ١٥(أن .( ََر ذاوھ .  تَِ
 ََِط ََِ ب را ن ،لوَُ ََُْد ًََدت ِطةٍ ). (٢٠(وو رَ لُ 

 ًإ ِ ُدَِ ،ِ ٌَ مذا ا وُنُ ،س دُِب اا  ل َ
   رل اإ  ن ،لل دا(.  

َد ودِة ول وِطِ، أذ ُ إ ال وأطت 
 ھن ِِد  ً ر لو . َِ َ ن ُلو َِدد ُو

وھذا ام ُُُ أً . وھذا ُل ُ إ  .ُ  ًةَ 
 ُد ن ول ط ًر  ال ن َِِل  اھن، 

 وَت ِِ ُلو َ) . حل ) ٣او  ُ َم دو
ر ول ٍب  ،ِن اھن ا اذي ن  . ُن أٍر رھب

 ٍَر ط ََءه. أب أ ؤدُ م  .  ُدن أو ذاوھ
 َدَة واُ ل، وَدا  دوا رن ا روَن اَُِر) . ُظْرُأ

َم ُ إ ا ). ٣٦ - ٢٧؛ ٢٥ - ٢٢؛ ١٧ - ١٢: ُ٢ول ١
ل وو رزاُح اُ وَف ُ  ھن ا ًر طأ ِِِ ن

 ُم ُؤدب أَءهُ   وتن ا .  
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ُ ًُ أ ًد أَُ " َو ًَن ِ "ود ن امُ 
 ًُُل رو . ، ُ وُل" ِر ن دان إ لراإ ُ رَفو

 ]إ  ن أيِو ل إرا [ ً  ُلو َنُِِد أؤ ُ أ
ُ َل إرال   َن ). ١: ٤ - ١٩ك َُ٣ول ١" (…ربّ 

ت ھذه . ِِل ھذا ارُل ول، د دأَ د  َُظم
 ِِِل إ ُُب اا" ن وع "ُ  ًإ.  

  ن و ِرأ  ٌل ل ھوو إن .  ُ ُن ھو وأ ،ً و
 ا رأو ا وَم اا ِ ُ  ً . َنِ  وَنَُ َِ

َ دُ ً ُؤوََوًة ووَن َدَُ ندوا َدوِرِ َل  ُج أن ،ءِوأ .

ُج أَو َن ظ ٍتَرَ َدَر أوَِ أن ً) . ورُز٣: ١٢٧ (

 ، ل َُول، و ًِل  وََو ُُده ؤُز ورذا ا ِرُفَ د
 و را ِ ِت ارَِ وَنُ  َدأو ن ،دانا  َوُ.  

ًِ راُِ  ًُن  ِوى أن َُِزهُ،   ،ًَِن َُولُ   
 وا ،و را ِظُا وِرھُ ن َلراِرُج إُ ُراه د َكوذ

رن أنَُ ول ." م ا َم  اُةُ "َُرُف  َُُض اَ ُِرََ
 ََُ َكذِة، وُُر اريّ ُھَو آِا ِرا  ً ُِ ًُ ُُ ُر .  

ُل    رھذا ا ُد أن د ،لوَُ ِرأ  ًِ ً ِإ ًِ رى
اظم ن أ ًداً ََ ًَُ ،ً َوٍل َن َزَِن اُِة وَن 

ُل ُول وداُود، اذي َن أَظَم ٍَِك ر َُْد َُ َو. َزَِن اُُوك
راِب، ل ُم ُول اََُِل، إََر . إرال طا ََِِر أز

ِ َِ إ َِِِو ب ر َِِأ  ُلوَُ .  

 َُول

   ً ِإ ًَِل أوَُ ُة  ُم دُ  ُة َُ ، ِدَيَ
داھ رةط راٍتذ َمُول أ . دل ٌرةُ ٌ ول ھو إن

 ُھو ًَُِ ُل ُ ِِ   وِن ِبََِ ،دسب اا  : لھ
 ُِ  ُ ُض أَُوُل اَ داً؟ َِك وم وأنَُص ا ٍن أن ُنُِ ُن أن

َن  ا َل أنَِف اِوُم اَد ً ِ ًداداوَن أَُِو ،َ َرَ
 ًوَن داُِر . َدُ ن أنِؤُ ُنُِ ُ وَن أُُوَ ُروَنَك آن ُھو

 َة ُول، وِط أُرى َرة َن   ءُؤِدُم ھَ؛ وَُ
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كَ اَ َدَُ ِن أن ُ ُوا أُوَ ،س دُد . ِب ا ُول ُدو أن
 ُد ذَك ال ا ِّدد  ُدو و مَ نو ، َد ادَر اََإ

 ِِ  .َك أن ُب و ُ وَن أُِؤُ ،ِفوَُذوَن ھذا اُ نذَك اأو 

 ً  ُُِ ٍة ر لُ َد ٍددَ ن َدوُ.  

 َ ِره، أو أنوإ  دة ن ُمُ دسب اُن أن اِأؤ أ
 َِِدو ِِ ط َُُو ُر . َرذي إَص اُن أن اِأُؤ 

ُ  ،ً َِدذي ُووا ص ااَ َر ُن أنِ .  

    ٍر روإ  َل ذين اَك ادو ذ ُول
 ًرو ًَر إر . وآ ًَ ُ ُهطُل، أوَُ َََُ َد أن١٠(و :

٩ .( ،  َرء ون ا ُول ََزهُ، أذي إر اب او
 ِ لَ د ٍة وُِ ب ر١١ -١٠: ١٠(ُروُح ا .( ،ً ُِ  م نو

روَر ھذه اِ ُُول، أ ِة ََدرا ُُِ .  

 اح ا ِن ول اول،   ھذا ارُل 
ورأُ أن ُول ن أطول ن أي ٍص  ارض ن  . ُِول

: ٩(ون ُول أً ارُل اَر  ًََ أرِض إرال  .إ وق

٢ .( ِِأ  ًراِ َل َُ أن َ  ِدّيََِن اَل ا نو
ب أََر . ُمُ  إذا َن اُص اَِّ أھِ ًَدة را ن ،سَا 

َ َبذھ د لوَُداُود َ" : َِِ إ و ِِھ ْر إُظَ  ...

ب  ُظُر إ اُُور ا ُظُر إ ان ر . ُر إُظ ُن
 ُظُرُ◌ إ اَب  ب را  أ ،ِّرِل ا٧: ١٦." (ا(  

  رَج ُھ د ُُدهَِ ،ُول لُرذا ا  د ون ُُدَو و
دھإ  وا م مُ و ،ِِن أُُن أ . ِكو  واأ دو

أ أرُف أُ ُوُد " طِ اِل ن إِدھ ،َل دُق ُول، 
. ،  ٍن  ُھ وُُُِ أن َُرَك ي ٍء ُرُد أن رَُ(َول(

  ذان؟ُُن ا ُ "لو ن ُث وا إذھ . وأرادوا أن
 . وا ول ن اُُن  ٍَطر لوَُ َر  د ُ َنو

َرة  زذه ا)٢٠ -١٨؛ ١٤ -٣: ٩ .(  

   ،ُ لق ووم اا  لو َم إ َ ُب أنوُل ا
" ب را ن وَف توذا او ھ ًدا ُ وٍم أ َل لوَُ َرَد أ َن
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: ٩." (إ ً ُْ إرال.  ب ن ِط ن  راكَ 

  .د إ َُول َُِول، وَد َُ أَم  ٍََُرة). ١٦ -١٥

أن اَُُن د  ود ول ُول إ و ٍظ، وأَرهُ 
ُ ُھَو اَِك اََُظر رال أ ََُأ مُ ،َدتِل ١! (ُووَُ١٩: ٩- 

٢٠ .( ،ًَدِھُ ول َل ،ل ھذاو ل د" ن َِ أ أ
." أََِر أِط إرال، وََِر أَُر ُلِ ِر أَِط ِِن

)١ َ لو٢١: ٩.(  

وذَك َُم ُول وَُ إ ارَن ن أوَك ادة  اِد   
ذا َُ  . اَدم، اذن دُُ وا دِة روا ل ھذا اور

دون، وھذا  َُ وَُ ،ِدً اََُ ذا ِد دهُ َُ ُوَن 
 ِ  َِر اُة؟ ُط . اَظماَُِذ  ھرَب اُر اُذ لھ

