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ل ولُ اَا  

ُ اداء   

، ُ ًََؤ َ ٢٠٠١وَف َ ادي َر ن أول م   
رِرة أِب . ذا ط َس ،موا روم أَك اداُث ذت أ د ھز

. رت  ذَك اومَُِم اَن ن اس . اوِت اِوّي ف

 ِِِ  مَِن ا َرَوُع اُ َرَد ذو . َن ِھأ  ُرِظُ ََِ َم أن
َد  اَ أنُ ُوَ  َ أن ََِل  دو ،ُُوُ"،رضوِز اُُ "

ن ذا." ُُِوِز اء"ل  ن ھَ طوأ : ُُُد ا رُوز ا
  َرَقُ ُن أنُو ،َ .  ًُوزاُ ِءا   َ أن  ،ذا

  ).٣٤ - ١٩: َ) ٦ وُ َزُع   ،َل ُوع 

   ھ َُِوس، اُِب اََِ" إذا  ُد دُ  ن، اَُ ٍرأ  ُِوَ
ھذا اُر أََر أو ألًََ  وِدةً، و داَر ار َذا َن 
ل ن ھذه ا ِوَل م ا، ." ار وزِء اا   و

  .َن ُوع ِظم ٍَِم و أن َِرَف م ُوع ا ھذه

    َبُِ ا  ِوُا ِا   ُد أن ،ددُد اا
 َن َََِن ُھ" إِراف" رُ ٌ ل: "ھِوُل ا ".  راُفِ

 ،ًِر"،َُ َءُوَل ا ل، أو أنُِوَل اَ أو " أن"َواُأن ." ا
 ُُُو ذيا َُ َءوَل ا أن  وع اُ ِرَفَ د وعُ

 ًَ ُف رُ.  

 ھذه . د أَبُ وُع اََر ن اس د َن  ھذا ام  
ِدا وعُ ِ  َل ُد أن أأُر ،َرا دَن . ا ًدار وُعُ َن د

ً  د َن . ِرِه ن اِت ا ،َوِِ أب أداَءهُ  َُ
 ،ًِ ُوهَُ نذَك او  ِدِر ا ةَك ا  بِ ا

ُم َُ وَن ذا َُون"  ُهَأ  مُ ِْرإ ". ِا ظذِه اِ 
ِل ان أم، وھذا ا  ِةطُن ا وُتُ َن د ُأ ،ِس ا

ظَا َُ ََُ ِدراً أن َن ،َُوُُ واُ نذم اُِِْر : "أإ
  )٣٤: ٢٣ُوُ) ". م  أهُ 

 ً  ُِ َن ،ُداَءهوُع أُ بأ د ُ ُوُل أ ُسوُ َبَ:  
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 ُد َُء َت  اَوِت ا" ُ إْذ ا ن ِل نَُر ُا .

ُ وَُن ُد    َُ  َنَ َ نةٌ وطُ ِ ََت ا . إن ُ 
ُ وَُن أداٌء د ُوَِ ِ َ ِوِت إَِ ،َِو راً وُن 

 َِِِ ُُص ونَُُ)". ١٠، ٨، ٦: ٥ُرو (  

َ اَ رَدةٌ،  ُر   ُس أنوُ ُرُِ ،َطَھذا ا 
ُروط . د ًأ  ُِ ل ،ف رُن اُِ د ط  ُِ  َوُ

 ُُِزُ ھذا َم أنُر ،ُِطُ . ُنو ِ َت ُ  رَھَن ھذه ا دو
 ُ زاُل نةً آداَءهُ  - طزاُل أ  ُ د وُع . أيُ ّبُِ م و

 ي ٌروُ ٌص َكَن ُھ  ،ُداَءهأ.  

  ُ ًُد و ذيا ، ن ا وعَك اوع ذُ دى َن د
  ن ا وعَك اول، ذُرُس اوُ مظا ِ ِح اُط إ  ا

 - ٤: ُ١٣ورُوس ١( ُر ُروط، وُر ُ  َِِن اداء 
٧(  

 ُ أن  أ ًَم أ ل ،لِ ُداَءهّب أُِ م وعُ ،ن
داَءأ بُِ . طأ د ،َُما َِ ٍ ٍق أَدَظِم أوُع أُ َم د

  :  َُ اََلظ

ك" ُدوَ ُضَُِك وَرَ بُِ لِ ُ ُم أَِ . مُ ُوُل أ  وأ
وَوا ِل اذَن . أُِوا إُُِِ م. ِرُوا ُِم. أِوا أداَءُم

 . ُ اواتُ َِوُوا أَء أُم اذي ُُ .وَن إُم وطُرُدوَُم 
ِن ظراِر واا  ُطُرن وِراِر واا  َُ ِرُقُ .

وَُم ي أٍر ُم ُِ نذم اَُْإن أ ُ  . ُوَنَ ًُروَن أََس اَأ
ُروَن أََس اَ . وإن ُم  إوُِم ط ي ٍل َُون. ذكَ 

ُوُوا أُم َِن  أن أُم اذي  اوات ُھَو . أَ ًُوَن ھذا
  ).٤٨ - ٤٣: ِ) ". ٥ل

ََُم : "د أَطُ وُع ھذا ام اَظم، َن ُُد أن ُول
ُِ ِم أن َِرُوا َِِ ا و ُ ا ،َس ط  

ِ أداُِم اذن َُ ون  لَ ،ضء ." اَم اَم ھذا ا مُ
وَُم، ي أٍر ُم؟: "دي، طرِح ُؤال ُِ نذم اَُُولُ " إن أ

وَُم،"اُل اوِ اَرِف،  ُِ نذط ا وَنُِ مُُ إن  ًَِ َ 
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 َ ُب أط  مَُو ُِ نذوا اُِ ن ون؟َُ ". ت د
ُ ُوع، و زال، أن ُؤَر  ھذا ام ظِرِه ذا ام  را

  .أُ ًوَن أداَءُھم اذي َُ ون:   راهُ اَُم ُل وم

 ًا ُدو ً دُ َر ِزّيس ار َن ، ُروِب اَُل ا
 ًُرو . ًِ وادِه ن أ ن َن اِرُُد ارَخ أ

، وَف َُُك  رس"ِرس،  ُدوَرُح ھذا اُ ُبط د ".

ِ ا َل أن ََل ذكَ وَ ُُم  َُ" رس،  ا "!  

رِض ا َلُ روُع اُ ى د د" : ِ ُوَنِرَ مُُ إن
  ُروَنؤُ وَف ،مُ ُنُِ  نذا ِ   ُأ ا

وَُم، ُم  !" ام ُِ نذون اُِ مُُ ن ن أھِل ھذا ُوَنَِ
وَُم. ام ُِ نذوَن اُ ُ .ُروطَا ُ ا ُ ا ھذه ھ.  

  ،ُروط ِر ٍَطر ،ّبَُ  ذيا بُِ ي أن دذا اِ 
و  َط ! َل ُوع ُِ نذا َ  وُع أنُ َل د ،ِ َ ُب أ

  ،ن ا َرَُب اط ُروطر ا ا ول أنَُد اُ َن
إن أََر ٍم د  اِد ادد ُھَو أن . أَب اُ أداَءهُ 

 ُِدُر أن ُِب . اَ اَ اَُم ِ  وِكَ  أ  ھذا  داَءأ
 ! (اذن َُ وَن، ن ِِ ون ِِك وُ ُظر؛ ٢١ - ٧: ٤أ

 ووُ٢٧: ١(  

ذا ُوُوا َِن  أن أُم : "ازُء اُر ن ھذا ام ُھوَ 
ُ . زُِ اس" ِل"ون ھذه ا ." اذي  اواِت ُھَو ِل

  َ"ِ ّم أو ".  ت ن"لِ "  َرأَك، إُِزُ
٤٨: ٥   ُرْكل"واِ" ".  ذيم اُأ أن  َنِ ُواوَُ

ُوُ ِوُس ارُول ازواَج ن ُِوا زوِم ." اواِت ُھَو ِلٌ 
َا ُا بأ  .َو   ً ،مِزو موا ذواُذ أن

 َِل ان أ َُ ُذَل ا) سُوا ). ٢٥: ٥أُِ م أنِ
ِل ان أ َُ ذَلو ُا بَأ  ُواُذم. و ن؟ُ ل ھذا .

 ُل و ،ط ًُِ وَن ھذاُ ن ،  َُن ا ن ً وُن ط
 ًأ.  
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َ ا  ھذا ام  وَنُ أن  َ . وَنُ أن 
ِِ نو   َا ن ،ُُروط ُدوِن بُِ أن َن، وُِ .

 ِِط زّيس ار َُ  ُوَل أن َ وع اُ ٍذ لُ
ھل !  ذا ادي. ذا ام، و داِء ُوع ا و اب ھ

ِ أداَِك؟ ِ وُعُ ھأو ا ِ ِرُفَ 

  

لُ اَا  

ل ا  

َ َُ َش د وُعُ َ ر م اَِ ً ُل  . 
 ِ ََوُ ُف رُ َنَطُا ِ ِمَِِ ًرى و ،َِِ . ،را دھذه ا 

دَا  ٍِط وِأ ھأو ا ا ُظُر إ وَف .  إذا
 ُو لإ  س دا َِن ١٠ - ١: ١٩ ًِظَ ًرى إ ،

ن"ا ا أوھُ وُع ِص اذن َدُھم  ".   

"أر  َزَل واََد مُ . ٌسوُھَو َر  َز ُُلٌ إُوإذا ر
 ً َِ َنن وِر َِ . ََِن ا ِدْر من ُھَو و وعُ رى َب أنَوَط

ََر اَ َن ُ  . ُراهَ َِ َزٍة ُ َد إَِو ً دَُ َضر .  ُ
  . َن ُزًِ أن َُر ن ُھك

"  َز  ُ َلرآهُ و وُق ظَر إ نا وُع إُ َء  
َ ُ أن أََُث اوَم ِ كَ   ِزْلِرْع واأ . َََُِزَل وََرَع و

 ًِرَ . ََد ُ ن إِ ُروا ذ َكذ ُرأى ا   ٍلَُد َر َتَِِ َل
ِط .  

ب ھ أ  َرّب أُِطِ َف أواَِ ن " ر َلو  َف َزَو
َل ُ ُوُع اوَم َََل . وإن ُُت د َوَُت ٍد أُردُ  أرَََ أف

ن د َء  َن إَن ا .ٌص ِذا اَت إذ ُھَو أً إٌن إراھم
  ."طَُب وَُص  د ھَكَ 

َم ھذا اَط ُِل  دُ ُن أنُِ ،وعُ ن صَِن ا ِرَ
ُل ُھَو َُث ُ ََوُع ذا ارُل، . رَ َِ  ٍِِھد وُد اََا

 ُ َن  ن، أيرَس اَن َر ذيا ، بزِرا ا  َرُف . دو
 ٍم، ُم ُوا َُوَن   ٍََط  ًةطُ ُروَنََُ ُروَنَن ا
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وِّ، وذا وا  را لَُا ِِِ ودَُم اِون إ ِبراا
ُروَن ُُِو. ُروھَن راً ن اَود ء اَن ھُؤو ًوِ ًَِ َن

َة َِل ھذا  ُو و ُ وَلَ  را ُوِديَُب اَن ام، وُِ
وا.  

ب، رََض وَق  رَرى اَ ً وُ  رى ز ،ل وِد اََا 
َ ُ أِرْع واِزْل " َدھ دهُ ُوُع ِِ وَل  . ،َُرًة راهُ 

ً اَدةُ ادون." أن أَُث اوَم ِ كَ   ،ًرا ُسَظ ا .

َن ِ َك اد أن ُ َِوَع َرهُ َُم دلُ اِر َو ُرَ . نو
َر أن  ََِرهُ َ أوِأ ِط ٍ اطق، اذي َن  رَ وَعُ

  !وَس راً ط، ل رس اِرن! راً 

 ِزِل ز  ِد اداُث اُدوُر أ . َُره وُعُ  د
َِِ . ُھك ِت ز َلَِدَث دا   ً ِرُف  . أن ِ نو

 رى د ،ِد اَا  دَث  َلَِثُد اَََدأُ ا َف.  

 ُول،  ِزل وزن ا وَنُُر راُھم ،ِثُد اََدأُ ا د
 َرّب، ھ أ أُطِ َف أواَِ ن، وإن ُُت د َوُت ٍد "

 اوَم َل ٌص ِذا اَت إذ"َل ُ ُوع، ." أُردُ  أرَََ أف

ن اَن اِن د َء  َطَُب وَُص  د . ُھَو أً إُن إراھم
  ."َھَك

ُِت ن أِل أٍص : "ٍت أُرى، َن ُوُع ُوُل  هُ 
 رِس ارن ل ز . ري ُتَ و َنِرَُ مُُ وإن

 َ ِِِ أر  دوا  ً واُدِرُ م أنُُدأُر ، ز : ً أُو أ
َن . ُرى ٍص ظَرهُ  َص اُأ َ ط م آِت أ ،ِوا

  ."أ ،َُل ُِت طَُُم وأََُُم

 َّ ٌقط  

 ِْ؟ إٌِط َت؟ ھل أل َتِل . ھل أن أ َُء ا د
َت  َرأِس َِِ . وُھَو ُوُ ً ِرى ِكَ . أٍص ظرك

ِِِن . إھَ ن َتوُن أُ ، ٍلِ َوِةددِد اِ وُعُ َن وو
ن وُدَا.  
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ن، أو ُواً  ،َ ل أَت  دِل ان ِر ًداَِت واُ وإن
 َ ٌ ُ َ ؟ ل ز ٍص ٍ َ أ وُ  َكأ َِدر َكِ

  ھذا ام ِل ز ً ُِوُ  ْدِ م َق إذاَ أن . أن 
ُ ِوع ا ِطِ ،َك   ،ُِو  َسو ،ِوُ  

 ِرُفَ ا  ا ِل ز وُعُ ھأو ا ِ.  

