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ل ولُ اَا  

 ُُ ُھَو  

ُ اوم  أِء اَِم  ًن إِِء اَِم، أو ُِ ُن أن   
وهُ  ُ"،مَِراُغ ا " ُوَد أن ِ ا ِداا وُداُن ا أي

 قَِ ة ان ا ِوَك اِ َس إشَ  ادو . ا ُ ُِم اَِ
 ُرُك ن   ،َِ ٍَِِ دَوى  َقطُد ا ُر، إذََ  و
اطل ُدوِن ان واَِ ا ُدو ََدًة َ واِدم  ازِت 

ة رَُا .  

   ھ َُوس، اُِف ارِ" ُد دُ ِ ا ، ٍر وَك ا
 ِ َِرداَر ا ر، وِدة ھذا ا أو ،ََِ أو ،ِ  داَر أھِ ".

 ا ،ََطُا  دِدَئ اا ِ  ُدوَن ، وَنُِؤُ نذَك اأُو
واُب و ُھوَ  ُھَو ا  مُ ُد دُ طوَن . اُِؤُ ذيَك اأُو ُط ل

 ُوُدُھم إ ذيم اََِم اظ مُ ُد دُ ا َطَُم اَِا ِ ُدواِ أن 
ِ اة ا أراَدَھ ُ م دَ م، ودَُ م إ ُُن  و

  دد؟

   ؤال َك اوُع ذُ َبد أ ،َل د" ،ٌة مُ وَنَُِ ُتأ
 (وَُِوَن ُم أَل  وُ١٠: ١٠ .( َ ط مَا ِت إ م وُعُ
ط ن وَتُ .ش َف َرُ َ ًَء أ ل . ُرق طدى اإ

 ََطُِم اَِن ا ٍَوُ ِوِم و َل ھذا ھ  ا . 
 ،َرل اَر ا ،رضا  ٌدأ َ ة طوات أھّمُ َِ

ََطُ ًَِ رارِ ُِنُو ُِوُُف و رُ وَعُ ُد . ُظُِ  َنرَُ
  .ََِم ا اُط ،ََ أن َِرَف ِذه اَِم

   ُ  ،ددِد اا َُب وطُ ل ،طَِ ِرَفَ ن طَ   ُبَط
 وع اَُ ِرَفَ أن ًأ ) ٣٢: ١٠ ٩: ١٠؛ ُرو .(

  ُف"رافِإ "ن، وُھذَرَ ن ِ وُا ِا " :لِول ا ."

أو أن وَل ن ط  دَ ِرُف ط ، أن ُوَل اِِْل،
ط ن وعُ ُُُو  س . أن  ،َوع اَُِ ِرُفَ د

ُوَل اَر ذاَُ اذي ُوُُ ُھَو، أو أن ُواَِق  َُدُ وُِ أو ُمُ أو 
 ًَ ُِنُ . َُھو َ م اََِس ا َش أن .  
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و َدأَ ِراِ ِِم ا، اُن اُُِب َدأَ ذَك ُھَو   
َِ ُھَو ھأو ا ِ . ،ونُ ُُ ُھو ُ وُع أُ َل ذان و

  ل وؤال ا ا  واَبُد اِ ؟ َك ا ِرُفَ َفو
ن إ ِثِح ااُو ِل" : ذيا ء، إا َد إَِ ٌدَس أو

ُ ھذا أب ... ُ زَل ن اء، إُن ان اذي ُھَو  اء
 ُ وُنُ لَ ِ نِؤُ ن لُ ِك  َ ،دوا ََُك إذ  َما

دةُ اَا) ". وُ١٦، ١٣: ٣.(  

   س ا  نْن إُ م ُ و ، ِن َُ وُعُ   د
 ءُن أ ِ ذيا . د  ءأ ََُو أُد ن نط ُذ اُ ُن

 وع اُ َإ َُ)وع ُھَو )١٢: ١ُ ند "، ووُن اا
 ن ُودوَد." اَأ  َُِرُ نم و ٍَطر ِ ُنإ ُ إ .  د

 ،ِِو َل"  َن ذيِد اَ َِكَد ذا ُبا َت أأ د  نوا
د ُوع ) ٥: ١٧." (َدَك َل َوِن اَم رُ ن رَوع ُھَو أُ إن

ذَوٍد وِ  َِدذي ُوا رَن اوا َِِا  ٍب وُھَوَ  َت
  .د َن  ِ ََل وِن ام. ن اُر

   ُ َِ ردُ ن رََل أِ وعُ ند"وَوا  نُر . إَ
ر ٍدي َم ُ وُع  ارض َن رُ ُُِم اُوس 

 . ُُودُوس َل أ" ََرُ أن َ) "١٤: ٣( ُأ  ذيُر اا ،
َل ."  رُ َوَ ا َ اَرَ..." أن ََُب َ ب، 

  لد، وَوا  نَن إ ُ  ََرُ أن َ ُ وس أُُود وُعُ
 طا ُِِ دوا ن دوُص اُم، واھذا ا  .  

   رَف ام، أُص اُ ُ  َُ وُعُ ََنأ د
ود َ ھذا َس ط . ادي أن ط أُوَِك اذن آُوا ُُ ِون

ُ : "أ َ اذن رأوهُ ُرَُ أو َُُب د ،ًل أ ً امِ 
) ". م ُرِِل ُ إَُ إ ام َدَن ام، ل ََُص ِ ام وُ٣ :

١٧.( 

أن َب إرال ُوا ُوُوَن ن  ٩ - ٦: ٢١َرأُ  ر ادد   
ِرھم اَُِرّ  ذ َل ِ وِرُِ ًَ ،ْدِغ اَ . َ نَر وأ 

 َط ن لُ َءُب اُ ت ا ،ً ُ ً ََرَ ن وُ
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 ُذه اطر ،ِ َن َ أن . إ ن وع أُ َل" ََُر ...

 دة اا ُ وُنُ ،با  َُرُ وُھَو ِ نؤُ ن لُ أن  ".

)  وُ١٥، ١٤: ٣.(  

ءات، َن ُولُ ودُوس َف ُُِن    دذه ا وُعُ َم د
 ًَِ َدوُ ِن أن .ؤالھذا ا  نَوا وُعُ طد أ . ،ً أو

 ُِ  ٌرُھو أ ًَِ ِسَدِة او   َدوَر وس أنُُود َرَأ ،ُُ ُن
 رل ا مُ : "وُھَوَ  َك و ،َو َُء و ُث بُ ُر

وح رن ا َِدن ُو لُ ذاذَھب؛ ھ َنأ إ و  َنن أ) ".  وُ٣ :

٨ .(َدِة اور اَِزِة إُِ   وُع َدوَرُ َفذا وھ.  

  ، ًِ  َِدةوا   داً دوَرَم أَ ن وُع أُ ُوُل َن
 َُل أً أن ِن َدوٌر  ودِِ اددة. اددة ؤولٌ . و ُّإ

ُ ھذا أب ُ اََم  ذَل إَُ اود،   َِك : "أن ُؤِنَ 
 ِ ُنِؤُ ن لُدةُ اا ُ وُنُ ل ،) ".  وَُر ). ١٦: ٣ِإ إن

 ِِل إ ن ً ِھرُق ظ دِةِوا)أي دوِر (  ة و ِلِ نو
 ا) دور.(  

د َء ِدَي ام ن . إنُ وَع ا ُھَو ُُص ام  
 و ،طِت ارَظِم ا وَنُِؤُ نذَك اأُو  ًةَ َُق

َح ُ وُع ن َن وذا َء إ ھذا ام ر ا دِھل . ا
ُؤُِن ُ َُ وُع ن ِ؟ وھل َِرُف َِم ا أوھُ وُع 

ر  َكَوا ِظُر ُ ؟ إَِِ راِنُ ُوُق ُ  ،ِ ن ِِ
 .طك، وَدأَ ََك َُِزَة اوَدِة اددة ِ كَ 

 

لُ اا  

 ا  

طِت    ِل اَِ ن َمُِ َءت َُ وُع أنُ رَف د
 ِو ،ُودَا دت اطوا ِو را دا َُ َََب، أُ

َم ." ُرَِ "ارة َ إ ََر رَُ ًُم ن ُوُوا ُرَُُ، أو  د
ل َول رء اُؤ َك اِ وُعُ َُ  رِدِهَ  وُ" : وُعُ  أ

 َِ َءت د ََُ ٌِم أن وُھَو ِِد اِ َل م إن ھذا ا َِلَ
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َُا م إُ م أا  نذا َُ  بَد أ َن ب إذا) ". وُ
 أنُ وَع َن وا ًِم أن َُ  ھذا ام د ). ١: ١٣

 َرِظُ ل رء اھُؤ َ وُعُ ََإ ،َِِ  تََرأ ِِ دى مُ
  ." ُم

  ت اظَل ھذه ا  ،مُ وَع أُ ُذ أنرَف ا د .

ِة ِث وات دُ ل رء اھُؤ بد أ َن وُعُ . م  وُ ُدو أنو
 ُد أ وعُ وِن ن ِب ن ا فُ . ،ِِِل إِ َر ُر إُ

 ، ِِ"وعُ ُ ذي أذ اا ".  وُ أھَدى ،ً َنِ َد
 ،ِت ا وع اُ ددِد اا  رَر اِذي "...ا

أ".  

ُوا ذَك اِر اَُرك إذ َظُروا وُ َوع،     نذا َُ
 ُرمُأ ُ ن . وا أ ُا  ُرةت اظَك اِ ًت إذاََََف إ

 ،َم ُوُع  ُوُم ِ أي ٍد أو  َُك اِ  ؟َُ ُوه رٍت آو أي
د َر . أَذ وًء ووءاً ء وًََِ، وَل أرَُُم. ِدِم ِزلٍ 

 ُ اطرِق إ . ا اُل اُواُِ اذَ ھذ أ ُو ُلإ ُرُِ
اَُوِة ِ َك ا ،ُن اُذ َُوَن َُ م ن ُوُن 

ُم ُروا َراً . اَظُم َُم  اوِت اذي َُم ُ ُوع أ دُ 
 مَُ ھ رة اِت اَل ا وُعُ  مَُ ا َِطر
)  وُ١٧ - ١: ١٣.(  

أََُْوَن  د "د إُ ََوُع ن ِل أرُِم، َُم،   
ون . د ََل أرَُُم. ُدو ون اواَب َن واََ " ًُِت ُِم؟

واَب اا ِِّدد اا  َُدهِ ُن أنُِ ِِؤاُ  وُعُ ُذي أراَده
وُ ُرُدھ ا ِ ن ا" : ما  نذا َُ  بد أ َن إذ

ََُا م إَُم." أُم، أَُوُع أرُ َل َد.  

  ل، و رء اوُع ھؤُ بَد أ ُطُرٍق مُ ِِ  َ واَُو د
َھُوا رواََُ م دي : "د أَم ُوُع داً ُم. ُو ٍَص

ِة ِث وات) ١٩: ) ". ٤س دُ وعُ َ ٍد  واُ . َلِ
َة اد ُوت ا َا ُوا أنََإ ،ردھذه اوراَء ھذا ا ِد . ا

ُ وا   رَم أُ َلل، وَ ن ٌدأ  مُِ م ُطُرٍق وُعُ مُأ
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 ُم ُطُر َِِم أداً . ِرُون أو ُُوَن ن ُوُوا ُِد أَأ ن، أو
ِ َ ٍ  َد واُُ م أن َُرةُ أضم ا.  

و وِط ھذه ارة ارة ا ھُ م، وُ َوُع   
ي أن ُُوا داً دداً، د أطُھم و ًددة د مَُأ" : ً َِو

 ً  مُُ واُِ م أنُِطُأ َدةً أدَ . ًم أُوَن أُِ م أَُُأ 
 ً مُُ) ".  وُ٣٤: ١٣ .( َووُع ھذه اُ َطأ د

 ً مُُ واُِ أن َ  ا وَع ا َف ر ،دةدَن . ا
 مُ أ ا طرِس ا أو  ً مُ وا ُِ م أنََِ . َن

 َ  ،ض َلُم أرُ واِ م أنمََُُل ُھَو أرَ.  

َُل ُظُروَن ُم إ اَِض ار،    ررُت ا و َط
 اددة ووا ھذه اطُ م أنُ  ذا َنِدِرُ . َن لُ رُد اأ

ون ن إوِِ اَود را ََِ َبِراا َُ ًرا . ن َن ُرَآ
اذي ُوا ن اَُِن اَََُن اذن آُوا َُوِ ِد اَُورن، 

وِِ طن رِل اِض . اا َِِ تََم إَُوُُ ُر أن وأ
طِ " أُوز أن أُِب أ ھذا ار؟" اِدة، وأُذوا ُرون، 

ُ، وأن َِل رَم، "َن اواُب،  ُِ َك أن . َُ د ُ
  ." اَمُ أنَُ وراً ُِل أرَُل ر، ِرُف اَمُ أُم ذي

ُم، وأن ُظَِر    ُِ أن ھ ،ا ِِم أط ٍَ  ٍَُر طرَأ
 ُِ مُ ُُھم وأَأ م أنُ ً ُ ِن . ُ ل أُ ر ُُول وُعُ َن

َِم أَ ِ َل اوا إُُِ ن ِث ِة دُ مَُ م ودرَُ . د
َُ اددة، َن ُولُ ُم طرٍَ أو ُِرى، أن أََل  ُھم وطأ

 ِذا ِم اَ ٍَر  َطرطرِف اا ُظَر إ ن ت ِرِه ما
 .ن اِدة ُھَو أ  ً ُ بُِ ن ِزَمَ ن مُ.  

