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 ولُ اَلا  

  "ألُ ا اُم"

إنِ َر ال ُھَو اُر اوُد اُوِ ، واذي ُم ن   
َِ َِ ُ وٍل َن ال ار . َرِ ا  اِد ادد إ

وو ھذا اب ارُ ،َت . ورِل ُوس ارول ا ر
ن ھَو ھذا ارُول "َِك راَءِة رِِل ُوُس، َََءُل  ،ِوَر د

ُ وُس؟  م أَرْأ  ً ُ ال ُذي ." ار اا وو
  . دُر ،َُُن ُھَك ُ ٌَر ٌَرة  اِد ادد

  وا ُُر اُر اََُ ، ََ  ًَراد أدِد اا 
ر . ً ِو َمل، ُرأي ا ،وا رَر اا ن

ر ٌر توِس ا  أ وع، إ ِة ن  َوُ . ُرََُو
وُدهُ ووِ   ًَدةٍ . ُر ال ار ار  اِد ادد

ن اددِد اا ِ ِر ُب ُ  ،ل.  

لُ أَ  ُُُوِس ن ": َِدأُ ُر اِل ول وُم اا
 أو د ِ ََذي اروم اا إ ،ِ ُمُو ُُ وُع َدأا 

َُل اذَن إَرُھم رُُدس اروِح ا) ".ل أ٢، ١: ١.(  

 ُِ أن َِب     ،لِر ا ن ُوداد ارأُ ھذه ا د
 َُر  وُ ُ وأ ،و لِث، إِل اب اِ ُُ ل ھور ا

ُ َ ال اِث ذي وص اِس ا لا .  ذيس، اُِو
 ُُإ" بُِ ، " نََ َ نَذا وَم ھإ ق ً و َُرهََإ

  . وََُزن

 ِر اِل،  ُُُِو  ًُ دأَ  ََُِ اِل اذي   
 َُُل إِ .  ن ًد ً ر ًِِ طأ ،ِِإ  ُ أ ُو َب

 وِدهُُ وِم إ ،ِ ُمُو ُُ وُع َدأإ . ِ أ  ُرُِ ُو نو
 رَوِدِه، إُُ َد وَعُ ل، أن" ُمُلُ وَ "لُ رِل ا ن . ذا

س ھذا اَر  دِب اِت ا ن ُرا  ُ"لُ رل اأ ".  

   د َ رواَن ھذا اُ ُِد أنَ ،نَوم ا َ  ُم أھَ
ُل"أن وَن،  رِل اِ ن ُُدسروح ال اُد ." أُ طُرسُ أن و

ُل آِت وُِزاِت وم ان  اّ اُم، ََُُر اُواُن 
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ُل"و، اَُر َُء ًَذا ار ھ رِل اِ ن مَُا ُِل اأ ".

)٣٣، ٣٢: ٢(  

َُِد ُض . ُِظوا أن َر ال  ،َ ل ََِط ٍوف
رن أن ھذا رُِ إ وِن ُو د م و ُُ ان، وم ُْد  ُا

ُ و . َِِدراً  إِء َِ ار  ،َ  َرا روَن أنُد آ
رھذا ا َُ زاُل  ُنو ،ا ُر .  

  َم  أن ََث  ِر ال؟

  ُ ِرَبَ أن  ،ّر ٌر ل ھوَر ا أن 
ِر ارولُ ُوُس ُ. إََر ن أر اد ادم ار ا ر

" َُل، . َف َ أن ُظَر إ ارِد ار  اِب ادس
ھذه اُور د َدَت ُم وَن  ،ًِ ُن اذن إََت إ أواُِر 

ذا،  أن َُظَر إ ِذج ). ١١: ُ١٠ورُوس١." (ادھور
 راٍتذلوَر ا َُرأَ د .  

َن ا ُدا  

 َرأُوَن ھذا ار ارُ ،ّوا ن ادف اُود ن   
ا . ،ُُِِر َ ُه ذيِت اوا َِِ وُع إ َلو د

 ُِ  ُھمطأ"َظُا َ ورُو." ادوَن ھذه ا وَفو ر
رل ان ا ٍلإ لُ َِ  َظُت . ا ، ِلإ 

َا ِذِه ھ رةوع اُ ُت:  

ذَھُوا وَُِذوا . ُدَِ إُ لُ طٍن  اِء وَ ارض"
 ُروِح اِن واِب واِم ا ُدوُھم م وَُا َوُھم أن . ُدسَُو

 ِ مَُُأو  َ ُظواَ .دھرِء اإ م إا لُ مُ أ وھ ".

) ٢٠ - ١٨: ٢٨.(  

    َ ا َطرِس ا رد ادِد اُر ا ُدأ
َظُا ِ ورُ ،لا .ا ورُأو ا ووى ھذه اَ َظُ

َدة ھِوا ٍ و " :ُذواَِ ".وھ ،ورُ زاٍءأ ََُك أرُھ مُ :

  . اذھب، ار، اد، وام

َن ارُُل ُ ُوا . وھذا  ُدُث دد  ِر ال
ُدوَن، و ُوع، و ًُذوَن أُ ونُذَھونُ . ّورُا نو
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ظُا ورُھو ا َ طُزي اردف اوا . ُدُھم أنَل أ
 ُأو ھَد ورھُأو ُد ا َرُ َ ھ ظُا َ ورُا

َم ُُوَد . اَُوب َُ أن ِا  ُم  ،رىُأ ٍَ ؤُ لَُو َُِر
  .وإ زاَت ن اُوود

َ َطُُد اَوا  

   طوَع أ أن ُو ُرُِ ،لِر ا ن ُوداد اا 
ُل َل ُوِدِه إ اء ر ُهو . ،ظُا  ورُا إ َِِ

وَِد اِب اذي َُُِوهُ  إَِظُروا. "أو وُع َذهُ أن َِظروا
) ". ل٥، ٤: ١أ .( ُ   ُا  َُذه وُعُ َدَق وو د

وَح اُدس رم اُ ُلِرُ . ُذواُ  ن ٍِّل أ ُرُھمُ نَو اُ
 َل أن ،َظُا ِِ ورُ َِطِ ُوطَوَة اُداوَق ھذا ا .  

ُس َراً ن إِظِر ارب   دُب اُم ا .   ُءإ َأ
َُ ِظروا ارب : "إَدى أَِل ِظ ِِوَل وُوع اِظر وأ

ةً  ُو دوَن دُ .ورُ ًَِوَن أَُر . وَن وُ وَنُ وَن وُُر
  ).٣١: ٤٠إء ( ."ُُون

أن َِظروا َ ِظُر  ٤٠د طَب ارب ن  ِِ إء   
 م وُ ِرُكُ َن ،ورُا َُر  ًَِوا أَر ور، وأنُا

إذ ُِف اُر . َُك أوٌت  طُر  اور.  ًَ ًَِن ان
ِ أِ ًٍت ِطوال َل أن طر، إ أن ُب ارُح  طر ُ ِف
َُُِر . اُِز ا ،ِا ِ  ٌ و َرا ُر أنُظ اُِ د

وا  أر ن ُِ، وِرُد َُِ َِ ارُح، ُُق طَِرٍة 
 ُقُا حرِف واِواوَق ا.  

   ةطُا  وا ُظروا إق، أوَء ھذه ا 
روا اَ وَ ٌر ُِس . ا ِظر َق اود ١أل  و

َ ،ِِظَرةً ُھُوَب ِرِح اروِح اُُدس وَم ان ُ طرِف  . د
ُروا اَر َُِز ن  ،ُِرأوَن اَح  و ،رن ھذا ا ا

ة دُح اروَق ھذه ا َقُ ِداا َ دا طُ ح ر ًِوا.  

ِ ةطُة ا ُوا  
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وِح اُدس وَم    روَل اُ لِر ا ن ُح اُف اَِ
اَََرة ھو أُد أھم اداث  ر ِِب  ،ن وُم . ان

  لُ م إن ، وُرََدف اَق اُ أن ُط  ٍَطَِ َا
وح اُُدس رةُ ا ُو . ًرِدّي أَد اا  ُدُقَ ِولُ . وھذاُ َد

وِح اُُدس ُوُن ُِوُل َل أن َُِذ َُ ًوع ا رِة ا ُو دوِن ،
  . اَُل

َن اِ ُم دُداُء اا  

د ذُروَن أن دَد م وع  اوَِظ  ال م ُْن   
ُ َِوع، ). ٧ - ٥ (اوظَ أو ارَز، ل اداء واز 

 ُُِر اا َُُ  ل ،ُُُوَ  َس َل . مِ ِھذه ا  َد د د
ُل ر ِِ . ل ورن ام ا أن ُ ذا،  أن  ََ د َرأ

داِء ا أُدِھَش.  

  أَداِء ا ِظُ  رِ ٌرةد وٍرُةُ أ د َكلُ . ُھ ھذه أو
ُل رظ ار ھو وِ رةدور اُِم . اظِظ اون ا ُرََك اُھ

  . ًِر ال، ودأُ ھذا اوِظ وَم ان  ُر أھا َُا
وم ان ت رورةُ  آف س َذ وع  وِم 

ٍة وَظ . ان ر لُ  ُفَد ا د ،نوم ا َد طُرس 
وع ا َذ واُُِ ُدواس ون ا.  

   ًوَ ًظل وِر ا  لُ رُظ اَن و د . ُدأ وأ
وس َن ِلِ م دُ وا َُِظون ُدا ِ روَح ذا  أن .  ھذا

  ُ ُُدس اروح اا   ذيس، ا دِب اا  ِ
وِح  رواِھِب ا َرُفُ َر ذيُر اا ،د وُم ذي ة ُوا َُ

  .اُُدس

ن َد ِ أيِ . ظ ِِ َِل  واِِظ ُطُرس  ِر ال  
َد ا. ٍء َُزاً  د ذا ن طُرس؟  َظةٍ و ر لُ  ُف

طُرس َن وً وُؤداً روِح اُُدس اذي ن ل ِ د َن 
ُم ُوا ُل أُورََم َِِِِم . ُِ ھذه اِظت  وعُ ُذ َمِ ِد إ

اَ اوم َُُوَن ِذا، وھل ل ُن اذن َُ ). ٢٨: ٥أل (
  ُھَك   ن اد ِِء ھذا ام ؟

www.arabicbible.com

info@arabicbible.com

الخدمة العربية للكرازة باإلنجيل

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



   ھ اُ إذاً؟

   وا  ُف ر وَف َكْظ أ ،لَر ا دُرُس 
إن . اَن  ً ھذا ار ار ن ِ اِد ادد

 " " و ھ"إ "  ذيا" " وَن "أو وُدَ
ون إ ِرِج ھذا ام َوا ا " إ ِرج، وُد صأي أ

ُوا ِرَُ َ وِ َم اض م وُا . ، قدا 
 َِ "" :"سُص أو أأ ".  

   َ َفَ ِوْل أن ،وِة ا ر لِر ا َِكراَء َل
إن َر ال . َن  ً ال، َِ إ طُرس وُوُس

ُم  َُِِن أٍُس إِِدن ُوا َوَن أُوراً ر إِِد ،ب 
 ُو ن َنو مِوَ ِة ُروِح . َ ة ُووھذه ا َُ إن ھذا ا

  َل َلَ وما  ٌَرةوَُ) ٢٠ - ١٨: ٢٨.(  

ب اوم، ھل دُُل إ َرِة  َِل أن ُرَج  رُدُم ا د
ةِ  ُو َُ َك َ َِِر  ِظُرَ ؟ وھلِن أ ذَھَبوِح  و را

َِك؟ إدى  ُو  َل َلَ ِولُ أنُو ٍَط ذَھُب َكُدس، أم أا
 َل َلُ أن َط ن  وِن دوِن أ ل ھر ا لِر .

ِة اروِح اُدس َل أن ُِوَل أن ََل َل  ُو واَل ِظَرَ إذاً أن 
  .ِ ا اُما

  

لُ اا  

  "اَت اُظورة  ر اُظوَرة"

َدأُ اح ا ن ِر ال ِوِف وِم ان، اذي   
 َدة اَد وَِ) لح، ).  ١٨ - ١: ٢أن ھذا ا ِرُبَ د

 لُ َل ُدِرَك أن مُِن ا ٍد وِم  َدَثَ مظَدَث اھذا ا ء أن
س، ُھَو وُم ان أو اَرة دُ د . ،ً ود ًدا وُمَن ھذا ا د
ُھَك ار ن اَ وارز . ُوا َِوَن  َِد اد وِم ار

  َدَث د مل واَدث اوِن ھذا ا  ن ،دِر اذ وِم
 ًظ ًَن َدأُ آذاك داً ُرو . ُدأَ ا ،نوِم ا 

ِو َُ َمُر اُ ا ،ِء اِِ ُمُا َا.  
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ٍة  ذَك اوم   ُو ل ُُدسوَح ا را ن ًُِ ھذا ََد أ .

ت ُھنووم ا ة ُو وَلُ تَرى راُُب أٌِت وَك آ . َن
َِ ٍر ٌ َ ،وٌت َكر . ُھَ ن  ٌَِرت أظ مُ

ت  ُرؤوِس اص اذن ُوا  رُون"وا ." ءَذ ھؤأ مُ
  . اص أُُُم وَن ٍُِت أُرى

ُھِ ُد ُؤاً وواُِ ًدا ِ ارِز   ھذا  
ود أَب  ُطُرس  " ذا  ھذا؟"َن اؤال، . اح

 ُ ." ھذا  َل ُول ا"ظ ِِول،  َن أ ُلوُ ِ َ   إن
 َُرو ُ ُبُ وَف مِر اُون آ  وَفو ِِو ِِأ 

  ).٢٩، ٢٨: ُ٢ول (

َت    ُ ِِل ھذه اِ ن َءت ا َُ رن، اَوَم ا
َت إ آذاِن اس ُو ، ن ٍَرِ ة، أو وُ  .  

    ََزٍة وُِ ن ُسوُ َب"َِا َُوِھَ ".َل و د
 َِن ا ًرا ٌََُِ  ِفُ◌ھ ا ا ََوِھ وح أنُُوِ

ن ن ُم ِِن " وُل ُوُس ارول، . اُ ِطَق  وَم ان
َ ٌدََس أ ن  ِل َُ ُمُ .رار ُم روِح ُ و ".

)١ ُ وسُ٢: ١٤ور .( 

 ًَ وُ ُُوُن رُ  ،ٍَِ ِما َوِھ ٌنِؤُ ِرُسُ د
إُ  ُُم اس  َل اُُوَن وَم . ل ُھَو ُُم  .ذاِن اس

 ُمُ لَ ،نا . ُ ت ن أدوَم ا ََِا نن و ًًة أو ر وُ
إن َك ا ِت إدى ات وات ارة ا  . ن

وِح اُُدس وَم ان رَء اَ تََرا .  

ً، . ُھَك أَُر ن وِم ن واد ذُوٌر  ِر ال   أو
ُُل إ اِرة، ُم د ذھ. ُھَك وم ان  أُورم رَب ا

ات د إُزوا اُدود إ ام ا َُِر اُودي،  رَض او
ٍة َدَث  ومُ ن، . إََُروا وَم ن آر ر لُ  ُْظ أِ

َظُا ِ ورُا   َطَُدف ا ٌَ ُ ت" : م وُ
  ًوداُُ  وَنُوُم؛ وُ ُُدُسوُح ا را ل َ ًة ُو ُوَن

 واَِرة وإ أَ ارض ُودم وال ." (أُوُر١٨: ١أ(  
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    "َََتٌ "

ظ . ُھَك أٌر آر َك أن َُِظ ُد رأُ َر ال  
  َرتَذي ظِذج اا ِل وِل اا . وَذَج ا ً ْظ أو

 . ،وَذجھذا ا ُ د" ر  ُظورةت اا
ُم اُھوِوَن  ن اِ اظوَرة وا ِر ." اُظوَرة

 ا وا ِا ا ن ا ُظورة، أوا . َِرَ إن
اُؤن ا أَت زٌء ََُِ  َك، ھ ار اََ اَُظور 
ن ا ا ِر اُظورة ا  اُ ام ن اوات 

  . ھذا ام

   ُ أي ، زٌء ُن ا ا ِرُف أن َف نو
ِ ٌر ُظوٌر ن ا او ر اُظورة؟  ً ا، ھ

َد أَن ُ وذا  ،َن اُِ َُن أن  دُ أن ِ ِ أن
َد ُو ُن ِِل  دُ"تََدُرُس ". ا  تن ھذه ا ْش

ل ول اا َ . د لِر ا  ِ ت" ٌتََ "–  أي
  . ر ُظورة ن ا ا اَ ِر اَُظورة

د . ا ا ُوَِدت وَم اَن" إم"ن َََ " ار"
 َُن وَرُ ما وا إُذھ م أنِ َن ُ ل أُ رَم اَِند . رو

َد َُ آف س وَم ان وَدهُ، وآٌف أُرى ُِم  ادد  د
ُُل ل ررَز ا د ،ًِ.  

َرأُ أن اُؤَِن اُُدد َُروا . ا"َُ "َن َََ " امُ "  
ِز واُر او ِرِم واا  لُ را َ ل (وات٤٢: ٢أ.(  

اَُ اُظورة ِ اَوَِط  ر اُظورة َن 
"َِرَل ." اَ أن َ َُوُُ واُ ذيَب اا ُل أنُ رَن اد آ

َد و ھذه ا أن ُو. Koinoniaإن اَ او ر ھَُ . م
إن اَد واِزام اذن . إِن  راٍَ و  َِ َِد إِزام

ِ ًَه ا اَ اِم ن  أو  نؤُن ا ُل وُل اا ِ َزإ
  .اوات، وَد ذَك َه َِم اَض

 رة أِذِه ا ُلُ را َن أن أ َن ٌَِرَ َكوَن ُھُ أن َ ُ
اذن ُوَن وَن اذن ُُوَُم؟  ر ذر ن ِدرا ِِل 
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ُ) و ،د إََرَب ُم ن وع وهُ أَن ُث  وُ٣٧: ١ - 

وَرأُ أن ." أَن أُث واُظرا "َب ُوُع َدَوِم َول، ). ٣٩
 ،ُ ُث، وُ َن ُث ظراو  ندان ھذا  وُ َذيِ
و و ن أ ِِب  ھداهُ د إَز ِء واَظِر َف 

ذا  أن  ََ د َرأُ . د  ُ َث ن. وأَن ُث
 أن  َ رن ا ٌ  ٌَزة مد َن نوَم ا ُدوا د نذَس اا

 ُذوھم نذا.  

   َِ ُظورةا َُا مُ"رََن " ا"َدةِد واَظَب ." ا
  ُددُوَن اُِؤُز"اُر ا " لُ را ) لَن ھذا ). ٤٢: ٢أ

 د رء اة ا . ِ ُ  وُعُ َس أ د" رء اَا" ،
 ِوُُر  ِدةذه ا واُِرَ َذهُ أن َموس ١(وُورُ١١ :

 اِدة ا أراَد أن )٢٦  ن دَوا َُ لُ را طُ َن ،
 ُُ َِرُ)ُو لُ ). ١٩ - ١٤: ٢٢ِواُذ اا ُ  َن دِ

بّ  رَدِة اِِ مِِظ ُدوَنُ واُ ،ً .  