  

  الُ اِث

 ِِ إ ُظر  

َ ِرُف  ُ إن َُُل أوع، وُ ِمَِ ِمظ َظِر إ َدِد اَِ ُن
ََوُع وأُ  ر م اِن ا َُ َءوُل ا ھذا . أو 

ا إ  ُظُرواح، أا َُ وُعُ َم   ا طر.  

َح أن  . َُد أوُ َوُع أن َ َُ أن ُطعَ  ر َد
... إن َِل أدٌ "َل، . َن َم ، أَر َف ُُِ أن ُرِھَن ذكَ 

) "... َم وُ١٧: ٧ ( َ لُ ِا َظر إن ٍل أ ٍء ھ
 دَ ُم، دھَ ل ل. أا ُوُد إ َمِأو ا َِرا ُوُل أنو .

  .ونُ وَع َم أن اََل ُوُد إ اِم

وُ َر ُوُع ن ھذه ارة  طرٍَ أُرى، َم أنَُ  ُھَو 
 دةدر ال اَرةَُِداً . ر اوَن أ واُوُ م ،مَك اِ 

د ٍ دِ ٍر َِِر  د رَِ م ًرا . ُرِت اَ ،ُواَ و
ُد، وُُب ِر اِد اق دََ َُدةدا . َُ وُع أن َم ذاوھ

ِن اأذھ  ُطَ وَف َُ ن ،ط ذا اِ واُِ م س، وإن
َ را  مَُُر أذھ ُ) . ُو٣٩ - ٣٦: ٥( 

 ُُِ َُ وُع أنُ َل ،ذا َِو وعُ ُم َِذا ُو
ِ ٍسأ َِ ٍُُِن وَم إظ .ا  دو ،َ ا ِز

 ً َِ ُِم إظ َن ة، إنِف اِوا َمَزَم أُ نداً، وَُط أ ن
  :  ِم ُوع

" َُ َ ٍِل ٍلَُرِ َُُُأ  ُلََھذه و واأ ََُ نَ لَُ
ر ا  . ُر وھَءِت اَطُر وَزَل ا َكذ  تََُح وَو رِت ا

 ً ار. ات م ُطْ  ؤُ َن ُ  . ھذه واأ َُ ن لُو
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ل را  َُ  ِھٍل ٍلَُرِ ُ ُ  ُلَ َءِت . وَطُر وزَل ا
ُح وَدت ذَك اَت ََطَ  رِت اُر وھا .و ًظَ ُُوُطُ َن ".

) ٢٧ - ٢٤: ٧(  

. َم ُوُع أً أن اَد ن ِِ ھو إداُث وَرٍة  ارة

َب ِ أن ُوَن  و ، ا ً َن ُھَو إن ُ وع، أ ِن دُل اَل ِر
 ً وُو ًطَِر إَأ . ُِ مَُأ ُ و  ًِ ،َرةِ ٍِز وَرٍة

ن ُظوَن أَُُم ووا  أن أُوَن  ًَُِن طرِ َِ؟ : "هُ 
 اوق، َن اطُل َُوَن ٍب ." إن وَُِم ھذا َُم طل

  .َرة، ُدَن َدَ اراس وازات

 ُ واُ ،نوُر ِا ُوَنَزة، "وا ََُ َ واَُُوا واو
َزا واُوُُوَن، ." وُو ُوا رس، "أوُا ََُ ََ واَُُوا واو
َر اِري ال م ُْن ) ٣٥ - ٣١: ٧ُو ."(وُوُوا َِرن  ا نو
ُولُ ُوُع ِرِل . ا ِوُوا وَُوا أَ ً اطلَدِم اَوُت 

ن،  درة"اا  دم اََُب أَ م آِت".  

  رىُ ًَ وُعُ ِ َو ِ ِ  َرٌن آ َكُھ
ِ .ل" : ُ ِ وِت  ٍمُ ٍبِ لُ ذا ٍت َرب ًَُر ُِ

ورة ) ٥٢: ُ) ". ١٣ِرُج ن َِزِه ُُدداً وََُء ذه ا ِري
 ُھَو ِزم، : "ادََد اا ًِ وَنَُ ، مُِ إن

 وَدةٍ ودَ ٍَطر ،مدَد اوا اُُ م أنُِ وُنُوُن و. وُ
وإ وَھِر، وَِب ا اُِ–  م أن َُِوا إ ُروِح اُوس 

  .ُُ ھذه اُر اُ اُو   اِد ادم

وُر َن ُوُل أً، أنُ َم ََُوِت اوات ُط ظرةً 
ا دا َِن ا ًَدةد ًَوُ ت َط .  

 ًُوَ ً ِِ ًَط ُمُ ِدھمِع أَ ن ظمَأ ٌََر َكت ُھَ
ُم أراً دَدًة وَُ ٢٣ل ازُور  دُو ، . ًُُت رَِ ًة ر ُر أ ذأ

رُت َِ ، ُ٢٣ُم ازُور  َ ،" ِ لُِ ھذاَ ". ھذا ن َكذ
د ًا د ُوٌف ورُزا . َْ    َُُو ِل أنُ رذا ا ُنُِ ذا

  لُ ُت أنأدر ،ًََن َدَِة أر دُ ُ َتَََد أن أ نل؟ وَ ن ِ
  . َِن َدداً َ  ٢٣َن ُُم  ِوَل ازُور 
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ِ رىُا ھذه ا أو د وُعُ َُده  ھذا ُر .

 دَ ُم َِ َُّق،  ُُِِدرَن أن َُم أُُوراً  أ  ُوُل َن
  .َدَدةً وأُُوراً دًَ، أو أن ََُم ادَم طر ٍَددة و ٍََددة

  

اِا رلُ اَ  

َ َدوُا ِ ََُِ  

َوع اُ ِمَِ ََِدِد ِدراَِ زاُل  . ن ثوات اَل اِ
 َدوُا ِ ِ رىُ ًَ وُعُ طأ ، ََِا ِِدِ . ُلَن ِرو

وِ َُرار، َِن أ ُنَ  د ِن دا  ًَُِداً، ود ً ُمُ . 
َوِظ ِِ اَل، أظََر ُوُع اَ ا و  أِر اِد 

  :ادم

وا أِ ُت َُض اُوَس أِو اِء" ُظَ  . لَ َُض ُتِ 
لَ  ُ . ُزوَل أن م إُ ُوُلأ قا  رٌف ُزوُل  رُضُء وا ا

َن َض إدى ھذه . واٌِد أو َُطٌ واَِدةٌ ن اُوس ُ وَن اُلّ 
رى وَم اَس ھذا، ُدَ أََر ََُ وِت اوات ا َوا .

 ن ََِل وَم ذا ُد َظ  ًوِت اوات ُولُ . وأا 
ن، ن دُُوا وَت  رَوا َََِا  مُ رِ ِزْدَ م م إنُم إُ

  )٢٠ - ١٧: ٥ ." (اوات

ُل ن َُل وُمُ واِس اِد ادم، "ُِظوا أنُ وَع َم، 
 ،َل ُل ن َس ط ن ُ ".د ظ  ًوِت اوات

وَُ وُع َُ ھذا . َ ون َمُ ُ د ظ ً اوت
هُ "َول،  رِ ن ،ُطُم ودِد ا ظرةّق ھذه اِ ُمَ ن لُ

ن رَوا َََا ِر  ُدزَ".  

ُد ن أِر اِد ادم ُھَو أن ُظَِر ََِِب ِر اَِ، ا
 أََر ن  ََُِوٍد ن ِدراَِ ). ٣ - ١: ) ٨ن َف ش 

س،  دَب اِرُف اأ  داِرِ ُت أََس، إ دب اِم او
ُر ِ َداِر  أَمُ اة، وداِر  أَُِر اة،  دُمُ وأَأ  داِر

س دِب اا.  
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  ِ ِ ِِة   َل أھِ وعُ ھ ة اذه ا ْل 
ُل را" :  من ا واُ مُ مَََُُم أَك واَ مَُُطد أ أ

 ." (أ أ ُت ن ام وُد ) ١٤: ١٧ ذوِن ا َنرھُ دو أن
َُِوا وُوا  َ ً ا أطُھم إھُ وع، َن أن اَم 

طَرُح ھذا ُ ؤاُ ًراً ھِم، أن َل أ َُذ . أََُم
وع اُ" :وع اُ َر ن ٌدأ ُُِ ھل ََ طد أ 

  "اب وأ أُ؟

ُل،  ن أِم ھذه  رِل ان أ ُ وُعُ َن 
ُْم َ كَ : "اة د ". ِ ن َِّا رُم ھذا ا دُ مُ :

ُْم"  ) ١٧." (َُك ُھَو َقّ " دَ" ،" ًِ رزُھممإُ  ، ".

ُْم ِسِ◌كَ "َُو   ُهُ،  َ . َ َك اِ مَُْإ
وُولُ و) د أرََُم ِراٍف، ." َِك ا ظم ن ھذا ام

: ١٠ُو ( وِط ِذٍب، إ ٍن ُوٍف ََطِر اظم ") ِن"

٣  وَ ). ١٦: ١٠؛ُ  ،با ِ إ َُ" مُ ،من ا ذھمُ 
ُوا ن إِم ِم إذا رُوا ن ام  ن . ،ما  ُھم  نو

) َكَ (إِدْم َك .  ھذا ان اء طر، إرزُھم َِِكَ 

  ." ََل ھذا

وُع ھذا اُ ُم دُ مُ ِ ن مظا ِر" : ّقَ َك ُھَوُ ".

)  وُ١٧: ١٧ ( ِ ِرأ إ ظ ظَرًة ُدِ ُھ . ھ ِ ُ
وِن ھذا اّق أن . ذا، إَِرْب ن َ ِ َِف ھذا اق. َقّ 

 َكَ ُ . َ ًَ َكَ أن ُِِش  و زاُل  َتأ  
 ُُُِ ٍمَ  ,ِ  نَُا َِِ َمظ ُضُِو ،َُ ُضُِو .

راً أَك دَ لُ  َذَُ ،ن ھذه ا ًِ ِ ِ ن ِربَإ ًِدا
ََ) م  وُ١٧: ٧ .( رُ ذيا قِرُف اذي وُرَك، وا

َُك  وَ  ََُِ َ  ،ٍم ٍُد ِذه اَِم ُ) . وُ
  )١٤: ١٧؛ ٣٥ - ٣٠: ٨

ل َِرُف ِ ا وُ وُع  ِ ؟ ھذا ُھَو 
 وُعُ ھأو ا ِ ُل  د ُُِواُ ذيي ا دا ا َِ

 دوُا  ِ  ُدھِ.  
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  اَلُ اِس

 ََُُ  

ُف  رُ هُ وُھَوَن إِراُ ،لا  وعُ َرآ َِ ُن
َل َِِ ا وُ َوُع . ُوَ اَِم  و أَود ،را دھذه ا 

ا ََُذي أرل اَا  َُ َُ مھذا ا ظَت . ُب إَق و ھل
  ِداَر إھِم ُوع ِم ِل اب؟

 ًزاُل ِط  َن د ،َُ ط هُ أوَن ُرؤَ ُِنُ َُُ ،ً :

"   وَنُأن أ َ) ". ُود ) ٤٩: ٢ ُز رُ وُعُ َن
 ِِ  ،َل د"ر داَم  ََذي أرَل اَل أأن أ َ .

 ) ". ٌل َن  طُ أٌد أن َل وُوع ) ٤: ٩ُ دى ن د
ِ  ُِر َنو ، ُِ ا.  

 ُط م ًَن طِ وَعُ ُل إُ را َرى، رُأ ٍََُ  ُْ .

 ،ًِ َُم، رطا ُ واُ د دذي "وا َ َلَأن أ ط
 َُ َم َُوأ َأر) "  وُ٣٤: ٤ .( أن ِِو ًِ وُعُ  َم د د

طُ ،ََُزهُ، و  ُ ،َََُن إِِ ال اذي أرََُ اُب 
 ََُ.  

د َوََل ُوُع إ ِِ َِِ  ارض، وَد أن إََل 
  ٌُل َن  طََِ " ُِل أِل اذي أر َُ داَم ٌر،" أ ًِ

 َُرض وِرا  َُ أن ًِ َبا ََل، وإذ واَ ٌد أنأ
" ِن ن َ ،ِ ھذه ات ا ، ارض َ رِ  أ

دَُك  ارض  ب، أا . َُُد أ ل ََطذي أل اَا ".

)  وُ٤: ١٧(  

 ِ ُد ُ ن، أُن اِوا ُوُل ؟رََِة اُد ا ُھَو 
 ِ ُعوا . ن ذاُھَو ھَدُف وھ َُ َِر عوا ِ َد

ُد ؟ ھذا ُؤالٌ . اِة اَرََِ ،ِب وان ان ُ َف ،نو
ُم ُ وُع  ًِن اَواب. ظم دُ" .رضا  َُكد  َف " (أ

ُد ؟ ُ" ( َلََ ََطذي أل اَا َُُد أ) ". أن ُط ذاھ
 َد َُ(.  
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ِ اَِم ُھك، ذا  ِ َل إَب، وو ا وُع إُ َ د
ت ُُ ارة؟ ُُِر اُل إذا رھَ ُ ِض ار، 

أ اب، َن ... د أُِل"أن ت ُوع ارة  اب ت، 
وِدُع ُروََك أد) ".  وُ٣٠: ١٩ ُو ٤٦: ٢٣؛(  

 ِِِل إن أ ٍَظِ َلُِ ٍلَرُ َرِة َُ  َدتُِو َُِت اا :

ِط َُ ِوت، إَرص أن َُم ََك َِوت" طُ  َكُُن و د ".