ُ اددةُ  ًََُدداً، َن   ُد    وت ھذه ا د
ا . ُ مُأ  ضم اَِ مََِِ ھذا وُع أنُ ُم َل ،وع

ھذا [ذا رُف اُس أُم ذي، إن َن ُم : "ُُزُھم ن ام
َُِ م اض] اوع ن ا) ". وَُدَث ). ٣٥: ١٣  وھذا

وُح اُدُس  . ط را ل ،ءا إ َُد اِ َد أن
ؤُاَِدِ◌ِت اُو ،ن.  
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 ُِّق اطا  

ةُ    وا ھ ُوع؟ وھل اُ ھطأ ا ذه ا ِرُفَ ھل
 ، ذه ا ِرُفَ ن؟ وھلؤُا ِ َ َكََِرَ ُك رُ ا

َِك س اذن  َم ِ َك وً؟ د ظُ   ُس إُر ا
ِ ا ُ ن ِِل وَِك َوھم َ ُروَنُ َك، ھلَِم . و د

 َوو ،ِِدا وق، إ ُظُر إ د بُِ أن  ُوُع أُ) 
٤٠ - ٣٦: ٢٢ .( بُِ ل، وأنِ ٍل َ بُِ أن  ُ وُع أُ َم 

ل َِرُف ِ . أ ٍَُل ، وأن ُِب اََم ُدوِن ُروط
  ا أوھُ وُع ؟

  

  الُ اِث

 ُُ  

   ظَت ا ل، ھلَر ا وعُ طواتُ َ َتُ َ
َد َن م ظَت ؟ وھل ِ وُعُ ھأو ا ِِ ن َُوَِ ِ

 دِر ا رىُ ً وُعُ د أو ّص؟ا . ِِِد أَن أ
ن،  رَوا َََ ن دَدة اَِ  ُب؟"اُُا  َء  َرأُوا مأ "

) ٤٢: ٢١ ( ،ّصا ِِ ن وُعُ َم د ُھَو   ُرُِ َن
ُُ، وُِ ُن أن ُوُُ َُ، وَف  َ آذاك أن َِرَب ن 

ِ . ً وُعُ َم ،ً" :  دةد ٍَِط ن ًَُل ُرَ ٌدَس أ
وَ ُوَن . َدأن اِلَء ُُذ ن اوِب َُر اَرُق أر. َوٍب ق

 ٍقِز  َدًةدَ ًرا . ُق زوا بَ ُرَ ُق زا قَ ِ
: َُ) ". ٩ُظ َ . ًَل َُوَن راً َدَدًة  ِزٍق َدَدة. ََفُ 

١٧ - ١٦.(  

   َُِِ َدُِ لََوُع ھذا اُ َدَمَد إِ َِ ِم  .

 ،ُف ن " Paraballo"إنََ  ل، أي  د ادِد اا َُِ 
إء "، واBallo"  "إِ ب، و "، وا"Para"  زَن، 
ِوع." أو َرُ َ ٍَ ِِب إ َُ ٌحُل ھو إَ .  

لُ ُھَو .  ،ُد َن  ٍُن ُِ ھذا اط   وُل اََا
 رِب ا ا ِر ُق ٌحإ . ًَداً ُرأ َ ن ََط َا ُوُل أنو
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ي إ ِرََن ؤدُ ھذا ن ،مد وٍبَ  ًَدةد : وَف دةدا َُ را
ُ ََدِ ِش او را وأن  ، زَقَك اذ ُ وُ وَفم، ودب ا

  .اَدَدة وَف ُوُن  ًَِ اوِب اَدم

ن ِِل ھذا ال، َن ُوُع ُُم أن َِِِ م ُِن اُوُد   
ا  دِت اط وِب اَ  َدًةد ًَوَن ُرُ أن مدَ . ت د

 ً ًَدةد ُُ .  َظِوَا   َم ت اَِا َُ ھذا
اٍت ول،  ر ت ََُدأَ درَ ُث ،لََم"اُ َلِ ...مُ ُُول أ  وأ ".

َُو  َد ت ُم ُوع  ًََُِن َِك ام ا ن اسُ 
ن رَوا َََِن ا . ِن أن ْنُ م ،دةد َم ت أ و

ن رَوا َم ا وِب  ٍَُر ُمھذه ا ََوُ . َن د
َُ ن أن ََن أو رَوا َت اوع وُ ت َن ُوُتم ا

 ً ُِز .  

   َ ًَُِ ْنُ م َُ َن أن لََن ھذا ا َم اا إن
ن دِل اِم ِر . َُذه ُر ُ َنن، ودَل ار َُ وُعُ َن

 ِ َدٍةد ظَرٍة.  

  ن ا رٍل آََ حوُع ھذا اُ َقأ زر وا . َك 
 َُوَُدز، وِوِد اُ ن َِرٍب  ِرَ ُِظوَنَ ُسَن ا ،ما

ُد وُُل طَِ . ًر َِ أُرٍ  د َن ،ُرَِ ُرَن ا ََ
ِد ھذه، م ُوُوا   .ِرَِ اد دا ِ  ِبراً و ًداوَن أُ

د ا ن ) أي ر ر)دَدةً  دَط ا ن ،د ٍد َِر 
 ُدھ   د اا ر َرَِق وإُب إُ َن رَُِر اا

 َُ ِد طواٍد . و َِر  دَةدَر اوَن اُ واُ ،َكَدَل ذ
َد اُر ادُد ً إ ب َ اِد اددددة،  د َ .  

. د َن ُوُع ُظُِر از َن ِِ وَن ِم اَدة ادن  

د ت  ُُل ار اذي م َِر د، وم اَدِة ادن ل 
د ٍد َِر .ِ َم و َط ن ، دا  ؤُِر اإط  ِِ

 َِ ھ وع ا م"دةد ٍر " ِر أِو  ي إ ؤدُ َن
دا  ؤُِق اَر . إ َن َُ ول أنَ رىُأ ٌَت ھذه طر

  دا َََُِظِم اُ ِم َ ٍمُِنِروا .  
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د َن ُوُع أُ ًو ًَ ِر  ِِ أوَك اذن   
ُر َذهُ أن َُ وَف  ُم . َِرُوَن  ٍُل َم ذُ َن

 ًط . َنِوا راُوُ م وإن ،د ٍ ِدِ ٍر ِر ل واُ ن
 َُ ن ،مِ  ِِ ُقط ُِدُ رات ا ِم

ِر اَِرِب ا ل ،را  ُق إذا مَُو ُلَ َن.  

ً، وَءت  َذٍر    ور وعَُ ُم ت د–  أن َ ُ 
َ ُرَُ َُ دَع . در اا َِر َرِةِ َُداإ إن

دُ وَُد  ،ًَِوَف ُوُن ل . اددة رَُِط َُِزِة اوَدِة اددة
َل َط ر م ُوع   أن ُط َدٍة اد ٍدِ ٍر َِرِب

  .اددة

  وع اُ م ِرُفَ ن ھل ُبَر ؟ وھلِِ ن َ 
ُ ُرُد أن  أ َِ َِمدة، ود ٍ دِ ٍر َِِر ِِ ن ِرَبَ

َد ِ َك؟   

  

ِرالُ اَا  

وُدا 

ُوَ؟ َراً َُ  ات ا ِن    د َكُوُ ُھَو 
َوُددّ اَِل اَ  َُذوُ  َسا ن َكذ ، . ِ ِبََِ نو

 ًَز تَ َُوُدا ، . ََوُدا ع أنِطُطوَن اُ نؤُُض ا
ْل ِ ا َوُ ََوُع . َُوُن َِ إٍِن  ِِ اُھوت 

و َء إُن اِن : "، وظرُ  ِِوُن ِ ادُو ادُو
َِن  ،ٍَُذ ُِس ُ ر ِِدهِ  ِدا َِِا ُِدِه، وَ  .

 ا رُز اَُ  ٍض ن مَُ ُزُ وبا ُ َُأ ُِو
  .ُُم اِراَف ن ِِ واداَء ن ِرهِ . اراَف َن اِداء

ُم ُوُل اُك ذَن ن َ ِوا ُ َر أ ِرُوا اوت   
. ِطُت ََُُوُ  .ُت طُُو. اُدُ م ُذ ِس ام

وَُُو ًر ُتُ . ُوَ ًرُوُ .وُُُزر ًرَ . ًوَُ
 م إُ .نِ ٍذ راُرا ُُُ : َكط ًِ َكرأ  َرب 

. و رأَك َر ًوَك أو ُرَ ًوكَ . أو طَ ًكَ 

www.arabicbible.com

info@arabicbible.com

الخدمة العربية للكرازة باإلنجيل

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



                                                                                                                   - 10 - 

اَُِك وَُوُل ُم اقُ  بُ . و رأَك ِرً أو ُو ً إكَ 
 ." (أُوُل ُم  أُك ُُوهُ د إو ھؤء اِر َُ ِم

٤٠ - ٣١: ٢٥(  

ُو َُ  ،َن اُھوت، ل ن اطِف    د فوھذا ا 
ي ن ُو ًَ وَك اذن أو.  اُن دا َُ وُعُ ُھم

 ِِ َل ً–  راءُن، اطن، ان، ادوُا ،را
اص اَُن   –اذن َس م َُ  وا، وان 

  . ام اذن ُ م ُوُع اَر ن و ِِ ارض

  ِو ءھؤ وُع إُ َرن ھُ . أ ٍََُ  س؟ء ام ھؤ
 ُوِوإ ُ ُوهُ وأُُھم أ  ُوَن إراَدَةَ نذَك اأو وُع أنُ َح ر ،ُ

) ُع ). ٥٠: ١٢َن أ ،ا ِر ن ُوا  َل ا
ِ دا  ً ًد َن بُ . اََُ ُروَن َرَِن  اُون

 ًُ . ونُُدون اَ طُون اؤُء ُھم اَر ھؤَِ ُن أنُِ ل
اذن وا ذه اطرَ وِم َُوَن إراَدة ؟ ون، َن ن 

  .ُوُون، وَف  َم  ا ،َِِِب وِل وع

َك أن َُء    مإا .  ً َ َس َصا ِرُف أن ُن
ا ل اا . أھِل ُرو ُس إوُ ِلِر ُبوَھُر و

  وُعُ َُ  َإ ل أنِّق اَِل اإ  ُد دُ ،طو
ِ ُسب ُھَو أا .ھذه ا َ نو أن  ُِق   ِِر ا

ُ طًَ  وِ  اذي  ِت ادوا ََِل اا
ُُ َُدهو.  

    ن طھذا ا ة  ٢٥إن م  ،َوُ دن ا ُ دُ
أن َء اُ ًَِ ُم اُل ا  ھذا اح . اُؤن

ُ . ُوُن دُوُ  ًَل إٍء ِرغ، وُلَ ٍد ِر، وُل ٍب ِرغ
ھُؤء اذن َرُوَن ن، ون  آَُِم وأدم وُوم ر، اُر 

وَن اَُ وَف ،ُهو ِِ ن مَُغ إ رُ ذيما ُوُل ب ر :

" ِِس و ة دُا  دِر ا ا ن إَ   واُإذَھ ... 
ُم م ُوهُ ِد إوِ ھؤء اِر  ِم َوا أ) ". ٢٥ :

٤٥، ٤١.(  
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  ُھو ا  َُ طَرُح ذيؤال ا  : ا ا ھ 
 ،وھمُم، وِ ذُ م؟ ھلھذا ا  َنُِص اا  ُ

 ، م ا ُم دُو ،ِِز وھم إُدزورھم، ووا، وَُر مطُو
ء؟ ھل َ َُُووٌء طِف  اُن  ِوا أُِ ُدُھمُِو

اَُن  ھذا ام ُھم زٌء ن ظِم َِِم  ِ؟ إن اَص 
ُِدَي ُورَن طق، وُ... َُِر ان"ا ُ ،َء 

َوُّب ا را ََِِ ِرَزو ، رُا  َنََُِل اِرُر، وََ ".

) ُو١٩ - ١٨: ٤ .(  

  "؟أَن ُھوَ "

ذا " أَن ُھَو؟"َدأُ اُد ادُد َ اُوِس اُء وُھم ُوَن،   
 ُ  ُبَِ ُث ن ْش ،وما َُن ُھَو اِرَف أ أردَت أن

  .ا اُم َُن  ام

 ھذا  ھل َِرُف ِ ا أوھُ وُع ِص اُنَ   
ام؟ وھل رَُب ن طَُب ن اِ اَ اُم ن َك 
ِِ وَن آِم اس؟ وھل ُرُد أن   َن ٍط وُ ٍو  ً را
ُوَن و ٍََل ُلُ  رُد أن ُوُ َُِوُع َُن  ھذا ام؟ إذا 

ةً ذه ا إَر َُك، وَف َُِف أَن ُھَو اَ  ُتَ 
  .وأَن رَُب ن    َِن َِكَ  –اوم 

  

  اَلُ اِس

 رُا  

ن،    دِل ار ََظ َرأ  ًِ ،رضا  وعُ ِة َلِ
 ًُ َرُضَ َِِِ وِنَ مَِِِ َ . َِطر َ َرُض ٍل َم د

ِت  ط ً د َنُرھم، وَُ ٍَطر ِِا  َبم، وأِ
ََُا  ََدَُوا . اُ ذيوس اُا دِ َن ُ ُدو أ ََُِ  لُ

  ًِو ،َُوُرُطَ  ُوا أُرِھَُ ن ُطُرٍق وَنُُ واُ . 
 ٍََُ، إَر ُوُع أن َِ ر ًُوَم ت، وَل ذا ارُل أن 

ِ) َل َرَرهُ و َِ اطرِق اُ ر أَم اَل  وُ٢: ٥ - 
١٧ .( ً ُرََُ ٍلِ ََْر أن  َلِ وُع أنُ ُ َبط د ،
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ُوِس اذي َن َُ اَس ن اِل وم  ا  َض ھذاَ ،َُرهر
  ).٢٢، ٢١: ١٧؛ إر ١١ - ٩: ُ٢٠روج (ات 

ُ ًوع،  ََدأَ واراً    را ًَوح طرُُوِ ُءَن ھذا ا
ً أر َطوُ ً داََََن وا رَا َ َُُ اَد أن . ً ُ وارُد ھذا ا

  وُ ِلن إ ٍتإ َِأر )٨ - ٥ .( ،َِّداَوار اھذا ا 
ن ُھَو، وذا َء إ ام  ترن ا ِرَ وُعُ َم . َُظمُ

 ََوهُ إُِ نذود اَأو ا ِ ُضا َُ و واو ،ِِءا ُروا إد
َل . ُرَم  اوت، ون  ًَذا اوار، آَن اُض ُم

 ،ِ ُوان آذَك او" ِذي؛ وَنُوُ ََِِ َِ  مََ م إنُإ
 ُُر رَُ قَوا قَُوَن اِرَمو) ". َوُ٣٢ - ٣١: ٨ ( ،رھذا ا 

 ِِ َِ ن َرًء آ وُع إدُ َد أ–  ِِ  وَنُُ نذَك اأُو أن
 ِو را َ  رُُدوَن اِ.  