    لُ را َ واُم واَظُأ ًرأُ أة"ولُ "اُ وا ،
. أو اَ ار َ ِر اَُظورة" َِر"اَََ اُظورة 

  ًذا ،ِ ََ إذا م إُا َل ا َلَ أن ُط   أ 
 ا   و را ِرَن ا ة ُوداَد اَِن إِرار ط َُ أن

َُل أن طُُوا ). ١٦ - ١: ُ١٥و (ام ن اوت  روُع اُ َم د
 ِ ُ َُْد وَِْذ وُ ُْبط ن لُ ن ،واَُر رة، وأنَُِرار، و

وَح اُُدس  رُب اا ُ ِطُُب، وا) ُو١٣ - ٩: ١١  ٧: ٧؛ -
١١.(  

    "أَن ُھَو؟"

 " (أَن ُھَو؟"َدأُ اُد ادُد َ أٍص طَرُوَن اؤال،   
٢: ٢ .( ََُ ن ماُت ا ُوو َُ  َن ُ وُع أُ َرَد أ

 ِِ ِنُ ن)  ١٨: ١٦ .( ط ر ُرؤ  وُ َب دو
 ِِ َن  ذيوت، واَن ا ما ا ن ا) ١ُرؤ :

١: ٢ - ١٣ .(ُ ؤ رھذا ا وسإنَُؤاِل اُ  ُب : ُ طِ "إو  "
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د َدأَ َُ اِ . ھذا ُھو ُن ُوُوِدِه، وھذا َُُ  اوم. اِس
  .ِ ِر ال، و زاُل ُُِ ھذا ال اوم

 اوم، أو أن ََِف    ا ِ َ ِ َس أن ِ َف
تَن ھذه اراھ ن َثَ أن  ،ً ؟ أو ةت ا .

  ،رة د إن وا ٍمُ  ،ِ  ترى ھذه ا د
ت اََدَس اأ  ِ ت َ م، : أنر، اا

ُ َف رى دھة، ودة، واِا ،رِل اا َ ُ ُِ
ُل رِل اِر أ  ُدھ ل ا وا.  

دھُ وُن د طر ٌَُس  درَ إطَِ اول ن   
  ِ م، اُا ا ا  ن ُظور ٌر أ ِ

  .ھذا ام اوم

  

  الُ اِث

  "ج اَُظورة َ ر اَُظوَرةاذِ "

َُرًة َد ِوَد ِرً، واَِت َُ اِد ادد دداٍت 
ت دَل . وِھذه ا َ َدةُ ا َلَ َف ُظُِ – 

ٌد ن اِرج وِل ن اداِل  طإ–  ظ ِذجُض ا دأتورُ .

 ُس أنوُ رَأ رات اذوا ِن ھذه ا ٌض ِذج ھھذه ا
 ِِّا رَرأُ ھذا ا د وما َر ذُو َُ أن  وَدُا

  ). ١١: ُ١٠ورُوس ١(

 ِر  ◌ٍِر َُ ٍنز  َس  ذيء اطوذج ا ُظواِ ،ً 

وَن . اُو َو واُ ،تَُ ونُِ واُ نذَك اأُو َرأُ أن
ُل،  م اوزََ ُِب َِ اُؤِن ر َُطوُو ِ . د

أَطوا أَر ن اُر أو ن اِد، أو  ن اَِ؛ د أُطوا 
  .ُم ُل  نَ 

َل ُوع، . ُِظوا أ ًوَذج اِن اََد اُر ھِم  
" ِ ر، وََِ رََِ  ُطواأ) ". ٢١: ٢٢ (  َِبطُ ن ُ

 ُھَو  ُرَ  ُِبطُ ٌتَك أون ُھر، وََ ُھَو . دو
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 رَ ُِبطُ   وُعُ ُهطذي أا ُل اھذا ا ُُ ، ُھَو
 ُھَو  رََ َِطُ أن َ  ُ د أدِد اا.  

د أَُِر اُذ ن َِِل وع ن ُروا وُُوا ِم وِل   
وع ا . د ،روُت اط م اُرن أو  ن ،دو ً

 ً ِم اِر إذ  واُ) لھذا ). ١٨: ٤أ  َدَث ة ر ل أو
ُم ِِن ُطء، م  هُ أ  تط ل ھذه اُ رَب ار، أا

 َِد أم ِ واَُ أن قِ َن إذا  واُُِ َنِ ؤھُ واُوُم . ُدواَ مُ
طُت ن اراَزةِ . إَِع ة ا  مُ ا َِِة ا را و

َ أن ُطَع ُ أَر ن "ِم وِل ا، أُوا َََُرًة، 
ِ ِن اََد). ٢٩: ٥أل " (اس ُ  ھذا ُھَو .  

ُب  ِ ان اذن ُرُدوَن أن ُوُوا ُھَك وٌت و   
 ا ِب طوا ن واُُ أن ، ع مِود َنُِ

ِة ُرون و  أِء اِم اوم، . و ،دل ط اس د َر
َوِب اوان ھذه ا ُوَنؤُا ُِ . ُدَد ا ُوا إن نذن اؤ

َِ  ارب ا اِ، ُھَو  ١٩٤٠ن أِل إِم ُذ م  و
ا ِر  مِِل إن أ واُ ذين اؤُا  ن رَأ.  

  ا  ُرَظ ّب ادوَذج ا ًُد أ . ٌلَُك رَن ُھ
  ُُإ ً  ذاِنرة، ا ُُرأوا  . وَل لُ را  ذ دو

 . اَ اذي  ِ ال روا َُوھ طُرس رُ ، ھذه ا 
 . ، از َِ طُرسُ َل" م َتُُدس؟ أروِح اا  َتذ ذا

ود واََ ). ٤، ٣: ٥أل " (.ل ذَت  . ِذب  إن
َن َ ُھِ ط ،َدةِ  ِ ِط َ َرةَو ِ ن لُ.  

   َوو ،َوِة ا  ا ََُب ادَظ ھذا اَ د
 ود رَف اُس ُر اََُدن  .وَف ِ اَُوب  اذ

  ًواُ نرورة او ع ارار إ َذإ م أنَأُور
   دَا َِ  ًراَن أ ١٣ - ١١: ٥(ا.(  

 َ ًط ُُ ا ٦ أل    ُِ رآ ًوذ روَن ،
ُوَن  ً ود ت اُ ُو ُر َ ،َرَن  .دُ و

 َِّ ٍبر . م ب أنِ نذوا ،ً ِسُف اُش آ دو
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اٍت  اوم، َ أن وَر ُم ِظُم َِذُ ٍَن  ر َ مُإط
َن إ ِظِم ھذا ار، ). ١: ٦أل ( ر طُ مَُُُذ أَد او

ھا ن ِ مِد ن مَُھُِت إُ َن ِ َم . ُلُ را د
ُ ر أن ُرَك ُن ُُ" : َََِوَر اُؤَن إ إٍِع وُوا ُم

َُِوا أ اوة ََ رٍل ُم َُوداً ُم . ِ وُدَم واِدَ 
 رن ا َن ُووھذه ا  مَُُِ ُُدس وُن . وِح ا  وأ

ا َِدِة وا  واِظُبُ) ".٤ - ٢: ٦(  

    ُواِرُ ُرھمِإ م نذَك اُوا أو ،رھذا ا م دو
 َ َِدِِِة و ً ُ واُ ر لُ را  وأ ،دھذا ا َِِ . َرَك دو

ى إ إٍِر وي ل  دَِ أُورَم داً، وأد رارھذا ا ُ .

ِ ومس ان ا ُرا ِ ُ م سُد ا ت . ُھ دو
ُ اِ أن ُِرُوا  إداَرِة أِل اَ  ،ِرفَ  ُؤو 

ورا ِد   رُ واُ رو روواِھب اُص َذوي اا.  

   ًأ ،َُذه ا ُا و ا َت ھذه ا د
ِد ا  ص ٌن ُ ذ ّلُ ون دأ . ُذواَن أذا ُ

وِح اُُدس َدِم واھِ  را ََب ُرو . ،وواِھب رُض ھذه ا
 واِھُب رو ُو .  

أواً، أو : "إن اواِھَب ا، واَُِ  اُد ادُد ول  
راً، ظُ ر، أودا " صواِھب ا ِداِر روِ  واِھُب ُرو ھ

 ُمُ، وُ ،ُظِ ذيوأن . رُ ا ،ِ  َِف أن ِ ٍذ لُ نو
 ھ هُ إطأ ا َُواِھ ِرَسُ . ُق ھذاطُُل وَ ا َا إن

  .اوَذج وَف َرُك ووَف ُو

ْس    ر ،َتَ د َتُ ؟ إنو رَك اَِوِھ وَذَجُ َتََھل إ
بّ  َكَ  رِل ان أ َََ  و رَك اُواِھ َُك ؤھُ ِت اد ًُ .

 ،ا ِدا  مِدار ن وَنُرِھَُ َذ ُدُ د وذجُھذا ا إن
 و را ِدا ُزوَن إ م نر . وَُوس واُد إا إن

  َ ََطُث إ ن وَذجُا  لِن ھذا ا ِنََ س ُھ
  .ِ، ون م أَُ ََرن
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ُھَك ولٌ ُوٌر . وَذٌج آر ظَُر ن ِر ال ھو اد  
 ا ُول ؤرُ" :ا وُُ ذاُرِ داءُء اد ". َد إ َد

 ٍظ ِلن أ وسُل (إن ). ٦٠ - ٥٤: ٧أ وسَُت إ د
 َُوُر ُوا نذواَب الُ أِ وطرُول ا َن ،ُِِل إأ .

 وسُِد إِر إ ن َ ر ،ُول َد د ن ذاھذا . وھ
  ."ن ھو ِذاُر اَن دَء اد " َدهُ اول 

وَذُج آر ل طُ  أن َدهُ  ِر ال، ھو وَذج   
ُھَك دٌد ٌر  اِء  ِر ال اذي  َُُو، . اء

 ِِإ  ُلت اَ  ً . مُا ا َا إن ،ُو َِ
 َءا َد َل ُ لُ رِل اِ ن ُل.  

ِ َرٍُل ٍِس  ب اََل   وُطُرس و َل . إُرَن ھذا ا
ون طواَل ُُِ ِِ أٌد وَُ . ُُداً، وَن  ارَن ن ُره

 ً ًِ ط ُِس ُث لِب ا لا ِ . و
 َُن  طُرس و َِت إَل، إََا ِن إدِ وُطُرس و ن

َز ارُُل إَِھ  ُطُرس ر ،ِسِ◌ِه  ً ُِ . طُرس ُ َل
 ،دھ"ذَھب و ٌ   َس .كطُهُ أ   ذين اوع . و ِم
  ). ٦: ٣أل !" (ِري ُْم واشِ ا ا

رأُ أن ھذا ارُل م ُْم ط وِش، ل دَل إ اَل وراَح   
 ُد ُرح ون ا ُِز . راً، أن ؤُ نرََُن اََدة اُد اَل أ

ٌ و ذَ "ا َم ُْد ُِوِ اول،  ِ  َساِم ." َھب دُ ُدَب أ
ب اِء،  روم، "اوَل ا أن ِِن ا ْدُ موع "وُ ِم

  !"اِري ُم واشِ 

    داِ ِت ر َد لُر وع ء ل ،ءھذا ا إن
 و  ًوُو ُُدهراَزةِ ٥ ًظ ًَُر َلُرا َََ ، ل .

ن ھؤء رزوَن  ُك ادي ا رأوا د ندُل اَب رَِد ار
ون  وا ُووَن أن ُوِوا ارَُل ن ار، اُر .  اَل

ُل د ُوا َُِزةَ  رء اھُؤ َرهُ ھو أنوا إط م ذيُد اوا
  .اء ھذه
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   ٌر أُھَو أ  ِا دَدَر ھذه اَ وِح . إن را َُوِھَ ُ إ
ل. اُدس ِ اِد ادد وِل اا ِ  وَذجُظوا ھذا اِ :

 َدھةُ و ُورى  ا َُ ا ھ  ةطُزاتاا   ا
وا ،ُا َرھمُ إا ُط .  

  ُوَذُج اِد

د إَََل إُوس، اذي إَُِب واٍد ن اِ اوال، ن   
 ًظ ًظِوا َوأ ، وَ را َِدِا إ  ا َِدَن . ا و

درم، أي اِس ا َم اأ ِراا َُظ ُ ،ودَد ا ديِا ّد
وِح اُدس رِة ا ُو وٍحُُو وسَُظ إٍر . و َد رُ َس ُظو

ِط ٍءوإ َ . ََِ َ م دُ م وإن ،ُرو ٌَوِھ ُظ ُھَووا
ھذا ا  ُراه ذيوح اََُظ اووَن اُ ن ،ُُدسوِح ا ررا.  

   ٍظ  نوا م ادِد اَر اوس أُإ  ط د
إن ھذا ارُل إُوس َن َدِ اٌب ُط اظر ََِِ . وادة

 . ن َموب؛ و َرق؛ وذََر إم؛ وذراھإ  وسُدأَ إ
 . وداُود وُندُ ِوُف؛ ون دُ ِو ووع  ط ذاوھ

 ِّا ا إ ًوُرِه ُو ريِا َرا .  

ً، ُرَم أ ت ظُِ ًَرةً    ر وسُإ ظ ْن ھَدفُ م
ُم . داً  رى ن أددة اَِر اُ وس أنُإ ظ َن ھدُف

و  ََ وار صو   . ِ ٍء لُ واد ر
هُ  م إََُ أن ُ وَل . َِرب مَُر  ِتر مِر ُ  تو

ا وع اُ ،وسُإ.  

ن،    دِل اَم ِرري أِا َرا ُِراُُرُد و وسَُن إ 
  َد دا َِط ا : َص واُر ًم داُ أ . َ ُوُبَن او

 ًوَُ وسُإ َِظ:  

وا آذاَم وَھَُوا  ٍِس وادةٍ "   دٍَم وظ وٍتَِ واُ .

واوُد ُوا َِم َد ِر َب . وأرُوهُ رَج ادَ ورُوهُ 
 ُُول ُ ُل".  
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ُوا رُوَن إُوس وُھَو دُو ووُل أ ارب وع اَْل "
م ھذه . روُ ِمُ  رّب  ٍمظ وٍت رَخو ََُِر  َ مُ
 طد. اَل ھذا ر وإذ".  

وِح  إن وَت إُوس ِب َِظِِ، أرا أ َُن وءاً    رن ا
وَت طرَِ ا أو . ُ د َھَد ُرؤ ظِ  وا. اُدس

ُ أن ُوَت  ًَُ ،ن أِل أداِِ، طًِ اُران ذن ُوا  ر
 َُوُ.  

َد َرِْم إُوس،  َََظِم ُرٍَل  اطق، وأَظِم   
 ؤُ وع ِ ِر  ٍبٍِم وُ ظِمظِم راٍع، وأس، وأ س

ُوس . اوَن إُر واُ نذَب اِ ًِ ُراه ،ِ َ د
ُول.  اوت رُس اوُ ََذي أوس، اُطرُول ا ُ إ.  

ُف إ ارُِل اب اذي ُد   ر د ،وُطرُول ا َ
ُدِرُك ذا أَرت َِظُ إُوس وُِل إُوس  ة ُول 

ٍل د . ُول َن د"ن رَن ا ً  ر " ًِزَُ َنو
َُودّي ان اِد ا  َِظَُ ٍب  .  َُره َنو

 ُ ودُُد ا د ت دة ادا َِ  .  

   ٍَطر ،َََِِ ِبِ وسُوِت إ ِرِه  إ َِ ،نو
 ُُِوَت اَِ ،و ًِ ِِظُ ًوس اوِدّي وِد ادم، 

 َََب وإُُِول أ أن دُ   د زة اَوَُرة واََُِت اط
ِظ  وديا ِرن ا وسُإ.  

َل أَت َُِد أن ُوَت ن أِل ُوع ا  َل   
َ إَك  أن أُو َ َُر َِك؟دا راِنُا َُِ َكد وس؟ وھلُإ

، وھل دَك ا َش ن أِل ھ"ھذا اؤال اب،  دَُِ َتل أ
  "ُوع ا؟

  

ِرالُ اا  

  "َف َُُ اُذ؟"

    ٌ ٌ ِ َك؟ ُھ ٍذ َُ دد نُِ ف
َن ُھَك ). ٤٠ - ٢٦: ٨أل (ِر ال ُُب  ھذا اؤال 
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 ٌُُل إُر  َظرةُ ،ا ِن ا ٍدوا َبُِس، إ
ِل اأ . إ ا دن ا س َزوس، إُل إو

 َِ ِزا َوِھر، اا َُوِھ ُ تَِطُإذ أ ،ورا دا
ُِ َرةٌ د ذھَب س إ اِرة، و. اذ ر ٌَد ُ ت

  .ُھك

 اَُِرة داً، َم ارب س ن  رَِا َل ھذه اِو
 ُ ًِ ٍك ِلِ" : َذَھب ُدَك أنة  أُر ز ٍُُن إ إ  ّرا إ ".

َدًة إ اُُدن، ن  وو َن اَُُروَن ذھوَن ). ٢٦: ٨أل (
  رَا َع وذھَب إس أط.  

د َوََل س إ اراء، رأى َو ًِن رِت ال   
 را  ُز . ،ً ُُدُسروُح اا َُ" رِْق ھذه ام ورا د

ات ذ ".وا َِا َِ ن ِرُفن و ٌبِو َكن ُھ ُ أ ُھ 
 را  ُز ترَم . ا دُُدس وروِح اوَت ا س َعط
 ًِ ً. وراََق َِك اَر ََدد وأ ًُك رأى روُھ . ُھ
ََُم اُد اِ ًلَ . أَُن ر ِولُ اُر  رووز ٍَ

وأ  لا . ن َدرِج ا نِث واح ارأُ ا َنو
  . إء

وُأ  لَر اَن وزو ،َ َلُر ِوَُن ھذا ا د .

دو أن ھذا اد ا او ِّد ََر . وَن رأُ ن درِج إء
 َطو ًر ِوٌع رو ِد َن ُ  ،مأُور إ ون أ ً . دو

 َََھ وا ،ن ا َِا َ دَك اِ َدم، وأُور َل إو
ة دِ وُعُ . َكَم ذُر ُ م، وَأُور  ٍ رو ٍَ ِ  ِقَ مو

َن ن اُُوِل  ءإ ِر ا ن ٍَُ   . وٍتِ َُرأ َنو
َََ ٍُم ُ ِ ،ل واٍد َب طرُ" : ،ر َِن ذَك ار

ِ َمإ ِ َو ربء ." (وا٦: ٥٣إ .(  

، " ھل أَت َُم  رأ؟: "ِ َُس ِوَُب ا" َف مأ
َِد س إ ارَ إ ). ٣١، ٣٠: ٨أل " (إن م ُرِد أد؟

َرهُ ِل   ءِر إ ن َدأهُ وا س َو ،وِب اِ
وع ا .  
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 ووَد ھذا ا أن را َِِوِھ َعطس إ أن ُِ
رار، وذَك ِرِه أن ان ُ ر ًَِ ُ  إ إذِ 

ِ اء ودَُ . َل ِوُا َرأُ أن أن : "ُھ َ ذا ،ء ذا ُھو
  ."إن َُت ُؤُِن ن ُلِ َك ُوز"َب س " أََِد؟

 ودَُ ُقَُرُط اءھذا ُھَو اا ِ" : َكَِ لُ ن نِؤُ ھذا ." أن
 ِ ُ "نا ِ ودُ ". ِودُ َوَل طر ٌََُِ َا إن

  اُود ھَ ت اُُوب، ل . اُؤن ُِا  ا نو
ودُا  . ظُا َ ورُا ذا، إنَرأَ ھُ أن َ" ،ُذواَ

  ." إذھُوا، أُرُزوا، دوا، وُوا ھؤء اذ

د طُُب رٌُل َد ٍة . إن اُودَ ھ ل إل ازواج
ُ َِ ٌَ دُ ٌَظ وُن ھذه ،ُِقُوا وھ ،ُ زواِج . دو

اِن اِ، واِرء واِدء إ إٍِل ُھو  َِزون، دُو
رد ٍَطر مَق و ذيِزام ا ََِّ ٍرَ . ،ِّوَن اآ د

َح  ًَِ ِد إََد رَ رِديَ زاٍمإ َِ َن ھذا.  