َش ًة  ،ًَِد وَل إِِ َِِ  ا  ،ِ أنُ وعَ 
ال . أ اب، ن دَك أَوِدُع ُرو .د أُِل"إطَع اول، 

 ُُد أ ل ََطذي أا".  

ِِ ھذه ُِ ن ٍتَ َة د َم دو  ُِ وعُ َن د . ٌن َكد ھل
 ل اِء ان إ ُُ ذيا را  ِرُف َك؟ وھلِ ُِِ
م؟ دَِ لُ  َُِل اََ وٌمُ َكد ؟ وھلَ ََكََب أرا ُِد أنَ

ُن ن اَول،  ََ َك، ھلِ َِِ ل"إُِد أ" أن ُط ؟ وھل
ال اذي . أ اب، أَ دَُك  ارض"ع، وَل ُ َو

 َُُد أ ل ََطك. أد َن وِدُع ُرو؟"أ  

  

  اَلُ اِدسُ 

 َ َُ َف  

اِرع زلُ اََ وع ُھَوُ م َظمُد أأ . دِرُك أنُ ،َِ َُإذا در
َ ھ ل لُ  ِا  َ َُ َف ن ُم لََھذا ا ن ،ُذورُا

 . َوُب ُطُرٍق ََرًة أرِظُ ، َ ُلِ َرن ا واٍعأ ََُأر
َُ د ِ ِ َ  . ،مھذا ا ُ أن  ذا" واِعُل أ

َردِركُ ." اُ د  ُِ  ُب و ،لََمُ ھذا ا  " ََُأر
  "ِرٍل ِوَن َ ِد اُ، أيُ م أت؟

  ًُذوراُ زرَع رَج ًزاِرُ وُع أنُ ُرُِ ،لََھذا ا 
ِ .ِا ََِداُرِض اا  ُذوِرِهُ ن ٌض َط . وُرَُءت ُط

ََِْء وأا . ُِْ مو ، َطت رَض اداً اِرق أَ م 
َر ُوُع َ ھذا، َل أن ھذا ُوَرةٌ ن أُوَك . أيَ ء  دو
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 وَل أن ُوَن ُم. اذن َُوَن ِ َََِ و دُو َدُُل إ أذھِم

 ِ ِ ُذوَرُ ِزُعس وإ  ،ِ ٌَُر .  

 ُ رّا َُراِرع، ُھَو ا زُذوَر اُ ُلَ ا َرن ا وُع اا
ُوُر اُُذوَر ن أن ِرَب ُُذوَرھ  ارض. اُِرة ا َُ .

ُن اُُذوُر ن   ذاوھ رَل اَِِ ُذوِرھُ د . ِرُقُ  َنرُو
  . اُس،  َف ھذه اُُذور وََِ  ر

َر أن ھُؤء ُھَم اذن ََُرُق أذھُم   ،لَََر ھذا ا َ د
ُوُع ن    ًِمُ . دَُ وَن ِ َََِ، ون َس إرادَُم

"َ َُُوب اُمُ ." اَُ َن ،ِزورة ا وُع ھذه اُ َدَمإ د
 ًَُ وُنُ د ،ُرارا ُذَ ُو ،َُوُر إرادا ُث ،َِز إراَدر أن

ُر  َدهُ ُو. ت ُ َرن ا روُع اَم ھذا ا د ُع
َِوِب اُِن ا.  

اِرع زُذوُر اُ ِ تََز د ًَ ََأ َرن ا ُِثوُع اا .

 َُت ُھَك أواٌك رةٌ، ََت ھذه اواُك  ت اََ د ،نو
ُ  َظِم ارت ھذه اواُك ُ . اَة ن ا ،َِم ِت ََِر

وان" زواك"اأو ا ، . أن ًِ رَح ،لَوُع ھذا اُ َر  د
اواَك ت ُھوم اَم ل، واََُت، أو دم ور ھذه اء، 

وَن واُوُد ھَو أن اَس َُِ . وُّل ُ راُِق ذَك ن ُھُوٍم وُُوط
 َ وَنَُ د ُروَنُِ  ذات، وھََُِل وا.  

م ُن ُھَك . ُم َل أن َض اُُذوِر َََط  ارِض اَدة
وھذا أَ . ٌََء وَق ارَِ أو َُ َ ھذه ار َن أن ََِ َِر

ِ اُُذور ا ُزِرتاُد ِن،   َ ٍف َن ووُع . وُ َل
 َ َُ ذيص ان ا ٌوَرةُ ُھَو َرن ا ِراوع اھذا ا أن
  رن، وآ رن، وآ ٌض ،ًرا ُلِو ،ُظَو ،ِ

ذھن، ون م إ ارادة، وم ُھُ وُن  ِ ُد دََت إ ا. ف
 ،ِ ُ ُُُ  ِلَن ا صذا أَد ھُِ ن ٍءَِ َُْ

اھم وُوُ م ن َُوه دَََن . ورُِ َذ ءھؤ ُُِ ذاوھ
وع اُ.  
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 ًَ ًدا دَُ وُعُ ل، أوِل اََھذا ا   ِ رىُ . إن
ََ ٍَطر  َوُب د َنرُِ  ُلَ  ھ ِ َََِ .

 ا ،َُن ُظُِر ِداَر ا اُ و ،ِ ِ َس َوان 
. أذھَ وإراداِان اُ َو ،ُل ِح  ِ ِن َِرَق 

د ، َ َُ  أن  دَع أيَ ٍء ِرف إھ ِِن 
َط ا ِن واة   ِ ِشِق وط.  

  ِ ِقط ِ  أھ  وعُ َددَ ًدا دُ رى ،لَھذا ا 
َُ د .ُدو أ ُه  ،ِة ُطُرق دن وِِة أ د  ُُول وَعُ ن

" َُُ ،ً ِ ُنِؤُ  إن .  ،ٍّم د ُد رُ َوَُ َكدا ذ  لُو
ٌد إُج أ"!  

  

ِ لُ اَا  

ُ اُطة   

را  . ،زاُل دُرُس ظَم َِم ُوع دھذه ا  ِ ً ُل 
ِ اُطة  وُعُ ھأو ِد . اا  ت اُد ھذه ا

  :ادد

] أي  ِراِب ُرٌف ِِشّ [وَد ھذا رَج َظَر راً "

رَك ُل . َل ُ إ ًِ .ََد ِن اَِ] أو [إ ُُوي 
َ َََُِم وٍء و .  

"ِ  َرًةَ ًَِ وي ُ َم . وَُ َنِ ُ واُ نذوا
ِرَن وآَرن َ ن ًراَ ًَ ُوا .  ون رَُم واَُ َر ذ

ِرن وُطة َ َ وَنَُرَُوَن وُ ذاِ نِ ِذِه . وُعُ َب
َرَِل اَ بَِط ُء إ ُِج ا  مُ َلراراً . وَو أُد م آِت

َوا ًة إطُ لَ) ". ُو٣٢ - ٢٧: ٥(  

  د ِ  ن وُعُ َر  ،را دھذه ا  َق و و
ذن إَوا وع َن ِم واُص ا. ُ لَ ُِِ  اس

 إََر ُُوَم  ،ِِرو ِ  َ َروا ا أن.  

  ُوف ِض ا اٍب وَ ُلَُت أُ ،ِا  ُتُ د
ُوف، ُث َن  ِت ا دىَف إ ظُ ُتِ  وذاَت ،ِرَ دَُأ
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ون د أَُ َر َُوّ أُد ھِ  ردة اِر ا . ًواُل َدُِت أُو
ُُل اُور إ . وًََِ، وُُت أَِھم  اَدِء ظف رَت ھذا اََ

 ، َلدي و َكَك؟"وأُإ  ،با أ " ٍَظو ،و َق دو
ُف ُر ََن ازن، ُرَم أَ  ظُ َن ذيذ اَك اوى ذِ نَُم أ 

، َ أُُر أ أھم ٍص  ام  اطق ف ا.  

ْر َف ن ُوُن ُوُرَك و إَََت إَك ُوُع ِِل  و
! راً  اس اذن أُمُ د أن إَِِ ھذه أَرت ! إھِِِ وأكَ 

ُروَن إ ھذا اّد؟ أَُِد أن َب ذَك ُھَو  َةُ واطُا ِذَب إذا إ
 ِِِم وِ ول، وُُو ،ُروطَر ا ِ  َُ َن ُ أ

ُ أُم روا أ م أنِ َن ،ِِرو .  

ِرَن واُطةَُِف  َا َ َرُبُل وُ وَع وُھَوُ ُو .

وَن  ُ وَنَُُن ا ُث ،َ ر رة ٍمَت طِرُت إ
ً أنَ  اس ُوا   ًرا َرذي أُر اا ،ِ ر ًِ

س  ُوَن أِر .ھذا ا  ،ؤال ا   ُتك، طَرِرُو اَ
َف أََن ُوع أن ََر ھذا وم طم، ُدوَن أن َ ََُِر "

 –رُوٍب ؟ أَُِد أن اواَب ُھَو أنَُ وَع أَب اَِرَن واُطة 

ُم أ ُ ُوا أَر وُھم.  

ا بَد أ وُعُ َن إن  َش ُھ د ةطَُن واِر
ارض، أُ رُد أن ُُِم اوم ن َِك ون ِ؟ د َن ُوُع 

ل َدَك أيَ دٍق ِط؟ وھل َطَ  أٍص . دَق اُطة
 ُظْر إنوأ ،وع اُ َ َِكَ ل  ة؟طُ مُأ ِوان ا َن

ٍد ُوَن ن وُ رُد أن ُوُ َُطةِ  ُ َراً و رُ َك ُنِا ُا
  . اذن َم  ِكَ 

ُ ِطة، وذَك   ُوُع اُ ھأو ا ِ ِرُفَ ھل
ُ َوع ا  مَُِل إ نٍل واٍع، و وراَءُھم  ن؟  

  

  اَلُ اِن

 ُِر  
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وع اُ َمَِ دُرُس زاُل  . ُل  َوُل، َدَھذا ا 
 َِِر ِ  ھ وُعُ ھأو ا ِ . َوُب د  وُع أُ َم

ُ ٌِر ُروأ  ُدُث ،ِِ َ ٍَ ٍَطرِ  ُرؤ.  

 َ ،مھذا ا  ِ ََا ِدن ا ثا ِِوا وُعُ 
د َُم، . وَن ھُؤء ا ر دا ًِِر .َِِذِه ا ر

َُم م وَدرََوراً، وأرُُم أُ َرَء . وأظھؤ َ رةا ِِ  دو
وُت اُلُ وََُ َُءت، وأ د َُ رَف أن د ًُر ر 

)  اب ن أِل ط ام  وُ١٦ - ١٣.(  

 ،ُ ٍََُھم  ُ ٍظ طَوِل مََر م، وَُ َِِل وو
َد أن أُرَُم، . ُم ََون ن أُر ! َوَف أُرُُم: " ًوُ ِِم

و ًَذه اُِزة،  ُُِن اُِن أن ُوَن . وَف ُدُث َُِزةٌ 
 َن   اوات اث ارة  ً  ُرَأ ٌَ َ".  

وِح اُُدس رن ا ُم َن ُ أ ََأو مُ .ا ََُِوا ََدإ 
 ِوا ت ا ُُدسوِح ا رن ا ِر"،ترا " ُمَرَُ وا
س دِب اِت ار ن را  ي زُ .  "ترا "

"َِدَُو ِد  ُقَِو  ِرُبَ ذيص اا ".  

ا ِر ھذه اإط  َم ،ِذِهوع وُ َن ت ا َ
 ً وُعُ" : بن ا ُُبأط ي؛ وأُظوا َوَ َو ُِ مُُ إن

ً آر ََُِث َُم إ اد،  زُ مَُِطُ] ...ُُدسوُح ا را ُ إ) "[ وُ
ذ) ١٧ - ١٥: ١٤ وَُ ولُرَءَل ا ،ً أن "ا ٌِزُ َكإ  َدَث ذا

إن أَ أٌد َْظ "َء واُب ُوُع، " ُظَِر ذاََك  وَس م؟
 ًِز َُ َُدهِو  ِوإ أ ُ ُِو  . ُظَ  ُِ  ذيا

) ".  وُ٢٤ - ٢٢: ١٤(  

 ُ وُعُ َن ،َُ ھذه ا إ ُِوُ ُهو ََط وُل أن
ي زُُُدس اوِح ا را َب، وا َ . ھذه ا وُع أنُ ََأو مُ

 َِِل طِ نُُدس، ووِح ا رِل اِ ن ًَُِ ُُِ دة، ادا
ن ا رأ ًَ وُنَُ ،ِِ َءل أُ را َ  َ ا 

َرةٌ . اوات اث ن دِِ ا  ارض َُ ٌظَرة ت ھذه

www.arabicbible.com

info@arabicbible.com

الخدمة العربية للكرازة باإلنجيل

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



إ اِ ا وُ َوُع   اُود ، َ ن ِل 
ِ َِط َِطِواُدس ووِح ا را .  

َطَوًة أُ د ذھَبهُ و  َلَك ون ذ َد" : ُُِ د ،ِوا
ھذه اَُ ادَدةُ  وِ اَ ،ُوَن أً أظم ن 

أ ُِ لُ اا) ".  وُر) ١٢: ١٤َي ا دذا اِ  ! د
 ، َا  َظمأ ًَد أ ُ أ ًرُت دا ُ ،ِو ا  َسو

وُن ُھَك اُر ن اذ اذن َُِروَن  أِء ارِض 
 ًَِط .  ب اوا ،وع اُ نُُدس، واوِح ا رَدِة اَُِ

وِح اُُدس،  رن ا َنوَُُذ اء اُن ھؤُِ وَف ،ِذ ا
ظ ًَِر ًم أِِ ن ُ َلَ وح، أن ر َنُووا.  