   ََ  وأ ،ِإ  ٍءَ َق ُھَو أھمدا ُس أنا ُظنَ ًِ
 دُ ْنُ م ًَ نو َ َُِ أن ِ ،ُق . َُ  َس ھذا نو

َز . ُوُع وَك اذن آُوا  اِد ادد ن، رِؤُ ُدُھمَن أ د
 ِِ ِ أھ  َُوُع أُ . ،ِِ  وَنُُ ،واُم إن آَُل أ

 ُن و َُُوَِ ذيا قم اُُ دھّق، وَِ َُذه وَنِ
  . ِِ أراراً 

  رَا َِد ب َدرَُ َُُذ أ . نَوُُب أ َدرَُا 
ف ون َم أُُوَن  ِن اِرة ا َِرُ  . ُم د ذاوھ

ّف َم اَزد ا َِرُ إ ُِر مَ نو ،ُُ  ُقطُ ،ًراأ . إن
ُلُ . ٌَُم َلُ ُُ ، وُم  : َُُ رَف اذ ُھوَ  رَن ا د

  أن وَن اُن ذاً   ًظ ِذَج رَ وعاُ . واُ
ن(َذ  درَُ ( ،مَُ َ وات، ا ث ِة دُ وعُ َدي 

َُم م، ودرُ َرَأظ.  

   ،ًِ وُعُ َدو َدِ"مُُر رَُ قَوا ، قُوَن اِرو) "  وُ
٣٢: ٨(  ت ،" َُونر "وا را ُر إُا َِط . ذا

هُ، َ ٍَ  ُُِ ذَك اص اذي ُھَو  وط ِِ  َ
ُر رُ ّق، وھذه اا.  

www.arabicbible.com

info@arabicbible.com

الخدمة العربية للكرازة باإلنجيل

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



                                                                                                                   - 13 - 

     ،ُ ًذا نرورة او ِ ُنوع، اُ ِبََِ
ُ ،ًؤُِن أنُ وَع ُھَو إن  اَِ . أد د أووا  ّلد، وَو

 ِلَِ ن لَرُد اوُص اُوا ،ط َُِِ . وُنُ دھو
ِ  ِت  ََُ أن ِ .  ،نِذِه ا ،َُُ و

 ُا ا  ل ُھَو ،ِِ َِر ط َس ،َِِِرم . ُدُث د
ا ُر رُ وَف ،راراً . ھذاأ َِ وُنُ ،ُر رُ دو.  

   ًَِر رَتََ؟ وھل إطرذه ا مُا ّا ِرف ا ھل
 ا ِ طوِد اُ ن َك اِ َكر ر وھل ،ٍَ ِل ن ِِ ًََ

ُ؟ إذا أردَت أن َِرَف ذه اُ َِوع ا، آْن ُ ،َِت رِ 
 َِِن ا دُھَو أ ِ ْل وو ،ُ ً  ًذا ْرِو ،ِِ  ْتُأ

اً  رُ ِ َُِ ،ا ِا َ ٍَ َو  دوُا.  

  

  الُ اِدس

  اُران

   د وِةد نِ ُُإ  رَ َم د ،مَِدى اوُع إُ َف ر
 ِِز  َمطوَل ا وعُ) ُوَك ). ٥٠ - ٣٦: ٧ِ  َُدةت اَ

 ،َُو َ ًوز ،َِد َلِ  ٍء َءُف إ ا َطُ م أنا
 ِن اُب ور ًَُوَ . م ،َِِ وَع إُ ُن َد د نو

وت ُھَك إرأةٌ ِ َك اد ،ت . َْل ُوُع  ًن ُل ھذهِ 
ُرو ًَرأٍَة ِط، ودو أََِ ت أنُ وَع َن َوُل اطَم 

أن ھذه ارأة ت ِد إََت ِ أن َِرَض . ِ َدِة ِن
َد  أن طھُ َِرت ذي أص ات ارو ،ًِ وعَُِ . د

ُ َِوع، دأت  ِن اُ ِتِوا َم د نُ م نِ ت أنَأدَر
ِِر رأِ ِو ،ِوُُد وعُ ََد ِلِ . َد تَ مُ َِ

َن ِر اَ ٍِص نِرد ِبط.  

   ،َِِ  ًرا ُ ،وعُ َمَِ ُِب ھذا، أداَنراُ ُنِ َن َ" و
 َِھ و َُُُ رأة اْن ھذه اَ َِمََ ◌ًَ َِ َن ھذا .ِط إ ".

) ُو٣٩: ٧ .( ٌِم وع، وُھَوُ لأذا ا َُرهَن، أِ ِر :

.  اواد َُ ِدر و ار َُون. َن َُِداٍِن َدُون"
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 ًَ ََُ نِوُ  ُ ْنُ م ُلْ . وإذ . ؟ُ ً ُ َرَوُن أُ ُ أ
واِب ََتَ  .َب ُِن وَل أُظن اذي َ ََُر ِ ُ َل ".

) ُو٤٣ - ٤١: ٧ .(  

إنََ َل ُوع ھذا َطُِق ََُرًة   َن ُدُث َن ُوع   
َف ُوُع اَ اُ  ُ راِن . وھذه ارأة ون ر د

َم طَق ھذا ال ِ ًن د د ،ط" :ُظرأ  رأة؟ إھذه ا
ُوع . دَُت ََك وًء ِل ِر ََْم ُطِ  د ت ِرَََ د َِھ  وأ

ِِر رأِ َََُو .َُ م ًَُ . ن فُ م ُتَُذ َدُ ھ  وأ
 َِل ِرِ .دُھْن رأ م ٍتَِز . د َِھ  وأ ِب ِر ط تن . َدَھ

واذي . أِل ذَك أُوُل َك د َُِرت طھ ارة  أت راً 
 ًَ بُِ ٌلَ ُ ُرَُ) ". ُو٤٧ - ٤٤: ٧(  

   ُُراُ م ٍرَ ٍنَد َُ طَ ُنِ َرَ م . ذيل اُرل ا َن د
  ََُ ًراَن دَِ ُوع . ُدهُ ََّد د تَ رأَة اا نو

رأْت طھ اُورة دٍن ھٍِل م إُؤهُ، َطت َد َدُ وع 
ٍ وَدة  .ول َُ َم د  ً وُعُ َف ر د" : د

 أ  رةا ھط ِرتُ ًراَ ت ".  

 ُراً    ُِ  ُرَُ ط أن   رأة . ھذا وُعُ َل د
َ إ كِ : "أنَ ْد ِكُم. إِ ت ) ٥٠." (إذَھ د

  أ ،ِو ِراُ ِإ  ٍقد َ  رأِةا ُ 
 ِوَِدِم إ  ًرھُ َن ِطرأة اَه ھذه ا نِ ُف .

َدَق ُوُع  إِن ھذه ارأة دَِ َل َدَ اُِ، وَر 
ھط ِِراُ ًرا ًرادو ً َطتأ  ھط.  

   وُعُ َو ا ِ ِرُفَ ُد  ھل َتُ ران؟ إنُا
ََك  ھذه ارأة، َك ِرُف أَك ِطٌ، وُُوُرَك ذِب ََُك  
 ُدِرَك أن َك أن ،ًَِ ُراه أن  ٌر ٌنَد َك ھَط نُر وُ

إن َن ََطََك و. ُوَع َء َُوَت  اِب ُ ََو َدَن طك
 ََ  ،دِرِه ق َكِراُ َ ُدَرَْ َك أن ،ن ِرتُ د
َُك طِف   اِص اذن ُُِوَن ھذه ارأة ا أت 

 .  ًراً، ن طھُ ِرت و َُ أن َ وَعُ َس أن و
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 ،ه"َن إِوُدَُن ا ُُِ  ِوُُِد ِ . ط  ِْروإ
َن إِذُ ُن ُِر  ".  

  

ِلُ اا  

  اص

دأت دُ ُوع ا ٍَ  ََ اَل، َ َدِِ اِرة،   
ُ : "اب ُث رأَ ن درِج ِر إء أمَ    ب رُروُح ا

َُ ََََر اَِن أرَِ ََ اَُِري اُوب ُِدَي 
 رُا  َنََُِل اِر وأُرََ ُِِق وط َنورُ .

َوُا ب را ََِ ِرَزوأ) ". ُو١٩ - ١٨: ٤(  

 ،دأَ ُوُع ِراَزةِ  دَ    ََا ُد َدأ  ا َظِوِء اطإ
س  دِب اُِرو ا َُ  ُ وا ،طَا رذه ا" ُنَ

َن َُن . واَُوُد  ِن ُرؤ ِِِر ِِ ھذا ام" اِرة،
َق اُ وع أنُ ،ً وب ُروُري اَُن واورُن واُ َص

اذن إ َم ُ ،ِِ راً م ن طِِ، وُ ًُل أِد اص 
  .ھذه ِ م

   ِِ  ُھمذي إس ان ا رىُأ ٌَوُ َكَن ُھ نو
وس. ان ا ون ھذه ا رَ ُواِرُ . ًَر وَن رَن ا

 ودد اِظ ا َن رُ واُ نذء اِوِد اَن ا ُف ً د
َُا .ُون ا ِرا  ًدا َءوا أُ د . َحوا اُ

ُودا َِدا  ِّوُُا.  

   ًِوا داُ مُدو أن، وُِ ن أوُ مَُُوَن أ رََر اَ م
َِِن إهُ ِِك  ُو ِم إِِ َنِرُِ ،وعُ ِد أطراِف 

وُ وِسُ . َِوة ب ن رَن ا ًِ وُعُ َن  ًِ
وُ ِّوِم  رِق ا و وِرھمُُو . ًِوُ تون ا َرا  ُو

 َُُطوُ واُ ذيوس اُُوا روَح اِر أراَدُھم أن ُ  مِول إُُوا
  .  ًرة

َن اذَن أوُھم ً وإََدَُم    َص اوُع اُ َطَب د
 ِد  مظا َُ مَُ د ،تَوِس ا  َن رَك اذو ،ِ
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 ِ ِء ان ا) ُوَذة ). ١٥ا َِِ ن ًو ًَظِ َِِد إ
، أَط ِ اُطةُ، راَِن ِراِب َُ ُوا اَزَد ن 

 ِِ . ََب اَ ،ً ِر ًَ ُوا وع وُ ِمن أ َََوَن وا ر
رَن ن ُرِب ُوع ن ُوَِ اُطة ذُ َنِدَدُ.  

    ًداطِف أَ رواُ مَن، و مَُُوَن أ رَْر اَِ م
َُ أَم ھَن اَُوََن ن وھذا َم ُوُع ََ . اذن ُوا ن

 ِ ُطوان أذس اا . ،ِرا َِا ھذا إ َُ َ د و ِو
ن ذا َن ُدُث  اَِ اداِ ا َن وا ُن  رَِ ًرا ُ

روَن اَِ واُ نذة اطَُن وارصا . وُد َِ َن
ن دُُوا إ اَِ اداِ وُِرُوا  َُر ِِطَُب  رَا

ِ َِك ا اِر ُھو. وَُص  د ھكَ  د َن" : َرُح ُءا
وَن، ذا  َرُوَن أُم  ء اُد ھؤوُ دً؟أ"  

  ھو ا را َك ا وُعُ َُ  وَھر َن" : د
ون َدُو أُُِرُم . ُظُروَن إ ُھؤء اس، ََروَُم َِرَن وُطةً 

 ُ راُھُم َف .ن ٍتء وو ، راٍفَِ راُھم ُ . إن
وَھَر ھذا ا ِد َن ٍِدن وا ً  َن ن ِص ان ا لََ

  .إن

 ِوَدِة أ  رَن ال اِ َة رى َرد ،ف اا  :

 َء وَُرَب ن اَت  ََِوَت آِت . وَن إُ اَر  ال" 
 ًَطَرٍب وَر .ِن ا ًداِوا َدوَن ھذاُ أن ََ  َُن و . َل

 ُ . ً ِ ََُِ ُ  نَُل اُوَك اأ ََذ َء وَكِرد . أُ مَب وََِ
َب ول ِ ھ أ أُدَُك ِن . رَج أُوهُ طُُب إِ . أن دُلَ 

َد ًم ُِطَ ِّط ََرَح َ ھذا َدُدھ وَط م أََوز َوََِك و
ِدأ . ُ َتذ وا زا ََ َكَََ َلذي أَُك ھذا اَء إ   نو

. َل َُ  ُ أَت ُ  َِلِ ن وُلُ   َو كَ . اَل اُن

ھذا َن  ًَش وَن ً ون َن َ أن َرَح وَُر ن أَك 
  )٣٢ - ٢٥: ١٥ُوَ) ". ُوِد

د َن اُخ اَُر، ِطرٍَ أو ُِرى، أَر  ًَن ان 
ِم أَِ ن دُا دََدةً أ تَ ََُِ ن ،ل ُر ُھَو . اَُن ا
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ّ، اذي وفَ  رَن ا ٌوَرةُ  َن ذيزي اُِص اَرِة اِِرَج دا
 َِو َرَح رةِداَك ا وِلُُد ْلَ نُ مون، و ء اھؤ ِ ُُص

وا إ . اُطة َ ُواُد من وِ ُوا ،رَخ ال ا مَُ
 ُ نذء اوِن ھؤ رىَُزِة اُِِل اِإ ة، وأنُدوَن اَ َنِ وا

  .ھؤء اذن ُوا َن ُوا ُوَُدون

 ًِ َن رََن اا نل، و ا ِِوَدِة إ ُبِرَح اَ د
 ِِ  ّل ِن ا ِِل أِب إ . رَج  ا طرِس ا

َل ن اِخ اَر أن دَُل وَم إ اِل، اُب ن اِل وو 
 ََِا ُوا إُد ن أن رَو اُد وُعُ َن طرِس ھذه ا

ن . اداِ، وأن َروا وَِ اُطة رَو اُد وُعُ َن د
 ِِد  ◌ََِِِرُ– َل إَِ َِ مَُن وذوح ا را  نَا 

ََِا َِِدِ ن ثوات اَل اِ َرىُ ًَ ُھموأو ،َِِ .  

  َن ِص اا  وُعُ و ا َِِ ِرُفَ ھل
وھل َزََْك  ھذا ام؟ وَف ُُر دُ ََ طِة  ھذا اَم؟

  َت؟ وھل أوَا ِطةُ ا ِ  َِ ن َكِ َُرة
إٍل ِ واطف واَن اُ ُر  اُ اذي  َك 
ن؟ إن َن اُر ذَك، د ُوُن َ َطٍر ن أن  ََُِل  َه ا

 رَساُذا أ  ذاوَن ھَُ  د نذن، ا.  

َن  ا َا َُا ُِرُ ِِ ن َدةُ اَوا ََُوُن ا
 ِِوُ ھم إ ُردَم، وھذا ا  . ،ِِء ان ا وعُ ِلِ 

 ھإ ھأو ا َِِ ِرْفَوعُ إُ . ،ِداا ََك اِ ْل إُأُد
   رُوا ،ًن ُروُ ِرََِء اط ◌ِِِ ُِ  َُ ِرْكو

َن  ام ُوب واُري اَُِ َءن، واورُ .  

