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ِ ل وا ووك اُرا اِ  

  

ل ولُ اَا  

  اُُوُك واَِء

 

   َِدرا َل إَِ ،ل وا ول اوَ َريِ نا ُرُك وراَء
 ِ ل وا ووك اَُري اِ . ُزوا َرُ و أنُن، أرَر ِن ادُرُس ھذ َ
ُ ِل َ َ ِِب إرال وَط  - )١: (إَِھُم َ وُوَن

ھب، و  رداِد اِرل  - )٢(اراِب إ وِكُ ِضَ َ ُِِ   رَ
ٍت وُُوُِ ًُدََِ   ھذاِن اَوُوِن وَف َُ . ارار طََ ِن

  .وُھُوِطُ  رَِت وَُِت أِر أدِب ا رِ اِريّ 

   ٌََِن اُوِك واََِك

   ََ ذين اوت ا ن َِراُِ ول واوك ا َري إن
 ِر اوك اول ُ . ن وَن  ًِ ُمن رِض  إرال أ

را م ان إ . ِزنُا ن ا ُرأ وك اُِر ا و
  . ِن ان اَُِن

وَف َُِد أن َري اُوك ھذن وءان ذرات، ن ظَم   
وا أ ِ وكُباا  ًَِوك َوُا ر ُتت إراراً، و .

 َ ْر أن ذَِ ،وكء اھؤ ر ن ا وِب اوان ا ُرأ و
ُب ھو اؤول ن اَب أراَد ھؤء . ُر ؤوٍل ن ھذه اواِب

  .ا مُوك وا ؤون ن ُروِرھم . اُوك

ِن إم وإطط    ُ ِو  ُنُ نوك ھذُري ا َإن أھ
ذا وَُل وراإ ََََْ و . ول واوك اري ا  ن

"رِا  ُوط اُم و ". حا ٢٢: ١٧  ًُد و ،
إ ِ وريا ُزھر ن ر اط اأي ا ،ِ ل ارا

ون وَد . رت ھذه اُط ارة ود إ أور.  إرال
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   ،ا ا ًد ت  ط ان ھذه ا ٍر أي 
  ." اأط إرال "َت  . ًِ ُت اب ادس

رأُ ن ا اُر  او   ٢٥وك ا اح 
ر وان ذو د  . د ل ذوا إُِوا، أَُ م نذرى ا

َك ُ ادر . وَد ن ً، إت رُس لَ . طت أورم ر دو
م، أظُوروش ا َب رىا ل ُ ًرارا ِدَرُ  ،رس راطور

اران اذن ون  ِد رس روع إ إرال ُِدوا ِِء 
َ طَُم اَُِدھم وم ودم، وَِھ .  

 ّرِب ارا   َد ھذا" د  ِر ُرُر اا
زرا، ، وأر وَف ِرو َن ودة ض  إرال ." ا

ا ن ا . ُدُث ت ور اَُض ا ُف وف رُر أو
ود  . ِد دي ورس  إرال اذن م رِوا إ إرال

َد إ وُن وَف ،رر أ عطن إ َ ِرأ ِن درا 
رم ادِد اا .  

  إَِق َِء

  اِد ادم وَف    ور اوا اََُ نذء اَر ا إن
رم ادد ار ا را ا  مَ دون . وَفو

 ِن ِدَرا  د أن ءء اؤ  رم ادد اِر اأ .  

ِّ؟ ُھَو ا ََ  

  ن ھو ا  ظ ْر ُ . " " ،ً ر " م إا
 ". ز و َ رُ ُ"رة وفُوا ". َُ  ھذا ،  

 َد رَز اُِء  ََِِِِ . اء َدوُا )وُ رأ .( ًُوا أََ دو
 َن َدٍةدَ ٍتإ  . وا مُ أي أ ،ًَُ ِ ِ ُءَم ا د

ُ اَُ ُِل. رزن و ا َأ ً . ِد ن إن ھذه ا
ُدِھُ ءا .و ِ ظوت ا  ا ا َ ُ م . ن َن

 ِب  وِرھُِ ُ وھ وأن  ِ َموا أ أن . َُدِ ت
ب رار، وأراَد  رن ا ُرُد َن َبا ن ،ََواُ ََدِ ًِ ِءِا

 وُ أن ُءََُا ِِِِل أ ن مَُ .  
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إ ھو ا وذُج اول، اوك اُ  . أ  ،وك ا 
وذُج اھو ا ،إ َُ ،َ . نذھ  ُد دُ وَف َم أوُر

دَ  ا ُوك، أودَُري ا ُِط ن إذرن ان  ا ُوَنُِ  مُِو ن
وَف  واٍد  ٢٢وك١ . أي ن اء اِر ر اورن
 ُُِدي، وإ َنِ َُِء اِن ا .  

    نُِن اوُك اُ ًأ إ ،ُِ ت ا د
ورُ ًلُ وك اُ  . َظِم ان ِم، ُرَم أم وا أداءً 

ن درُراراً ووا أ وٍك . ا ت ووذا ا  نو
م ُْن ھؤء اُوك ُ وى داود، ون . ن ن وٍت ر

ط، ووو ،ز لء، أأ ًِ وا م َضوا ا نذا ، و
  . ُو ًن

    ِكَ ن لُ َد ،ولوك اُ ن نروا ح اا 
إرال ا، أي آب، وَِك  وذا او، أي َُوَط، َََدا 

 ِ َعداً . إ ًرار بآ ا ُك ا َنو . ك  أ طو
  ًن .  اوب، ن َِز ًن اِر ون ار ُ ءُل د

 ً ِ نَِھَرة . ھذان اُِب اََِ ،ونَُرَُ ٌدأ ِد َن د
َِن أ .َب أراآ َن أن ً ِِوَ س رَب اَ ا نَدهُ وُِ َد أن

  .َُوط َ رِ ِِد آرام

 َُوط َول،  د ُبَم آ د د" ِرَبُ ذھب د
،ً نراط، " او َل"ء؟َت ا لن " ھ ََك ا 

 وٍة ھطُ لُ ن ءوا ا دةُ أنت ا ،ردِد ا وا
ِذھب، . إَل آ"ءَك أطُ ،لُر  ء؟ُد أرُأ . َِأر دي

ُرورى اُا َِِِل واَِء اِن أ ". َبوا آُ َ ِءِء اھُؤ ُ
 ًَِن َِ ونَُ وط أراَد أن  . َ ََ اَرِب وَوُدوهُ ِر

  .ِدٍق ن أِء  اَقّ 

 زاُل ُوَُد َِ واٌِد،  ُِن ََ، اذي "َل آُب ََ ٍََض، 
  ُِر أداً    ُ  ُرُھأ ّب؛ و رَن ا ًََِ ُ ََ أن ُُِ .
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 ُءٍ   ًل دا ط، ." رديءو َل" ُْإ ".  بَل آر
 ِت ًوٍض رَ.  

  َل ،بِر آ إ  ِِر ًِِك راَوُل ان ر َدو
َُ وَُ  َ ََ اُِء ارون وُُ َفَُ وأن ًوَُ وَنُ أن  .

، َب "  ُُو  ِطُق) ".١٤(  

   ،ِو َِ ُأ لُ ،بِر آ  نَِم اأ  َفو د
"  ،ً رأَُك  ؟ ھل ُرُج ُرِ اران؟"َل اك آب، 

 ، َب"د !إذھب . ًظَ ًراُِق إَُ وَفب ." وِدَم آُ
" ً ًَب ، " ھل وُل َ ً ارب  ؟"وَل،  ُ َتُ إن

أن رَف  ھُ  ارب، د رأُت إرال ُن  اِِل ِراٍف 
 را  ". ،طو بَل آ" ًداأ ُ   َُك؟ إ لُم أَت، أأرأ

ر ًل دا ،ر) ".١٨ -١٥ (  

َر آب ووط أن و ر ً اران   ر ،َكَم ذُر .

َ  ُِن أِذب أ َُ َل ِ نو . ،ً ظ ًظ  م أ
ِ وُلُ ِد اِء ُوُوفٌ " رُ  ً ربُت اد رأ  َِِِ ن ِد

. َل ارب ن ُوي آب َد وَُط  راوت ِد. ون ََِره

م رَج اروُح ووَف أم ارب ول أ . َل ھذا ھذا وَل ذاَك ھذا
وُذا. أ ربا  َلو . ِ واِهأ  ِذٍب وُن روَحُرُج و أََل أ
ِأ .ِدرَو ِوُ َك َل إ .ذاْل ھَُرْج وا ".وك ١ُ٢٢ -١٩: ٢٢(  

وازوا َ .  ُرج وُِرب اران"َدَر آُب أَرهُ 
ِأن أر ًء إزاً وُ ُوهِن وأطا ". ، رَخ" ن ،قد 

ِر . ُ وُن  ،رن ا ً َتوإن ر  َم د ) ".َد ) ٢٨
وُُِ أن ِرض أن . آُب ووط   ر ٍد اران

  ُرِو آذا ھن ھ ،ٍزاز  ءرُب اَز وُلُ اُ وَت وھ 
 َُُ .  

   را مِ  ً ِرَ ت  ة وُ نن ورات . ا
 را  ٍوذ راٍفِ ِلِا  طوب وُش آ . َقَد أطو

ُدي آرا ً طَ ،ًَرَق اَذ اود اذي ن  ِدرِع آب، 
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أِر ن "َل آب ِل ِِ، . وأَب َِك إرال ُق
را .ُ رُت ". ِة وُ ً ن ًذا أُك . وھَل اُِ

زََل اأذ رَُ َدو ُُ َت ب، وآ.  

وك  ،ً١ . ھَك اُر ن اء اون  َري اُوك  
ِ إ َر ُرم َِ . ، ُھَك  وٌل واَ اك ارر ُرم١٣

وإذ ن ُرم ُُر ِدِه إ اَِ ،ت !" أوِوهُ "ھذا اُ ً وِدِه، 
 ُة و ُ ت ن ھذا ا ،ِو  ررك اُد ا . ُكس اََ

 ،ً ن ا دھ"دي ِلن أ ِ ُ وَك أنأ." أر ِِو دُ م ن
َك َده رُ .مُر َد ا َ . ِدِ ِلِ ن ذا اھ ُ َدَمد إ

 ود ُ َلزُ أن ن ا ُكَب اط د ِكَذا ا ِءا.  

   ِ ِة و وا ً مُظ أ ،ءء اء ان ھؤ ُرأ د
رماِ ُلَ ت ا ط  . ، ط ِرا ِ زاِتُ دون

  . إطَع ھؤء اء أن ُواُِوا أُوَك اُوك ارار

 أظَم   ِر ُوك اول ُر إََُ ،ًِ رُتََأ  . 
َن ُب  ِ اََََن د إََُدوا . ، ُد إ  أَوِج اُ١٨ِوك ١

 ًِن َُ ُدوا اون ُ . واُ نذا ََذَِء اَِن ا ُرُد اَوُ َنو
َ َزُم اََُُوَن آ َُ . ذين، اَوا َرل اََء اأ ى إ د دو

 َ واُ ،ً َرزةُ ُھمب، ودرأَة آل إِزاوَن إ ُ" وا م أنُُدأُر
ذ  وا وأن ًَذ .مُِذ  ٍر َوا أ  نو . وأ

ذ ِ ُوَف أو ًَذ  . ُبُطو ،َِ  لُ ُ م نو
 َلِرُ أن ِن إ ُهَََ ذيا ذا  نِ ذَل اُ ءن ا ًرا .

ا ُھو ا  ن ُرُف إ دھ".  

و ن ُل اِب   ًُِِل اَرِل، دأَ أُء ال   
ا وا ذََُم ووَو. ارار اِن ب، دأوا َُم ُذ اح

وا أَُُم، وََدوا أَُُم . مَ َروا ة َِرارة. ِ ذَُم رو
 . ووا أُوراً ُ ،ُِِوَِن إِذاَب إِِه إَِم ل دأَ إ ،رُظد او

وا وٍت ٍل ُ إََ" ٌُر ن أِء آب ول،  إد .ُ ُ ِرٌق أو
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  ٌم ُ ٍر أو  وٍة أوَ  "!وك ١ُوٍت . ٢٧: ١٨ واََ
وا  اء رٍل و .واإ ا و .  

