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ل ولُ اَا  

" َوُ لإ ظَرةٌ إَ"  

  

 رَ ِت وا إََُن إذ ٍتظَُ رٍب آَُ  ُت دَ د
"،ِل اِظ  " َِ ا ََِل درا ،وُ ِل ً َُ ُم دُ ا

 َددَِد ا . ِ ِ ِنَ ن ُل وُھَو ا ِِراَء َدِدَِ نم اُذي أُب اَُوا
  َوُ َلإ  رُت َ ،ً ِإذا ًَ َنِو ًَ  ُص ٍَُت أَُ

  .دداً َد ار

راَء ذا ال، َل ِ . ارُول ُو ُھَو ُِب ھذا ال  
ِ أن أِرَف اَد اذي  َِِب ُوَ، وذَك َِدي أ َن 

ِا رَل اَب ھذا ا ذا وٍحُُوِ ُرُِ َوُ ن ،ِراءةٍت : "اوآ
ِھذا ا  ْبَُ م ِذِه اَم ُد وُعُ َ رةَ َرَُد . بأ ھذه  وأ

َُِت ُؤُِوا أنٍُ وَع ُھَو ا إُن  وُ َِوَن ُم إذا آُم ةٌ 
 ِِ ".  َوُ٣١، ٣٠: ٢٠.  

  " َُا " ُ َُ ُن أنُِ  أو ،ًَ رِھُنَُ ٌَزةُِ ٌن "ھرھُ
 ِِزيُ ".  وُ ُرُِ  وع اُ َن د ُل أھذا ا

و ادِد ار .  ،ََِق ار ن اراھن اُِز، أو ات
ْل ُل ات، أو اراھن  ُ م ُ أ وُ رُِ ،رن ھذا ا

 اُ  وع زُِو . ا ُ أ ُرُِو ت اا لُ ُدُھمَل أ 
 ُ ُبَُ ت ُِب اُ ِرِه َُما ََإ  ،وعُ َِ.  

ٌن َِض    َدوُ لِِ ُھَو ِا رل اھذا ا أن  وُ ُرُِ
ات اُ  و ََرَك  ًِِ ذهِ . اُِزاِت ا أَزھُ وع

 نإ ، َا وَع ُھَو اُ َن أنِؤُ أن أراَد ُ  ،َرھوُھَو . إ
 لُِ ُ ُدھرُ ة اا ُ ِوَ  وُنَُ ،ُنِؤُ د أ ً ٌَُِ

 ِريََ ٍن .َن ا ِوھذه ا َُ ة وُھَو"دة اا ".  

   ِ ُأ    ُبُ ُ ب، ُھَو أن ھذا ا ُ ُُِر أٌَر آأ" ُ
ُوز را "َا . د ُسوُ َُدهََ   ٌلِ ُھَو ِا رل اذا ا
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 ُوُل أنَ َب" ًَوَن آُُط وَدَُوس ١." (اُورُل ُھَو  )٢٢: ١ھذا ا
 ا إَد اَُود ِو را  ِِوز اُ را َُِ ن ٌلِ.  

ل ن    ودِد اا  َفو ،ؤ رَر ا وُ َب در ھذا ا 

َِِت ا ،ُنھذا ا ُ َِطُأ  روَف ا ظوع : "اُ ُنإ
ٍب ارَ ن وَنُ أن دُ   َُده ِرَيُِ ُ ُه هُ إطذي أا  َُ و 

وُ ِدِهَِ ِِ ِدَ ًِرُ ".  

 ََ إن" ََُ "مِھ ٌَرةُِ . َِدَل اا ھَو أن  وُ ُُُو و
َِ" ًِل َ  ِزَرِة َطُس َن ن اذي أُِط ُ َن  ِزَر ًَُ

ُرو ". ،وِم ھذه اَُ  ً ِظَرًة إ ُسوُ وُلُ رُف اُِو
 ًِ رّيِا ِر ِن ا ُبُ د" : ًِ مَُْأ ُ ورُُذه ا

ُھوروَُِت ذاِر ُن اذن  دُر اِأوا ت إََوس ١." (إُورُ١٠ :

١١.(  

 ِرا  ودَُ تََد ور اُُھذه ا لُ ُس أنوُ َل د
 ِوُا َدَم اَإ ،ًِ وَنَُ تَد ،ِّاTupos  ا ،

َ طوَذَج اُ ل ،ًوذُ .ُرُِ س دُِب اِأَدَب ا ◌ً ُس أنوُ 
ُم ٍِل ِزيّ  دُ راٍتِذو ٍَِ ُوٌءَ ّرن . ا َت ذا

 ُد أنَِ ،وسُا  ز  "  ُذِ  ٌ ِ َز ُھَوا
 ،ًَُِ ً ً ،ءُن، واُِص، اا ُ وُنُ  ًِ

 أو ا ِو را ،ا ُُد ".  

