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ل ولُ اا  

"ُو لإ إ   ٌظَرة"  

  

ً، وم ُْن واداً ن ا ر   وِدُ نُ م ُو لَب إِ إن .

 ًأ ً ِوُ َن ٍص إ َُإ َ د وو ،ً ِوُ َن ل . ُِدَ
 ُ ُروَن أن ُوع، ا ُوب أ وع، وإُ م أُمر َد إََإ و

ِة ُوِد ٍن آرن ِدر ُو ِِد َم ِِ وَب  د وإ
وُراٍِق  "  ُطب اَب"ود أَر ُوُس إ ُو . ھذا ال

ِر . َ ُسوُ َ َرَ ُ أ ِوان ا َِرا َُواِر َُِ 
د أَر ُوُس إ ). ُ١٢ورُوس  ٢" (و ِِ اد"ا ِن 

: ُ٤وُوس  ٢؛ ١٤: ٤وو) ُو ث ّراٍت  رِِ اُوة 

  ). ٢٤؛ وون ١١

 ُو ر أل. وو ھو أِ ًُب ر أل ارُل   وو 

ُ ُ إَل و، أي ُوِوس ذي وا ِِ صا ل إُرا . أن و
  وسُِو مإ"، بُِ " نَرن ان أن ھذر ُُض ا ُظن

َ إ أي ٍص َُن ُِبَ  ، ُِد اروَن أن ُووس  وُ م
 ًَُن ر  ُُِر و َن ً.  

   ًَُ ًُل رُِب ھذا ا َن د .  ًِ ُرََُ َن رو
ُِر . َزََُ ذيس اراِطون ھ رَأ  َراٍت ط ُِدم أب "وھو

 أَلَ " اطّب ادث، وُ وَُ َدِوا ِدُمِر  وب أُ  ن
ً دً . اِد ادد،  م ارُول ُوُس ؤرُو ًوُھوَ ًِ َن د .  

َل ُو رت ُوُس ار، إد ر     َدِ"،ُن "

 "نُ "إن دراً د ذه اِط اَ وي ار . ُدل" ُھم"و 

را ِِر  ُسوُ َِر ُو َن  ُر ،لِر ا  .

َب ُوُس ُورُون أن َ م دُع َِص ار ن اص 
َن ُھَو وُو ). ٢٩ - ٢٦: ُ١ورُوس ١(اذن َُِرُھم اَمُ َُء 

 ِھذه ا  ًءِإَ رَُا ِ َرَراً آ وُن د َدة، ا.  
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  ًِرُد ط    ِ ،وع َِ َزًةُِ َنر ُو ُلُل إ ُ
ُو ِلإ  .  ط ِرُد مُ ر َ ،ً َنرو ً ُل ُو

ُو ِلإ .  

ا ُو ُلُر إََُ ُو  َُُِ ذيا َا ن َل َُل ا
ِ ِإ  ً دِو مَ ،طوفَ ، ُِھَو إ . ُوِ َن ،ٍبَِط

 ًن ِة ا، اذي َن   َطد أم، وظ ٌِِر إَ
ِِا  ً ًِوا .و ،ا َِا  ُو ُد دُ 

 وداِد اإ  دھُ م مر ن ًَِ ت ر أن رُِ
و إََدم ). ٤٢ - ٣٨: ١٠ُو ) د َن زوُرھ داء 

 ُط ذيب اطَب ال، ورى ا خ ا ؤرَُن ا ُو ،طفَ
ك وَن طُرس  دَح ا د طُرس َ ّب إ را  أن رَأ

 ِِة ا ر ُ َر رَد أ)٦١، ٦٠: ٢٢ .(  

وع اُ َ ِِ ُو لَر إ رى . لُ َُ دو
 ٌوَرةٌُف وَك ود وُنُ ،َكراهُ ُھ  ِھُمُ وع ا ن 

راً  ِل إن ِ واِن ان،   ًَن ُوُع َ و ُھَو 
دُد ُھَو أن ھذا . ان- إن رَ ال اِث ھ إ ِ. ان

ِ ِ َُ َد و ، َن ذين، اا.  

 ؤرَُ ِِد ً ظَُ ًَد ًِ ُو َم د ،ِھر ٍِبق وٍخ د
 َُن َُ ً ًوراً، أب .  َ ُوُِوس أ ً ٌنَُ وأ

 ُو ن ًوُ َنِد ). ٣: ١(وا  دوا رِر ا ِِ دُ 
ن  ِ إَدأَ ُوُع َُُ "اَل اِث َِِل  ادد، وَف ھذا

 ِ َذي إروِم اا إ ،ِ ُمُل ." (و٢و ١: ١أ(  

ُخ ن ِد ا ون ان  اُو ن  ؤرُھذا ا ُرُِ
ُِ رُ  أي ن ُِب ال   رأ ،ِِرىُا . إن

ِن ً وإن ون دداً رِق  ُ ِِإ  نَ ون اَا
إن إل ُو ُھَو ِِل ر . اِت ن ھذه ار  ِة ُوع

 إ ِِدن ِو  َموع وُ َِ ور اُِن ا م ظٌُق وَد
س أن ادَد ا ھو ادُد ُ .وِده دِب اِء اُ ن روَنُِد اَ
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ُو ِل ِد : "ا  َصَُُب وط َ َء د ِنَن اإ ن
 )١٠: ١٩." (ھَك

  

 

  

ِلُ اَا  

"ِدِ ٌت"  

 ُ َل د د ،ُوِ ِ د ،ًَر إرّي وَا ِرا 
ظَزة اُِذه ا واُِرُ صَض ا . م ُ ن أ ِم را و

 ھإ وُُ ًوراُم أُ ٍدِوا لُ دى نم، وُ لَا َك إن ُھُ
  .ن ِِل ِِل ِِل ِم

  اذراء رَم

زاَر اُك رال رَم، اَ ت ذراَء ُطو ًَرٍُل د   
 –ود أََر راُل رم ِس ار اذي أَرهُ زر . إُ ُُوُف

 ادان  وُ ِدَن وا ذيِھن اا–  ًإ ُُِ َن َ أن . نو
 َُ  نِؤُ م ِھَنا ُك أنََرهُ اَأ ،ِدِم إ ِبك، وا ُ

َن أن َُِر أداً ن ھذه   نن، و إ ًِ وُنُل، وَُ َُ
د أََر اُك رال رم أَ لُ . اُِزة اظ ا َدَت
ِأ  ِ َنلُ إَِمُ . ور تَ  ،َكا" وُن ھذا، وأ َف

  )٣٤: ١" ( أِرُف رًُ؟

ُرَم أن رم ت اك َف ُُِن أن ُدَث ھذا اد   
 رَل ز  ٍنَدِم إ ْبُِ م َ  ،ذراِوّيا . ن نِؤُ م ِھُن

َُِ َِِدِة إَزة وُِ .،  ،كت ا َتَََم آر ُد أن
ُطوِِ َ آَت أن ِمِ  َل  ن َِِل : "د َت  أت

  )٤٥: ١ُو ." (اك

ة رُن اإ  

    مَُط وَنُُر واُ نذِة ا رِض ا ٌ رتظ
ة ن وَدِة ا ود أَرِت اَ . ال رِر ا َة را ُ) و

١١، ١٠: ٢ .( أ ة ا رَر اا أن ظُ ردن ا
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 ًَ وُ ت َد . اَل و ،رةُ ھذه ا رَم اَد أن إ
  .ُم ِ اأن رأوا ھذه اُِزة، أَُروا ا َ أرَ 

َة ن َُزِة اد    را ُ َرَذا أ َتءَك و َق ھل
ً، ودو  و ًوا َدوراَُِ زةُِذه ا ُِرواُن أذَن ارا لُ ؟ُوا

ت ِھُن وزوُُ أ. أنَ  أََرُھم ُ وا ُوَن أن َُوه
 ادان  – وُ ُوا –أھُلِرَ وا أنُأن . إ ف إُوُم ورو

 َرأُ أن رم  و ،َوآ ،ِر" ِ َرًة ُ مھذا ا َ ُظَ ت
َِ ) ". ُو١٩: ٢.(  

ةُ ا َ رأوهُ وُِوهُ    رَر اَرى، أُأ ٍَِ نَد وَل و ،
ظزة اُأن رأوا ھذه ا . ِِزُِ  َة را ُ َل ذا

 ُرَف أُ ُؤِوَن وُُِروَن اُِ ََزِة اُص،   ؟ظا
 ذي ُھَو ابّ  –ا روا ،ِ ودُوَا  َا.  

ا  ً َر ن اوع إُلََ  

د َر ُو اَت وأََر ِر اَود اذي ِر ُُن   
 ا ا ِد َِداو ِِدَن و  وُعَُ َ ا  نا

ت ث وات رَر . إ َِِا  وُعُ َن د رت ٌَِد ھذه
إ أُورَم، ودو  أُم ذھُوا ُ َُِِو  ٍَد أَذهُ أھ . ُُن ُِره

ِج ادن ُن ا رىُ .  

   وا أنُدِرُ ٍمأ ََ ُرم اَُّط ،ِزلا وَدِة إِق اطر و
روا  أِم ٍََق َو أُورَم، ووُدوهُ ُ . وَع م ُْن َُم

د وَف أھَ ُُم ََ . ُل طرُح أ ًِ ادة ادنا
َ ُ أن أُوَن َِ" ق، أَُم،  أ َ مأ َُط ُُ ذا

  ). ٤٩: ٢ُوَِ) " ؟

   ً نُِدواِن إ وعُ َِدين وا ُلَ ھذا– أ ُ  
ِو  ٍن ِرآ  ُداهوو ،َُط . ُ أ ُ ُوُل ُهَ ن

ُ ُوُن  ًُِل اِب اء  ال،  أ دِرُ أن ِ َن
 ن ،وسُا ُ ن وَُا ا  ًِطرُح أ ُداهُث و

 طھذا أِدذِه ا ًرا ً.  
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 ٌتط  

    ً د ُل د وَع اُ ُد أندُم واددان اا رُِ
ا ِ د َكداً، وذ دُ رّيَا ِرل . ا ود اوَھَر ا إن

ِ ِلن أ ًدا َر َ ء. ھو أن وَھُرھو  و ًَِ ا
أي أن–  ٍت أُرى،  ُوَف ُري اد  . ًَُِس ھذا اوھر

لُ رَء اود ص، . ُھَك د آر آتٍ  وُد اَن ا  ً
  .ن اد ا ھو رُء ا اَُرك ورُء ام اود

  طد أ َِ ِلِ ن َركُء ارذا ا ًَِر ُ . ُدرُ َوُ
ة ن ُروِع إِِ إل ٍم وٍء  رر اَِن اُ َِدَ أن

 ل زر ذه اُِزة، ن َدَم . ٍص  رَء ُم  ذا
 ُو واَھُِق أُ ِنإ أي َ ءرھذا ا ِرُ ن تَُ .

 ،وِع اُُر َُل اّل اُ َل مَرََ َوو   وإن
  نذَر اُِ دوِن أن ،ِوُ   َنرََُ ورُُھذه ا ُ د  

  .رَء ُم ن رِم اَود

   َ أْن  رذه ا ٍص لُ َرُِ ة وأن رل اِ َ
ُِوُ راھ َل أن ،ة را .   َُر اُِة و رَل اِ ََُ ل

ِء اَُرك اذي َك َُؤِن، وِن ارء اود اذي ذا  رِن ا ُُِر
  ام؟

  

  الُ اِث

ُن ا" َ"  

  ُو ِل ًَ ِ ِنََطَ ُدوُ ََِ . رُتَق وذ
ل  وا) ُو١٠: ١٩ .( ذھَب إ د ا َطوُع اُ طد أ

إذا ). ١٨: ٤(ا  َِرِِ اِرة، ورأَ ن ِر ا إء 
رى أُ ِ وِِن َد وع ن  رَت ھذن اََطن، وفَ 

.  

    ُر وُ ل ودد اا ن ،ِرِهإط  طھذا ا إذا و
ُص ام،   ًَن َلُ  ز ،ِِطُُب وُُص  د َھَك 

ُم  ون دُ وَُ اَطُ ا  إطِرِه، ). ١٠: ١٩( دُ" ً
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 ) ".ذي ). ١٨: ٤وع اُ لِ ٍر ُرَن ُھَو أَھذا ا إن
ِ  ُلَ َن ذاَء و ذا ِ ُرِظُ . ًأ  ُ" ن

ت " اَِرة، رإ ا ا ِِد َِدا َدو ،ِِد  َِنُأ ُ 
وات َث.  

  إُن اَن

  "ر د َن ُث رةَِء إو . َِِد َب ََل اود
َ  اَر وَد . ُدَِ إ ُُر إء ا . ّوم ات، وَم َرأ و

 ِ ًو َن ذيا َِورَ : اُ  ُ  ب رُروُح ا 

اِن أرَِ َ اَُِري اُوب ُِدَي ُورَن طق 
  رُا  َنََُِل اِر، وأُرََ ُِو ... ََُر وطوى ا مُ

. وُ اذن  اَ َت ُُوُم ًَِ إِ . إ اِدم وََس

ُ اوم د م ھذا اُوب ُِِ م َدأَ ُولُ  م إُ) ". ُو١٦: ٤ - 

٢١ .(  

   ََِوا ِ واٍُن أ َِِ مَُدأوا ر مَدِة ا ن روَن
ُوِ َِل اس  ھذا ام دُ مُوا أأ ول اُوا . د

 ِث وات ِن ِن اَِرة، ُ َُ وُع دَ  ا َُد ُأ
ھذا  . أن ُدِرَك أُ  إ أَظِم ٍن رَُ اَُم  اطق

ة وُ م اَ ِِوو ِ ًَوُ نوى اَُ وِن ب ط َِ . ن
ُ ُطَق ن اِرة ھو أَظُم ٍن   ،قطا  ُمھذا ا َُر

 ََُذي أص اِل اَِ ن لِ ٍل .  

 أً أن ُدِرَك أنُ وَع َن ُُِن َن اِ اوم،   
ِد دِء ن ُو  رأ ا َِطر . رُ  رةَِن ا إن

َُل ُوع د َش َُ ُھ  اد، ل أُ ًر  ط ذا نَ 
وَن أَُُم  ُ َنذَك اِل أُوِ ن وما ََُ ُب ُھَو أنَر " د

َا ".  

ةِ    دِ ءن ا ًدا ٌل دٌد ما  تردى ا َن
 ُ َد أن َواٍت طو ،واتُ َبِ . ٍَذة َِ ُِد أَم أ مُ

 ،ُواُ ن ٍَرة"َل؟َُ أن َذا " َذةمُ ھذه اَن زو
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ارة ُھَو، ذا َ أن ََُل ن َِِل أُوَك اذَن ُؤُِوَن ن؟ د 
ت ھذه اَذة ان ن اس  ھذه  ررا.  

  وع اُ ذِ ُن ھ وع اُ مَة و ُع . إن
اوَن ُوع اُ ؤِوَن أن اَ اَ اُم دِ اُولُ 

إن ھذا ان ن ادف . اوَدةُ ِت وِِل اس  ھذا ام
  وعُ ِلَِ ن  ط ُرُِ  ذيُر اََُا ُُ ھو ِِد َِدا

 ََُ َد أن . َلَُ أن َ ذا ُرُِ ِِن ر رھذا ا ن
  .ن َِِل ُلِ ٍذ   ھذا اِم اوم

  ن أھداِف ر آٍن  لِر واََُا رھذا ا إن ِ
ُو ِل رطوط اُُر اِظُ ،وعُ . َلإ ً دُرُس 

ُوُع  َُد رأَ ن درِج ِر إء  أَنُو ،ُظُِر ُم َف 
 مُ ،رةِا  َرھن  َُ َقطُ طا ِد أن ِِز  ندِل ار .

وُ . وُع ان اذي أَُ ورھ  َُرسَ ُوُ ر ََف  ُُِ إلُ 
ً ارَن،  دََُو ًِوع، داُ وَرًةُ ُو ُمِرَ َف مُُر ،َ ا

 َُِ  ،توأ م أ نءرُ   ِِور ِِ ِقط  َُ
  . ھذا ام

   َُطرا ًوَھر ًر ِطُ وعُ ة َ  ُو  ُم دُ ا
وع اُ ًذاِ نوُن اَ ِ   َرآ . َ ذا  ُرِظُ ُ إ
  . أن ََُل ُ ِ وع ا  اِم اوم

   ََرأ أن ران ا ُرُت أ ن طو ،ا َ وعُ ُذ
" ذا   ٍَذ ُؤُِن ن ُوع أن ََل؟"مُ ُب َذًة ُِوان، 

د ظُت أ  ُطِ ٌُذ واٌِد ُوع أن َُب ھذا اَن َُرِدِه، 
 ُُراد، وإ ِِ ََُب إرادر َ ن ُبِوُ ٍَطر ،رادةذه ا

 " ً أن َُل أ  ،ََُل ُوُس  طرِق ِدق، ول، 
  )٦: ٩أل " (َرّب، ذا ُرُد  أن أََل؟

ِف    را  بََُدَك ھذا اُِ أن ُوع، أ ً ْنُ م إن
ُ اُ اوُود إ ذَك اذي إَرَق  رَھَن أَو ، ٍَطر َ ِا

 ًَك أَ َسُ ُد أنرُ ذيوا ِ . ،وع اُ ًذاِ َتُ إن
را ِل ُو ذا ُرُدَك أن َلَ  دَك ھذه اَرُ أن َُأ . و أنوأر
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 اوَت   ٍدِوا لُ َُ ذيم، واُا ّا ر فِدَئ اا
 ُِرُف ذا ُرُد أن ََل دُ ُُِ رَء َُ ودُ طُق 

  .  َُ ون ِِل ِد اوم

 اَُرَھن ُن اَ  

ةُ ادون، َء ادَ . َن ُوُع  وُمُ َ ٍت  رُوم  
ؤوا َد رٍ طو ٍن " ُ اُوس،"اذن أُطَِق ِم إم 

 ِ ضَُ  وع اُ زِةُِ ن واِ ،لا م إأور
مُ ھذا  اطر اذي  ِرَھن ُوُع اَن اذي أ َُ . ارص دُ
ً أُرى  ھذا اطر، وا ت  د. اِرة ِ َزًةُِ َق

"طَِر ا رِض أنا  ٌنطُ ِنِن ا وا أن  "!