 ربا َِذ وَل ًة َرو َم إ َدھ .  ءن ا رَب او
أ ارب إ " ًُة را، ول،  م . ذ ِ إت اةُ ء

إراھم وإق وإرال َُم اوم أَك أَت  ُ إرال وأ أ ُدَك 
إ  رب إ َِم ھذا اُب . وِرَك د ُت ُل ھذه اُور

َت ُوَُم  و َتَك أوا ُا ربَت اَك أأ ًوُوك ١." (ُرُُ٣٦: ١٨- 

٣٧(  

راب "   رة واِب واَطَوا ََرُت اوأ ربُر ا طت
 رأى ُ اِب ذَك طوا  . وَََِت اه ا  اَة

 وھ ربا ُ وھ ربوا ام ووِھُ٣٩." (ُو ( ٌ تد ذاوھ
 ٌظ . َمنوَوا را ََذَء اك اوا أوَوذ ِ ُب .

  .وھذا ظَر إ  أُ ََوِرِه  ِل اَرِل

    لِرَِل ا  ُ    ن إ ٌِض وا َكُھ
ا  زاِل، زوَُ آب،. ١٩وك ١، ون إ  راهُ  ١٨وك ١

  ِبَِ  ن إ ة دِ ًَِ ت ،لراإ ِل إََدَة اِ تََد أد ت
ِِ َُ . ِِِ  ُد وََُد و دَ  إ إ ًل رِزات إََر) .وك ١ُ

٢: ١٩ ( ُ أ ُظنَ ذيا ُد ھذا اَِ ِ وإذا  د ھرَب إوف، وَِرُف اَ
 . و أن وت. ار وََس  ًَََُت رِة َرَر إ َد أ

 ً ُ ًزوداً وِرُ ًُر.  

ُ ُ١٩وك ١أُد اَِل اُرى ا   إ ب    و أھ ،
 ً ِدََ ًََُ ن . ذا أرد حول اوك ا ًواُ َ و ١٩أن ،

" ً ِط ،ً ِدََ ًَُ ُُِ َفَ , ً َدَة ." وُروَُا إ ِ َِِ ُ َرد وو
َل ُ أن  ََِوم، وأرََل ُ َُوَر . ا طر ٍَِطًَ وَُوَرة

ذاءِا ُ .لَؤاَل ا َك اذ ِ وطرَح ُ َُءه مُ" :؟ إ  َُك َھَ  "

)١٣، ٩.(  
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ً " ھل َق وَك ُ ھذا اؤال؟   َت رون أُم أأ   .  ر
 ،إ ِ ِل ن َك أن ُ ُدرُ"وو َتل أ؟ وھُل ھ ذا ٌد

  "  ُث  أن ون؟

    راتذِذج و أو ِن أ َث َك أن ُُرَك أ أذ د
 ھذن ارن، وَف ُد ذراٍت رھ  ً ِة . ري اُوك

 َري اوك ھذن، وَف ُد أًِ را  ًِة . اُوِك ارار
  .، ً أَل إ وأَ، وِاء اء

     

ِ لُ اَا 

وط اُم و  

  

   ا وِط اِم وَِ ن ُمَََ ،ول واوك ا ُراَ ََ
 ِن  . أراَدھ و إرال ُو ِ  إ ُرِا ُت ھذه اََد َو

ون ھذه ا م ُر طو  ،ًم . اُ واد، َت ُِم ُن
َِ ا ِ راَدِة لَ ،رةا  رادِة ُْمَ.   ن ًَْول َووك ا  ُرأ

م اإ . ن ا ووا ن ارى ا ،وك اُ 
ُطن . ََُ َطتن؛ ووِرُِد اَ   ِ ل اراإ َََُ َطتَ

ذا اَُوَ  ِِد اِن، وَُِت إِ ل وَُ .  

ن، وَف رى أن إَل     وا وط ا دُرُس د
 نُ م وا ھذه ا َضوا  ظ ا رأُ أن . ط ل

 ً نر ِر  ات ر َث َطت مم . أورَطت أور د
 ًِ مو ن د ورِة ا . ل َك دَمو م او َم

َد وم  واِت ال ا .ث ن ر م .  ن نا
 ً دوا ا و . أنم ھو نن إو ن ،رة اھذه ا و

دَم ا ذيُر . اَل اُِ ،مأور  َطت ا رة اھذه ا 
 لراإ  ن . رىذوا أُِوا، أَذُ م نذَك ان أو رونو

 ِل إل . ، د م ھوِدأ  ًوُُأ ًِ ونَن ا  ،َكَد ذو
ون د . اذي َم أورم ٍِك ُد ِر واٍت َت ُط ان
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رِة ا ُدَطت ا ذاَد، وھ ر دوِرِه . ،رة اذه اھ  نو
َأُور ُد َرتُد ً تَِرُم وأ .  

   ُِرَ وُِزم، َدَن ا رَأ ٍَرُ ِما َك إ ر دَل أن نو
َِدَِن َت  ُ ِنَا  ت ِم ا ا أي إ ،ِواَِد اِم ا أ إ

اِ واِري ُن رِك اَلٍ . ا ُد َزوُ وُھَو   َدىُ ٍرذذى وَُ
  .َد واء

  ُراُث ُن اُزَدوج

و ُُِ ُول أ . ًن  داِِ اُ ُُِ ُن ول  
رد ِِ وِن .   أن ؤو نُ َف داود د ،َداِا 

. ونُ ن ن  طواِت واِِدهوَن اَك اث  إرال، دا 

 ََُ ُوَدَ ََِا ب رَن ا ًَِط ٍُواِ ُنُ ) .وك ١َُك ) ٣ ر
َب  ،َب  ُواِت ُن، وأطهُ ًَ وًَِ وراَ  ًََل 

 ًِ  .  

وُھَو . أ وأََم َرٍُل َق وَش  ارض وھذا أُ َنُ   
ُل ذا  ًِظ ،ًد طََب َن ِ ا َََن ِ، واًِ ھذا  ُ

 ب اِوا ََِل ا بَ طُن . اُ َذا، أھ لُ وَق ،نو
ْر أ َق وُت أن  رأُ ُ وذ . أَر رٍُل ٍِل َش  ارض

 رور اا لو ،ا وِط وُِم ون إ ول واوك اُ 
ِِ وَب ، وَرھ . أ م ُن  ًطِ داود ط رَفداود إ

 ُ . ُ ُرأ ذيا ، ل ذير اا لُ ،ًذا ،وكُري ا 
وِطُن وُ ِ ط ب ن .  

   ن ُنُ َدإ ،ِدھ أَوِج ل إراإ ُ ْتَََو د .

ودد ت ُؤهُ ھ ا أد ُن ، ون َدهُ  إرأة 
 رُ و . ًآ ِِِ ن ُرَدت اَََ  َدو ن ُنُ َرو ًر

 نَِآ .  

بّ    را إ ًرو َن رُ ُد أنور . أزور  ١٢٧ازن ا
ب": وُل ُُن  ھذا ازور. اود اذي ُ َُن رِن اَ م إن

ُؤون َُب اَ ًِطَ ،تَور ." (اُزًَء  )١: ١٢٧  ُنُ ن د
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 ًظ . ًَُُق وداو ًُدُ ًأ  ل ،ط َلِن ا م و . دو
  ًَدر َِطُ أراَد أن ُ ُد أَِر، أور ازذا اُن ھُ َب

َز ُِدوِن َدَوى، وأن َ "اووِت، ل،  َرُ ن أنُِن ا دوى؛ دوِن
 م  دوى دوِن م ن أنُِن ا دوى؛ دوِن ب ن أنن ا

طور اا و ،طوِر اُِل اأ  ُبو ،طور ا . َُرةُ
اً  د ٌُِ ٌمَُ  د، وَوَم اَُت اَ .َِرُ ن ُدواَِإ . مإن أھ  

  ." َِ  َك، ھو ةُ طِكَ 

 ٍطر وا م نُ ُءأ . ًو ن ٌنن إُ ن د .

 س إَت ا ٍء لُ  َُر ذيت اوا  ِدَم نُ ُد أن
ِت ُن  ُ١٢٧ر ازور . ِ أوِدهِ  وأو َر أنو ًَُ ت

َطِ ا ِِ َل ً َزٍة َرُ.  

 َرھَأظ ا َذا ََ ررى اُأ ٍَطرِ ُنُ ُم دُ ،ِِر ا 
ُر ا َن ظً أھُ ُن   .  اَزُوِر اَذُوِر أه

ِن اذن ُو  ِكاََ ِرَ  َس ا َِا  ،ُهن َر َك . اِ
 ً آِِر  وَدًة روَ َرََإ ُ َق أ دَُ نَََ ِِطُ ورُزََك اوذ ظِا

 ِِ ارض أ.  

   رووَع اُ رَر ان إُ أن أظن ُِن أ ذيُث اُب اا  إ
، ھو أ ُد م راُر ذر ھذه ار ار  ر أِر ام 
 ِ ط ن ًل أ ،داود ِ ط ن ط َس ُلا م وَف ،ِ ا

 ِ، ھذا  أن ُن إرَف طِ وَب ُ . ً ،ن
 َُب أ ِ ِط ن وهُ داُود .  

َ  دسِب اا   ًراط ًراذ  نُ نو .

  ذيم اھك او ان ھُ د أن ،ولوك ا ر ُرأ د
َِ ًٍل ََُذى، ون َمَ ِذٍر َََُدى أو ، زرا.  

 ِ ِك اَا ِز   

رن    ُذا ا وَُ ُوِكُ َظمَد أَأ  ز ن) ُظْرُوك  ٢أُ٢٠ -١٨ .(

 ، ِب َن تَ  د ت ن اوَدِة ا ن ََُذ وَطَذي أَو اَُ
 ِ َلَ وإ ب ر َقِوَو  . وِكَُن ا ُدَوُ ْنَُ م ، َُده و ََُ 
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 إ  ِز ِكن ا َرُبن ُھَو أ . ًِ ًِ  َِز  ُم دُ ن ُھ
ُ ُوُر  أَ ًِذراً َُدى ذى، وَُ .  

 ،ُ َلء وإ ِل اِ ن ِإ ُ َم ،ز ِرَض د
" ْب وُُوتأ َك أ رب ھا َ ن وَرَكْب أَك ورَ) ".وك ٢ُ٢٠ :

١١ -١ ( َُ َِذُ ِ و ،َط وو ا َُو ز داَر . م نو
 ،ء اِِل إِ ن ز إ ُ ََأر ا ا رَك ا 

وع) ٥." (رأُت ُدوَكد ُِت ََك و" درى ا ُ . ُُ أھ ُ ذاوھ
." ووَف أزُد ُ ِرَك َس رَة " ًم أَف  ُوِ، . وَزاهُ 

 ٌوذٌج را وَف . وھذا ُأ ُ َلِ ُ َم أُر ، ل إُرھذا ا  د
  . ِم إء، اذي َء و َِ َُِن وت، ن َِِل ا اظ

 ذراً    ز ََزة، أُِذه ا ٍَطَِرُ ٍَِد ل، و ِ أ 
راُھم ِرء ُل .  ذاَت وم، زاَر اِون ز ، . أن َداه

 ُر واذوا ا ،ِزا وز . ،ز ءإ َل ا" َتذا أََر
؟ ز  ِرَكَ  لرء ام ) ١٥" (ھؤأراُھ  َ ءإ ز َرَ

ِد ٌط ء إن ھذهإ ُ َل ،ه إ . ُ َلو"  ُلَُ ٌم أ  ذا ُھو
ُ َرُك ٌَء َُوُل .  ھذا اوم إِ لُلَِ   َك و ذََرهُ آُؤَك إ

 ب روك ٢." (اُ١٧: ٢٠ ( ِِل اِن ا ُ  ُءَن إ د
 . ُورَم َِز وَُ َن ،ءِة إ وُُ ِبََِ" ذونَؤُو ًِ ونُِ

  ) ١٨." (أرى إ ل

 ت َرد ذاو  ت ءَة إ وُُ َم أنَ ن رُ دََ ِك؟ِل ا ُة
ھ  َت ُدُث  ِده روِر اُُھذه ا لُ ٌد . "أنَ َِ َِز َلَ

 ِ َتَ ذيا ب روُل اَ ُھَو .  ٌنٌَم وأ ْنَُ إن  َفَ َل مُِ أ ".