  

  اَلُ اِن

ِ ا َُط ا  

 ِن واَة؟"ن، َ ُواُِن ا   ِا َُط ا ھ  " 
  وِءَ ُن، وِؤُ ذا ؟َو َإ  َِ ا َط ا ھ
  ؤال ُھَو إ ھذا ا  ُوا ،ِِّل اُش؟ وَ َف ،ِ ُنِؤُ
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  إن  أو ِ ر ُن –  ِ أو ان  إ َ 
  .ان

َ دِر ا رىُ ًَ وُعُ د أو . َ ََِ َل أو إن
ھ ُوا ا ِِأ  وعُ" : ٌُوب ". وُعُ َم د  ًِ

ن ُؤاِم،  رَا َِِأ  َِِِو"ُب؟َُرأُوا ا مَن " أ
ُوا َوس اَُر اٍب أَ ِرن ظ ُظوَنَ وَن رَُوا . ا

، وُراَء  ِ ، ود إََرَف ُم  دِر اا  َنر ََُ
 ،ً زةذه ا وُعُ"ُبُُوا اَ) ". وُ٣٩: ٥ (ول وَ ََ ُ 

أنَُ م  اُُب َن َ أن ُوَدُھم إ ِرَِ اَ اَّ اواِف 
  : أَُم

"ِدَة أ  مُ وَن أنُظ مُ ُبُوا اُ . ُد ا وھ
 . مُ وَنَُِ وا إَُ ُدوَن أنُر ةو) ".  وُ٤٠ - ٣٩: ٥(  

س، و ُن  دِب اا  راَءَُ واُ ن رَا َم أنُر
 ِ َِطُ  مَُم وَُوَن إُ واُوُ م مُأ ِواُق . ا

 ُو َت ا" أَم َرأُوا اُُب؟"ن ھذا دَُ م ُوع،  دُر ا
ُ ِوع  ُوا وُ واُ َ  ، رََد ا ا ط ا د . ھ

 َ وَح ا روا  اُ م مُ وَن، أ رَا  َم ٍتَرُ ُة د ترَھ
 وِسُ.  

 ٍ ِل َطُر وَ وُعُ َن ،ً ِِذه َ . ُُذهِ َنو
 َ وَنُ واُ  ََون اَُل وُِوَن اُط ُذوا ،ًِ

وَن ٌَت، َل اّروَن ُوَع ذا َن ُذهُ ُروَن . ُوع
َ ُ أَم َرأُوا "اُوس؟ َن ھذا أد اوت ا أَب ُ وع، 

 َُ نذَل ُھَو واوأ ، َت َلَف د ،ُُذهَع ُھَو و د داُود
  " َُز اِد، اذي م ُن َِل أُُ إََ ؟

َذََر ُوُع ُدُوَل داُود إ اََل د َن  ،ًِطَُب َُز 
 - ١: َُ٢١ول ١(، م َِّل أُُ إ  اِد، اذي ََِِب اُوس

إن اَد ن َدِة ُِز اُوُوه َن  ًُِذَك ازء ن اة ). ٦
 اذي َُول ِ روم: "اَا ََ َزُ ِطأ) ". ُز ) ١١: ٦ُ َن

 َد أنَوَل ا ً ِزاً َطر ِدا ِ َُ َ.  
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وَن ُُِوَن ازواج ُ َوع،  رََن ا ،رىُأ ٍََُ 
وُ وِسُ ََُِ ُوهُِوُ َن أنِوَع . راُ وَن أنَُ واُ د

َِ ِِ ِ دمزواج وا َِوَُد َم . ُ وَعُ واَُوا وُ أن ِ
ُِل أن ُِطَ زوِ َََُب َطق ر َ . َ ،وُ وُعُ َضَ و

ُ ِوع، ونُ وَع أَب،  ِداِ ِضو  وَن رَا" رأُوا أن مأ
ن أِل ھذا ُرُك "اذي ََُم، َم ن اَدِء ذراً وأُ، وَل، 

داً اِداً وا ِنوُن اُو ،ََِِرأ قَِو ُ ُهُ وأُل أُ ؟"ر ... ُ 
ب َوِة ُوُِم ُ َوُ م ن َُطُوا زوُِم؛ ون ن اَدء 

  ." م ُن ھذا

 ُ َحَ َر أنِظُ ، ِ َدِة إ وُعُ مََُد أر و
ل َه زوِم آذاك روب اُ َوِة ب ط َِطُق أ ط .

َُوُ َل ُو ِرَ ن رأَةَُل ا ؤھُ ت قطَدةُ ا . َدَرأ
َل ُوا ُروَن زوِم ُدوِن أن  را ن ،قط َُ وُ

 أي نُ ُرواوُم. ءُِوُ َوِةِ وعُو وُ َُده  ھذا.  

 ُم ِت َُر أي رٍف وُ َط ٍن  وُع أُ ََنأ د
اُوس، ل َُل ُوَس ُو ،َد ذَك أن  َ ت اس 

ِ لُ . َرا أن ََ وُعُ رَھَنَ دو ََُطُ ت ََ دُا
 ِ َِواُ وُع أنُ بذي أؤال ا ة، وھذا اَِن وا  ِ ا

ِ َم ِا ََط ن اُ م  َ ن مََُن وا رَم،  .اُ
ِ َم وَُُِم، وُُم أظََرت أنِ َدُھم  ا ََط ت ا

وا ٍِِد َم وأَل . وأِم د  ،وھُِو ِ ِ واُو آ
  .ُوع

َ؟ وھل  دُر ان ا وُعُ َُ ذيا ََُء ذاُوُل ا ھل
 ََِ َك أنََِِك َوَِِ ،َكَِِ ُرِظُ ِن  َك اُطُ ھ ِ َ

 و ،أ ٌوُ  َس راٍت  وَمُش ا ؟َرُوا
دوا ا ََََ  َِواُ ، ت أدَْطُ . ُذَ ُ ،وما

 ٌََِو ٌ وأ ٌ ُِب أدوا  راراُت اََس ا ٍصِل أَِ ن ،
م ُْن . دم ر ُطِ َق واطل، وھؤء ُوَن ارارات

ُھَك وٌت َن ُِم ِ داِر اوم، أن َِرَف ِِ ا أوھُ وُع 
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 ِ .ذاُذوَن ھِ نذَك اي أُو دََ رة ٌَ َكرات  ُھَ
  "أَم َرأُوا  َء  اُُب؟: "طرِح اؤال اذي طرُ َُوع

  

ِلُ اَا  

َطا  

ُ  ُُِ ة، وَھذه ا  ُ ُد  ٌرأ ھ َُطا . إ
  ون ُرَم أ . زٌء ِن َِ اَوَ  ُِش َ ٍم ِط

َم  ا ُط و ، ٍت أمََ ُِواُ ُ إذا  َم ا ُط
 ُِوَ ِ ھذه اََت  . ً ،ِِم إظ ُد دُ ُِو َُوَطِر

ُ أواِ ھذه َُل ن  " : ََم ُوُع  َِِ وَِظ ِِ اَل
ر ا  َُ ََ ٍِل ٍلَُرِ َُُُأ ، لََطُر .: وََزَل ا

ُح وَوََْت  َذَِك اَت م ُطْ  رِت اُر وَھَءِت اَن . و ُ 
ر ا  ً ؤُ . َُ  ُلَ ھذه و واأ َُ ن لٍُل وَُرِ ُ 

ل را  َُ ََ ِھٍل . ُح رِت اُر وَھَءِت اَطُر وََزَل اَ
  )٢٧ - ٢٤: ٧ ." (وَن ُُوُط ُظً . وََدَْت ذَك اَت ََط

ِر، وآر  –ُم ُوُع ُھ ن إَن  ا  َُ َ ٌدِوا
 َُ  ل را  . تَرَ ا ،َ ََِا َوا ُھِ

  َِّت اََدهُ ان ون، وَن اھذ ِوِر ِرھوأ ِرھط
ر ُھَو اذي ََت وا . اُِواُ أن دُ  ِسا لُ أن  ِن ھذه ا ُم

و –واَِب  رُ ُف واِواا  َن–  ِزل ان ا َظرا ضَِ
َوُ .  ُدھمُِِ ُوهَ ذيِزل اُت ھذا اَُ ؤال ُھو، ھل ا نو

َُن ھو َف وأن  رن اَن ھذ ِرُق ا؟ اِا ِو وِدُ ا
َِز .  

َر ُوُع ھذه   دو  ِزَا  َل . اُ را وُع أنُ َل
  َلَِوع وُ َم ََِ ذيم ُھَو اَ٢٤(ا( ََِّل اُرا نو ،

 َِِ  وعُ ِم ن ً َقطُ َر أ روع وُ َم َِ ذيھو ا
)٢٦ .( ُ ِتَِ ِعَ َد رُ إن ن ،ًِ ِزلن ھذا ا لَ م وع

ون اذي َ ارق ُھَو طُق ت ُوع  . ارَُِن ِ َِهُ 
َُن رِد اِة أ . َُ ُمَُل اُ را   َرةُ ا ) َُ ( م
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 س، وِظ، اِم، اع، اْن اُ وعُ ت م  
ارُلُ اَُم َمُ ھذا، وذا . َُِ ھ اِرَُ اَُطَ .َرن

ِ  وعُ َم ُقطُ . ٍدِوا لُ ُِواُ ف اِواا  د
 ن ََُِ  ُقط ل ُھَوُرِن اُم إظ وُنُ ،وعُ ِم .  ھذا

ِِوا َل  ُُ ُ.  

 ل إِر ا َر َزل، إََا  َُظِو وُعُ َد أن أ
 ُُِِر َِِرِ ،رىُا ِا . ًَِ واَُورِھم ھذا، واُُ ِطو و

َُل، وُدوا ُوَع . ھوء را َََُك اَأ و ً ِ" : ُُذه َم د
 ِكُ    َ دَ  َنِ ُُظوهَوأ . َِّ  َنِِ مُُ  مُ َل

 ن ھذه ا ،َِل ُوع، " ان؟ ذه ا ُسر رِدَ و" 
 َََم وإ م؟ُ َنإ  َف ذا؟َن ھِِ مَُُ ِرَ َلو َ رَر ا

ُ وَر ُھُدو ظم. أُُْت إَمْ  رِت اََ)". ر ٢٧ - ٢٥: ٨ ٤؛ :

٤٠(  

ِ ،ُد  ًَِظ ،ُم ُھُدوءاً ظً، وَن ھذن  ِھذه ا 
َرَن،  َُؤا ًظ ًطَرُ ُُوع طم؟: "اَُُن إأ "  ُر أوُ

ؤال ن ھذا ا ُسر" :م؟ُ َنإ  َف " ،ِن ا  ھذه ا 
ل را  َُ َ ذيِھَل اَل اُرُوَن ا َُ ُلُ رَن ا . ِتَھ د

ود َءِت اِ وَدَت . اِ َوََدَْت ذَك ات، ََطَ 
ُم َُِوا ِت ُوع، وُم م . َََط إُمََُم،   ًُ واُ
ُوھَطُ . ِ ُواآ  َن ُطواُر م م ذاَل  –وھ ن َن وَعُ أن

 ِ َرَق ا ن ًداأ ََ نو ،ِِ ن– لِ ُُوهِ ِ . د
 واُُأََ . رِس ا ًِ مُِم إظ نُ مو ،ٌَ مََُوا

  ذيِل ا رِس ا مَُن إ ل ،َُ ُمُل اُرا ِ  ذيا
  .ِ اِھُل َ َُِب ِل ُوع

ن ا َُُ َُإ ن ًداْد أَِ م وَعُ بإنِ . ،ِوا
ِ َُب أَر رَُ َُإ َل أن" : ٌقِ مُ وُنُ ما  .

 ." (ون ُِوا، أ د ََُت اَم وُ٣٣: ١٦ ( َد أنَوَع َوُ نو
ُوھ  وِط  ٍَِظ ،وفَ  وط َِِِ واَُِ َنذَك اَِروَن  أُو

 ًظ ًُھُدوءا ُُِ ظم اَُِ م . أنُأ ًوُع أُ َدد وو
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ِا ِو وِدُ  ٍف ٍلِ ًَِ مَُِز ُدوَنَِ . رَطا نو
ََ اذي ِ ُ ھذا اوُد ھو أن ََدَع  َِِِدُلُ إِ  وُُر طر

ِ . َُ  ِمَع و د رُ ن دََُھَو أ  َو إُ أن 
ِ ن ً ِوََ ًزءا ِِ ِل َو ،وعُ.  

  

  اَلُ اِر

  أٌُس َُُون

ً أُوَك اذَن ُوا  –د أوُ وُع ُ ًََرى س  
وُ ِّو رِدّي واََِء ان ا لُ َن إُِ واُن . َن، و َُرأ

 ََُم اََُأھ ًُأ ََِ طٍفَِ وُعُ َك ر ُث ِن ا ِددا– 

 َا َم أنء، ُرا ُ ِنَِ َن ِنَذن اََا  َس د
، ود د َدهُ َُطَر اَرَص )٣٤ - ٢٩: ََ) ٢٠َرُھَُُ وا إ

رُس (اذي إََرَب ُ، ُرَم أن اُرَص ُوا ََُُروَن ُوذَن وَِن 
ُل ا ِ اََِل وَم ات، ُرَم )٤٢ - ٤٠: ١ رَد ا  دو ،

 رَا ھذا أن َِِ ُه دِ ُرواَ َن) ُسرَ٦ - ١: ٣ .( ِھذه ا
  َم َفن، وَُِس اا  طِفَ وُعُ َك ر َف ُرُِ

ََُا  ِسوِب اُ َوِة.  

 ،ِِطر  ُھمَن إذراِد اا  طٌف ط وَعُ ْنُ م
وَن ُوُع َُطوُف اُُدَن " : ُن أ ً اُوع ا ت ََُُ و

َِِ  ُمَُ َُرىوت. واَرِة اِِ ِرُزَو . لَُرٍض و لُ َِو
  ."ٍف  اب

 رأى اُُوع َن ِم إذ ُوا َُزَِِن وُطَ " ٍم وَََ َنِِر
 ِرا  .ُونَ ََََا نٌر وَ ُدِذِه اَِِ َل ٍذَِ . واُُط

  )٣٨ - ٣٥: ) ". ٩ن َرب اََِد أن ُرَِل ًَََ إ ِدهِ 

ُ اََُد َُ ھذا اص إ أن دَ  ِوُُت اُر اُ  وَعُ
ُ . إرََش  ِِِد رأى ھذه اُوع، وطَف ِم ٍل َر و

 ً را َر ل طو ،ط َنُِس اء اَھُؤ  طِف رُ م
ُ ًدِِم َِِِ م  –  ِِذه راَطت إط را وھ

ُ  ًأََُوع اُ ِِد.  
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ٍة رأى ُ وُع آَم اُوع، َف درَب ِذهِ  رَ لُ  . َل
ُل  اَطِ اِق،  ر"ُونَ ََُا نٌر وَ ُدن . ا واُُط

ِح ارا ِن ِ ِم ا." َرب اِد أن ُرََل ًَ إَ ِدهِ 
إِل  ،َرأُ أن اوَع اََرة ت  إُ وع ن ُل دٍب 

وا، د َذهُ إ رأِس اََل، . وَوب  د ٌر ٌ َن دو
َد  اذ اَ ر  ََوًةُ َدوع، . وٍُة رأى ھذه ا ر لُ 

  . در َُؤء ا رَف 

  ١٥و ١٤ ََِرف وآ ََِ وعُ عإ ََِد ُد ،
ُ . آف َرأُ أ"ُھمر َم وِ َن) "١٤: ١٤( ُ َق "، وأَأ

 ن َِا ] َن [  مُ َسو ََُ وَنُُ ٍم أ َُ مُُون ".