) ُو٢٦ - ١٧: ٥(  

 َن ُوُع ُُم، َم أرُ رٍل  َِِوٍة  ِف ذَك   
ل دَم اوج واَِن إهُ  اِزل، وأَزوا  واطِ ا

دوهُ أَم ُوع دٍر، ور . ف ر ذاُر ھَِ نُ م ،وعُ َِ
 َُر ل ،ِ َطُ ُ و . َُروُع ھذه اُ َدَم

 َل أِل اُر َل د َُ رِھنُ َ ِا ،ُ" َك ٌُوَرة
ن وَءوا، ." طك دُل اِدَم رُ"َدهُ؟و  إ ط ِر ن "  

أم أن َُل . أ أَر أن َُل ُوَرةٌ َك طك: "َُم ُؤال  
ُم واِش؟ ون ُ َوا أن ِن اِن ُط ً ارِض أن َِر 

ِكَ ا َك واذَھْب إَِرا ْلُِم وا ُولَك أ ُوجَِ َل ط . 
ُد  ُ وُھَو ِِ إ و ِ ًَِطُ َن  َلم وََُم أ لا

) ".٢٥ – ٢٣: ٥(  

د أََر وُع ارَُل أن طهُ د َُِرت، ر أَذ ُُوُف   
."  ان م رى َك إ ً "ھؤء َءون َ م،  ارفِ 

طُِر ا َُدهو َ ن أنُھوء اھؤ َ ُِقواُ وُعُ َن ِطو .

 َُن د ُِس  وأ ،  ُھَو ُ م أُ رَھَن زةُِِل ھذه اِ ن
اط  ارض  أن ُ ِطٌن أن َِر اط  اطن أن ِرَ 

َطُ طَق  . َُ اء ة وا ُوا ِد رَھَن أن ذاوھ. 
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  ُن اِرة اُطق

ُروُح َُ  َِر . "أَن ُوُع أن روَح  َُ َِدف  
 ً ھذا اط  ،م ُن ُرُ ." اِن ِدِراء إُا ن إ

ً، أوَك اذن م ِْق ُم أن َُوا  ن ُروراء واُا ل إ
ة رص اِر ا . ،نُ ً وا ُروُ مُأ  ن واُ د

دن، وُوري اُوب ُ.  

   َُن ا د ن مَُ ُواِر م نذَك اوح أُو ر نُِن ا
  را  راٍفَِ واُ نذم، واِ) ٣٦: ٩ .( ًُ واُ د

 ً َن . ُروُأ َ َدف أن َمُل و رَز أن ِ َِن ھَدُف ر
 ًن ُروُء اھؤ .د إ ،تَُ ،ٍلٍت، أظ  َُ دَم

 ً ن ُروُ َرََا َ َ لوأ.  

ِدن   ُ واُ نذَك اأُو ة إ رَرهُ اوُع أٍُ ُ َل . وِد أُر
ِدن ." ُِدَي َُورَن طق" َُر ا رُ  ،رىٍُت أِ) ُو
١٨: ٤ .( ُُراً و رُ نُ م ً دَِ م ُ ل أا لُ  ِظوا

ِودُ  . رأة اا َِ  ٍلَ ٍلِ  ُ وُ ِھَرةظھذه ا إن
َرھُ وع  رَو ً َر َِِ ِة دُ ُنطا َطر) ُود ). ١٦: ١٣

ً ھدَف رِ  ِِواٍرٍ◌ داّ أَ َُ اَدِة ادن أوََ أ
)  وُ٣٥ - ٣٠: ٨ – ٥ .(  

د أََن أن اواَِف . وَف ُوُع ُوت اة َواِف  
 ً ِ إ  . ُضا ُ ر ،سُف اِواُد ھذه ا د دو

ُم . ر دا وُطُم، واُض ا  ُءوُع وإُ مَُن وذا
 ف اِواَم اطوا أ نذَك اوب ُھَم أوُوري اَُن ورو

إن طَف ُوع  ھؤء اُوري اُوب ھو واٌِد ن . رُم
َد . أَر واِِ ِ وِد ِِراً  د ،وق ِبطر و  ُو

  .ُوع اِ و طِفِ◌ِه  اُوري اُوب  ھذا ام

َك م ُد    أ ِدر ُوط إ  ُرُ ً؟ وھلُرو ََت أھل أ
؟ وھل َُل ُ رُد أن  رُ َت؟ ھل أِ َك أن ٍهإ ي ِرف

 َرُ َتأ  أو ََُ  َدٍة أو ، ط ٌدَُ َت؟ ھل أِ  ٌم
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و طُ أن ََل ً إ َك اُور اُ ُدَك؟ ھل أَت ُوٌر 
  وروح وُوق، وَر ِدٍر أن َد اَء ِرَك؟

   ،ھرذ ا ِن ھذه ا أي  ب َكُوا َن إن
ُ َت ھموأ أ أ رُِو  ُرِظُ ٍَطر وعُ ِة َ  ُو ُم د

د َء ََك . اص اذن َء ُوُع ن أِم إ ھذا ام
 ن ُُوِدَك، وََِك  رَُك اَِطُو ،ُ ُ ذيا دَل ا رَا

َِذ اَرار ُُوِل اَ اذي  َِ إِل  ذا كَ . ن َِركَ   أن
ُو . َِكُطُر ِ  َكُُِ وُھَو ،ُ ٍذ ِِ زامِْذ اِ إ.  

  

ِرالُ اا  

" َن اَ َُرا"  

  

وَط ََُظٌ أرة ن اطر اُ ظُِر  ھذا اَُن اُط  
ُب َذهُ  درُُم وُ وَعُ ُدِرَك أن أن ھ ُو ِلإ  َرا
ى ارن أن ُِوا ُرَء   َُطِق أھداِف  درار و

ُل اوا ُِن ھذا ُھَو اطر . ر ِِ أ َ اِرة وُل اَا
  .   َُطِق ِن إِِح دِا  َد طُرَس 

ذاَت ٍح َُر  واِط ِِر ال، ود َن ُوُع   
 ٍَ ن ِه وَ َد ر َن ذيطُرس ا َل ،سن ا ًراَ ً ُمُ

 َُ ِدَم أن ِِ َن إن َُ ،كِد ا  ٍَِ  ٍرَ
دو أنُ وَع إَج ُ ًر  ،ً ًَِطَ أن َم . َوظ

ٍل أَر َ ھذا اِ اَر اذي َن د زَُ إ َطَرِف ِه   ٍلِ
  ).١١ - ١: ٥ُو) ِر ال 

ة اُو اُ  َ وُع    رْن ھذه اُ مطُرسُِ . َدَث د
َف أدراُوس أهُ طُرس إُ وع  ر د ھذا) وُ٤٢، ٤١: ١ .(

  مَُِر إ َِ ،نوَن اذ َوًةَد َ وَع وُ أن  َلِ
 ًِن أََ  ِنَذا ، وُُوب وَ ،لم، . اُ وعُ ُوةت د

" ُسھ ِديَ مََُ وا ورا ) ". ١٩: ٤ .( ُوُن ھذه طرُ د
 و   َُدٍد واِدٍ   ِرا  ََُا ُو . ُو وُن د أو
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َد  دوُ ،ِِظِراً ذا  طُرس أن  دَر و ر وَعُ أن ُرُِ
َد س َم إذا أراَد أن  َُِ.  

أُرُدَك أن "َد ھذه ا ا ،َل ُوُع ُطُرس  هُ،   
ى طُرس أن ُرَج ُ "! ًَِ َِِِذ َك إَ ِد اك د د

ُط ُم طَب ُ ُھَك أن  َُ َُِ اء، ُث ِ . إُ ِق اه
  )٤! (اَر اَر ن اك

   َُ ُلِ َن طُرسُ َراُ أن ،َُم اُ وُعُ َن 
ُف  ََُد  ٍَِ ٍَن َِد اك ظُن . وُ م طُرس ُر أن وََأ

  .  ُزاٍج ھِدئ ذَك اح أ ًُر أ وََََك وأمُ ذُ وُعُ َن
 َن   رَد ا ذا ا ًَِر إھََن أ ُ س، أن ا َرَا َا

 ًذَك ا اَر ن اس َُ.  

ُل اذي م    رواٍت، ھذا ا ِث وِنُُ  ُوُع أُ رَف د
وَف َُِظ ظ ًوَم ان، اَ  و   ِد اك، 

ي إ وَِ َِ آِف س، وأن اف اُؤ َوَف َِروَن  ؤدُ
ِم ا ِوِم اَن  ا  ل  ُظَِ ٍة ر لُ  صا

  ). ٤٢ - ١٤: ٢أل (

 َُد ثِ    أ ًوُع أُ ِرُفو  د ،حَك ان ذ واٍت
ُ ِظل د اس اظم ھذا  أِد اَرَ اذن  رَء 

 ٍطر وَنَُ وَف ،مُ) ! لُن ). ١٦ - ١٢: ٥أِأُؤ ذا أِ
 َ ً ُ َن   ،ومََك اطُرس ذُ ًَِر إھََن أ ُ سا .  

    ِدر و م ذين، اَر ھذا ا ُ وُع أنُ َعطَف إ
 إطِد اك، أن َُرهُ إ ٍص ُوُن، إ ِب ُوُس 
  رُُوى اا ق؟ إنطا  ُمَا َُر س د َظَمول، أرا

 ُدُث ؤاُ  ُبُ طُرس ا َ ءوُع . ھذا اُ ى د د
طُرَس ن ُيِ◌ِر  َُطِق أھداِف إر ،ِِ أَُِت َ ِن 

  .اِرة

د َن ُوُع وُطُرس  اَِ وَط ُِق اه، طَب   
ُم، "  َِب طُرس، . ُوُع ن طُرس أن  َُ َُِ ار

 ً َطْد مو ُُ َلا "... ً َفو ر طُرَس ُر أن وداً، أ دُ
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 َدھ ََ ،وعُ َ طُرس  تََأن إ إ ،ِِوا ِفََُ 
  )٥." (ون  َِك أُ اَ"ول، 

 ًَذا، ) ٧- ٦! (ت وَءًة كِ د رُوا اَك،   
أُُرج ن  َ رّب،  رُلٌ "و َطُرس َد د وع ول، 

ِط) ".وع، ) ٨ُ َُ"طُرسُ  فَ  . َد  َُكَن أن ا
  )١٠." (س

اٌِد، أ وُھَو َل أن ُ ََِطُرس َوع، ت َُُُ ھٌِس و  
إن ھَن اََِن ان َم ُ وُع  َطُرس ھ . د اك

ظُا ورُ  ُ  ِديِ ِنَ ُن اس: "اد اَ ".

روَن دم اَل  اس َُُروا ًء وأوداً، ن ھذا أٌر أل 
ل ن رِر ا . وَنَ دوَء واا رَف أن وَعُ نو

 ُ َِ ٍت َُر وَف ،ل را َطدإذا إ  ل، وأرا.  

   ن د زّي ھذاُِك اد ا  طُرسُ ِل ُة ت رد ذا
 ُرَج وع أنُ ِِوو ،ًِط َُ ن أنر ُُض ا وُل ؟ِ ن

ِه س ن طَِ ان اِط، وأنُ طُرس  وَ َظد و َن وَع
َن د َت  طهُ آذاك، ون ھذا دد إَِر دد ِن 

  . طُرس

َد  ُ وَل أن وَع روَن أنُروَن آ ُ ُِدََ وَن طُرس
وَُر أدرَك ُطُرس أن ا ََن . ر  ُ ًطِق ِن اِري

 ،ُُ"  رُن، واُ ِرِء اطإ  ر َُِ ُد أنرُ ھل
ورن، واء َُِري اُوب؟ ھل ُرُد أن َُر أووَِك ن 

ِد اس؟ِد ا ك إ " َن طُرَس رون أن ُء اُِد ھؤَ
وة دذه ا ِِدار َدِمَِ َر ُأ ِدر ،طا  دد ٍت َت.  

 رّب، إذَھْب  ّ ارُلُ "ر َن طُرس ولُ ذك،  
طو. اُ وُد َك أنِ َس قَُِ ُر   ،ٍك َد  َن

 َُن ."   وُر دٍر ذكَ   ،طُرس ُُُو َن  وَھُر َن ھذا ُھَو إن
 وُع ُل واٍِد ن ِذهِ  د ا ُوا ُطون ا ًِ ُم دُ

 ً" :وح ر ِنِ ُطو) ". ٣: ٥(  
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أراَد وُع أن َُذ ھذا ارُل اذي م ُن ِدراً   إِك   
و َل وُع ھذا، َن ُ د أن َُُ . اك، َل  َُد س

ود د . ن َن اد اُ َِ  طُرس  ذَك اوم
 ً وَع طُرُس"،مُ  " ُ م، وُوع ُھَو اَُ وِنَ إ ُ ُ َن

د . م ُِن اد ِن ا ربُم اُ َدأ م نك " –و د  لُ
َك إن م َ  َِد اك َِ  ال، ن   ََِد  ِرُف أ

و أن ھذا َن وُوَع إِراِض د- "وٍَ  واَدٍة  وِ ار
  .طُرس

 ُن    طُرس ھو أُ َُ أن ربِوُل اُ َن ذيا ُر اا
 ََ إطِد اس، إ أن َم أن اَ اَ اُم ُھَو ُد 

 داً، او–  ِ ر د اك ھن . اس ا اود
 ط ِرٍق ٍلِ ِ َِِض  –وا دا طُرس إ ََأ

و رراِر اا:  

ب" رن ُھَو ا  ل ،ن أ  ُفو  سَد ا إن . إن
  ل ،ََُأن أ أ ُطأ   ُفو  وعَُِ ُوٍسُ َدِطإ

ب أن  ََُطُ ا ر . ُُدهأُر   ُفو  كََ د رورو
 ب رُدهُ ارُ   ل ،أن . أ  ،ُوس ِ ٌد ُدُث َدِو

َر داً أنُ ل إِرات او وادد ا ُدُث س، ن ُوَن  ذأ
 ُُِ أ ً دي ِلِ ن ب را ََِ ط ٌَِر ٌَزةُِ ل ،

  ."اف واِت

   َُِ طُرَس مُا َا َُر اذا إ َرى َك أنِ ھل
َِظ َوم اَن، وواِظ أُرى َدھ ،َدت اف َِص ا؟ 

 أَر ن َِرِه ن إن اَب ُھَو أنُ ط و ررار اَم ھذه ا ُرس
ُل رت . اب واَِك اِ لُ ُدُث ت د ،نَوِم ا 

واُِزات، أََن طُرس أن اَ اَ اُم ھو اذي َق َك 
  ).٣٣, ٣٢: ٢ أل. (اُِزات ا ت ُدُث  ذَك اوم

َِو ،ا  ،َ  

ََرُوا ُلَ ٍء "َد ھذا اء، َرأُ أن طُرس وُرَءهُ  اََل   
و ُرََ  ) ١١." (وَُِوه رطُرس ا ِن ر ََرھذا ا إن
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ا َ ِرَ ن ٍتوَُ . ل ووى اَُا  شُھَو ا– 

 َ ُب رُِذ اُ ِ ا ِراوا ظت ارَول اُ  ذيا
ُرھُو . د ا َ ن ا ل ووى اَُطُرس ا َرََد إ

  .َََرَك َِِك اُِزة اِر َطَ  ِد اك

   وى اَُا ُل إُد د ُھَو ا َ َِا 
ا ِط طُ ُرُكو ،َِِ ِِط طُ . َتََِك و َق ھل

ط؟"أ ًُوون،  طُ  وع اُ َلِرُت أن أُد ر د " د
 ً َِ ِ رَت ن إذاو ،داِا  ً دو ھذا ن َرم  ُن ،

ِ طُ وَع إُ َوُد .ِط طُ إ ِود َُرم ن ل ُھَو.  

ُل    رَد ا ُل ُُر اِا َِھ د، ادِد اا  ٌَ َكُھ
ا َ َِن ا وى اَُُوَن ھذا اَِ د . ھ ُھذه ا

 ٍَطَِ" :ا  ".  ََن ا وىَُوُع ھذا اُ َفد و
 ٍِز ٍوَرةُ . ل ِ ُ وَن أن َ ،وعُ َِ

 رَ نُا )  وھذه ). ١٦ - ١: ١٥  َرٍةَِو وُ ُروا
 َ  وُعُ ُرھُذ ن اا َِِ . َرةِھذه ا ھذا أن ُُ" 

،ُل " ا ُلَُ ِِ ن ا  رََداة اوَن ا أن ًأ 
 ً َنِ َو ،مھذا ا  ا" "ا -  َ ٍمإ  أي

  .ا اّ اُم

   َِن ا ِثوى اَُش اُھَو ا ا َ") "١١ .(

 َ ،ا َِدِِع و ِداا  ُز ُر ن ا وىَُھذا ا
 ِِ ِل ِ وِل إُُو ،ِِط طُ  وِلُ د ود . 

 ُ د ا َ َءرُ ُُِ ،ن ا وىَ◌ٍُمَر ھذا اََا ط
ُن ُروً، وُطُِق اُورن أراراً، وَِ اَُِري اُُوب 

 ،َ ا، و؛ ُن َُرُؤهُ . وارون  ھذا ام
 . إذ ُُق أھداَف رِِ ا أ  َِن اِرة ِھذه ا 

مَ  د ،َا  َ َِن ا ثت اوَُھذه ا  َرِظُ طُرس
ا .  

ھل رََك اَ؟ ھل أَت  ا؟ ھل أَت ٌُِر؟ وھل َش 
  َِك أم ؟
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  الُ اِس

"َران ا ٌلأ"  

  

َك د رأُ اح اِس ر ن إِل ُو ،َك أن ُدرِ   
 م ا ِل ان أرَوِع أ ًداَِرأُ وا َك أ . ا َِداا إن

  حھذا ا  ھظ ا َذا ََا ُُ لھذا ا 
روطُرس اُ ِمُ . ر ُ  ،َُ ُوَنَ َءرُ ُدُ وُعُ َن

مأھداَف رھذا ا  ِِ . وع وُھَوُ َ َ ر ِراُح ا
. ُ إدى أر ظ ِِراً وَوًة، وارو َ أ أوال وع

ِ َك اظ، طَب ُوُع إِزا ًِ ًن أُوَك اذن أرادوا أن ُوُوا 
  .َذهُ 

ِء الُ اََ  

َدأُ اُح اِس ر ن إِل و ِر ن ُوَن   
د َوَب اُروَن واُطة َ وِظ وع، .  َظ ا اُؤرة

 َُو ِرًة داوا دا ُوا و◌ً لل . وور َََوَن وا را  أ
وا  ًرادن، راوا َض اط وراء وا د . واِت إو

 ،َُن ان، ان واَدةٌ  د ٍلََ َظِموَن أُ ُن أنُِ  وُعُ َم د
ول :  داِل اُرى، واُؤن ن وَن ََُِِن ن اس

رن واُطة اذن إَُروا وع ُرًة َن ُھَك داِرةٌ  ََن ا
 َُ .  وا ذيا َرا ًر إََرةٌ أَِك داَن ُھ مَ نو

  "ذا َط وُع َ ارَن واطة؟"ُِن، 

إن ھذا اَم اظم ُوع َس  ُظن اُض  ًَِِن   
َد ٍل واِد َُِ ُھَو ال، َل  رُ"ِء ال اََ ". لَھذا ا

 ٌدرَِ اُو وَك اذي ِوَن  اَِ اِر، أي  وُ
وَن . َن وُع َرُح م  َن ُدُث  اَِ اداَُ .َِدن

ذَك اوا أوُد وُع  َُءهرُ واُِ ، ِرا َِا  وَنِ ن
ِداا ِا  ُدُث .  