ِ اُظ  ،َد َل ُوُع اُود َزءاً    ورُن ا ُأ ز 
 ًَُ ًراأ ٍ  ر ٍَطر ُ َ َل إ .  ٌنِرُف إَ َف

 وة ادا َ ُوب ؟ ھلا ِم إِ ؟ ھل ِِ
 ُا َظ أنُِ أن مُِن ا ر؟َُا ُ دُ نو ،ُُ  ود

وع اُ ب ر ِن َراُف اِا ھ ودُا.  

 ٌن ُطُرس ِ  

   ّوطرُول ا ِدد َظر إ ََدأ َل أن) ل٩أ(  ،
 ٍن طُرس   ُظَر إ ل (أن١١و ١٠أ (َظُر إا َ ا 

 َِِ ِ  ن ِراُِ نَ ن اَھ ن ،س   بِ إ
 َن طُرس   ًط ِِزٍل ، رأى  ُرؤ . اذ

ةُ  د َكت ُھَ فَرھذا ا هُ، وزوا َِن أر ًوطُر ًرَ
ُا  ًوُ َن ،تواََث . وِد أ طُرس وٌت إَ َء

 ،ًِ اٍت ر" ْلُو َْطُرس، إذُ  ُم) ". لٍة ). ١٣: ١٠أ ر لُ و
  ."  م آُْل أداً َِ ًً أو َد ! ًِ"أَب طُرس، 
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وُح اُُدُس ط. ُمُ َرُع اُب  اَل   رَر اَد أذَھَب و ُرَس أن
ِأ َ طَرَح أ دوِن أن ،بوَن اَُر نذل ارا َ . ءَن ھؤ د

اَم د  إ ُُرُوس دُ ل رم . اَُُ طُرس أنُ وار دو
ِ ت إ َُا دُ َلِرُ أن  ُ َلِ ،ُ َن  ن رأى ُرؤ

 ً ُرهِو ِِ ُء إ طُرس، وھذا ُإ ًَُُب رطغ، ودا
  . ُِص

ُوا ِم اََُ ا وا ََطُرس    . نُ م وسُر
َ ًب، ل وَن ُدو طُرس َِن . أَوا ُروَن إُ وُدَن ا

  ،ب ودير ا َّوَد ا ِو را َوا ِدوَن أنَ واُ مُ
 ًُدو َن . ٍص ِت َرِةز واُذَھ ود أنا  ًوَُ َن دو
وان طُرس ُؤَُر ن ِرَز َص  ِت ِد  . ر ُوديّ 

َُأ ُرو.  

  طُرس إ ذھَب د َ د وسُرَ َد أنوس، وُر ِت 
ود رَھَن طُرس . أھَل ِِ وأر ً َُوا ِراَزَة طُرس ل

ؤ را  َمِ نا ُ ر . أََا ُر إُ ت ِت اواذه ا
 أ" طُرس اُو ھ  ،ت ِتُ . اِن، أي اَُم اَوِن وأ

َِ ٌُس أو َدِس إ  ٍنن إ ُوَلأ  أن ُ د أرا) ". ل١٠أ :

٢٨ .(  

. و َن طُرس ُِظ ل، َدُث ٌء  ٌَوِم ان

وُح اُدُس " :َرأُ  را لَ ورُُذِه اِ ُم طُرس َ نذا ِ 
َِوَن اََُ واُ) ". ل٤٤: ١٠أ .( د ،ِح اا 

 لُ  ُُدُسوُح ا را ل َف نؤُا ل وُ ر طُرس َفو
 ،ت اَف اوس، أُر ِت"داَءةَا  ًأ   ".

)١٥: ١١ .( ِردن ا د ُدُث َن ن ھذاوَم ا ر أنِ
ُز اُ اُمُ وق ُُدوِد اِم ا َُن ام اُودّي 

 َُ ِ َن د ،َُِِّم اا ب إ َُا .  

َِ اُ ات ا  

ُ ًر َف   َُ ھذه اَِص ن س وطُرس، َِدُ    َِ
ُ َِ "إن ھذه اَِ اُوَة ُظُِر  وَن ُھَك . ذ
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ن" ات َن او  َن .ُُدسوح ا را ھ ُوا ُا . َُا
  . ِ اذ –  اَِ ھ ََُِ ، واَََُ اَِ ھ ِدم

وُح اُُدُس  ون ِِل    رَل اَ أن َ ،ًذاِ ََ َِ
ِِ اذ، ُ َض ذَك اذ  دِم إِل وع اَ َرٍد 

 . ،ل ص اَك اذ  ًأ ًِ ُُدسوُح ا روَن اُ أن َو
ِ  ◌ًَ ،ًَل َ اُوّ و َِد اُو ُرو ًوُ ِ ًدا.  

    ُ ُدَِ داٍة َُ َذُ أن َ لأو ا ، َََِ إن
دَُ ُل ِذَرةُ َ  ِ ٍِب ٍَُم ن، َلُ . َِ اذ

ا و رطُرس ١(ُل اُ٢٣، ٢٢: ١ .(  

   ِِِو  وَنُ ذ، أنا ِِ ب، أو رِدِم ا  َ مُ .

س، اُور، وان، ل س وطُرس، ھو  رُذ اا ُِ
ن اُِر . اُ ا ِ اَِِ اَُِ ات َن  وان

واَُوب أن ِرَف أن َ ُر أ ًن أَِك وأُ ،ِوُوا 
ة َ ان رَر اوا اُِرُو َُا دُ.  

ن    ِص اِة ا  ُلَ ُُدسوَح ا را ن أنراِھَا ھ 
ُِوا ال؟  ھذن اَََن، ُط  اذي م ِْق ُم أن ُِوا أو

 ّو رط ان ا ً َِن واراھ ُو . ُنراھَوُن ھذه اُ  د
  ُ إن راھ  ن، و ِص اا َ ُِ  ً ًَِوا

  .َُ وَُث ن ھذا راھن

   َ ٌؤالٌ َوُ أن ُُِ َنوَل أَ واٍرِ إ ُوُد ُ  ُُطر 
ؤاُل ال، ُھَو اِرَك اُ" :؟و روِر اُُ مَُ َتھل أ "

ن َن ". : "أوأ ُِ ن أن ُدَث ُھ ھو أن َ اواُب َول
اؤال، وَف َُِف أن أ  ًدَك اُن واَُ أن طرَح ھذا

 و روِر اُُ وَن َُ َنر . ِدٍم ون إ ُص اُج ا
اً أن  دَُِ وُنُ ،"َرا َد إَ " ن، وأن ء اھؤ َ

وا ،َُُو أن ِ ُ ُدرُ  ِمَ  َدُھمُِ و ٌَ ُ ذي
  .ِم

وِح اُُدس  ِة ٍص ّل،    رِل ا ن نراھ رى د
ّل، ل أَت  ص اھذا ا َ ِلا ََِرُ وُح إ رُوُدَك ا
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ّل؟  ص اوا  َن ِھذه ا  ِا ََوَن اُ ن ُبَر
 ً أ ن أَِ ََرَن أل ِِد د إ َظ ، َ ِزامذُت ھذا ا

 ّوُوا ا .ط  ُتُ َم . وزام أِذُت ھذا اُذ أن إُ
، إَُت َِدِد ن اََص ن ھذا ال، ود رأُت  ١٩٥٧م 

 َنردةادَدَة اِوِروَن اَو  ن وَنُ مُ.  

دُ ُت دداً  ان، ُُت َُوً وُِوُز ا َُس   
وِح اُُدس ُرَِ اِل َ أراٍد  رِد اإر َ َوُبدأُت أ د

أََُِ ٍَِِ ُُِ اََت، ود إَوُت اَُوَم اذي . ُُدد
َل َََن ن ھذه  أو رة، أن ًراراِ دُت ُت وأدَر د ًراَ ُت َ
 ِ ُو أو ،ِذ  ُدَِ  َن َص ا أن ،در َنَو ِِا

  َِرا  ع، أوا "روا ِ "ل .  

    ٍبِ نو ،ِ ھذه ا  فَا ّك اَ دوِنِ ُن
  وھذا ،ُِدوِ زةَُِل ھذه اَ أن ُط َ ن أن ِم ر ،َُُأ
ُ إَر أن َِدَم اَ اَف ا ھ ان  و ،ًأ َُُ

 َِ  صِن واا ن إ  . م ُھَوُا ا َا إن
 َُِ أن ُطَ ِِ ن ن، ان أ ُثَ ٌَرَ"ر اا ".

)  وُ١٦: ١٥ .(  

   ٌَِت طن؟ ھل أرا َ ة رَر اَت ارَك و َق ھل
 ظُا ِ ورُ َك أنُ ُأ  ،َكذ ْنُ م ؟ إنا ھطأ ا

طَُب ن  أن ُرََك َف َُل ُھَو أ  ًِة أُوَك اذن ن 
ُم أُطُْب ُ أن َََك  ََطُرس وس  ُتِ◌ِرَك . َوِكَ 

  .ِرَِِِ َََ ورَ ِِ ھؤء اس

  َ  داموإ  َِرَح ط ُرَِ وَف ،ل ُرُ َ .

 ً دراً أ مِ  ِدُثُ ،ن  ة را َر اُِن أُ د .

وِح  را َََ َة ُو َذُ ِل ھذا، أنَر ا دُرُس َ أ ھ 
َن ن َُرَِ ال ل طُرس، س، ُوُس، اُدس   ،

 .وآرَن دُرُس ُم
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  الُ اِس

" ُس اُو ُرةَ"  

" ربِذ ا  ًداً و د ُُث َزْل م َن ُول َم . أ د
 ات  إذا إ رِس ا وطَب ُ رَِل إ ِدق إ

  . وَد أ ًُن اطرق رً أو ًِء وُم ُوََِن إ أورم

ُ اََرَب إ ِدق ًَ أَرَق و َُُوٌر ن " دث أ ِِذھ و
َط  ارِض و َِو ُ ًِ ًُول ُول ذا . اء

ُِد؟ َل  ط َتذي أري اِوع ا أ ربَل ا د؟  َتن أ
  . ٌَب َك أن رَُس ِس. طُِدهُ 

" ربا ُ َل ل؟َُد أن أرُ ذا َرب  رٌَُد وَِرُ َل وُھَو
  ).٦ - ١: ٩أل ." (ُم وادُل ادُ ََل َك ذا َ أن َلَ 

إن ھذه ات اُو َ اِح ا ِن ِر ال   
َد ُول اطرو، أو إَِرهُ  طرِق دق د  ُفِ . َس

و ." إِر"ن ر  ھذا ارُل ََزٍل ن َِرة 
اً  ُدو ِ ُدِ ،ِ ََ د ،ًِ َھذا  َرأ نو ، ًَُدودا

 ُ تَ راتِإ َِِ َن ل وق ھَو اِق ِدطر  رِا
  .  رُ ِ ِوع ا) أو ُرَل(أَظَم َرُوٍل 

ةُ أِن  ِر ال ُث ُِرُ وُس ن إِِرِه    د َكُھ
ل ھذا وَم ا. ا ٍِكَ َمن، وأو رة اوَم اوأ ،ِوع اُ

، و رِِ اُوة، ُُِرُ وُس ِرار  دِم اِا و ،ََِو
  .ن اِر اذي إَزهُ 

    ًرار إول اُرا ُ راٍتِإ َِ ن ُسوُ ُرُِ
ا ِر .قِق ِدطر  ُُدهِد َن ل وُرهُ اِإ .  َزإ مُ

ُرهُ و  رِِ إ أھِل  ُ ذيُر اا ،رراء اِر اِإ
 ط)١٠: ٢ - ١١: ١ .(  َر ِوّي أََ ٍرِإ  ًَز أد إو

اِر َ اُورُون و  ود َرَك ھذا. ُ ِِق
: ١٤(ُر َدَث ھذا د ُرَِم ِ رة ). ٤- ١: ُ١٢ورُوس ٢(

٢٠ - ١٩.(  
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ُب  أن َِظَر    و  ُ ِوّي أِرِه اِن إ ُسوُ َََد إو
أھِل أُس ُھَو، َوُوُع رِِ إَُ  . وت  َش  اء

ِ ُ أن َش  اِل اِوّي " َ اِوت" أي أ ،
َس ُِوِ أن ََم ھذا ). ٣: ١أُس (َُش َ ُھ  ارض 

ِراِن إ َزٍل برول اُرا .  

   َرة إا َ ور اُُض ا َكھذا ُھ ُظُر إ د
 ُدودُدّو اَِد ھذا اد ن ُم ذيِر اُِس . اوُ َِ ،ًأو

هُ،  إ ً ِِ ِِدُ وت؟"ھذا اُدِ ط ذا " ُد أن ًأ ُھ
ِ ن مََِ  ٍل ٌدُ م ُھَوُا َا . د ُدِ ط ُول َن

ن، . ا ُ مُا مُ اإ  ؟"أُدِ ط ذا " َُرت ا
ا ُول ھ وع إُ ن وحُُوِ َُ وُُد ھذه : "اِ ط د

 ً  أ ُدِط تأ ا".  

َو م ُن "  َرّب؟ن أت "َب ُول اطرو ؤال،   
 ،ُلَ  ھو َر ُُُ ذيا رَف أن ُم، و ن َ  ِرف.  

   ُدُِ ًرا ًُد إ ،ظول ارُس اوُ َِو ِِد 
َوداوم ا ِم  . أن  وداا ُم أنَ  ِل ھذا اِ ن

 ً روُ ُنٍد  أن . وَن ا ِق م ، ي رَ ٌن َكوُن ُھ د
 م أن َ ،ِرِهظ  ًرو ،ِِرأ  ًِو ،ِِ  ًر َو

ود م روُُ، ودِ ُل إ ر . ٍََروُض ھذا ان
م، ل  وَِب وُ  ،ِف  ن ُو ارِ وا

 ًل ود ،ً ُنھذا ا ُُِ . واٌن ض ھو َروُواُن اَ
َود.  

  وطرُول اِ مُا َُل ا د" : َك أن ٌبَ
ُق َكَ "َد َِوِِ ھذا، " رُس ِس، زُ وَف ؟رِوُم اُ ذا .

اً كَ  د ٍس ھذا ر ." إنَِل إ أ إ ُ زوَرةُ اُر ھذه اُ
 ِإ ًُ ،وطرُول ا َ ُلَ ُُدسروُح اَن ا ،قِق دطر
ََدُھم ُول طذي إَن ارَن اِؤُوس واَُدِة إ ِلِ ن .

ِد وُظُِر  وُ  رُ ،ًود َن وأ رَوا ِ را ََل وِ ُ ل أ
 ،ِِؤا"ل؟َأن أ  درُ ذا ،رب ) " دد٦ا.(  
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د َب ُوُس ھذه ارل، أََرُ وُس أَر ن ُل ارن 
ِل ا ن صا ِ ُ َُِ  . َإ د ،نوع، و 

 ،ُُؤاُ ْنُ م"رب؟  ن أ ُلَ ذا " ،ُُؤاُ َن ل" ،رب 
  "ذا ُرُد  أن أَل ن أَِك؟

َرْت ظَرةُ    َ ،قِق دطر  وُطرول ا َد د د
  ُوُس َة ب

 ٍِّل درا◌ِ .  ،دةدرات اِن ا نو َُُول إ مُ . َرَن إ
  ذيُول، ا ري ھوُِس اوُ"ِدرم"أو " اظَد، ." ا د د

 روَم اِدَم ا َر أن ر"ُسوُ "  ذير"ار"أو " اا "

ر أو اَء أو ا.  

   َفُ ُ ر أوراَء ھذا ا ُِداَن ا ُر نؤُا وِل إُُو
و را ِ راُطورَر ا ودَُِر ا ن . واِطٍنُ َِدُو ُ أ و

 ِداِم إِ ُراُره َن َُر ،ٍءَ لُ لُ وَنُ وأراَد أن ُّرو
 ً را و را . مون إ ُھَلََ ِ َس نو  ُول

  ُسوُم، وظر أو اَد"اأر أو اُول ." ا َد د د
وح"وأ ََُوُس، إَََر ُِوُوح ِ ِ َرة  ر نِ) ". ٥ :

٣.(  

ت دي أُوٌر أَ وراَءھ " ،د، َب ُوُس ِن،   
 ت را   . ْت ھذهََوع، أَُ ُتَإ د نو

 َِ ً َ  وُرُُا . ًَِ ورُرُت ھذه اََإ ،
  َ َََل أن أ ُ   نُ م ور اُُا َ َرُ

ھذه  –ذا ُرُد  أن أَل  ل أن أِرَُ وأَِفَ  –طرِق ِدق 
  ).١١ - ١: ٣ ." (اُور اددة أََت ُ اِل

    لَ ،ِرِل إ َس ر ھوِ ُق  مُا
رإ .َ ي إ ُؤد ٌَل َو ،ِذا د ًَ َس ُرِ .

اً أل  اِرُ  دُ َُِ ُُزه ٌب َطَِ ِر . ُھَو 
اتٍ  ر َ قِق ِدطر  ِرِهِل إ ُسوُ ُِرُ ،لا .

ُد   إِِرِه  طرِق ِدق دُ نِ ُُُ و .  
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  م أ ُأ  ن ُھمؤُُض اونِ  ونؤُ ، . ھ َ
ُِدَ ُء . ًُن أ ُدمَِ   وَنُِدَ د وَنؤُوا

دا  ّصأو ا ،ا درء، ارا ،ء، اا .  ُثَ ن
 ًَ ُدِ وَف ُُِد أَ    ًأ ُُِ د ،دري ِ .

 ًَوُُ رَا ِِ ًوُ ُد وَف ،ا َُ د ،ط .

 ًؤاُ مَََُأ وُن َدلُ : وَ ذا َُُوَ مُھل أ ،وَن اََُ إذ
 ِ ذا مََُُم وُُوَن رَ ُسوُ ل مُم، أم أُِن أ م أنُ

  َُوا ن أِ؟

   َُ ُ ن أنُِ   َُرأ ،ُسوُ دد ِ ِ َد"َُ "دهد .

وطرُول ا َد ُ أن ُ َبوط ،ِ ٍُُذ إ إ ربذھَب ا .