َِ  اَََُن، أَر ُوُع َذهُ أن ُُطوا اَب ) ٣٢: ١٥(
 َأن أ َرهُ إ  ذيل، اِز اُِك واِض ا ن َكُوا، وذُ

ِوِع اُُِف اآ.  

ُط ھذه اِط َُس ط رداً َِن اَُِزَن اظََن 
رهُ اُرؤ ًَ ًل أ ،وعُ . َُذهِ وُعُ َد و

َر اِذاَء ُُوع ن ِل أِدي  روع، وَُن او َُ ً را
وھذه ً ھ اطر اُ  رُد ُوُع أن ُد ت . ِذه

َم ُ ،َُز اة، إ  – اس اَُن  ھذا ام دُ ُد أنرُ ُ إ
َِ ِديِل أِ ن ،ما  نُِس اا.  

 ُط ،وعُن ا فَن ھذه ا َنُِن ا ٍدِواَ َتھل أ
 ُ َذُ ٍف ٍل وَعُ ن راِبِ وٍقَِ"زَُك "اس ؟ َدْع ذُ

 ِِ  ُشَ ِِن أَء و ِِن أ ذيَد اَك ا ِرَف أَِ َكَ
ُ ُرُد أن ََُس ُُوَب أٍص َِظَركَ . ون ِِ اوم إ.  

وُِل، ھل أَت راٌب ِراِف َِِ ا أوھُ وُع 
ن، اذن م  ِص اَُن  ھذا دِل اِف ِرِ  م؟ا

 ،ٍَ  واُ نذَك اأُو  طِفوا ِ رواُ وا أنُط
إ ٍَ ُوا ُث س ََِ ًط وعُ ُب َك ر . َُو ذاو

  ُوَل ن ،ِذِه َموأ ،َي أ دا ُ ِزُ ِءطن إ ُھَو ُُُو
ِة اِد د َِ ٍص ٍِ، أو . اة ِِع واَُن را 
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 ِن ا ُْبص، واطذا أ وُعُ ھأو ا ِْر ا ذ ،مُ
 ص اء اھؤ َِك إِ ن َر رَُ م أنُا َوَر اا ،َ

  .واَة

  

  اَلُ اِدي َر

  "أ ُھوَ "

 ُُُو َن   ُد دُ ا ِة ا َُرة ُھَو وُ ُلإ
َل . ن ِِ ون ِر َِِ ھذا ام  أن ِ ،لھذا ا 

 مَ نوع، وُ ِ ُِ ن ترذه ا  ذيؤال ا ا  ُبُِ
 ُُِِر  وُعُ َُ؟: "طَرأ ُوَن أُوَ ن " ُ ذا، إن ُُوم د

وع ا ِرُفَ وُنُ ،ِِ ن وُعُ ُُُو  س.  

 د ،وُ ِلن إ ِثِح اا  ُأ َق و د
 َ وُعُ ِ ُصَُو ،طَا َُِِ دَوا  لد، وَوا ِ ِن ُ

ن ُ ُرُدهُ أن ُوَن . اود اُرَل إ ام، وَك و دد
َِ وُعُ ھأو م اََِك اِ ِرَفَ أن  ،ََُ.  

 ،َرأُ ن دِث ُوع  َ اِح ا ن  وُ ِلإ
ود ُْ َف مُ َ، . إرأٍَة َد ِر ُور، َ ِب اِرة

ٌ◌ وھ إرأَةٌ ِر، أَ َول،  وديُ ٌلَُن "وُھَو رَِ ِتُ و
 ِِطَِك أ ُوُلَ ذيْن ُھَو اَو  َ ِطَ ِتأ ُ ِتََطَ ،َرَب 

 ً  ًء ِكط) ". وُ١٠: ٤(  

ِت ارأَةُ ُوَع إن َن أَظُم ن أم ُوب، اذي أطُھم 
 َل ،رِا" : ًَطُش أَ ءن ھذا ا َرُبَ ن لُ . ن نو

 ." (إ اد ََرُب ن اء اذي أُطِ أَ ن َطشَ  وُ١٣: ٤ - 

َدت ن أنُ ط َُطِء ھذا ء َُ أظم ن ) ١٤  َد أنو
 د َن زوٌج، وأ َد َس ن أ قَم ا ُ أ ن، وِد إ رُ

 ًَِ ُْد دھ ،أزواج ُ ًِ)١٩.(  

إر َو َِِ أِِ، إ أن َذََرت  اُ ََ  َوعُ 
 َِا" : َا ُ ُلُ ذيا  َِ ُم أنَأ أ . ُرُِ َء ذاك 

  )٢٦." (أ اذي أَُُِك ُھوَ "َدھ أُ َوع، ) ٢٥." (ُِلَ ء
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ِت اََرَد، إ  نرِِل ا رِض ا إ َِ ُرأَة
وَع ُھَو اُ م أنُِر ت نذِك : "اِ ِبِ ُد َ  إ

 د َِ وََُم أن ھذا ُھَو َ اَُ َُُص ام. ُؤِنُ   ".

ِ ا أوھُ وُع  ( َِِِءأي ُوا َس ا(د إََرُوا ) ٤٢(
َُ ،ِرَن وِِ اَِ، ا، واُُص  رِرأِة اا َ َم د

  . م) اَود(

 ؟ إن َِا َ ُم ت ت أَََإ رأَِة أ َ ذا رىُ 
ُ َؤاِ َُد و ر تر َرأُ أ د َُب  –ات اَ ا

وََت إ اَدُِِ ََِر  –ا اذي ن أ َِِءت إ اِر 
 ُ َل رِل . ا را َ ٌرأَةَم إ ِب أنرَن ا َن ،رةَك اِ 

ت ن . ن أي أٍر ن  ھ   َم أُر ،َم إ د وعُ وِن
رِ ٌرأَةإ . ِو ،ل رء اِرُف ھُؤ ت أ ًُِ َن ھل

 ٍَ مَُ ًَطَِرُ"َِِ" ن َمھذا ا ِت إ م ُ وُع أُ ُرُِ ؟
  ).١٣: ٩ (أِل ارار، ل ن أِل اُطة 

ي أن  دا َأ َُ ،وعُ َ ََُِ َ رأَةَُوَب ا إن
 وُ ِلإ  وعُ ءاِت إد َ ُن ُِو َر ُ . ِرأَة وُعُ َل

 و َرَت ن ُھَو اذي َن طُُب َ َرَب، ت طت ُ أن  أ
 َِطُةََء ا . ٍرة لُ   ً د وَن ھذاُ أن  ،ً ط

ُ . ردَا ِ َ ُم وُنُ ،ُ د .  ُن أِؤُ  ُ وإن
  ُم ِ َ اَِدر، ذا  أن طَُب ُ؟

َر إ ِر وُعُ ُُِ َء إ ذان ُھَو، و  ،وُ ِل
 ُطُ أن َل . ھذا ام ُولُ أ د ، ٌِدلُ ُ ُولُ أ ُأ 

 َُُ  لُ" : َبُظُر ا  إ ًَ ِِ ن َلَ ُن أنِدُر اَ 
ھذه ). ١٩: ُ٥وَُُ) "  اُن ذكَ ْن َِ َل ذاك ذا َ .لُ 

اُور َلُ إَ او وإطِم اَة، اُر اذي ُ وَدهُ ِدُر أن 
 ََُ.  

 لُ َُو نذُس اا ُُ ، ٌِدل ُ أ  ٌنإ َ إذا إد
 ،ٍ ِو" َ  َلَ َك أنِ ؟ھل ُُ " ؤالھذا ا  وعُ َبأ
 ،ًِ"م " َُءه رھَن إدو . َُواُ رَھَن ذاو ،وَوُع اُ َمد أ
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 ََُ َدهُ أنو ُ ُط  لُ َلَ أن ُط ُوأ ، َ . َِ
 ُ َُ وُعُ َل ،ذاكن آدِل اِر  ًِد)  وُ١٨: ٥( 

د وَل ھذا اِواُر اذي دأَ ُو ََُِ  اِح 
اِس ن إ ،ِِد وَل إ ُذرَوَِِ  ِِ اِح اِن ن 
 ََن أ دل اوع وِرُ َن راَع ا أن  وُ َرَأ ، وُ ِلإ

 ً ِدا . ُ أ ًِ مراِھن إ َم د ،وعُ واُُر َرًةِ ُواََ
 ُُِرَ . ،وعُ ُواَ ن دَل اھذا ِر َد" ،د ًَ وَنُُ َك َس

اِھم َل ُم ُوع اَق اَق أُوُل ُم َل أن َُوَن إر. أََرأََت إراِھم
 ." (أِ ن وُ٥٨ - ٥٧: ٨(  

ن َن ُوع وذا   ندِل اِن ِرأذھ  ّكَ ََك أدْن ُھُ م
ِ ن َل . نَ وَعُ واِل وَنُ ُ رةِا ِ أ  ِن دُل اَوِر

ِ . ،ُدُھمَل أ"ا  ،ٌنِ ُ ُن أِأُؤ نَ أ ُ وَن أُِؤُ  ُروَنَ .

  ُزاُل َُل ان ُن أِأُؤ  ،َلِ ُ ن أ َند َُ ُرَ ُھم و ".

ْر  ر م نو ،وُ َلَرْأ إوا ،َِ ن وعُ واِلِض أ إ ِ
 ِ ن وعُ ر لُ ن ُنُِؤ ذا َكَِ ُث ،وُ ِلإ  

 وُ  ُوُلد"، ٣٠: ١٠ُِب واوا ر، ." أ ِراِح اا 
أَُ م َزً ھذه "أَب ُوُع  َطَِب س ُرؤَِ اب، َول، 

ُوُل أ َفَ بد رأى ا ذي رآس؟ اِ  ِِْر مو ُُ دُ َت أِر
ُو أ  اب واب  ... اب؟ دَ) ".  وُ١١، ٩: ١٤ ( د

 ِِح اا  وُ ُ ُ ا ظة ا وُع اُ ب را َ
ْدِ أَت أ اب َِد ذاَِك َِد اذي "ر ن إ ،َِِل،  َ نوا

ً إل ُو ،ُد ." ِ َدَك َل َوِن اَم نَ  ل، وَر ا
ُح ن ُھوِِ وَُ  َُ ُوى اب رُ وَعُ.  

 ًَ َنٍِث و ِة دُ ط لُ رَش ھذا ا . ً ًَرارَك أ ُ و
ةِ  دُ ُ أ َِدر ،ما   ُمَِ ريَا ُرا َدهُ، أ م َأ

  .إ   و ده

ِن، وَن ُداC. S. Lewis  ًَِن  ََُن ا َدَم ً َ ً زإ ًِ
لُ   د  هُ أ  َرَوأ ،َِّن ان ا ًظ

 ن وع ھذهُ ترُ َِث  راِنَ َُد أ ،ِ : 
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 أن ُواَِق ُ َوع ودَُوه  َن و َل ُھَو ن ِِ، أو أن  إ
وُو ًََذ َُوهُد . ن وع ھذهُ تر ٍن إ ََ ُظُر د

دِق أ ِر اَ نِل وَُن ا ُُِ ، ً َن وَعُ َر أنُِ ن
د َرٍُل وٍُم َظم رُ وى نُ م ُ وأ ،ِ ن َُ .  

ُ إُن ُ ،ٍِو ب، واطرُق اَوُد اذي ن  وُع أُ َل د
 َ دَة اََص واَل اَ أن ُط ِِِ . ِرْفََ م ن ا َِِ

 َُر ٍفَزُ َظَموأ ًِذ َن ُ َر أ رَُ َك أن ،ِِِ وُعُ ھأو
 َُن ُوً . ام ول أو ًط وَنُ َك أنِ ُولُ . أو ن نو

َ ؟ وَھْلِ ن َل  ً ِ ِو  ُِقواُ ُھَو؟ وھل ُ ِرُف أَ
 ِ ا أوھُ وُع َِِ، ودُوهُ اوم ُوَن رَك؟

 

َ ِر لُ اَا  

  اِرَ َ اب

و  ًَِن َُِظ ِراً . د َن ُوُع  إٍد داٍِم َ اب
 َم ن َوِِ وَراً َِ . و ً إِراٍد  اِة إ اب

اً . َُل ط  َل ُ اُب أن َلَ  رَُِ َبا َ ُُدهَن إ د
 ًَِو . د ،ب ا  ِِآ  َل إو ٍََر ُبَت أ

و ،ِ ً ِطَ ً ِر ََأ ِِو ،با َ ُُدهَر إَََب إا دو أن
 َُ َِِر ا  راِرِا  ذاكِدراً آ ْدُ م) ُسر؛ ٣٤: ١٥

  ).٦، ٥: ٥٣؛ إء ٢١: ُ٥ورُوس ٢

َ ِة ُوع ارة ُ ِن  ،ََُِرأُ أن اَد ن 
َِ أن ُوَن َِِ  إ ارض ون و ِِِل ط ،َن ُذ اِدا

ُ، أن ِرُوَك أَت ا" : َُن أَ ًِرَ ٌَ اب دةُ اَا وھذه ھ
 ََُذي أرا ََوَع اَُدَك وو ا) ".  وُ٣: ١٧(  

 ٍََر  وُعُ َرَب، أا َ ِرھذه ا ِ ِدد َدِفو
. إٌن  ًَء ظً وَدَ رن: "دََ ٍِِل ل  ٍَُن

ً◌ ُلَ ٍء د  ن واَََ َن وُدَِ ُوَلَِ ءَا َِ  َُده َلَوأر
 دُُِون. أَ ٍدَِرأيٍ واِ ُدأَ اَ . ً ُترَا ُل إ وا ُ َل

 طرُ ُظَرهُ  وأَُرَج وأأن أ .َُِ َُك أنَُت . أَرَإ ُر إََل آو
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ََِ ٍض ٍر وأََ أزواج َََ .َُِ َُك أنأ . ُر إََل آو
ُت رأٍَة ََِذَِك  أِدُر أن أءَ  َزوَ.  