  اُص

 ٍَ  َِظَُوِل واُُُح اِ وع ھُ م ََط إن
وِح اُُدس، واِ اُم، وِ اب را َ . ُِقطُ ًأ َُوط

 ُُدَسوَح ا راِ  ً َل دَ . ،َل د طُرس ھذه ا َد أ
" َُوُِطُ نذ ُُدَسوَح ا را طُ ". ُرَِ َن  طُرس ََوأو

ُِزاِت وم اَن، أن اَ اُم َن َُِف وراَء ُل ھذه ات 
وم اَك اذ  زاتُِب وا) لھذا ). ٣٣: ٢؛ ٣٢: ٥أ ُ أ

   ًَرًة ِ  وط َِِم ُوع، و ِرَِ ا ؟

  اطق

ي  دَل اَ أن  ،ِ  ُِو را َُا ِوُزُ تَ إن
وُع اُ ھأو ا ِ ِرَفَ ن َِِرو ِِ َِط ُ .

ل ُرُد ًَ ُرو ً ًِواِ  ٍَِك؟ دھ إَِرْب ن ِم 
وِح اُُدس أن ُظَِر َك ذا ُوُل ُُ، وذا  رن ا ُْبوع وأطُ

َُ د ً  َك ِ ذاو ،ِ.  

 أُُد ذا . ِ ا وُ َوُع  طِ َِ إَِرفْ 
 َِِِ ◌ِِم َد رُ  ب، وَ ِرن ظ ظب واِط ا . ل

َك اََ َم ا َلو ، لوا ،َط ،َُد طُأ .

وِح اُُدس،  وََِِب وِد ُوع، وَف ُؤدي ھذا كَ  را َ ٍَ إ
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ودھ  ُ اُب واُن . وَ اِ اَ اُم، وِ َ اب
وُح اُُدُس َ ًََك، وَُل  َُن ِِك روا.  

  

 ُِلُ اَا  

 َرُلٌ إ ُُطُرس

 َُد ،ِم اَِ َدرا ُُِ إذ َو ا َِِ ُل  و
 ٍُُل إَُر  وُعُ"طُرسُ ." َُُن إ ،طُرسُِ وُعُ َإ د

وإن َن ُھَك أيَ ٍء َُُز ِن د إَهُ ُوع، َُو َدم . ِن
َن أُد "س، ُوُل إَدى رت اب اد . اِرار أو اب

ل أدراُوس، أُو ِن ُطُرس رء اهُ . ھُؤَد أدراُوس ووذھَب أ
 ،ُ َلطُرس، وُ" َِ دَد و ".وعُ طُرس إِ َء . وُعُ ظَر

ٍن إُ طُرس وَل،  " طُرس دُ َتأ ،وُ ُنُن إِ َتأ
  ."ارة

طد أرة ُهطُرس، ودُِ َق د د ًظ ًِ وُعُ  .

َك اذ ْنُ م ، ر؟ ًِ طُرس َن ن، ھلو . نو
 ُُِ َن  ُل رآه رآهُ؛ د ِ َن  ط طُرسُ َر م وعُ

ْب ھذه اظرة ِ ِء .  اََُل رَ َِدكأو َ ِتْب ھذا . ا رو
ْب ھذا  اص اذن َُوَن َدَك، أو اذن .  زوَِكَ  رو

 َُ  ٍصَ أي م، وَُ ُلَ . ُوَنِر مَُ ِوْل أن
 ُ أن ُ ُدھمرُ  واُوُ م أنُِدَرم وِط ُقَِ َك واأَء . وطإ إن

َِك ذا اص  ن ٌرِ ُھَو  ٍصِ ِّا ا  . إن
 َُوُ وَنُطَ  ء، وُھَمُؤ ٌمُِ ُھَو ِ ََن ا وعھذا ا .  ھذا

 أن  َل د ُسوُ َُده..."ر ،ٍءَ لُ ُق دَُ ا لُ وُ
. وأ  ُُط أداً " ٍَء، َُِل ُلَ ٍء وُِر ُ لَ ء،

  )٨، ٧: ُ١٣ورُوس ١(

 ب رَل ا د طُرسُ َ وعُ َِ  َرآ ًرى إ
َُل،  ر؟"اأ ُوَن أُو ن " ،واِب ا طُرس َء" َت ُھَوأ

ا نإ ، ". ،ُه  وُعُ َب"  ء ذذا ا َت َتأ
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، ١٦: ) ". ١٦ل أ اذي  اوات ُھَو أَن َك ذكَ . ُطُرس
١٧(  

ُمُ ََ وُع اَول أن إَن طُرس َن ارة ا َ َن 
 َُ ِ . وَعُ ُِد أنَأ  َُ ت ََُ ُول أن َد أن

َُِزِة وِن إٍن ل طُرس د أَذ إ ًل اذي أَذهُ طُرس 
ٍت أُرى، َن ُوُع ُِ  َُ ََِزِة أنَ َ لُ . آذاك

ُم َُوا أُُوراً َر إِِد ن ِل أٍص إِِدن د ِد أ رُ ،ًا
 ُ َنِروَُ مَُُرى . أ ،طُرسوع وُ َن َِ لرِد اَ َر

 ،ًِ رار طُرسُ ُد ؤُ وعُ َ  رىَُد ا ًة ر" ُط َتأ
  ." ذك ََُدِ، أَت طُ أن َلَ . أن ََل ذَك ُ طُرس

ُل وَف ََوَن  را ََ وُع أنُ رَف ،ً مِِو َِ 
ُ وُرُون، َل أن َ ال، ورَف أن طُرس َن  وِك 

 ُ ِرِهوع. إُ ن َ ُا ت اُد ھذه اِ ُھ . ٌن أنَُ وأ
ب طُرس إطَع أ را ُ َل د ،ب را ََ  َرى ا ن :

"طِ مَُِرَُ َِ مََُد َط ُنطذا ا ن، ُھو ُنِ . و
أي  رَت [وأَت  رَت . َُت ن أَِك َ  َ إُكَ 

 ك] إََوْت إَ) ". ُو٣١: ٢٢(  

إذا وَت َن ال ار ،َُدِرُك أن طُرس َل ُھُ وع، 
ب ." أَُِ د أن أََُن وأُوَت كَ " رَب ا) ن َُأ ُ ُِد أَوأ

ُ ِطُرس  ِنُووَء( ،" َل أن ُك دا َ ن ،طُرس  َك ُوُلأ
اٍت أَك ِرَُُِر  ر َث ". وع ھذهُ ِت ◌ً ٍم أنِ  وُنُ د

ِرھِذا ة وُ طُرس ھذه اُ َم  دةً، و وُُ ت . طُرس َرَأ د
ك دَح ا ِتَوِ ،وعُ ِرُف ُ أ ِِة ا ر . َ وُعُ َرَظ دھ

ُوِد اُا  أن ُو ُرُِو ،ُ مَََُُ وَنُ واُ نذن او ر
ََوع إُطُرس و . ًءُ و َِ ظا رَج إ طُرس َب أنَ 

اً  رُ) ُو٦٢ - ٦١، ٣٤ - ٣٣: ٢٢.(  

 ن ََِرة ُِ ٍ  َُِ 

ِھب رر ار اَِد إ   َرَآ ًإ وُ ُل ُ ،ھذا
 (إ ِن ا ََِن ُوع وُطُرس  وَُِن ). ٢١َِب وُدُ وَعُ إن
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ُروا . ُدو أن طُرس َن د رَ إَِ  اد. وم وََ م أنُِ
ُل  ھذِه اَر رَد ا لََا َََل وََاََ . أن ًم أُِ

ھب اذي َن ُطُرس َُِرهُ، وِِ أََر  رِب اذ وَرُُروا ا و
ات ر َث ُ َر.  

 َُ ُدوَنط ُوا نذَك اُوطُرس وُ ب رَر اَظ دھ .

 ُا  َنودُو واُ نذل ا رن ا  وِرَُُِر وََإ د 
 ٍِأ َ وُعُ َُ ،َُدهَ َرُِ ن ُ أ ًِ طُرس . وِرُُِ

ى ھذا  ؤدُ َنطُرس، وُوع وُ َن ٌثدَ ن، داَررل ا رء اھُؤ
  :ادث

ُ  ً طُرس، أ" َُِد اَداء، َل ُوُع ُطُرس  هُ، 
ُِ  ھُؤء؟  َرَأ "  َدَمَؤال، إوُع ھذا اُ َل د

Agape ،  ُسوُ َُِ ا  ا ِا ا  وس ١اُورُ
١٣ – ا  ا . ، رىُأ ً ًِدَُ طُرس َب

Phileo . ُفَِ داا  ذيا  ن ا وعَك اذ َََُِن . ھذه ا
ؤال  َربّ "طُرس ُُب  هُ،  ھذا ا  واَبِرُف ا َتأ .

ُد دِكَ  رُ ِرُف أ َتأ .َِ ِرُف َتَك . أُِأ  ِرُف أ َتوأ
 ِ )وُِ .( َدَد إ ن ا ُِفَ ا طُرس ھذه ا َم

 ًِ ًر أو ًزاإ ُؤو ، ن  ا ، ا  ا َِا.  

َ ُِرفُ . د أَب ُطُرس ِدق و ،ُ  دُ م نَو اُ .

ُِ  "وُھَو  ُوُل،  ِ رََك أُِأ ُرونأَك ا ". ،ُُ ب را نو" 
أَت "وُُب طُرس، " ُطُرس، أُِ ُِلَِ َك وَِك وَِك وُدرَِك؟

ى ُُدوَد . ِرُف اواَب  َربّ  د  َك  ِرُف أن َتأ
َدا ا ".  

 ََُ راً وََُ طُرسُ دَُ م  ًِوراً، وُ ََل أ ،ً
وح رَن . ا قَوار اِن ھذا ا مِھ ُرُُء اُن اُ ن ُھو

َُ ھ ط داُ . ،َوع وُطُرس  ن ب ر طُرسُ َرَفَإ د
 ، ب را ُ َل"طُرس  ََ إرَع ". ً ُدأُر   ذا ِرُف ََك

ََ َِِر لَا  . ر تطَُ َُ ً ََِ ً ُدأُر  وأ
راِ  ِوراً . واُ ً ُدأُر . ًِواُ ً ُدُد . أُرأُر
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 أُرُد  ًََك َرَ ً . َُطوَ ًم ور اس اِن
  ."ُ  َطُرس

ؤال،  ا ب رطَرَح ا َ ًة ر"ً؟ َُِطُرس، أ  " دو
  ًَِ ًة ر َدَمَإ"آ ".  ًَِ طُرس َب"وُ ". َنو
ؤال"وَھُر واب ُطُرس،  ھذا ا  واَبِرُف ا َتِرُف . أ َتأ

 ِكَ أدَ ُد رُ  ". ، ب رَل ا ،ة رطُرس"ھذه ا  ََ إذن، إرَع ".

 أُرُد  ًََك َ م . إھَّم   ََطُرس"وأَف ُوع، 
ََِ ".  

 ، ب رَل ا ،ِِة ا رَِ؟"وَُِطُرس، أُ  " َدَمة إ رھذه ا
 ُ  و"وُعُِ ". ،ل وَعُ نو"  َتھل أ ،وُ ن نِ 

 ُلُ،  ؟ وِِدَ" ؟ ھلداوى اَُ إ   َكُ  ُلَِ ھل
  " َِن   ھذا ادار ن ا؟

بُ ؤا را  َُ ا طرن ا طُرس َم ذاِِِة ا ر َُ .

 َرّب، أَت "أَُِد أنَ وَت طُرٍ◌س ص ِط د أب، 
 ِرُف .ءَ لُ ِرُف َتل ھذا . أا  َك نُأ ِرُف أ َتأ

 ن ا دارِا ". ِ  ِ ِوَ طُرس َرَفَإ د ،ِِة ا رو ِ
 ،ِواُب واور اُل اُ رذا ا ب رَل ا ، ِطا" ََ إرَع

  .إنُ طُرس اذي ِ َ ُھ ُھَو ٌص ُوٌر وُواُ  ".ِطُرس

  اُص واطق

ب ذا . ََُُر ھذا اط أَد أَِل ط اِد ادد رُوُل ا
د، ادِد اا ِ  ِواُور واُد اِ" ُدطُرس، أُرُ 

ََ رَ ََك ً ". وُح رَق اد ذا َتَءَك و َق ھل
 وُ ولُرِل اِ ن َس ذا ن؟َوَم ا طُرسُ ِلِ ن ُُدسا

؟  وَل اَُن َر ذيا ،ً َن ذيل، ا ِلِ ن َس ذا
س َد إَهُ؟ ذا َس ن  دُ وُعُ َُذي ود اوول اُ را

د؟ رِن ا وُعُ ُهذي دُوب، ا ِلِ  

 ف إ تَأ ظ اوا ِرَزَ طُرس َدَمَإ َ ُِد أنَأ
 ا ِ ًوُر ََد أ طُرس ونِ ،َِدِت اُو د مُا
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دُ وُع طُرَس رة ِث وات، وَد وم اَن، . ُوراً 
ا  رة ًدا طُرسُ َن.  

ةَ  وُ َق اَُ َ لََدَم ام إظَا ا را أن ُرَُ
ا  رة اوُن اُ ِِإ ر وِن طُرسُ ھطأ 

 ا ُا )طُرس ١٦ - ٤: ٢ ( إن ،ًِ ُتَأو و
ة ن طُرس، ت  وُذه ا َح ر د وُعُ َرھَأظ رَة اا

ِدَم أَ ِدراً أن َن َا زة أنُِ ،طُرس ل نِدِإ ً
ط ِروا دِر اَ ِِزاُ ََُوا َووُ.  