ُب َ ِب ھذا ارُِل ا دَِ  إم ُول  را د َدب
وُطرب، . ا" م لُ رن ھذا ا نرَ ن ُتَِ دَ ،َرّب 

ك  أُورَم ِدِ َل ُرورن ا . ءِل ُرؤَِ ن ٌنطُ ُ ُوھ
ن ھذا . َل ُ ارب اذَھبْ . ا أن ُوَِق ََ اذي َدُوَن ِكَ 

 َِ ٌرُ ٌءإ لراإ َوٍك وٍُم وََُم أأ ل ." (َل إ٩أ :

١٥ - ١٣ .(  

َِ َُةِ  طُ  َِ َرَوأظ ًََدْر َ َ ُول أن ً ِزَ  إذا
 ّوُطرُول ا .ُول ْل ھذاَ م َ ظوا أنِ . َُ  لُ َن ل

 ،ُ"ُم وإذ ُدذا أُر َك وُلك، أُھ ُل إِ دق، وِد َھب إ
إن اطَق ادّي  ُھ، ھو أن َ طُ ) ٦ادد ." (َك أن َل

ِ ِِ إذا ء طُ َلِ  َرِظُ ُل ھذا. أنَ  َدًة ُ ل . و
 ًَد اُرى ُظُِر    َُلَ  طر وَد ا ًو ،ُولِ.  

  ِ َ ت اا ل ھُ رِل ار أ ِت ِلَن أ
ُرَن  . د ذھَب إ اِزل ُث َن ُول اطرُوَ ِِظُرهُ 

 ،َد د د  ُدودُدو اَھذا ا أن  ِ َمِ ،َُ َل"ُول ُخا  أ ".

وع ا َُ َُو َوُر  ھو راهُ ُھَ  : ُرُ ا  َ
  !َة اس
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  إِر ُوُس  اراء

َ إِِر دد ُوُس، ُواُُ ُِو ًَ ارِب     َُرأ د
 َّ زا .ِطُذ إُ ِظو ََدأ  ،ُسوُ َد د  َنرُ ُ أ ً

ون،  أن ُدَِل .  َِِم ُوع ا َ دق وأُورَم
 أن َُذ . َرًة إ ِِرة َن دد ُوُس وَن د ِِ اوظ

َد ِن ُ َُ وُس طن ن  د َد أن ،َِرَا إ ِِذھ
) ِط٢١ - ١١: ١.(  

   ، َِرَا  ُسوُ ھ ة ا دُوَل ُطول ا ُرون ُُِف اَ
ِة ِث وات دُ ّلَا  َكَن ُھ ُ ُوُل أ ُ ُِق أ  مََُظُ نو .

ا ُس أنوُ ُوُل لُ َُوات، و َث َكُھ َُ  مُا َ
 َ رِِِ، واُ لُ َِف اِد ادد دو ء اَك . اَد ذو

  . ُدو أُ رَ إ ِدق، وار إ دَِِ طرُوس

   ر ََر دِهد َد ُ ُس أوُ ُرُِ مَأُور َد إَِ ،ً
 ُوِة ا ر لُ را ِ ََوإ) ِطُس ). ١٠ - ١: ٢وُ دو أن

  ً ،ت  رَا  ن ث َة دُ وعُ َ  ُم أََُأ
 ًِ مُ ُلوع، . اُ ن ًوراُُل أُ رَر اَأ ُ أ دُ  ذيَدهُ او

َِر أن ُط وعُ َ ًو  . ِن ُ ُروا أ ر ط دھ
ُل رزوا َُود را  وأ ،َُِِّم ا ل ِرَز ُس أنوُ.  

  طرذه ا ُت ر ُتُ  ،  ُرَف او و . ُتَُت أرُ
 ُ ،ُسوُ ُتُت أرود، وا ودي، إا وس واُم ا

ونَ . دي اك أل طُرس، ُوب، وُو، إ اُم اَراِرة
َِطر  ورُُل اَ  َ . ٍصداِم أِ رَُ ُ دو أ ل
 ِدِر إ ًوراَُل أَ نِد . د إ دُوس اَُم اُ َلَد أر

ن إُ  اُوس وُء ادن َُل اُ رَل اَرة، وأرِرام اَُا .  

مُ ُطُرس رُول اد،    دُ ًر لِر ا ن ل َوف اا
 َدد  .و ار ُِرُز َة ودُ وُس ارُول ِ رأُون و

ُوُس  ھذا اِر ارُ  ،ّوا أن ِزوا رأُوا  ُو ُُن 
َن ن رِِ إ أھِل  َون اَا  ،راءا  ِرِهِإ
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ط . ٍعإ إ وُد ،ط  ورُذه ا ُسوُ ُح رُ د
 ٍُِول،  را د ِ ِ"ِذبأ  أ  َمأ ".  

 أن ُوَن ُوُس ِذً، أو . ُم أن ُِذوا راراً َِل ُوُس   
 ًوُوَن َرُ ل . أنُ را  ن َرََر أََب وأَِ ُ ُوُل أ)وس ١ُورُ

١٠، ٩: ١٥ .( ُ  ا ََا إن ِ ن ًرار إََن أ ُ أ ر ھَ
ُل رُومُ . ا وا ،ًر ديِد ار اف أ َِِِ َم د

إَِظوا ُُِم ُ وُس . َدر ِد َ ن درا َِِر ال
 ُا ِِوى رَُ مُ ُم ورأ د واُوُ أن قإُ ةو.  

س م    دَب ارأُ ادأُت أ دف ١٩٤٩راَءِة اِ َكوذ ،
ا ن ِر ال، إِداداً دراَِ رل ُوُس اُو  ن 

 . َِوُ ِدراً أن ن ُمُا َُدهُ اق أن وُ ًَُِ ُتَد أو
 ُا ِ ِلَُر راِت َر َُِذُت أأ ا َِا ََز ھذا، اَ

 َوُُس اوُ ِلِر  نا .  

رَ ُءِ  

    ،ُسوُطُرس و ن لُ َِد  ءَ لُ َل ُو ُز َرُ
 ل ول ا َُر ُبُ . إ َِ ،نن ودن اھذ

 ِ ،مُ ِرَف أن  ُُِد أَ نرٍص آةُ أ د َكن، ُھَظَا
َر دات  ا اَّ اُم دُ . ،ر ُُلٌ إُُدھم ھو رأ

 ُُإ و"ن ال ." (إ٣٦: ٤أ .(  

ُُل إ َُن ُوُف وإداًء ُ َُ وع َ ارن   رَر ا  ،
 ِِدو و را َِِوِھ وذجُ ن ُرُ ذيُر اا ،ر وَف . إو

 ًِدا ،ُ َِطُذي أد ادم اوى ھذا اَُ  ُش ًُدهُ دا
 ُِھم إد  ُواَ ُھم إ ً ُو ،ٍَ َنرا َوُع اُ ب را  .

  را ِِد ق إلط ُسوُ َ  ذيص اُھَو ا ر َن د
ا.  

 َُن َُل  ا  أطَُِ ،ذاً ار ن    َرأُ أ
اً راً  دِد ا. اُؤَن اُُدد وُُ َُرت اََد إو ن نِؤُ

ة ُوِ َكُل ُھَ َن ُُدسوَح ا را .   ،ُددُ َنِدَُ ُة د َكَن ُھ د
َل رُ دِرُك أن اَ ُھَك ت ُج إ واِھَب ام اردة 

www.arabicbible.com

info@arabicbible.com

الخدمة العربية للكرازة باإلنجيل

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



 َُوس اُُم اُ   ت ا  ِدِر اُول و ،د د
وُطرُس، . اوُ َدأن و َش إ وس وُطر إ ر ذا ذھَب

َرأُ أن ر . ون م أِ َ إ أط وأ  َُدِ اِم ُھكَ 
 نو ،ًِ ا ُدو َن ذيِل ھذا ان أ ،نؤُا ِ َمَط أ و

ؤُا ِطأ ُس إوُ ِءَ ن َذردي اد واُ ل (َن٩أ :

٢٦ .(  

 رُول ُطُرس و م    ُ ن َكَن ُھ  ُ َر أ َذََ أن 
دراُوس ُھَو اذي أِ ِ ن . ُن ُھَك ٌص ُد أدراُوس

َُ إُ وع رو .ُ دراُوسرى أو ًِآ ،ً رد ً ُلََ داً وُھَو د
َم  د ذير، اا َّف اََإ د ً  ،ا ٍص إ
. َزاَدهُ اُؤَف ن  أرَِ وَََن، ا أطَت آف اِن

 ِد َ  َن  ُسوُ ول أنَا ِ ،طرِس ا و ظا ِ
ر ذي ُھَوھذا، ا ن اإ .  

   ً َر طأ ِ ِلَِ ن رُس ووُ ن لُ َلِد أُر
 اُِرة  را ِِر) ل٣- ١: ١٣أ .(    ،نو

 َُ َو ،َِ ٍر ٍر  ِرِك اََو ى إ ّد، أد ٌفِ 
ِر ا َت ً ِنَطَِرَ نَذِ ن قرََ ً ِِ ِءد . إ

 را رَك اِ ُس، إر وُ َُِِن أإ َُ َذُ أن ر أراَد
َِا . ِِر  ُسر وُ َََُق ورا د ،ُوا  را

د طَدأَ ا د َُر ُ ُس . ور وُ َذُس أوُ َرَض ذا
 ًَِ.  

ُ إر ن    أ ََدر ًا د رُس ووُ َن ُفَن ا د
 ر. ِ اض ن؛ أَُ ٍهإ  َرَو  ُسوُ َذ َذ 

ُ . ًَ ُو رُس وََر  إٍه آَر أ َا ِر ن ِرُف
 ًَن ُرََن  وُ ،ُونَرُا ََوا ل اُِب اَت أ ،

َن ن رِ ام إذا َِرُ  . آرن  ن ِرُف أ س
 ً .ذا و ِن  لا  رد ادوُع ھذا اُ َ

 أ َ ) ١٧ - ١٥: ١٨؛ ٢٤، ٢٣: ٥.(  
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 أ ِل، ن اُِم أن َرأَ ض َِت ُوُس ارُول   
إ . اُرِب  ُروMamertine ارة ا َ ن ززا  ٍَن 

إ ٌَ وُ ُوسوُ" :ُسر وُ َك َرِأ .دِ ٌِ ُ أ ". 
 َُِ ،بوراَء ھذا ا ِا  ِا ؟"ھد ًِ " ُِدَ

 ا َِد َ ر ؤال ُھَو أن ھذا ا  واَبا ُروَن أن ُا
 ُوُس  ُس، أر وُ ُ َلَد ا . ُسر وُ ََذا أوھ

  ." إن ا"اص اذي َب اَل ا ،ن ر َن 

دا ًَن ُوُد  اِ ،ًِ وِراً وًَُ، أٌص   
ُُم وُدُم َ ٍد َرِديّ  ُ ن وَنُ رون . َتٌب ھل أِرا

ن ُوَن ُوراً ََُدِة ھذا ص؟ إن َُت ُؤ ًِدداً، َت 
ر ُج إ . ً رو َ ُ َك أن ،ًِ ًِؤُ َتُ وإن

وُح اُُدس، . ل ُو رُس رُدَك اِرُ و ،َُرَك ا ُرو 
 ِ َْإ ًَك دا ُطوَنُ نذَك اأو  و ،ر َل–  َنؤُا ً 

  .ُوُوا ُ رُدھم َرُم وَُُم أن ُوُوا ِ  –اُُدد 

  

  الُ اِدس

"ُس ا ُؤ نَوم ا ِذج"  

إ  َِ ل وََ ُطُ َكت ُھَ ،ُو ِبََِلر اِ . َرأ
ل ھذِه  اح  وط اُ َدىن إل ١٦ِر ا ن . د

 أ ذَھَب إ ن َبِر ،َِا  را ِِر  ًوذاُ ُسوُ َن
َر ل ُ . َروُح ُھَو وِرا ََُ ،َل د ُُدسروَح اا رأُ أن ُھ ُ

 آ  راَزِةِن ا . ٌم ِدو ٌلُل، را  ُس ُرؤوُ َرتَوَظ
"طُُب إِ ووُل،  ِوأ ْر إُأ".  

َد أن رأى ُوس ارؤ ،ِرُف أن ُو إَم إ اَرق 
ؤ : "ار ِّد َرأ ررأى ا  ََُرجَ  َط أن   ُدوَ إ
ب د  را ن أنَََُِرُھم َدَُِ) ". لن ). ١٠: ١٦أ م را 

 َِ ًدا ّمُِن ا َن ،ًر آ ِروَن إُ وَف َُُس وِروُ أن
وِح اُُدس أن ََم دُُوَن ُدو َل أن َُرُ  روا آ .  
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ِل ھذه دِ اِطن   وا َِطُ  ُسوُ َم د . ُل  دِ
 اِ    َك  ل اِن ا نِط ُسوُ َُ 
وَح اُُدس إََدَم ُ ََُِوُس  را ِرَض أنَ أن ِ ،را

  ا  وِل آُن ُد ََُ ) ِطراض ). ١٥ - ١٣: ٤ِھذا ا إن
رھذه ا  ِإ مَإ ُو وبُا َُط ن ،ًدا ُوٌل.  

   ھ ،ُدو مِوَُد ُد وا إو ٍَد ُل أو . ُ أ ُظن د
ؤهُ رُ ،ًُرَن ِ ُل إ دو  ، أنُ وُس رأى  رُ 

د وَد ُوُس . د وا  رُل َظرو َُوا ال
دأَ . ُو ًََرًة ن اء ُرِب ٍَر، َُث ُنَِ َن ة

ُب رَز ل َك اء  رهُ ا هُ إطأ  ُسوُتودا.  

 د، وت  أُرُوان" ُ ٌرأةَك إَن ُھت ) ١٤."(و ر
ََِِت اِ ًَط  . ، َ ُسوُ َ د ُ َرأُ أ" ربا ََ

َ) ".١٤ (را ِِرَُِس ووُِ َ تََ ُم . ََ د ُت
 أورو  ٍ ُل أو . ِراس اِا َ ن ُفَك ات ُھَ د

 َطَِن ھذه ا وُنُ ،ءا  نزال، و و ،أُوُرو 
أُورو   ل َن أو َ ول أنَا َطا وِدُا.  

   َِد  َكوُھُس ووُ ُلِإ م ، . طَ  ِدواُو
ََُ  ُِف َك ). ٢٤ - ٢٢(وأُُوا  اِن  رأُ أ ،بَِم ھذا اُر

ء ا ََُِرب وِن اُِن وُ ُس ووُ َن ،ًََة . او
 ٌََزت زََد لِف اََُ  تَُِِء وَ ود اُُ تَ طو َ

  . د ت ھذه زز ٌَرِ ٌَل. أواِب انِ 

د اَََظ ِرُس اِن ََُ ِف ال، ورأى أواَب اِن 
َء د ھرُوا َ ،ًل َُ زً أن َُل  ا أن َظن ًَوُ

 َُ ،ُ َل ُسُو نو ،"ُھ ً ُن َك؛َ ُؤِذي َك أنإ ". دھ
 ،ً مظا َُؤاُ ُن ُص؟"طرَح اأ َ لَأن أ  َ ذا "

آن رب وع ا ،ُص أَت : "طهُ ُوُس واَُ اظم
  ." وأھُل ِكَ 

َذُھِ  َك . وَهُ و َن ََِِ ِِ  اربّ "، ُم رأُ 
 ُ َنذِل ھَو واَا  َدََِت واراِن ا َُ ل وَن ا َِا
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َم  ُدًة وَل ِِ ِ َ إذ . أَُون د ِِ إ َدُھَأ  و
 َند آ َن) ".٣٤ - ٢٨(  

  ِت ان ا ٍَل أو ِصُق اَم طر ُد ْق أنِ م :

د إََْرُت اص وأُت ِذاً ُوع ." آن رب وع ُص"
ةٍ ُِت وظ ًن ھذه ات١٩٤٩ا م  ر ِل أو  ، . ُِد أنَأ

 دھ َُس إوُ ِب إذھ َُ وو ؤ را  ُذي رآهل اُ ر
ُِدوَ .  

ِن ، أرََل اُوةُ أراً طِق راِح ُوُس     ِنَد إ
 دُرُك اَ ِِ٣٦، ٣٥(و .( طرَك ا َدرةَُض اَُس روُ نو

ُواِطٌن رو ،دوِن د مَ رُب ُوُس وھو . و ذَك اظرف
َُ . ِرِج إ وھِراُم وُِ ُةُوا َ ُس أنوُ َبذا ط
دراً . اِوا ًطو  ُسوُ رَك ذاوھ .  

ت . د رأى ُوُُس اَ َُِب ادََ رأ  ًِب  دو
 ُوُن اُ ا ا َِد  ُده ََ . َھذه ا إن

  سِ ِس وِل إُون ا ُسوُ َن  ذيم ادز ار تََأ
ُوس، وُوس، أُورُ ل ُدٍنُ . نا ُس أوُ َدَمَد إ

ود َرَس ُوُس ). ٩، ُ٨ورُوس ٢(ُوذً وِ ًِِس اُرى 
ِ َِِ َُم، َدَل أن ََل َد ًن اُؤن اذن م ُوُوا 
 ،ًوَُر َُ َوُد ن ُسُو قِ واُ  نذم، واِِدوا  َنِ

 ِِدِ  َُءهُر واَدُ ن َنرد واُوُ مو.  

 ُ   رأ  ظت اَس ا  ، َِد  ُسو
كَ : "اِ َُت وأھلُص أَ ،وع اُ ّب ر ْنآ ". ْظ أنِ

وع اُ ب ر َنِؤُ ن ي دا َأ َُ توُع . ھذه اُ
َُُ ُ َن أِؤُ أن  . ُُھَو  وا ََُ َن أنُِؤ أن

 َداً . او ً ر ،ا َُِ ن   أ  ُب روا.  

َك؟ إن  َك ورَُك وَُُ وَع ُھَوُ أن ً  َتُن أِؤُ ھل
بُ وع ا"م ُن د إذَت ھذا ُطوًة ن َل،  ر ْنُِص آ ،

  ."أَت وأھُل ِكَ  –
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ِلُ اَا  

  "وُظ ُوُس"

ت ُروِ ُُ إذ رأى اَب    دا ،أ َِد ُس إوُ ذھَب د
ِن أُ )." ١٦: ١٧أل (ُ ل ٍن ُُدوَن ام  ؤرُُد اَل أ

 ُِد رن إ ٍد إل إَن ا َنُسوُ زاَرھ ا أ َِدَ  ٍل .

 ُِرُف   ،ًدا ُسوُ تََذي أا  ِمَدِة ا رة ِب َكوذ
أن ھذه ام َت آِ، وأن ھؤء اس ن ِرُوا َ ا ّن 

  .ِِل ھذه اَون

َل َھم أُ وَذَج     د ُدن اُا  را ِ را
َرھَ . ود أنَُ نَوأ ،َا إ ً د ذَھب أوََ" :وع ُھَو اُ ".

ذا، َن ذَھُب . َن ُوُس ُ ًُوس، وت دِ وق ُرِھُن ھذا
ِم وا إذٍن  َلَ َا َل . مإمُ اُُظ وَِ َن مُ

ُ ُوُس، . ُود را ًت ھذه دا"وُ مُ ،ً ودي أو ".