)١٩ ( ر ا واِت ا ا َن أنآ ُ  ، ب را ََِ  ز َلَِ ذاوھ
 ًَِ ًوُن أَُ ت ِرِهُ إ ُ أ .  ًرا مَ م ُ ُدو أو

 م َْل  وَن اواِِ أن . َن ُدُث ِِ وأِدِه ن َِدهِ  ز َ ِأ
 ُد ُنُِ ٍ ِِ ٍ َ ن ِب، أوِن ا ًِ ً أو ًوذُ ُ

 ُب اوُن اُ َف ن ، ِ ٍظ  دىَُ ٍلَِ . ذاِب ھَِ
 ِذراً  ُن اء ِز ُة تََِف، أوَا.  
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ِا را ََِلُ أِ  

   ِّا َِة أ  َدىَُ رآ ًِ ُدَِ . وك  ٢ُد ٥ أ ،
وِرّي إ أَ، طً اء ِش آرام ا . دََِ ت آراُم ،توَك اذ 

ل اراإ  ِل . ٌرة ٌتَِك إت ُھُدث و . نو
وإذا . رام ٌش َُِدر، ون د ھذا اش، ُن، ن  ًُرص

ٍة را ٍرٍة ت أرًة  آرام، وت ِدََ َزوُ َِن، إذا 
ِر ن ِ ٌوة َُده ذيل اراإ   ُدو ُ ن أُ وُل  .

  . ُن ارص  ر  ِِِض ُوِدِه إ وِخ أ َذھبَ 

 ٍطر َأ َِ أن  ُو َُ ٌرن أُ تو
ل . دراراِم وان ا ر ُُُِ وَف َُن أن أُ وظن

 ُن َد ِش أور  . َأ أ  ُرج من، وُ َُو  ل م
َل ِدُم أ . َن ُو ُ ِن، ل أرَل أ دَُ إُ ن

ات"ُن،  ر َ ُردّنِه ا  ْلِإذھْب وا َوُل أ . َُرأُ دھو
أ ٍب ًُ وراَء  رَك وخَ . نُ وُن ُن) ١٠." (ن رِك

 ، ًو ِِِ ل  ٍطُِ ًر ،رُن ا ًَََ ِِر" ُتظ
د َدهُ  ارِص رأ ُردو ًر ُرُج َُد ) ١٢." (أن أَوُ ت

 ُن ذھَ . أٌر ِ  ٌِد آرام ن أُ ُِفو َن ذا  َلِ َب
ر ُردن اِر ا ِلأو.  

اُُ أن ََُذ ِت  دُ َُ َ ،ًوُُر َرون او وا و
َِأ . َ ُرُدّنه ا  َسَطَب ووذَھ ،ََُر رأ َ  َنرُ ذاوھ
اتٍ  ر . ُُردّن اِه ا ن نُ رَج دَر وُط ،رِة اَد ا ِو

 ُُر . تَ ِ  َل ُ و ،ِِو ِبََِ ورُُْل اَُ م
  . وِِ وآ ِِف

ِ َِء ُن ھ رٌز ٌل ص  إن ،ً ط . وُن د
 ََط ا ون إو وٌع رو سدى ا ًرام أد وُن ،ص ً

َق ُُم  ون أنو َف ن ُ . وَن أن ُو مُُ
 ًِ ً ھو ًِ ُصِن . اُ م إن ُوَن أ ظ ون  رونآ

 َس ذو و ،ًداُ ُصون. ادص اا ظن ذاھ . د
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 ارول وس،  ُ ل، اا َط ونَ"،رازةِا ََ "

 ِ ُنأِو ا ُُِدَ ُُُِ  ُدون أِ . َِطَِ ٌط وَل ھا نو
 ٍ ر ٍت َؤھُ ُن إُج ا اٍت، و ر ََ ُرُدنِر ا  طِسَا

لَل ھذا اَ   . رُِ م ِِوَ   ٌلِ َوُھ َأ ُد أنَِ ُھ
ھذه ھ . وِت ُن، ُرم أنَُ رُ َُن ت َ ََُُراً 

 ِّا ََرص وأا ر ِن اُ ِ ِ ُ ِ َوُت اطا .  

 َ وَُد ، وِتََُ  ُز َرُ ا  رِر اُرَك ھذه ا َل أن
ُم ُظً أُرى م دُو ً ءء اھؤ ظُر إ . م ءء اؤ

ووا ط ر ًوا ِم ، وَم  ُن ِِم، وم ووا ط 
 ًروا رََظ ًوا ر ًل أ ،ورِ  وھو  ِ َموا أو

إن م ُن ُھَك  ،ُِن "طرٍ أُرى َُِك اول، .  وِط اِل
 َكوَن ُھ ". ذيا ن ا ش ،لُر اظ  نرُ نو

  . ُرَن  ظَر

ذا د رأُ أن ل  رََل أَم ٍِز ، و ِل وَف رى ھ
 ً  ُ ُمُ ،توَك . ھذه ا  َُظَز و رُ و أنھ   ُد أدوارأ

َ د  ُل ُُزول، و   َل تَر ا ُِن . ا ذاوھ
ء اؤ ّردور اا ِل َل رُض ت اا ء ھو إزا .  

ُِِ ،ِْظ َم وُُوَط  ل وا ووك اُ  َُرأ  ،رِ
َََا . ََُ ُد أنرُ  ِز نِ ُن  ،ن ھذه ا دُرُس و

 ِِ  وَما ُ .ََِْ مُمُِوِك أُا إ ْ . ت مَِ ِرَِ ُمَظُ
ِ َدىُ ذَج ت  ٌلَ ؛َداھَ راٍتذ . ن ِءَِر اأ َََْ مُ

 َدىَُ ًَِ ِذَج  وَنُ دُ مََُظُ ن ،بََ.  

 طُب ار ن اراءة؛ و إن أدَب ري اوك اول وا  
 َ َن أنِِوُ ،توُا   ط أن ُُِ ،وعن ھذا ا ٍَدرا

  ،َدَ رأُھُ ،َذ  ار ا ِرھإط  رم . ھذه اُ
 .َض اُظِت ا ِِن اُوك
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َُِظَ  ل وا وُوك اُ َول ِ ٌت  

   ًِرد أُ م َنذُوَك اُا  ٍَدَر إ ُ َل  َف ً ُظوا أوِ
ول  اُوك ارار، . ِِب إرال أن ُظوا م طا ِ َرَ ُظواِو

ا ا  ً . َ َف أن ظواٍر و وكء اَذَر ھؤَأ 
وِظوا أ ًَف أن َ إَب  . َل أن  وُت ا م

 ًوَل  ُھو ٍتُؤ ُرُو ُرُ  ،راروك اُوات ا
ُد ارون أن  َُب ط وات ) ٥ - ٤: ُ١٣وك  ٢. (اَوُوع

ا  ٍر  ونؤوُن ا د طن، وِؤ . أرى ھذه  و
ل رى  ِ  أن  إََب َة . ا  اب ادس

ب )١٤ - ١٠: ١٨ُو (ار،  ا  صَة ا ُ ََِ دو ،) ُو
٤٣، ٤٢: ٢٣( ُ َبَد إرار، ووك اَة ا ًُن .  أِرَح إُ إذا

أدھم اوم  دٍث ، ون اواُد رراً، ن أ ھذا اواُد ارر 
رأَُ وُ ط ً أن َظ َة إ ،ل  ُُ ھذا ة؟ م، 

  .  أر اوك وھذا  راهُ . إن  ُ ََة أي ن  أي وت

  

ِث لُ اَا  

 "أُُوٌر َِ" -   أُر ام

ِ ل وا وِم ا ِر اأ  ٌََ  

   َا ِ ل وا ووك ارا او ِ ل وا ول او را  طُ
ِر ارا أِ  طَُ ا َ َ رن ا د وا ،ِ ل وا وِم ا 

ام اق ِد ادم و َري أر . م.ق ٥٠٠إ . م.ق ١٠٠٠
 ٌُ مِر اأ  دُا را ُ ؛زرا و  ما

رن وون و ُت ا ٍدر ،زرا و ُ  رة ٍدر ن
 َُُل إِ ذيِر ا ِِب ا إ ،ِم و ِر اِر أب أ زرا ھو .

 ن ار م ُف أِر ام  ول ووك،  دُ ٍر و
ذاِت ا  ل و.  

  أُب ارار
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    را رَد ھذه ا ُ ُدُ ذا  وأ ُ َك؟ ُھً
ر،  . اواُب اوُل ھو أن اراَر ھو وھر ام. ھذا اؤال رُ م ن

و ِ  ،ًِ، اراُر ھو . وُن َ  ،ًُُوُل إِِو ام
وظَت اُور ا  ل قَ . َس َط ِم اِد، َل أ ًدد

ن  ِر اون ر ُر ر قَدِث اَ رُد دس؟ب اا ُرھ رُ .

ر ا  ُر ر و وُسو . َُر أر ر وع ا ة ُرةو
اٍت  اِد ادد، وھذه ا ُن ار اِري  أِر أدِب  ر

اِل وا وم اِر اَري أِ  ً ُر ر را  .  

   د ُددا م َم ، ِ  دد دُف راُرن ا ن
 ُِواواُب ا؟ اذا را رَد ھذه ا مِر اُر أُر أ رُ

ؤال ُھوَ  ھذا ا  : وت . وَنَُ أن  وتوُع أن ھذا ا َل
ِ رَ ََو ،ِ  َوودة . اوَن ا ُدَھو ا  وت

؛ ٣٣: ٦ . (اددة، واوَدةُ اَدَدةُ ھ و ،ُِب م وع
 َوُ٥، ٣: ٣ (ا ھ  وت َر أن ذا و ،كَِا  ا 

ھا ِ   وت ن ُل . ِوَ وَمُ َبِوَ أن ُدرُ ُ
 ِِوَُ  وَن رُ أن ُدرُ َُوِك، وََر . ُھَو ان ِذَ رَ ُ ُر رَُ ذا

رَن ا َھذا ا .  

ن أ ُ َ ِِرار رد ر ھذه ا، ھو  اُب اث اذي  
ن ام أن م أ  زالُ . أھ رض اب أن ون  ً ُم

َض، . اوَم ُش اواَب او ذا ارض رَم ھذا ا أن ُ ُدرُو
 اَ ُولُ ا َُر ا وَُ ُ   َُضر وم أنا ًُن أ ِ ُ أ

ََ ٍِكََ َ.  

  ازَِ واَواِم

   ،ُ دد ٌر َدأ ،ا إ  وا ُِب ا َذُِأ د
د أراد ُ أن وَن ھَك وراط ُث وُن ھو َك ." أزُِ اَُم"

وب وهاَل . ون ھم ر ،برل ھذا اراو إ َضر د نو
 ،"،مََُن ا وَنَُ وَف ،ً " ،نِؤُر اود، ور ا ن أي

وإذ دأُ ادث ن ا ا ،ُد أن ." ووَف َُون ن َِِل اُم"
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 وٍك ِل ن ل نُ م َ لُ ن َون إراد واُ نذل داود، ا
ر ووروش ار ذو ل نوٍك و ِلِ ن ل ،مِ . رإن أ

أدب ا ار ھذه ُُِر أن َل    ِدُ ُم اوون 
َ . ِ َطَطُ أن ُِرُ َر أدب اِد إن أ رَُِ ُط ُلََ  

د ََُ ُ ََ وَذ . َوِن َِِ أُ َو ًن َِِل ُُوٍك َوَِن
ٍم ون ُ ل ن ِِط طَُ . ِوَ ِد رَُ ُط ُلَ  ِ َطُطُ

 ََ ُهَد َر نؤُُن اََ ٍِك .  

 َ ُوَنَ نذن اؤَُل اِدا ِ وُتََُ وُنَُ ،مَُا َِِأز 
. ر وُت  ون ن ر اؤن وَت ُِم. ََُِم

َِن  ٍَِن ِر اُؤن، َُُ وا ارضَ  َُ وَنُُِو .  ھذا 
   ً ُوَن أ أن  وتُب ا  ُش ا  ُأن ا .

 . ًذه اط ر َو إرال راِطوِ ًو ُ د أراَد . َك ُذو
 ُ ُُ رضا   ُأ َك أْد ُھُ م ،ريِا رن ا را . 

ُو   ُأ  ُ  د .وبُا  ً رد ُرََُ  وَت ن) . ُو
١٠، ٩: ١٧(  

اُب ارا رار ارد ار ر   أر ام ھو   
 ًِ ّل اُ رإ م م ُدو أ   َنزرا آ زرا أن . أن َند آ

 َب ،نظِر ا ِن ُو رَك ا ر طوك أُل وو
 ظر ن و را َك ا َر َل  زرا أن َِد أُوو .

ِل وا ور اَري اِ زرا َب ذا.  