وَن  رُِ ُدوَن أنرُ ًن، أو أََ ًُد أرُ  ب ر
أي أ  ًِرُوَن  ُھَو اََل  – ا ََُِ أُُطوَرِة ََِم 

–  َُ ُوُدوا . ،نورُ ،نِواُ ًأ ب رُد ارُ لَ
 ِِ ن ِر وا تو وا و ،َُ واُر ،نُطو . ذا

ُُِن أن ُوَن زءاً  –ُ–  َ ل  ُدُث  دُ َُ وع 
ِ اُھوت"ن  ُ " ا ََُ رو بُِ ب را  دُ .  

  ً ِإ ً َكطٍد أن أ َق َت؟ ھلََِك و َق ھل
  وذا ًوُ وَنُ أن  ذا ِرَف أن ُط دھ َِك؟َ ِطو

 لُ ُُد د  ،لَك ا وُرَك و ُقَِ ن   لٍُل وَأ
و اَ، ھل َِرُف َِ ا وُ وُع ِ ٍَِ . ِ ذاِكَ 

ن وات اذن م  أو ا ،ً إ ً مِط وَنَ نذس اا
 َو أيُدَ ة؟ ھلِن اِدَ ن داٍن أي  واُ م أنُ قِ ٍص

   رة، ُرَم وُ ِِوراً َدِم ارار وُل؟

  

  اَلُ اِر

  ُروُح اُوس

ُ ذاَت وم، ُطِرَح ُ وع ُؤالٌ َبٌ  ل أا  َُرأ :  

" ًِ َُ رَُِ وُ م وُھَوُ ٌدِوا َُو : َِو ُ م أَُ  ٍ
ب إََِك ن ُلَ َِك . ھ اُظ  اُوس را بُِ وُعُ ُ َل

ُ اُو واُظ. ون ُلِ َك ون ُلِ ِركَ  َِوا ھذه ھ . َِوا
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ُِ . َكََِ َكَرَ بِ◌ُو. ِتُُق ا نََِوِن اََِ ُُ ُس
  )٤٠ - ٣٥: ٢٢ ." (واِء

َص ُوُع َِل اِد اَدم ََِن اَوَِن  : َكَإ ب را بُِ
ََن ُوَِِ . وُِبَ رََك ََِكَ  َُن اَ َِون اَن ھ ًُ إن

ُ ا ت َ ِب  ،  ِن اَ ھ ُروحُ  وا ،َوا
 وَسُ َدتو ا ھ.  

ن دل اوع وِرُ َن ِرُق اَا  

ن رَوا ِم اوع وُ ِم َن رٌق أ َكَن ُھ . م
 ًَ إلِ  ُ ُدھ ٍَِد رقَُح ھذا اُس إر" :  َزوا

ُروع زَن اَ ِت ُرون. اِ ل وُھمِ ُوَن اِطَ ُُذه ََدأَ . ُ َل
ون أُُظرْ  رَا . لَِ   ِتا  ُوَن ذاِ . طَ مَُرأ م أُ َل

 َ نذَع ُھَو واَج وَن إ داُود َُ  ُ . ِم أ  ِ َت َلَف د
 َطوأ ََ إ ُُأ لَِ  ذيا َِد َز اُ َلوأ َََس ار َرأ

 ًأ َُ واُ نذا .  نِل ا َلُِ ُت إم اُ َل مُ
  )٢٨ - ٢٢: ٢رُس ." (اُن ِل ات

زَ  َر  ِ ِبَ ن ُرُ  وسُ َدأ أن  رارِ وُعُ
ُِ ُب اَس اذن . اُِبّ   ،ِِو  سواھذه ا ُ َد وو
ُ إذا أطَع اُن ھذه اواس، د  ُُُِراً . َُم أ ُ رَف . إن

  .ھ ُد وُروُح ُل اواِس  اِد اَِدمَدَة ان 

ن وا َََُدوا ظرَُم ذا اَدأ رَا نَك . ووا ذُ د
اوع ن اس اذن ُوا ُرُوَن داُود ورُ َُوُوَن ُو ،ًوِن 

 قَِ َدُھمو ََا َل أن وسُاِدز اُ ُلم أ . َُا َِ د
 ُدوِن ِِر وَسُوَن ا رَس . واواوِن ھذه ا ََدوا ُرؤو

ونُ وَع َن .  د َُِت ن أِل ان، نَ  أَب ان
ُل اُوس"ُول،  َُ ُ ا . را بُِ بَُِك، وِ لُ ن َكَإ ب

ُم اُوس. رََك ََِكَ  َُ ذا".  

 ا ََُد  

طرذه ا ن دل اوع ورُ َن رَقَص ا َُ أن ِ : َل
َر ُوَس  ِن لِ  ر ،سِة ا   وَسُ وُعُ َقطُ أن 
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 ِ ََِد . ًوُ ُواوط ِ َ وا طََ َََوَن وا رَا  أ
و د  اِد ادد،  . وَِوٍة ُوَس   ِِة اس

وَن "ُروِح اُوس"ارُوُل ُوُس ُ َُ وع  را َُ و ،
  )٦: ُ٣ورُوس ٢." (رِف اُوس"

 ،ظِرِه أن اَ ھ اَب،   َرىُ ًَ وُعُ َطد أ
ُم اُوس ُ ذيوح ا رح، واَِدأ، اَم . اُوهُ أُِ نذوُع اُ َرَأ

ُھم وَف  رِ ن ،وسُ َُظَر واُِ إذا َََا رِ  ُدز
ن رَوا.  

  اُص واطق

َن اوُت طرَح َك اؤال اذي طَ طر َُُر ھذه 
را دوس؟ : اُُروِح ا  وُعُ َو ا َِِ ِرُفَ ھل

بُ  ر س، ھلِة ا   وَسُ ُق َطُ د  ُقَطُو  ن ا
 ا َ وِدُم ا ھل ،ّ رَ؟ وِّرَ وُ ٍل ِ وَسُ
ن اُوُد  أن َُِ اَ ،َل ن اَُ ِوُت ُوً؟ أم أَك 

ََطُ َل أن ،ِ ِ َد َر  وَسُ ُر رَُ  س؟ِة ا 
 وِسُ وُع اُ ھأو ا ِ ِرَفَ أن ُط ذاھ.  

  

  الُ اِدي َر

ِط ُة  

َِم اَِ َدرا ُُِ زاُل  . ُل  وَف ،لَھذا ا 
ِطِة ا  وُعُ ُ ا ِ . ُرِظُ ِدأ  وُعُ 

ِطِة ا  وُعُ ََُ رى اُا ََِا َا ِِإن . أ
 "لَ" ،Parable  نَا َُ َن، إذ ِھز ن ٌَ رُPara   و
ballo  ً . ،ُوا ُا " ٍءَ ِبِ إ "  أن "وا
ُِ ".َُ ُد أنرُ ٍَ ِبِ ٌم إُ ُِ ٌ  ُل ُھَوََ . د

ً إ . َن ُوُع أََل ٍَُم ل  وُعُ ُ ،َِا ِ ِا 
ِطِة ا  ََُ ا ِب اِ . َم ھذا وَعُ ُر أنَُو

ا ِص، وُوا َِروَن  اَل ذِھم ا رِ ُوَنِِ واُ نذِب ا
  : ارن
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ّ واَُر َرٌ " رَ ٌدِوا ،َُِ لََا دا إَِ ِنإ .  أ
 وَف ِِ  َُ ھذا رَا . ل ُتَ ُرَك إُأ مُأ 

ة و ل ھذا ار زَن اِظَن اِطس اا .  نَ ر وُمُأ
َأ  لُ ُرُوع، وأُُء أن . اَ دَ ن َفو ُرا  وأ

َل رَع َ دِرِه ًِ اُم إرَ أ . ر ِ َََو اء
ِطُولُ . اراً ُدوَن ذاك أ رَُ َِِ زَل إ ھذا ن إنُ . َر ن لُ ن

َِر َُ َ نَو ِ◌ِ ت َُ) ". ُو١٤ - ٩: ١٨(  

َُو َُِف رَُن، وَن، . ُھَِ ُد إً راَِ ًِم ُوع
ُ ًرى ِة ووَِ واٍِد  د أوُ وعُ . وُِ ُن ُُ وََن

َُن، وال ن اِ ِِة وَوَِ ارُِل ار رن ان ھذ . د
 ھطأ ا ِن ا ًا دِ َرَن أَُ رِد ا ً ًدا  وُعُ َطأ

 . ُر  نَُ رن اھذ ِ َِ وُعُ َرَد أو ا ََِن اُ أراَد أن
ِطِة اَِ ھأو .  

َت  ُ  د ٍَ  ٌوُ ،  رَ ن ُھَوَُ رن ان ھذ ٌدِوا
ودَُا دا َِِإ  َِظُ . ًراَ َن َدَُ وَن رََن ا . ُوا

َن  ا ر وَنُوَُوَرُھمُُ وَنَُد واُوع، وُُ . مََُد دو
ُ . ًوُع ِ م ھذا ِاً ذا ِر َن ُھم رِ نم أن . وِ ُ وا أُد آ

 ٍ د ٍَطر مُِوُِ مِِط ِلِ ن ،ُواوُ أن ُ ُدھمرُ  واوُ
َ طرَُ . واوظ راراً ُدوَنُوا أو م أنِ ُ أ.  

ٌر، أي  ِراِب   ل ُھَوَل اَھذا ا  ُرُل اُ را
ون ن إوِِ اَُود را ِِِ بِرا ا َُ َن . َن ذاو

ذا أَر ُُب . اُروَن ُروھَن ٍل َُز ن َِِل اِب اَُوِديّ 
ِرَن واُطة ا ل إُوا . اوُ م َنِر َا ُب أن ُد اُ م

ُم ُطة در إِِق ِم دارة ل أ ،ًةطُ.  

ََُ  ُن ل   ،ِِوَل ذا َوُر ّ رَةُ ا ت"أ "

اتٍ  ر َس . ٍلِ  َُ ن أنزاء، وِة أ د  ُةوي اَ
 ّم طُْب ن َ ًِ . أِ أن طُب رَھذا ا  أو . أ ،ِ َل ل

 ًِ ًَُن ر م ،ِوَن إَُِ واُ ذيِس ا ُرَ . ُ َل
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  ٍَِرُِ وُعُ ،ُه" ِِ َ َ د ". ،ِ َ ُُ َدأت
ِ ن َدذَھْب أ م و ،َِِِ تَإھ.  

ُر م ُرؤ أن ر ِ َََو اء ا  أ . ًِواُ َن د
 د ُ ة اق، ُوِ . ووً ودَد اَف طه

ِر وَل، . ُ ً ُرى ِِكَ  ا وُع إُ َرد أ" ھذا ذھَب إ
راً  رُ ِِ ". ،ًرا رُ  " ًأ ِطُ م ُ و ". إ َر د

 ِطُ م ُ َن و ل ،ًَُ ط َسو ،ُ ًُورا ط نُ م ،ِِ
 ًأ.  

  اُص واطق

إن م ُْن د َت أداً ة ار، ن اطَق ا ّذه 
ََ ُ أن ُ ھذه اة أ وُع ھُ أ ا د . ا َتُ وإذا

  ةذه ا ً وُ َ ن ،واٍت طو ُذ ةَت ھذه اَ
 لُ ُِطُ ٍة ر . ،ِِِن إ رت را د ووِت ار َُ إن

 ، ذيا"ِ ط  ِفََد اد َن ُ أ ". َََب رَد ط . نو
  رَا ُ َ ْن ھذهُ م . ُْب أيط مق، ون ا ْرَُ م َوُ

ِ، أََن ً، ھ أن  د أطَ . َء طَ ِرُفَ َن  ،داُود َ
." ُروٌح ََُِرة، وٌب ٌَُِر وَُِق"ُرُدهُ   ُدُ ِطُ ُھَو 

  ).١٧: ٥١زُور (

ُظُِر ھذا اََُل ُِوُوح اَ ا أوھُ وُع ا ة 
 ُ ا َِواِطا  . ذيِس ا رىُ ًَ وُعُ د أوو

ِم وطَب ر  َِم ُوع ط رافِ وَنَُر . ِرُفَ د
َِ  ُف ط اَ ا وُ وُع   ،ٍقِة إ  ِ ِطَ

 َُ ٍصن و ٍةطُ  ذيص اا ًُف أَِ ل ،ن
َ َُُ َ وُعُ َء.  

ھل أَت ِطٌ، وھل ِرُف ذَك؟ أيَ ٍص رَُب ن َِرَف 
ِ ِِِ أن ََِر اُران ِطَ . ٍنَُذ ز َِكِطَِ َتَرَِد إ َتُ ن

ُ ًطِة اذن م ُووا د؟ وَف ُُر د طول، ھل ُو اوَم 
ِ  ََك  َِطّ ٍ؟ إن َن ا  َُك، ََ ْ إن 

 ًِط ِِو راِفِ ُبَر ٍِط َ د ِ  َكَُ َقد.  
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  الُ اَ ِر

  َن وَُُونأٌَص و

 و م أوظ َكذ ُدُو ،وع اُ مَِ ََدار ً ُُِ
وع اُ م . وُعُ َو ا ِا َظر إدِد اِ نُن او

  .ِِ ، و ِ ، و أٍص ِظِرَك وَظري

 ِا  َظرا ُُِ ن  و ِص ا وُعُ ھأو ا
 َُوا ،وُ ِلن إ ِا رل اَا إ ُِر َوُن، دُوا

ُھَك أرٌََ . ارا َن ُوع وارأة اِر َد ِِر ُور
، وُ ِلن إ ِا رِح اا  ًددا وَنَُوَن  وَُن وأروإ

َُن ھذه ا ُم  . دادِر ھذه اِذ َل  ُأ  ّ
ُھ  . نداد اوَل ا تظُِض اَِ ُوَمأن أ أََود و

َُا ُُِ ن اَروا.  