   لََوُع ھذا ا َُدأ :  
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  " ََُرُك ا أ  ًداَِع واروٍف وأ ُ ُ مُ ٍنإ أي
  ل ِل ا ذَھبو  رَا  نَِدهُ وا  . َُ َُدهوإذا و

 ًِرَ ََِ  . مُ ً رانِء واِدو اُدو ِِ إ و
ل ا روَ دُتََو  ِ واَُررٌح . إ وُن ذاھ ُم إُ وُلأ

  ." اء ِِطٍ واٍِد ُوبُ 

  َُك اُو وُع وُل ِرَرِة اِداا  ھذه : "ن ُظروا إأ
ة،  زة، واطُرون وام ُھمُ اَُرو نذا لُ ،ِدارة اِداا

 ُرى ھؤء اس . ون َدُو أوُل ُم  راهُ . واُوص
 راٍفِ .، روٌف  ُِر ٍة ر لُ و   رٌح وُن

ى وُع اُدن اََُِن  اداِرِة ارِ ً . اء د ذاوھ
ذا  َروَن د أُد وأُرُ ُ . ُِو ًَ طِة ان: "ُم

  "ھذه اِراف ا؟

َ ادرَھِم اُود    وُع َرَأ مُ . ُرة د َن رأًةإ َل أن
 ًداِت واَ ،ر . دراِھما ََت طَراج وو ََِ تَ

رھمَ  دَدِت اَأن َو إ . ،ِرا تَ ،ُْدو دو"   َنرإ
 ُُذي أدرھَم ادُت او ". َُِرات ان ا ُرَك اذا ُھ

اُر ا ُھَو أن ادرَھم اذي َن  ًُذه . ازء ن ال
  .ارأة، َع ون َم ُوَِد ن دد

 ًُت ِطُ د ًِد ًَِط ُتَد أ . طُت ھذه اد أو
 ٌَُ ِن او طُ ت ذيه اَرِف ا  دذا . ت

ُ  ُِد أرََن راً ، و م أَِطْ اُوُوَل  ِدا َُُطا
  َْ م  ،ًدا ًَ ت ِذُوا ُت اََ ن ،إ

ِر دي ِلد . ًوراُذَ ُتَ .  

 َ وز ٌلَُك رَن ُھوأراَد و ، َُو ُر َصِظُر ا
َدُِ رَز . أنو ،ِر اآ  ََوأ ،ِِ ن ًِ رَج

 ََن ِك اَُ، وأََق اطََ اد   رأِس  ا
دا َِط  َدوأ ،كَ . ا م إنُ وُلوي  وأُ ت طا

ُروإ ُأ  ، َِ ًأ .  
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.  أن َُد راَء ٍء  وأن َر ََُِد أن ُِد" ِديَ "أن 

ِْ لُ ذَك ادرھم اُود،   ،ّب رظِر ا  رأ ٌَ  َت وأ
  .ِِ اذي َق َوِت وَِ إِدَ ر ُِن ِِل دا

. ھذا ھو وَھُر وِم اداء، ووُم ھذا ادرھِم اِ اذي ُوِد

ٌ وا ِن اِداء  ُدهُ  اِب  ِز ٌوَرةُ ھذا ُھَو إن
  لُ رِت ا وث، وُرا ،َ ،روجُ ل ٍرأ  ،س دا

د ادِد ا)طُرس ١١٩، ١٨: ١ .( َِ وٍحُو ُول وُع َن
 ،َدُا رُدوا"اُُدوا واُِم ُووَن و صء اھؤ إن .

  " ذا  رُوَن أُم أً؟. ذا َِرَِت ا َُِ اء

َل أَُرھ ِ  أ . إنإٌن َن ُ" ُم َل وع،   
ٍم ََت . ََم ََ ُُ . أِطِ اَِم اذي  ُُن ال َد أو

  َر ذ َكَدٍة وُھ وَرٍةُ َر إٍَء و لُ ُرَُن اا ََ َرةَِ
 ٌُوِ ٌَد َُ ". ٍش ُِرف  لھذهن اا   ،ًَر . اُد إطِو

  ھَن اََن ان واَِدةٌ ُ داَِل اُرى َن . ھذه ا
 َِا  ُدُث َن   ِرا َِا  َنذَر اُِ ِوُل أنُ وُع

ُع و ُُُؤء  َن و. ادا ،ِد َم ل ان الّ 
 ،ھو ا ذاِّر اب ان أ رل "اِ س ُھمء اُض ھؤ

 ُِ لُ م تَِرَ ،ً تا وا إن رذن اِء اا
ذا  روَن أم د رُِ اُء اوَن إ ِت . اء
  "اب؟

  ِ ُُول وع وُھَوُ ٌوَرةُ م ُھَوظل اَر ھذا اإط ر، إن
 ،ِرا ِا  َنذ"ةطُُروَن و ھو َُرو  لُ . نو
 ُراه  مُرُِأ وَد .  ،راف ال ا ًرى أ ُ

 ُ مُم، وِِ ن مَُ وَنِر ُءرُح ا ،مِ ن ُذوَنَ
ِ . ،مد  دا طَك ا ل ن ًرى أ ُ

 ُرى اس اذي دوَن وُم زر . ورُِم ن ِم
وراُم زر، وم وا ذك ُّرِد َوِم ُ َرِة ازر 

ُم رُِوَن ن َُرِة ازر  ام ُم أء.  ھذا ام إ .

 لُد اَوُ د ِرھ ُءرُح ا .ً؟م أُوَن أر  ذا"  
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ُر اطر اذي ُ َِم ََُل ان اّل،  أن ُدِرَك    دُ د
َدت  ٌَرة، اَُِل . ُھو د َرَِ اُن ال أن َب ھذا اَل

وإذا ِن اَر ر ُِن .  رِص واوم، وُذَِ اُل اُن
ذا ُري "َل أَد أراهُ، . َن َُل َِد وإُ ٍَِل وم. ال

د رَ أوَك إ اِزل، "ُم  هُ، َب ادِ " أ ھذا اِل؟
  ."ذُ ََ أوَك اَل اُن، وھو ُد طُر ن اََرح

ُم َرأُ أن اَخ اَر ََِب راً ورَض أن دَُل وُِرَك   
ُرهُ ا. ِِل َ أ ِوَدِة أِ اَر وُ ذيب، اا نو ُ 

 ًر أَا َُإ بُِ َن ،َُ ل و ا ََُق إََض وون رَُ ٍ .

 ،ًِ ُُِطَ َرَر وا ِِإ ُب إرَج ا"   َتأ ُ 
وّن أَك َن ً، ھل َم ھذا؟ ود . ُلِ ٍن وُل   ُھَو كَ 

ذا   ورح وُِرَك ِ ل ذه . َن  ًش. ِدوُ 
  "اُِزة ادة؟

ُن . ُوُِ ھذا اََُل اُق اطر اذي ُ َِم ھذا ال  
وَن وا، اذَن  را ُواو ِرا َُل ھَو اَھذا ا  ُرَا
َُون ورُُوَن ادوَل واَُرَ َ ا  اِِل 

واُب اذي  َ دَُو اَن . اِويِ ودِة اَن وإدُھم
 َِ ن دَل او ِرُد ذيوع اُ ُر إُ لِا ِم إ رَا

 ِِھداِف ر ُوهُِرُ ُد  ،نِص اِ ِا  ،ظا
 ُو ِل ِ ِِداِد اا  ًُ َكذ) ُو١٠: ١٩؛ ١٨: ٤.(  

 ، ًَِن ُوُع َلُ ُھِ  ً َل د طَب ن   
  أط ُُرَم أ ). ١١ - ١: ٥ُو) طُرس أن َُذهُ إَ ِد اك 

 ُن اُِن أن ُوَن أَظَم ُرٍَل دهُ  ُِد أَأ َك، ورِھَن ذُأن أ
 ََِك اِ  َكِن أُو دِل اَن ر ًَِن وا ُر ،قطا  وُعُ

  ِرا–  ّوُطرُول ا أي.  

 ًِوَع وا ُر و د  ِ ُطُ  ِداا ََك ا ِطو
اُروَن واُطة، داًِ رَل ادن َُر  رِح ِص اُوس، 
ِدي ا ذا ال ارا ھو أن وَع دو ُن  َق اطا ن

  رةِِن ا ِقط  ُ َءرُ وَن  وما َُ . ، ًِ
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 ا  وُا  ِف اطواا لُ َرُح وعُ ُوَل أن أن ِ
ُح أَ  ا اوم، ذا َم ُن اَن ر  رُ– 

ن ا َ ة رِر اا َِرُ َدف.  

ن َِ ن ِنََ  

. ، َرأُ َََن َرھَن أطُھُ وُع ن اِء١٦ اح   

َھَذن اَََن َ أن َُظَر إ ِ اطر اذي َم ُ ِوُع ََِل 
ُ َوُع ھذن اَََن إ ِذِه، . ١٥اء ا ِ اح  و

 ن َإ د نوَھ وَن رََر ا ،ل وا َِِ . مُأ  ھذا
ن ر نَ ِن اوح ھُُو َ و ب را م، وأنوا ھذه اَُِ .  

ُل ن ارُِل اَّ، واُروف َل    ولُ اََر "اَ لِوا
 ََ ُرٌ إ ِن اَُر ُدو ٍح َِّ، و" ان، 

 َُ  رةِِن ا  ا َ . ،َِا ُ زار"اِو َا " ھ
َِض اُطَق رك اذي َن ُوُع  َن ا ٍلُن ر ًدا َِ ٌر

َ ُُده ُ .  

ُل ُرُِك ا   وُل اََل اََھذا ا  وَعُ وَن أنُظَ مُ َضَ
ٍت ِر  ٍََُِن َِِل َوٍل ُِدع ر  ِدُقُ .  مُ و

 ٍل َلروَن ا ُ . َردُ أي ،ًَن و ٍلُن ر ُل ھوََ
ِِرَ ُدوٍقُ َنٍل أو أُد و. أ ِد ُھا  تَِا ن أَھم ًَدةِا

ُد ادُم ُمُ دِ اُُوِر، واِدت َِ إ اُُور، . ادد
 ً مُُُ َِذ وا َُ أن ِ َب ُمدُد اُم اَُل ٢(ووَُ٢٤ :

." ول"، ا اِِ ھ ون دَِ ُل إ اِد ادد). ٢٤

 " اوَ"وُومُ   َك أو    رة َ َِطُ َس أن ھو
 ُُ ُ . صُ ِكَ  لَُت وأ  لُ أن َُوا  ِلَ . ذاوھ

 إدارة  ُ َِا ُُِ . َكَََإ  ُردُ ل  ُلَ ؟ ھذا ربا ِ
ُ أَ ًُل واِھََك، وََك، وطََكَ  ََك، و .  لُ ،رىٍُت أ

  .أَت و دك

    َلََا ْر أن ذ"ء ِبِ إ ً َُِ َو "أنُ ذاوھ ،
ً إِ ِب ُ ٍَرُد ُوعُ  ِ َُِ أن  َُ أن . ا ََُِ

وا ھ ََُ وُع أنُ ُدرُ . ِب ھذه ا إ ُِ ا ُ ا
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َ رٍُل  َِداً َن َدهُ َوٌل أو ُدر أل  ٍّل أ ھ .

 ُ ل أ  ،ُِن إداَرَة أُ  َُو أن ََُِِ أو َُواُر أ ذُ .

َل َُد اِت وا ادِر د َبط ُ أ ِِو ََِل ا.  

   ،ِ  وُل لو دي"وإذا والأ دية، و ُو َدي ،نا .

ُِ ھؤء اَُدُون  اِت،  أُ  ط  َنرُ نن و طَرَد
ُر " ذا أطُ أن أَل؟. ََ وأَُد اَطَرَة  أواِل دي ُ

." ان أِرُف ذا  أن أَل"َرات اَوُوَ أَُ وول، 

 .وھذا ذَھُب  ر ٍِل زَرِة َد دهِ 

 ََُ ُرُ ِم ظُل اَن و دِ . ،ول َن" ٌَوظ َدي نا
ُِ تَ وال اھذه ا  ٌَطَرةوال . وِدُم ھذه اَوَف أ

 َطَرَ ن ُد رُوأ ََِ ن أُطَرُد َد  أ ٍَطر ، تَ ا
ور   ِل دي، وُن د َر دي أِدٌء َُِوُ َر

وَن  اَ أ ذھتُ . ِزِم دُو ".  

 ِِِِب إ َُد م ،ُُو َُِ  ُُده  َِ دو
ِوا .ََُِ َر  ُ  ِم ھذا ظَل ادَح و ل.  

 ُِّق اطا  

 َُ وُع أنُ أراَد ا َا ھ  ؟ إن َم ھذه ا د د 
. أُم ل ھذا اوِل"وُع ول، . َر وطَق ھذا اَل ٌق ِداً 

 ٌكُ م ھوَُد  لُ .مُ َِطُأ  داَرِة وَن إو  مُوأ . و
أُم وُوَن و ًرَف اوُل أُ ُطَرُد ن ُ ،ََِم أن ِرُوا 

 ُ مََُأو ت اَُل واا لُ  َطَرَةُدوَن ا وَفو ،
ِإدار  . ،رت اَِوَن ھذه اََُد "و َءوا ُوو ن

  ." أُطوا َِب ِوَُِم. اوم

 اِل . َ ن إن وَھَر ھذا اََل ھو أن اوَل شَ 
 ُر ًوَف  َِم أ ُدِه، و واِلرَوِة وأَ  ٌَطَرة ِد َن ل وا

 َن  زاُل  . ُش  ٍل آر ُث ُُد ھذه اَطَرة
 َ ٍَطر ،رَوةَك اِ  ََُطر َدَمَل، إ ول اا  

ِِل اا َل إد و وُن د َُوَِ َءِدأ .  
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ِم روَُ ا م ُن  ََ َُُذه  ظلُ ادَم وإ  ً
اطرَ أِدَء ُُر  اَِل ا ،َك أَت أن َِدَم  َدَك 

َِد . إ اِل ا أي اد طر َُ ٍََك دِ لُ 
ُوا َك ُ " طَردُ " رُِ َكَِظُروَ ءِدَك أَد وَن ،وتُ أو

  . ِزِم اد أو أِِن ِم

ُوِس َم" ا ُِل ." (راھذا ) ٣٠: ١١أ ُُو  ھذا ر
َك  اَِل ار ،ِطرٍَ أَك د  إَِدْم  أُِطَ . اََل

  َك وَنُ رُ ُث دّيِل اا  ٌصَك أوُن ُھ ،وت
ِدم اِِ . ،َك وَنو ر" تََت َدوات، أ ِة دِ ُذ

َت ُدَُك ا ذا اُ . ُر ًَل د أدو ٍَر وَم ن لَر
إر .ا َِِر َدَك، أرِ ِِِل ر نِدم . و م و

دا َِا  ُ  ،َ ََك ".  

ُِ  َُُك أن َُذ روََك َك  لََولُ ھذا ا َرىٍُت أَِِ .

َف أواََك  اء ون َِك، ََِبِ  ُوظ ل، أنَدى . ھذا اإ
 ٍَطر َِكواَن إداَرَة أُِ ن ء ھا  ََكواَف أ وظُ َ ُطُرقا

وع ا ََِ ِنُِو ، وِت ِو  ِھُمُ . 
 وع ا ََُ ٍَِر ُص إأََدْرَت ا ا طرِب ا

 ِ َكَََذي إَك ا  .  

َم ھذا ارَ اِزم د ، ِوُع ھذه اُ َرََد أن أ" . ُنا
ن م . واظِمُ  اَل ظِمٌ أ ً اَر.  اَل أٌن  اَر

 ِم ظِل ا  َءُوا أو ّقا  مَُُ ن ".  

َ ھذا اطق ٍل أِّ أن َ ن ُِرَ ُروً إن م ُن 
ھذا َس رزاً  م  َ أن . أَُء  و ِ ال

 ِ َذي أوَل اَر اِدُ أن  َ َف ل ،طُ . َُو 

  .اَُ واؤوَُ ھ وَھُر ھذا ام

  ا َ ٌكر َت؟ وھل أَِ ِقط  وَعُ ِرُكُ َھل
م وإھذا ا  ظا ِِد ِذِق وط . َل ھذاَ َك أنِ

وع اُ ب ر نِھٍد أ راٍع، أوَ ،رَُ ،لَرُ.  ِب ھذاََِ
 ُ ُه ََك إَأو  ٍَ َدمَِ ن َل ھذاَ أن ًَك أِ ،لا
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َوِل أُوَك اذن َِرُوَن َ اُ َِرَن، َُرن، ُرة، 
 ءُُود أُو .  

 َِرَك اُ َِك أن ةُ ُطُرٍق دِ َكذي ُھؤاَل اا نو ،
َ أن أطَر ََُك، ھل أَت ِل وُ ِرُك َ ا اُم 

اُر ن ِم وع . اَ اذي ُُذ أھداَف ر  ِِ اوم
 ُوا وُن  ِبََِ دا َِا  ُشَ أ ُرُِ  ھذا

  .اؤال اوم

ِِ ا َِن رٍُل  ،ََل ُوُع َ واهُ،     " ٌنَن إ
 ًَرَُ وٍم لُ ُم  وُھَو زَوان واُُرُس اَ َنو َ . ٌنِِ َنو

 َََن  وَ أن. إِ َُُزر اذي ُطِرَح َد  ِِرو ًُروح
 ََِّدِة ا ن ِِطِت اُا . َُُرو ُسََو َِ ُبِِت اَ ْلَ ".  

    ،ِھد َِِِ ٌ ر ُ ر ول اذا ا رَت  إذا
 ُر، ورا  ًرَُ ٍَ لُ ُم َرى اَ وَف ل وِد اَلُ ا

 ً ُ َِِطَب اأط . ً وَُ رى ،ًِر ُرُج د ،وٍم لُ و
 َُروُ ُسَ ُبِوا ،ِِ ِب  ًطرو . وَن أن ًُِ نُ مو

 َن  ٍل أردأ  ُل وَُزاُر ا . أن ًُِ َن  ، َا  أ
 َن  ونَ   نٍل أ  .ل وُد اَھذا ھو ا.  