َِ وٌرُُأ  

  ُِف اَ ،ُرُدهَ ر رَُا ِرَم ارُرَ ٍل ِ ن ُر .

 د  ا رِء اُ وِنَ  ،ِتِ ًِ َدِ أن ِو
"أطُوا  أِر ام إَم  َ ورَُك ." أأن ھ  وانوھذا ا

ل ووك، أوراً  د م رُد ر َك ا ار  و
 ط ل ،ُوكُل ووَُ  ٍتََ َة د َت رىُوراً أَُُك أُھ وأن

  .داُود وَُن، م إُ و  َُِري أِر ام
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اً  ر ًرا داود ِط ُنِ ُرََُ . ن ط ُن أنذا اھ و
 وع ا وُِذَر د ُف أ آ    َم . بَ ذا او

  زرا ھ وِر اُُِل اَن أ ھ ًن أُ َ ط ُد أن ،ِِذا
مِ  ِر اَري أِ.  

ةُ    د َدُمَُ ،ونز راِت اِ َدٍث ُروَ وَما مَِ َد
َدة ذا اَدث رات دََُ َظٍر ِتَر ُووُ رو . َريِ إن ، ًََ

رِ اِِرّي، ن  َن ا َََذِه اھ راِن إُ وكَُري ال ووَُ
م، ُِراِن إ ھذه ا ن  ِر ارا أِ  أ ، ِرا اِِل ا

 َُو راِ َظِرَ ِ . ھ را  َوِر اُُُض ا َكت ُھ ،ُو و
رة داً، . ِ َري أِر ام ر ت ا  ل اراإ  ،ً

ََِم اَِد إ ً ِرھذ  ؤَتُ م .م َر اأ ن ذا؟ نو 

ذا وَُ طِت داُود وَ ِل  ُز َرُ . زروُع اُوَ ُب داُود ھوََو 
 ِِ ن ِ وَف َِا ن مِر اأ.  

 أِر ام، اُوك اذن م ُط اوِء م ھم أوَك اُوك   
 داِثِإ  ُ ُمََُدن إذحارب أو إ وٍعأو ر ٍ . ُض ن

 ،وو ،ز ،وآش ،طو ،فل آ وا ا  وكا
 وٍرأ  ُ مدن . إَُُر ا رار أووُك اُا  أ) لُو

ف ن ھذا ا ُھم  ِ ل اراإ َ ُوِكُ ( ؤَتُ م ِرھمذ  
  .  أِر ام

َِ ًََ َل  رِم اََل   ِوُ .   َدو ، ذه اَل ھِ
 دُِر اَن ا تطوطض ا ِھنا . ر  ُبن او

ر اأو ا    ُ ٌء ُدو ُوا أُ ،دادٍط وإرطإد .

  و َِ د ذيك، اا  و  در ات ھذه اُِر
 ِ إ ِِ َ ُا َع، أرطُ نُ م َظ أْر . (وُظُر  ٢أأ

  ).٣٤ام 

ذا . إن أر ام ھ  ًَِ ٌر أو ٌق  ري اوك  
ُد اوُل روع إ أِر ام، ن ؤَف  دُ  رد وكري ا  ُأ
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ري اوك، أي اروح اُدس، ُرُدَك أن َذ و اظر ا ن ذَك 
  .اك أو ادث اُن

ُوا  ِة داُود    . ح داودِ ررا اِ ِطُ ذيُر ا
ا ِب ًر َطُ  ُِِ  َرَك داود ُھَو أن ، . راِ رُ

 داود دة دِِ او دة د رة اا ھُم ا ر اأ .

 م ١ِر ات ٢٣و ١٥أوَم داود ا ظ َف ُرُِ  َِط ُد ،
وا  . ََد أردن، وو رو ، و ًر داود نو

ٌد   أِر ام،  وو م . آف م دُ دةا  داود َھُ
إُ أو   ُري ول، نُِ َ ُر ذا  َد ُن 

  .هِ ُو ََِظرِ 

   ٍت ء داود َُْ م ِِن أ ذيب اُد ا مِر اأ  .

 ُن ُرً وَك ار ن ادء   ٍت ِء داود َُْ م ُرى أ .

 أِر ام ُف ذا َف ٌك  ٌل )  ٩ -٨: ٢٢أر  ٢(
ٍر ل آب وط  كٍ  ر . ن ،دس ا ًداداوا أ د

وا ن ِم زو دھم  ٢. (أور ا١: ١٨أ(  

ََ ِل ٌةَ   

   م ار ام ھو أِر اأ  دادا ُد أھم١٤: ٧أ ،  

و  ذا وا ََ اذن ُدَِ ا م ووا وطوا"
َُم  ط ُرِء وأن ا ُأ   ردم اُِِرن ُط واََُوَر

  ."  وأُرُئ أرَُم

 ھذا ادد،  ً ُن اََِل إ ار، ن اة اد إ اة 
ِ ُ ُُ دُ ًدا ُد ،ُ ا .ھ ھ ُ ُو  ،ٌر "و أ

 ٌر ِر، أ . ّرِل اُُ ُض َكُھ ،َر وأَِل أن أ نو
  َُك ُد أنأُر َظ ." اَ أن َ   ٍدِوا لُ ُِد أنَذا، أ

م  ٢ھذا ادد ن  ر اِد  ١٤: ٧أا  ً ب، أوَ ِرن َظ
 ا َِّوَطِد ا ا  ُُط ُنُِ مَ نو ،.  

وُح ِم وَل اُرت وارار  ھذه ا ن ار اري   
م، ھو ِر اَري أِ  َء  : ُُرهأ و ،َت ُطُر ِ ُرَقأن ُط

www.arabicbible.com

info@arabicbible.com

الخدمة العربية للكرازة باإلنجيل

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



   

١٩ 
  

رأ .  ر ن طر رُق ُن ر ن طرو ، وطر
 -٨: ٥٥إء . (ار وطرِ ، ھو ُل إرِع اواِت ن ارض

ن أردَت أن َل  و اظر ا، وإن أردَت أن َل ). ٩
طر َرك وَِك ُم  طر ر  و ،َك راءِة أِر 

ما .ظرِت اُُو م وَِا  ًظ ًُف در وَف دھ .  

" وٌرم" أِر اري أ ٌد  واٌنُ وةٌ . ھ ر ٌرأ إ
د ُف أن طُِ ن أن ھ َِ  ، طُ ن وداود 

ً رھ ًدُِ ُظ أن  َم ِت  ذِر وذَك ُد د .  أِر ام
ن ب ِد  ود واو م ا َك ا ن أھَل ا ا

 . وَفوم، وا ُ َُُھ ََِِ وَدُُو َر أن و أن َُِ ٌَرةَِ  إ
 َ ، دا  َُُھ ِ إراَدِة َ ُمَِ َو َوُطُر َرْل أ م ِو

 ِِوُطُر.  

ي ُرَُك ن ري أِر ام ون أر ول  ؤدُ أن ُأ
ووك إ د َك ُ رَن ن و ظر  ون و ظر ان، 

ا َل ھذه ا ط َس  ُش ا  را ِا  ل ،ر
 ّا ِِّا ِر وم، وا .  

  

ِا رل اَا  

  أل اَد اَدم اََُِ اظَرة 

   ،زرا وَ َريِ رَ ٍعِط ُدأ وَف ،لَھذا ا 
ِ اَذِن َُِن  َرِ  د ا  ََر  رَر ار، اد . أ

 ِ ً ار اِري َِِ ًَطُ ا ُن ا . د ،ِواو
ُظُر إ اء  ،ًِوَف ُد أُِ ُُن ُم  إطِر ث 

ُم أُر . ُء ا، وأُء  د اأء  ل ا، أ :رال
زرا،  وأِر ن َِك ا َن ار ا داَرت أدا َُد إِِء 

 ِّ د ا  ُءَت أَش وَظ وَب وو َ وا ،ِ ا.  

 َِِّا ِ َن اِ ُوَدةَا  

www.arabicbible.com

info@arabicbible.com

الخدمة العربية للكرازة باإلنجيل

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



   

٢٠ 
  

 ُ راَءِة زرا و وأر، َك أن َم أن اروَع ن د دأ
دَث روٌع ن ا . ا ا دَث  ال  ِ رال

َد ھذه اودة او واً إُُ . ا د أن  َََوروش ودةَ 
ن ادف اواِ ود . م.ق ٥٣٧زُرل، ورُس ٍ إ ُُو م 

وُرَن  دأت ُ إدة . ن ھذه اودة او ھو إدة ِء ال
ووا ن . ِء ال،  دأِت اُوُ واطد ُزُِ ادن

ا  روز   نَر اأن ظ ء إِن . اھذ ِد ِلو
داً  إدِة ِء ال ّ إ ِِم ان، د دُ ُلأي .م.ق ٥١٦أَ ا ،

  .  ًن ادِء دِة ِ ٢١د 

. َم زرا دِة ا ا روِع ن ا. م.ق ٤٥٨و م   

 ِ ًظ ًُ ،ِِّھن ازرا ا َن . َد َزد أو  ًو ً
 ُُر مَق و ذيِل اََد . ا وعر ُا ُت ھذه اد٧٩  ً

ُوا ِن ا . ءِ دةن إ َءا  وعر ا ت او
  . ً  ٥٨ال ب 

 ا د ا وعر ا دِة ا  َمر و 
 ً  .مأور ِد ول ورء اِ دةإ  ِ ن ھدُفرَط . وإ

ِ إدِة ِء اور وَل أورم    ِ ا .  

ََزرا و َريِ َن ُِوى اَُا  

   َُِِم ادَد ال ا  ُ زرا و ري ظَرة،  إنا
 ُرة ا ب .تُن ھذه ا ضَظ اُ :  

دو ون ھذن ارن د اُب ُُ، أي زرا، ب  -
 دُا را ا  را ُا .  

-   ِن ھ ِو  ًأ زرا و را َُو
. ادث ن ار اري، اذي ھو ا روع ن ا ا سِ 

وھُِ ِن أ ًوِن اووع اُ  ل ن ھذن 
َُن رِن ان ھذ لُ ِنَز  ، ل ن ھورلُ : ا وُھَو أ

 .ِء ھَِل أُورَم
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-  أن ا ،زرا و ري  ُددئ وا  د ھود
 َل ِنُل ا َُِ  ُإ  ذج اوا . 

ھَك ٌ آر ن َري زرا و، ھو أن َِ ارن  -
ِن  ذَج ظ ًن ادة دُ . زرا ،دانوِن ھذان اَ َمُر
 وِبُأ  ًدا نُ ،ن وو ،واھ واِعأ و د

 ًظ ًداِ ُ لُ َن . ًُ ن ُأي أ ،ًو ًِھ ن زرا
 ِ .ُوا ِدر ً ِوَزرا َر ُل نن . و  أ

 ً  ًء  نو ،ًِرا. 

وح، وت ھذه  ود َد ُل ُ تٍ  - ر ًَوُ
 ِل ن ُتا. 

- ِ أو ھ را طوِطُ  ران ا ُ كذو : 
اح اول ن ُل  ُد َم ار ا َث ُد ل 

م ُ ُُده ،لَُ أن  ن ذيا  . ن نِس ا و 
َل ُل  ،َط ُب  ِداً   د أن ،نرح . اا 

ِف  ر  ِنو ندن اُد ھذ ، نزرا و ن ا
 ِب . بت ا ُُوو ُدو ،ِراواُت إ

 ِب  ٍ دوِث  رُا. 

-  رانا وع، ور ًإذ ُ راطوٍر ون أ ِن د
 ِب ِلِ ن  ُل َلَُ  دًةُ ُم دُو ،ًط ُرِظُو . 

 ِب  - َُا ِو رؤل ا ُھِ ِنَُ زرا و إن
. 

  ُدُروٌس َرَدةٌ ن ِِر َزرا

را وُ ن داً، ون ُ ل واٍد  رَم أن َِري ز  
زة َُا َُ . ِرِ َ ًِدَُ ،َدةِ  ٍر لُ أن أدُرَس ذا أود

  .َزرا

َز  ارُل زرا   أن أُر زرا، أود ر ُر إظ إذ . و
ء أَظُدة ان ا ٍدوا زرا فل، وداودو ،و د . ل

 ِ ٍموإھ ٍ داُثزرا إ ُد ت .  
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 َن زرا " ١٠: ٧رأُ  زرا  ھ  ربا ِر ِبط ََُ ِلََوا 

  َمُِءً  وَو ًر لراإ ". زرا، و َة ُص ُ ددإن ھذا ا
 ِ إ ٌو لِرا . دادا ر وزرا ھ ِة ن ولُث اُ

َِن اَِن  .د َودر ، لُ ن  ِ َر زرا َبد ط .