 َُھذه ا ُظُر إ  ،ً أو ، رِرأة اوع واُ َن
 و ،رأةذه ا وُعُ ھأَو ا َِِ ُل  وَُد ،ِِق أھداَو

ُو ً . َز أن ِ َن ،ءُب ھذا ارُ َن د ُ َرأُ أ
ِ إ اَل ودَُن ا ِِطر  رةِا . َ ودا ُروف أنن او

 ال  ال، وَن ھَن  أ ، دُا ِراا وَُ  ت
  . اَِطَن ت  ََُطُ اِرة

د َن دى اَُود أٌم ِ َُد اِرن، وذا دُ وا 
 رذه ا واُو ُدوَن أنرُ ٍلَة أ د قطرن ھذه ا وَنُُر واُ ،

د َن اَُود َِروَن اِرن، . ُ وا اُُرور َر اِرة
َِرة ا  ُروَرُوَن اُ  واُ مأ در مََُرُھو واُو .  أ

 رذه ا ُوَم أراَد أن د ،وعُ َر َرًةَُ َز َد أن  ،
 . ُد َن َ ِب اِرة، وَف وَط اِر َد ِر. اِرة َرأُ أ

 ،َس َد ِر رن ا َبِ د َن .  

ُ َوع اُ  و ،ُِِد أ َ ُن   دُرُس د
 ُ  لُ ُن ُ .َطشَن اِب وَن ا َ د . ن  َو

 َطھذه ا  ًدا ُوُفُر اس، اطراَرِة ا ِعِِب إر ِقرھا
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ُل داً َ َُروا طً، ود . ن ام رَل اَأر ُ ُدو أو
 ،ُروهَذي إَم اطن اِ واَُلَ َرُ رِد أنُ ن . م ُُِد أَأ

ُ أراَد أن َِرَد َض اوت ُ   اء َ ھذه  أ ِِواا
  .ارأة

إن َت َدَك أدِ رة ن ارد أو َُ  اس، ِرُف 
ُوُوا ُ طُ  ،ًََك أء ن. ِداَر ِ اء  إِراد َ اس

ُ ُِس ٌِث ٌص َكَن ُھ َب . طَِح اِن إ ٌََك درُھ
َُدھ  اءاِت اَُِرَدة َن ََن، ا ن َََدھ أداً َد ُوُوِد 

 .ود رَف ُوُع ھذا ار. ٍص ِث

ً و ٍذه ون ِْظ َل ُلَ ء وُع أھُ طم أ ،
َ ُه ذيت اوِل اِ ن ،رأةَن . ا ََراِھوُع اُ َھَل د

ً إرأًَة ذاَت ٍَُ  –اَُوِد واِرن  و ،رِ رأًةإ ً 
وھَُ . َُدِم و ن َد و ،ََُطو َُ َھَلُش ُھُدوَء و وُ ٍدوِد أُ

َِك أن ََرى َُُم ُوُع ھذه اَرأة، وَف ُمُ . َ ِِِ ھذه ارأة
َ َََُُ.  

وع اُ َ ٍَِو ًو َُرى اُ  ت َف َءُلَأ .

َر َف َن اُر و َظَر ُوُع َُرَ  و َ َل  ،كََ ًة إ
 ُ ) ٢١: ١٠رُس ..." (ََظَر إُ ِوُع وأََُ : "اب ا ،َُِّث َرأ

 ُ وَع أُ رَف أن ذيُن اُر اُ َن َف َءُلَأ . ََن إ لُ
 ُ َوَع أُ رَف أن وعُِ  . أن ًُِد أَوأ  ً واُ صذا أھ
ُ ِوع ُم َ ن َنََُِ . ُ أ ََِا ََء اُؤ وُعُ َل د

  .وأََُ ٌن أن ھذه ُل ھذا اء َ اَرأَِة اِر. أَُم ُدوِن ُُروط

ُ اءات َد ُوع َِِ  

 ََدأ د َِ ََِت ا ِ ِو  َُد وُعُ .

وأن َ ََك َت اَ َِِ . طََب  أن ُِط ًَُء ََِربَ 
 َُ ًء◌َِدأَ ِل ُرق طِل اَُد أُھَو أ ، ٍص . َُءهِ وُعُ ََدأ د

 ُلَ َن ،طرذه ارةَك اِ  ِديَِر إ ً . َِ
ِث  ٍَص ِرّي ُھَو أٌر َُر إِدّي،  دَد ا رُ وِدّي، إنَُ

رِ رأٍَةإ َ ً  . ًراأ رِ رأٍَةإ َ وعُ ُثِد َن د

www.arabicbible.com

info@arabicbible.com

الخدمة العربية للكرازة باإلنجيل

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



َ ً إرأٍة شُ   ،َِِرِ ًُِ رِ وَھَُ ًة .  وھذا
 َُد ََدأ د  ٍءَ لُ ِرُف وُع َن طء، وا  َرَظ

َ.  

َز  َطِش ارأة َءهُ، َرِ َدأ د . د رأ وُنُ   ،ذاوھ
َم ُوُع رٍت . ا ا أطھُ وُع  ِِ ھذا اء د د

َا ِِوَ  و . رىُھداف أ ءذا ا ًِ   درِھَن  –وُ
 َُ َم   ا طروُع . اُ ھأو ا ِ َل  ن أنا ودَو

اذي ِرُُ " اََطش،"ھُ ل ھذا َُر ٍََِِ ُ واَِدة . ذه ارأة
ُ .ن اِت ا  وُعُ َز ر ،وُ ِلإ .  

ط رأةت ھذه ا د . ،لو َِطَ  وُعُ َز ر" لُ
ن َرُب ن ھذا اء َطُش أً، ون ن َرب ن اء اذي 

َِل اُء اذي أُطَ ُِر َُ ِوَع ٍء . َش إ ادأُطِ أ ن طَ 
 دٍَة أ إ َُ) .  َوُ١٤، ١٣ ( لَوُع اُ َفداد، وھذه ا 

  . اذي طُ اَطُن أن َِدهُ ُ وع

 ُم ُن دى ُو رأَةُ أِت اَ  ،ءا َِداِ  ُرِء، وا ع
 .َِط  ًزاً أو دةُ ر رِت اَ . تَ زوَق و د ُوَو

 ُدل ،َن زوُ م ٍلُر َ ذاكُش آ تو ،ًِ أزواٍج ِ
ِد اََطِش ء رُ ن قََن أ ََط أن  . ءذا ا ًَو

 َطردد وا  َُرأ ،رأةراً ھذه ا وُعُ  َم  ا ن  ٢٨
ِا رح اا وُ ِلإ" : دَا ت إََو َ ر ُرأَةِت اََرَ

ھذا ادُد ُھَو ." َھُوا أُظُروا إ ًَل ُ لَ  ت. وَت ِس
ِل اَن أ ٌدِت واإ رأِة ا ٌفَو ُ  ،لا  داد

ََط وَرَوت ِه ان ا تِرَو ، .َا  ذه اِ !  

  ُِ وأَرٌ 

 ،ّء ان ھذا ا َرُب  رأة أوُع ھذه اُ َرد أ
ود َق ھذا . رَوي ُ اُرون ن ھذا اء ِ َ  ُُِهٍ 

 م إَدرة وِِل ار توذھ َ ر ُرأَةَِت اََرَ د ،ًِرَ
ِه اا وع وإُ.  
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َز ُوُع أُ  ًوم  ر ،ِح اا وُ لإ 
 . اََطش وُ  وُعُ َل٧   ،ُه" ْل إُِ ،ٌدِطَش أَ إن
وُھَو . ن آَن   َل اُِب َري ن َطِِ أُر ٍء َّ . وَرب

 ََُط رويُ ذية اُء ا أ أ ، َرُب د ط َفَِ ن
 ُِ وَف ،ھذا ََُط ِةُء ا رويُ َد أن ند، و َُء اا ُ

ِ  مَِ نذطَش ا ُروي َّ ٍء َرأ ِ ".  

ُ لِ ءاِت ُوع ھذِه، وَف ُواُِ اَس وِم او اذي 
 "رَدة ام" إَِِم اظ  . دوِن ،َكِ وِبُ رَد اُ ن

َل إَھكَ  وُ ة أنَء ا َل أن َط ن ،سُِِه ا . د
ة  ُوَل ھذه ا ذيُر اا ،ھط ن تَ ،رِ  ُرھذا ا َإ

ورا ًَ.  

 ُھَو ا ا أوھُ وُع  ھذه ا  ُراه ُد أنرُ  نو
د رى . رأة اِر اَط، واِطذه ارأة اط؛ ھذه ا

ا ا أوھُ وُع ذه ارأة، رى وِ ً ا وُ وُع 
رھظ ٍصأ  . وُعُ و ا ِ ِدرا  ُل  ُ

َن اَُن ِص اا  .َس ھذا اَك؟ أذ  ًِرا ًِ ُء
َل ُُروِر ُوع َر اِرة، وُ ً َرى  ھذه ارأة 

ُ إھَمَ  راً   ،رادإ  ًو   دة، اواَر . ا  و
 ُن أ وُعُ" َرُ مھذا ا َء إ  ما ُ بذا أن  ھ

ِ اب ".  

ًة ددة  أن ُواَِ ادي ر . ل ط ٍرأة َ دِ
اِر، ھل دَك ذَك اوع ن ارِس واھِم ذا اوع ن 
اُطة،  َن دى ُوع؟ وھل َِرُف َِِ ا أوھُ وُع 

 ِص ان؟  

  

  اَلُ اِث َر

 ُم  

 أن ُؤَِن  ِو رَرِة اِن ا ُوم أُروَن اَُِد اَ ،فَِ
َ اوم ِن واَة ِا ََط ت اَ  َ ُن أنَر . اَد أظ
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 َ ِا َط ا وُع أنُ ن أوا  وَن إُ ن أنُِ َرُِن وا
 وَنُ أن َ ط ھذه ا وع أنُ َل؛ و . ِمَِِ را دھذه ا 

 د ِِ  ُوُع اُ َو ا ََِر اَِأن أ أود ،ا
 ُم ُھَو َُ ن َح ر:  

َب اَُوُد ِن َف ھذا ِرُف اُُب وُھَو م م"  . مَُأ
ََذي أر ْلَ  َس  َلوُع وُ . َُ َلَ ٌد أنَء أ إن

َِ ن ُم أأم أ  ن م ھل ُھَوِرُف ا) ". وُ١٧ - ١٥: ٧(  

َد ٍُم ُِوس: "ُھ ُھَو ا  ُوُ ُُوعُ  رُ ُتَ أ .

 ُم ُھَو ِ ". ؟ م ُھَو ُم ا َن ِرُف إن َف
د  اص اذن  رُ تَو ،  ھ َ در اون اَ

ا ِروِم اُُ ٌَرِ ُھَو ،وھُوَن . ومُ د ٍصةُ أ د َكُھ
 ُ َس ُھَو دَب اا ن ُوَنِؤُ  مُو ،ع ام أُ  . ُھ

  وُ وع٧ُ ِلَِ ن ًراَُ ً د ُد ، . ُھَو َُ ُولُ أن َوُ
 ُو ِ ُم.  

َم َف ُُِن أ دُ ُن أنُِ َف؟ و ذه ا ِرَفَ ن
ي ن  دا َأ َد و ؟ ُم وع ُھَوُ َم أن  ًرھُ
 ِِ ن ِراِ َكوذ ، وُا  ُ ُھَو َُ رِھَن أنُ

ِدَن راَدِة ََل  ُو زوُلَ أن ُُ  ُُ . َِكَ  ْق ھذاَط .

 م ھو َُ ُم أنَ ،لُ ھذاَ د ،وعُ َِ . ھذا
 ،ًِ وُل وع، اُوذا ا ِ َِظرِة ا ٌِضُ" ،َمأ د

ُ وع ُوُل ُھ ". ،دھَ ل أ" . َكذ ُرَس ا . ًَك أو
دَ ُل ھذا، وَف . ون َمَُ  اُد اِ . أن ُِزَم إراَدَكَ 

َُ".  

ُوٌط ُھَو اَطء أَُر : "ُْذ واِداً ن ِم ُوع ٍََل  ذكَ 
  زواَِك، وُ ْذ ھذه ا وط) ٣٥: ٢٠أل ." (ن اذ

رَت أن ُطَق ھذا ام  زواِكَ . زوََِك وأوِدكَ  ر َك ِرْض أََ .

دھ َدأُ اش  زواَِك ھذا، َس ن أِل ن َُل  ،ِل 
ِطُ  ِلن أ . ،َِب اطوا ً ُقطُ د ،ُل ھذاَ د

َُِف أن طَق ھذا ام ُُِن أن ُِدَث َوَرًة وراً  وَف 
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وِن ھذا ام أن ُِدَث َوَرةً وراً َ َِك َ . زواِكَ 
ِن ھذا ام . أَوِدَك، َ أھَِك، أو َ اص اذن َُل َُم

 ًراَوَرًة وَ ِدَثُ ِكَ أن لُ .  

إذا أردَت أن َُرِھَن أن  ُھَو م " ُوُ ُُوُع ُھ ُھو، 
 ِ ْلَإ ، . ُْ ِكَ . ط   ُرؤُ َف ل ،َُُطُ دو .

َُ ن رٍم آُ م َد رُ َس  َك أنُُِ ل ھذا ،وسُا 
 م ُھَو ".  