َوُت ھو اَمُ . ُِھ . اَُد ا ھو َوُت ان  
َ ًرر، وُدَِن . اََُرُك اَر َن اََر ُ ِِِز  ََت ا

ََ َزٍة  . َت زرِ  م أ ُ رأُ أو ،َِب ا  ًطرو
ُل اظت وأُذوا .   دِ دٍن أو َزةٍ  ُ َء ر ل

  ُ َن ذيت اوادي ا  وھوطر َُُ" وم أون ھواِدي إ
  .ھو اَُد ا ھذا. د ِ ُھَ .ُطِرَح ُدهُ وَق ات." م

   ا ََُف اَِ ،ِثِد اَا  ُرا َُُ د نو
 ِل ھذه اِ ن َُ وُع أنُ أراَد . َِا ِن إُرَل اََو ُھ

 ون ُن أنُِ ٍل و ِنَأ  َن ل وَُا نو ،ِدٍَل  ا
د َن  أِن إراھم،   أ َُن ََِ ٍَ ٍ . أَلُ 

 ارُلُ ا ََِن  اَم، وم ُن ًُِ أن وَن  . ُُراھم أ
 ت   وأأ.  
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 َُن  اذاب َرأُ أ . تََُِرة أ ٌة َك ُھون، ُھَُرن اَن ھذ
وُِ ُن أن ََُل ٌء َِ، ود م إُم اَ . وُِ ن أن َُر

ون  أِت إراھم، أرِل ِزار ُل طرَف إ ٍَِِء "ل، . ذكَ 
ٌب  ھذا اب ذُ  ِ َد رُو ". ،ُ َلِ نكَ "وَ  َنو

ةٌ ظ ٌَد أَُِت،  إن اذَن ُرُدوَن اُُور ن َھُ إُم  زار ُھو
زوَن إ َكن ُھ نذا ِدرون و  .ِ ٌة ُھو إ ".  

ا ِو ً  َُ َر ،رھذا ا ََم اِ د . ،ل" 
و َت ِزار ومُ ن اوات وذَھب إ إو  أِت إراھم،

َء اواُب َ، ." ا  ،ِرُوا ن وِِ اذاِب ھذا
، ." ََُِوا ُم. َدُھم ُو واء" ََب ا"مراھإ أ   .

  ." ل إذا  إِم واٌِد ن اواِت ُوُون

ُ َوُع ُ ًرى  أر ُو واِء اُوة  د و
 ،َّ َِطُذي أواب اا  رى" َوُ ن وَنَُ  واُ إن

ُون دُ واِتن ا ٌدَِم وا إن ء، ووُل ." واَق ھذا ا د
 ُ موت وَن ا وُعُ َم د ،ًِر ِ رَز ذيا ِِ ُسن اِؤ

 َِّل اُرِر اَ ن واُُ .  

وھذه واَِدةٌ ن اوِر ارھ َن اَِ . إن ھذا ََلٌ رھب  
ددي. اذاِب اوا ،دا َوُدم وا ر وم ذأ ن ُھ .

ُ َُوُع ن امَس ھذا ُھَو اُم اوُد  د ذين . اذاَك ا
 ُ َن ذيم، واَرج أُور برھم"ا " وعُ  ُر إُ

َ َُو ِِن ام َُم . اِرَج أُور ر واٍد ُر إُ ُا
  ،تَُواِع اأ لُ ُ ت ُث ،رًةَُ دَك أذ 

ود ت َُط ُض اِت اوداء  . اَوات واُراء
 رََ َِذ كَدُھم ُھوَن أوُ دُ وُدَُُض ا َن ،رّيِا ِرا

 َِو ٍَِ . ُبِوَ ،قَ أ َ إذا  وُع أُ َم د
ََِب . ُُر اُ إُ وِم ات." م"، إَدَم َرة ام

ُوة ان ا َُص أن  من ا َُص وع، أنُ.  

ُِل اَّ وِزار ھ وُف ُوع  رن ا  ِھذه ا نو
ُد أوِأ اُور ن ھذِه أ. اَر َ ًِك ادّي َِِر اَُن
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َر . اِ اد ھو أن ارَُل ا َدِ ذاَِرة ذ َ ِِ دأ ِد
َ ن ان أو ان أو اوات اوا ،َُ . َل ذا

ؤال؟  ذا ا ً ذُ ِ د ُش وَف ؟ِ  

 م ظل اِل و َد ُلََُن . ھذا اًة، و  ًُ ِطُ ُ
َد ال، اذي ھو  ال . ُدُر أُوَر ِ ھذه رُ ط َس

 ،َ  ،واِھ ،ََط ،َو ،َ ًل أ ،ِو  ً  ّل أھا
ت  وُ لُوِ . ،ھو َّل اُرھذا ا ََذي وادّي اؤاُل ا 

  "ذا َت َِك؟"

م، طَرُح ُوُع اؤاَل  وك،    ظِل اِل وََ " ھل
  لَُك وِ داَرِة ِق ِرطِذ و   ًِرُ ُُِ

هُ ٍَ؟ َك إُ " َل وُرن ا برھُح ازار ھو اِو ُل اََ
  .ِطُ  ؤاِل ا ""اذي ُُب بِ 

ُز  ار    َرُ ،َِّل اُرن ا ل اَق ھذا اط إن
ُ إ ِِدرِ او. ا ِِّوع وُو اطب اُطوف إ .

 ُ َظُ   ِوَا دل ا  ُزرُ ، َرأُ ھذه ا د
ِت اطُِل اُو ، َرة وُا .  

 إ َُ َر ذيوع ھذا ھو ا َم زر أنوا رتَل أ
 َن ُل ارُوز وازات وارء   َُد، ودَا ُ َن ذيا

 َِِر اِھ نن، وُِورا  َنزِر اھ ن ٍدِوا ِ
 َ ،ذَھَب إ إر وُدَم اوب  أورو  نُِھوء واطوا

 و م ذَھب ھو إِم وِدُم ِط ٍَ ِ   نُ م ا .َد 
 َُوع، َل ،  د ذيم اھذا ا زر إوا َظَر" ُرا ُط م

راً ُدِرَك أنِ زار اَطُروح  ِب ارُِل اَ ھو ذَك ام 
  ."ا واُم

وَل ." إر ھِ زار"ود ذھَب وازر إ إر ،ل، 
 ،ًأ" َكُ ُ ََك ِھُ ". ًا دِ ٌقَ ٌر ھذا ُِد أنََم . أ د ذاوھ

وُلََ   . إنُ  ؤُِن ِ ِل، " َُُوازر  ِِِر ًُول،
  أَءُل إن ُ أ وأَت ِرُف ن ُھَو ِزاُر؟." ُھَو ٌم ِم
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 ُِد أنََل  أ ََ م ھو أنظمُ اھذا ا ُُ دُ ذيي ا دا
ِدَن ا ا ِ ن وُعُ  ُُر ا ِ ِووَرِة ا  . إن

َم ال  دُ َِ َ رُ أن َ ِدََا َوُ دن ا َظِر ھذِها ََُو
 لُ  ًداَل أوا اَ م َنذَك اأن . أو  ،ُسوُ ولُرو

َك داِ اُت ار اث ر : ،ِل ان أ َت ُدِواا
ة  رر اوا اَُ أن َ ُون، وا وس ٢(اُورُ

٢: ٦ - ١٣: ٥.(  

 ِذه ا رٌَق آط ِلإ َِم رُر ُزََُ ذيُق اطھو ا ،
ُو .ُق ھو اطوھذا ا :  وع َ َنِرُ َتوأ أ ُُِ ھل

  ٌَِن اِرة؟  َُ ِھ  مھذا ا  ِِِذ أھداِف ِرِق وط
 ُ رََِء اطإ  ُ ِرُكُ ن، وھلورُ  رُن، وا

  واَء رون وُوري اُوب  ھذا ام؟

  ُث ٍَت َِة

   ا د نِن ا م ات و رَن ا م ُظواِ ،ُو ِلإ 
 ََِِ ِذ  َُءهَرُ َُِ َ وُع .  ُ ل أََُن ا َن و أن

ِري اِل ا ُرُذ ذيل اِب اُ ن دوَن ا ،ًَط .

 ُو ١٠  ًطروو ًروو ًو ًُوُع رُ  ُفِ ،
 ،ًرَُ ِ  أٍص َُُِون، . اطرق رُ ُُرو ُُ م َد أن

 ًِق  ورأوهُ واطرِب اِ ) ُو٣٧ - ٢٥: ١٠.(  

أر م إَن أور وُد  ھذه ا  ُقطرا . ََُن ا
  مِِن أ أر  ُواَ َِ ،قطرھذه ا  ِروَنُ  ًِ

ل وواِداً َد ار، ر ِھٌن ووي ِِب ھذا ارُ . َھَِل ُن
ل ُل . ار، اذي َن طُرو  ًِر اوت، ُدوِن ُن

 ،ُ"ھذا  َل دن أ و ،َورَط  َترا، ." أ َُرأُ أو
  .أُدُھ َد ار، ُل إ اِِب ار ن اطرق

 َرةُا  َلُرورأى ا ر ً رِ نو  ِزُفو ًطرو
َد ِراَُ، ووِ  َُِرِه، وأَذهُ إُ ُدٍق وَد أن . اوت 

 ،ُ َل ،ُدقُِب اِ ً َطأ" َُد ،ٍء إ َت أيإذا إ
 ُِأر د َك".  
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   ِ َُؤاٍل طَرُ  ًَوا وع َُ د لھذا ا إن ُ ُدأ
ُ َُوع " ن ُھَو ر؟: "اُوس د ذيق اواب اھذا ا إن

َد أن أََر ُوُع ذه . َُرِھُن أن ُھَك  َت َة أو َرب
ُوُ ّؤاٍل آر ؤاِل اُ  َبأ ، ا" : ء ان ھُؤِ ْنَ

 ًر َن ً؟  "  

ُ  ًؤاِل اُوََ ٍّل ن اُوص اذي  وُع أوُ ُبُ
ُوا ارَُل  َرَب اوت روا وُُوا ور . ةا  ءھُؤ َُ

ا ھ" : ُطٍت أَرِع و  وُن َك ذيوا ، ھو  ذيا
َك اروَن  ھذا اَم وَن ھذه ا َ ھُ ." ِ إزاِ َُك

  .ذا ُھَك  ٌَِووِد ارَط واُوى اَر. اَة

   و   ھذه ا  ونَُدَُُص اوي، اِھُن وا١٠ا ،
روَن ھذه ا ة وُ" : َُك ھ ذي؛ وا ُھَو  ذيكَ ا َو . َدي

دَك  . َُِ ًر، ودَك رَُك، ديِ ، وَدَك ُِكَ 
   نَرة، وَُك اِ  وتَا  ِزُف َك ،كُھ  

ذا .   ُھَو ، و َك ُھَو كَ . ِْش واُرَك َرَك ش: اِة ول
ن أَُِھذه ا  َل َه !" د َََم ھذه اد نَدََُن ا ٌر

  .اِة واَرِب اوم

   َِ ن وعُ ؤاِلُ   ھذه ا  ُِثواُب اَك اوُھ
 إِ ِب . اة واَرب ھذه ا وع، أُ قَطُِل اُد اَ

 َھإ َُ أراَد أن ٍ .  َبأ ا طر  ٌرَُ َھذه ا
اذي "ََُ اِريِ ة واَرب ت، . اِريُ  ؤاِل ُوع

 َِت إٍَت إو أي  َك ُھَو  ذيََك وا َك ُھَو".  

  ن ِة ھذها ََ إن  وع َ و ،ً َِ َك َلَ
 ِِو ًٍر ُرو ٍمَ نَك، وِ ِب  طُروحَزار ا ن ِِ

  .أُ ،َد، وروح

 َ نذء اھؤ ُظَر إ م أن ،سَن ا ً و ُك ر 
 ُ ،نُُ َِك  م ن َء ذيء ھم ان، وھؤورُ ،ند

ْم َف ُظُر إ اس  ھذا ام ِراٍف ، . أِم ُوع
ُم . دراِھم وٍد، ء ن، وِزار اطُروح  ِب ِك
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ِ ن ءھُؤ َل إَِ أن بُِ ،َك ا َا َِك، وأن أدِرْك أن
 دم واھذا ا  مِ ِِواو ِ ن ًزءا َك َلَ.  

دِ . َل أن اَ اوم ھ ل َدورة س ام َُرِة اََدم
ُِھُد أو َُر ُراة س ام  ازُون، رى آف اُِھدن 

 َا سََ ن ُھمذا ،ا ر ُُدوَنَ مُو ،ِّرن ارا إ ِ
ُم  و ،راا إ َِا سَ ُھم ًِ َر َدِھدوَن أُ 

إن ُظُر إ إرت وع  اَِم اَوم، َك . ُِروَن  ارن
 وازاَم اَِذ اِ  ِھٍد  أنُ َد رُ وَن  ن ،َّم اُا

 ًِدَُ ،ٍ ُأ لُ  وعُ ُددُ ٍصَذِة أ  ًِ ًِو ًٍِرُ ل
  . َرِكَ 

  

  اَلُ اِدس

  "اَُُص اِث"

  

  ٍء ُ ِ) ُو٣٩ - ٢٦: ٨(  

    ُواِ نذَك اِت، أو دُِف اَِل إ ت اَُا
 ھذِه ا ََ ُروا دُ م أنِِ . راِدن أ ًداَذ واَق وأ  أي

 ،د وٍبُ ٍص أو أي ،راض اا ُ إ ِ
 ي ٍء د َ ِرى ھذا اص اُوب  َُ ِلِ  ِد

وَن اذن . واه ا ن دد  راُء اُا َطُ أن َ ،ذا
َُوَن َ اذن َِرُھم ر ن، م أن ُذوا ار ِرُوا 

 ِّء اوُع ھذا اُ َق َف.  

ادرن، إَُھم ٌص  د ذھَب ُوُع وُذهُ إُ وَرةِ   
رة ررواِح ا وٌنُ . وَعُ ِِِ َرُ ذيُن اَل ھذا ا

ُھَك ). ٢٨: ٨ُو) "  وَك؟: "د إ ، َؤاُ ًُس اب
 مُأ َدر ،َدة دََُ ُلِ مد نذوم اَِم اا  روَنا وَن أنُظ

ُم أرى ِم ارھ . ،ََص ا  َطُِق ِ م  إ
 َط م أو مَ وَعُ ُروا أن و وَن أنُط  مُأ َِدر

 اَِ ،ُف ارُل اون . َُم وِ َم ھذه ا 
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رة أ ررواح ا ر ُظروِف ُ راِنو ُھ َُوَع وُ ن
ِ.  

  ا  ھذا ا   رى ھُأ ٌََك ِرُھ . ،َُِ َد أن
 َََب اَر ُن أنل، أراَد ھذا ا رِك او  وُعُ َن دو

َر ذ. وُ َ َِوع وََ أن َِ نرِك ھذا ا ُبَر َن ا
ِا  َزِرُا َُ ُوَنِر واُ ُُث ا . َم  أن ِو

ا َ وَنُ ذا أراَد أن ًأ.  

   ،ُ َل وَعُ نكَ "وَِوَر ب رَك اِ َ مَ ِرَإذَھْب وأ ".

َل ھذا ) ٣٩: ٨( و د وإ ،ِل ا ن ُرُِ ٍَزةُِ ل إُ را
 ً ِ وَنِر َنذا ِِرو ِِ أھِل وع إُ ٍلَرُ.  

ن َن  ُد َِل أُُوراً ظ ًَك، . ُط ھذا رُ ًرَل  
 ًَرُ ُُِ دھ .ا  وُوا َك ا ل دان، أو

َك اد اوُوَ  ل وُِ ن إُؤھ ، أن ُِر وأن 
 ُ َِ ا ظء اا ھ  ُول .  ِرا  ُِإن ھذه ا

َ أن َدأَ  اِن اَب، اذي  ِِرُ اُس ن ب، 
  .َوُُد ذَك ُو

رة ن ھذا ان   ررواح اراَج اَِزةُ إُت ا د . َوا
ُل رھذا ا  نطرةً اَُ َطَبوُع وُ . ُلَ وُعُ َن ل

ٍل َُِف َ رٍُل ن ھذا اوع و َن ُوُع  د؟ ھل َن 
ً ُ" ھذا اص  ُ،ِم اِ " ٍَ ؤُ  ُِدُ

 َُن َل؟ ُظَ ذا ؟ِ ِ َِ ت دُا ِطُو ،راِض ا  

ر  وا  رَا) ُو١٤- ٩: ١٨(  

اُر اُِم وَل . َد ُھ إن، ن، وِن، وإن  
 ُ رِن اوع، ھذُ ًرا رَُ ُ ٌدَِِن واُأ ، ا َِِ  ُن ھو أَ

  ُرا  أ–  ُرَا  أ ُ ٌدَُِص وا أو . ََر أٍم آ
 ُرا  أ ،ا َِ  ُدُھأ.  

    "ر رَُ " ًِ ِطُ م  و .و  ،َكذ  َوًة
 َف . أن َ أَ أراراً  ُ ٍَطر أھِل ُرو إ َُرا ُرُِ

ة أن ھذا ارر . َِل ُ ھذا رَر ال اھذا ا  وُعُ ُرُِ
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 د. ُھَو ُر ھ ر ِ ا َُطروع، اُ َِ  ُ 
  ." اُم إرَ أ اِط" : ار

 وَف    را َرأُ أن" ِِ  ُ ." َ ُُ َدأت د
 َِِ تََوإ ،ِ ن تو ،ِِ . ن دُھَو أ  ل إَِ مو

ِ . ،ًِر  ُ ُب"أنط أن ." لُ م ،فرذا ا
 ن ٍء ُْب أيط م ُ  ًداأ  را.  

ُ أراٌر وُوا    م أُِوِ ُواِن َوذَك اأُو ُل إََھذا ا َ د ُو
اً؟  وَف ُُِن أن . َِروَن ارن ر ُِطا َُِ ُن أنُِ َف

 ُ َِنُ؟ّذاوِد ا ٌَ ّر؟ ھل ھذا ًِط    ٌر رَُ أو ر وَھل أ
اً؟ إن ھذا ال ُوُل  ر وَنَُ ودي اُُ َِ ب" "! ُ

 ُِن أُ وَف"،ًِ ِطءُم أ و ، ر " ِرُف أََأ د
 وأ ،ِط َُُب روأط ، َصُأن أ ُطأ  .  

  َ ھذا أن رَر اََوُع اُ ُِنُ ،لھذا ا  . ،ٍلُر لُ
 ُواِف او َذَر إذا إ رَُ ُن أنُِ مھذا ا  ة أو ، ب ،رأةإ

 ،و ،وراف واِق واِوا"اِطا أ إر مُ ". إن
 ت  ًَض و اة،  را َذھإ ا َ ِوا
 َِ  ُظو ُ ا ،وراف، واِق، اا ،ُواا

وا.  

، رس ارن، واذي  ز ء أنَِن ار ُُد اُِد أَ َ
إن إَِدهُ .  ِ اِح ا ،َن ار اوُوف  ھذا ال

 َِِ ََإ ُأ    ،ِِ ُهد َد وِن ا  َِ ھذا
 ًِ ضا . ََُ َ أر وَع ذھَب إُ أن ًِ ََِ ھذا إن 

 َد  ز َ َلا" ِِ "–  َفو ،َوا  ذا ُ َرَح و
 أواُ َُراء، . َََُق  ھذه اة ز طُ أن  َن ھذا دو أن

ر ِر ُطُرٍق   د َن ُ  . ِب ن ط ھذا ُھَو َم أنُر
 ن، وِِد اا  صِل اَن أ ٍَدةِوا ِِن إھ ُدز ُ

  .ادد

  

  )١٠ - ١: ١٩وُ)) وُع وَرُس ارن 
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 ،ُو ِلن إ ر ِر وا نِن اََرأُ ا د
َن ن رٍل أِء ِن إَ ِ ُفَِ .َُر اَِ أن ِ َ

ُ ٍؤ َن  َِِھد َِر َِ نرس اوع ورُ َن .