) ١٦: ١ُرو .( ودي، إر ا م ُدَم ود ُسوُ و أنو 
 َُن  ًُداً َه اِب اودي، وذَك  أ ً ذَھُب أو َن ًدا

 ،ًدَ . ِر اود ود أوُ ِرَز ًِذا ذھَب دا َمَ أن ِ
َرأُ و َُل اذي َن  ِِ َه اود  ِرِِ إ أھِل 

 ٥- ١: ٩(ُرو.(  

   ُ ُھَو أ ،ِِ را ن زُء اِرُز اوِق و ا ذَھُب إ ن
ُوَن داٍد ََرة  ُسَن ا ُث ل . ،رأ" وَن ا  وأ

ُوَن ٍَِ آر إ ن ُوا أو  ر  ونوِطَُء اَرُون واَُأ
 ًد ً واَ) ". لوَن◌ً ) ٢١: ١٧أِوَن ا د  ،َنَِِ

 دةدا   ،َ ر وا  َََُوا اذا . وأوھ
وِق ُلَ وٍم، وُِرُك اَل َ أي ٍص  ا ذَھُب إ ُسوُ َن

 َُُ.  

َم اَل َدةِ ذوي ار    دُ َن أن ،ِِ را  رٌد آُ 
ََُا .  ًدا ً  َن ،ِرِه ريَُ َظمد أَن أ ُسوُ أن ِ

 َُ أ، ُدَِ . اُوُوِل إ ھؤء اَدة ِرا ُقطُ َن و
َرً إ ٍن ٍل َُز  ِ رس، ا ت َُرُف رُوس 
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َن آرُوس ُوس ُ  ًَدَ إِ إ أٌص ُوروَن ُ .وس
َرُ .  ًِرُ َنو ،َ َِ ًَدُم أَُ ُنن او

أ َِد . ،رس ِ  وسُ وسُآر  َم ُسوُ َُِد د
َا َُ  ًَظِ َدأَ . أ ول" : ن مُون أراُِل ارا أ

ُ  ُت أُز وأُظُر إُ وداُِم . ُل وَُ ٍَدوَن راً 
 ِ ًُو ًَذ ًدُت أول: و ٍ . َُُوَ مُوأ َُُو  ذي

 ِ مُ ديُأ ٢٣، ٢٢." (ھذا أ.(  

ء   ذا َِ  ُسوُ ُف ر َن د . َب أ ُسوُ َدَح
رأُت أن أَد آُِِم َن ُوُ" ًم َل ُم  هُ، . َوِم ُمَ◌َدن

 َُُوَ مٌُد أِوا ٌّل إا  ُدَوُ ُ أ   َُ . ُھذا ھَو ا
 ُِ ذيا ُ مُُر ".  

ُ ا ِِق اِء وارض    ُن ُذر ُس أوُ َظو مُ .  ،ذا
 أو ر أو ب  ن ذَھب أو ُ ََُ ن أنُِ . ُسوُ ُسَِ ُھ

 ُ ُ ُذر  ُوا أ راُؤُھم  ُ  ،نِوُم اِراُ ن.  مَ نو
وع اُ َِوت و َنأ ،ِِظ َِ م، وِراَُ ن َسََإ .

ُِ وا  َِِن اوات : "ود وَظ ُوُس ِن ا ،َِرأُ  و
 ًن ھذا أ َكِ َُ ُونُوَ ُضَوَن واُِزََ ُضََن ا . ذاوھ

ُم ِدوُِوس . وَِن أًُ إََُوا ِ وآُوا. ُس ن َوَِطمرَج ُو
َُ ُروَنرس وآِدا ُرأَةٌ إوا ِّوُر٣٤ - ٣٢." (ا(  

روَن وَل طر َِم َِظُ ِوُس  َِ رس ُُِف اَ .

ُس إوُ ن أنر ُُض ا ُِدَ َِرة  رت اوطُ  َمَ
 َُت ا ذام، وِراَُم وِ ن َسََإ د ،وُا

ُ ھز ًَداً  رُر . اُ ُسوُ رى و ،أھِل أ إ ًَُد رَ 
 َ أِ   ِر اُُدن، ل ُو أ ٍ سإُوس وأُر .

ُروَن آروَن ُُِوَن ھذا ارأي ُ َكُھ .  ُسوُ أن ٌَُِ ً  أ
أ  ِرِهِ ًَ رّيِا ِِظو ِ .  

  الُ َِلُ إُ ورُوس

ُورُوس ود ت . ن أ، إَََل ُوُس ََُرًة إُ ورُوس  
 ً ًَِة أ◌ًلَُ ًَد . ً َوُد ل، أن ورِن اِم اَ 
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" ِّوُورُ " ً ِأ لَُ ُ  ُُِ  َك أ  ن . ُسوُ َن 
ُر  اراَزِة ل  د ٍَل ُورُوس، إَ ََوف  

)١ورُ وسُ٣: ٢ .( ،ُ ًِ ُرؤ  َُسوُ َنط َ نل "و ْفَ 
ن ً  راً .  أ َك و َُ َك أٌد ُؤِذَكَ . م وُ تْ 
َدھذه ا ) ". ل١٠، ٩: ١٨أ .(  

 ِِد ِرِه  ا ُُرَ ُسوُ دى ت د  
َرهُ َدُ . ِِورُوس  ٌرِإ َِد َن ُ ول أَا ِ  

د ت ھذه اِراُت . َِطن، ُِن، ِن، وُورِن
َدت ُوُس ََ أن ا اَ اِم ن اوت أ  ت إ َدَ  َن

راُدن اُھذه ا  لُر اُ َن د َُ . ت رَذا إوھ
َن ا َن  ُ ة ُون ا ٍت وَ دى نوم ا ُتُب وآِ

ا ِ َََذي إل اِن ان أو . إَوم ا ِذَج إن
ل ن ار اََّ اَََرة ھ ا زر ول اا  ت ا.  

  ُسوُ ھأ ا ظن ا  مُُر َظِر ا ا ََُو إن
. أ ٌَ  ،ُوَِ اظر ا َرُ َوُس ُ َؤُ ورُوس

 ،ُوسورُ إ أ د ُأ ًِ مُ َب د ِدَمَِ  َر أن ر د َن
"،ُِا  ِا َِم ا " ة ُووح وا رن ارھُ ٍَطَِ َم دُ ل أن
د أُ َوُس َِك اظ َِ  رس، م ). ٥ - ١: ُ٢ورُوس ١(

ِ اَ"ُِِدم  ا ََِِم ا ". ن َسََم، إِِم وِراَُ
ء ذوا ََِا َُ  ًظ ًُِ .  

  ِوُا ا ر"إن " ً ِرَ "نإ" ا طرأي ا ،
 ِِ ُرىُدِن وُ  ُهِر ِكَومُ اُر  َُنُ َن . وَنُدُر إذ

 اِد ن ھذا ار ار اُو وَظ ُوُس  اِت ا
  ُِرو ً ط َن وسُورُو َن أ ُسوُ َُ  ظوا أنِ ،ِ

ِ ِِوِظ ل را َنو.  

 ًُس أزوُ َرََُوس، إورُو أ  َِِدَ َن ُ أ ٌَُِ أ
 لأِظ او  ِِ را  قُِ َظ . َرتوا ُس أنوُ د أدرَك

ً، وُّل  َن ُج إِ ُھو أن َُِن َِق ال ن  ُِرو ًَدِ َن
وع اُ . ن رآ ٍرِ نوُورُا إ َُُس روُ َم
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 ِ رَز ذيل ام اِِد َء إ د)وس ١ُورُ٤- ١: ١٥ .(

ھِل ُرو ُوُل َب" : ِ ُة ُو ُ  ِل ا َُت أ
  ).١٦: ١ُرو) ". ص ُل ن ُؤِن

َث  دل، وا َر َط ُسوُ َنَوس، أُورُو َد أ
ِ إِِرِه ذا ال ِراراً ن إِِرهِ  َ نو ِّا.  

  ُوُس  أُس

   َِِِر ُُإ س ھُأ َِد  ظُس اوُ َُد ت د
آ ل إِل ا . ٍَرةُِ ِد ِل  ُسوُ َلس، دُأ 
َت َ ُِد اُُرو. داً  ِس اِس  ا َا ن أن

 راھ رى، اُس أِ ُ   َِدتُو ُّم اا َت اَس أُأ
ؤ رِر ا  وَرًةُذ . ،ِِد ،ر ،راِِ ،سُر ُسِ

 َ  أ  ر زرا ت ُر ،رِدسو ،ُِودسُأ ُ . إن
 َإ ً ت أ ٍ ت إَ ُو َُر ُووُ أھِل ُس إوُ ََر

  .َ أُس

ت  أُس َُِرًة إ ھذا     ا ون ا بد أأ
َس  دَر َُھوت ُس أوُ ّد، ُھَو أنَم . ا ُ َرأُ أ"َدَر  

ِة َن دُ وسرا) ". لت ). ١٠: ١٩أُطوطدى اإ ُرُِ
 َُن ِن ُوُس أن ََر  ھذه ادر وُم  ن  أ دا
اِد َرة ً و ا ًِء ن ُلَ وم، أي  اوت 

 ھذا ازء ن ام، وُف ُر .  اذي م ُن ادَرَُ ََُدمُ 
   ،ًا اَل  ٍِِت ن َُوَِ اِر، دُ وُن اطُس ّرً

ُوف ُِف اوُ.  

  درَك ا  رز اِراَة ھذه اُس ُروُ َب در ُر . إن
ُر ذا  ُ ھذه  ََدر ،وات ِث ن ِرَ سُأ  ُسوُ ََِ

ة ا ت أطَول  ن َِك ا ھ  أي ن اُدِن اُرى  دُھذه ا
َس ِ س أ ق . اُِ رَت ا د سََُأ  ُت ا د

 ذُ ُ أ ِدر ،مُوا راِل ھذا اِ ن ن ل وِف اا  ُرھم
 ِ مََُق و  نُِ ِراا ِِر.  
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إدى أر اُظت راً َِل ُوُس ود  ِِِر ال   
د َن ُوُس  طرَِ . ار ھذا، ُدھ  اح ارن

وحُ  را ََُث أو ،مأُور وَف  إك، وُھ ُُِو م ُ ُُدُس أا
ُد وَُرب  َُ) ل٢٤ - ٢٢: ٢٠أ .( ُ ٍن َل إو د

داً ر ًن ھؤء  دُ وَنُ ن ُ س، أَدَرَك أُن أ ُرِب ،سُِ
ذا أرَل . اُؤن، اذي و َم ار ن اُد  دُ ِم

 ََُطَ ُھمطس، أُ ِِط  ،كس، وُھُأ ِ وِخُ ِبط
ِوداا .وخ ھُء اؤ رةُس اوُ ُت ن د" : نوا

 َ ًراِ مَُِطُم وََُِ ِدرة أنا ِِ ََِِو  َوإ  مُُوِدَأ
 دُا ِن . َِم أ ٍدَس أِ أو ذَھَب أو َ ِ . وَن أنُ مُأ

ُ ل ٍء أرُُم أ . ُ وت اذن  د ھِن اَدان
ّب وع  رِت اَِ َنرَذَُ ءَ ُدوَن اُوَن وَُ مُأ َ ذاھ

 ُلَ  وٌط ھُ : أُذن ا رَُء أطل ." (َو ا٣٥ - ٣٢: ٢٠أ .(  

 َُِوِظ     ٌد أنأ ِْطَ م ،سُأ  َُ َمَُس دوُ أن 
وا ،ِم دَْم . واِم َِء أَُرةٍ أو ط أراَد اُُوَل ُ م

ا ر لُ َمل ود ،ب َُ ُسوُ أراَدُھم أن ُ  ،ًأ ّر
إنُ ". وٌط ُھَو اطُء أر ن اذ"ُوا  ََت وع، 

َ ُل  . ًرُ َوع ھذا َ أن َُل دا ِِل اق ُ ن
 وُنُ ذاو ،طُ ٌء د وُنُ ،لُب اََو ً أن ِ

  .ن ُوع" اطو ا"َِم ھذه 

   ،ًَِ ََُروا و ن مُوخ أُء اُس ھؤوُ َرَأ د" َن
 َُُو َُ ُسوُ ِقُُ  واَُوَو َن ا ٌمظ ٌءُ) ".٣٧ ( ھذه ھ إن

 ا ا ُدھ  اِل أو ار, Koinoniaظَرةٌ  َرة 
ن ا ل وا .  

  

  اَلُ اِن

  "ِذج ُوُس"

ُ أنُ وُس وََل إ أُورم     اح اِدي وارن، َرأ
َض ُُِوٍم ن َِِل اُوع اَِ . وَدأَ وظ ر ،ِِظو ًَو
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)٢٧ .( ُرَب ا د ٌطِ أ دھوت، وَرَب ا  َُسوُ
 َن اُُوُد ُِوَن . ُروُ َ ِوِدِه، وأُُذوا ُوُس ن أدم

ُوُس وَق ُرُؤوِم إ داِِل ا ،ُث وُن َن ُرو، إََس 
وأن دُوهُ ِظ، ُ رأى ُوُس ن اد اَري أن ُِزُوهُ ِن اُّف 

 .  ًَُرًَ را ًوِظ ل َُ راھ ،را ًظ َذا أوھ
ِح اا .  

    رس ِ  ُسوُ ھأ ا ظ ظن ھذه اُ م
َِدم ُھ م َِس ُوُس ن اراء وا، وم . آروس ُوس

ُِا ِ ا َِم ا . ِرِه اِدَة إ طل أ .

وع ا َو   َ ِرِهِأو إ ِِ  ن َرَةُ . وأ ن ردُ مو
 وُ ِلرأ. ا" : نِ مَُواوا أر مُ َذه ا ُ واَِ

 َُن  وُز ُ أن ش ُْذ لَ   رضَن ا ٢٢: ٢٢." (ھذا (

ََا ُس إوُ ُذواوُد وأُُد ا ،ًدا دَُ َُر ا د .  

د َن اروُن ُوِوَن أداً، ُوا ووَن ِِدِه إُ وٍد   
وَن ھذا إ واُِدِه، وو َط اهوِ ً . وَن ھذا ُ واُو

و وا  وِك ِد ُوُس إُ وٍد ." اص رب"
 ِّواِطٌن ُروُ ُ أ َُُدو ُ واُ َنذود اُ ُسوُ َل ،ِِر . ذھَب

 إ أن  ُ ). ٢٩(اُوُد إ ار وأَروهُ أن  َُد ُوُس 
و د أُوَِف  را ِ ِ ٍلِ َُُو ُسوُ ِنُ م ذا َءَلأ

ِ  واُِرُو ُھَو و . ُ  ،َكَرَب ُھُ أن ِِ َ ُر
ِم َِك اد  د ُ  ط ََوَرَ ِدَم ھذاَ أراَد أن.  

    ُوهُوه، وُِر م أنُِو دُ م ُ ُن أو رَر ا ر َد أن
ُروا أن َدأوا اَُ أَم رِس ا . ان ر ،وِم اا و

وُدَِ اوُد اَُدون اذن وا ُِوَن ُوُس، ِ . واَدرم
ا  َما ُ وا وَُُ.  

لُ  ٍَُن . ٢٣دأُ ل ا َُ أل    ت ھذه أوَ
ُ وُس . ٍ طو ٍن اُت اُ  َُ وُس ِرى إ

ََُدأُ ھذه ا د .  داِر ا ِ  َظِرِه َل د
ِز ا  ُظُره َُده ن ور ُھمَُف ا َظ أنن، ورِ
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ن، أي ن اود اُِظن را . ُ ُِ  ظُ ًَ واُ د
وَن اُف اُر ن اُوِر ن . ادُع ن إَ ان اوديّ 

وِن دن. ار رُن ا ءَن ھؤو. و دِن ا م  وَنِؤُ وَنِ
ط ِرور اُ و ،َِ . َِ  َُو ُسوُ ظَر ذاوھ

رن،  رََُن اِو دَن ا ًُ ٌَو رأى أ ،ا
َم رَ ًِذ ًً، . وارَن اُِظن دُس ووُ َفو"  ا

ّ ا ر ُنإ ّر وة أُل ار . واِت أنا َِِ ِءر 
  ) ٦: ٢٣أل ." (أَُم

 ٌََزُ تَد ،واتا َِِ ِِ ٍِط ُسوُ َح رَ د
وَن إُ وُس رَز ا ،نِو دَن وا رََن ا . ُ رَف د ُسو

 ر ود اا ِوُ ب ،َھذه ا  ِد ًَُ َل ن ُ أ
 ُ . َِدَ  َل  ،ِب  ًرأ ََِب ا َر أن ر .

َن  اُوِد أن ُِذوهُ ًَِ وُذوهُ إ اُ َوهُ  ان، 
  . َِِن أِل 

َم أروَن ن ھؤء اود ِذ ٍد  أُِم ن ُ وا   
ُم أن ُوا  ُ اطرق، . و َروا إ أن ُوا ُوُس ط ت

وَِ إن أُت ُوُس ھؤء ). ١٢(وُوهُ َُ ُر واب 
 َ روَنَ نود اُس اوُ ن وزاَرا َء إ ،ُسوُ ِل

ُم ذھَب اب إ ار وأَرهُ  َن . وأَرهُ ن ھذه اُؤاَرة
 ً ود ونرء اھؤ ُ ُط طُ.  

َذ ھذا اُر راراً ن ُرَِل ُوُس إ ٍن آر وُِر َُن   
ِؤو ِت . م َن وھو ذيا  ُس أووُ َل ذا ِرف نُ

 ُرَف أن ھذا ارُل َن َدَر اِل ُدث، و . ُ رأُ أ ذاوھ
"  رَ وا إذَھ ريَ َِ ا دَِل أت وِاِد ا ُو ن نإ د

 دواب . ال وَن ِرً و را ٍِن اَِ ا ِن دُ وأن
واس ا إ ًِ ُهِوُُس ووُ ِرُ) ".٢٤، ٢٣(  

   وديذا اِ م، إذا ظِح ا َت م؟ِھ ًراُ َس ھذاأ
 ًن رِة رِب اود  رُ َن ذيَظر، واُف اا ُر اا

َن ا ُا ًِدُ نو أر َِ ُطُ ِ إذا ،ُ َن

www.arabicbible.com

info@arabicbible.com

الخدمة العربية للكرازة باإلنجيل

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



  ُذوهوأ ، ِب ان ا ِ ءَل ھؤ ُم ،ِِ ً رو
  طن ر م إن أور َنط، ذاِھ وُِر اِء اِط.  

  اُُول أَم َِن

.  رِ  طن، َُم وا سد وَل ُوُس إ  

طَب س ن اود أن ُروا إ رُِ  وا ُوُس 
 ِِِراِ . واَم اأ ظ ًُس روُ أ ًأ ود، وُھَء ا

ََِِرهِ . وِإ ِ  ًدا دُ ُسوُ َرَ.  