 َ شو   َُ ر زرا ِة ن ُث اث . اُا  أ
َس ھ ر د ،زرا ِة ن را ،  م ِِ ن رَث ا ذا ا

بّ  رُطُرِق ا  ُوِك  َنرِد ارو.  

ِ ِم ٌ ٌم . إن ھذه طرا  ِ َدُد أن أأ وأ
داً، وم ُون ظرت ط  ونُروَن و ُ نُوم ھو أن اا ،

ِرھم ااِن إ ز ن واَ م أنُُ ل ھو ذاَك . وَم اُإن ا
ِ ن ولِث اُا  َُ  ِرُسُ ِ ن َث اُا َ ذيا .

َل اُُث اُر ن َ ِر ً ًم ُ ن أنُِ ،رةُد او.  

د  ذا رى َك أنُُِ ، ل  زرا ھُ ُر إظ
ول، ووِف داود، و  زرا   .  رُتَق وذ 

زرا وم ور ار أب أ زرا ُرََُ ،ا ِ . زراو
س، ازور  دب اا  ٍحول إُب أط ًو أذي ١١٩ھا ،

  ويدداً  ١٧٦ . رن ا رن ا وُلو أطُح ھذا اوھ
، ِء ددن، ١٧٦وُل دد ن أداده ال. ارة  اب ادس

 ِ ن ون . ِ  ًُِ زرا ن م رُ وھذا .  

 ُد أِب ا رونُد ا دٍر َر ا  زرا ن 
 ًراِدُ ُلَُ ذيودي، اا س ا َم ،ِھٍنََ ََُدِ َم ُ أن 

 ادَ َدَرَِ اد ا ُِ  ِ ُ  ًد . ونُِد او
ظ  ًدَب دوراً ِر زرا ون أنِذي اِل ا ِل مدد اِم ا

وِ إ ھذه اُھت، َد زرا اَ ا . ھو ِ اوم
ا ن ا وِعر . ذيل، اا  ما د ذي أزرا ھو او

 ود أر زرا  ََُرَق ٍل ن ا. أَُد ُؤهُ َُل ُروِع زرا
  . وا اذن دوا زرا  م   ِد اروع

 ِلََ ِذجِدئ وََ  
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  ِل ٌ  ًر طُ وَف زرا َر ُل  –إن َُ ِدئ
 ِلََِ ِذَج ًھو. أ  ل ن وذ دأ َك : وأوُلوُن ھ د

َُ ٌللذا ا ل وَك ا رُا ُ وُن وَف ، ُل) .  ذاِرن ھ
 ء، ) ٣٦: ١١ُرو لُ وراَء ِوة اء، وھو ا ّلُ دُر ھو ُ

أظن أن زرا وَ أووت  ِِذِه . وُد  ھو اُد ن ُل ء
 ُداِد اا  ًءِ ،طرِرهِ اِ ن و .  

د : ادأُ اوذ ا ِل  اذي  ُُن ِر زرا ھو
 ِطُ وَف ،سِل اِ ن َق ُدهُ أنرُ  ٍل ك رُھو ا ُ وُن

َ ُم َُ ا ردواِت ا ًِداً وادًة وإرِ ُ.  

 ٌدأو اھ  ِل ن زرا ُهّإ ُُ ث وذ : َ إن
ك واُرد َِل  ،ِوَف ُوُر ُل  زم ِم ِِ ھذا رُإن ھذا . ا

س دب ات ا  ُر ر ُُدهو ، ِل ُق  ًدا مُ ٌدأ .

  ِذِه،  ٣٣: ٦ وُع َل" ذِههُ، وھ ِرو ِ وَت ًوا أوُن أُط
د رُف ُ رُد ُ أن ل، ود ُل اَُم ُ ُ ". زاُد ُم

  .  ،وَف ُوُر ُ ُل  َزم ِم ھذا ال

َم  ، ًو َس  :دأٌ را ِن ِل  ھو ُ أن ُ ُدرُ د
: ٣أُُظْر أََُس . (ط ُوُر  َزُم، ل ووَف ُض ور أر ِ ر

وَك اذن روا م ُن دم . رى ھذه ا   ِر زرا) ٢٠
  ًل أ ،مَِ ِم ُو  طلِء ا َدِة دزُض و.  

د : وھَك دأٌ وذ ٌس ن ل  راهُ  ِر زرا
 ، َك ُُدهرُ ذين اَِوَم اُ ن أنطن ا ْ و ، َل ُل

ََ ُن ُرهُ أِظُ  ِِداِوإ .َِت إھَِ ِوُلُ وَف  ُدوَ ن أن ِ
 ،ًِ ِآذا  ُسِ َد َكوذ ، َد  َنَل أ" واَُ ن ُواَإ

ِ َ اُ رُد اََن واَل  طُ ُواَُ ُوا أنِوُ  نو ،ًََ ًَ
  ." َُِِم

 ِرَ سِدِأ اذا ا ُل  وَف ِدَئ إ َِ ،ٍل
ِ َل اَدُرُس ا  ،رىُأ .  
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  اَلُ اِس

 َلَ ُِومُ اٌت ُو  

  َن ا زراَ ِرِ  ِ   ذيُس اََِدأُ اُم أن : ا َُ د
 ر ا َُطُ ُِوُ وَف ،ِ َل َلَ مذا ادُرَس . ھ ُج أن

رات إس َِر ٍُق، َ ََِم ذا َن  زرا وَ اَُود أن 
  .ُواُِوهُ َد وَدِِم

 ارول وس  ِم ِد اطن   ) . ُظْرُوس  ٢أُورُ٢ :

طُن ُ)  ١٥ -١٣: ١١؛ ٥ -٣: ١٠؛ ١١  َد وأنُ أن بُ وِدٌع، وھ
د ُل  ُن . وُھَو َِرُف أن أظَم دو ن ھو ان. ش

 د  نر أ وَف ،َكِِ . َر ُدَك أنرُ  نطا أ
 د  نأ .  َ ن ُرُف أ و ،ءذرُق ا َنطأن ا 

رفإرق ا َكَ ن  ِل ن َكِ . و أنھ ُُ  نو
 ً ًوُن أ ذيوا ، ل ر رآ ً َل َك أنَ رُ . ذا أراَدَك

ُ أن وَن طُ ًرًَ، وإذا ت ھذه ط  ان ِك، وَف 
َُك اطن ن وَن  رُ َِدك  ً ًن . ط ُنطَك اَُُ وَفو

َء دن ُھِ"ِل أِل أدَك د وون،  أط ُج إ . ذا
اً ُرَس اطب؟ دِ ٍرَ ٍدََ ذھَب إ ُد أنرُ " ًََ ًوُن ھذا ھدُ وَفو

وَن اُ ن ُ َك، وِ  وَنَُ َو أنوُھ أ ،ُ َك ُُدهرُ ذين ا
رُا َدا ِ ُبُ ٍر ٍدَ  ًَط ًَرُ.  

ادأُ اوذ ادُس اذي ُِرُزهُ  زرا ُرٌِط ٍل وق دأ   
ن َل َل دا ًوُ و دُ ول أ: اس اذي َق ودره

 . ونواُ  نرُ ، َل وا أن  ُسُم ا ُ د ًأ
ھل أُت َم إرِد ؟ ھل أذُت ُ اُوَ "او  ،ءون، 

ھذه اُ ُر و   أن واَ " ا؟  اط  ُ؟
وُ َ أ َل ُل د  . ُر ذاِل . وھ ن ُل ُ

و أن اطن ُومُ ُل  . أٍُس، واطُن ُل ن ِِل أٍُس آرن
ُ َو ًد ُل  و أن  ،وع ا َُ ُد أنرُ و ُُ
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ِِ ن ُا . ًَك أم إوُ مون أِ  ،ُسَك اُِوُ د
  )٣٣ -٢٧: َ٨رُس .(وون ُراء اطن

أوً، وُ . ُِر ُر زرا أن ھذه اُو وَف  ن إھن  
وَف ُوُن ُھَك اَُر َن . و ،ُد اُوَ اوا ن ارج

ا َل َلَ ُم أن َُ َد رَا  ُدوارُ ن نذرض، اا  ِس .

ُن  َُم ا ،لَء اِ دواُ مأور إ ُل اَد أھ د ،ً
وأروا رَل إ اك أرََْْ . اون ِط زِم وروِِم

ِ إَدِة ِء . بوءًة ذ  ِفإ  ِ ُبَ ر ط
وذَك َُوُل ُر  أم د وا ون اور، ) ٤زرا .(اََل

 ًو َرىُِد اٍَد، و ءَة ا د وَنِ وا) . ١٧: ٤ ( ٍطر
. رج  واٌ وُو ،ن ال ال  او ن ا

َُِ  راُر إطو ُنُِ و .  

د رَ اَون . أ اوُع ا ن او  ن ادال  
دِة ِء ال، إرَب اوون اذي وا ون  أورم 

، إروا ن َزُرِل ا ودوا دا ا نذھن، اا و نو وا
ون ِل "وَل ھؤء اوون، . او ودة ُ  ،مُ ُل َود

 ً مُ  . ور إُك أ ون دَرأ ِ ُذ أن أُ ِ َذ  د دو
زرا ." (ُھ٢: ٤ ( ول وَِب زر ،نَ"  ٌب مُ َس ،

زرا ." (ُل  ِ ُب  ً ، أَر اك وروش. ھذا ال
٣: ٤ ( ِل ً وذ ًدأ لَِم زرذا رأن . و  ذيھو ا  ُب

 َل َل.   دأن ھذا ا َرَُ أن ِ:   

 ، ُط  إ  

 ، وَة ِدَم أن  

 ، ِب   

 ، ِدِ ِم  

 ِط ِب.   

ُل  ا  أن وَم ُ ِؤِون ون ون وع   
ا .ا  ل  ٍلَد ن أيؤِر ا َسب . وُد أذا أھ
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ف ا  ِرَن وؤَُن ا ورن ا ٍط  وي وم، أا
َ ا ھ . اُؤن وُ وح أنو ُمُ  سن ا ٌرو

دَ ُرُج اُس إ اُ ،ُوُل أن َل إ دُ . ،ِِؤن ط
رةوإ اص اَظورن ، وارء، وذ ُض . وي ا وُلُو

 ن أمِؤُ واواٌء أ ، دًة ءن ھؤ َل س أنا . َإن ا
ون   ٍص  نا َ ُ د رًة ًُر ُت وُ

ھل ُؤِون  ًوع ا؟ ھل آُم وع "إ، دون أن َُم، 
م؟اُِ  ربص وُ  " ُبط ٍ  ُل ًر إ و

ُ  ُؤُِن  و ،ً نُم ا وُ بط ،سن ا را  َف را
ُ ُرُد أن   ٍت  أود و ، . ٌص ذاُب ھر د

ِ اد  ٍ رٍة ُرِب رِز   ،ِِ أن ُ َُِدراً در
وھذا وَف وُن ن أِل  وُن ن ُظَم . ُ  اء ت

م ان وُ َل ً مُ أن روِرھُ ن دوا وُن وَف سا .

وذدئ اِد ا ًوُن ا ھذا نزرا و  ر ا .  

ل، واذي ُ : ادأُ اوذ ا ھو   وك ا رُذي ھو اا َ إن
 د ٍوُ لُ  ُر وَف ، م زم  لُ ُرود، ورا

ِ . ُ  ءرزرَع او َ ُ أن  لا وذدأ اداِم إن ھذا ا
ارب وَل ام اذن ُِرون  ٍد او ِل  اذي وون 

 .  

 َ ِوُ  َبَر و وم أندٌر ا َُُ ھو زرا و ُ
زرا و ِمأ  ن  ً ،ِِ) . زرا ْرظُ٨ -٦: ٦أ ( م د

داً، إرُل رٍ إ رُ ً وا وَدوُل أن ا ،ََْراطور أرا 
د، وت ار وروش ن  َ ود  را  ٌر مدو

ون د َش ٌَِك ِ ِق، ) ١٦ -١١: ٤زرا . (دِة ِِء ھِم
ا أن وروش أدَر راراً وِر وُھَو دارُوس،  ِت رِم، ودو

" َن اواُب  ار ، . اؤو از دِة ِِء ال
  ." ُ زِوا ھذا اب. ُزِوا إدَة ِِء ال، ل دوهُ ُم
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 ،ِوُوب ا ورراطَل ا ،كذ  وًةرُت أن "و ر
 واد  َُو ذيب ارادوِق ا ن لِء اِ دِةإ ِ َلِ
  ) ٨ -٧: ٦زرا ." (طُِم

وَُك اِ  ُ َب د . َُُ َلُِوأ ُُت إراَدَُِ ذاوھ.  