ھل رَُب ن َِرَف َِِ ا وُ َوُع ِِ ؟ وھل 
 ِِط ِد رُ ،ِِ  وُعُ َو ا َِِ ِرَفَ ن ُبَر

  ِِع اوا  وعُ َم ُقطُ َِك؟ وھل  َِك؟
 َُ رِھُن أنَُ م نَك، وِ  وع اُ َم ُقطُ وھل

  ُھَو ل م ؟

  

اَ ِر رلُ اَا  

ُت اس ِوَأو  

َوع اُ ِمَِ َمظِ دُرُس زاُل  . َر ِرِهِء آَِدِد إَِ ُن
 ِراُ ،لا ََُِ ُف رُ هُ وُھَو َن إ . ن ًأ َُ وُعُ رَھَن د
ِ وِل أوِ . بِ رِھُنَُ ا ،ُو ِلإ  ُدِھُ ٌ ِ َكُھ

  : أووِتِ◌ ُوع

و ََد . وَن َرَس اَ. وإذا َرٌُل إ ُُُرس د ء"
 ََْدَ َُ َلُد أن ََِب إوع وَطُ . ُو  ٌَدةٌت َوِ ُ َن ُ 

  . َِ ُھَو َُطٌِق زََُْ اُوع. ا ََرَة ًَ وَت  ِل اوت

" َِِ لُ تََد أو ًَ َرَة ََُذ إ زِف َدٍمَِ ٌرأَةوإ
. َءت ن وراِِ وَت ُھدَب و . ِِِدْر أن  َُن أَدِِطء وم 

ِزُف َد َفل وا  .  

"َََ ذين ا وُعُ َل . طُرسُ َل ُروَنُِ ََُن ا وإذ
واِذَن َُ  َُم اُُوُع َُُوَن َك وزَُوََك وَُوُل ن اذي 

 ََ . تََر د ًة ُو ُت أنَِ  ٌدِوا ََ د وُعُ َل.  
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" َُْرََوأ ُ ت رََدًة وَِرُ َءت ِفَ م رأَةُ أَرأَِت ا  ََ
اَم َِ اب يََ ٍب ََُْ وََف َِرَت  ال ُد . ِِ  َل 

كِ . اَ د ِكُم. إِ ِإذھ) ". ُو٥٦ - ٤١: ٨(  

  رىُ ً ُ ًدا دُ وَعُ رى ،ا  ھذه ا 
َن واََُن ِص اا . ًَُد أزِ ن ُھوُع . وُ َد إ

ِراِش اوت، وھذه ارأة ا واٌِد ت إَِ :  ُُِن َُن
 ًَ َرَة ََُذ إ ِزُف ت . ًِدرا ْنُ م ،دا  ،وعُ 

 . أن ُوَن َ ِن  وٍت واِد ِ ٌدُِ أو  را لُ
 دُ وُن وَُك ووءاً . ِروَن اط ا ِن أووت اس

ِل، وُوُن ُھَك ادُد ن اِص اَُن، َف ُِذ 
ِت اس؟ وِب أوََِ ُفُ د رارات اا  

ِووُع أوُ رَف ،َُھذه ا  . ،رأةھذه ا ً دَم أو د
 َُدَم واَِد اة و مُ . َوا و َن ،نَن اھذ َ ُن

ً، ون م ارأة  ُر أوَِ ت ة اَِد اوا واُو  روَنا
ِزٍن أو . ا َن ذاَتُ م ُرأَةا  أ ،ََس اُِد رواَن ا د
 وَذةً . أھُ ت د ،ِوا . َن ،وُ وِسُ    ًَرا ظُ

 ًن، وَن ُرو ً أن ُزَل  َن أ ٍِت  َس أَُ أن
َ ٍ اس  ِِن (إِوَت ). ٣٠ - ١٩: ١٥ ً ِر ُفُ تَو

ِب ن وِن ُوع د َدھُ ". وع اس"إطر   وُد وھذا
 ً ِدأوواَد ا مُ ، .  

 َُأن إ ًِ ،ِدواَدَة اُ َل وأ ،ً وُع أوُ دھ ذا
ت ُوُت َِل ُد ِِرأة؟ أد اِوَ ُھَو أن ھذا اواِد َن ِد 

  ،رةا ِِإ َ َدة ن ا ًَ َرَة َََر إََت ھذه إ
ِة إ ََرَة  ًن ا َِب وُ ِوَذًة،  دُ تَ د ُرأةا

  .رًَ، وُظوراً  اطَ  ارن

 وو َن ُظوراً  . د َن دى ھذه ارأة إ ًراً 
ُت أن أَُس ُھدَب َو ِِو إَط"ذَك، إ أ ت ن وَت، 

َُ ُم أَأ  ،طَ ". تَر د ٍمظَ ٍنن إ َرت د
د . طَب ُوُع  ازَد ن ان. وَت ُھدَب وِب ُوع
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 ،ِِؤاُ ِلِ ن ،َدَث  ًَِ ِرَفَ ن ََزوأ َ" ذين ا
 َََ؟ "ُرو ٍَطر ََُ  ً َك أنذ َد دو . ُرُِ

 ًِؤُ وَنُ ن أنؤُ ُنُِ  ُ رى، أُِ أو ٍَطر ،ُس دُب اا
 ً  رِ.  

  اُص واطقُ 

َ اَ إن اطَق اِ اَل ذه اَِ اََُ ھو أن ا
 َََُُدَك و دُ ن نَك اد َن وم، إنا ًَ َكوُ َمُن . ا

   رَأ ً َكوُ َوُ ،ََُن ا ًوذاُ َتُ إن و ،ًُ َتُ
 ُا  َنََُِن واَدَُس اا لُ ًَ وََُ . ،ن ا  وُنُ د

ََدان ا دز أوَرِض ا ن ُرَِ وُنُ د أو .  ھذه ا نو
د َء ن أِل اِص . اُِ ُر أنُ وَع ُوَك ُ ًرى

 ُِدٌر أن َُِم ُوَن أِؤُوَن، وُ نذا .َك اد ِرَف ھلََ ُن
ذه اِ؟ وھل َدَك ان َُد َدَك وََُُ وطَُب  ُن أن 
َِ أََك،  َن وُُ؟ إَِرْف ِ ا أوھُ وُع ذه 

  .ارأة، و ،ِن َُُ اوم

ا ِ ِرُفَ ن، ھلِؤُا ِص أن ا وع ن ََُ
اَُن واُوذن؟ ن ََل َك  ًً، ھل َد ُدمُ 
 ِِ ن وُن أداًةُ َِك؟ وھلِ ن ،ما  َنوذُن واَُا

وذُوا رَِص ا وموُع اُ وُ ا ِن ا ُرُ َن
  اوم؟

  

  الُ اِس ر

  ُت اَة

َوع اُ ِمَِ ََِدرا ً ُُِ . مُِ ُھَو  ُد دُ ُراه َ
 ،ؤال اي ا د ُِواُ ،ُ َِ" ِرِإ  م اَِ َد َھل

راَ، أود أن ُظرَ " ِ؟ دھذه ا   وُعُ ُم دُ ُث دادِض ا إ
َِ ِمَِ ن َرةَُ ٍتر.  

 ِِ ن وعُ قَا رذا ا ُوا  ،ً ذي : "أوُم اا
وُح ُھَو اذي ُِ. أَُُُم ِ ُھَو ُروٌح وَة را . ًَ ُدُ  دََا  أ ".
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) وُ ٦٣: ٦ ( ُ "د " دِر اا " : رََا طا
، َدِةَُ دوِن " ،وما ِ ُ  أو"رََا َُد ." َطُ ذا

َِر أن َدُ  ُد ً؟ د َن ُوُل اَء ذا َُد َل، 
وح، ) ٥: ُ١٥وُ) ". وَن أن َُوا  ًُدوََ  طِ " رُدوِن اِ

وُُِ . ُُ طُ اَر ُدوِن ََُدِة ، وُ  ُد َِء
 َُ  ُد ،ُِدو ة اَا ُُھَو ُروٌح، و .  

 رىٍُت أر َة د وُعُ َم د دو ِِ ذي : "نُم اا
د [أَُُُم  ِس ُھَو ن ذا ،ِل اب ال  ُھَو َُل ال 

ُ ًَ ُ ُرى  ِِ د ُوُل، ]." أََمُ  م "إُُُذي أُم اا
]." َد أََمُ [ل اَب ال  ُھَو َُل اِ . ُھَو ُروٌح وَة

)  وُ١٠: ١٤(  

 ، وَلَُد اُ وعُ ُِد أنَأ" ، وَنَُ د
 ،َُِدُث ٌء ُم  ا َِطر ُ وَنُوو–  ٌِّء ُرو .

ُ ًو ُم ًة ُرو ُُِ ِو رَدُث اَو." وھذا اُ د َن  ُن ھذا
ُول ُو ، ُُد َم أن ان ََ ر، وُوب  رُس اوُ

  ِ َ ٍََ ٍَطر) ١٧: ١٠ُرو .( ًَ َُ رھذا ا
  .ُرى  ِم ُوع

 رىُ ًَ وُعُ ِ َر وآ ٍر ًُوا أ  ِِ  :

م ِ وَت ُ َم طُُوَن ُ رُدون َُوُن ُم" ََ إن) ". وُ
 ) ١٠، و٧: ١٥ ء، و ن لُ ُوٌح ٌب ُ ُدو و ھذا َم أنُر

 َُ ذيوع ھذا، اُ َر ُمَ ،بََ ن دَوھذا ا   إذا
 ًَ ِ  رىُ . ُس ؤُ وَف َُ أن ٍَراِ ُوُل ُ إ

 ِرَن إراَدِة وأم، وُرم وأَُِن إراَد ًُدُث ھذا، . إ د
  .ُدُث ُِزاٌت َظُِ  َم

 ِِراَزِ ََِ ءإ ا ُِرُ . ُءُوُل إ ،ُه " أ
 ِ◌ِِن وُطُرِر ا تَ َُوُطُر ِ َرأ ن ِ ِ ِرُزأ .

ُھَك اَُر ن ارق َن طر َر  وِِ وَن طر َِر 
ِذا، أ أِرُز ِ ِ، . ان و ،ِِل ارق َن اِء وارض

وَف ُِدُث ِ ََُِ إ ًَن أِر وأِل ان، وَن أِر و

www.arabicbible.com

info@arabicbible.com

الخدمة العربية للكرازة باإلنجيل

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



ودِ ُم أُر ان وإراَدُُ وُطُرَ ُُ أِر . وأِل ان
ِرا ٌَ وٌرُُُدُث أ د ، م . وإراَدِة وُطُرِقُ رُزأ ذا أ

 ِ . رازةھذها   ء ." (ھ١١ - ٨: ٥٥إ(  

َِ وُع ھذه اُ َم د ،ِوا . ُه  َم د" : إن
َت ُ  ُوُِم، دھُ وُن ُھَك إٌم َن إراَدِة ِ وَن 

ودھ ،دِ .  ُطُرَُموُُِ أُر ِ أَرُم، وُطُرُق . إراَدُِم
ُم   ،مُ وُنُُؤون، و  واُُط م أنُِ وُنُ ،ونَُ

 َِ ِبََ وَنُُط.  

ل َِرُوَن ِ ا وُ وُع ِ ،ِ راب 
، َُِ  أُرُم أَر  ن ِ ،َِِن إھُ  م ل

وإراَدَُم َ ًََُِ إراَدِة ؟ إذا إََرُم ذه اَُِ ِوع، َُِوَن 
  .ا أنَُ  ُھَو ُروٌح وة

  

  اَلُ اِدس َر

  اَر

ِم اَِ َدرا ُُِ . أود ،را دھذه ا  ِ َل  أن
: أي ٍص ظِرَك وظري –ا أوھُ وُع اَِ ن 

بُ ََ ُ  َر ان أرَِ ََ اَُِري " رُروُح ا
اُُوب ُِدَي ُوِرَن طق وََ ُر وأُرَِل اََُِن 

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

  وُعُ ُرأَه ،ءن إ ٌسِواِقِ◌ِع إ ھو ِِا َُطھذا ا
ِد ٍنَ ،رةِا  ٍَ . َب درَجوط ،َِِر َِ ذھَب إ

، ودد  اح اِدي وَ ادرَج إ . ِِِ ِر إء
ھذا ُھَو "ُم َل  هُ، . ٦١وان، وَرأَ اداد اُو ن إء 

َ .ِن أ َمِ ُتِأُر  وھذا ،أ  وھذا ،ن أ وھذا".  

 َو ا ا  َد د  دِرَِ ،ِِ  وُعُ ْد دُ م
 مھذا ا م إِن أ َء نذس اا – ريظرَك وظ ٌسُأ .

ُ أُرَِل إ ام ِرَز ل "ان"ودُھم  أ ُُ نو ،
  ن َن ھُؤء ان؟. ؤء اِن
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  اَ، اُور، واَُور

أو إ ُو  َطَت ھذا ان إذا در ًَرا ُوُل ُ ُد أ ،ء
ل . ُُد اَص اُن، َِراٍف  َراُ . ُد َِن

َك  ِرُف ََك ن َِِك  ُر وُ ع؟ وھل ش واو ُرُ
َك َت  ًَُذا ُؤِن؟ –  لَ ذا َُم  َكت ھذه  أي أ إن

د وُ َوُع  . ًََُك، ََك أن َد ِز ًََرًة  ھذا ام
َُو ُولُ أ َُء إ ام ن أِل . ُرى  أٍص ظركَ 

ٍة رأُ  أنُ وَع  َهُ وَُم، َن . أٍص ظرك ر لُ 
  . ُنَ َُراً 

ة ن واُورَن  رِر ا ِرَز َء ُوُع أُ َل
. ود َن ُوُع واِ ًَِل ذكَ . ةُ ٌَ وِ. واَُروِن

ُر ُض اِس ورُون، وُُم ار   ،ةِط ا َتو
ُع ُ ًَرى  اِص اذن دُھم د وُ َو. ُُطون

د َء ََِ اَََر ُن، وَء . َُروَِن واَُِري اُُوب
  . َ اَء َُري اُوب وُروِن

؟ وھل أَت ُل ُ رُد أن َل أم  ُج أن َل؟  رُ َتَھل أ
ُ َتُر ھل أَن ا ٌد؟ إنََُ َتَك؟ ھل أَِك وأھوازوا ن ٌر

. ذَك، ن ھذا ام اظم اذي ُ َوُع ُ ًَ ُرى ك

وھَو . َت ذَك اوع ن اس اذن ن أِم َء ُوُع إ ھذا ام
وح ر ًِِ َك ُ . َء ُِك  وِن أِ ة رِر ا ِرَزَ

 رَُم اُوَن طِر  نذا ،وأ.  