 ز  َوُع اُ َُث أ ُل ھو وُد اَري . ا ُد اا
 ،ُث ُ وُع وَُ اِل  ادِث واطَ  ھذا  ِت ز 

ُل اذي نَ  را أر  ن ا ًروھ .  

 ن ِت    وُع وزُ ُرُج ،ِثِد اَن ا ُرا َُرُ د
 ً ِرطواَل ا َ د وُ َد أن ، ن . ز  ُِطَق ُوُت اَا

 ِل زَِ . وعُ د َد" ّربفَ " اِ طُ وَف ُ َن أَوأ  ِواأ
َُراء، واف ار ََِدَ ُُُرد أرََ أٍف ذن َن د 

أر  مُ ) . ِ ُب و ُ َرَض أَإ  ،ًداأ شَ ْد ْنُ م و
َُِا لَُ ِواف أِ وز(.  

  ھو ا ،ھِد ان ھذه ا ٍد أھمُد ا . ً ِرُف 
 ِت ز  أي ،ِد اَا  َدَث   . ر؟ِطواَل ا  م

َ ْن  او، واُران وإع ُوع د أ دُ . ھذا أن دُ و
 اُو ت َُق  ت ز ن ،لَن ا  وارِلا . دِ

 ٍن  وُع زُ َنَأ ،أر   ٍِط ِرَن أ توُع ھذه اُ َِ
  .راِھم، وأَن أن اَص َل  ِِ  ذَك اوم

 ھو د ذھَب ُوُع    ھذا ا  دي َل ُزَء اا إن
 َ أر  دوا َُو َِ َُن او ،َر اَّص اھذا ا

روَن ََُِن ن ھذا ذ . ،وعُ َمُر ً  َض وُأن أ ُطو أ أود
ِخ اَُودّي ُوُوس َر ًَُر اَِ، وھو  ؤرُِب اََ َن ذيا

 َ ،ِِ  َُده ًِوا  ِت ز َو  س َذويا ُ ُظُر 
 َ أر  دوا َُو ِ ن وَعُ ن ٍضِ ِذاّر اِا

  .رِس ارن

    َشَُ ُن أنُِ  ھذه ا  َ ا ت اا إن
 ِ  َُده ًِوع واُ ِمَت ر ُ ٍُِ ٍَوَ ِف ز" : ن

إن ھذه ات ھ ." اَن اِن د َء  َطَُب وَُص  د ھك
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 ً ُ ًر طُِث، ول اھذا ا  داد اد اأ
  ).١٠: ١٩(رَِ أَظِم ٍة َ أٌد  ارض 

    وعُ  را رى ًُن أََُر . ھذه ا رُ َن َوُ
أر أر لُ  ُرُؤَر وَُ وح أنُُوِ ُُ را تو ،

دَُدود اُ وراء  َز إِد إ وَنُ َد أن  َرو.  

   ِدا و إُد  دأَ ز د دا  َرَر ا و ِول أن ِل
 ً اراب،  َن  ِإ ًوام أَُ د َن نذس اا ِِ

ُروَن َدةً  ُل اَ . دواو د مَُم، ورھَُرم، وَََُُ ر و
 ُدَل أن ُد َدهُ إ أِق ُُوِم َُذ َم، إََُوا أنُ ل  أرادَ  هُ أ

 لُم، وُ َََإ م اِوان أ فأ َََم أرُ َدُ ھو أن  ز
ر أن ھذا َن ادَث اَر اذي ! ذَك  ًَوِِ إُ َ ََوع وأ

َم ُوع أ واِر أرُوِط أُ ُذ َكرى ُھ.  

 َِّ ٍلُر َ رىُأ ََُ)ُو ٢٧ - ١٨: ١٨(  

ٌ أُرى ن رٍُل  َّ اِح اِق، ا َن    ِ َكُھ
 وع وزُ ن ِ ِب ھذه اِ إ ََوُ أن َ . ِرُنُ د

 ََرََُم اواا ً ظ أو ،نَِن اَُ رن اَن ھذ ُِضُ ً و
َُ:  

َِن . وِ ُھ ُوداً . د ِ ُھَِ ن   وَُ ُھِ و
ِ اَّ، واِم . رُ َوع ُ ذيل اُرا َ ،َرًة  َق ز د

 ََُد أوع وُ َو ً َِء را ّبوع . اُ إ ُھِ ءا د
 ًَ .َف و ن، أوُ َف ِر ن ِن َُ ُھِ  د

دِة اا  ِنَ . ُ َلو ،ُ ًُ دِ وُعُ بد أ
ِوان أ ِص َُو راِظُ وأن و أن .  

   ُظ ا ،ََُدَف اَ َُ ِرنُ دَُ َِت ارو :

ً و ذا  دَُ نُ م  ز  دة، أ ٍقذا أ ًَدُ َن بُل اُر
 . أٍق دة ز  أ ،ََُِر ادب وإ َِو َن َا با

 ً َكذ نُ م ُ ِرُف أ.  

َع  َُ ارُق اََھم َن    َب ووز  ز َن أن نَُ رن اَھَذ
 وو أن اب ا َن . اب اَ اُدُن وا م ُبْ 
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َ ُص ز  ُص، أ م ُ و ،ً َدَُو ً ِأ ،ًِد . ْبُ م ن
 ًِ َا بن او ،ً ِوأ ًَدَُ َت ُ ِرَض أَ أن ِ ،

ً وم ُن ََُدً أو . ََر َُص ِ َن  َز م أنُر ُأ  ھذا
 بوم، واِء اا  ُھَو  ز نوع، وَُ َََِ َل أن ً ِأ

 ُھَو َم اا!  

   َم ھذه ا َءُ  أن  . ُُص أ ُرُِ نُ م وعُ
َِ ن َُِ  أو ،َُُ  . َُص َ  ُم أُ وُعُ َن ل

طن ا َدَِوَب وُ أن  ،ّقِ . ٍل ً وُ رى ھذا ُن
 ُِوِب ھذن ارَُن ُ َوعََوّي  ا   ُِض .  

 َ َل اّرّ وار   وع وزُ ُ  َُدأ . ََِ ُ د َرأ
ُ اُص اذي َء َطَُب   وعُ ُرِظُ ردَداً آ ُفَِ ،لھذا ا

ورة ن ُوع و. اُطة رى ھذه ا طُ د رةِة ا ر ِِ
ِ اُظَِِ  ، ھذا ال  ورُ َُر ُو) ُو٤٦: ٢٤ - 

٤٩.( 

 

َِ  

" ٌ ٌت"  

  

اُِ ُر َف " ََل ازاِرع،"ََد أَطُ وُع َم رة ِْل   
ُل ُو َث إِرات إََدَ  َُ . َِرُب ن ِِ وَوبُ  ُ

ِن ُھ ). ٣٥ - ٣١: ٧؛ ٣٩ - ٣٦: ٥ُوُ) وُع ذا اََدف  وِن اَا
ن ُر ٍَن َوٍب دد َ وٍب دم، ون ٍَر دٍد ِر َُِر 

د ٍذ َُِر ُف إُ .  

ُ وع، ِوا ھذه اِرات اُص اذن أُوا إ  
ََ ٍتت إوم، وَ لُ ًَُرو ت  ،ِزَرأَة . اإ لُ

 ًََط ُرَ داً أنوُز أ  ُ ِرُف أ ،وب  ًََطت ُرو  َق
ُق ن اوب ن اوَب ادد اوّي وَف  .دَدةً َ وٍب ق زَ

 ت ن ذي ل  َأو َُُل ُرَم ودا .  
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روَن ن اذن إُِوا ُوع، ُوا د إََرُوا ھذا اط، أي   
و دأَ اُذ . أن ُُوا ذاً دداً أو َر َُِر،  ر ٍَِذ ق

  م ،ُرََِ ُددا  ددط اھذا ا َََُا دذ اا َُِر ل
َِِذ . داروَن اَو َُِرِر ھذه اإ َ  وَنَُ ،وم وذاَت

 ًََُ َُُرت ا ذيِدار اا  راُقُ . وَن أنُدِرُ وَفو
  .ِرَِ ا، وَرِة اذراب ا– طَُھم َدُھم إ إِر 

) ل ِرَُ اوِب ادد واذ ادد(اطُق ُھو أن َم ُوع   

ِأذھ إ ُُِدُ د  ُطَ وَف . دةد قِ ن ُھمذَِك اأو
ُم  أ ِِوان ا ،دةدَدِة اِو ً"دِر اا َُِردة "  ا

وَدھ ). ١٧: ُ٥ورُوس ٢(ِم ُوع " اُر ادد"َُُب 
اق اددة  ا ھ ا ِدُر  ِم، وُُوِل، وطِق 

ِم ا . ِّزيل امُ ھذا ا ُ ُدو أ  ھذا .  

   ُُ ذيِط ا  ُِم  ُ إن  ،ِإرادا  ُِم ا
 ً ِر ُرَِ وَف َأذھ ن . َُِ وَنُ ن أن وعُ ُر ذُ ذاِ

إن م ). ٢٤: ٦ (اِ رو، وذَك َُوِ أن ُدَم ََدن 
 َط ِزاٍمإ َ ،وعُ ِم َ َوبِرب وَ ْنُ  ن ،ِِ ِ

ِ راِف  وُ ولُرا ِ ُ"رِا " َُ وَف ، ن
  ُر ُ د ًَِزُ مُا ُل اَو ،َر) ١٥: ٣ُرؤ ،

١٦.(  

  طر  َقُ ِا َ ِزوَرَة ا وُع اُ َدَمَد إ ِضر َِ
د ). ٣٥ - ٣١: ٧(رل ادن ِِ، ورِم َوِظ ُو ادان 

 ََُ وقا  ٌدَب أوَِ"،رسُا " ََُزة"ووَن " اِراُ واُ مُ
ر أن وُوا . َف ريِ ھذه اُور ََُِ م  ن ا واَُد َطو

 موأنَُ َرِةِب اَض ا واَُ .  

ن ُوا ل    روا ََا ُول أن وُعُ َن ،راتِذه ا
 ََُ م َبَ أن ُ وَنُُط نذر اد اوزة"اَم " ا د ُ 

 ادان أن  ود َطَُوا ن. م ُوَرَة اِن اَُرك اد وُ
 ََُ َبَ"رسُا " ّو رط اَِة ا َشو ،َِ ً دَ َن ُ 

َو  رَزراء، وا .  
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    ِ م  وُُھَو و ُ ت أ ُرھِظُ وُعُ َن ا َطا
ع وُو ادان َ َُ ُ وم ِت ُو. ھذه اب ارة

 ّدم اِم اظ  وَرًةَ ِدُ ءا ل ،ن رَوا ِم ا.  

ََت ان إ ِض ِم ُوع ا ادَ ،َِف    ر َد أن
ُا را دھذه ا  َُ  َ َوُبََ ذا؟ وُو ِل َرةََ

ُ وع اُم، اذي  َك؟  ُِ ن أھداف ُُِر  َل ُلَ
َرُ . وُد َِِِ أن ُِدَث َوَرًة  َِك، وَِك، وَِِكَ  ذ د

 ن ،ِِ َلِ ً ْلَ م إذا  ،وُعُ" َُرؤَزَدِوُا و را  "

 ً ِر َُوُ ُر ُ.  

   َِِوِت و ن ً رّل اا طُ  وُ َلإ إن
ا . ًر َنو   ً ُم دُ تَُ   دي أن و

َُِظ ِري أو   ِة إذا ًِوَل إِل ُو ،وَف أ
اظَرةُ ار راً ن . وِدَِ ا  أَِل إِ َك اُت

وِت ا، واَ لُ  ن إل ُو، ھ ُث ُوُل ُوُع 
مُ دَُ وُت ُھَو  اب  ُ َِا ل أنُ ر)١٦: ٢٢( .

ُب ال ول  ُ ُرُِ ، وُ ِء" ُوهُ " ن ون د
  .وِت ا  اب

إن م ُن ِرف اَُ ٍص  ََِك، وِدٍم ِل   
ا، أروَك أن ُدِرَك أنُ وَع َء ََ ََ راً َك  َك 

 راطن ا ٍَدة دُ ٍلأ  َِكن إد َرَك رُ َو ،ّو . ُ إ
 َّك اَُ ُُِ د َكور، وذَُك اَ َِ ُد أنرُ . نو

  ُ ًر َُك  ،ًظ ًَك ھدِ  َ ُد أنرُ مَ
َن وِمإرِِ اظ ط ِب ا . َكََُ وَنُ َكِ ََُِ ْ .

 َ ٍَ  َكِ ن   ِضإ مَ نَك، وِ  ًر ُ ْلَإ
  .ا اُم اُ ،ًّ أَظَم ٍن  ام

  

 

 

  

www.arabicbible.com

info@arabicbible.com

الخدمة العربية للكرازة باإلنجيل

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



 

36 

 

 وُ لإ  

ِلُ اا  

" َُُوزُ را  وُ َد"  
  

َُ ٍِت أُرى ُظٍت َُِ اذن َق  ِ  ُم دُ وُف
 وُ ِلِم إ وَل َوُر ً ِإذا ًرَ َنو ً واَُِم وُ

َم ُ ََِظتٍ . آ ًََد اُرى دُأن أ ب، أودَُھذا ا   َِكُو
 ،ِراِل ان ا زةَوُ رًة طُ ا  ِذاا َِراوا اَُِ َنذا

  .ُزٍء ن ادرا ا َِد ادد

ل َن ال  ُل ان ا رابَِدِد اِ نُن ا
َرَد ا. ا ُل ُُل اھو ا وُ ُل َُدإ َ ن ،ن

 ِن م  . ِ َب ذيا َوُا دُوُب اُا ُُِ
 َُإ  وُ . ن ھداَف اا ن ،ًَل أ ُا ھذا إ ََد أو

ا  ظُا َ ُھذا، وا َُإ  وُ َب ِِل  أِ ن ُ دُ
إِِ اِد وارن، ُُِر أن ھذا ال ُم  َُِِن 

وع اُ . َف ط  ُرِظُ  وُ ن ،ل ُا ھذا ُھَو إ
ِف  اُص  را إ ِِراَءِة إ ِلِ ن ُوُدل و ،ُصأ

 ذيا.  

إن ارُول ُوُُ  اذي ُھَو ُب ر ارؤ، ُھَو ُِب ھذا 
ُن َِرةً . ال وُ ،س دِب اا  رِر اا َ ًَت أُ إن

 وُ ِ َب ذيا َّدوِب اُن ا . ،ؤ رَر ا وُ َب د
َإَِ ََوطر َِدا ُِِوِم أَ  ُدُِ ًََِ َدأُ . َدَم وإذ

إُن وع ا اذي : "َِ اِر ار  اِد ادد، ُول
ُرَِ َِد  َُّ أطه إّه ُ ِرَي َدهُ ُ د أْن وَن ْن رٍب و

 ِِو ِدِه ."  

إََد و د َب " ،: "إن ھذه اُ اُرة ھِم
  لوا رؤا" ٍ ٍزر ٍ "راتِز أو اََن اِ.  

 أن ووس اور ْنِ ّولح اا  سو وُلرا رَأ
" وَنط نونَ "ا ذا ، ََ م ُلا .  ُرُ ّم
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 أن ،ِِ حا"ون آ وَدزاً " اَرًة أو رس . أي إو َد
ارول ذا أن اوَد َطوَن ِ ًَن  ُرھًن أ ھو َْن َوُدھم 

ود َََد وس ارول أ أن ا). ٤٢ - ٣٨: ) ١٢ اطرق 
ٍََُ زر ٍُ طوا واروا وّ .  

 ا ِ ِزس رأ    ،قَوا َوُا رؤر ا
رِدمُ ھذا .اَ  وُ نو ،ً ًَِت واَ وزُ را ََُ َم أنُر

  .اوب  َُ ھذا ال

ِ إل ُو   

 إ  َوُن ارن اھذ َِ و ولرَھَم ا د
ؤ(اِد ادد  رر او وُ لُب )أي إَ ُ  با  َن ،

 ن ِ ًَوُ ل زيٍل ر  ربِب ا ًِم ھذه . رَْو
إ ربُب ا ُجَ ،را   ََِ◌َُتوز ارھذه ا ل حا

رھذه . ا زِم رَْ  مُُدُ ا ،َض ا نم اُوإ
  . ا ا ا اَد َو  ھذا ال

  اِح رَم واد

ُل َِم ھذا ال ُھَو ُدِرَك أنِ ن   وُح اِن  ا 
ُوا َِِل اا  ًوداُوَ َس ُواهَُ . ،لَرأُ ھذا ا َ

 ،ِة ا ن  ُِرُ َظٍر َُُو ِد  وُ دِرَك أنُ أن 
وُس ور ،  ُدھَِ  َرةَ . وا ََرا أن َو أن  ذا 

 ھو  ال   لھذا ا  ً ٍِفَُ ٍلِ وع ة
ُوا َِا.  

  اُِح رم إن

 را  ِن ◌َُتِز اّرك اِم ذ  ُدَك ٍن ٌح
ُ اُر اوُد ن أر اِب  ِرَف أَ ل، ھو أْنذا ا دِةرا
ُ ر ُُر اؤن، ِ  َ إ ان واة  وََ ذيدِس اا

 دا .  

َل اروُل وس أن ادَف َِن اب ادِس َُل، ھو أْن 
" ٍل ل ھُ   ُنوَن إ) ."ُوس ٢وُ١٦: ٣ ،
  . َُط ٍل م ر اؤن، ل ؤن ذاً اُب ادس م). ١٧و
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وھ أْن : دى  رٌ وادةٌ  اِب ادس ر اؤن
وإذ وُب ُر اُؤِن وُؤُِون، . ؤَن اُن ل وَوبَ 

 ُ ،َِِِ ن  ًوُ ً دُ را نو ً ربا طُد  أرُ
َن ُل ٍل ُ ٍِرُد أن  ھُ ن ن واو َن أْنؤا

َل روَُِ  ذَك اب .  ََُن ِِم َو و أْن ُ ُدرُ
 َُو و دذي أوس . (اُ١٢: ٤؛ ١٠: ٢أ.(  

 رَك اِ ھو وُ َلإ ُد إنرُ  لُِ ،نِؤُِر اَ  ن 
س دُِب اِا  ِن اّوا ِر اا  مُ َُُو َم . أنوُر

اِ اذي ُُل اُؤن،  رِل اا  ا ََِن ا ُرَك اُھ ُ أ
 ًُِوُوح  ن ھذا ار ُھو اوُد  ابِ  وُ ُرََُ ذيس ا دُا

َوع اَُِ ِن مَِدِف ِر ،نِؤُِر اَِ .  