 َ ب و  ُسوُ لُرھذا ا س أن َر ر ،َُھذه ا ِ
 ًِرُ َرََُ أن . ، ًو  را ََِت ا ُسوُ َُِ َر أن ر ُ و

َر س  ُُ ذا ان ر اِِدي  رُ أن ل (إ٢٤أ :

٢٣، ٢٢ .(  

َن اُِِْد ِا َ ُسوُِ دُرو ودُا ُُس وزو ُمِ
 ِِ ن ُداُ ُهِ .دِْوَ ََط  ًدا راَ ًراد اِْا  َُ . دو

َن ن َدواُ روِر ُوُس أن وَم ذا ال، ون رَ َُت 
ِف وادوِ و َن ُوُ" . ُُب اطراب وا رِن اَ ُمََ س

أّ ان ذھْب وََْ ُت : ادِة أْن وَن، ِارََب س وأبَ 
  ). ٢٥، ٢٤". ( َوٍْت أَدكَ 

وِح اُُدس دُ َِ وُس ِظ،  رن ا وٍحُُِو ُمَِت ا  د
 ِإ  أم َِا راد . ُر أنَُ ُس، ووُ وُد  ًِ َن

 َُِطُ ً ُسوُ ن َذُ ت أن َُُِس . دواوُ َأ ُ أ ًَرأُ أو
  .  ان رَِ اود

 ً وس وَسور َءُس وِ َت ،ِن َْتَ◌ََك ّو
 . َفا د َ ِِْوَزَ  أن َط َم اا  وس ُما

 ُِا هُ إْدإ ،ًو ًوراً د . ن ُس أو َرَفَ د
ذا َرُ ََوُس . ََُم داِ  ٍَم َت ِر اُود  أورم

ر، ا إ َُھذه ا  ُواهد ِّواِطٍن ُروُ ِ ن َن ذي
إ ر رَْت دواَك، إ ر : "َب امُ ). ١٠: ٢٥أل (

  ).  ١٢" (َذھبُ 
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  أَم اَِك أرس

َل إ روَ ،َزَل اُك أرس  َرُ ُس أنو ِظُرََْ َنَ 
 ِما  ِنَ ر ُُُس، . وسوزووُ ن ِ َد أن

ِن أن ُِ َِوُس  ُِ ُ وس أُ راَ٢٢(أ .( ربا َُ  ُرُْذَ ھل
 ل ،سو ِِط ن " : َوك وٍم وَُم أأ ُل إَ

ة د إَ). ١٥: ٩أل " (إرال وَُت ھذه ا د  ِكَ ُسوُ
  .أرس

وھذا أَُِر وُس أَم اِك وا ،ُث أ ََظً أُرى 
ق. راَِق ِدَطر  دِهد ِ  ن ُسوُ َرَرى أًُة أ رَ . و

أَت ذي " : ن وس ارولُ َُِْم ِظَُ اظَ، َوََف امُ ولَ 
َُك إ اََذن. وس وَُ رةب اُُل !" (ا٢٤: ٢٦أ .(  

 طا ذي"إن " وا  "،طوارب ار " أو
َن . م ھذا  ،د اَََْد وُس َِن ارز". رج َِور ذاِكَ "

 ُُ َُو دوُرَ َرزا آر سو . ََن ا ُزرك اوع  ذ
َر اُِم ُِوس . اُُم اذي  ََُ طرِق دق  ،س ل

  .أ ًِت ُوُس

َل دِث إ اك و سو ن . ٍلْن أِ سرُك أَن ا
 اُك أرس ء؟ أ أََْمُ "ودي، ذا ُ َُوُس،  ُن أؤَأ

ك ُؤنُ أ  . َرَأْن أ ُِ ٍل سو سرَل أ) "٢٧ ،
٢٨.(  

  ً  ل ًدِ روَنَ  نر َُض ا ْن أنِ ِمْ را 
 أرى "ٍِل َُ أْن أََِر "ِم أرس د َل  أ ّإ ،

ُت : "واُب وس ُِ أ إْذ لَ  ذا نَ . إ  ل
أُ إ  أ ٍل وٍر س أَت ط، ِل أُ  اذن 

  )٢٩". (َوَ اوَم َرون ھذا   ھذه اود

ٌب آٌر ُ أَُد أن أرس َن د، ھو  رأُهُ ن 
ك، واُوِب اُسوُ َم َد أن ،مِوا ،" : َم َل ھذا  

واروا وھم ُوَن ُم . اُك واوا ور واون م
وَل .  ن إن ھذا اَن س َلُ َ ق اوَت أو اود
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َق ھذا اطُ ُن أْنُ َن وس سرأ ََد َر ْنَ م و ُن
  )٣٢ – ٣٠". (دواه إ ر

ُرو ُس إوُ َر  

إَدى أر اص إَرًة  ھذا اِر ارّ اُوِ َ، ُھَو 
 ُرو ِر إَا  ُسوُ ََِر ُو رُد) لُس ). ٢٧أوُ رَھَن د

 ِر إ ِدَِ ُُدراٍت ن ن َنِا لُ  ِِ َدًة َلَ د ِد
 َُ رھذه ا . س اطب ُظروف ا ُ ّب أ رن ا ًََِ َذد أ

ُد َرُھم َطر،  ا أن ُِ ر دَِ لُ إ رت دُ .

 واُُ م نِو رَدَة اا نُسووُ مِ َِ .  

   ًوَ َر َََد أرُس، ووُ  َ  ا ِت اھ دو
ن إِم ا ِھواِء اِ اوء، وَد أن أَ اُِروَن 
َُن ُدواِر اَِر، وَر درَن  ُوِل اطم، وَظ ُوُس 

ُء اَءهُ ھُؤََن ُرورُذََن اِر)٢٦ - ٢٠ .( لُ ُسوُ َد د أ
 ن أن ِم ر ُ أ ُ َد وأ ُ َرظ َ أن َِِن اَ  َنِرُا
 ِن َُب ذًى،  ن ُر ًداأ نء، وأ ُم إ ط وَف ََا

  .ل ُون

 دو ،ِرھِذاِ ّب رن ا ُسوُ َذھأ ا وَ ا ت ا
ط َرِةز وِل إُُوا  وَنُا َ . ُواُ  ًرا واَ

ُ ُب . َُِم اَُ وأَدُھم ا ت رَُِف رداً    وإذا
 ََُطب اِط ان و ُُس ووُ ِد  ضَل وِ . ُن ُ ظن

 ُ َن ذاو ،ظ َمِرا ًِذُ دُ َن و ُسوُ ن أنا ط
 ن ِدِه إ . صُ  اِب ا ُس اوُ َض د نو

  ا َرر، ظنن ا ٌء ُُ مر، وأن ا َ ُ وَن أُِن ا
 ًوَن إُ .  

 ُو َم د ،رىُأ ٍَ ِن  ُرو إ  را َُُ ت د
 ُ ذي ُھَوا ،ُرو  ِو را َا ََُِن ا ً وَرًةُ

اً . ا اَ ام ن اوت دِ رؤَُن اِ  ُوَنِؤَُم ا َف ََرأ أن
 د ،َُُ ى زو َ  َفو ،وُُس اوُ وِلن ُو ُرو 

 ً ُرو َِد إ ِِوَُد ُد وُنؤُهُ ا.  
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 َُِ ،ُوُس أن  ِو رن اِت اطُ ُء إ َم اُ 
ِة َُن  دُ ً ِر َث ُث ،َِِ َُرهٍَت إ  ِرَا َِا 
د  ُ ََُِدَوِة َدِة اَُود  اد، وإ َ ًراَ . ِِن

ً "ا ُوُل  وِدي أو"وَع ُھَو اُ أن ًُِ ل ِرُز راَح ، 
اء . اُرَل ُم ِدداَء أوا أَم أََُظُ نم، وُ ُضَن ا

  .ُوُس

ة رِِل  وُدا َُُِس روُ َب ،رََُِزِل اھذا ا 
وَن ُوِ ُ ًِل  –ط، أُس، ، وون  –ان 

 ُ ُرِت آُوف، و وب، اُول اُرن ھذا ا ُو  وَرةٍ ر
 ِوَن إُُو َُُزورو واُ نذا لُ ِ وِت ِرُز َن ُ أ ھ

)٣١، ٣٠: ٢٨.(  

 ُُ ن رُ ِوُس ارُول اِ إُ وُوس،   َزٍل
 ا ِر  َدَِ أن دُس ووُ ة َ ِرَف  .

رَن أنُ وُس َََل ََُِ أَم َر، ُم أُطَِق  َُظُم اُ ُِدَ
 ِِد وَمُُ َ وُ  رو ِ ن ًوُد ذھَب مُ ،ُُرا

إ إ ظا  را.  

ُرو، وأ ا َ ان، إَر د أََرَق َُرون 
ِة ِث ُرونٍ  دُ رٌف إ ٌد طإ ِا د . وَنؤُا ََ

ب ُروو َوُُ داءّد أم أُُروا وَُِن، واُروِھ  . دو
َُِ اُض . ھنأُ ََل ن طُرس وُوُس أََر ن رو

داً ُ وُس دُ . نَرَِِن ا  َدھ َنُِ ُ روَن أ ُُِد اَو
اُرِب  ُرو ،ن َُث َب رَُ اِ إ وُوس، َل أن 

 ُُرأ ََطُ.  

ُ ھل ُُر أَك دأَت َُف َ ھذا ارُول اظم وا ؟ إرا
 ِدرا ُوُم د، وادِد ان ا ر ا ر اُِب ا

 ً ِ . ِدَيَ نن ا ِذجل وطأ ُج إ ُ . 
ً ھذه ات ن  رأُت أو ُذ أن أ ُُأ  ُسوُ بُِ أن ھ

ِ دِد دراِِر أِل ا ُ ل اُ ر.  
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ن ِِل اِت ارة ن ھذا ار ار ،ّدُ وٌر 
 ِ ُس إوُ رةَد ِز ، َِو أَْوِج ا ُر ٍء لُ أن

وِ، وإُِِ  أَم َر را راُطورا .ا د ُدو ورُ
نِ َق َرِد ار وُف ًة دوِن  َ آِر ھذا ار 

رن وراَء ھذه . اِب اوُن اُ د د طا روَن أنُُِد اَ
" نُ "ذا ظَت ر اُم ا . اَ اَُورة ِر ال

ن، ُِ أن ُو َن ُ َوُس ِ َك ار  اَن ار
ُرو إ ِِوَُد ُدو ،ِا رَُس، . اوُ َ ُو فِو م ُرو

 ل ول ان ا راا ِِر ََ َُِ أن ِِ ْدُ م.  

ھذا ا َِِدا  رُتذ و َِِب ار ن وُنُ د ،بَُ
 ، و  َق  ،نُن ا   ،َِ م ھذا ِا َر أن ،ا
ُُب اَح اِ واِرن ن ِر ال، ُُذ وم ان، 

  .د ُوَِدت ُ اِ اُم
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  ُ َِوُس إ أھِل ُروِدراُ ٌَوَزة رِ 

  

ل ولُ اا  

"أھِل ُرو ُس إوُ ِر  ِط ظَرة"  

 د ادَِد اِر ان أ ًراِ َر ََ ولُرُس اوُ َب
لُ ھذه ار ھ ر ُُوُس إ أھل رو. واِرن ْب . أوُ م

 َُُِس روُددِد اا  ِ ُدھِ ذيب ار . ُرون ُُِد اَ
 َ ٍتو  ،ُسوُ َِد ن رة َُ ٍََر  تَُِ  رھذه ا أن
َر ِ ٍِل ِل ُھوَت ال اذي رَز  ِ اَِم  ُس، وطووُ ِ

  .ار ا أَ، ور  َُ ھذه

  ِذاا راوَل ا ٍتظُ َُِ ديأ  َ نو
اَ وان ا ُ ن ِرَِ ُرو ،دداً َد ار، ُت 

مُ .  أرَُ ََت دُأ ،ُرو ِر بََُِر اھذا ا  نو
ظَُض ا ِر زةَوُا ِدرا وا إََن إذَك اُو ت

إن ھذا اَُب ھو ُ ٌَوَزة ُ ُُُ وُس ُ . وُس اُوة ھذه
 ِ رَز ذيل ا لَُِر اھذا ا.  

  ھوُس اوُ َُُْ رو ُُر رََُ .روى ھذه او  
رو  ِ ّصَ ٍلِ ُقَ . ھذا َ س َوو ُرون أن ُُد ا

 َ ْت رو ن ،رو  نؤُا ل إ قَر اا
َ رُس ھذه اوُ َب د ما .  

   ِ لُِ ٌر  ھ  رھذه ا إن  َِِرة ا"ر رَُ ".

ة أن أي رٍُل أو  رِر ا وع َرَر، أوا رِل اََ 
ِة اَُ ا  –إرأة  ُة اُطة  ُو نوا َِوَة ا

 ط ن وع اُ َِِِن ووِت، د  ُدھ–  ِِ  أن
 ِِ إ َِر" ًرا رَُ) ". ُو١٤: ١٨ ( َ ا ُوةُ ا را ھذِه ھ

 إ أھِل ُرو  . ،ذه ا ا  اِد ادد رھذه ا 
ُر ُوُس  ُ َف  ل أوُرَك اِة ذ  رار ارَزَة اُِ ُ ُلَ

رةَك ا رَُرأة ا . ن ًُ را ُرا ھ رھذه ا إن
س دِب اا  ررا.  
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راً  أَر ن أن ََُر َك؛ ھذا  أنَ  أََن    رَُ وَن أن
 أ ُ َنَذا أل، وَ ن ِ  ًداِطء أُم أ و ر أ  

 ر . رافِن ا قوِرِه اُز  ومن ا ً وَ ُسوُ ُم
 ،ًِ  ن ُبط د ،َِووا" ِ ُور ." (أُز١: ٥١(  

   ِوا َ ُ َد دُ أن ًِوُ َدةوا ٍََ  ُرو ََرْأ رإ
 د . اِط  ھذا ار رھذه ا ن ،ذا ُوَم َك أن ُُبأَط

ِِ إ دا ن َُِ ٌ ُ . َُُدس، ووِح ا رَدَة اَُ ُْبأُط
 ِرھذا ا َ ُ َد دَُ ِوْل أْن ،ط ِ ُدوِن أز ورن ا را

 وع ا ِلإ  َوُا َِ ِ ِرُزوا ِذِه َُذي إا
 ٍن أَُِم ارض  ُأ لُ و ،ُ) ُسر١٥: ١٦ .(  

ُ ظُِر َف ُق    رن ھذه ا ُوا َرت اا إن
ِط ُررا . َ أن راراً إََن أُ ن ًَِر إھِظُ ن ُن  أ َِ

ً داَِ أُ ً طة. ُطةٌ ُر أرار ُ ُسوُ ُم دُ ذا . َد أنو
 ة أن رر اُس اوُ ُِنُ ،ةطُ ً   ر اذه ا َُِ

رن رَُ  َُ  طُ ِد َ.  

  رر طُ  

   ،ُسوُ َِا  ِرر َُ ٢٤: ٣(ھ .( بإنَ  وعُ
ِرن  َُِ ا ُھَو اِدة رِر، و رَُ ِو ُن وع ھُ)٣ :

 ِِِت اَِ). ٢٥، ٢٤: ٤؛ ٢٥ ُ ن زءُس ھذا اوُ ُمُ" : ْذ
ر ن رََ دوع اُ َرِ  َ ٌم  ،) ".ذاً، ) ١: ٥

ِ، وَُُن  انُ  ط  ً زةُُِق ھذه اَطُ ِ ذيَدأُ اُھَو ا
 ن َنِر رَُ . ر رَُ ذيُھَو ا َ أن ًِ ُسوُ ُرُِ مُ)٣٣: ٨.(  

   َُُدُر اَ ُدھ ٍتَِ ِ ن ؤُ وُ َكُھ أن َُظ
س، دُ مُ ُوُم ارر دِب اا  ًة ر َنو  . ھذه  إن

 ت ھا" ِ  ".رر ِنطَِرُ ٌُُِّد أُودي وُ ٌدُ َكُھ .

رن   َ ن،  ذا إر رِ ، أن رَُ ََنُ
   َر رَُ م   ،نن ا َوُ ن  و ،وراف، وِ

  .اََُ، أو  اُِد اُُِّ أَم ان
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د ُدُث ٌََُ أَم ٍض وُِدوِن  َِم، أُوَك اذَن   
ََم ُھَو ٌص راِ، ون إذا ُرو ُا وَن أنُظ د ََُن ھذه ا

  َزجُ وَف صھذا ا ن ،ٌبِذُ َصھذا ا أن ا َظن
ََم ُھَو ٌص . ان، أو ُواُ ُُِوََ ادام ُا وُر أنُُا ُظنَ دو

ََم َريٌء، ِم إطُق راَرديء، ون إذا إَََد  ُا أن ا .

 لُ ُن راهُ َد  ُھَو ًِ مُ  دِرُك أنُ وَف  ًو ،طرِس ا
ُر و م  .ارض وَل اذِب أِو اَراَءة ر  َم أَ أن ِران ا ذاِ

 ًأ ِطُ.  

ار اَ دُث َِن ارِر  ِ اِص  اتُ   
 ُو ُ أن  اح، أن َُِ . اذي ََل ارر ن

: ُ٣و ١(ِن وأن َل اح دُ ُِن  أ أ أراراً 

  ات ارَ ا ن ). ٧ رُس )٨ - ٥(ھذه اوُ ُُِ ،
وِح  را  َة ُوُد اِ اً، إذ ر َُنُ ذيص اا ُزھ ت ارا ا

  . اُدس ََش َة اِرّ 

   َِا ت اا )ر )١١ - ٩را َ ُسوُ ُرِظُ ،
 ِ ِب ً و ََِم أمدِت .  اإ ن أھم ٌَ ھذه

ِِة ا وُ وع اُو وَل سدِب ات . اھذه ا 
  ُدُث  ُط ور لرام إدا  بَ ُس أنوُ ُ   ،ا

  . ام

 َب واُ لراَب إ ُس، إنوُ َِرُوُھم .  ا
أي ام أن َ ُر ً  –أَظُم إٍح  ِِن َدِة اِر 

ون،  ھذه اِت اث، ُُب ُوُس ًِ أن اَُوَد . ص
 ُھم أَظُم إٍح  اِب ادس ن َِ أنَ َ ََق ان ُونَ 

ُد ُوُس  ھذه اط دُِ ُر أن اُوَد . ِ ًََُذ رات دُ
 وع اُ مِر َكر، وذُا  َب ودواُ  ُروا أنإ

 َُو .  

وھذا ُِر وس أ ن أل  اود ب رم 
 إ ُ َ و ، َُِص اَُ َررى، وم اا ود، إر ا

وَع اُ وُدَُض اُذ أن ر ،وِدَُر ا وبُص . اَُ دو
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 إ   ود ،مب ر ودب اد   َما ربا
  ).٢٦: ١١ُرو) " ص  إرال"اود و

  دَِ د ن ِراُود اودة ا ن مدَِد اة ا وُُ َق
 ً ُوا أُوُ رضِت اُ . ،مدِد اِء اِأ إ َُوَ ُسوُ مَُ ُھ

 إ  ِو رود اوَدِة ا ن ُ  إذ . ھ ا ِو رودة اَھذه ا
 َِ ً ُر أھدا ُدْث م ، َظِر . رُ ،ت اھذه ا 

 ُ ُقَُ وَف ، إ  ِو روَدة اَروَن ھذه اَِ د مُ ُس أوُ
ََم أا م إِِ ن ررا َ طُ.  