ن رَب  اط ور ِ  ًً، وذَك ِِ ًَِم 
 ى إ أد   ،ِوي ِطِ ن ٍلَُر ِ ِرَ ِبِ نِ ِ ِلر

َوا  َ ٍََ ٍَِر ) ةُ ُظر٢٠ -١٩أ .( ّ ط  دو
َرٍُل َ  ِد اة، دھ وَت  أط إرال ن 
  ن ُط ِرَض ھذا اَ  َ مُ ٍتَد زوَب إ وم، وََِرُ

  ).ُ٢١ة (وِ ارض 

 ُُول  ھذه ھ . ب أن  ،ل ر، "ول ٍط ن أ
ُذا ھ رو ".َو ًَِد َُُت ودا د . لو نو

َم ُ ،َُم َُ  اوِم ا ِوَن اَك اول  طَوَل ا َكَم ذُر
 ِرِب أََِ ،لراإ ) .ل ١وَُ١: ١٠ -٢٢: ٩ .(  

 ُم ُن  ًً ُرَم أ و ،ًِ َُِ د ُول ن . ًُِ ن
 ًداً  رو ًو ،ًظَ ًَِ ُول ون ُط . أن طَُ ُ َن  ُرَو

ُ َُو ً إرال إ اد  ُول وُذر ِل . َدم ِبَِ نو
 ُِزَع ب ر َِِكطُا ُ) .ل١وَُ١٤ -١٣: ١٣.(  

  ًراَ ًة رَ َن د ؟ََُ ُ َر َ ذيل اُ رذا ا َدَث ذا
 ِِ ََ)ل ١وَُ١٧: ١٥( أن نُظ رَك ا  ََأ ُ و ،

 ِرن أ ً  َر أھَت أ َُرهأ . َ  د  ل ،َدًةًة وا ر َس
َر ُوُل . إََن  د َف ،نِطِا َ ٍََر  ً أو
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 َِِِ ََ ذَم ا دِھِن وَُوُل َدوَر ا َكَ ،َ ذِم ادَ ءَ .

  ).١٣إح (

 ًأ َ َ ،ُول ُلوَُ َ َو َد  وُنَُ ُ  ِم داُودُ ن
َُ َوُل أنُ َ ِط اَُك . أَظَم َُ َِر  رِ إرال  د

 َََُ ُلَو ُُطُ ،َِِ ِبََِ وُنُ ٍلَُر ُول إ ن) .١٤: ١٣ (

ة   َُن داُود ر ل ھذه أو .  

  دو و  َد رَد و ُول ن ، ًر ُول طأ َ ن
د أَر  ُُول ). ١٥إح . ( وم ُِطَِ ً َُْدِم إَدَِِ ِِق

وق ا ِب د دٍةرَب إ وَض أن .  لُ َ َر أنُِوأ
ون د اَر ُول . ُن اص ھذا اب،   ذَك ُط

 و ،ِل ا مُِ ُُُول ور َظق، إ  ُُو
د ِدُت "ظَر  ُول وَل ، . أن ُول  ََن َِِك ِق

 ًِ ُول ُت أ . ً ِْطُ م و . َُِز َك أن) ".١١: ١٥.(  

   ُ أ َ ذي إدُول، ا َِواُ ًزَ ُلوَُ َقطح إا 
ب ً، ُرَم َوِت ُِء اِ اذي َن َُ َُُول رَع اأط .

)١٤ -١٣ .( َِِِن ا واَُ د َُُو وِرُھ ِِو َ ُ ُول َم د مُ
 دُ ّب ر ًََذ وھُ .ذان ھ ًَ ْق دَُ م لوَُ نَل . و

ةُ اربُ َرِت واذ  ِع "وُل ول،  ر لھ
ھوذا اُع أُل ن اذ واُء أُل ن ِم . وِت ارب

َد طِّ ارا واِ. اِش رن امراِن واو ُد ... وداَر
 ِِزق ُ ِلذ ُول َك َ ُلو .لو  َل :

ُق اربَ  إرال َك اوم وُطِِ َك اذي ھو ٌر  زُ
 َ ُل ذيك وا) ".ل ١وَُ٢٩ -٢٢: ١٥ .(  

ب رَك ُول  َد ھذا، َرى أن ُروحَ    ر١٧: ١٨(ا .( 
دو أن روَح ِ ." زاَل ادُ "اَُ ُر ن ھذا اوا  ،ِ " إود"

ل  ِض اص  اِد ادم، ود وا ُ طون روَح 
 ُد ، .ن اروُح ُرُم م أُا ِد او د ومُن اَُ 

َُِ نو َُرَ ن ،) . نِرات ) ٥: ١٣ََُول  أ َة نو
ب ن َُرَ اوم، ون  . ِذراً رھ ً وكَ  رُروَح ا َم أنُر
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 َُِطُ أو َُِزُ وأن ،َُُر ُن أن .ول ھ َة ول أنَك اُُِ 

  . ذٌر َن اِِر َِ وََر–  َِذٌر د اِن اوح 

  

ِ لُ اَا  

َوَُا َُ طا  

  

وِح  را َََ َر أن َذ ُج أن ،ُول وداُود ِة ََِدرا ُُِ إذ
َ و. اُُدس َ ُل َن اِس ِرً آِن  رُ دون مأ   ذاھ

ََذ ِرار ارات . إرادم د إرات، وََ َذ دراً أن ُول ظل
ِطُول .  ا ن َُُرو ُ َبََ)ل ١وَُ١٢: ١٨؛ ١٤: ١٦ .(  

 ھل ُِن أن ُدَث ھذا ََ اوم؟ أ أؤُن أ ُوُد َرٌق نَ   

اطر ا َل  اروُح ادس َ اس  اِد ادم، ون 
اطر ا ُل  اروح ادس  اس  اِد ادد،  َد 

َ طَر ن " ً داُود د أطَ، . اب ووم ان
 ُِز  دوسَك اََك، وروِاِم َو ُد ) ". ورُزَن ) ١١: ٥١ا  أ

ذا إََر ). ٥: ١٣راِن ." ( أُرك و أُھِك: "َُوُل ُ وع
 ،وِم ا إ ُُ ُو  روا َُ ُ ُدأ دھ ،دَة اوا

ةَ ھو ال  أن ُرَد وأن َل ن أِل ا"ن  رَ) ".٦: ١ ،
ِ اِرة، ُھَك ن ِل اروح ادس ِ). ١٣: ٢و أ  :

َُك ُل اروح ادس ، اذي ُھَو اوَدةُ اددة، وذَك ال ) ١(
وح رِر اََ ٌنَُ ِِ ن) . ط٢). (٢٣ -٢٢: ٥ ( ُر َكوُھ

وِح ٌَُن  ن ِل . س و ُُاروح اُدُ  رِل ا ُلو
 ََن ادتِ  وََُ ٍَوُ  وَُ ُُدس، اوِح ا رواِھِب ا .  

ب َطَر َُداً ن َِرِه،    را ُول أن ُنِ َب َ فَ
وس دُا َُُرو ُ َزَعو . َأ ،دھو  ً َ ًر ُول ُة تَ

َ طَُا  وم اا ِ ُ.  

م ُول طََ  

 ُِ ُن ُُوِن   أ َُ ،ومُول ا ََ ُص ُ  ُ و
 ِم ا ُزوجَب اِرِم . اِرَض إ وُسُُف ا رَُو
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 ِا ِِك ا َِ  .ُول ََ ً ُبُِ فرُول . ھذا ا
وأَِ ََُد أنُ لَ ٍص َو ََُر . َن ُُِ ًُوِن ارِب

ب داُود ا ◌ًَ  ،ُه دِ ُرَ . ،ن داُود ُر ُول ََذا أوھ
ِ ًِب اَرش َُ ًُ أن ھذا ا ط َرد د ر)ل ١وَُ١٨ :

ِة َُول ). ٣١ -٣٠: ٢٠؛ ٨ وُُ ِبََِ ن رَا ُِ ُول َن د
 ُ لَن ُھَو أ ِطوإ ُ ِق از ن–  ُلَ ٍصَِ أي

 َِِ لُِ ِا ِ َ)١٤: ١٣.(  

    ُرُن اُِ ،ِ ُول ِة  َط ا َ ا إن
َر ٍ ُ واَِدٍة ن وى ِة . ٍ واَِدة ھِ ن  دو

  ."زاَل اَدُ "، ا ، "إُود: "ُول

  َرُلٌ ََِِب َِب : داُود

َزةُ ا َطَت . ُ ًط ًَِة ُولد ت ةُ داُود   
 َ طت ا ِة داُود –  ُلَو ، ِبَ ِبََِ ًَُن َر ذاو

 َََ . َُ َقَط ِِوَ ِبَِ ُم طُك و  ُول ُة ت و
اُود َََ وَدًة  ،َُِن داُود َن ِن  ،َن  َُ ُِة د

َز ُول  اِن َر  رَأ ،َ طا  ُز َرُ .  