َدهُ ِذكَ "  َرَُد وأََك اذ َ . ِ َلِت وَا َب َربَِ ٍذ
َِِدِه اُرْج ًِ إَ واِرِع اَدَ وأَِزِ وأَدِْل إ ُھ اَِن 

ُِرج وادع واُُد . واوُرَت وأ  َر د ُدَ  ُدَل ا
ُرت. أ ًن طا ُرْج إِد أَِ ُدَل ا  مُِْزَت وأ وا

 ََِ  ول د . ِل رَك ان أو ٌدَِس وا ُ َك إ ُوُلأ 
ََ ُذوُقَ َن وُدَا) ". ُو٢٤ - ١٦: ١٤(  

 ُر إُ ً ِمطُوُل ا َن ،رةَك اِ م، وَك اِ 
رنْ . اُ مو  د ُرھِإ مِ ا ِرن ا َظمأ ٌَِرَ َكُھ

ُدَوَن َُُروا ُزاً َ ِزِل َدٍق أو َرٍب أو أي ٍص َن د 
َِد م إُِب . دِر ان أ ٍرِ ِرِآ  َرة اِا 

 ِوا ُ  وُعُ ُرُِ ،س دا ُ  ،ٍرِ َرُع ،ِ ِب  ٌف
 َُ  َوُد ب، وأنَا ُ ََ أن ُدرُ) ٢٠: ٣ُرؤ.(  

 َ َِِر  وُعُ ھطأ ا ا ُل إََُر ھذا اُ .

ِ َرب اَِت، اذي أراَد أن ََ أواَب زِ  ِِ ُرُِو َراِ  ِِ
ظ َدًة دُث أ . نذَك اِل أُوَِ ن ًَ ُُواَت دَِد ُر
وت أذاُرُھم أُم إَُروا ًُ وَ أن . َدُھم إَِ  اء

د . وهُ ُدو ن اَرِب أن ھُؤء إَُروا ًُ ُدوَن أن رَ . (ذَھُوا ََروهُ 
 ھذا أُم ُرَم وِم د َُوا وَرأَوا ھذا اُك، وُم أراُدوا أن 

إن وَھَر ھذا اُذر ُِن أن َِ أن أُُوَر . َروهُ ان َد أِن إََُوهُ 
 َ رن ا ءُؤ َِ ً  َر أھَت أ مت ھذا اََُ؟و  

َر ر وأراُدواَ أزواج َ ُرواَم إُ ُر ھو أَذٌر آُ . إن
. َ أزواِج َر ََ ِل  زرُ ٍَِ ٍَراَِِ اطراف

و أن راَن ا ِرُُز إ اََل، ن ھذا اُذر ُُر ن إدام 
 لََ لِبا رِء ا ء إَدِم ا ٍ ُ.  

راً، و أطُ أن أِءَ  ؤُ ُت َزو ٌِِث ُھَو أ ذٌرُ . مُ
راً، وأ أٌد أَك "ُُف إَدى ارَت َول،  ؤُ ُت زو د

 رِض ُلَ وا ً). ٢٠: ١٤ُوََ) " مُ دم ُدَر  اَء
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 ُرَج إ أن ِِِد َلراً و ِتَا َب َربَِ ،ءَا وات إدا
وا إِ وُِرُوه اء  ََ نوِذُوا َرا لُ َوُدو َدَا– 

أي أص ن ِدُروا أداً  َرد َدِن ھذه ادوة، وَن ًَُ أن 
 َدُذه ٍء َُِد ِ أ وا إ.  

 َُ ھذا دوة إ َدِِ، إَج أن ُرَِل إَُ اود  وُ َِو
ط ن وَتَُ ما ن . إُ ُلََدة وھِا َُ ت د

 َُف  ُراِن إ ام اُو  ا أطَھُ ُ وُ ،ظِرَ 
وس ُدا ِ نواُِرَ ة أنطُا  َ .  ِ وُرُُ َثَ د

ُرٍَ داِ، ون رُب ُور اَدِة ُھك ُم  َُِِن 
 ِرَ ن رابِن ھذا . ا وَل دُب اُ ظَ ٌب َكَن ُھ

ِن اا ُ ِ َثَ ذيس ا ِن . دَن ا  واُِرَ م ُةطُ
س دُا . َِ وَل ُق َِا لُ تَ و ،َ ا  ًة ر

 ِب ن َِّ ،ِ ِرَ لُ إُد ََُس اَن َر ،َدةا.  

َ نُ ُلََن ھ ن ِراِب ِِ وَذجُھذا ا  ًِ . 
ود َت ُوُع  . ذَك اََل، َن اُِب  َُُِر اَرح

ب، إَق ھذا اُِب ن َوُق إ أَل، ُراً ذَك إ اُِزة  ا
  ًِب  وُ ْدُ م ُ أ ظا  ا َِطر ُ واُِرَ أن 

 ُ ھذه ال، . َطَب ُ أن َِرَب  ُ ُُ اِد ادم أ ُظن دو
ُول إ َرِة  ،َد أن أَُِت ھذه  د ًَ ُسُض اَرا وَف

ة رُر اا .رُ وع ھذاُ َلََ نذا وُل ھن اُ م ُ أ.  

  زرِب ا ِح َرةِ ٌَطر ذار ھإن ھذه ا
 ِب ِة  توووَن . اُط  مُ ء أُوُل ھُؤ د

ل  أذاُرُھم . اء، ن أذاَرُھم ُ ُر ن إَِِ اَء
وا َواِھوِر اُُ رَأ ًَ ُوَنوُ مُ  واُ  ُروا أنم إُأ 

 َ مِ َُُووُ   ،ِم اِم، وََِِم، وھذا ا.  

ُر ا ا رَت  دُ ؟ وھل َ ر َرةَِا َُر ا دُ ھل
َ    ول َِ داَرِ ُر دُ ؟ وھلَُ َِر قطرَك ا ََ

 ،ََم أ وع اُ"قطرُھَو ا أ ... ب إا إ  ٌدَس أ
  ُ َوع، َِ ار َ ِ؟) ُولُ اَء َُ (وھل َِرُف " ؟
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 َ ،لِ ِ ُنِؤُ  إن ُُ .م ُد رُ َوُ َكدا ذ  لًُء . وِ
 ا ِ ِرُفَ َِك، ھلواِطَِك، وَِك، وِو َِكر َِطر 

  َدھُ وُع د َم ذا ال اق؟

  

  اَلُ اِث َر

َِرَد ا ُلُ را  

 ا أوھُ وُع ََُِن د َق وََ ار ن ا
واَر َ ھذا ام، وَف َء ََِ أراَُم وَ َُِردُ ُوَُم 

 ً ُِرو .  ُُو م ذيا ّراء اا رُت إُت وأ د
 ًُوُع رُ َ ُث ،َوُ ِلن إ  سِح اَل اُ َ

إذا َظر أََر ن َب إ ھذا اء، ُد ِ . ًَواراً َ ِرِل ادن
 َِد أوَك  ا ِا ُ ُدُ د ُرَظ  رىُأ

 . اُص اُن اذي أوُھم ُوُع ُ ًَرى وُ َفُد و ُھ
ذا اء" :مَأُور وُع إَُ َدََِ وِدَُِ ٌد َن َد ھذاو . و

 ََُ  دا ُتَ  ِراِ  ُلُ ٌَرِ ِن ِب ا َدِ مَأُور
رج . أرِوُو ُو ر ن ٌرَ وٌرُُ ًِطُ َن ھذه 

ن ً َن ِزلُ أ ً اِر . وٍُم وُوَن رَك اء
ُك اءَ  رَُرٍض . و ن أي َُرأ َن ءِك ار َد ً زَل أو ن

  .إَراهُ 

" ًَ َنٍِن و ُذ َرٌض ِ ٌنَك إَن ُھوُع . وُ ُھذا رآه
 ًراَ ًَز ُ َِم أنَو ًِ طُ ََرأ ُد أنُرأ ُ َل .  ُضرَا َُأ

َك اءُ  ر  رِا  ُِ ٌنإ  َس ُدَ . آٍت أ َ ل
اِ آر ُد ِزُل . ُْم وُعُ ُ َل . ِشَرَك وارَ ْلِِرَئ . إَ ً

ََرهُ ورَ َلَُن وا) ".  وُ٩ - ١: ٥(  

ُ إ ھذا ا ن اس، اَِن ِزَن  ا َُُر اُ
رِِب اِ . ترَدى ام إَُُِ"ء ن ا ٍمظ ٍَ ". واُ

  ُر َن  ُِدوَنَ ُوا مُ  ،وٍم لُ َِِرِب اِ ِظُروَن
ت، إََُدوا أنُ راًَ، أ ر ًوأ ،ِرهُ ھذه ا ُك ر د ُي أ
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لُ رٍض   َُ ُِوَف  وأو ،رَِل اد ً أن  َن ھذا
ُ.  

ون أَد ھُؤء اَُطِرَن ِِب اِر ،َر ُ ُھَك ٍن 
 ً َننِ . و نَز  و ء، ر وا رن ا رةوع اُھذه ا

 ،َُل وُ رھذا ا  ِِِإھ لُ وُعُ"َرأَ؟ ُد أنُرَر ھذه " أإط إن
ِأ ََِ ُرُ زةُِء، . ا ن ا رةَوع اُُِن ھذه ا ن

 ِوا ًُر َِ وُع أنُ َرذا إ لُ وُعُ ِف م ذاط؟ و ًدا
 ًطُرو َن ًُوُع رُ َل ذا؟ ورِِب اِ َنَطِرَُك اأُو

ٍة ٍن وَِن ًَ، إن َن ُرُد أن َرأَ؟ دُ َرِِب ھذه اِ  

 ھذا ا وَن أنُو ِ ِل اََ  َن رَُا أن إن َ  ؤال
ُوا َِوھ ُرَظ  ،ِِ َر  دَو . ُوَنَُِ ِس ُھمُض ا

ِم طواَل اوت، وم ُ رُدوَن َِ أن ُِوا  ِِ وَنُُوو
ء ِن، . أُ م ؤاَلا ُظوا أن"ً؟ وَنُ ُد أنُر ھل " ل َن

ِد َرَِ ان " ھل ُرُد أن َرأَ؟"اؤاُل،  رُ ن َرَُب أط ُء
 ً وَنُ ن . ُنطُ َُدهأْن و ِرا َِ ِرَفَ أن َ

 ََُ أن ُن اطُ ِدُر  ِن أ َلَ أن ُط وع اُ.  

 رَب اأ ً ء ٍلَأ لُ َدََ ُ ُل أُ" : ٌنإ  َس ،دَ 
َك اء ر  رِا  ُِ .رَآ ِا ُد ِزُل آٍت أ ََ ل) ".٧(  

 ِِِ  رُِدَرِة ا ٍلأ لُ ُلُ رَد ھذا ا د . ُد أدَرَك أو
داً، و َن زَُف َه اِر َِ ََِل ارن، َََد م ُْن وَ 

مُ ُ اء دُ ََِرا ن ٍلأ لُ . ََدأ ،َرِن ا َلَد اََ َد أنو
ِِِ رىُِدَر أ ن ُشَُ .  إ ُ َن ُ اً أ د ِلََُن ا

زةِدا ا ِت ِر َِراُ إ ٍَ ُدوِن ،َرًةَُ ََُِ َ . تَ
َِظُر ََرًَ، ا وَدَھ   –ھذه ھ اُل ا وَدهُ ُ وع 

  .ُوع

دم . أٌص َُِروَن ُظُروَن إ ِرِج ُطِن  ُِوا اء
ةُ  د" َرِدا ت ذي " كل اَُِء ام اََُ أن ِ َس ا

 َُوُُطو َُوُ .ات ذِع اإ وإ ِِدا ُوَن إَ ذاوھ .

ِن،"وطُوَن إ ٍَ ن  ِل " اا  ُروَنَظ نذا
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ُل . َن إ وام، وُم  طُو رھذا ا َ ُلت ا و
َِرِك ِت "َد ِر َِِت دا، ط د طُ إ  ُھَو أَد ن 

وُ إُ َطِن ا وَدهُ، دھ ط ُوُن ِ أن " دا
 َطر ،ِرجا ل إِدان ا ءِر اِ ََدأ َُدهُ او ا ِ

 َِ أن ُط.  

 ُھَو ُزَدِوجٌ  َق ھذه اط َل . إن ََُل أ أن  ،ً أو
ُ ؤُِن أن اََ وَدهُ  ُ َك إنَد ذَرأ، و ُد أنرُ  ُ ٍء، إنَ لُ

َِ أن ُط . أن  ،ًِ ِصا لُ ُمَُ  ُ إن ََُل أ
  .اَُن ارن  ام،  َل ُوع

ى َذهُ ن َُطُوا  د وَعُ ُد ،داٍدأ َِِ َطَل ھذا ا
 َُِ ت ا رِرأَة اَل ان، أَُِص ا مَُ  ًة د

 َه اَل ا" :دا  مُ ٍرُأ ََُوُن أرُ ُ ُوَن إُو أ . ھ
ت د َِد إ ُوَل إُُظُروا ام واََُُوا أُم إرُ ُوُلأ ٤." (أ :

٣٥ (ِء اِ وِلُُِ روَنِ مِء اأ   ٌصَك أص ُھ
ُم ُل اُول اِ، اِرة د – ي . إدا َأ ُ وُعُو

وِ إ ھؤء  رَءهُ اِو ََُ َلِوُ ،ُولُھذه ا  َلَ ن
رِ َد َن ذيل اُرر، واَِد ا ت رأة ال اس أا .

 ِ ِرُفَ ل  وَنُط ذيَن اُِِص ا وُعُ ھأو ا
إ  وراء آِرھم وَِرِم، َُِظرَن اء اذي وَدهُ ا ُِدُر أن 

  .ِ  َُُم

  

اَ ِر رلُ اَا  

 دُر ام ا 

 ُ ًَ َطوَع أُ أن َق و د دُِر ا رى .