ِّ ھ اُم اط ا) ١٦ - ١٢(اُت ار ارة 
راا  رن ھذه ا . ُم إَِ ولُرُس اوُ ِلِن ر ٍَر لُ إن

، و د  ازُء . َِن رن ا زء ام اَُد ،ً أو
رن ا ّطا . طوا ن اَِن ان ھذ واُ ًدا

 ُ ِلِر ُسو.  

 ھ أَظم  رن ھذه ا ُور ا دت اا َم أنُر
 وأن ،دي ا  ُسوُ َُوَدَذي إل ان ا ر
 واَو ن  ُِھوت ارُب اَأ ھ َِا ت اا

رة ھ أَُر طِت ُوُس ِم ان، إ أن ات ارَ ا
ً وَََط ًن ِ ال ا َُِ  رِِ اُوة ِ.  

  

لُ اَا  

  "ھذا ان -  َن "

ُل ن ر َُِوُس إ أھِل ُرو ُھَو ل اِح    وُح اا
ل ن ِر اون ورُ . ا  ُرُِ  ،تداِا ُُِ ا  دُا

إذ . ن اُور  ت، ل ُُِر َف ُرُدھ ُ أن ُوَن اوم
 ً  أ ََط َم ا دُ َد أنو ،ِط رروِم اُ َ سوُ ط

 ً أ ھ َِا َُُطُ ،ةطُ ِوَُت د.  

ُم ُوُس ا َََن  وان    دُ مُ" ِ ھ ت و 
ُ ُت أو َطُُس اق م ." ان أ ُِ  ُ) ١٨: ١ُرو .( 

 رَُ ُدوَن أنرُ مُ ،دَ ن َََوَن اُُ َةطُا ذا أن مَُ ُروا
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ِم . اَُ ُوا أن َ َف ن َََروا اَ دوَن أنرُ  مُ
ُ إن أراَد أٌد أن ََل . ُ رُد ُ أن ُ َُِم َدأَ أ وُعُ َم د

ََ) م  وُ١٧: ٧ .( ٌ ُسلَ . واَ ٌد أنِرْد أُ م ن ن ،
  . ََم ُ رُدهُ ُ أن َم

َُ ُ ًُ أُرى   وُ مُ : ذب؛ ِ ق وادن؛ اور ر
 طِر ا طوا ادَِق؛ اوَق ُدوَن ادوا اوا وا

)ُِذوذ اا( َِِِر  َ ُواُ وا أنَِ م وَن ؛َ  نذم؛ ا
وَ نذ ون رَُ ْل أ ،ْط َ ِطَا.  

ُد َث رات ردُ ،نا  ِ ْن َردَ ُسوُ ُرُ ّم" : كذ
 ُمَََُأ) " ل ). ٢٨، ٢٦، ٢٤: ١ُروَد ا َ ُد أنُ  وُھَو

د أََُم ُ، وُھَو . أن َ ُُد اََل  اَومن ان آذاك، أو 
ُ َََ ُون َِق . ُُِ اوم ُ رُدهُ  أ َِ ََرُ َكَِ ن ُ

َة اِر رُ.  

ُر َِ ِب ُ وَُد .َُِب ھذا ا أن  َُرة إ  ََِدب، و
ِ َل ھذا اب  ِل ُِب طُ . َُ ٍََر  َما ُُ ُ و

وَ"وُول،  ُِ ا َِطر  ِوا اُُ م أنُ ،م أن . ُھُ
  ِوا اَُُ م أنُِ نم، وُِراَ ِِبوا َ واُ َِطر

 ِ وَنَُر  َن ھذا إن ،َُدورُ ا".  

ُ ان  َِ–  ن – نا ِ ُھو و  

ُروَن أن ُُوا  رُ ذيَِك او ُدُث  ً ِو ًُس ووُ ُم دُ
ِ َم  طرَِم ِ . ُِ َد ُ ُب أُ َوُ  ُوَنُ ،ُ مُ

 َِّم اَُُ ُِمظُِرِھم، ون. أَََِ ط  ِوم اَُ ُص َُ مُ :

 ًن ِ ." اُل آِمٌ " ِوَرًة واُ طُ ،مَُإ ُ ُفَِ و
ن ھذه ا إ). ٣٢ – ٢٩(ان،  ن، و ُھَو ِ ان 

 ُ  َب أ د ءَدهُ إ  رِھُنُ طن ا َ َطوُا  ِوَا
 َِِب طر ٍدِوا لُ ِ ،ََ ٍمََ) ء٦: ٥٣إ.(  

  َ–  ن – نا ِ ُھَو و  

ِ ارا   ُِن اَِ ُسوُ َُدأ ذه ِرُكُ   رذِه ا ِ
ِ  َلِ  وُر اا . ن إا ِ َِ ن ُِلَ
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  َب ُِنُ ًأ  رِ وأن ، ر َ أن ُرُِ د  ِ
َو اُِر اُِل اُطَق ٍت أُرى، ُ ھُ ). ١٧: ١ُروِ) َه ام 

إن َ دُن اَم .  ُھَو واب، و ُطُُب ن َِ أن ُوُوا أراراً 
 ِِ .  

   ِِّدِد اھذا ا  ِنَُ ُدُھِ ِ ِ َِ ن ِنِ : ّر
 بَو  . ُ ِءِ ُسوُ ُدأ ذاوھِ  . َس ِرَف أن  َ

ِ  ُِ ط .  ب ُِ د . ط  ُن
اُر . دُِ ن  طُ .ُ ُطة، ل ُن ُطةٌ َُداُون

 ھ أنَ  وَد ِ ً ھذه رھذه ا  ة را .  

   ٍدِوا لُ ِ   أ ِزَُر اُء اَن إََد أن أ
 ة أن رِر ا َر َ ،َِِب طر"ِ َمإ ِ َو ربا ".

  . ھذا أُ ََُِ  ًوُس  رِِ ھذا ن ال) ٦: ٥٣إء (

   ِو  ب فر ُنُِ ِ" قُِّر واَُِا داِف او
س دُ ر ُھَو  َه ". ّب "أوُِ ٍن إ قُِّر واَُِِف اوَا

ُ وَعُو ُر دُ  َه ". وَھُرَ ھ َ ا أن َُ دُُر اا ُرُِ
 . ُ نذَك اُض أو ر َد نوَن وُوُ دطر، و ُ م

  ِدٌر ًّب ُھَو أُِا إ ن ،طَ واُ ط ِك أنو 
ُر  ُُِ . اََب دُ َ طا ن طَُن ادَرهُ و ُ.  

  

  اَلُ اِث

  "أرُ َُوك وأر َُواِس"

   َُ ن ل ودِد اا  ُوا َرا ِِإ َ ُ ُسوُ ُص
ر ن،  ٌم  َ : "اِح اِس ُث ُول ر د ذ

وع اُ َرِ ". ا  ن ا تإ أر  ُسوُ ُم دُ إذ
ُول : "ِد اطَرُُِ ،ُ اول  اد دا  َر د ًأ ِ ذيا

ن إ ھذه ا ا ُن ُُِ ون وََُِر  َرِء َِد 
) ". ٢، ١: ٥رو ( َ ً طُو ُر رَُ ِب اَِ ُ
 .ا إ ًوُُو ًأ طُ ُنن وا ُوِفُون ا ُ ُ ا 

 ُد ُوع وُ َُرُ ًة َ م، وأنھذا ا  ِل اأ .  
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  أرُ ََُُوك

ر ن، َف ُش ٍُس أُِوا أراراً؟ َدأُ    ر دن وا
 َُُِ ُنُِ ٍمَ ؤالھذا ا  َُوا ُسوُ "َروك اُ٥." (ا :

ل ) ٢١ – ١٢ وك اا  ُ أن ِ"طَ كك ". اا َرأُ أن
 دََل ھذا ام و ِطَ" َرَ " س"أوا لُ َر إَََب ) ١٢." (إ د

ُ إ طت اذا د َف أو وَل َ َدٍل  ولُدُس اوُما  .

  . ل َب ََِط أن اَِطَ دت، َرت، وَدت

  ِطَ كَد ا َرًةَُ وتَ ُِكَء ا مُ . ، أن ًِ ُسوُ ُرُِ
ُ دا  ًِواُِ، وھذه ). ٢٣: ٦." (أَُرَة اَط ھَ وت" ِطَا

ً اوت. ٍة أداً اواُِب ُر َدَ  ِر ِب ھوادى ھذه اوُت . إ
ََرًة رھُأ ًدا َ  طا أن  ً ِز ٌوَرةُ ًھَو أ . ًِ

ط ِِبوا َِدِة  ً ُِس وَف ًِوت . أم آُ ُِكَ ًِدا 

ِطَ كا َُ .  

   َُِر اا ُ نَِِن اِا أ ،ُر ان ُھَم ا ون ا
ة را . ُُة، وإا  َدر وََل ور دٌِك آَ َكُس، ُھوُ ِبََ

وُع اُ . كَب اب، وا  طَ كَب ا وعُ ك
  . تَوت د َم ن او

ة   رِر ان ا دزُس اوُ دى مُ . كھَو ا ُِراُِك اَ
َِك أن َض  . ن، َطُ أن دَُل اَة  ا. أتَ 

وأوَك اذن دُُوَن إ اة  ا، وَوَن . ا ن
 َ ط نوا َِ وَف ،ّرِوع "اُ ،دِوا ِةا  وَنُِ

ا ". ِن إ َلُد أن َك و نُِن ا ،رىٍُت أِ
 ِِ ن ةا  ُِك َُ ٍَطر ،وُع ). ١٧: ٥(اُ َل

 ،ل"اَم أُ وَنَُةٌ، وَ مُ وَن ُت) ".وُ ١٠: ١٠ .(

ا  ََة اھذه ا ُل إُد َف َط ُسوُ ُرُِ .  

 طُ أن ََش َ . إن ھُؤء اُوك ارَ ُھم ُِون  
   ً ،طُ اَُش َ ارطِن اَث طَا . ُ طَ

 ِر ُِوتَ كا  . ٍة إ َِِن وا ُلُد د نو
.  ٍَ ا ،وَف ُوُن َِن  اط وَِن ة
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 ُُِن أُ ،نِح اا  ِِ ُ ن زءُس ھذا اوُ ُمُ د
ِ و اة ِ أن ُوَن أظم ن َُِرن  طا )٣٧: ٨ .(  

  أرَ َُواِس

 َِا َِوُا َُّ َُدأ َروِك اُن ا َِزوَرَة اا إن
رن ا َرِت ان ا . َُرو ُ روك اُء اھُؤ

 ُ ا َرا و رس اوان ا ََ ِرِآ  ُسوُ ِرُزھ
 م اِن ھذ ا نَوُن ). ٨ - ٥(إُ َف ُم ُ ن

 روس اواَم ھذه ا أن َطَِ  ،ا  َنرَُ
را .  

ُل ُھَو  ووُس اُا" وُسُ) ".٦ - ١: ٧ ( ھ  َََِ إن
ُن  ِع  ِ، و ُ ھ اذرةُ ر . ةٌ ظُِزَ 

  ً ًِة ُرو ُدوُ د، واَ ِا) طُرس ١؛ ١٧: ١٠ُرو١ :

٢٣، ٢٢.(  

و ا، اذي ُھَو،  روَس اُوح اُُوِ ُرِظُ  وَسُ إن
"وا طَوُس اُوتَ ". َكھو ذ ا رووس اُھذا ا إن

  ًِدا َ طا ُرهُ، أنن إُِ  ذيَق واطُا رووس اُا
 ُِوا)٢٥ - ٧: ٧ .( رآةِ ُل ھ  َََِ ُوب، إن ب) ُوب

 ظَِر ، إنَ ل اِرآِة ھو أن ُظَِر  اواَِب ). ٢٣: ١
 ََل أن ُرَج إ اِرج وَُِل اس َُ . ن ،طرِس ا

 َ َلَ َل أن َ َرَِ َِ ،ِ  َطا  ُرُِظ  َ
  وو م ُن اظُر إ اِرآة ُر، ون م واٍد  . ارن

  ُوَن ن لِ رآٍة  اِزل؟

ُل ُوَن ُروِن ُِِن اَر  أو ،َروك اُا َ و
ة رَر اِن اُِ ِراُِث واوُس اُا  أ ،ُس . اوُ  ُ

ُُِن ) ٤ - ١: ٨." (ُوس ُروح اة  اُ"وَُ ارو اِث 
َر ن  رَُ ِدٌر أن وسُھذا ا ة أن رَر اا " ِطَوس اُ

  ." واوت

َُِب ُوَن   ًAerodynamics أنُ ون اطران اث 
ب ا ن أن  َُِن درَ   رَرة اُِن ط ُو ،ِِذران اطِج ا
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ُھَو ُوس أو ُون " ُوس روح اة  ا"وُق، ذَك 
"و رث اران اطوَق " ا عِرِق وان ا ُ ُ ذيوس "اُ

 واَوت طَا ".  

ً , إن َن ھذا ً وُھَو ذكَ  ُرو   روَنا ِ ذا
 ًو  و ُُِ   رة، و ٍت رُ َدًة َزو راٍتُِوُد ط و ًطو

وح اُُدس، ذا  رَُِ وُب  را َِ وو  ر؟ط ُق وُ
 "وت؟َوا طَوس اُ "  

ا إ ُ دُ ؤال ھذا ا  واَبَا إن ،ِراا و روس اُ
و"اذي ُھَو  را  َوس اُ ".ُول ُسوُ َب" : َب َن ُھمذا ن

وح ر ِ وح رَب ا نذا نون وَ ِدَ ِ دَم . اِإھ ن
وح ُھَو ةٌ ومٌ  رَم اِإھ نوٌت وَ د ُھَوََ٨ - ٥: ٨" (.ا ( ُ إن

  ط "وتَوا طَوس اُ "   َ   ذا ،ِ 
ُم " اھِم َد"  ".  

 ُِ نُِ وعُ م قَدى أإ"و را وس اُ ".

َءة ُزن وءة دة وة ود َم ُوُع أن اَرَق َن ٍة وو
وِون ). ٢٣، ٢٢: ٦ (ھو اطر ا رى  اُور  رَدةُ ا

واطُل ارِون واَدةُ وادوِون  أِل ام، ُُوَن 
 ا ذھأو ا ِ َِزِة اِ ِ أھ  رىُ ً وأو.  

َرا ِو رِدئ اس أو اواذه ا ةُروِح اِ ل  . ،ُم
إن"  ھ ذھ أو طر َُري اوم؟ : إَل ََك ھذا اؤال
 روا ِ وَس اُ "  وُدُ وسُ دأٍ أو َد أي دُ أن ِِ

  ."ُوس اَط واوت"أو " س روح اة  اُ،و: "ِكَ 

  

ِرالُ اا  

  "ُل اء"

  " ِِِو َِِِو ِ َِ ِقَُ  . صَِن ا ََُد أَأ 
ب أو ن َر ُ ُراً . وُطُر َُن اِء رَر اِ رَف ن ْن .

ط َق ن أوَُ ُه . ُو ِِو ُ نءا لُ . ُد إا ُ
  )٣٦ - ٣٣: ١١رو . (آِن. اد
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   ا َطُس ھذا اوُ ُُم  د اا ُر ھذه ھ
 َطِ اِد ھذا، ُُِن ُوُس أنَ  ُھَو َدُر ُل . اُھوِّ اد

 َا لُ ن ُدَدهُ ُھَو ا ء، وأنا لُ وراَء ِة ا ُوء، وا
ََ ُِدُم ھَن اَََِن . اء ء"إّل اُ "  ُو ،ً ًِ

 ِِ ًداأ ُِد) وس ٢؛ ٢٨: ٨ُروُورُُس ). ٨: ٩وُ ُرُ َم
  . دَُ  ھَن اَن  ً ھذا َطِ اِد ھذا دد

   ا رت ھذه اوا إُُ م أنُ ُتَرََق وإ د
َ ھذه  ُ ُزواَُ ة أنُروِح ا ُوَنِوُ  ،مأ َِأر ر إ

 رو. اُ م أنُ ُُبط نا  داد، وأن أت واا ِ ا
رھذه ا  ول اُرُس اوُ َ ُ واَُ ُوا أنِوُ .

َ  اَرن  دِر اا إ ُّم إ م دادُت وا
 ُُت ار إ إت ن إدراِك . اِث ر وَُ د ،ًأ

سا دِب اِر ان أ نَُ ٍر  وُِطق ا.  

 َطُ " ِّل اء"دأَ ُوُس ِر ِداَ ِِن   
 َرا ِو رِدئ اَن ھذه ا ِرن إ َإ د ،د ھذاِا

)١٣: ٨ .( ُ  ُلَِ َف ن ًََ طأ مُصا إ  . طا إن
 ء اا لُ َف ل وك ا رُُھَو ا َ أن ِھ ُھ  َد د ا

ِ اص  َلِ  ُدُث .ُول َب" : نذا نمََُر َق  َق
َُم ََ  َوَن ُھوُ ِِوَرَة إُ نُِِ واُوَُ نرَ وٍةَن إ ًراِ .

َرُھمواذن دُھم ُؤء . أً  دُھمواذي َق ََُم ُؤء  ر 

 ًء . أُؤ َرُھم ر نذَدُھموا   ًأ) ". ٣٠، ٢٩: ٨ُرو.(  

  ِ ِ مظ ٍد إ َُطھذا ا  ُلَِ مُ . ُسوُ َنأ
أوَك اذن ُوَن  َ وُ ُھَو . أوَك اذَن ُِوهُ  ن َ ُھَو ارُول أ

  ِِلِ  اطَِ، وُ ُھَو  طُ ِبََ َن وُدَِك اأو . ُ َن وإن
ِِ؟ ُمُ ُم ُوُس ھذا   ن ُِ نو ، ن ،َو ، ،

  .اِن َطِ اد اذي ُُب  ھذه اِاِح 

   ،ِِح اا م إَُ ُِة واوُر اوا ھذه اُُأ
ُ ُوُس ً إََد  اَطِ اذي إَدِ  أهُ  وُ ُث .

 ،ھ ھذه ا" ًِ َنِ َُ ." ُ َو إن ُ ذيوم اذا ا ُسو
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َُل ن ھذا اح أَد أَِب وأ إت اب " اِر"
س دا.  

ُو  –د َن اُح اذي إََدُ َُوُس ُھَو اوأَن   
ِ –وُوب  ُِم أَِر  . ،ًا ر راً أم ُ ٍلط َل أيَ َل أن َل

 ،ُ"،وُ ُتُوب وأ ُتر" "أ ُدََُ ُرَوا) ". رو
 وٌَر ُل ُ َل أن ُوَدا). ١٣، ١٢: ٩ طُ  دى َن د .  

   رَِ َظَُ أن َ مھذا ا ن نر ُِل اَُد أرَح أَد إ
ؤَُن ا ِن . د إ واُ م ذيَك ان أُو َو  أن 

وَح اُدس أن َُوا وَوا ھذا ام روا اَ من وھذا . ا ل إنَ 
 ُر  ُدو و َ ُلَ ُ  ،نؤُن ا را  ٌب ما

َِ َِ ًرِ   ،ِدل نرُا.  