   ً  َ  ،ا   ِت ل إو ُ َلَد أَر
َِ . ِلََ ل ُول َُوَن  ًَِ إرال ا نو  أن نِھَن َظا

 َُ ُو َََظِرِه  َ ،ًظ ًَِ َُِ ٌلأھ ُ دا و رََن اا
َر ا َِذه ا" : ُُد ر  ِ َظِرِه وُطول ُظْر إ  .

 َُس  ُظُر انُ   .ا ُظُر إ َنا ن ُ  ربا ن وأ
  ). ٧: َُ١٦ول ١." (ُظُر إ اب

 م ر   لو َل لو َمأ ا ِ   َر و
 ھل ُُوا اِن. ارب ھؤء  لو َلُد . و  َل

 أرِل َل ول  ) "١١و ١٠: ١٦. (ار وھوذا ر اََم
 ِ ُم ." وأِتوھذا ا ،ِِوَن إ ً  ل أھَر واَداُود ا ن ِ طو

   َك اوَن اََِ ُ َُرهذي إَو اَن ُھ ، ط ًُو ُدو
. َذ ول رَن اُدھِنِ◌ و َََُ وِط إوِ). ١٢: ١٦(إرال 

 لداً  و ومَك ان ذ داُود  ربل ١." (روُح اوَُ١٣: ١٦(  
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 ًِ ل داودُرھذا ا َُِ َل أن لٌت طوو ر د .  د
  داودل١و٣١ -١٦ ا  دادا  ھوت  ًرى و ،

َ ٍُد راَِِِ ًِ، إَز داُود  َن ُول ُُِ. َدَرَس  داُود
  َُطُ وأن ِ َقَِ أن َُْ ِرب ارات واواع اأ ل

ُروف ظِت اَ . ت ،دٍه وا داود ُد ت راتھذه ا لُو
 ً َُِ ب داوددر ُ دُف .ن ذاُر داُود  وھ ُ ُ

ِ ھ دأ ا د . ذه ًأ  ُلَ َ وَن أنَُ لھ
 ُُ روٍم آَِ ُر َُ َُُ وٍمَ لُ ؟طروإن . ا َ بُِ  ُ ن

 ِھُمُ ُُرهَِ  لُ ،ِدِه َب َن وُدَ ُ ََُ أن ُ ُدرُ 
 ََُِ ) ٢٨: ٨ُرو.(  

 ،ُزھ داوَد ُ َل راِت اِِض ا ُر إُظ وَُد
 َُوَُ ذي أراَدهُ أنَل اُ را َُِ ُ َُ  َف رى  .  

  ا رداُود ا  

َظ أن اُ م أنھ ِرُن ا با  مظدة ان ا ر
وُرِة م، وا دَئ . ادس وا ُرَة م، ل و وداود

 ِض . داود َم ار د ن را . ًت م دة ُظء
ان د َن داُود ر َم أ ،َِن ِ أن ُِرَع اُُوَد 

 َّدرافواُِم اُِ ت ا ) .ل ١وُل ). ٣٦ -٣٤: ١٧و
اً أن  َُ َن أِل اِراف  دَُِ َن داُود ،َا وع ا

)  وُ ُظْرُذا، ). ١٥ -١١: ١٠أرأى ھ د َل َ أن دُ " َن إن
 طرذه ا ُرُ بِس ھذا اَِ ُرُ ُأ دُ  ،ِِدهراِف واِ َل

ِراِ َل َر طا . ًَِ َُوَف أ ذا   "!  

  داُود اُوِر  

د ر ول  اب واَ وب ازاج، وُل اوارض   
  ُ ب،"اَوس ادة" َھَُ َجرَ . إَ داَمَإ ُُا دُ َح

 ِِ ن ِرو و ََُِِ وُا . ًِ ن َدُھمَأ َدَف أنو
 وُداُود ا َِوِھَ : ن ً  ِرُف َن ُ ُول أ اِم دُ ن ٌدَِل وا

وُھوَ ط نَُ م ذيا ، َ ٍُُل إُن َرم، إ تَ  زِفَ ً
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 ًو ،ً ِوَ ،ًُ ،َِ طَل ا ً ًَن أ ل ،َرةِوَق . او
 ،ُِ َكذ" ََُ ب رَن ا) ".١٨: ١٦.(  

َب داُود ُروَح ُول ُوه  ذا َرطَم )٢٣(وھ َر ُ أ َروا ،
ََََق و د َن رَزا .َ ِرِ ف وا َب داُود ْر أن َذ

رِم َد اُود َب ا َن ذيوا ، َن ِ َوُر ازاا . ََراو
اُر اذي  –ِ ،ِِ ََِل رٍت أ ًِظِم اَِدِة  اََل 

وَن اُِزَ واُ ِھن فآ َََب أرَط ،َِِِ داُود َأ ا وُ
 ب روا اَُُ َ) .م ١ر ا٥: ٢٣أ ( ن أي َرََھم داُود أ ذاوھ

 إ ً  َِِو وَُن ا ِ د ، ِب ِر  رٍص آَ
  .اد

  داُود اُِرب

   رُروَب اُ َرَب داُود دِِرهأظ َِوُُ ُذ ب . َ ِ ُروَنُذَأ
َن ُوت َطَل ارب َد ). َُ١٧ول ١(داُود وُوت؟ 

 َُن أطَوَل ن َِ أرٍ  –اِِطن، وَن ِرداً  ) !د ) ٤و
 ًوَ مُُِرا َدتَن إرذّب، ا روِد اُ توُ ََزأَذي . إداُود، ا

 ِِ ِم طَن ا ًزادا ًِ َرا َِ َب إد ذھ َن
ِت ُوت د دھ ََِ ،مِطُذا . وِرُب ھُ ُ َن داُود أَأ م

أت  إ ٍف : "ود واُ ََوت، َل ُ ." اِِط اَف"
رُرسٍ وو ٍ . نذل اراوف إ ِود إا ِم رب َكإ آ وأ

وُم ھذه ا . ُم ُل ارِض أ ُوُد إ ٌرال…رَم
 ُ]نراُِش ا ن ] أي ربُص اُ ٍُر ٍف و َس ُأ

ِد مُد وھو رب رَب٤٧ -٤٥: ١٧(." ا.(  

 ُُر ربَّب، وا ر ت َ َِا داُود ُھَو أن َُ  وَھَر إن .  

  داُود اِد

د أَ داُود أ ًداً ر ًظ ،ًُث ن  ٌُر ظٌم   
ِر  . ِِن أ مِ ِطُرواُ َن أن دَُِ َُُن ِرو . د

َن داُود ھِر ًن اَِك اَُون ُول، وَن   ََُِرة ُدم، 
ود َء  ٌَن أطِل . إَح اِِطوَن إرال وإَوا َت م

ذھَب  ". ٌن  ًء ن ِر ت م"داُول ُرؤ ،ََِِل داود، 
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٤٠ 
  

د ان اطل، واوا ُوَُم، ووا طرَم َر ن رِل داوُ 
أواِب د ت م، ُووً إ ار ن ُث أوا ِس ٍء داود، م 
 ،ُ واداود و وا إو  درج ا إ ًوُم رَوا طر

"َط ء اُس ا َس ." ھذه َذ داُود  رب ََِء وا
ُم طرُم "ارِض ول،   ءذا ارَب ھأن أ ًَُِ ُت أ
ِن أ مِ) ".ل ٢وَُ١٧ -١٣ ( ُُ ٌص وَد ھا لُ أنُ

  . ِذا اظر، ََُُر داود داً ل  ذه ا ن . آرون

  وُونداُود 

ود درُس َة داُود، ظ أَ ً داود ون، إن   
اك ول، ا ُد  ً را ًن ادا ا ظُر  ھذا 

ردب ال داود، . ا ،لُِ د نو رَف داود أن د" َف
َُول ٢." (َك  َق ُب اءم أَُك، وُ . أ َك  ون

٢٦: ١ (  

أون أن ووا رٍُل آر،  ر  ومل ارَظُم اُ" َك ُأ " 
َوا ذوذ ُ . رأة، ھرأة وإن إ ل، أوٍُل ورُن ر َداا نو

 ٌ .َ ٍءِ ُ ُط طَُ د ،صري ا ذهھ  ٍل
 رَذه اُس ھَدُ ا طا َِ ُُھ وَُُن وط ا  ،ةَا

ھ إ ََُ ُ َن ا ، ِو را . ََُو إُھ ِ ط سَدُف إوھ
 ُ ُذي أراَدهر ان ا ًداَ ُرَبَ .ََ َ ذيَو اھ ُ داُود 

  .وُون َ  ًداَ ٍَر ٍَِدَرة اُوُود

 ، ً ُ ًَُِ َن د ِة داُود؟  ِو را ر َن ا ذا
 ََِ لُ َلَ س . وأراَد أن دُِب اِِت اَ  ُف داُودَِ

طَ  ٍمظَ وَذٍجَُ ً ُ ِزٍمَُ ٍصَ ِل ن ََُ أن ُ ُ.  