وآٌت أَُُر : "ُُِر و ن ب  َِِِذا اِل اق
اَم ِذِه م ََُْب  ھذا اب ُد وُع َََ ٌرة . ِھذه  ْت  وأَُِ دَ

ُِؤوا أن وَع ھو ا اُن ، و وَن م إذا آُْم ةٌ 
) " وُ٣١، ٣٠: ٢٠.(  

َطذا ا َِِ  دت ارَدى اُوُل إ" : ھ َُا
َِدا َِ  ة ُو ُر إُ ِ ٌنرھُ ". ٌَزةُِ إذاً ھ َُ

  .ُرِھُن أنُ وَع َن اَِ، ا، إن ، وُص ام

 لُ تَ و ُدو ُ أ  وُ َب ،لن ھذا ا ردِد اا 
ُ ُُِب ا ت   ِرِه ُمَن ا  ،وعُ َََ ت اا

 َُ ُ ل . ُبِة وأ ن تَُِ رن ا م َفَِ ِوْل أن
 َُإ  وُ  َم ا  ََُر ا دُ وَفو ،َوع اُ رو.  

 َُ  رِھُنُ ت ان ھذه ا ُِ َص  أن وُ أراَد
ِْن ل اِل ا ا : "ا ووَھُر َُ  ُھوَ . ن ُوع

وا   ،وُع َََ– َُِ ذھٍنِ - بھذا ا  ُ َدو َك اِ . و
 نإ ، َن ا رةِن ا وَعُ م أنُُُِ تھذه ا أن دُ .

ذه اِق ْن وَع ا ،وَف  أُرُدُم أن ُؤُِوا، ُم إْن آُم
دة ارون اَُدوَن و دََ) "١٣، ١٢: ١؛ ٣١، ٣٠: ٢٠(  
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 ِراءةَ  ِ َدأ ُن أْن ٍر ْن ا ُدُھم راُل أ د
راا ُُ ،دسَب ا؟: "اِ ٌنؤُ َتھل أ "  وُ أن و

، وُ ّمٌ : "ِص اذي م ُؤن د، دُ بُ َب 
". َُك أْن دأَ ِْن إِل وََُُ   ،" : ارا"ر

ةُ ھذه ا ،ِنُ و َر را ًَن ھَد ِِن  را طُ  ًِ
 َُِ وھو أن ،ِِإ َِ دَة اَر اَِو ًِؤُ ِنِؤُُر ا .  

َ مح رِا  

  َُ د ِرُضَ دِرَك أُ ھو أن ،و لِم إَ رٌح آِ
 ٍن ُوع ُھو ٍ ُ ل . َد ُوو  َِن إ لُ ُم دُ

 ُ  ،وعُ َ راو َوُا ة ا َرَة ِن  . نو
ةٌ،  رَُِ ،ٌَدة دَُ ھ ِِإ  وُ ُ دُ ا  ظُا َ ِِطَا َ ُا

  . وُ  ُِل ن إِِ اواد وارن

 ُ أن َرُِ ھو أن ََرل اَد ا ءإن َم . وَع د َو
 َُرُس ِدم، وِن ان،  د ،واتوت ا ِكَ وَعُ 

 وَع ھوُ أن َرُِ أن  وُ وأراَد ،ُِِھو  ُو َد دو.  

 ُوَا  َا ،وَع ھو اُ أن ھ َ ظُا  وُ َ ُ ود إن
 نإ ،ِ . حن ا ِداًءإ ، وُ ِلَر إ َك اِ ْ ََ

 ًُد، إ دُ  وُ ُد أنَِ وَفل، وِر اآ إ ًوُل، وُو وا
 ُھذه ا  ،رَد ا : رة، ھوِن ا ذيا روَع اُ أن

  .ُص اما، إن  و

م ْن دى ُوع ا إَِن، إٌِم أول واُم ا ،ي إٍن 
د وُل وَع ا . ،ل َن ا ُوع، ون َُ اُ . آر

 ذا : ُرة، ھو اَن اِ  َن ذيوَع ا إن . ُا
 ُوا"،ا" ا ھ ِرا ِ ُوُا َُظ"ا" د ،

  ُُُِ ذيوَع ا ك إنذ  ،ُوَع ھو ا إن و وُل
  . اِد ادد ھو ُُ ا اذي  ََّ اد ادم

ُ  ن ذيول ارَس او ْنَ ُرأَ ،لرِل اِر أ  
َد اود، أ َُل رِِ ار َِن ُدُل اوَد ِ م َِن 

 ُوَع ھو ا أن ،دِب ال . (ا٣، ٢: ١٧أ .( ،ِِر و
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ُُ ارُول ُوُس أن اس ادّي ر  ِس اِد ادِد 
  )٣: ُ١٢ورُوس ١". (ارب وُع ھو: "نَ 

ّم و ِ اِد ادد،  ر ِو اوَُْ ،ُب ارولُ 
د ھدِد اا ِ  ِر َددَة اا أن و" : وُع ھو

 ُ١". (ا وُ١: ٥؛ ٢٢: ٢ .(  وُ ُرَُ ا َ ُا إن 

 ٍُل  دُ ا ِ ُُس ا ھ ،ُوا ِِر  نر ِنَدَد
ِإ  دي ظِ.  

َم أرح رِا  

 ُد أل، أِم ھذا ا وا ا ِا داً إإ
و لإ ُوِج إُو ُطرا . ر أْن  دُ ِت ھذاإ ل 

ھ ٍأ ِ ٍوْن أَ ً ،نرِد واِل اوع؟ : ا ْن ھوَ
   ھو ان؟ و ھ اة؟

 ،ِِت اََ ت أو ًِ َطُ َُإ  وُ َبََ
َُ ُھَو َرھإ وع، وا َرَْا وِل ھو اؤاِل اواَب ا أن 
، اُن  اود َا ،ُوَع ھو ا أن . َذه ا  وُ ُرُو

 ٍُ ُطرٍق نرد واا ِِِت إإ  ا.  

 ھو : ذا َك أْن ََث  ل إٍح َْن واِب ھذا اؤال
أُِ ُرَك ھذه اور ن وع، ذا آَت ذه : "ل وان؟ 

 دة ال او ًَِ ُدَوُ وَفَ ،وعُ ن قِ٣٠: ٢٠." (ا ،
ِِ ). ١٣، ١٢: ١؛ ٣١ ُ َ ْن و َطُ ْن ،ٍحإ ل 

 ذا  ُرِظُْل و ،بوع و ْوَلَ ودَ د ،ن ِ
 ِِن َْن ھو وع ُ ِم.  

 ُُر ُبُ ٌََط ُنل؟ ا ِأ  نھو ا 
 ُزرَد . وا ًداِوا ،ِِِت إإ ل  وُ ْرُ ذا

، وُر   أْن ُؤَِن اَر، ُوًِ وطرٍق وَ ٍْن ھو وع
وَع ھو ا أن.  

ووَف ُُِرُ و أُ  ًل ن إ ِِذا ُُد َِة 
دة . اط ا  ًوداُ َس  ّدُثَ ا دة ا
ن اُود ة ُرَم أن و دُم اطَُ َ، و. اَِدة
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وھو ا  دار  ََس ا ھو دل. ا وع أن و َب " :

 " (أت ون م ة، وون م أل ون .) ١٠: ١٠ وٍع ي
 أن ََِرھ؟ رت ان ا وو ، رھ  ةا  

ا ُ ِو ھذ ھ ط دما د و  َث د ة ا
"دة اا ." َوا  وَدي ا  ٌ دأ ھ دةُ ا .

 إ رَِة، وَھذه ا  َُدأ ،ةن ا ٌَِ ٌ ِو ھ ُ دةُ اا
 دا َِا.  

 إ  و وُل ِدو ٍ ِةَن اِ وَعُر ھذا اَ  
 ُِّ  رْْن إْن او ،ددةَ "اددَة اودةَ "أو " اوا

 َروا" ًَ ًة ُش ،دةدا رودة اوَك اِ ٍ ،
  ٌدةٌ أ  وُنَ وى ، أوَُا ََرَ.  

  رُح ْل ،ِر و َِ ن لِت ھذا اإ 
 ِِدا َدَ"دة ال"ا كراء ل َكَ ُلَ ذا ، :

 ھ اة اََِد ُ ھذا اح ُ و؟  ل إٍح، إل 
َ ْن ھو وُع  ھذا اح؟ و ھو أر  وِ" :روِح اة

وظ أن وُ ُب ٍُِق  ھذه اِ " ان؟ و ھ اة؟
 ِِإ  حإ ل .  

 مح رِا  

   ا ة اوُا َُك اِ ھو ،وُ ِلِم إ رٌَح آِ
 وُ  َب .د نََوَُ  وُ ُلَِب إُ . َمَ ٌل أنِط ُط
ل ووى اََُرأُوا، . ا َدَك أنَم أوُ لِدَم ھذا اَ َك أنِ

ُب  ُ ُِدَ َك اِ ن رَأ َطَ ٍتِ ِدُمَ  وُ ن
ِن طٍل أن َرأَ وََم إَل ُو  اَُوى . ال اُرى

ل ول. اھذا ا  ًُ َرَر أَوًى آَُ ًَك دان، ُھُس . و دوا
 وى اَُق اأ َر أُ أي َط ن وىو ًُ ُرَا

ل اذا ا.  

   ُھو ا وُ ُلإ  وى اُب ھذا ا ،دي ُل 
ِزوا ِو رة اوُا ا ذه ا  وُ ُ ُبُ ذيا .

 د ُج  اّل إ َدٍة ر  اُھوت  رُت أُِأ
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و  أُواُِق . واَ  َم اَُوى اق  ھذا ال
وِح اُُدس ُرَ ھذا ا . ھذا ارأي را ُج إ ُن أِأُؤ أ

وُ َلَرأُ إ َ ،قَوِح . ا رن ا ُْبل، أطھذا ا ُ وإذ َرأ
  .اُدس أن ُرََك ھذا اَُوى اق ُ ل إح

  مح رِا  

ُھَك ُو ََُظٍر أُرى أُرُد أن أُِرَُم إھ َ ،َرأُ إَل 
 ً  وُ .  و س ١٢ وِلرا ن إوِل ارُض ا َأ ،

 َُو" : َوع رى ُد أْنرُ ُد  ." نِوُء اََب ھؤْل َطَإ
 َك اَلَرأُ ھذا ا َ  ِد ذي . وار اَح اِا إن

 َُوُ ذيدي اھو ا وُ ِلإ  ِِزرا ِراَر اُف أِ
 ،َُ َتل وأرأَ ھذا ا َك أنَُد أن أرى "أب، أُرا أ

  ."ُوع

إ ُف أنَ ،َت ھذا إذا ل ،ًرو ًِرَْ ُُ و َل
 ِدراُ  ٌقَُ ،رضا ِ  ٍر ُأ  ٍحتٍ "إآ" ،

َُد  وٍت راِ " ات"ل وادٍة ِْن ھذه اُرِف 
وَع ا ْنَ ِلا .ُم ر دُ ،و ِلْن إِ ٍحإ ل  ُول

وَع ا ْن ً ٍتو ِتا ِطوا ِا.  

  رَة َول، وأرِح اا  ًو رَة َس ْدُتد و
راِح اا . ًو ْظّم ا ،لرأُ ھذا ا  ُد م ْثإ

ر أن ُھَك ُوا ًُور. وادًة ِْن ل إح ون و ٍَِط  ًا
وَ لُ ِلَأ  سُ . دىت اون او بَ ِرن ظ ظَإ

 وُ ِلِت إدِد إ ِبََِ ،نروا .  وما ُُد إ َو
 ِت، اوك ا  ِل و ِلِل إ ْنِ ربِد اُأ ،َ لُ

 َرحاإ ل ْنِ  .  

 َھذِه ِھ"َُن اون " ا ُِظَ ت اوَت ا
ل إ اِح : ِص ا ن ُل إح وح ان ا

  اِ؛

www.arabicbible.com

info@arabicbible.com

الخدمة العربية للكرازة باإلنجيل

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



 

43 

 

  ل–  ًذا َءَك َل وُ ِدُر أن ذيد  –اوُص اَُا
  ن لَرُا–  َُء اا ّ–  َ دُِر اُح ا–  ةُز اُ– 

 ِد ن ُم اُا.  

  ؛١٤إ  ٨و ات 

را اِراف  –ُوُر ام  –اُن اذي َِ َُ أراراً 
ُ اَِط ا َُ  ارِض وُوت  –اََُِ واَة  –اظم  

ُ بَد ا –  ٍََ َزَرَذي إِدم ُاة –اوا قَُق واطرا.  

  ؛ ٢١إ  ١٥و ات 

وح اُدس  –اَر اَ ُث ن ان  رلُ اِرُ–  سَر
 ُ ذيا ََل  –اِِھُد اُوب  –اَا ُم،  –اُا َُا

ا ُلواِرُ.  

 ن ا  ات اد  َُا و ھذه ھ
وُ ِل نرت . واوا لُ ل  ،ھذا وُ َلدُرُس إ 

 ن ا  َك اِو ن ،تن ھذه ا لُ  ُدھِ ا
و ِ  ًدا رََك أ  َك .  

ً داِل اَر اذي أُِظ    ُِ ٍََو  َِ وُخُُ َد و
: ُ اَ ا اُ رُدوَ أن أراھ َح ُل أٍَد َل أن أَدأَ اوظ

ُم م ُردو ط أن أرى ھذه ات َدُ ". رُد أن َرى ُوع"
 ًل أ ،ظرى أ أن ًف، أراُدوهُ ُھَو أ ٌظِوا َد وُنُ د

ُرُد "د َن ھؤء اوخ ُوون، ." ُرُد أن رى ُوع: "ھذه ات
ُم  ِ ُن ھذا اَر دُ ًة ر لُ  وعُ رى أن".  

 َُِ ًَك إَطُ ُُدس أنوِح ا رن ا ُْبأط وع اُ ن ً
وُ َلَرأُ إ َ .نؤا ن اھذ  ْبَِأ مُ" : ن، وُھَو ا 

ود رى وع، َِك أن ُؤَِن ِ، وأن ُوََد " ھ اةُ اد؟
دَة اَل اَ وأن ،ًَِ!  
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  اَلُ اِن

"  ٌَ وُ ِلن إ "  

  

 ََ ُواَ م أنُ َُبطُ ،ًَظِ ُوَنُ َف ُظ ُوُم ا َد
 ،ًَك أْن َُِر اَس  أَت ُزٌ أْن َرھم، ّم َك أْن : "أُور أو

 ِ مَرأ  َرھم َك أْن ًراََرھم، أ ". َدِ  وُ َب
 ٍَ دُ ٍَ ُور ا َِداد اا َِر أنَ أن ِ ،َُإ

 ِِ ُرُِ    ُم . وِلِح اَن اِ ر ا ِن اَِ ّم
ُر ،نرح ان ا نرِوا ِدد اا و .  ّم

ن ن وواد ون ن اِح ارن ُر وِ  ادد
 ِ َرََأ .  

  ُوُ ، َُُو ُِِر ن َُِ اِق  وُ ُرُِ د
 ،َ لداً و َا ِ ُ َأ د ُ أ ، ُِرُ ا

َل ا دِدوا وُو ، واُوه وآَِ د ،وع   ٍل ُس
 ً .ط و ًد ت َدًةُروا ِوََد إ . َنِ ِدواد ُو .  

 َُ ن أُوَِك اذن   ًَِأ طأ ، ُُُو  َرَََد أن أَ
ُِ ٍَطر واَُووقَ ن ُِدواوع، ُوُ َ  .  وُ طُ ذاوھ

َد اُس دُ وا َوُوَن  د َف ن ًَِر، أَد ا ٍحإ
وع اُ َ َِا َِطر . ََف إ ن ِر  وُ َُدأو
 ًَرم وُِم ل أوُ رُض ا .ثُ َنُوهُ أ د . واُ ُھمد

و أن راَرھم ن ُوا وُظروا أَن وَف ش، . وُظُروا أَن ُن
 أن راَرھم ھذا َدھم وا وُوُوا ن أِلِ◌ه، د إََروا 

   . ُِوُوح ذا  أن ُوََد ن  دَ ُش ُ َوع

 د ،ددَدة اِون ا ً ِز وَرًةُ ُد ،ح اا 
َل اَء إ ر وُ ِدُر أن ذيص اا ُ  وُعُ ُر وُ . طواتُا

َرةً  وُ ُدھ ،دةددة اِوا إ ،ً طزة، وُِھذه ا ت إ أد ا
 ًِز  . ،ً ث، أوم ار ِتَِِ" ٌرَ مد َس) ".  وُ٣: ٢ .(

ِدّي، ن ت  ِق اط ، ِ  َرحا ُز إُر َرا أن 
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 م ُوَد وَدةً   َرٌح أو د وَنُ ن ُ  رافِإ َ م ھذه ھر
  .ددة

   ًُء أا ِِ دِسب ا ٌزْطوةِ . ھو َر ٌورة ذِه
اذي ُُِ " اِذار"َرأُ أً أن َ  ھ . ا ِودة اددة

 ِ ُرََر، واََ  َنا ُب أنا رُِدة، ودَدَة اوا .

ُلِ  ن ِراً ن اء، رى اُض  ارار اُِ ت 
ي إ اِودة اددة  ُؤد ٍطَوةَُ ، ِ َُ ا ِ ن ًوَرةُ

)  وُس ٧: ٢ُطُرس ١؛ ٢٦: ٥؛ أ٢٣: ١ ١٧: ١٠؛ ُرو.(  

   ِ  ًة ُو ِ ِ ِل ًَِ ام دُ مر ُت ُلُ" : 
َ ُ َك وَََك ن   ، ََِل ) ٥: ٢!" (َل ُم َُوه

 ًِدا ََُْك إَك، ذ . ُنُِ ،َِدِة اوا ُوُد إ طوات اُھذه ا إن
 د ٍَ وُنُ د ،ّش اِ ٍََ ُط ًِد أ

 ِّو را.  

  ُرُِ  وُ ُوَن أنِر ،ّقَِ  وُ َلوَن إِرَ نذَك اأو
اِح اِث ن ُم اُوس ُودُوس، اذي َن َ أن ُوََد 

 ًَِ . ًَدةًِة وا ر وُعُ ََدإ ا ََظَُم ا دُ أن  َكوذ ،
ِم ن أن . د ن َوُر َ واٍِد ن أَِر َُ اُوس را 

 َارن، ون ِب " اِودة اُ"ِوع م َِدم ْط َرة 
  .ُو ھذا  َن َُل ذَن وُوا  َوَع َِقّ 

ُ ٌُم ُرٌَل ن د َدَق ُودُوس  ھُ   أ ِِو وعُ ِ ِو
 . ،ُدھمَل أ" ُُ َكل، ذِ ِ ُنِؤُ  َك ھَو . إَندا ذ  لُو

د "ون ھذه اَ َُدأُ  َوِل ُودُوس ُوع، ." مٌ د ِرغ
 َ ُتذا أو ،َُُ  ُتََرأ َُُُ  َ . وُعُ ب را ََد أن أ

. َك أن َدأَ " ًَِذا اِراف، َل ُِم اُوِس ھذا  هُ، 

  ."َك أن َدأَ  .َك أن َدأَ َِطرٍَ أُرى

َب إن َل ُ أن ُو     ل ھذا أنرام إُ وُعُ َل ،ًَِ َد
ََِِ . ون ھذا ار ُھَو ُر وٍم أو ُر روري أو ُر ُول

 وت َل إُدرى و دة ُھَو أنددة اون ھذه ا ُدوع، اُ .