  و ازرا ھ ِر  نِ وذ ٌدأ : ن ِِ ُ وُم 
 َِل ِ لِ   ونِراُ نذون ا وَك اُص أوُ وَف ،ِ .

 ، ز وى آ   وَن أَو ،ِِ ن ُل َ ُسرى ا د
وأن ھذا ال اذي َُل م ُن   أن  َُوِد ،دھ دأوَن 

ودأون ر واِم  َدهُ وس د . ُل ُِظوَن أن ھذا ھو 
ك اول ودر ُل ء واوة اِ وراء ُل ء  رُھو ا َ َل أن

ُ ِ وُم .  

 ٢٢-٢١:  ٦زرا . ذِه اطر ُُص اذن ُظرون إ  ل

ذا ووب ان ا ضرأُ أن ا مُِرن ُط واوذا، ر وا إُِ ن
وا  إرال  دِة ارب ا ،د وَل اوُد دَة  وإ ردا

ن . ا مَِِن َر ُروَن َُوَن و نِؤُ َر ن ُف ذاوھ
 َِِرُطوا  ِل ، ون ُِدوِن أن َِروا اوَدةَ  ُص . اُ د

ِ اُد ادُد  ُ  رونِ دون، وودة،"اددة اوون " اُِ
 ِب ون إ . َل أن ُ ُدرُ ِِِ ن ذيب اَك اون ذُِو

  .  َُ ام

  دأ اا ن إُل ا :نذا َ إن   ل  ونِرط
 ِ  ٌ وُ  َل دون أن وَف ،ديِا .  زرا ُُِ ُھ

 ًِ . َمُ وأن َطُ وأن  َ دُرَس أن ِِ  زرا َد و
 ُرَف َ . أ َ إرال  ، قَِ ِ َل زرا رَف دو ِ ََِ

 قَِ . ٍم ََدِ َس َؤُ و أنزرا ھ ََُ ُه دذي أا ِ ُل َنو
م َرُِل اََا  د .  

ادأُ اوذ اِر ن ِر زرا  ُق  ِ ھو دأٌ   
اً  د وا : ُ ُ ، ُل ُلَُ د  ،رََن ا ِا دُ ِل 

 وِة ل سوِة ا نُ م َُل وروا َظ أن  ًوَن وا .
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داً،  َد  دُ ُُط َبأن ا زرا و َري  ظونُِ وَف
 ِل ِمإ .دات اراف وراَء اا    ُب َط وب و

دو ون ھذه اظِھرة ھ دأٌ وذ آر ُدهُ دُث  . اُورة
 ًظ ًزوا أن أذا  ِتن ر نرأن . ا ُ ُدرُ  ر

 زا َس ھذه ال، وذا ا وِةدُر ا ن ھو ُأ َرُ.  

   َكن ُھنوطر، وھو ادوِث ھذا ا رٌب آ . ِديدأُ ا
و ازرا ھ ِر   ِل ن ر : ً َق د ُ وُن د

َم أداَة ھذا ال طُ ُن أنطا بُ ،نِل إ ن رضا  ًظ .  

  ا ، ِل ن وذدئ اُض ا زراھذه ِر ن ُ  .

ھو ا  ُُو زرا ن  ،روَة : و ِدَم أن  ُط إ
 ِط ب ، َد ِم ، ِب ِلِ ن ، .  

ل أَت واٌد ن ِب ؟ وھل ُم أَك أداةٌ وة ؟ وھل ُم أن 
 ِ وِة د؟ط ِب َِك ن ِ ُل َق َك ھو أن   

   

ِدس لُ اَا 

  ُِت اد

 إذا َن     ِد  ا  ُدُِ ِدَئ ازرا اَ ُرِ رُ 
ُز  وِع اد رُ   َر ن ،ِ ُلَ ُھَو َُُ ذيُل اَري  اا

ود َن . اذي  أن َدهُ ُ إذا أراَد أن َُق  َُن ِِل اس
  . ًِ َِِِ ََذا اِد اََِريّ 

   ُب إَج اإ ،ًوا  َن د . د وُدن ا دو
 د نٍت وأزواٍج ون َزو وا زو ن مِوَُد رل و  وا

 وِسُ ًِر ًَِل إ َ ذيُر ال، ا .  ِو إ َِأ
وا ٍء ن أدود، : "ُؤء زو د ودن ا ً ظُت أن دو

ن ون، ووآب، وأن ار ن أوِدھم وا ُِ أدود وم ُُِم أ
وا  ُِوذا، ُت  وادم وُم وُُم ورُُم وددُت 

ون  اون ن ان . َرُھم زو َءھموا أد ن مأ  َمدوا أ
  ) ٢٥ -٢٣: ) ". ١٣داً 
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  أرُف أ. َُُِك أن رى أن  ن دِ أُوٌب آر  اِدة
ن ُُوٍس ودوَن ََُِم ذه اطر، ون ھذا ن أُوب  اذي 

  . إَُ اُب آذاك

 رطرَج اذي إا  ِل ِدَسُ ن زرا ول أنَا ِ
وَن . د ن  رُل  ارا .ن  ِ، أ  َن اء

 ًزاً روُِو ً رُ . ِ َل لو ًر ُرَج أن ِ َُن أد آ
إن ھذن ارُن ُِھ ذج را ن اِدة،  وو إََف . َُل

ُُوُأ.  

ت    دة أو اِدئ ا ن َث أن  ، ِر ن ِرُب إذ
ا  ً ُل ُ َن إذا ،ُُِدَََ ٍص  ُ َدھ أن 

 ًظ .  َر ُتد أ" ِل ِدُت اِ ".  

وإُم اَ او ا  أن َدھ  ُ ٍص ُرُده ُ أن   
 ِم أ  َُزهذي أ ً  وَد . ُ  ِل ٍل ُ ٍص ن ُث 

 ُُ ذيِك  .اِ ن  ً ُل وَف  وِن ن تَُد أول اأ
ذا ن  ُد أطَك  ًظ ًٍل . ھو دُ ُر ٍل ٍر ذا ال

ُ رُدَك أن   ُج أن َُل، وإن َُت  َُه ھذا ال، ر ُ
  . وَن زءاً ن إِ ِِك

وھُم اَ ا ا  أن َدھ  ُ ٍص د ُج   
َ وَد ِوَن . إ أن  ،َ وَد أن  ٍص ن ُ ُدرُ د

وِص ال اذي ُرُدهُ ُ أن  ًن ِ ھذا اص د َق وأَذ 
 َُ .  ٩: ١وُ ِ ََِ  َر َذَ ،" : ِم إَُْوإن َر

واِت،  ِء اأ  مُِ وَن ََِن ا إن ،وھَُُِي وَم َوُِظَو
ھذا ." َْرُت ِن إَِ ِ ِن ُھَك أَُُم وآ م إ ان ِاذي إ

وَر وَل أُورَم. اُن َن أُورَم ا َِ أن  ن ُ د أراَدو .  

وان ظُر إ ا ا ص اذي  أن َدهُ  ُوَد   
َ . بِ ً ُ َد أن  ُ ذيل اََه ا زامإ ُ در

ٌَل . إ ط َس ِد وَن أن  ،َُ وَد ُ ُُده ذيل اُر
ِل ، وأن وَن د ٌ ِن  أو رؤِ َه ِل  ھذا، ل وأن 
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 ُه إ ِرُ د  ِل زاٌمإ ِد وَن . َُزاإ  ُرِظُ   ِل
وَت ر ُدي ورس ولُ أ . ُد ن  زاُل  ًِراطور

  ر ور، وإراطرِة ا  ً  أو ًز وَن ٍد أن وُز 
 ِِداإ ُر إُ . َرظ وٍم ذاَت ُرأُ أ  ِر ن ح اا 

راطور إا ،َُو  "ً؟ َكُ  " ، َل" ُتَُت َوَِْ
ََِ اَُِك إ " و أُت، "وُھ ُد ُ ظُِر إزاَِ " ،َُتٍ 

َف ََ د و واد ُُت ِِر آ راٌب وأوا ُد أ . اد
" ذا أَت طٌب؟"َن ارب   ن اراطور ل، د ) ٣." (ار

)٤ ( ، وُل ء"وُھا ِإ ُت إ . ُِك وإذاا رُ ك إذا ُتُو
َ وِر آُ ِد وذا إ إ ُِرُ َكُدَك أ َن٥." (أ (

راطط أن ا َس ُدَث أل و ،بذھ  ِحا  َقور وا
َدهُ واد از ل زو . ِل ِِزاب إ  ُ رَك د.  

 ،َ ُل ذيص اا  ُ َدھ أن  ا راا ا
: ٢٩أل ." (دوِن ُرؤُ  اب. "ُرؤ ِل  َدهُ ھ أن وَن 

١٨ .(رؤذه اِرَك ھُ وأن ،َدهُ رؤ ون ب أن  ِل َد إن .

  َل أن اً، إ رِ َِدَا ََ َص  ،مأور إ  َر د
ُ َن ِت اُوَا . ،نِ رء، وا ا ،َََا َ ََإ مُ ًِ

ود رَف دد  أراَد أن ) ١٧." (َھُوا ُ َِوَر أُورَم"ُم، 
  .ََُ، أََر ارن

 د ھ ا ُا ِل  ُ وَنِرط نرلَ ا. 

َ ُض أ . ًد رَك ھذا اُد ُرؤهُ  ِب ََُِ ، ابُ 
أوَك اذن . ادة اروون وَم  اِس واوح ن َب  ن ََُم

  صوا أن ادِرُ م أن ، ِب ًةدًة أو ُر واو ووند ھم
َِدِ ن ً َ ًِطإ ِطُ عا . ُُره ذيد ات ا دأ ن 

 ِل ِمِا  ِ  ِب ِكر  ُدرةھو ا.  

 ُو أوح، ھَُا ّد ان ا د ٌ ٌص  ُض ر
ُرَن  دأُ اُد لُ  .   ،ًد وُد ل  د
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 ،دوا ُوُدأ ا  ، ِل ًء أن اؤن ا  . ُرظ
ِدُ رِة   ٣ -١: ٤. (ھذه ا (  

 ُد ھا  ُم ا ا ُول ا وُر ة اة ا
 ِل . ُأ   وُل ة ر م ظ ، ِر  .  د

 ً و   زأون ُسن ا َم ). ٥ -٤: ٤(دَُ َل أن َ دو
َق َوُ ََِوُس ارول اذي ). ٤: ٢(اَِك  َطُ أن  ذا رُ َووُھ
  )١٧: ٥ُو  ١." (وا ِ إطع"َُولُ، 

 ُأ د، ھ ا ُصٌ ا د ِبا  وُن  وَنو
 ِل . نذب اا  ورا  ُل ُُده ذيا   ُراه  ھذا

 َل وا م .  

 ُد ھو أ ٌَِ ٌ د ٍق أو ٍوُ لُ ر ُرِ ٌص
 ِل. ِ ذا ب؟ن اس و دُر ان ا رقو اھ  َت

ً أن َُِ طرك،  ُ َتُ ك، وإذاَطر  دء أو أ راضب إ
ط ب ھوذا ا .  ًِ َتُو ، َل ُل َتُ ن، إذاو

س دُ ٌرو إذا ھَك ھُ ،ك رُض م ااِت ا و . د
 و ندَل ار وُع أن رة رأى رٍة وإِ وِق إ  َت وا

س دا ِِ ن وُع َر  ،وصُ) .  َوُ ْرُظُُد ). ١٦ -١٢: ٢أ
 ِ ُل ُض ر د ،س دُر اا  ٍة د ُب د  ِل

وُ . ِن ًِ   ُم دُ طرذه ا  را َِد ذيد اِا
س دُا.  