  

  اَلُ اِر

  َف ُُط ِح

  

طدس ھو اروح اا ِ حدس أن اب اا ُرُِ .

و ،َظوا وي وأ أطُب ن اب : "َل وعُ  ُ م إن
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 ُروَح ام اُِطُُدس".  )  َوُ٢٣، ١٥: ١٤.(  ھ طر، اٍم آ
ُ اروح ادس "ارُط اَُق ِر  دوهُ اُب ادس 

) ". لُ رل اُظْر أَُن داود ). ٣٢: ٥أ ،ِِ لِرا َظِمُ 
وا طا َِ ن ً .  

  َُر اح

َِ اَُوَ إ أَْو  ِِول وََل  طا  ُل داُودِ
ح اا ا . ً َ ِب داود أن  ن د . ُُ و

راَد أن  ً َظ ، ًدل . ن ُش  ٍر ن ِب ارز
  دة َ ُ ت ع اا مَك ا . ن َء

ا إ داود وَل ُ أن ُ  َرُد أن َ داود  ،ُ ًن  ََن 
وھذا ات اذي أراَد  َُءهُ داود ن اُ . رُد أن  ً َداود

دون. اِ ذيا ِن أ وكُ   ل ن داود 

وط ،ن ا وَف ََُُر ن ن ھذه ا . ،ُ إرال
 وَن ن ُِِو) . ُو٣٣: ١(  

   ً ًدا ً ًة  ،كذ َر داودُِأ د" : ربا أ
ا ،ن أُ  ِدَق  رَِك وأ ُر ُق؟ ووَق ُل ذَك 

أ دأ ً طن إ ُم َت . ولأن أ ُطذا أ ،ا ربا أ
ُر َتك. وأُُدَك وو   ورُذه اھ لُ ُل ت ".

ُ  ُر ب إزاِ، و ب أَدا، ) ٢١ -١٨: َُ٧ول ٢(
َِ ب ُ ُِرُ ل.  

ِطَا َِِ وُمُُ   

د ُل إ ول ا اح ادي ر، وَف دأُ   
وھذه ار ت أطوَل اراِل وأ ً . ََدداً  ِة داود

ُل .  ِة داود و ،ًرا ًِ تَق و َة داُود، ا ُد وُھ
 ِوا َُِِس دُِب اا  راِتذن أرَھِب ا ًَب داود . داد إر

 ٍ دِة هط َسول طل، وا َ ط َبم إر ،زا َط
ِ .  

 ُ ُنُِ َف ،َُل إراَد ذيا  ِب ِب ٍلُر ُنُِ َف
 ِوا طرذه ا  ط ُط أن . دة داُود ِ ِطَِ ُد أن
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د إن. رات وأب رُ ُ  داود َطأ ً و . ًن إ وو 
رووط اوا طا وَق إ نُ م ُ و ،ً) . ْرُظُأ

  ). ١٣، ١٢: ُ١٠ورُوس ١

  َ ًَ ًَ ُ ُح داُود َل ،ًِبَطَا َر .  ُرأ
 ل اووك أن " ١: ١١ُروِج ا ِتو  ِم ا َد َنو

ون  داود أرَل وآب   وار لراإ َو ُ َُدهو
روا رَم. وأور  َم داود وأ ".  

 مَُوُ ودوا وك أنُا  ن مَك ا را  . أ
َ وَد رآ ً َلم، وأرأور  رةھذه ا َ داود . أ

 ًَرُ رأ َُ ،َل داود  ، ن إرادِة روجُد أن اأ
ر .ِ أَوِج  ن ُ َطأن داود أ ًُن أِأُؤ َل . وأ

: ٤ ." (، وأرف َف أِلأرف َف أ"َِوُس ارول، 

وإن ن اُع طُب اَر ن اُ ارو ،ُل ). ١٢
ِلُ  . طُب ن اِ ارو أر  طُُّ اع   ُن

ََطب  ًَِ ِدَُ وُن ََُِن، اُر اذي َ َُر ا
 ً ُرو.  

   رَج رأُ أن داود ،ُر رُِ ُش داود ن 
 م ًََ ًرأةورأى إ ،ِِرُ .رآه   َل راَد داود أن . و

راَد َك . أن داود ن اك، ن ِِ أن َل  أي ُ رُده
 َلرأة، وا .زواع اوأ أن أ داود ن ِز درأ . وإ

ن   ا . ً وَل أن َ رأةِن ا نُ م . رأٌي  نُ م
 واداً ن . دو أن  أت زوُ َق. ذك أور ُن زوو

  .داودون ُُِم دَ ر، وُرُب رَب . أطِل داود

   َداُود زو ََأر ،ُ َُ رت ََ َف داود أنإ د
ََرن ا ذھب . أور  َل أور أن ،َُ ط ه وُ  َوَل داُودو

 رَض  ن أورو ،ََُرهُ وأرَ ،َ ِزو  مو ِِز إ
ِة و د ن ِِز وَلدِرك وِ ِِ . ،َل أور" مھ إن ِر

 زو  َمأن أ ً س ،رأرِض ا  را  ًر
د م  داُود  ِل أور دُل إ زِِ وم  ." اوم
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د أور ََوآب وأر ِِ ِد ًَب داُود ر ،ِزو .رُ ذاوھ 
رأھو را َْ م ُ  ٍَِ َو ن أن أور . رت او

إوا أور  وِ ارِب اددة وارِوا ن وراُ َرب "ول، 
  ).١٥: َُ١١ول ٢." (ووت

وم ُر ار ن اوت  أرَل وآب وأَر داود ِ أُوِر 
 ٍر  ربا  ، وُل داود إ" ا  ُدَك أور َت د دو

 ًن ) ٢١." (أ وٍع ِأ  ط َس ًِذُ داود َأ ،ِل أورو
 ِِطن أ ًداَِل وا ُ ،رن ا وٍع ِأ  ًل وأ ،ِزا

ِم، م د م إَدةُ ذر ھذه اط . اََُء ِر اَري أ  ًِ 
َ  ِب  أ  ِا  ِل أُور َِر  ٍل أ ُزرا

ِ داُود ِطَ . ًِذب أَا َ طَ ِِراِ َب داُودَد أذب . وب او
ِ ٍ ِة د َُ ط َم ُد أن داود . ِرف م ًداداُود أن أ ند ظ

إذا درَت زار داود ووَت إ . ر إ ھو وُد  ِِوآب
 َك ا ت ِة داُود  ٍ زَنوأَ وأُد أن أ ،طا 

َ ط َم داود د) . نوَرُزَُظْر اُ٥١و ٣٢أ .(  

ً إن اذَب اذي َر ِ داو د ًر َُ د . ،َ ا و
 ُ َلو ب رَو ا َت داُودََإ" :ُِم إُأ و ِطَِ َك ِرُفَُت . أ

ط َمَت أَت روأ ذ رب رُفور ."(أُزََل داود ). ٥: ٣٢
أ  ھذا أُِ ٌُن . نأن  اء أن ُوا ن أِل ِ اُرا

ون  ًِ، إن ََظَ داود ظَُر  . ِء أن ُِطوا؟ م، ُِن
ِ ط بوا ِِوُ طر د، و  ِِط  ُِِ ِطر.  

َِظُ ٍءَ  ورَن ا ٌعُ  

وَف  –َو ِ َُُ َل ُُوِط د ُُط، اُر اُِم ھُ   
ُوط ھذا ا َ َوُب . د  ،ةُ داُود ُُِ رھذه ا 

  .أط ،َن أَظِم اَِِ أو اِذج اُ َدى  اِب اُدس

  ََواُا  

   ل ٢وَُعٌ ١٢ُ  ِر داود  ُرظ ، ن ُُإ .