وھذا ُھَو ادُد . ھذا ُھَو ََِطٍ اُم أنَ  ھو ٌَِك، وُن ره
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د   ِ ھَِن اَناذي  دُس، ا دِب اِِل اِ ن ُهرأ :

" ً أو ُ"!  

َم ُوُع ار اَر  د ،وسُُود َ ََدُھذه ا 
ِ ن ً د . َُِِ دوا  ّلَد، وَوا ِ ُنإ ُ َح أ ر د

 طَا ن لَرُد اوُص اَُن . ، واا أن ًَح أ ر دو
 َ ِ ندم ادّي، وص اا  ِِ ن ھذه ِِر

 دَا وُد٢١ - ١٤: ٣(ا.(  

َت واُ  ًَؤاٍل طر َُودُوس  ُد د ترھذه ا إن
َن ر . َنؤال،  وف؟"ھذا اَ" ،ُ وعُ واُب َن ،دةوا ٍ

 َدوُر ُ َو . دوُر  إِِر اوَدِة اددة ھو أن ُؤِن." آِن" أ
ر . را  َنن أ َو رى أو أن ِ َسن . "و لُ ذاھ

وح، رن ا َِدوع" ُوُ َل  . ًراُد إ   ن أ ِم را و
ر ًن ُودوس ِن  ھذه اَُ، إ أن اراَِ اُرى 

ُ إََر ادد  أ ُُِ ،دل واا  ُِر إُ ١٩؛ ٥٠: ٧(ا :

٤٢ - ٣٨ .(  

 ًن إرأَةٍ  ِ ِراُح اا ُرُِ  ط ٍَط ٍ رِ
َدت د . ُفَُ َ نو ،َ تِدم ھذه اَ م وعُ َم أنُر

 َ ِت ھذه ارأة، ُدِرُك أن ھذا ٌل آر ن  ِزَا ِِراإ
ُم ُوُع ُدَ . ٍص ُوَِد  ،ًَِو َِوَت طرُ َ ٍ ٍَوع

  . َُِء اّ، اذي إن ِرَْت  ُن َطَش إ اد

د َل  أنِ ر َن ھذا اِء ا وَف  ِ  ٍَُه 
َدت، وذَھت وَرت .  ٍرَوي ُ ارون د د َق ھذا دو

َ رةَِل اد إ. رةا  نَرَِظَم إت أََ : َدوُ أن
ُد  د طوا ا رََداة اا َُِ د، وأند ن ً  َتأ

  . اُرون

ُروا ذه اِو َ ھذه اِ اث  اِت  
 ُُ . ار اُو ن ھذا ال وع؟ إُ ن ُھَو  ذيا ّا ِ

َد أو وََد ن َدد د  ،َ َشداً و َُد . أِواَك اذ ُ إ
َل َء راً  وَُ أن ُط ذيد. اوا ُُد ووا ُؤر ُ إ .
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 ٍ  ٍه ِ  َُة، و ط رويُ ذيا ُّء اا ُ َرُب  إ
ُدون دروَن وا .  

 َُ   ٍَ ٍَطر وبن ُھَو اا ن؟ إنُھَو ا 
ِ ن وُعُ . ،ُن ھوش"ا َفَن وُظْر أَل وا ". ُن ھوا

وط ِ ِ ُع إِا . َكُِر َِط ٌط ُن ھوء، ا
ُ ُروي َطَكَ  أ ً .  

َل . و ِھَ اة؟ اةُ ھ أن ُوَد ن دد و أن ةُ ھا
اَةُ ھ . اَةُ ھ أن رى ودَُل وَت  اديّ . ُءَك راً 

رُب اء ا اذي ُروي طَك  اة و َُُِك  ًَرُب 
  .روَن وُرُووَن ظَُھم ارو اقُ ا

َُت ار  

   ً ِدا ًوارا لن ھذا ا َِا َرُت اُل ا ُ
و رت اط وع واُ َن ً َطوُ . ُرُو ،ً ُِطَ واُرھذا ا

إ رَِ ُ ر، وآ ً َُ  ءِض ھؤ ِنإ إ  َي إ ؤدُ أن
 –ادة ، أو إُ َوَِ اِض ار أن رُُوه َُِ ادف 

 ُ ً ُوأ ، ٌِدلُ ُ َل أ ِِو . ذه وحُُوِ وُعُ د أراَد
ادن ِِر ُوِس  ووَد أ ًواِرِه َ رلِ . اُواَ أن ُدث

  . اِت داً 

د  ر ًُوَم ت َد ِر َِِت دا، ا ت ر ًَداً   
َُل أن َِل رَرهُ وَر ِ أَم دَِل اََل. ن اََل رَر اد أو .

 أي  ٌنَل إِ وس أنُ ًُِ ًراَن أ دت ووَم ا ٍلِ . ھذا
 رَِ ذيا ِّداوار اوِء ھذا اُُ ى إ ذي أدب اَُن ا ءا

  . اح اِن

إنِ َء ھذا ارُل  ُُرَض أُ َِِو ص اذَن ُوِدوا   
 ُ َ ٍََِ ٍَطر واَُو د ًََِك . وعَن ُھ ،َُذه ا

ر ٌ . َ ٌر ن ار، ونُ وَع  واداً ُم ط
 َُن د َِس ن اِْرُ ،َل  و ِن   ،دد لُ رھذا ا

 َِا  ِوى اوَل ا ٍتراُ .ا ََأ ، ھذه ا  ُن
ء ِأ  أن ُط  ور اُُھذه ا لُ ن لََ َ  .  
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   ًِر ُ ُلَ َر ُم دُ وُعُ َذوار، أَدأَ ا د
ط :ُودا لُ ُهطأ َ ن َح ر د . ُ رأٍَة أِ َح ر دو

ذا أَذ دََر ُظت، . ُل  طُ اُب أن ِِ ََُ أن ََل 
 ِ ز ُل رُ وع ھذه، رى أ ُُرَ ُ ھذه  و
. اَرات ِ، أن ُؤَِن ِ أو أن رَُُ إ ِرِج  ِد

  أن دَُوهُ ِذً، أو أن  ،C. S. Lewisوِِت اِِب ازّي  إ
 ُُدهُ وُ ، َوهُ رُد ون، أو أنُُ ُء وُط وَنُ.  

    ُن أ دَل ار رَأ ،ِرات اروُع ھذه اُ َم د َد أن
 ِِر واِؤُ دِوُزھم اُ . وَنِرَ واُ د ،ًرا وُ َم
 ُ َب وُ وع أنُ َل .  وُ ُروا أنُِ م أنِ نُ مو

 ً َ َن دانا . ِن ر  َم ا  وُ ت وُعُ َسَذا إ
ُ ِِرھٍن ِ دا. ُوع ودُ َد با  ت َرد ذو ِِ

ِر . ،َُِِ سدِب ا  ِِداد اا ًأ طد أو
 ِِءا إد َ  ُد ؤُو ُ ُدَ با لُ َرھم أنَأ د)  وُ٥ :

٤٠، ٣٩.(  

 اِح اِدس، ُُِق َُِزِة إِع ا آف أَر   
 َِطُ ًَوُو ًُ ِ . ُ ذيوا ِل ان ا ُم ةِز ا َُظِ

 ن .  زى دِت اط ِر ا وارن ا زءوُع ھذا اُ َُدأ
َُُ  ِطواَل ار، أَرُھم ن . َُوَُ ُھَو  ِزى  ُُوه دو

 َِِ.  

   ذي  إنُھَو ا ُة، وُھَو ُروٌح و َُ وع ھو أنُ َُ  وَھَر
 َم أن ُ ُوُل . ،ِِ َ ٍِل إ ُسَوُب ا د

ُ ُُز اة اِزل ن اء ُوَن أَِ . ُ رى أ ،ِراِح اا 
  .اح، راهُ ُُز اة  ھذا. ُء اة

د رَض اُر ن اذن ُوا أُم َذهُ، رُوا أن َُوهُ َد   
 َُوا دَُرن وِن اَد إ واُ م أن َُل أ ُ  ،ظھذه ا

 َ ذية اِز اُ ِلِ ن ،م ٌ دةٌ أ مُ وَنُ َھو ُأ ُ . ھذا 
ؤال،  ا  ًدا  ًوا طُرسُ طُ ،رطن؟"اُھَو ا  " د

َل ُوُع طُرس إن َن ُھَو أ ًُرُُ، أ َُطُرس طرٍَ أو 
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ُ ُؤِن م وََ م وو  ُرى، أُ . أن  ،طُرس ِلِ و
  .َِن ُوع و ََُ وو م َمُؤ

. د َن ُوُع ُُم أن اطَم واراب ُھ إٌح ن ان

و . ،َت َُِد أن َس ٍء ُُِن أن ُروي ظََك وَُِذ ك
َُِد أن أت . َت ُرِھُن إَِدَك ھذا د َرُب َس اِء ذاك

ذا ا، اُن ھو . اَُز وَف َُظَك ن اوع، ُُل ھذا اُز
  . أن َُل وَرَب ِب وِل ُوع

 َُر ا د َُ و َُ  لُِ َنِؤُ أن  َُده َلُ أن
 – و ِِ اب  أن َرَب د َُ أن ُؤِنَ . ادي داً 

 َُن ََل  ِد َت ُھَك  اب ن . أ بِھذا ا 
ُر ھذا اَِدةُ  ،ِن اَِل أن  ذُ ذيب اوا  رِء اَِدِة ا

َا ِزورة اَم ھذه ا . ِِل واُ ر ْنُ م نَز وِء إ
  . ا ُِوَِ اَظِر ِك

 اِح ا ،َِن رُ ا ھو أنَُ  ُھَو م 
 .  َرآ ًوا وُعُ طُ ،رن ھذا ا َءُل دو

 ُھَو ان  ؤالا . وَن إُ َنذَك اِأُو ُولُ أن ٍإراَدة َ ِِ
  م م ھَوا وَن أنِر ،ھذا ُُ ُُو  ِلَ)  وُ٧ :

١٧ .( ،ھ رم اظرة ا ل"إنَ دھ ،ِرفَأ د ".

ُ َِ وع، َلُ ُوُد إ اِرَ .ِر َُُوُد إ ال أ .  

 َو ٍَِ وار إِ ُنُِح اُل اِ . وُعُ َظد و
ُم  س، وأُد إم أوُ ء أن ھُؤ دل اَر ِرَأ د ِزمُ ٍل

د َل ُم أُم ُد اط، وأُم وف . ََُِدَن م إس
 ُھم ن . ُؤُِواُوُوَن  طُھم إن م  ء، أن ا ُ َل أ

  . ام، ووَف ُوَن إ م إن م ُؤُِوا

د إُ َوُع ن إِء ھذه اظ اَُوَ، آَن ارون ن 
 (رِل ادن ھؤء  وُم ). ٣٦ - ٣٠: ٨ِراِإ َ َوَب د

 ُ َم د ،ندةدَدِة اون ا لِرا ث م .  

َُو ُوُل ُوَِك . اُطَوةُ اُو َو اِوَدِة اددة ھ ان
. اذن َِرُوَن ِن ِ أن ُُوا ِِ  وأن ُُِوا َذهُ َِقّ 
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ُؤء ِِ  وأن د رَح ُوُع أن ارَ اَِ ھ أن َُت ھ
 ً َُذه واُِ .  

ُمَِ ُف ارَ ا ،ِدَِ ُد أُم ُزوَن إِراً َلُ 
ارََُ اِ ھ أن ات  َِِِ ُوُدھم . ُم أراراً ِل

ُ . اَقّ ِرُوا ن طرِق ا، اص اذي ُھَو  َد ھو أوا إن
ارََُ ا ِن . دَُ م اُن أراراً، ُوُوَن أراراً ل

: ٨(اوَدِة ادد ُوُن ل اُروج ن ان، ََب ود ُوع 

٣٦ – ٣٠ .(  

إن رُ َوع ار  ھذا اِوار ُھَو د ُوُم ھؤء 
ماراھِرُف إ ُ أ  د ُ  ِِ ونُِؤُ  نذود ا . َب

ُھ َوَل اُض ُم أن ." ن ِل أن ُوَن إراھم أ ن"ُوع، 
َح ُ وع، ون م أِب ُروِح . رُُوه ر ا رذه ا ْل 

ًة  ُرُِِ،  اة  ھذا اؤال اذي ر وُعُ َُوَن "طرُو ن
 ). ١٥: ١٦ " (أ أ؟

. َدأُ اُح اُِ َُِزِة ِء، ِ َُواٌر آر ن ُوع

ُظ اوم اََ اُ رُدوَن أن ُِظوا ، ون َمُُ وَن ھذه  ُوُم ا دُ
ا . أ ِظ دأا َنذل، اِزو ن إرَِل اِ  ،وعُ 

 ن ،ِ ِهِر إ  ََ   ،أو إ  زٍل ر
ُوَع َل أن َدأَ ظ ِِن و ِِء اة وُز اة وُور ام، 

  .اٍث أوََت ر ََُل أن َِظ َل ذَك دأَ ُوُع د

َد أن َ اَََر َرٍُل َن  ارََن ن ُِرِه، وَن د ُوَد 
 َُن ُور ام وُع أُ َظو ،ن . أ ًزاَُ ًو َن ُ َح أ ر د

ُم وَن أ د واُ نذا  ََنذي أور اَر  اََا طُرون، وأُِ
  .وَك اذن َُِوا أُم ُن

 ًَ ٍلَ ٍَِم و أ َِ زواٍُِم إ ِمَ َل ُ َدَث أن ًة ر
َل . ٍر ََدَث  ذَك ام، وُم أُُِذوا ُ ُدَل أ دو

 نِِذُم اَم اَِل ا ُ ن لُ واراً، أدَرَكم أُ رواُِ م ذا
. واُِذن َ دَ واء أن ھذا ال أَُب  َب ار

 د إ َر أ ُدِرك أُ م ُ ٍم، وأ َِ ََ َبُد أو
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 واُ نذُِذوَن اُا أ  را وار وان ا َروَن اِ
 َُن ذَك اوع ن اور، ُور ام اذي . ُم ُِن أُ وُعُ َن د

ُم  وَن أِر  ذيَك او َُِن اُو ً ن ُروُ ًوراُ طُ
  .ُن

  وندَدةُ اأدرَك ا د  َن وهُ إن ،وع ُُو َن
 ً ن ُروُ مُ م . أُ ت  ًُ واُ و ُم ول أ مَ

 ط .  ذٌرُ مُ ْدُ م ،رونُِ مِو ُروَنَِ واُ مُ أ  نو
ِم ِطَ . َُِ ذيا ُّھوُج اوا  ُور دوِن ُ ن ھذا ھو أ ُ

  وُ  وعُ وِل ِب ،ورض اُھَو ر طوَھر او ،ط٩ :

  .٢٢: ١٥؛ ٤١، ٤٠

 راور اُز ٍقَُ َِ ھو وُ ِلن إ رُِح اا
ا اِ اذ. داُود را ُ وح أُُو وُعُ َند أ داُود ُ َب ي

ُ ا ِدُ ُُِن أ ُُوُد اَُوَد . ذَك ازُور ِزوُر ا ا
َُ وهُ ص دا َِدن ا واُُر ءِا . ِرَ ٌقط ذاو

 َإ ُ  َن ا ذي ُطِرَدوا ،َُِ ذيا ِل اُرا  َرَف أن
 ُوَع ُھَو رُ.  

. اُح اِدي ر ھو إُح اَِِ اظم  ھذا ال

ً◌ ُوَع َِ َُ أٍص أن  َف أن رُ ا  ِھذه ا إن
 ً  ،وتََرُض واا ة، وُھا  ُ لَ  نَُِ ُرواَِ

 مُُِ ُ . َِا ُُ ُھَو ُ وا أُ ُدُھم أنرُ َوُ)  رِا
د وا ن إِِر َوِت زار، أن . ، واِح َِة اد)اَوت

). ٢٦، ٢٥: ١١(اذي ُؤُِن وُش  إٍد َ ا ،ن ُوَت أداً 

 د َت اوَ واَة اد ن ن اذن إن ھذه  ِا  ا
ا ِر ِلَر أ  َرُزُ  وا ھذه اُِ .  

ر ًُف . ِمُ اُح ا ر إَل ُوّ إَِ ن
ث واوات اا  طُ لھذا ا  تن ا ُون ا

ِ ن روع اُُا  طُ رُف اوا ،ِة ا . َر ھذا
ا َُُر ا ر ،لد: "ا ُُ ِت م ". ،حھذا ا 

 ،ً ُ وَعُ َُ"د َُِت ا م ،با ُول؟ . أذا أو
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 ِذمأھذا ا ُت إأ ِل ھذه ان أ ؟ ون ھذه ا .

ْد إَكَ  َ ،با  هُ، ." أ  َلِء و ن ا وٌتَ َء" د
 ًُدهُ أ ُوَف أَك، وِ ِلِ ن دُت إ  ".  

ُل ا ر را َ ٍ ُ  وُعُ َِ مُ ِ ُأ  َِد ،
ِ ارة" َوِة اُ ".،ُوا ِ َوِة اُ َُد َدأ د "

َدُھم د .د َم اوَِظ َ اَل َذهُ و َك دن . ُھو
ِة ِث وات دُ مَُ م، أراھم، ودرَُ مَ . ُوُ ت مُ رةا ُ

 َِ"مِر ِل "ُھوتا ِ ُ  ن ث َد.  

 ُ طَول، واا َُظ وُعُ ر، أطھذا ا " ظِ
ُت ." اا  ًَ ُ راھ١٣  ل ١٦إن ھذا ا .

 ھذه اظ ،ُث ُُ م ُم اح ا ِر أً إ
ُل، وأُوَك اذن ُؤُِوَن ن ِم،  رِل ان أ ِراا َُ وُعُ

َِك وأأي أ.  

ل رء اھؤ َ ٌمَِ واٌر  ھ ظِھذه ا م . إنُ
ِِأ  ًوا  ظَظمُ ھذه اُو ،ًَُِوَن أِح . ما 

، ھو ُل أرُِل  ِزيٍل رَ ظدأَ ھذه ا ُ َرأُ أ ،ر ِثا
ُِر ُو أ ُ اطرق إ اُ ،ُوا ُِدوَن وَل ن . اذ

 ًر ُس ؤُ وهذي ظوت اا  َظموُن اُ) ُو٢٤: ٢٢ - 

َك ار اق اذي رِ َُم ُم ُِم ورم ِذ  ذ). ٣٠
  . َدوِر اد وِل أرُِل اذ

ھل ُوَن "د إُ َوُع ن ِل أرُِل ِذِه، َُم، 
ل ن ھذا) ١٢" (ذا ُِت ُم؟ ودد اا  َُوا ُدِ ؤال ھذا ا إن 

َُ، أُم إ اَُ"اح، ُث َرأُ،   بَد أ َن إذ ". وُھ
وإن ُُت د ََُت أرَُُم، ھذا . د أَطُُم " ًَِم ُوُع طق، 

 ً مُ َلُُوا أَرِ أن َ".  