   ، ِ  ً م أون ھذا اِؤُن ا ُرُف اَِ د
 ً وَن ھذاُ ُن أنُِ  ُأ م اِ ُة وُن ردُ  ًِ . إن

ي َرأَ  دا أ ُ ُر ھو أن ا وعھذا ا  ولُرواَب ا
 أَرَب أن : "أد أَِر ار ا َق  ورأُ ُھو. ادم ادَ 

  ." َر ُ اود

ََُ ، ًُر اُد ادُم َِِ إ ًن ھذا ام ن   
. ِن َِن ُل أَُِم ارِ ادم، إَر ُ آذاَك  إرال. اِر

 و ت اھذه ا ن ،ًِ رُت١١ - ٩(أ ( إ ًُر أُ
ِض اِر، ن َب إرال إَر  ا، و زاُل ُر 

ا ِِر َكوذ ،ًُور ل ًراُ وَنُ  وم، أنا .  

   ُ ء أإ ِّل اِ ن ُ رُِ  َمَ ِوَل أنُ  أن
 ََُرهُ وُطُرن . أ ً ٌََُِ ِِِرِه و ََطر أن َُُ َوُ

، ٨: ٥٥إء . (َطِر َِر و  ،َِرَُِ اواُت ِن ارض
٩ .(  

  أ َِِ ا د ،مُس ھذا اوُ ُم دُ لو ِ" : ن لَ
ُل  ذا َََق ن ِس َِ اطن ُو [أَت أ اُن اذي 

: ٩رو " (؟ أل ا ََُوُل  ِِذا َ ھذا؟]وِرون

٢١، ٢٠ .(ا ََس ا رِا ر أنا ًُم أ دُ ُ ن . إ
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 ُ َسو ،َ َنَُ  أ ھ ا ُ َِ ،ص َنرُ 
 ِوداُِ ً ُه ٍزإ ي) ١١: ٩رو.(  

إن َطَ اد اذي دأُت َُ ھذا ال، واذي  ُُِم ُوُس   
ا ذه ا دّيِا َُر  دة اوا طرھو ا ،ُھو

  َكذ   ،ُسوُ ِ ر  لُ َ َوَب أن ُط
ُرُ وُس ُھ  ھذا اط ادّي أن َ م َْ أداً . اِر ذُ

  لُ ُلَ َف َر ر د ،ًراُ ُ وَنُ  د ُسوُ َُده
ة اِ وراَء ُل ء،  ُوء، وا لُ َدر ِ وِن ن ُرُِ َن

  .وادف اُود ن ُل ء

  

  الُ اِس

  "ذا د؟"

أرو أن ُُوا ُم ََ ھذا اط ادي إ اِح   
،  داً أن َءَل ن "فَ "ُس رف دَ ِدُم ُو. "ا ر

ُھَك  ُِ ٌَ ٌََُذ أر ن . ب ُووِد ھذا ارف
 اَِط َِد ھذا ارُول ِء اِإ  دُِ ،ً َن . ھذا إن

ُس اوُ  َُدأ  ًِ ا طر ًُق أ  طا َِط
ُِِد . رُ ،رھذه ا   َر ا ِق اط َُدأ ذ

 رِل ا أو  ِِ ُ َِدا إ َدُ رف أنذا ا ِِدان إ
) ١٧: ١ُرو .(  

وا أدَ " دُ أْن ِ ِرأ ُوةا م أُُب إط ً ًم ذُ
م اََُد  َدِ ًّرَ ًد . َدھروا ھذا اُ روا . وَّ ْل

 ُّْرَا ُا  ُإرادة ھ  رواَ ،مُِِد أَذھد مُِ ْن
ا) ." ٢، ١: ١٢ُرو(  

 ُوا أُ م إذاُروَن أُِِد اَ وُدھم وَف  إراَدَة ن ، مَُ
ُرهُ  و مُُُِ ٍن وِأأ إ . ِ  إراَدَة أن ُرُِ ُسوُ نو

 ِدد (و٢ا .(ِ  ِرَف إراَدَة أن ِ َف . ُسوُ  ُم دُ
 ف إرادةَو إ طواٍتُ َس.  
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ة . ، إَل ِ َور َكوأ ُوء، واَ لُ َدُرَ ُھَو َ أن ِ
اَِ وراَء ُلَ ء، واَدُف اَرُو ن ُلَ ء، ن اَِط أن 

  . َل  َرَز ِك

 ِزمَإ ، . راَدِة َِزَم إراَدُ أن  . َدأََك اْر ذ ذ
هُ ُوع د ل،  إ طذي أا ِا" َََ َلَ ٌد أنإن أراَد أ

ُِر وَف ،) ". وُ١٧: ٧ .( ،ِ ِزٌمَُ َكِرُف أ ُ َن ن
َك ُرُد أن ََل  ،ََُوَف ُُِن ِ َُكَ  وأ .  

ُ . ھ دَ  ُُِ وِ ام ا ُطوةُ ا س أو ل
 َد دَر وَ أن ََ" . ِطوا دوا دَ" ." مُِ ن رواَ

 َد ودَِك اد ،ْت وَدَُك اد إرَ ". َدِد أذھُِم

وَر ا . ،ِّ اودِة ارو وھذا ھو الُ . َم دُب اَ ُ
 ُُد أذھ د د ً ِ َنَُِ وُنُ ُنُوس ٢(وورُ٥؛ ١٨: ٣ :

١٨، ١٧ .( رََِد إ وُنُ د"،َِد أذھدَ " أن ِ وُنُ
  َ طُ ر أنِ رِھَنَُ وُدو ،ِطَُ ّلُ ُو ،ِ ھ 

ِو را َو ا.  

ُم ُ وُس اَُطوَة  دُِراا  ًِ ُبُ د" : وا ھذاُِ و
و دُوا اََم . ُ وُوا َل ارن"ٍت أُرى، ). ٢." (ادھر

 مُُ ُ مُِو ن َِِ  مُِ ". َُدوَن إراَدة وَف ،م ھذاُ ذا
ُم  ،وَف ُِوَن ام. ُِ م  ن إذان . و مُُِو

َِوّي ن وُِم دم اِم اَِ َ َمِ.  

ُوُس،  َِِ . ھ أن ُوا  اِوأراً، اُطَوةُ 
وَح اُُدس َلُ  را وا أنُدِرُ أن طوة ھُِق ھذه ا طُرقدى اإ

 ِواِھَب ُرو مط ِِ ِلِ ن)ُت ). ٨ - ٣◌ِ بُ واِھبھذه ا
و رِت اد مُُ ؤھُو ا  مَُ . ھ  وَنَِ دو

ُ ُ م، وُُوُ َ، وِدو َن أِ، ھذه اواِھب ا و
و ِوَف ُوُدم إ َ  وِدِه ِم وُِم  رواِھُب اا

 ).١٠: ٢أُس (
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 ً  ْنُ  

   لُ َقطُ أن   ،ًدا َِّا طُس ھذا اوُ ُُِ إذ
 ا ُن ا ا ِا  رھذه ا  ھإ  ا 

 زٌء .  ًراراِراراً و ُِدمَ ددِد ا َ ُا ََر إن
" َِِّ " رن ھذه ا ّطا َِطِق ھذا اط َر . ُبُ ،ً أو :

 ُدُو إ اَوةِ ). ٩: ١٢." (ھَن اّر، ََُِن َرُوُوا رِ " إ
 َن اُؤن ا َِداا وإ ا.  

  ا ُواا إ ًُس أوُ وُد" : وِرُُ َن َُ ر
واَُ ُھَو ٌَ إن ا). ١٦: ١٢." (اَ ،َِل ُِدَن إ اُِن

ُل رِل ا َِر  َِ ٍَ  رار ُُو ،ُرو . مُ
 َدِة اِوا ُس إوُ وُد .  ٌَِ ُس ُھوُ ُ دُ َدةُ اِوا

  . و ًِ واداً  ا وأء ِده

   ُوُ ُبُ د ،س"وَا ِ ِ ً مُُ َن ُد "وادُ ،
ِ  اض  ً  نُ أن  َُك أذ . ا  ُف اَِ وإذ

ُ ُھ  ھذه ار اُو إ اُورُون، ُظُِر ُ  ُدهُ  دُ
 ا ِ )١ ُ وسُ٧ - ٤: ١٣ور .(  ُرَظَ ٌ ھ ٌََ ھذه إن

  . اِطِ اطُ  ل رِِل ُوُس ارُول

  ذة ا ُسوُ وُد مُ" .ن ِدِت اإ  َنِرَُ ".

)١٣ ( ِو رواِھب ان ا دةِوا ءُرا ََُس إوُ ُرُذ  . َِا 
اَس " ُِقَ "اُ ،ُم ُوُس ُھ َس ط أن م ، ل أن 

ِ  . ُذا ِطُ أن َ   نَ  َرظُس أُو ُ و
  .إُِر ال، وُت اُؤِن: اُء س

 ُ وُد مُ ّ ٍطََ ُس إج. ون ا ًد َس ُطا .

 ،ًِ ُسُو ُبُ" َنِدِ ،وح را  َن ر ،دِا  َنُِ ر
بّ  را ".  د"إنِإ "  ل"ُھأن ." ا ا د َِ ُسوُ

  ٌتوأو د ونُ . ُ ،دةد وٍرُُ َنَُِ ِوََِ
  ُ  ُطوَن ورُ"ِرطوِر اُِط اَِ ". َز رُ ُذ وُ  ذاوھ

ِ وأو  ةروِح ا .  
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 ُُ وأو َِھ  رَف ًُول رُرُس اوُ َن د . أن ِِ َن
ِظوا َف َم اُص ). ١٣: َ) ". ٣لُ ً واداً أ: "ُبَ 

وَن ُوُس  ھذا  َ َف ،س دِب اا  مُ َُرأ نذُء اِا
ِم وأو  ِزرا  ِّو رم اظٍل . ا ُه  َب داُود د

 ّأ" : ُت َدًةِسواَِأ ھوإ ب رور ." (ن اُز٤: ٢٧ا ( إن
 ، َ ُُ َن ،ُسوُن داود و لُ ِ َز ذي رَد اوَء اا

 وا ِ  ُ ِرِه إرادز . وإظرن ا ٍلَ ن َكَس ُھ
  اِب ادس أظم ن ا ووا  وُعُ ط ت اوو

ا.  

 ا ِرال اا ََِِ وَنُِؤُ نذَك اُس أووُ ضَُ ذاوھ
َرُ  ، وَن ُم اداِ ا وادة ا، واة 

 ّن اوا ٢١ - ١٤(ا .(طا  ددظوا اِ ق
 طِت اا  ِ  ِة اا  ل وا

  ُ ا  ُھوا َذه ا"أھِل ُرو ُس إُو ر".  

  اُؤِوَن ُواِطِن

 اح اِث ر، ُرُ وُس َف ُطُق إَل ارر 
 ُ ننٌت . واِطَك وُھ ل أنِر ا   ن أ ِم ر

ُؤِن ُث ِِ أن ُِرَس اِن اََد د َرُض أواُِر 
 و َ توُُاٍت . ا ر َث ُسوُ ُُب ،حھذا ا 

، ٤: ١٣." (دم "ُم طَق اُون ُھَو ًِ أنِ َط ادو اذي ُزِ 
٦ .( ِبَ ن رُِر اوِم، اُرا  دِم َوُ) "٤.(  

ِدن اذي ُرُوَن  دُُون اا طِ ن ُم  ُسوُ
وِن رود اُن ا ُم ل ،ونَُق اط .  وم"إنر " 

 ،" را ٍَطر ِ  ًوُو ". لاَم ا دُ إن
 وِنُِ ُرزوا ًرا وَنُوُو ن ُھموُرَم . اُط ا ُو

 ُوِن ِقط وَنوُو ن ُھموُرواهُ، . ا  ُسوُ َب د
" ُ م أنُونإذا أردُوا اُم، أَِطِِ ن وَن أو . واُر ُمُ ن إنو

ُم، ُم ِدوَن اف  دِ َفوا اَُدَوإ ،ََروَن اِرَ
 اِم دُ ".  
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 ن ،  ُُذوَرهُ ُد مظِون وُ ودُرورة ُو وَمُ أن 
ون، دُ ُد . ُد ُُذوَرهُ اُ  َط ِ إزاَم طِق اُون

ُُوٌَ وَل، و ُُِوا ًَُِ ُِواِن  ،ُن ازُن واُن 
 َِّدِن اِ) ل٢٩: ٥أ .(  

  ُِت ذ

ُ ُوُس طَُ ا   وُ ،ر ِراِح اا  تا إ ّ
ُرو  ذَن ا . ند، و ُرو  ذد زاَر ا ُسوُ ْنُ م

 أنُ ل اطُرق ت ُوُد إ ُرو د َب ھذه ار ،د 
 ًََرَ ِروَنُ واُ َك أووا ُھُ نذن اِؤُن ا ررَف ا

ُرو ك .إِذ ُھَن ا ٌتِ ُدَوُ ت ُ رَف أو .  

  ذه ا ً َِدَ َِل ُد وا ّا َا َذ : إن إن
ُوع اَُِن م رَُوا أن ُوا ل اود اَُدن، َ رَِب 

دوَن ن اود أن  دُُذ ان، اَدَُود ال ا شَ وا رَِ
 ُودّي  َ ِن نرَن ھذان ا ) لراُر ). ١٥أ َن دو

ذَك ا ھو أن اَذ اَُِن م ُْن طُوُ ًم أن ُُِوا 
 ُِ ُوِدّي أن ٍلن أ ذ َُِوداً، وُ ،ودم اُِطُر  ظوا

ِن ا نَرََن ھذاِن ا  . ً دتَو َِھذه ا َم أنوُر
  ًداوا واوُ م أنُود واذ اء اَوَل ھؤ  ،ًَر

  دم اِ وا رََإ ،ا– َم طظ َلِ ً ِدھمم وأِ .  

   ِوِم ا ِلِ وا رَُوِدّي إ ٍلن أ نؤُُض ا
َص َِدِة واراَِ وادد) ات( ُ أن َ ذيوم ا . و

َر ارُُل، اذي ُوا ُُم وداً، ُروا وَم   ،وعُ َِِ واَِ
 َِدوعُن ا ِل ووِم اا إ ِوِم ان ا م . ُدوَن دََُر ا مو

  .ن اُم أي ٍب ِِظ وِم ا ِدة

أَر ُوُس اُؤَن ارون أن دوا ِ ًم  ھذا   
َََن ُل واٍِد . ُر ُلَ ومواٌِد َُِر وً ُدوَن وٍم وآَُر َِ : "اس

 ِِ ) ".ت، ) ٥: ١٤وم ا وَل دلَا إ َِ ُ ُد أُ
ل ن اُوع  ووَم ان اؤُُض ا َرََبّ "إ روَم ا ". وَنُِؤُ

ب روِم ا وعُُِم ا ن أ وٍم لُ رواََُروَن إآ ". ِ ذيا 
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" ِِ  ن "ت؟ِھذه ا ََُِ  "  ُ ُس أوُ ُبُ ،ً أو
اُر ُھَو "َل أُدُھم، . َرأن ُوَن ََُِن  ً أِس 

 أَر ُر أُ َُ ِدٌئٌر ھ وٌتَ ". ُر ُھَوا َِِظ◌ُِم
نرھِل وان ا َِرا  ُذ ٌفَُ ُوٌب.  

ن اُِّم أن َُِظ أنُ وُس  َُ ر ُرٍِد أٍن ُِن   
 َُ ُِء إ ِر د ُولُ . اِد ِ ِرار و

ط ُھَو َُُ  أن  . ُد ؤُ ُ إ  أن ُوا ِا َِ راِر 
ِ ٌراِم ظِم اطم  ُؤوو ق ِمِد وِديُ ٍلن أ َنؤُا
واد  ِد ِدَِم، واُؤُوَن اَُم َ  أن ُرَُوا  أن 

ھذه ا  ودَد اوا اطُ .  

مَ    د د  وَنُ َك أن َُب أ د ما د إطَوًة أُ ُسوُ
  ًء ،َِك  ً ًُِ َكِ )٦ .( ُُ  ت ََا إن

ُهُ أھ إ .ِ  ُُدسوِح ا رِل ا َُ إ . ُُِ  ُدسوُح ا ر
 ًِ َِطر نؤُ .  

ُم ُوُس ُول أ ُ أن َِد ُُو ًذه ا  أِس    د
 وو م ُْن أ ). ٢٣ – ١٠(اخ اذي َُِف ُ  راةِ 

 د ،ط ُھَو  ً ع أنِِر وا ُنِؤُ َن وإن ،ًُ
 َُھ  ؤو .  

 - ٨ورُوس ١(ُِرُز ُوُس ھذا اَدأ ُ ٍق أر ُورُون   
 ُھَ ت  ُھَو ). ١٠ َِا ن أنوُورُو ھِل رو ُبُ

 ن ا  نُ م ل ،ط ُھَو واٌب و . َل ُ أن  َس
 . َُ ،َل  أن ََل ُلِ  ُوَِ ِ أ .َر رة 

  ِرُزھُ ا َك اِ سأ  لِذه ا ًُوُ َد ُس أنوُ
ِ ار  ِح اوس ١(إُورُ١٣ .(  

 ِّرُس اُو بَ  

َف إ ارول ُو   ر أن ِ سِح اا  قَِ ُس
 ِر ال رأُ وُس . د َن اَُم َ ِب ھذا ارُول. ر

ُرو ِب إذھا  ًا رُِ . أھِل رو ُس إوُ ُبُ ،نن او
 ،ً"مُإ ِآ ِأ أذَھُب إ دِ .  مُو أن أراُأر 
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 ُكُھ إ ِوُُروري و) ". ن ). ٢٤: ١٥روا ُُت ُرؤ و د
د ُرو  َل إَِ . ن ُ ،ُرو ِر إا  راٌرإ ِد َن

َُِد  اؤَن  ُرو أن ُوروا ِ َُدًة داُ َِر ل 
أ .  

  اّ  اطقُ 

    ُقطُ ولرُس اوُ رى د يد َرُ أن إ ُ 
 رھذه ا  ل َُره  ذيَل اا َِم أَمُ . اُ وإذ

ي  دا ن ،أھِل ُرو إ راول اُرُس اوُ ِر َدرا
أ ھو أن ُطَق ََ ھذه ار اواِ اوُوع أََك و

 ً  . وُعُ َُ  ا ِِل إِ ن  َ ٌم د ل
 ن إ ًوُُو ًِ دب؟ وھل وا  ِن أ ا

 ُن اوُوِف ن أِل اَِ  ، و َُ ا ا  أن
  ِلَِ ن ًراراوا أٍُِص أ–  ُِك ُن ل ؟ ُد ُ ًة

  َرُز أ رُ ُن وع؟ وھلُ َِِ ن ِة" وس ُروحُ
ا  ةن " ا ُر رُ ذيوت؟"اوا طوس اُ"  

   َِ َقط  دھ   واتوة واا  رھذه ا
ِوط ِ و ِ واِطُ و ،ََا ِ . ل ،َا و

 ُھوا َذه ا ا َََق اطُ أن  ،وبُول اُرھذا ا
ِْق ُم ً أن َُِوا ذا  أُوَك اذَن  اَِم اوم، اذن م 

ول ُوُس، ُن َِدُوَن ُل أوَك اذَن ُھم وَ، . ال اَد
َن راَزِة ِل ا ُدوِن َل دَُِ ًوَن داُ أن و : ُ 

ةُ  ِص ُل ن ُؤِن ُو) . ١٦ - ١٤: ١رو.(   
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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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