َر ا ُن   ًرِة اك وَل أ ُن ُھَك رٌُل ري 
ون  ٌُر ر داً م ُن َدهُ إ .  دِ ار ن اُطن
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وت َل واٍن أٍف . ود أب ھذا ارُل ار  ََُراً . رة
وإذا . ذه اُ ُل  َدِِ ورب ن ِوت ھ .وده

ِل اُرا  ل ٍف . ِِط ن ًأ ل اُرھذا ا ذ م
 ا َُ ذر، وأِرِه ا ِت و قطرَز ال إ ،ِ

ِ َ دُ وذ ،وا .  

 َ داود َِ د ،َل داود ،ن" لُرذا اوُت ھ ًو
َ  ب) ".٥ .( ،ُ لو داود و َِِ ن َر" َوَت ُھأ

َت ُك إرال ودَك . أَت ھو ارُل اذي ُت أمُ ُ ! ارُل
 ُن ِد  ودَك ُل ا اذي َن ُول، ود َِظكَ . ار ن اء

ذا إََرَت َم . ُول، وو م ُن ھذا  ،ًطَك ُ ازد
ف، وأذَت    ِا  َت أُورََ ّب؟ را َ  رَِك اَ ب را

  ). ٩ -٧: َُ١٢ول ٢." (زوَُ ََُوَن إرأًة كَ 

ِر ا  ،كُھِ ط ِك داودن ا ََوا ،ا  .

ْر أن داُود ن ًِ، ون ِِ اول،  ذو"،َوا رأَطن داود " إو
ِ. ُھ ظُر ظُ داود. م ل ھذا ط رَف داودد إ) .ل ٢وَُ

َب  ، و)ب ١٣: َُ١٢ول ٢(ود  ََُُ ). أ ١٣: ١٢ و ن
 ِِِطَِ وِب اواَدِة اِ ن َلُ أن .  

  اَواِب

ب إ داُود   را َََِ ن َل د" : َك إَ ُف ِرُق اُ  نوا
). أ ١١أ، و ١٠: َُ١٢ول ٢". (ھذا أُُم َك ار ن َِكَ ... اَد

 أن و ِِر ذاطھذا ا  ُ ََُ د ،ِِر اإط  ََطداُود أ . 
 ََ ن َُول  ِ رَد ا ٍحق٢إ ن َة وُُ رى ،.  

َل اذي ُوَُد  َََِ ُوَف ُوت   طا أن  َرهُ اَأ ً أو .

ِ أٍم َلٍ َط داُود  و  و ِِ . ِلن أ َ َبَم وط م
ِة ا .ت ِِ وِم اا وءاً، وُ ِل إزداَدتطا ََ نو .

َل َ، ووَل  دَرهُ، و َطل، وَم داود وا ،لطَت ا دو
م . ِ  اع وَد اربم ذھَب داود إ. و ًرًة ن اطم
ً، ظُت أنُِ َ ٌن "ل، . ِم اُس ُوَك داود  ُلطن ا د

  مُِو ًووَن ر ُم . أنأ  ،لطذا اھ ُ َذد أن ون او
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 ِذھُب إ أ أ . إ َِر ن َلطُم أن اأ ل ٢(." وأوَُ١٢ :

٢٣ .(  

  ،ةن ا ًِط ُ ُذ د ُأ ُرُِ ُد أن ھذه اأ
َر داود ن .  أن وَن ُھَك أد ّك ص اطل ادي 

ِْظ ارق ن ردِة  ِِ ." أ ٍض إِ "رٍء واق د ل، 
ةِ  ن ردل وطِة اِب داُود وِد َنَوم، َزِة أو  ِِ . د

  .َِ داود أن إَُ أوم د ُِل، م ُن ُزُ ِِدود

   ر و ثح اا  داود ِط ُبوا ت رد إو
 .ر ُإ ًون، وإأ ُُإ ًداود إ ن د . َبد إو
رأ ون. ونأ ِِل أ وُم ،د داود بُن اوم ا وإذا .

ِ ِلن أ ومم ھرَب أ . ِِ د ِطو ومَد أُِراً، أوأ
َل . ود رَ أوم، َِل داود  أن َِر  ًُوم. وآب

  ."دَُل اد، و  أُرُد أن أرى وَُُِن وم أن "داود، 

 ُ َرِ ن َلَِ ُ ُوم، وأ ِِإ َ َِر  َق داُودَد إ
 َُ َََم ا َرُ نل  ٢. (ووُوم ). ٢٤: ١٤َد داود أذا أو

 ً ُ َُإ . ُومأ َََد أن أ ،ھ د ورًة َدأ ،ًِو ًُزو
وزَدًة  ھذه اَِ، . أ، طِرداً ذَك أِ داُود إ ِرج أُورَم

ََذ أُوم َُ َِِراً، َن ُُر  أِ داوُد، أ وُھَو أُوَل إ .

 َِظ أَ َرُ ن ُومل أَوُأ ََ دَر  و وداُود َُِرُ داُود
ِت أِ داُود اَر،  رَ َ نََا  ُومِع أ ط ،َكذ دَُِ
 ِأ َِرُ ًراَُ ،مَِأُور  ََِر اَا ِطَ  َنَ ِواا

َ ھذا اُِر ان وَف، د ََِ أُوم َ . أَم أُِن إرال
  . أُوَل

دَِ  داُود ن ھذه اظَ، ودََِ  أن دَُ اذي   
ي  ِء أ ،َب داُود  د ومأ َُإ َ د ،ُ أٍب ِ ن

ووَف د أن َب داُود ن وءاً  ٥٥إرأ ازور . ٥٥ازور 
ب ر مل . واذا ان ھ  ِول ا ذه اراَءةُ ھ ِن

ھب ن ِة داُود، ِِراَءِة  رل  ٢اوَُ١٨ – ١١ .  
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٤٦ 
  

 را َ ط داُود َِطُ َل أنُوم، وأ ََُِ  لُ َمن رو
َر اَُِرة طِ ِِدَ ِش إرال اذي َن َت  ذ ،ُومَدِة أ

أ أُد أن اوط ار اذي . داُود أطَُ أن روا  أوم
رذه اھ  ومأ َُوَت إ أن َ ُو أداود ھ ُ َُ و .

 ،َََ ن ِِوِت ط  ِل داُودِ ِة َن َرد رَقَداً ا دُ ُظواُ َنو
ِة   ِِوِت إِِ أُوم َرد .  ِرَق داُودَ ،ُومَل أُِ َد

 ،ًِ رَخزِن، وُا"إ  ومأ  .ك تُ و أ ُت أود . آه
إ  ،ُِوم إأ ) ".ل ٢وَُ٣٣: ١٨ .(  

ةُ ِل داُود ذه َن أُوم د َھَ َوَرًة ِد أ ت َرد ذا ،ِ
اطر؟  ِف َوِت ط ِِن  ،َََم َُْن ِن داُود أن َُوَل 

أَُِد أن ھذا َن ََُب ُزِِ اق  ." أ ذَھُب إ" ِن أُوم، 
ظن أن أوم َت ب وَِن اََُِل أً أن داُود . َوِت أُوم

 أن ُدَث اس، أي أن َُوَت ُھو   ن أن داود  ،ِأ ط
 ِإ ط ِب .  

    دأ  ْر أن ذ ،وا واداود و  ط َ ُرأ د
وظ َف أن ). ١٣و ١٢: ُ١٠ورُوس ١. (ھو وق إ اوط

أن رف  -َر  َف ل  ال ا واروداود أظ
ط . ،زا ل د وع ت  ر  م" و إذھ

 ًأ ِطُ) ".  َوُ١١: ٨.(  

  

  اَلُ اِدي ََر

  َرَُت اُران

  

   ن َُ  َب ُو داف اھد اذه أِل ھ
  ھ دراا"ََدََُ ٌ ". ُت د د داا  ُتَُق و د

دة ذه ادرا ھو إظر  أر  دُھداف اد اأن أ دراھذه ا
ً، . اب ادس ِ اض، دف ن وَدة اب ادس

 ُظ وفَ  ،ار ول إ أِر اء َد أن طَِ ار

 ُد أ  َكَ  أد ا را شَ  ا  ءؤء ھرزوا او 
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٤٧ 
  

ُكَ  .ووا ووا ؤھد أدبُ  وم ادا را  ًمِ  أ دم أظأ 

  .داُود زار وً  ازار، ر ادس، اب أر

  اَزاِر  داُود َبُ 

ً  نِ  ١٨-١١ ا وول داود زارَ  إن   ٍطر . 

 رزاا ت اَُِ  ھذه را رن ا  ِة ،داود  ُطَ 

 اُ  ِّوِط ر  ََِ ذكَ  نَ  وو  داود، ظَ  َمَ  أن

 ِّو روا.  