 ن ،مدََد اا  ُدُ َن ، در اھذه ا َر إأ د
وَن " ُوُب،"ت ُُ اُو، . اَد ادد م ُْن ُو ًد

ل،  ُا ُُؤاُ"ب؟ُُا  َء  َرأُوا مأ"  

د ن أن ُِظَ   ًَ طوَع أُ ل، أن َكِراَء َلِ ،
 ِ ِم َزةَُ . د مدَِد اَر اَر أ د ،لََا  ِِظ 
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ُل ُروَح  َُ َن ُ م، ودَِد ان ا ًَطُ و ًر رَُ ْنُ م ُ َم أ
 وََ ارَ  دُء . اھُؤ َن أن تذه ا َم د َُإن ھَد

  دَر اوا اَُ ل، أنَرأس ا  ِوا إ َذي إا) ٥ :

٢٠ - ١٧.(  

 وُ ُرُذ  ،ن دِل اِر َ َِّداَ واٍر  وُعُ َن د
 ََدى أُووار، إَك اب ذُُم ا ت وُعُ َرھأ ا َا 

  دُا) وُ٤٠، ٣٩: ٥ .(  راَءَُ مِوَ ن رَوُع اُ َدَح د
س دِب اهُ، . ا  مُ َل" ُوَن ُوَن وَُوَن وُُ مُأ

 َُ  مُو ، دَُر ااَو . ، ُدَ ◌ٍ دُر اا لُ
 ٌدَةٌ أَ مُ وَنُ وَن إُ  مُوأ ".  

ن  رَء اُِر ھُؤُ وُعُ َن)َت وأس )وأدَب اِا أن ،
ل ُھَو ٌِب ن . َس  ًن أِل اَون، أو ن رِ ارة

َُ اطَر اِر اذي  َِء اُُص . اص دُر امُ ا دُو
ُم ن ھذا اء أنُ وَع َل أن ھُؤء . واُص إ ھذا ام

 وا أنَُِ إذا إ ، دَر اداً اوا أَُ ن س دِب اا  ءُا
ُھوَ ھذه ا ُ َِ ُم ر . ھ َُ دُُر اوع، اُ ِبََ

 ُرِ اِداء واِدي اذي ن  َِِِق  َُا ،َُ دُا ِ ُت
ُد ادُم َُد َ وَف َء ََُِص اس ن اَط . اِداءُ 

 ُِو َ مَُ.  

 ، ِا زيُب اِا  Oswald Chambers دَدن  ٣٩، ا
هُ ادد ا ِِّ اِِب   ،وُ ِلن إ سِِح اا

َِ س دَب اَم اَ َأذھ َُ ُ  ،س دا . ا َھذه ا
 َرَك  ُ َر  ذيا َُ َ وُر اِظُ ن دَدِة اا َ وُعُ 

  .أن ََم اُس  َ –اوَِظ  اََل 

ُث ن ا ا أوھ ِر  د رةوع اُ ُت ت
 ِ . ُ رَر اوِدِه، أُُ َلو ،ِِ َد ُوا نذَك اَل وأو

  : وَ َُول

" َ َُوَر اُُا ُ ُر ُ ءِا َِ ْنِو َوُ ن ََدأَإ مُ
َِ  ِ... .  ُ اُُب م أَُ ُد وأ ِ مُُ ذيُم اھذا ُھَو ا
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 ُھَو  َُ مَِ أن دُرِزاِء واِوا َوُ وِسُ  َ وٌبُ .

وَل ُم ھذا ُھَو ُوٌب وھذا َن . ٍذ َ ِذھَُم ََُوا اُُب
وأن َُرَز . َ أن ا َََم وَُوَم ن اوات  اَوِم اِث

 طَِرِة او َِو ِِمَن أُور ًَدأَُ مَُا َِِِ) ". ُو٢٤ :

  ). ٤٧ - ٤٤؛ ٢٧ - ٢٥

، وَم  دُُر اَم اَُ ن َِِن َر ًراَُ َُد وُعُ ََدأ
ِ  ن ھذِه ا ًراُ َُدِ . نذَك اأُو َ ُُواراو ُُ

وهُ، وأُوَُر َدةدا ََُرت َرَأظ ،ًر ِِر أَوا أُ نذَك ا
َ دُِر اِم ا س إَدِة اِ . ،ولَ َُد ََدأ د"،ُوٌب "

َم ُوُع دَُ " أَم َرأُوا  َء  اُُب؟"وذَك ؤاِِ اس، 
و ُِِي ُر د مَُأذھ ََ ُن أنُِ ذيَح اِوا اَُ ن ِِذه

أنُ لُ َُ  وُ  َوِس ، وُل  َء َُ : وا اُُب
  .ازاِر واِء، ُم ُ ُھوَ 

 ُن اِدا َِ ا ،ََوَر  أ َُِر ُد ؤُ أ ِِ ُمََز
 ا مُ  وط  ُِة اس،  دُر اا   ِِدو

ُد ھذه اِرُ اَ ا وُ وُع  أِر  ِ؟ ؤُ أ  

ِ ؤاَل ا ا َوُع أُوَي ا دا ََأ ،ط : ِرُفَ ھل
 ِ  ِ ِرأ  وُعُ و د  –ادَم وادَا َدَِ– 

ل  را لُ ِداِء ُدَ رھذه ا ُن أنِؤُ ؟ وھلا ِ 
 ا ِا  ُبُ ُن أِؤُ ؟ وھلوع اُ ، ِنِل إِ ن

 َ  َف ن د َ ُوِبا  ِدُروَن ُن د؟ وھلِ ٍل 
روف ا ُزھِ ،َِ  روِح ِت ُوع  ظف واِواا لُ

ُوُوٌب؟: "ا ُ إ"  

  

  اَلُ اِس َر

ُِ وُعُ  

َو َظُر إ وَن اُ ُن أنُِ َن َف َتَءََق و وع ھلُ ِ
ةِ  د ،ةَ ًراَُ ًراِوُن إُ ھذا ؟ إنَُ ًََدُ َمُ وأن ،َا
 َد رأ وُنُ ا  ُھَو ا ً ب دَر ھذه اأ لٍب، وأ
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هُ  ُ  . َُِ واُ وعُ َ واُُروا و َنذَك ام، أُوُ ِِ  َن
َرِل اا  َرَھَن ِِ ن ُدھم و .  

 اِح اِدي َر ن إِل ُو ،رى ًِء َن ُوع، 
 ِ َُ َن ذيء اَك اذ ،رَم ور نَ وُدَن اََُن او

 ِ ِو ُ وعُزار . ُنَُِت اَر ،ًر َزارِ َن
 ِنو وَعُ إ ًَِن ٍرَِر طُضٌ : "ارَ ُ ُ ذيَرّب، ا  ".

)٣ (  ض"إنر " ُرُ ت وعُ ِِر  ھدإ ا
  .إ أن أُھ َن َِرُ 

ُ ُوع، وَُُر أنُ وَع  ََُِث  ُوَُف ِزاُر ٍص  أ
َزار وأِ بأ ُ ،َن . ء اَن ھُؤ  َر و أن ِ

ُ ِوع م  ن َنَُِ . وُعُ َءزار، وِ َت َد أن ،د و
َرأُ ا ،ِرِه وع: "إُ ََ". )َد ) ٣٥ أن  ا ِن ا ُمَ

ُوَع إرََف، د أََش ُوُع ُِء ِب ُزِِ، وأُوَك اذَن 
َن واًِ أنُ وَع ) ٣٦!" (أُظُروا َف َن ُُِ "رأَوهُ  ُوا، 

ُو ًل أ ،رم ور ط َس زارِ بَُؤوا أ نذود اََُك ا
رم ور َ واَُ.  

 ِ ُ ٍلُن َر َُرأ ،ُسر ِلن إ رِِح اا 
ُل ن ُوع ِرَف ذا َ ." اُِم اَ اب" رَرَب ھذا اَإ

دَة اَل ا َلَ أن ِ .ُسر ُلُوُل إ" : وُعُ َِظَر إ
 ََُت ) ٢١." (وأَر ،ًَِ تَ ظرةھذه ا أن إ ُ ا َُُر اُ

ھذا اب ا َم َل  َل ًَ ً . ُ راَ ًَِ ھذا اب
دَة اَل ا إذا أراَد أن ََُ وُع أنُ . َِ لُ رھذا ا ُض أنَُد ا

اب َن ِب إل َرُس، ن رُس ُھَو اود َن ُِب ال 
   ََُوع اُ ظرة ن َھ د رةُل اُر ھذه اُذ ذيا

ذا اّب ا ،ََل أن  َِداً ن ُر َِواِل اِة  دا .

 َرَف أن ُب، وُھَو أِل اُ رن ھذا ا د َُو ُط ٌرَك أُھ
 ُد ظَر إ ِن ََب وَع أُ.  

  ،ِ َلِ م ََن إذَك اأُو َ وُعُ بَد أ
 إَرھ رِف و ،ِِِرُف ھذا ن اطرَ ا. ارَن واُطة
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د َرَِب ن . ُِوً اطم  واِِدھم، وَُ ًِم وَط اُُدن
ِ ا ت َُوَرةً، َس  دِة ا مَُِرُ م وأنَُ َُو َِ

ُوا أُوَك . ط َُظوظَن ُرو ،ًل أُ ًطِة ِظَرُھم  نذا
 ،َِِوُوا ُرِن ٍَل ورھ ،ل َِك ارأة اَ ت َد  

 ِِر رأِن، ور اَ ِص نِرد ِبط َُو ََِدَ) ُو٧ :

٣٨ - ٣٦.(  

 ِِ  ًوع أُ ُذ َر د . ِ ُدَ  وُ ُل 

ا . ،َُ وُ د" ُُِ وعُ َن ذيذ اٍت " اَُ ِة د 
وَن ُوَ ) ٢٠، ٧: ٢١؛ ٢: ٢٠؛ ٢٦: ١٩؛ ٢٣: ١٣( ذَك ال 

 ُُِ وعُ وِن ً ًِوع . واُ َ ِرِهَ  ً َن ُروِرُ َدو
 رن ا ٍدِوا ّدس، أيِب اِن ا َرَر اا  وُ َص  ،لُ

ِت ا وع اُ ،ؤ رر ا" : ن َ  دو  ذي أ
طُن إ أِد  ُد واا ُ ،ِأ ِ ًَََو ً ُوُ ََو ،َِِد ط

ُم إذا َُِوهُ، ) ٦ - ٥: ١ُرؤ ." (اِدن، آن   وُ ِءُر وُعُ َل
َُُ . ،م َِدي س وُ َل ًَ َنِ َدو" ًََو ًوُ َ ".

َرهُ ُوِ ٍل أِ ُھَو،  ذ  نو"أ"!  

 ث  ُھمذي إا َ وُعُ بَد أ  ََا ِِد– 

وَُ َھُؤء  –اُطة وارن، اء واُراء، ُرَُُ وََذهُ 
ُ أُم ُوا أر . َس ھذه َك نُ ُ َدِة أا َِ ٌِم َتل أ

 ُِھو ن َِبواٍت ُط ِة د ُذ ؟ن ا ِوَق  اَم أ دُ ر أنَ
َِ أن ُ َقََ ٍَ . ،َبق، أَ ٍرِ َد" ؛ ھذاوُع أُ

َس ُُِر ِ . أِرَِ ُُقّ  دََب اِا ن ". ا ِِ ِرُفَ ھل
أُم  أوھُ وُع ؟ وھل ِرُف اُس اذي  م ِ كَ 

  َُوَن  ، ٍن َِِك وَس ك؟

د َرت ِ إ اد د َدأُت أطُُب ن ُوع اَّ اُم 
ِِ، وَن آِم اس اُن، اذن   َن ٍط وَُ ٍِو  َ ن

وا ِ  م َأ . ُأ ن ا َُ َرَُب اط َك أنُ
ودَ ُل ھذا، وَف َُِف أَن ُھَو ا، وأَن ُرُد أن . اُِبّ 

ِ َكَ  َِ َِ.  
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  اَلُ اِدس َر

ِ ُروُف اا  

إ َ َقَوا د ًَِ وُعُ َف ر ،َرل اِب اََِ ء
َََ ُ ٍم ََ، وأنَ  ُھَو ُل راٍع ظم وُِّب ُِب أن طَُب  أ

 ا َُرا َِرُو" :  ًداَِع واََُروٍف وأَ َُِ ُ مُ ٍنإ أي
 ّل ِل ا ذَھَبو  رَا  َنِوا ََُرُك ا َدهُ أَِ  . وإذا

 ًِرَ ََِِ  َُُ َُدهَء . ودِو اُدو ِِِ إ ِ و
ل ا ُروَ دُتو  ِ واَُرم اُ ًِ رانِوا . ُم إُ ُوُلأ

َِِن ھذا ُوُن ََرٌح  اء ِِطٍ واٍِد َُوُب أَر ن ٍَِ و
َوَ وَن إُ  ًا ر) ". ُو٧ - ٤: ١٥(  

وَء ). ١٠: ١٩ُو) َء ُوُع إ ام ُ ََص اِن 
و ِرَ، واُن، واذن ُوَن إ َطب رَء اا ََ .

ِة ٍَُت أُرى دِ  ََرأ  ،نّر وِن ذوي ا دُل اَن ر ،
اُ َِزَِن ن اُطة اذن أُم ُوع ذا .  ُ وَعُ ُدواََ

 ًد َدُھم ُوُع . وَ ً ھُؤء اُطة  َن دُل اِدَم رُ دو
َن واُن ا  َُط ُوهُِرُ.  

و أم ُوا ر ِدرَن  ُرؤَِ اُن، اُورن، دُ 
 ھ ا ظا ِِ وُُ  ُءُم إَن وذوب اُري اَُِوا

 ُ ٍنََ وعُ . ُطوَنُ  ً ِ واُ نذة اطُء ارأَوا ھُؤ د
 ََوا ُرؤُطإ  ّلُ ،وعُنِر ة واطُا َ َن ُ . ى دو

 رآُھُم  صء اَروا ھُؤ ن َََن وا رَوُع اُ.  