  ًد، أَب ُوُع  ً ھذا اؤال، و  ًط َم د
 ً َم د ًم : "دَُُ واُِ م أنُطُأ َدًة أد ً َِو

 ً . ً مُ وَنِ ذام ھُأ أ  . مُُس أِرُف ا ذا
) ". ذي وُ٣٥، ٣٤: ١٣.(  
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ُم  د أَبُ وُع ھؤَء ارل ُِ م ٍَطر واٍت ِث ِة دُ
د ُوا  ً اُ ،ُ أُم وُوا ُذوَن .  أٌد ن ل

 َُ ُُوهِدُ دھم رىُ . َهِ ًزاِداً وإ مُ ُذواد إ
 ِِو َل َُ رم ا  ،ت . اَدة ودا وھذه ا إن

ي ُِذوا داً دداً وإِزا ًدداً  دم اَم  –أِ َهِ ًزاإ
إن ھذه او اددة َت  ًََُدداً، اذي ُُِ . اض
 َُ . ََُ ددا ََُھذا ا َُِ د أراَد ُھَو أنوا وٍص أأ َ

 ً مُ–  وِطَن أي .  

 َظ وُعُ ر، أ ِراِح اا " َِِد "ِو َل .

 ُرُُم  َرُھم أَوت(أُ َن ُ َطِرَب )أي أ أن َ  نو ،
 نَك اذ دُِ ن، وُھَو ُدَوُ ُ  ،مُُوُمِ . أن َ و
ي زَُص ا مُ ُلِرُ ُ ،مُوُ طِرَب . ،ي زُِب ھذا او

ُوَن دا ًم اِرق طُ  وِم، واذي دهُ   وَف
  ."ُ"وع 

 وُنُ ُ مَُ ِرھم أن ًوُع أُ اُھم ز دو ًَ
ِو َد َرأ . ُ مُوُن طُ ذه ا حا َرُھم أنَأ

 َ ٍَ ٍَ ِنُ ن مِ ُدسوُح ا را ُِرُ ذيا ،ِو
إن اِح واِِ وأ ِِن ُُ اَُِ . م ام ن اَوت

اِوّي، وُح أواِم وأِم ُوُن ُم اَ  َُ  ابِ 
وح اُُدس  ري، ا زُِل اِ ن)  وُ٢٣، ٢٢: ١٤؛ ٣٠: ١٠.(  

َد أن َم ھذه اء  ا ،َدُھم إُ ٍن وأَ َم 
ج رب اط . ُت أ ٍَر َكروأ ًَ را  . مُ

َ ٍِز ٍوَرةُِ ، ُا  ُه م إََُق و  م َََد أن . أو
 ِو ب ،نا  رة وُ َن َرا أن َِ َر إأ

َدُھم أوو ،ِ واُ أن  م  ،ر ًَِ َنرُِ وَنُوُ م
 ِ واُ إن.  

م أن . ُم أطُھم  أب ا ن َ ِ أن ُوا ِر
ُم ُذهُ  م أ  ُرواِظُ رىُأ ٌَطر ھذه ھ ن ،ر واُ .

 وَفو ، ُدوَن ُ ذا مُ رِ واُ م أن ًر م ھذاُ
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 ًظ . م أنر، وََِ واُ َرھم أنر، وأََِ واُ وُعُ َرُھمذا إ
 َُس دِ طرٌَ أُرى ُوُوِل إ ام إ ن   نرُِ واُوُ

ِِ) م  وُ١٦ - ١: ١٥.(  

 ِو َد ٍب  وَعُ ُر وُ ٌرِ َِبُ ُث د وُھَو ،َِِو ِ
ُل رِل اِ ن مِر ا ِِ طُ نو ،ا َ ِِو ِِ ن .

ُُل اَم ِ؟  رر اُ م وع إنُ لَ ذا ُد اَل أ
 ،ُُوا َن"د ٌ ط دي َس". 

أ ِِ اذ أن ُوُوا ُِرن، أُ اُب ار اذي ن 
ُِ َدةُ اوُن اوُھم ا رُھَو ا . ِزورة ا ھذه ا إن

مُ  دُو ،ُُِِر َُ ذي وا رُب اطُ ر، وھا  ضَ َھ
  .نرَ ٌَُث ن أ: ا  َن و ھو ان

وَح  رم اَِل إِرُ ن وُعُ ُدِ ،ر ِدسِح اا 
ي زُهُ ا  ذيُُدس، اُُدس . اوح ا را د لو َََر طَد أظو

  . إن ھذا اح َق ر  ًِوِم ان. َد  إِم

ُل ،  ًة ًَ ١٧ اح  رِل ان أ ةوُ . و
َ ُ أن ِ ل اا َر إأ ،وُ ِلإ لُ . دُرُس ھذه د

ِأ ن أھم واُ لُ رء اھُؤ أن ًوا ُُِ ،ةِث . اا 
 َُح أ رو ِِ ِلن أ  ،ةن ھذه ا ل َوِم ا َبَد ا 

 ََُ َذي أرا ِِ .  

ُب ن أِم َُظَم  رَص ا  نذل اُ رِل ا ِلن أ َ مُ
دا  ثا ِوا . وُعُ َُ  ةن ھذه ا رُث ا ا

 رِل اِ ن ة رِر ا وَنِؤُ نذَك اُولُ . وَعُ أن  ھذا
 ِِ ِلن أ  . ،َُ ط ٍِر َدٍةو  َش   د

و وَدٍة ِ َ اض،  ِرَف اَُم وُؤِن، أن َ اَب 
 َُإ بأ  داِر مأ .  

رِح ان ا داٍدأ ََِ َتإذا أ  ومھذا ا ن إ
 وُ  ُرُ  ظُا َ ورَُك اُد أ ،ةوُوع اُ ِة

َُل ). ٢١: ٢٠( رُب اَذ اُِ َُ أن ِْطَ م ،دفِل ھذا ان أ
 إ ََأر  ،ما م إََُأر ُ  ،من ھذا ا َُ م، أوا
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 (و ً أرَُ اُب إ ام، طَُب وَُص  د ھك  وُ١٧ :

١٨.(  

  

  

ِا  

رون أن إَل ُو َِ دد ادي  َُظمُ اُ ُِدَ
اُح ادي وارون َن زءاً . وان ن اح ارن

ُ أَُف  ن ھذا ال ِدوَن أَ َنر َُض ا نَب، وُِ ُذ أن
َر ُوُع  ًَن ا ر . َُق  د ذ ،ِِِّح اا 

 ُم ُرُِْم طدوا اك، ل اس –وطُرس  – ١٤ - ١: ٢١! (أ.(  

 ُوَنَ واُ لُ رء اھؤ ك إنِد ا  ٍرُِ َر ً
َُم ُوُع ن اِطُ ُوا َُِم إ اِِب ار . طواَل ال و
 أن ھذا . ن ِم وُ دَرَك ك ُكِت اَإ  َنرُو

  .ارب اواِف  اط ھو اربّ 

ُوراِت ُوع ُث م ُْزهُ ُذهُ ََُُر ھذا ُظوٌر آر ن ظُ 
 ًَُ ُوهُوهُ وأر ذيا) ُوذي ). ٣١، ٣٠: ٢٤ك اُد ا َن د

 ِطا  َن ذيَب ارا ُوَن أنِر مَُ   ،ً  ُوهُأ
ُم ھو ر . َُ ّب، أ را ُ طُرس أ أدرَك د  ءا  رًةُ

ِطِه ا ََن . و ذيك اِز واُن ا ًَرو ربم اُ َم د
هُ ِذهِ  دد أ.  

ُھ َدَث ٌء ٌُر َن ُوع وطُرس، ُث َم ُوُع ھذا 
َُل، اذي وُن اَد ا  اَ ، ُدرُ  رن ا و وٍس

 َ وعُ َءِ در د م   نذَك ال أوس أِد اطإ
 ُو ُلإ ُ ُ  طُرس)ھذه ). ١١ - ١: ٥  ُول أا ِ

 ًن َِرة  ھ ً  طُرس  ُن وُ وُعُ َن ،َُ١٥: ٢١(ا - 

١٧ .(  

ِل ن  ،َِِن ُوُع ُُم طُرس ََ ُدُروسُذ  ووِم اا :

ُ ،م أ ٌُص  ُ، ون م ذا  د ذو أھأ  رة أوَِ طُرسُ أن
 ُ أد َم أ ٍص ِلِ ن َلَ وُع أنُ ُط . طُرس َن د
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 ودرَس اُم ا رَج إ أن إ ، ُهذي إل ا وِء ان ا َل
 ً َُُ َرَأ ُ  ،ًا رُ ًءُ و َِ ظا .  

درَس اطُرس ا َمُ ِوُل أنُ وُعُ َن ،ءھذه ا  : ُ أ
َ داً ذاَن أ . ُطر َم ،نوِم ا  م أوا ،س، وا

 طُ اُ ا اُِم ن اوات أن  ََُن : ادرَس اِث
ِ ُرة أو  أد َم أ ٍص ِلِ .  

 ًوا أُ ،حَك اَك ذوا ُھُ َنذل ا رن ا ٌَ
بُ وع أََر رَن  ا ،ُد إَََر طرُ  را بُِ َن ُ س أ

 ً مُ . قواَرهُ ا وُعُ َدأ ،ل ارء اوِر ھؤُُ و
ُھَك  ُِراٍت  َََُ اق ذه ا َ . ِطُرس

 أن وَع إداھ. واِوَ ا َدُ ََطُرس َ ا  ھذا اوار
ُ وَُُ أَر ن ارن اذن ِوا  ر بُِ ً َن طُرس إن ُل

ٌر آر ھو أنُ وَع . ُوع وطُرس إِ َك ارو  اطء
 َُطَذي إك ان ا رَأ ُ ر بُِ َن طُرس إن ُل .  ھذا

د ا طُرس أ ا ِ ك .  طُرس َم 
  س، أِد اِ ٍ ُِ  طُرس وُعُ َلّب، أر را َ ِ ٍََُ

  ).١١ - ١: ٥ُو (ان َن طُرس د َد إ ََِ ِد اك 

َ درا ادث اذي َن ُدورُ   د َر دُ   ،طُرسُوع وُ َن
   ،رطھذا ا  َن ذي ُدووار اا َُِِ ،َمَ أن مُِن ا

َُ ًِ تَِدُإ ا   .  طُرَس وُعُ َل د ،ً
ب أَظَم ن  ر طُرس ُ تَ إن ،ل ارء اِر ھؤَ

 ِ  وُا وُع اُ َدَمَل، إُ را ِ"آ ".  

 ًزاإ ُِِ ُُ  تَ طُرس إن ُل َن وَعُ أن  ھذا
  ُو م ا ن ا وعَك اُروط، أي ذ َر ،ًِ

 ُُ . ٧ - ٤: ُ١٣ورُوس ١ طُرس أ َبأ د َدَمَإ ، ب را بِ
 وُا طُرس ا"وُِ ". َُ  ن ِرُفَ ُ ھذا ھو أ  إن

 ِط ٍَدا ُد رُ وع ھُ.  

 ُُِ ً َن إن ًَِ طُرَسُ وُعُ َُ . وُعُ دَمإ ًَِو
 "ن ھذه." آظم  وأ َِر ُُ تَ طُرس إن َْل م ة را
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ُل ا ارن را ِ  ن .  ًِدَُ طُرس َبأ ًأ وُھ
د داُِ ".َو" رُ وع ھُ َُ  أن ًَِ طُرس َرَفَد إ .  

 طُرس إن وعُ َل ،ِِة ا ر ة رھذه ا  طو ،ُ ُِ َن
  ِِؤاُ  وُعُ َدَمَو"إُِ ". إن دھ طُرس ُل َن وُعُ

داوى اَُ إ ً ُلَِ ِ َِر ُُ  تَ . ُ طُرس و دا
ُف أ أَت رِ .  َرّب أَت ِرُف ُلَ ء"ٌروٌح ُق، ب، 

 ذا ." أُِكَ  ِوُا طُرس اُ َدَمَإ ،ِِة ا رو"وُِ ". د
  ."أَت ِرُف أ  ال دُكَ "َن طُرس ُوُل ُوع، 

 ًَُن ر طُرس أن ُرُِ  ِوُا  دراھذه ا إن
َِ . ُُر ان  َن َُِر د َن  اُ َُو ُ .وراً  ن إا

َل طون ُر أوَِِرُف وَ :  ٌنِ ُ َم أ ُ  ًز َن د
وح را.  

 لُ دِرُك أنُ د َبَُس اُ طُرسُوع وُ َن وارِھذا ا إن
ٍة َرِ  ر راِفِإ  ًوا ،ّب ر َِا ِِ  طُرس  ُف

 َُ ر ن وُعُ َُ ،فطُرس ا . مظراف اِا را إن
ُ ُرُد أن ُوَم ھذا ارُل اذي إََر اََل،  أ ،ًِوا ًر ُم دُ

ھرو َُ َمِطُ ُدهُ أنرُ . ًُِد رارُ  ب را إذاً أن ِِوان ا
بّ  رراِف ا  ِر وا ِ ٍتطَُ ُ ًِ .  

ُل  رھذا ا  نوَم ا ظا َُّو َُر اَذا أظ
َف طُرس؟ دَ مُ دواَِ ھذه ا َُ اطِء ذَك اح، و

ؤال ھذا ا  واَبِرُف ا . ،لُ را ِ ن َرطُرس، أ َم د
  َرة أوِ ُ َم أ ٍص ِلِ ن ََُ أن ا َِط َن 

  .أد

 ًن إراَدِة  ِِة  و ًدر ًوُع أُ َم ،رطھذا ا 
د َن طُرس َُِر َ ًِوِِ راًِ ). ٢٣ - ١٨: ُ ٢١و (اذ 

 . ،ن ُوَت ن أِل ُوع و ِلن إ ِِِح اھذا ا 
 ا َطرِن ا طُرس َرُِ َر أن ر واتن ا مِوَع اُ َرأُ أنَ

 وُتُ . ،ّق  ُدَن ا إذا ُ طُرس أ َرَوَع أُ أن  ھذا
  .َن ُط اِز ن ََُب رأَ  ًِب ن أِل ِدهِ 
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 ، وُ راً إُ  ا َََُر طَطُرس ھذا، أظ َِ د
اذي َن ر   َُِد اك، َل ُطُرس ُوع  هُ، 

"؟وِوَو ِِِ َكُإراَد َِھ  ؟وُ ن ذا " ِر وُعُ َبأ
ت  . ُطُرس أن إراَد َُِة ُوَ ووَ ِِت ن ِن طُرس

  !"وأَت ذا َك؟ إ أت"ُوع ُطُرس، 

ٌط  أن ُوَن َردن طُ ً ُن  َِ    لُ نِز َُو
 اردة ن ِِل  .ِِن ار ُد ھذه ا ُن . ذا

وُ إذاً أن َِد إراَدَة َِِ ، اَُ َُ زَن ن ُل ٍص 
  آر  ارض، ُرُ ُِوَ ِ إراَدُ ِِؤَن ارن؟

َُل ُِوُوٍح أُم أُرُِوا  رَر ا ذ ،َِد ا وعُ وِرُُظھذا ا 
ُم أ ً ِرَِ وََِِ اراِف . ن  َِِِطدوا اس  دو

م اظد اِل اِ ن َور ا ِا . َ واِرِهِ 
 ُ ى د ،طُرس ُق  ،راٍد مِِ َُوا إرادَِ َل أنُ روُع ا

ور اذي ُرُدھم أن َُوهُ  دَِ اِد واَِِ ا َدأُ وَم  د
ُد اَوُ د ،نا .  

ٍ او ُزو وِ ل ُھَو  وُ ِلن إ رَح اا إن ٍَ
ِط َِ  . ل أنُ رء اؤ وعُ ي د لُ ھو وا َُطَا

 ًَ ُوَنُ مِو ن دوا  وأن ،م اظد اا  ِرُطواَ
ُل ا ن َِرطوا  . رةً  رطُرس واُ ِ د ھو ا َُطَا

اَطُ اِث ُھَو ُم، وطق . ُوا ن ِدھم ِرَِ وَِِ اذن
 ُطُ   ٍدوا لُ ِة ً ا  َف إراَدةَِ أن ،َك و

ظُا َُ ورُ.  

  وعُ وِت إ ُوا ل اُب اُ َرأ د
 َكن ذ روا ،با  ٍَط" : ُوهََُ ". َفِ أن 

ُ ٌَوِع ار ن ِة  ُ وُ ِلإ  ًر ِتا
ا ووِِ و ،َِِن ھذا ال دِ الّ اَق ن أَظِم 

ِة ا  ٍَأز . َُ   دي ،ُترَق و مُ و رىُت أ
وُ ِلن إ ِإذا ر  ن رَن أ ٍقٍَل أِ . وَفو
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أَُِظ ذه اَُت  دي ُو َُن ُو ََِظر ُو وَل وِت 
وع ا َِِو.  

 َأ د ِو  وُ ِل زةَوُا درام ھذه اُكَ أ . د
ْل ُِلُ وات ا واْل   ،قل اراَءِة ھذا ا ن َ

ن ُھَو ُوع، و ُھَو ان؟ ُم إْل َََك ُروِح اة إن : َكَ 
إذا . َُت ِرُف ن وع ا اذي رأَت  ُ ھذا ال

 ،ن َُر َ ٍ  وُن َك  ، دةٌ أ َكد وُنُ
 رَن ا  وا ل ا ً وتن ا مدّي اا ا ِا

  . وان

أُد ذ ا ام ن اوت، واذي ن دِ ھذا اوع ن   
َل ظراِت اددة   ،َُ َل، او وَل ا رة رُا" أ

َ ُوُوٌد،  اروَن ُ ؤوَن  ُوُوِده  ُنِوَن . أُؤُر و
َ ُوُوٌد و اوم أ ً ِرُفأ  ،َدد ُو ِِو َِ  ". َلو

 ،ًأ ُداذ اُد ام ھو "أُا ُُھَو، ا ُ ُوُل أ ن ً
 َُُ ُ ُولُ أ ٍء َل أيَ أن ِِت، . وَك أَك أ وُل  َتوأ

 َ ُ  ،ََُ أن ُط َك ُولُ ُھَو أ ٍء َل أيَ َك أنِو
  ." كَ 

    وعُ ِن َر طُرس َُ  حھذاَك اذ ِِطا . إن
  دم اَِھذه ا ًَت أَم أ أن ھ َُِْة وا را 

 ،َد أن درَت  ھذا ال اُل دَة اُر اَِ.  
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