ِث ُوراَز ا  

  كَ  و رن ا  ِداُود ھروب إ ،رمَ  ا  ٌلَُر  ُُإ ِِ 

ِ. )ل٢وَُ لَ  ).٨ -٥ :١٦  ُدِ  ِلطذا" داود، أِ  بَُ ذاھ 

 أَُ، داُود ون  )٩( ."رأ  ََُطَ  أُرُ  َد .اَِك َِدي اَتُ  اَبُ 

ب  نَُ  بُ  وهُ دَ " رلَ  ا  ُ  بُ ب ١١( ."داُود.(   

ن و بُ  داود ن ،مبَ  أور ورزولُ  .٣ا داود  

 رون .  ون رون .ُ  أر  رب  " ،٣ ازور

  ِن  ھذا ).٢ -١ :٣ َزُور( ." ِصٌ    ُسَ   وون

 ُُو د ن  ب داود  ُُُررة و. نولُ  داود و  ورزا 

 ورا  ُدي .ُ رسٌ  رب   أتَ  أ "، رلٌ  أُ  ُظِرُ  ثُ  ،٣

رأ. و إ  ربرخُ  اأ ُُ ن  ِل  ُِِد". )ورُزَ ٣ :٣- 
٤.(   

دظرَ  و داود إ ، ب رأى زھأ  ربا  ِ. 

د  َظر ت إإ   ِِوا  ،ن ا  ُ نأن ا  َ 

 َُ   رِل اَُوا.  

اِ اَزُورُ  را  

  ُرُِ داود  ورزا راا  ً  ُبُ ذهھ رن ا ِ. 

 واء، اؤسِ   ر اط ُ ونُ  د أُ  داود  ولُ 

 طرُ   ،ُو  ُول  داود أ  ً   ُط م أن  ُ  أن 

ِذَ    ًرارا ،ًرا ذيبُ  اط  َنُ ف را. ُرُِو  ُأ   ِطل وا 

د م نُ  ِِ م، أن  ُأ   َك رذَ  اراراً  إ. نراُرهُ  و 

،وفَ " ا  ُأذ  َذ  رِلُ  ا ووأ  ربور( ."اُزَ لَ  )٥ :٤ 
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٤٨ 
  

 ُر ن" وون، ٍص  ُط  ًن أ  ُنَ  ار لِ  داَُ  أن داود

 إ طون ٍص  طونُ اوم ً  ونُ  ).٦ :٤ َزُور( "راً؟

 راً  لُ  ن رونَ  دِ.  ھو  وسَ  راً، لُ  ٍص 

 وو  َُ كذ  لُ  ،ده  َوف  ُرك ءؤسُ  ھونَ  ا رن و 

 ب  رأوه.   

ِث اَزُور ُرون اِوا  

 ن ارُُ  لِ  إ د ، رد " ٣ :٢٣ زور  داود ولُ   

 ومُ  را، وھو را   َُرف وُ  ُ ُر ُِد ."إِ ألِ 

داً  دُ. نو د  ُف  ُمدة ولُ  ان و ُِأ رادل ا 

 هٍ  إ اراِ  وه ِ، إ اراء ارا ولُ  اروف،

 واسُ  َِرة، را سٍ  إ ر. َد  ن ھو ران او وھ 

   .اس رد  إ جُ  دھ اروف،

 داود، ولُ  .داً    إُ  ھو إ إن ُُوَ؟   ُرد  فَ  ون

" رد ، د ُلِ  إُ  رن ا  ِلأ  ِِ". )ورُزَ ب ٣ :٢٣.(  إن 

دِ  ن أَر طبُ  وإش ٍ  إرَ  رَُ ُوبا  َ  َِوةظِ  َدِواا  

 ٍ   ِم دَ  م إأو ا د َرَدفِ  اَِ  ِسر  ِةب، ا رِ  ُبّطو 

 َُرد  أن ُردون دَُ "وُل، ُ  .اَذ  َةٍ  إرِ  ن أَر

 ارّ  طرق  روا أن ُم .اطر ذه ذكَ  ُم لُ  ُ وُُم،

 ِِِ ن. درون و  قر، طرذا ا  رد مَُُوُ".   

-١١ ات ا ول  داود ةِ   ُدثُ  راهُ   ھذا

 ألِ  ن اِرّ  ُُلِ   أرُ  وفَ " ول،   داود إَّلَ  د .١٨

 اط، وواب ادب وإرَ  اِرّ  طرقِ   داود رَ  ود ."إِك

   دبِ   داود وبَ  ود .ار لِ   ن ً  داود أذَ 

  . َُ  رد  ط ،ِواب

ً  داود ن د     ِدة نأر  ً. نو  ًِ  ر  ً   َل أن 

ِطُ.  َدأن و ،َطرَ  أ   ِقرّ  طرِرةِ  ا  ٍََنَ  أررو ،ًَ  رد 

 ُ ،َُ  ورد  ُ َ.  َر  ُ داُود رش، إكَ  الِ  داود و 

ً  ورن أر  ٍدةِ  ِكٍ   د أن ،طأ  ُ   َد  َرو   ِقر، طرا 

 ًِرَُ ،ِِ ِطَ  ً ِ ،  ً ِ  ّب را.    
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٤٩ 
  

 ھل آر، مٍ  أو ا؟ وو راف ٍ  أُم ھل  

 روا ن أُم وإص   ٍلُ  م أولُ  ح؟ ُطونَ  فَ  رونَ 

ُِم وروا داود ذوَ  اُذو د إ اُران رَ  أداً  ط . روا ذ 

ِكَ  ن ولَ  أن  ارافَ  أن ط س   ُُو  ُ .  ُ 

ُُم .  ُِولَ    أُواِقَ  أن  إراف ُرأوا أن أ ورزا 

 إرُم إن ُُون ووفَ  إُم، مُ  داود ودوا ،٥٥و ،٥١ ،٢٣

  .اُران رَ  داود، إرَ  ِ رون، وفَ  وَدھ. طُم

   اُران رامِ  إدُ 

ولُ " َف رف إذا َُِرت طك؟"ھل َق وَت ََك،   
ُب . اُض أُُِ َُك أن رف ذَك ن ھذا  وُُ اُب ادس

 دسراا ذا إوھ ، ُنأُؤ وأ ،ُرى . وُأ ٌَك طرن ُھو
أَت رُف  إذا ُِرت . َُُِك  أن رَف إن َُِرت طك

  . طك د زولُ اوُر ذب

اوم، لُ اُر ن اُِن ان  اوِر ذب   
 ب أن ون ھَك أي ُوٍر "ون  ُول،  .طرٍ أُرى

َس ُھَك   طُ أن  . ،َذب،  َُس ھَك طٌ وواب
َ أن    أو .ََطُ ت أوا ُد أو  . وُر

 ون نذط ھم ا َلطن ا ،لط ط ب ھوذ ن أنر
طواُب واھو ا  م واو . َك أن وَل ٍد أن ًداأ ْ  ذا

ط ھو ُ  . ل ونِوُ ذيس ان ا ردد ان ا ُب أ أ
  .ِِم ِذه اطر اوم

. ِبٌ دي  ُِور ذب ُ ذ"ُِل، َل داود  هُ،   

ِب  أطتُ  ذ وِرُا َُُِ ديب ." وذ ورا ُِِِ ِ ل
طأ ون، وأُِذُ ِرف أ مُ . ھو أنَ  ُر أِظُ وَف دھ

مُ ذَِ اِر ا دُ د ،ب ذ وِرُُ ُِِ ِ لَِ ُقَِن و ُرَُ 
بّ  ر ََِ َُو ،ِراِوإ َِو . َََرَ ُرَِ وَف ط َدھو َدھ

ِب وَف َُزولُ  ذ وَرُ ن ،رانُا .  