ن، ت  دَدِة اا َ ُهوُع ُرؤُ َرَك ِ ُطُرق اَدى اإ
 راٍفِ ةطُء ارأى ھُؤ َ ُوَل أن أن . ُرَب أ ،َ ا 

 ا را َدِ أن إ ،ل روٌف ُھَو  ٍدِوا لُ ء أنِء إِا
  ).٦: ٥٣إء (اَظم 

ل، إَْم أنَ َك  روف ال ا ٌزِ َك ُرُ َتُ إن
 وَع اُ وأن ، َظِرَِ ًا د ٌَرة ِلن أ مھذا ا َء إ

اً َ رََِك . َء َُوَت ن أِكَ . أٍص ِظَركَ  ر وُعُ َن و
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 ُِِطو ًرا   ،َكَ ِرِطواَل ا َِ أن ُر َر ،وما
 ُُإ ٍِط َ" َز) ". ُو١٠ - ١: ١٩ (  ُِفَ ُ َك إِ ِب

 َ َوَبََ َك، وأنِ َب ََ ُدَك أنرُ ُ  ،ٍر َرُع ،وما
ِِ وُراِِ، وأن َِرَف  ِراٍع َك  ) ٢٠: ٣ُرؤ.(  

 ا رَء ا ا  راف اَك اِ ن ًداوا ُُِ دو
َِِ ا أوھُ وُع ِطِ ار  اَ ِطَُ، ھل َِرفُ 

اذي َء ُوُع َطَُُ وََُُ؟ و أََن ُوُع ن ُھَو ُ وِظم َِم 
ن  رىُ ًَ ِوُ َ َم أن ، . أن ُدرُ ُمُا َا ُ

 وأن َِِِِ ِرَفَ َن  ِصا ِ ظا ِِ ُِ  ِإ مَ
  .واَُن  ھذا ام

  

  اَلُ اَ ِر

  دراِھُم َُوَدة

: ١٩ُو ." (إن إَن اِن د َء طَُب وَُص  د ھَكَ "

١٠ ( ُ ِلإ  ِِدُد اَدُد ُھَو اَوع ھذا اُ ِ ُِ ِن و و
ا . ِ  َق و ،ُو ِلن إ ر سِِح اا 

"ا أوھُ وُع  ء ا "مھذا ا  . ن َُُ" ءا
ِا " ن ا لُ ََُ َُء ا ذيِداء اا ُر إُما  .

ِ ٍَِدرا  لَذا ا   دو . طذي أر اطُر، ا َذ َتُ إن
ُ ِوُع ھذا ال َن َِن واَِدةٌ ُ داَِل اُرى، ِن ن 

أوَك اذن ُوا َن وُوا  –اس اذن ُوا وَل ُوع 
ُو و ،وعُ وَل ً ِدا ًََ ًَ ُوا  ،ُھمط راَنُ ُدوا َن

وأُوَك اذن ُوا َذوي ِر ذاِ وَرُِوا ن ُُوا أَُُم داً ن اذن 
ُوا  وراء وا ُطواٍت إُ َة د واَُرا ءوس، ھُؤُروَن اِ ُوا

 َأو ًَونُُ ُةطَُن ا ُث ِا دا ِوَل ا  . 

 َُن ُِوُل ََِِ  أن   ،ِرَرِة اِا دا إ ً َوُ ََُُ َن
ِداَرِة اِا دا  ُدُث َن ذا ِرَرِة اِا د َر ُ . ًَن أ

 ََو اُد   ُدُث ت َزِة اُِا  َُ ََِرُ  ِرا
ِداا َِن . ا ٍَِأ َِِِ َرَأ ، ُِِم ھَدف ھذه ا ِلن أو
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"ِ ء اا ". َم اَُ ُةطُدِرُك اُ ،ِِل ھذه اِ ن
و ، َظِر َه ِ  ّبُِا ِ ُب ُضَ َف وَن رَُم اَ

 َِوا َِطوا وَنُُوَن وا ُد اََُ د َرُح َفر، وََا ِ
  .واَص

 ُو  لد ھذه ا١٥أ  َُْذي أُود، اَرَھِم ا د ُق
ُ اَرأٍَة  ََرةُ َدراِھَم إن أَت : "وَت ُ ُدٍ إَرأَةٌ،  أو أ

وإذا . ِدرَھً واِداً أُ وُِد ِراً وَُِس اََت وَُُش ٍِد َِ َدهُ 
رَھَم  ددُت او  َِ َنَرا ًَِ َراتت واِد و اُد َُْدََو

اَم  ِ َِِِطٍ واٍِد . ذي أُُ ا ُد َرٌحَ وُنُ مُ ُوُلذا أھ
  )١٠ - ٨: ١٥ُوُ) ". وب

 ُر إُ ُودَرَھم ا دھذا ا س أن دب اا ُض داِر ُِدَ
  َُ زوُرأَةُ اا ُُ ت َرِة دراِھم ن ٍدَرًة واإ ،ِ

ن م ُن أ ،ُ ًَت . إ أ ِزو  َِرِة َك ام
راِھم دن ا ًداِزُع وا .  و ،َْن زوَُ م ٌرأَةت إ ن إذاو

 ًََِ وُنُ م َر و َك أنِ ،ارِھم دن ھذه ا ًداِت واَأ
 ًَررَھمو دن ھذا ا ِ  ! وُنُ م َر و َك أنِو

  .َر ُظ ًدَ ُدهُ 

إن َن ھذا ُھَو اطُر اِري اذي ِ أُِطَ ھذا اُم، 
 َََِ ُوُل َن وَعُ ُدِرُك أن ،َلَم ھذا اَ أن  ِِِ ن ذيوا

ِرم ا مُِد أ رُ َن ُوا َُو ن ء ان ھُؤ َضَا أن  
َِ ُروا اداََ أو ادس ِو را َ دُدوا اِ . َن واُوُ م

 ِب ِلَِ ن نُِورَن ووِذُ واُوُ أن َ مُأ َ . ل
  رَدراِھِم اا  ِظِ مََِوُ  دةَُا وَن إُ ُوا

 َ مِِ  ،ِ.  

 ھ أُ ًوَرةٌ ن اِداء ِداء، . ھذه ان ا ُم د
ًة إ ٍص َُن، وَُِد ھذا اءُ  ر َ َن  ً أن   نو

ذا اَ، اءُ . َم ت اُط َرِِ، وَدًة ن ِل د ِنٍ 
َن  رَ ُراُؤهِ م ِ َُبطُُص  –اا  َََُإ ا ھ ُوةُ ا را

 ًَِ َُ ًِدا ِ َبَط د ًَِ مَ نو ، َِا . ُن ،طرِس ا
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َََ ُ ً أو َ صُ . َأ ،ِ ِن َََْ َ ِطَا أن  نو
 َِرَ أن   َب و ،َِد أو ،ِِ  ُرد َو ،ُ َِ َن

 ًَِ–  َِذِل اِ ن ،ََُ ذيُر ال اِا ُُإ ھ ا  ِرا
  .ُوع

َم وٌد ٌَر ََُدِة واِِدِه  َُِِرٍَب ٍَر ِم َ ٍََُب 
 ِ . َ ذيط اُِه ا  رِ ب اِرھذا ا ََ ِن أن ُِ و

ِ ِنُط . ِراُ   ،وٍمَ ومُ وذاَتُ ر ب اِرِن ھذا ا
  َُر وأب اِرٌر ھذا ا  َذوأ ٌَِ ْتء، ھا 

 اود ار، . ُِق اَر  بَرھذا ا َإ ،ِِة أ د َدو
َب ون . ُرو ً واَِِ إَدى اّل اِر  ِطِ اَر

أ ُُد إََ أنِ َب ھذا ال أر  أن دَ ََن ھذا 
 َُرِِرب إذا أرادا إُرُك . ا ُدََوَن ا هُ، وَرََد أن إ

، َل ُِط ًرَُِ ار،  لََن"اَ رَ ُِ َتأ . ً أو ُ َتأ
  َراَءكِ دُتأ  ًَِك، وُ".  

  ٌدَ ٌفر ھ ،َُِر  َم ل ا طِت ھذا اَِ إن
  ِِِداء"ا ". َُِرَ دىَ د . َدأ مَ نو َُِر َ  ًو

 َ نو ،َو  ُ ذاھ ،َِِ َد ُراَءهِراَء َدأ ُن . ما
  ُِل . اذي د ُ ََُن َة إِِ اَود وُ ِداِء ھذاوَم اُ إن
  . ھذا ادرَھِم اود واذي م إُدهُ 

و َطَب ُوُع أُوَك اواَِن ِرَج اَِ ادا ،َِن 
 رَ ُوُل وُعُةطُ ِد رُ ن َرَوا أُ ِ َنِطَُِة اطُا ن أن .

. د ُوا أََُ ًم ، وُم َوا، وت اُط َرِم

وِس اطر ا  ِرَِت ارأَةُ ِد وإِرِع ادرَھِم اَُود، 
 َِا ن  َِِ َن إِة اطُوِع اُُر وَنَُر ِءا .

ن ن َُُروا ظرَُم َه اُطِة ِ َك  رى ا د وُعُ َن د
اَِ اداِ، اذن ُوا ل ادراھم اُودة ا إَت ن ُُش 

، ُِبطُو  ھُھم ُھَو إطأ ا َ ََُِطوھم اُ نو.  

ھل أَت ِدرَھٌم ُوٌد؟ إن َُت واِداً ن ادراِھم اُوَدة  ھذا 
ُ ُطُِب . ام، َك أن ُدِرَك أنُ وَع اُ ًَ ُ َرى كَ  إ
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 وَدُ  ،ٍ  دَِ َكِرِ ًر ُوَنِ ِءا َِِ لُو ،َُ 
وإن َُت د َق وم إُدَك وإِرَُك وِداُؤَك . د ُدُث ھذا

 اود، ل دَك طٌف  ادراھم اُرى   رب اِرل ا
 ھأو ا َِ ِرُفَ م؟ وھلھذا ا  ِ دراِھِم ا وُعُ

(اُودة  ُوس ا؟) ا َََرَُ وأن  َبََطُ ُج أن ا  

  

  اَلُ اِن َر

  أٌء ون

 ََ ،ُوَدةدراِھِم اا َِِ ن ِرا ََوُع اُ َم َد أن
ل ن اَل اََ َم دُ" :ن. لَ وإ ُ َن ٌنإ . ِ ُرُھََل أ

ٍم . ََم  . ََُ ُ أ أِطِ اَِم اذي  ُُن ال َد أو
ََت ََِرة َ اُن اَُر ُلَ ٍء وََر إُ وَرٍة ََدٍة وُھَك 

َر َِ ٍَُش ُِرف ذَ .  

 أََق ُلَ ٍء َدَث ُوٌع َدٌد ِ َك اُوَرة ََدأَ جُ " َ .

 َرَِ ُِِوُ إ ََُر وَرةَُك اِ ن أھِل ٍدِواِ َقََوا ََ
وَن َ أن  َط َُن اُرُوب اذي ت ازُر . زر

 ُُُ . ِِطُ م ٌدَأ .  

رََ إِِ  وَل م ن أٍِر ُ ُل ُ اُز وأ أھُِك "
 ًوُ . َكَا ُدِء وا ُت إطأ أ  ُ ُوُلوأ أ ُومُ وأذَھُب إأ .

 ًَك إ َأن أُد ًَُِ ُتَراك. وِد أ َِْإ .أ َء إَم و.  

" وإذ ُُِِ  َََض َوَوََن ورََ ُوهُداً رآهُ أ َزْل م َن
 َُ َُد . و ًَُِ ُتَك وَا ُدِء و ا ُت إَطأ أ  ُنا ُ َل

 ًَك إ َأن أُد . َُوهُ واَُِوأ ُوا َُوا اُِرِدِه أَِ ُبَل ا وا
َِر  ذاًءِدِه وَ  ًََ . َلَُ ُوهََُن واذ َُل اِوا اُ دَو

." ََدأُوا َرُون. ن إ ھذا َن  ًَش وَن  ًُوِد. وَرحَ 

) ُو٢٤ - ١١: ١٥(  

 ِو ٍََدُ ِرإط  َء مھذا ا أن َق ورأ وعُ َنَ ٍ
ن رَة واطُوع . واُ لُ ب َنِر طُ ون رََن ا 

ونُ وع . َ اُطة، أَب ُوُع ِِ م د وَُ أَُم
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رى ُّل َ َروَُ ُھ ُھَو ُطةٌ وُرون، ون" َ َ َن ُوُل َُم، 
ُض ھؤء اُطة ُھم أُء ، اذي إََدُوا إراَدَُم . أَء ن

ة ذِر ُِرھم  ام رُرات . اَِب ھذه اوا َدَمَإ َ نو
وھذا َُ م  اء . اِھُ َ ،َرَِ ھُؤء اء إ ِت أم

–  َُرحُ  وا ُ .ون؟َُر  مُذا أ  

 ِِ ََ ُن ُِرَس  أ ََِدَر ًَُِ لَھذا ا  ُبَن ا
َ ُ  َوُب ا طرا ة، وھذه ھ رُا َُإراَد .  َُ َوُ

 وو  ،َِھا ِرا َذِ ن َ ًَِرُ راُتَت ھذه ا
ِإراَد . ،ُِوُ إ ُِرُ ا َِھا ِرا ِِبوا َُ وُھَو

ِِ ِبا ََِ وَدَة إُر ا رُو ،َھُر إَُ َُو.  

ّل، وإن َُت  اُوَرِة اَدة، ِن ا َتُ َك  إنَ ُد دَُ
" َِدة واِب َوَ"،ٍش ُِرف، ِ َُ ََُِك ا ِل 

ة، دھ َك أن ُدِرَك أن أَك  رُِب ان ا ًوُ ًط
 ََ َُك ن َِذ ھذه. اِوّي ُِكَ  أ ِدر ًِھَُ َن وو  

ُد  ِك دَُ راَك د ُم ُ و ،ِطرات اََر . اا نو
 د دفٍء ََكَِ  ًَِك راإ َِ أن دَُِ ُ أ ة ھ را

ود راَك  . رُِ إِ َك، ودأُ ِر ُرُوً إ ِت اب
  .، وَف رُُض إَك وُُرَك ِِذَرا َِزاُل داً 

ن؟ وإن م ُْن  ِء ا ُا وُ ا ِ ِرفَ ھل
  ا  َكَدَ ة، ھلن ا وعداً ھذا اْر أَِ مو ،ً ًإ

 ِر د َرُح ن؟ وَھل ِص ا َكَِ ون؟ إن ء اھؤ ُ
ن ا ِ ِء ا ِ ََ ُواِرَ م ن دَل اوا . ِرَُرا م مُ إ

ن وَدِة ا ِلِن ا ط .لِن ا َنَُِ واُ ل . مو
 ًةطَُن ور  ء إھُؤ  َرواَ وا أنُط ِداوع ا َِ.  

َ ا، اذي ُ  وِ اوم،   ُسُِرُف و  ُ إن
 وَن إُِر د ن َء اَل اََل وَِ ن ا د ُ ُف أَِ

ُوُب دُو  ،ُل ا َُ اء، أن َرَح دَ . ِت اب
ن ورُِونَ  ا ِ ُءطَرُح . أُرُھم، وُ وُد ، بل او

ُم َِون أن َُوا إ َِِ ، وأن َُُِم اََم   َرُھمإ ًِ
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َن ن أَء وت ُ ِوا  ! واوب، وأن وَم داِد إٍِل ظم
  .َُوِدوا، وَوا أواُ ًوا
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