    َل وُد ذيص اا   أن  َرةُ اِا ُا
أوا إ ھذه اداد ن  . رٍس  ُِل ھ أن وَن ذا 
راح اا:  

ح ن ُطُوِع اَِر   ُُن ُل ال وَن ُُِم ُُِونَ " را
وُُت  ذَك اوِت أ ًِب َِِْت ُل واٍد  . إ ُظوِر اوم

ر ا  لل وا  ًا رُ  واو مِط أورو  ُِِ . مو
 َِ ُ ن وراذاس ا رُا و ِ و وإ و ْن أُأ . لُ َن
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إن ھذا ھو أُل إٍح ) ٢٣ -٢١: ٤ ." واٍد ذھُب ِِِ إ اء
 ِلََِ سرا ِ   .  

   ُأ ھ  ِل ِد ر دا ن ا رؤ ُ  ٌص
ِ . ًِل َق  ً وَن ق أنَ ِلِ ن رؤ نُ أو إ . ُُِ

َ ِ أ َء إا ََِ ُُضر د ً َِ َُ ذه . ھذه ان ھو
 ِلََِ ِمِن ا َ ن  ََُ  د وُن إ د م . ا

ووا  روَن . ِطْ أٌد أن ُوَف  ن إِم ِء اور
اول أن ُِطوا  ن ِ  ِِِء اور، وم ِطْ أٌد ن ھؤء 

ُ رأى ھَد َُن ِِل ق  ،ِ ن َ أن.  

   ُ أ ھ  ُُره ذيد ا ر ا ٍت اَ ٌص ذو
و . د ،سح اا  ُر  وِرَُض ا أن  َظ

 ًََِرُ دًة ِذھم مَوون إُ بن ا َضرام، وأن اُ  
داً  دُ ودم اَُووا إ  دوا أن ن  مََُزم، أِوُد ) .١- 

١٣ (و ٍت َلُر  َن د .  

   ا َك اذ ُأ د ھ رظا ُب ا صا. 

.  َن ًُ أ ُُل  ًظ ًرب، وأن َ دهُ ِم ذا ال

 ِ َََُذي إِل اََ ُُومَ َن  َزعزََ  ًَِ  طھذا أ  .  

   ر ُراا ُا ُأ د ھوفرُف ا  ٍ ٌص ذوَ .

 ُُِد ذيد اِت اِ ن ٌ ھ ٌ ھ َإن ا .  

   ُأ ھ  ُُِد ذيد ا ر ُا ُراُِ ٌص . 
 ُ ِدُم ا َ س او ُف ،رو ن ر سح اا 

َِ ٍد داِد ما " . ،ًَِزَ ُر راً، واَ ُُِ َق ا َن أنِ
وارُء ُ زي، ن   ِد اََت ُ ُو ِروِح . وازَُِ َرءً 

 َطُُُدس ا٥ -٣." (ا .( ا ِا  ددھذا ا  و، إنھ " ن
ط َن اِ ََُ مِِ  رونُِ ل ،وار ".  

   ُ  ُُره ذيد اأن ا ر ھ دا ا ظ واھب .

ا  ِ ِل ًُِ ًظِ  ِ  ُد) . ُظْرُوس ١أُورُ١٢ :

٢٨د ا َوِھَ ً  ،داَرةر وا .( ، ِر ن ح اا و
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 ًا رَُدًة ون وو  َنَ . ِبََِ ِب ِء اَِ ًِِ َم ظ دو
  .ھذا  ُھَو اظم. اِت

   ُأ ھ ُ ُُِد ذيد ا ر ُا ُدٌف اھ ُ ٌص
َِويّ  داد  .أَووا ، ِر ن رح اا ُظ ٣٧-٣٠ُ ،

 ت وم . أوَُم، و ًدا َِِِِ ع َبا  د د
ُم ن وا وَم ات،  ن، وود او دِھموا أو زوُ  ن دون 

 ٍ لُ  واَ ن موأ َر مُِِأ  وَنر وَف موأ ،
ال، وأُم وَف ُُطون وراِت ِِم ، وذَك اُر ن أم 

ود وَد ُب   ن ُُطوا ُ َراً ن ُل . واُِر ن َِم
ُ، ووُد َب  . ِء وأو ھ  رُف   ُ ِواُ 

  . أووِت  ھذه

 ُ أ ھ ،َُ وَد ُ ُُره ذيد ا ر ا لُ ا
راا .  َب َب ؤدُوَد و راا  ُدِدُم ا ، راٍعو

 . َُ ُدِا بُِ أن َ ،ِ ٍِدَواَموَُد َطَ  ًَ.  

  َ ا رََا َِِطَ واٍع ُأ د ھِِ ر ُا ُُد . اِ
َ ،ل . ُھَو ََِري  و َُذكَ  ِا  رََا ِط ط واٍع َس وُھَو
  . وأ ًِس اذي َُوُدھم

ُم   اَ ارن ص اذي ُرهُ ، وا  أراً،   دُ
 ِدهِ ھ ُ ُه هُ إطذي أل اَم اِد . إَِ ورء اِ  مد أو
 . ذيل ا وُم د ،ًداأ ِظَر ن ِا ط َب  أن 

أ" ُد ِل  ھو ٌص طُ اول  وع، . ُ َرُد ُ أن
دَُك  ارض  . ََُُد أ َلََ ََطَذي أل اََل. اُِد أ) ". و

  ).٣٠: ١٩؛ ٤: ١٧

  

ِ لُ اَا 

  إَزْر ن  إ اداء؟

  ا ِ ِب ذت إ ُك أرمُھدِد اا  را . ُذا
 ًو راِضن ا راَب اَذ اذي أف او ِلِ ن َق ُل وا .
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  ًِر اروج د أَذ و اَب ن  ُ ُُده ُذ اا
ٍل ل اُذ اث ن اودة ن ا ا دِة ر .ود ِر
زرا و .رِر أ  ُُدهِ ، ِب راُذ اا أ .  

ِن ن إرأن ذاِت     ر ھوث وأري را ن ًُ إن
 ِل  ِھُ ب ،نن را . ن رُِ وثُر را

 َوأ ، ودي ن ت زو  َُِرأٍة أا َِِب اَ َِِِ ن ًزءاُ تَ . أ
ت ن رٍُل أَُ، وت  زو ٍ ود رأٍةا ِ ن ُرُِ رُر أ

وذا، ظت أُر  اِب . أُر اَب اودي ن اَدة
 ،ذا أود أن . اوي وُ ر ھو دراَر أ أن  ِر َم درا دُأ

 ّر ٌل ُ ر وأ.  

ل وا َُطَا  

ُ اس طُ  

ل َوُد اََا :ِر ٌَ  

 ذا ال  ٤٨٢َدَث ھذا م    را  د، وال ا
لُ  ُ ن، ارِوا وا رس ادي و راِت ٌَطَِرُ 

را  راطورُر . اَ ٌ ل ھھذا ا  را ُ وا
 . َرََزھ، إُ َوِ، وزوُ ھو اك أوُرش  ُلذا اداَم ھ

ُ ِوٌح ، ون ُِدوِن إرِم   ُروٌبَ َم ُد دوع، وٍُر وأُأ
ا  ٍدَدُ أرُ   رَرِب أ) . ر٨: ١أ (  

 ًء  ً َِو ََِت اد أِل . وَِ ن ِت َوَِوُد
زوِ اراطور  وُظَِر َََ أَم ارل اذن وا رون 

ُم . اََر ِ أُرٍ   ِ طء، وا ت َورَِب ر .

 ً ََم َر  م ُرشوَك أا نو.  

ِ ُد اََرش: اَِن ا ِِو َا َْ  

 ُ  ُرشوََِك أَراُف اا َ د" : تَََدهُ أذك وا َس إ
 نذوب اا ِِء وَؤ را ِ ل إ ََِا ك َوِداِن اُ لُ 

ََُ َر . أوروش  ءا ِ إ ََُِر اََ ُُ وَف ُ 
 َوِ َؤُ َر أنروش أوك أَُل إن اُ د نَُِِأ  ُنُأزوا
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 َن ِِدِه  ذا ََُن َد اك ُرْج أرٌ ... اَِ إ أ ِِم تِ 
ر، أن  ِت َو إ أِم اك    ديِرس و ِنَُ  بَُو

 ُنأ ن ھ َُ ُكِط اُُِروش، ووذي . أك اُر اأ َُُ
زوا َروِء اا ُ ِطُ ٌظ  ِِ لُ  ُُِرُ ن ن

  )٢٠ -١٦: ١أر ." (اِر إ ار

أَب ھذا اُم اَك أوروش وُِدَِ ،َِل ََِِِم   
 ،رَُِت اا ل ،نروا وا ا ِِراإ َل إَل روأر

ِ  ًط ٍلُر لُ وَن) . ر٢٢ -٢١: ١أ (  

ِث ُد اََا : ِِّر ٌنر  

   ت اوَر ا رسدي و لَ ت بُن إر دَث
َد ُراِة ِت ٍل . وا ارن رَُ ْنَُ م نرذا اھ نو

ا لُ  ِتَِت اََا لُِ َؤُ أن َ َن ،ِدّي نِ َرض، و
َ . إَ رِم اك َر أ رَُ أن رى، إَُد ا نُ َدَةِواُر اُِ َنو

وَن اَُِ ََُْإ نُ َدٍةِر . (واَر ). أ٤ -٢: ٢أ َُأن أ  واَُوإ
ِة ِِل اَِك  ھذا اِراح،  ن َرد ٍف رََِ"د  راُحِذا اَب ھَأ

ذ ََُرةً  ا َِوَ َ طُا َََوَ ،ًراَ ُرشِوََك أر ." (ا٢أ :

  )ب٤

د ت ُراةُ َِِت اََل ََِِ إِرِم اَََِت اَِت ٍُِف   
داِت ا ََُن ٍَِك .  أن َُِن ن َرِم اك دَُِء اا َ ٍمدَ

َ ََن  و زا ََد ا ن ٍب ورَ ن  ُُِ ْنَُ م ،ِِر ِن ن
 ِِرأٍل وإَُر .  ،مرن ا نو ،ُرشوَل أأ ،ًد وِك ن د
 ِرم  ُ)أ ( مرو)ب .( ُ ُتت ا د  َنَوُ نُ ،ُر

ووُن اُ اھم د . ُث م اِ ُِنُ ٍر طو) أ(ارم 
  ط ًدةوا ً ٍرأةا لُ  ذاك، وھا  ٍ ِء ةا دُ

َواِھر ود ،ُ  ت َُط  ط ُُن اِب وا. اك
إَ ِح اك، و ) أ(و اِء ت ُؤَُذ ن ارم . واُطور

ِ َ دوَن أن )ب(اِح ا ت َُُل إ ارم    ُث ،
ِ َوط  رُ إذا إ ، َكرى ا . ًِر ُكَِوُن ا  ًو
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ِر  ا  ُ ت ن رف ة ھذه . و ك، إن ھدفظِر ا ِن ُو
ُرھ َذ  وا ،ُ  ا َك ا رأة ھوا.  

   َدُ ن ٌصَ ،ِ ر  ََ رى اُِت اَن ا
 ا َُُرَود، وََُن اََِن ا ي، وُھَوردُ َن ر، اَرة أِ ا  
َدِوِت واَ ُذ َِِ  َرَِو ھد َر . ،لھرَة ا ُرت أو

ھ أن دَُل ُ َراِة َِِت اََل ا أَ اَِك ر طإ  ِ . َل دو
   ًداَر أُِ  ر أن يَرَدُكذ  ُرأ ُط ، ود .

  ا ُر اِظُ وَف رأ ُدذي إء اَرى أن ھذا اَ وَفو
  .ِة أر

ود . م َء اوُت د ُدَِت أُر ِء  ٍ أوروش  
ُ لُ ن َرر أ ذاكم آا  ٍك وىَب أُِراِة أُ  ِ

ووَ أوروش َج دي وِرس  رأِس أر، وھ . اَل
ود . دي ِ راطوررِش أ إ ً  ً ود رأًةا ُ َلذا أووھ

رس اِء . وط ،رن زوج أإ ،َوُم أر ،وات َدو
 ودِة إ ًإذ دوَل ا وِرِء اِ دِةم وأور .  

   َِ ،كَِِر اَ ِب َدِ َِ يَرَدُ َن د ،وٍمَ وذاَت
طِن ِل اك طُ نَُذه . رن ھ رِأ ََِي اَرَدُ َر

َت ةُ وھذا ُ . اُؤاَرة، ا أََرت َِدوِرھ اك أَوُرش 
َن ُل ُرَدَي ا  ل أِر . اراطور وَُِب اُِران وُدو

ون اك أوروش م َُر ُ َُِ رَدي، م ُِْرهُ إھًِ . اك
َ اِِ ا. وم ُ َُْةً  ُر أھِظُ وَف ءرى أن ھذا او ِ 

َدِھُا  ِھذه ا .  