 ،ِل ھو  ُ  ٥١إن ازور    ط راَف داودط إ َس
ِْظ ھذه اور . َظ ارُل داودِذًة ن  ِِطُ أن رى 
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٥٠ 
  

: وِ ،ًْظ أن داود   ُّن أِل طِ. ٥١ا  ازور 

" ًَِ ُ رَُ َرِةِر ا َِ ،ِطِنَا  قَ ِررَتُ دَ ور ." (ھُز
ع، أَط ُ إ ًدا) ٦: ٥١ رھذا ا  واٍبَرأُ و د ،ود

 ،َُ " ًدا ِأ ِطَو ، َِ ِرٌف ن ... ِم ذاھ
ُأ ِ تََِ ِ ِطَِرُت و وُ) ". ورُزَ٥و ٣: ٥١(  

ُُ داُود دُ ذيم اظع ا رِْظ ھذا ا مُ" :   ُقُأ ً ً
د  داُِِ، ورو د ًُ ً) ". ورُزَ١٠: ٥١ (  ُقْ "إنُأ "

 را ن ا "َراَ"  ء"، ا  ن ء َل ". د
، وإُِدَت ُھ  ١إُِدت  را َث راٍت ط  ون 

أو ُرى ولُ  ،  ،ُث  أن داُود َن ِطر١٠ٍَ: ٥١اَزُور 
" ِِ ن َلََ َك ُُ دٌُء أَ َدي َس .  ن ً َلَ َُك أنَأ 

 أن .   ً ْوَھر  ِم ُن ووداً د ُوِدتُ . ء
داا ِ  ◌ٍٍق َ َل . ن َن دوا ھذا ھو أ

ُدكا ُ ٍطر ِش".  

ِ اُد ادُد  ُ  ة ھوھذه ا  واَبدة "إن اوا
وِح "وُل وع، ." اددة رَن ا ُوُدوٌَد ھو، وا ِدن ا وُدوا

وا أُ ُت ُم َ أن ُوَُدوا ن َوق. ُھَو ُروح  " ، -  أو أ
 - ٦: ُ٣و) ". َم أم ون إ ِل ٍق دٍد ُ وُِم أولُ

٧ .(  

دُِ ر ُرُُل اِد ادد  رِم ن اودة اددة، 
 و ُ"دة": "اد ٌ و ا  ٌدن أ ٢." (إن 

رٍل أو ارأٍة اذن ُوِدا د َق   ً ُِب ) ١٧: ُ٥ورُوس 
 ً . ن ٍم فَل أ ةھذه ا  د و رًة داود ن

 وع ا ربوِل ا"دد ن دواو أن  ".  

 وِع إر ِِ وداود و َِظوا داِ . ،ول و" َََ  ُرد
َُم اَ ُطُرََك واُطةُ إَك . ٍَ أُُدَِك، وُِروٍح َُدِ 

د أب داود  َ، وأب أن ). ١٣ - ١٢: َ٥١زُور ." (رِون
َرُ وأن َ وأن ، َظ . واُِرَ َنرًة آطُ وَد أن بد أ

ِا  َل  ،ِف ھذه اَؤُ إ .  
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٥١ 
  

وأراً، ْظ أِ  ُ ھذا ازور، ُظُِر داود رًة درًة 
 ،ُ د"ُ دُُت أُ وإ ٍذ رُ  َك .ر  ٍََرُ ".

ْر أ د درَ  اِدة  ارُ ، أم وا ) ١٦( ذ
 ِ إ ًوا ذونھمط ن ًذ و دُدِة ووُع . ا نو

 ،طُطورِة اُ داِر ًطرُ  دُت اوادُد ا وان أوا
ص ا دُدرِة او .  

 َذ ُ دُِرِه و ًط وَق دراً أن ن ُرَف داود أ د
. د رَف أن ُ  َرُدهُ أن َل ھذاِ  اع، ون داو

ل أَت . َس ھذا ُ رُدهُ أَت " ٍت أُرى، ن داود ول، 
ر ٍر َد رُ َسو ،داا   ورًة ُدرُ . ً ُدرُ ُ

ُ ًورو ،ًُِراً وَُِ ".  ق"إنُِ " " ِرُطُ
طا  زِنُول، ." ا َن داود"  َتُدهُ أرُ  ذا ." ھذا

أْق  ًدداً . إِف  ادا. إِر  ادا" داُود، 
ُدك ُ ًة َشأن أ ُطأ دھ ،داا  ".  

وأطَت وأت  ِرف َف  د أوً ُ، إن َق كَ   
رف طِّك، إن َُت ُج أن ََُق ن دد  داِك، و رف 

، ود ُوُن َة إراَِك ٥١َف ر إ ، إِرب ن ازور 
  .ن َت ھذا، ت وُم راٍف ووٍ ران. ووِك

  

ََ ِر لُ اَا  

صِن ا ق ثو طَِن ا قِ ث  

  

د ظن أ . وَف أُم  ھذه ا أ ًن طِ داود
دُت أر ن ازم  طِ داود د . ِ َ ن  ُد دُأ و

 ُد دُ . ل ھذهُ   ص ب فوَل إُ أن 
 داودا ط وعو ن ثد ل او  َُ . أن 

َم ادروس ارو اُ رُد ُ أن  َن ھذه ار ن ِة 
 ُِطُ د ِ  ُروس دَق ھذه اَطُ داُود، وأن.  

طَِن ا ٌ ُِدُروٌس إ  
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  طم اد أھو أداود ھ ِ ن َِ أن ُُِ ت ا
َ اُِل  اذب    َرأظ ا طرا ظُ . أن وأود

  : أُِطَُم إ ًذا

  ل ا ن َداِن أوُ َكُھ :ووا وا . ُ
ُا ِرأ  لُا َُِ دِ . ٌر د ،واا  

، ن أق"ٌ إ ،ل،  را ربا . را ظ ٌ دي ".

ر أُ  وِن ن  وف رُق  اق و نو . ٍو
  أو را ُُ ، . وھ َ ن ق أن  َرضَُ 

را .؟ ل َف ،را  ض د ،رىٍت أ  

   َُِر اَل اِ ِ َطداراً و  أ ھ َُا
." ارب را " ٍم ن  وُن د إٌن ووُل، . إ ن

 ر أن ذ أن ِو ُ  ،َكوُل ذ د   ُق  ر د
ود . و ٍم آر ن  ،ُِِس ُ ر ودأُ ق. اوت

َر أن د إن وَُ َرُض  أن ق ذ أن و ُ  ،ق .

  ."  ام ارو "ھذا او وُد إ وٍع ن 

   روُم اوا  ِ  ُ ٍُِ َس 
ِواا ِ  ل ،واذھُب . ا واا ِ  ِرُد رٍة لُ ن

وھذا ُز ِراُ إَِ  . إ  اوا و ُھَك د
 دِت ارا َن ا ًوَدَُ ِ و ،واا . َ ًَُِ لُ ھذه َُ د

دُ  ھذا اُس . َطرة، ن اَل اوا ُھو أ ََُسٍ 
راِت، ُرُِل إراٍت إََ ِد، ودأُ ُِة َن اواِرِض 

 ِدََا.  

    َدَِ ل أن ،ِراِ َن زَُ  أن  ُ ُرُِ ًَ . وُلو
 ٌََُِ وٌلُُ مُ وُنَُ  ًِ مُ و ،َء ذاون اون اا .

 ُا ت اواِن ا س ُدوَن اُِ نِن اُِإن ا
 ُ ُُ أ ُوُد  ھو واب و ھو . راِك ُ وِك

ن ن دَك ٌِر  واِّر َوَِك ُِؤُن ُ ًطِت . ط
 ، ِِت اطُذه ا ِرَكِ  َءُم  َكِ وُبُوأ ،ِا

 ًر َكِ ن ُل َت .  
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  ا طر را ل أن  ُأ  ُ  وُل : أن 
 ً ُرَكظ ن وإن ،ً َكُ ت ن ،نو اد ھراَج ا
 ُُ ُدَك ،ورُرى ا  ا طر ُش َتُ وإن ،ًُ

راً   وُن) .   رُظُ٢٢: ٦أ ( ِراِ ًَ ُد ،رىٍُت أَِ
 َََ د ِا دنُ اِؤُ  ِبََِ ً ُف ر.    

وُل  داود أ ُد ُِِ ً اوِر ذب د رُف 
  َر ووذا اھ َو أداو  ،طواِب وا  ر

ط .َوُ رد وَف ُ ،ط رُف د . مد أھھذا ھو أ
طداودا ِط ِ ن َإ ُُِ ت ا .  

ِطَِن ا قِ ثَ  

   ِ ِطَِ وُھَو أن أ ،ھ رداود ا ط ِ ن رٌق آط َكُھ
ب َووا . ل ٢وََُس ١٨ – ١١ِ داُود أن  َب وَ ،

ِ ِطَ بِوا َدِةِ  َلُة رُا ِ . ث ُِوُ داود ط ُ
ُل ِِق . ق ن اط، وث ق ن اص  وَُد

 ً أو ِ ِطَا.  