ً؟ وھل أَت ُوٌر  ٌد ُرو َُ َتً؟ وھل أ ُرو ََت أھل أ
 ً َك ََُ وَعُ ن َكذ َتُ ة؟ إنِِب اوا ن ُروٌحو

ُوُل ُھ، أَك أَت . ُوُل أَك أَت اب اذي َء ن أِوُھَو . َُرى
ل رَُب ن َِرَف . اب اذي ن أِِ ُھَو ٌِر  اِم اوم

ِ ا أوھُ وُع إ أَِك، َك إََ  َِك اََر دَل 
 َدَل ا  رُوا ،ََراَدَل ا َءوا ،ودُُ.  
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  اَلُ اَ ِر

  رُكَ 

ِم ا َِن درا رآ ً ُُِ . وَف ،دراھذه ا 
ِر  وُعُ و ا َِ ُل  . وعُ واِب َََدأُ ِدرا

  : ُ ؤاِل ُِم ُوس

" وُ ةَ وإذاِرَث ا لَذا أ مُ  ًِ َُ رَُِ َم
 دوس. اُا  وٌبُ ُھَو  ُ َل . َُرأ َفَ . بُِ َلَب و

ب إََك ن ُلَِ َك ون ُل َك ون ُل ُدَرَِك ون ُلِ ِرَك  را
واِب أتَ . وَرََك َل ِكَ   ُ َل .َ ْل ھذاذ . إ ُھَو  وأ

َر  ََُل َِوع ون ُھَو َر؟ رَُ أراَد أن  

إٌن َن ِز ًن أُورَم إ أر َو : َََب ُوُع ول
 َ َن ُوهَُرَوا وََوهُ وُ رَوهُ و رََ وٍصُُ َن تَو . َرَض أن

 َُُِ َزرآهُ و قطرَك اِ  زَل ًِھ . َر إذ ًأ ِوي َكذو
 َُُِ َزَظَر وَء و نَد ا .  َو َِء إ ًِراُ ً رِ نو

َد راِِ وَب  َزً وَ . رآهُ نَ  َم و د  ََُراً وأر
 ِ ََُدٍق واُ إ ِ َوأ ِِ ن . داَرَرَج دأ َ   دَا و

وأطُھِِ ِب اُُدق وَل ُ إَِن ِ و أَت أَر َِد 
ي ھُؤء ا َرى َر َرِ ًِذي و ََن . ُرُوِ أُوكَ 

 وصاُ .َ را َُ َ ذيَل ا . ًَت أوع إذَھْب أُ ُ َل
  )٣٧ - ٢٥: ١٠ُو ." (واَْ ھذا

ُھَك ُث ٍت أو ِھم ة، أو  َُِھم َرب  ھذه 
 ا . مََُُ ت َنذوص، اُا  ُدھِ ُوا َُول، ا

" ِِزاِن إ ُن َأ  َنرُ ، وُنُ َك ذيوا ، ُھَو  ذيا
  .روَن دم ھذه ا اوم." كَ 

 َُوي، أي َرِھِن واا  ُدھِ ةا  َِا ََُا
َُ ِدة ِم أد ُدوِن َزاِن إَذن، ا دا . ت ،ُُول ِ َُ

وأَت . َديِ ، ودَك َِكَ . اذي  ُھَو ، واذي َك ُھَو كَ "
 رة، وَُك ا  وتا  ِزُف َكإذ أ ،َُّ َُِ َكد

َط كَ  ورُد اأُر و ِد اِو  رُت  ".  
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 ِا ََوعاُ ُُ َك اِ ب ھرَة واا  . ھذه
  ًَِص اِريّ  وُ ُدھِ ب . ارَِة واا  َُُ

  ." اذي َك ُھَو َك، واذي  ُھَو َك  أي وٍت إَت إ" ِت، 

 َِ َك َلَ ن وعُ  ا ھذه ا ً  . ن را 
َج ذه ا ََُث ل روُ أن َط .  َم ا أ  وُنُ  دو

ون ھذه .  اح ََ َِك ِد  ھذه ا َ اة
ُوُع ُرُد َذ َِرُوَن َِِ . ھََُ  اة اُ  وع

ا و  اِص اُن، ل ارُل اُروح  ھذه 
، وُرُد ُوع أن ُوَن ھؤء اذ زءاً ن واُ ِِن ا.  

 ًؤاُ وَعُ َل ،َُ َر رُ أن وُأراَد ا ، ھذه ا 
ن، َ َُِودّي، َن اُودي  رو" ن ُھَو َر؟"ُؤراً، 

 َُرَ ط رُدوّ . اَ َوُ َكدا ذ  لَُدھم . و َدأُ اَن او
كَ : ُھو ُدوَ ُضَُِك وَرَ بُِ .َوُ ن َدأُذوا ھذا اُ م ل . وُھم

أ س اِواِت ا ن ًداَِن ھذا واوُ وِسُ  ُوھ . ھذه
 َك ُھَو أيَر ت أنََدُھم، وأََُ ت د وعُ ھ ا  ا

ذه اطر أَب ُوُع  اؤال، . ٍص ٍُم ِ  ِكَ 
  .وھذه ھ ا ا وُ وُع  اَرب" ن ُھَو َر؟"

ي َن  ُُ ھذا اََل اظم َن َطٍ ام وط، اذ
 ُ أن َِرَف ِ ا أوھُ وُع َُن أ . ِِطوا َ إذ

د رأى . َر ال، ُد أ ُم َِط أن َھَل أيَ ٍص ُمٍ 
  .وَدُھم اُن، أََق ِم

" ل اِرّي اِ،"ُھ ، ھذا ام اظم اذي دُوهُ، 

اُ وُع ن َِرَف ِِ ا و  اِص اََُن،  د
 ٍبرََ ً مَُُِ نو .  

  

  اَلُ اِن َر

 ُ اَض   

رادھذه ا   وُعُ و رى اُا َا َت، رأ
ً ُرََِ َُُِرُوا . اَ ِِ   اس  ،َُذه ضَ د
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ا  و ا ِ . ،بِ ا  وَتُ َل أن َرًةَُ
ُل را َ رةا ِِ وُعُ  . ِ و ،ُا  مَُ ِِ

َُ اَددة ُھم وطدةً . أدَ ً دةدا ُ ودت ھذه اد أوو .

 ََدةُ ادا ََُت ھذه اََوَن . وأُ أن َ ٍَ لُ َذاوھ
 ََ.  

ُل َن ُ َوُع ِ كَ  رن ا ٍدِوا لُ  ُ  َكَن ُھ ،ُا
 ِِ َ وَنَُو واُم وُوَع أُ رَف أن .  ِِداُد اولُ ا

 َ وُعُ ھ رة ات اُف ھذه اَِ ذيِح ان ا
 ،ُُِِر"ُ َم، أا  نذا َُ  بَد أ َن وإذَُا م إ ".

)  وُ١: ١٣(  

اُھم طرَ ٍَور د طَب ن ُل واٍِد  د وَعُ ُِد أنَأ
: ُم أن ُظَر َر ادة إ اِذ ار وُطَق ھذه او اددة

َُُم، ھذا  أ أ. أن ُِوا ُُم ً . و ًدَدةً أُطُم"
 ً مُُ وَنُِ . بُ مُ َن ِذي إن مُ ُس أِرُف ا ذاِ

ُُ) ". م َِض وُلُ ) ٣٥، ٣٤: ١٣  وَف ،را دھذه ا 
ِِ ِ اَض   وُعُ و ا َِِ.  

" ُ واِد، أواأ ً  مُ"  

َ ھ ن  وُل ن " ا ن ً ُ بُِِ ،ءِا أ
 رفو  ن َِدد ُو بُِ . َ ن  رِف م بُِ  نو

) ".١ وُوا ) ٨، ٧: ٤ُِ نذل اُ رُد اأ َ دادھذه ا
 ُ وَعُدةدا وھذه ا ط . َِ ًِ َرَفَإ  وُ ُولُر

 وُعُ ھأو ا . ،ِِ  ُ  ،ِوِل اَُِر ِرَفُ د
  دَمإ" "نَُِ لُ را ِ رؤِسِ◌َر . أُإ ُ ُدو أو

ُ ِوع  َِ  ِذ ،ِِِ  ُو ِلإ  َُ َفَو د ،ُ
ُ ُوع ذي أوَع . اُ  ،وعُ ؤ رَر ا ُم دُ  وُ َن دو

 ِِداِد اا "ذي أا ".  

 ً  ُ بُِ أن َ ِن أ ٍبرةُ أ  

 ُظنَ  ذيُھَو ا ُ  ،ول اُول ُھَو َرُرُس اوُ ُروَن أنَا
س، اح اِث ر  دِب اا  ح اإ ُ  َب
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ُووس اُورُ ن . ح ُھَوھذا ا  ّوع اُوَا 
و رواِھب اا َِ .ُح اس ُھَو إ دِب اا  ا ِ 

 ُوا  وُ ن ر ِراُح ا١(ا وُ٢١ - ٧: ٤ .( 
  ِن أ ٍبرَة أ لا  وُ طُ ،ھذا ِح اإ

 ًَ ُ بُِ أن . ِضَا ُظُر إ وَُد.  

 ِدد اا  ،وُ ُرُِ " َ ن ً ُ بُِِ ".

وُھَو ُُد ذا أ ُ أن ُِب ً ُ ن وَدُھم أُوَك اذن 
ذه ا واُِ وَن أنُط  َ  مُ . طُ ،نِدِد اا 

ر، اَآ ً وُ وعُ ذِ ِداِ نرھُ ھ ا ذي ُھَو أن
ا.  

  ِِب اَض ا وُ طُ ،رِوا ِن اَدَدَا 
 َِ ِ   وُعُ و ا ِ ِرَفَ أن  ذا

 ِ ُ أ: "اَض  َرتِذا أُظِ َما د إَوا ََُل إَد أَر َ ن
 ِ  َِ .  ُھَو أ ُ ل أ  َُن أ  َس أ  ا ھذا ھ 

طِ َرًة ََُل إَوأر ". ،َِا ََظُھذا ا  ُفُ مُ"  أ
 َد أ ُ َن ء، إنِا ًَ ُ بُِ أن ًأ َ َ ذاھ   ".

َُو ُوُل  ُ أن َِرَف ِ ا أطھُ وُع  ،ب 
  َُوُع د َت  اب ن أِل  د ذيم اظل اِا

ط.  

ا  دادھذه ا ََت ِدراَ إذا وُ ن ر ِراِح ا
َِ ِ اض  روَرِ◌ِةَ ً ِإ ًُف أَِ ،ُوا . ،ً

 اَول  ادد  وُ ُُِ١٦" :  ْتُ ا  ْتُ نو  ُ
 ِ ُو ِ ". َرَإذا إ أ ُھ  وُ ُوُل وُعُ ھأو ا ِ 

 َِوَھِر ط لُ إَِ ،  . ُتُ ، ِ  واِت ُُِ دو
 ُُ  ُتُو ِِ  . ِ  ُتُ ، ِ  ُتُ َدو

ِ . ُھ  َ ذه ا ُ  ِو ُنرھُ َت  د َُ َو أن .

 َ  َرواو ُظروا إ أن َدھ سِن ا.  

َِ ِ اض،    وُعُ و ا َِِ ََُم دراُأ
 ِِح ان إ ًَط ةُروِح اِو ٍ رو ََرأ َك أن َُبن أط
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 ارُول ھذا، وُ َُ ذيِل . اَِ ن ضرذا ا ُل  و
 ِ  روَرِة وُعُ ھأو ا َِِ ِرَفَ ن ، َوُ ولُرا
َد اَب اَرة ا ن أ ِ أن  دُ ِول أن ،ضَا َِ

 ً ُ بُِ . ن بدوذه ا ًَِ . ٍن  ھذه ا َْ
 . ِ ِراهُ ُل وم ََِ وُعُ ھأو ا ِ ً و ِرْفَإ ،ُم

 ً.  

ُوا  وُ َِن ِر ِح ان إ ٌَط  

 ھِ  ا ن ً ُ بُِِ ءِا ن أ لُو  ن َ
 ِرفَو  ن َِدد ُو بُِ . َ ن  ِرف م بُِ  نو .

  َِ ما د إوا ََُل إَد أر َ أن  ِ ُ  َرتِذا أُظِ
 ِ . َ َُن أ  َس أ ا ھذا ھ   ََُل إَوأر  ُھَو أ ُ ْل أَ

طَِ َرًة . بُِ أن ََ ذاھ َد أ ُ َن ء إنِا أ
 ً َُ.  

إْن أَبَُ ُ ً َُ ُت  و ُ . َُُم ُظْرهُ أٌد َطّ "
 تَ  د .ِ ِِن ُرو طد أ ُ أ  وُھَو ِ ُتُ ِرُف أ ذا .

ن إََرَف . وُن د َظر وََُد أن اَب د أرَل اَن ِ ًََُم
  وُھَو ِ ُتَُ ُ  ُنوَع ُھَو إُ أن .  دََو َر د ُنو

ا َ ا ِ  . ُو ِ  ْتُ ا  ْتُ نو ٌ ُ ...

 ًهُ أأ بُِ َ بُِ ن أن ُ َوھذه ا ١. (و وُ٧: ٤ - 
٢١، ١٦(  
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