ِا رد اََا :ِر ٌرط  

ِ، اذي ھو رُس ُوَزَراِء    ر  ردا  ا   ُھ
 ن ھن   اطرِق . دي وِرس ارر، وإُُ ھن

 ُ ُدوَنُ ُن ا ،وم لُ َن ُ  ،يَرَدُ وٍد ھٍل واُِء َر
 ،ً  دوس اُ ُر اأ ُُُ ت ذيا  ،ًأ ًود" َكإ رب

هُ وَدهُ ُد د وإُ) ". روجُ٤ -٣: ٢٠(  
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َِ ن َد و ،ُ يَرَدُ وِدُ َدِمَ ِظ ُن ھذاھ د إ َ
. َس ُ رَدي َب، ل وأُ  ًلَ ِب ُرَدي اَُوِديّ 

ط  ََ٢٨ ھَُن اََِك أن ُِدَر راراً وُل أ ُ ) ٦ -٥: ٣أر (
) ١١ -٧. (ن ام اِدم، وَف ُُر إ ِل ُل ودي  وِ ارض

 ٢٨ُر ًدِد وِم إدِة اود، ََوََِت اُر  َُ ھُن واِك 

ھر ر . ط زا أو ر ُر  ُور"و ." َد وُدَم اذا أ
  . ِوا ِء  ھن اذي أراَد إدَُم" اورم"

   ز ،كراِر ا ن يرَدُ رَف د ُرأُ أ َوو َُِ َق
ةً  رُ ًظ ًر رَخو دِط او رَج إٍد وَرِ ًِ) .١: ٤ (

ََح اوُد ووا ُوِح وارد َر اوت ا وا وارن 
  . دي ورس، أي ام اروف آذاك

ُ َن يَرَدُ ُر أنت أََِ د وِحُُ  ُع إ رََوُح و
َُِت ا   َُ ًوَُر ُ تََد، أر روا . ُرھُِ ًر  َلر

 ِ ِل كا َع إ ر أن  َبود، وطدِة اراِر إ ن 
 ِرا ِ راُطورِء اأر  رَُِر. ا يردُ ًوا ُرت أ

 ، وُل" َل أوٍل دُر ل وَن أن كِد ا وِبُك وِد ا لُ إن
 وم ُدَع رُُ وادةٌ أن َُل إ اذي  داداِر اا ك إا رأٍة إا

 ُ  ذھبَب ا ُكا ُ د .َد م أُدَع ذه وأك ھا َل إُ
 ًو ن١١: ٤." (ا ( ، وُل رأ ا إ ًوا يرَدُ َلر

ِك إن . ِ ري ِ ِك أِك ََِن  ِت اك دوَن ِ اود" 
 تُُ و ً ھذا اوت وُن اََرُج واةُ وِد ن ٍن آر وأ أتِ 

." ون ََم إن ُِت وٍت ل ھذا وِت إ اُك. وُت أِك َُِدون

)١٤ -١٢ (  

 ، وُل ٍر َر يرَدُ ُرت أ" ودا َ ْب إإذھ
ٍم  أ َ وار وا و و َِ ن واون وَوُ  نودوا

 أً وواري وُم ذَك وھذا أدُُل إ اك َف وأ. ً وراً 
  ت. اُت ھذا ھ) ".١٦(  
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   وھ ط ْرُِ م،ُروشوك أرِة ا ُر إت أَد دو
هُ  إ ھطل أ ،ذھبِن او .   َؤُ ِطُ ُ  ًداو  َطو

 تََو َطوَف ا) .٣ -١: ٥ ( ٍََو ن إَِك وھَُر اِت أََد .

 ،ِِؤاُ  َبُ دَل أن  و ،َُِط ھ   ًَِ ُِكَا َ كوُھ
َ ،ُِث َوََدت ن َُِر  وِم اا  َِ ٍََو ن إَو وھُھ َُْد

  )٨ -٦. ( ھ ِطَُأَوُرش 

َ ھن َِوَ ِِد ُدَِ ُدوَن ِرِه ُِرَك ذه اوِم اَِرَدة َ اك 
رار. واِ ََُ ُرُ َن ُ يرَدُ ي دََ نو . إ َر دو

َر ن ِِ و  ،ُوا ََِوَد ا ِِِزيرَدُ ن ََِِ  . ٌدَل وا
 ،َظ َئ دُ  نھ ِ ن" ُھرًة إر ً ل  ذا

 يردُ واِ ك أن ُْل ِحا و ًون ِذرا) ".دأَ ) ١٤
ََََل اِن، وُظ ھ.  

  

ِ ا َُطَا  

 َِا َُِا  

ل وُد اََوم: اَ ِ ٌَ  

ِدس، أت ا ا ووَع ِر أر   ِح اا  .

 َك ا َِ َد اَوَِ اُوَ  أِر وھن، م ِط اُك أن 
ر ار أذ ر ُ َرأ أن ِِا دُ ِدن أ َبط ،مم َُ ،م .

ودَث أم رأوا ن ِ إذاِر ُرَدي ر ؤارة ِل اك، 
 اك  ذير ال، . ارَئ وُك اَف او" يَرَدُ ِ ذا

" ،ًَل أوروش، ." " ن اواُب " ُِل ِدِِ اظ ؟
 ُل يأَرَدُ ً ". ،كَل ا ،ُحا َََط دُد "وَء أ لھ

ن إ اِل أم َس د؟ وظُا " ًَب إذُط ًراِ َء د نن ھو
  . َِِب ُرَدَي

ِ ُد اََا :َِو طُب اِإ   

اذي (ُرَدي، د ھن  وإذ َن اُِك د َد اَزَم  أن ُِرمَ   
، وَل اَُِك ھََن )َن د َََر إ اِر َطَُب إذَِ ًِب ُرَدي
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 ًِ" : ذا ،َُِرُ ُد أنرُ ٌلَُك رِ  نراطور وَت اَت أُ و
ن ُِرَ؟ َب ن ري ُرُد اُك أ"ءَل ھُن  " ،ِِ ُل ؟

ط . إن ارُل اذي ُر اُك أن ُِرَُ "ھُن اَك،  ِس ا وَن
  َُوُ ذيك اِج اِك وا َُُر ذيَرس اَك وا ََُ ذيا

ِرأ . ُراف وك اِء ان ُرَؤ ٍلُر َرُسَُس واا َُدُوَن وِ
 دا ِ  رسا  َُو رُو َُِرُ ن ُكا رُ ذيل اُ را

َِرُ ن ُكا رُ ذيل اُر َُُ ذاھ َُا د دونَُل ) "٩ -٦." (و
اك ن أَِرع وُِذ اَس واََرس  َت واْل ھذا ُرَدَي 

َذ ھُن، اذي أَ ََُدوً ) ١٠. (اودي اس  ِب اك
 دا ِ  ََُي وأررَدُ َسرس وأس واذاك، اآ ًَرُو
 َدُ َظَر أنَوإ ،َِرُ ن ُكا رَ ذيل اُر َُُ ذاھ َُا ُد َدىو

أ ََِو إَِر ا.  

  َُِط َِھ  َ رُك أَل ا ،َِ ا وھذه ا ر، . وت أ
"َِطِ و ؤُِ   َطُ . ِلك وا و أ ِ د 

ُض ن وُ  دوأن ا  ت ُتُ ًءداً وإ ِ وَدة ورِة  واِ
َم اُك أوروش وَل ر ا ن ھو وأَن ) "٤ -٣: ٧." (اك

ت أر ھو رٌل ٌم . ھو ھذا اذي َر  ِِ أن َل ھذا
د َدََك ُِدَر راراً دِة ُل   ان . ودو ھذا ھن اردئ

  ."واِرن ن ط

   َُِ د ُن أرَف ھ توذا اھ  . َفو ،ِِ و
ون ا رَجروش ووأ . ً رُ رأ ِأر  ُنھ َوا

ِ . ،كَل ا ،رأ ِأر  ًِواُ نك، رأى ھا َر د
َف أطَََُ ُ ھذا "م ل، " أوُم ھن ِب ا أً؟"

اِ، ) ٨" (ارُل؟ د ُدَل أ"  ب ً نَل ھِ د
  ) ١٠ -٩." (أُُوا ھن  َك ا"َل اك، ." ُرَدي

ِث ُد اََذ: اراُر ا  

د َدَر . طن اوُد اذن ون  رس  زاون  ور  
  را  راطورا  ودا لُ ِلِ رسدي و ِر ن راٌر
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ر. ان وارن ن ط   رسدي و ُرُل . و ذا
ون . اود؟ أط اُك راَث ھن ووظ ََُرس ُوَزراء ُرَدي

 ََُِ ُ  سر يَرَدُ ن لُ كن ا رَبود، إدِة اراِر إ
ِا وط ُا رر، وأ ُوَزراء، واراراً . ا دروا

ل ورار اس اِ .  رسدي و  ودا لُ دِةن إ ِندَل ا
َل  ٢٨ و ًُِ ًرارا درواط، أط ٢٨  داِءأ لُ ِل وٍم إ

ِ أٍَُر، وَل ) ٨أر . (اود ِ ِلِ وز، و َ ِرَ  َكَدَث ذ
راُر ٍة ُل اود اذن وا : َرُد اََِك إ ام أََ ر ار

اود ُ ل أِء  إن راَر اِة ھذا أَذ َة ُل . وِ ًم وت
  . ام اروف آذاك

ُِت اطا  

 ،ًُج أن َُر    ذا؟ أول ھر اِر أ ديق اطھو ا 
ِس اذن رَزُوَن َت ُِم   َِ ٍمَِ ِةِء اط وعُ رار َرأ

  . اَوت

   ،ًِ ِدواَ ِمإ  َرَ أن ِ . ِد َملُ إَُ ُرِ
: َ١٢ون . (َ ِ إراھم، ُِرَك أُوَك اذن َرُوهُ، وَََِن اذي ََُوهُ 

٣(  

ُِ ُن طَِ ُل َُوس َِھ ذَدة اِا ،ًِ . ون ھوُت ھَ
 َِھ ذَدة اِِن ا َِ ٌحوا : (إَُ م أنَُُدورُ  َنر واَُإ

ُم أن َُوا أيَ ٍء ي ن، إن َم َُوُوا ُرُدوَن أن ََُل ھذا .): "ُِم إ
  ." اُر ُِم

 ًَِكَ : راأُو  طَُ  ا ََا إن  َُوُطُو َ وَن ُِ نذَر . ا 
ِ  ن ھذه ا ولُ رُس اوُ" : ً ل ءا لُ ُم أنَ ُنو

وَن َب ِده ود من ُھذا  ون ُ نذ ر) ". ٢٨: ٨ُرو (

ا راة اُا ُر إَذت أُِأ د  ًِطرا ُ ن ،ك  ظ
  ا ِوَ َت إ أد ا ،َِ ِدِه اِ ِق ُلَ َنر، وِة أ

ا َِذ اَُود َن اَدة را   ا.  
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   من أھ ٌدةوا ھ ، روِفُظ    ا إن ا
 لرررٌط . ِر أَ ُدوُ ك؟ِ ُروِفُظ  وُد َ ُن أنِؤُ ل

ذا َت ُ بَ  وُ رُد أي  ن ِدِه أو  -َواِل ھذا اَود 
ون إن أََت  َن ُلُ . َط ُ ،ِن ََل ُل اء ُل َ ًر

وَِك وُدرِك، وإن َُت ُلِ َك دواً ِب ِده َِك وِرَك 
وََِِب ُطُرِ ،َِِك دھ أن ُؤَِن أنََ َ ُل ُلَ  ُدُث َك 

َِ ِِر  طُ َ ُمَِ–  َكذ َتُرَك أو ،َا ِ ُر .  
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الخدمة العربية للكرازة باإلنجيل هي هيئة إرسالية مسيحية شغفها نرش كلمة 

الله يف العامل العريب عرب اإلنرتنت وعرب وسائل إلكرتونية أخرى. وتقوم بتوزيع 

الكتاب املقدس مجاناً للجالية العربية يف أمريكا الشاملية والقطر العريب وبلدان 

العامل. باإلضافة إىل مجموعة من األقراص املضغوطة التي تحتوي عىل كتب 

روحية، عظات، تراتيل والكتاب املقدس. 

ملزيد من املعلومات الرجاء اإلتصال بنا.

يحفظكم الله وميأل حياتكم بالصحة والسعادة والسالم. 
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