ِ  ُب ِطَا  

وُب اط . اُ او ن اط ھ أن ط بٌ   
  اب ادس ق اد او أھ.  وُد إ ًدا ُط

ذا ن  . اب، واء ب  اَُل، أم ٌب  اِر
اطرُ اودةُ ا طُ . أن ُرَِل  ُوَع ا إ ھذا ام

 أن َُص ن ب اطِ اِ  َُ ھ أن ُؤَِن وِت 
وع ابا  ) . وُ١٦: ٣(  

 أ ِل،  أس اوت اذي ِدُم ِ اُب ادس    
 "ص" صا رورة إ ًص ھذه دا  ُرُ  ،

 ِ ِطَِب ا ن صا ُر إُ لَ ،ُا طب ا ن
ةُ . ن ِب اة ادورة دون دوىُن ُُص . اِر

طا  رِب ان ا زٌء دورة ھوُع . ا َم د
 وا َدَم ام، إن ا"م ". ت م وادي ت دو

). ٤٤: َ٩رُس ." (ُث ادوُد  وُت واُر ُ ط"َرج أورم، 

www.arabicbible.com

info@arabicbible.com

الخدمة العربية للكرازة باإلنجيل

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



 

٥٤ 
  

روا ت ادورة  ،م ُسَر ا  د . وُع أن َم د
ِّوام اِق اِ ن ٍَ َوأت أ دورةت اا .  

 ھو اُودُ أو اَد   ط رٌب آ . ًراراوا أ ُس .

. ه، ل  ُھم ُرَُوَن أن وهُس  ون ُ ردون أن و

ِطَ ُس دُُب اا  َُ ،داتزواٍت و روَن ُ ُسا .  ھذا
 اط. أن اس وا أراراً  ودُُ ن سُر ا رُ ُصْر . (اُظُأ

  َوُ٣٥ -٣٠: ٨  ً٢١: ١؛ أ.(  

 ِطَا َُطُ  

أ أُد . اُ ا ن اط ھ أن اطُ  ط ٌرة  
  سو َُ   وَل داود ھ   لُ وس ١أنور١٢: ١٠ 

ووُل وس  ادد ا أن ." إذاً ن ُظّن أ ُمٌ ُظْر أن  ُط"
ن ن رٌُل ل داود أذ . ُناِرَ ھ أٌر ُوٌف َد ا

 َن َب َك  طأن ا نُظ   َتن أ ،ِطُ ُطا
 ف َك أن رة، إ ٌطُ  ُط ؟ِطُ.  

ِطَا َُِ  

 ٌِن ِھٌظ داً    ط أن ھ طن ا ُا ُرةُ "، اُأ
و  وس ذا ط اوت ). ٢٣: ٦رو ." (اطِ ھ وت

ادي اَر ،ِل  ِ دةُ اواب او ك، واُب 
 ًأ َُ أن طا  ةُ ا رُا . َُوَو ُرھآ ِ ِطََِ

 ُر واُض ھذه او ،ُِوَ ُ ُزوُل وَ  ُتَوُت وا.  

  ث ِق ِن اَص

   ُ  ِرُض وداء ا ا  ََا  ل اَِ 
ِ وُطَ وَ ََُل ن اِِق  طََب ا ن ،ِِ واِھِرا

  .اث ن اص َُ وق

َُو طََب اِ َُع أزال  

اُ اُو ن اَص ھ أن وع ا أزاَل ب 
طر. ار اََل، أو ا ھذا  ُ ُ . وُع  د

أ إُن ِ "اَل ُ ِم اوس ودوس، َل وع  ه، 
َس . ود، وأ اُُص اود اذي أر ََاود، وأ ل  ا
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ًة ذھِب إ زِل ٍص  ا وان ن ُِره ر ُتُد .

  ووھ َر اَد وا دَب و د ننووا ذا . اوھ
َد دده اذي ن د ًً، إََت  زوُُ وت  . ،ربٌ 

"م زوُو  َك أن . م و ُِس و ُھو أ ُُ  لُ
ذھُت رؤِ ھذا ا اطب؟ ود َك أ ،َُل، ." ن اب

"دي! ديأودي! أوأو "! ،ُ ُت"ِدَك؟ن أو ذا " ن م َرَ
ن ن أوِدِه َُ   اراض ! رد ًواد  أوِده

 ة . ان ا ؤولو اھ ُأ ًُِ ل اُرذا ان ھو
 اَ  أوُده ولَ . اُرأن ا   دُ م ،دةددة اوَر اا

 ظِر  ِ ٍب أو ٍو َُك أٌت . ُھُدوٌب ووُ َكن ُھو
  .  ِة أوِده

زُ أن ُُِ  ورُُض ا َكداً . ُھ ٌفُِ طُن ا
َ ُ  ًأ ُُدوُو .ُ را  وُ َب ذاُوا ِِر  ول :

  ).١: ُ٢وَ ١." (أُُب إُم أ اود ُ  ِطُوا"

   ون أنظ نُِل اِ ِدح ُِھو ٌطَ ُبََرُ ًأ ُ ُِد أَأ
 طَا  دَ أو ِ ٍءَ َك أيُھ .ِ ٌ ِ طا  َس .

طب اِوا    َس أيِدَم . و أن ُُُِ َ نو
واَب ط إن  ُوُب َ ھذه اواِب طر ا وَب 

 ُدٌر أن َ ار ن اُُدوب واوَت، ون ُھَك .  داود
وھ ُنُِ  ط دوبت وو . ُ ذا ُس أ دُب اا ُ

ِطُ  أن  لن ا . ،ِل ز  تَُِأ رأة ا وُع َل
ُ أَف وِ، " و أ أدُِك،" و" ًأ ِطُ و إذھ) ".  َوُ
١١: ٨ (ِطُ ل أنَن ا ُ ع أِطَدَك اأو ِطُ َك أن ن إوا و

  .ن اِل أن ُ ِطوا أداً . َمُ ون

ُم ذ ُوع    وَن أُُوَ نذَن ا    طَ دوىَ ُدوُ
داُود، . ا ِ ِطَ ِ ِ ِل ن ََ أن ،ً ُدرُ َ نو

  ٍدِوا لُِ ُوُلَ وع اُ توما " : ًِطء أُ إذَھْب و".  

www.arabicbible.com

info@arabicbible.com

الخدمة العربية للكرازة باإلنجيل

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



 

٢ 
  

  ُِر اُة

ل ولُ اَا  

 ِزاُع ارِداد

  

   َُ ّريِا رن ا  ة أرُر ا  ط . وا
ُل وَت وع وَب ادة اذي  َن  ُ ةر ا  ُ ا

ِو . َُ  َ بدر   م وع دو أنديدورهُ ا ُ .

 َل ََب إرال  ِ ،دةا  ًرا ةُر ا ُف ، طرو
 ل ن بدر  وع ِلِ ًَ ،َنِ . ر ر ُظُو

اة ِِِ، أن ھؤء اة  ًم وا  درِب ن م 
 ََدِة َِب  أدواِرھم اِد راِرُِن إ َؤُ نو ،.  

    ٌكَِ َكن ھُ م ُأ رُِ ةر ا  دُد اا
 ،را ل ھذه ا لراإ"  ُنُ  ُل ن ٍدوا لو

) ". ةُ٧ -٥: ١٧ (ب اء اُ ن ُرُد ا دس أن
ِم اُة، . ول ھو ب ر اة َل أِ ٌِكَ دَوُ م ُ أ ِو

  ك، اُا ر  ً َُ ر َدوَب ھذا اِ أن را 
وََُُر ھذه ا ا َم  اُةُ  . َِن طُ إ اوراء

  .ِم  ار اري، َل أن َُوَن َِِب إراَِل َِكٌ ار اُظ

   ً ِأ ًَُِ ُُِ ةر ا  ُدھَِ ا ُ ِد َ ا ُرا
 رِداد ُ .ن ن دادإر  ُف : ًدا وفود . ا ًوأ

 ،ھذه ا "وط داً  اَ "نِت ازاِن إ . ِ  ْر أ ذ
 ََِّ ٍد مَُوا إََُو ،ًزاِل إراو إ َذوع، إ ر . ل

َد ." إروا ن ُدون، وأ أ وُ ُد اربَُ" وُع،   دو
 ً: "اُب أَم ِ وأَم ُوع ِن أو َ َ ُر أن . ُر أنو

 َُِطُو َ ُدَم ".  

. د إروا أن دوا ارب، وإذوا ذك اوف ُھم وُُِم

و اھ ٍط ل دادر : و َُذهّ ذي إك اذ ًو َذ  أن
ُِذ و ًد ن َ د ل، وران  إ ُُطَ ل، أو وف اوا

 َُ ِدَكَِو ِ َكِزاِإ.  
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