 َُن راِھم إن ن أ ًول أُرُس اوُ ُم . ُر ھذاََُ
 ًَراُ َسو ًَر . ،نم إراِھ َن ُ ُس أوُ رََد أن أ نو
ذا، وُ َوُس ھذا ). ٢٤ - ٢٢: ٤ط) . زٌ أَرُ وُس أن ھذا 

 ُم ِ : ًَ َفَِ أن ِ ،س دِب اا  ُ أ
 ً ِز ُ م  ر . ءن واِص واا أن  ھذا

إََذت  -  ً إراھم  ًََ  - اَذُوَرة َ َطَُ ِِ ٍن 
 وراً ُروُُأ ِِ ن َم ،قَأ.  

   ،ِا رَل اَب ا ُسوُ وَلُ را ُوُل أنأ د ُُدهُأ  ھذا
ِزا ُودَوز اُ را َُ ًِدَُ ،ؤ رَر اِ َب  . ُرِ

،ؤ رَرة  اُ ٍَطر نو ،ِ ِب ٌَُھَو ِر ، وُ َُ ذيا
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 رِ . ُكَ ا ا د وَنُ أن َ ،رَم ھذه ا ذا أرد
  .و ، ھذا  َ  إِل ُو. أَز ھذه ار اَُرة

 وُ ُلَب إُِنََوَُ   . لُ أن طا ُط وًىَُ ِد
َط ًرةً داً  َُ ٍت ِدُم؛ وََُ . َطا  وُ ُلُر إََُو

َرل اَن ا . وزُ را ُِِ ُبُ  وُ وَن أنَُ د ،نو
، ُھَك داً ذَك ا اَقھذه، ُدِرُوَن أ ُ إ وُ ِل . َكُ

 ً ءُن واُِص واُذ اِ ُث ،را َك اذ ًِدا
 ًوراً ُروُُأ َُُ ،رَل . آإ أن دھ وَنُُدر ،وَن ھذاَُ د

. ُ ،ٍََُو أَُق إٍل َن ال ارَُو ، وو َُِب َِط 

ُر اَرة َُ َ وَن إُ ،قا َوا ھذا اََُ  نو .  

   ٍَُِ ِ ِبَِ َبُِ لھذا ا َن أنِدِرُ ،وُ َلم إُرأ إذا
 ٍَطر  ًَوُ ٍ ِزَرةَرُ ٍ ِزر ٍَُِ أو ،ط ٍَِر , وإذا

ِ◌ اَُرة،  رَز ھذه اأ ُكَ ا ِا  ُواَ ن مَُِر
َِ قّ  وُ َلوَن إُِ وَف . ِراا  وُ ِلإن إ ُظَر إ َل أنَ

 ر، أََودَد ا ًددا ،َز  ھذاأ ُكُ ا َِض ا مُ ِرَكُأن أ
وُ ِلإ  ودةُوا رة اا.  

وُح اُُدس رُھَو ا ِ مَُِرُُد أن أذي أُرُل ا وُح اِا . ،َطَِ
 رَن ا إذا إ ،ِو را َََز اَُ أن ِ َس ِ  ُُدُسوُح ا

ُول ُوُس ِن ). ١٣: ١٦؛ ُوَ ١٦ - ٩: ُ٢ورُوس ١( را ُرُِ
 أن ًِ ُبُ د ،بَ ا" ً ُِز ُرو َُ  و را ََُر ." اَ ُن

 را َََم اَ أن ُطَ  ِّ طأِو ا ِّو رذا اِ ًَو ،و
وِ اَُرى  رَق اِا  َُ وَف و رُر اَ ُنا ،ِواا

ُول رُس اوُ وِلَ ِبََِ ،ََ . أن َ ذيل ا وُح اِ ،ذا
 َا ِا رل اَز ھذا اأ ُكَ أن إذا أَرد ،ِ َل ق، ُھَو أن

 ٍمَُ ُُدسوِح ا ر ٍَطَِ َ .  

 دِرَك أنُ ُھَو أن ،ِا رِل اَز ھذا اأ ُكَ ذيا ُِح اِا
٩٠  %ُوُس، ور ، لأ  ُُدهَِ  ،وُ ِلوى إَُ ن .

 ُلت أَُ ذا ،ُوُس ور ،"ظرةا َُل ا ".

 ُھَو وُوٌد  إِل %  ٩٠ونَُ . وى ھذه ال ُطِقٌ  
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ُوَِ  ُدهُ  ال اُِ اظرة أو اُطِ ا ھ أل 
ُوُس، ور ، . ُ  أن  ھذا  نن ھذه ا ُرِ

 وُ ْبُ م و ًُِ َن  ، وُ ِلإ  َرأُھ ور اُن ا
ِا رل اھذا ا.  

اِ ھو  رِل ان ا ِرُبَ د د وَنُ أن َ ِث ٌحِ
ر اِِّ اوَ  ا ُُدِرَك أ نأنؤُِر اَِ  وُد ا : ولُرا َرَأ

 ق، أن ٍعِ ُسوُ" ِم ٌِو ، ن ِ ًَوُ ب ُھَوا لُ
 ،ًِ ِ ُنوَن إُ َ ،ّرِا  ذيب ادِم واو ،ووا

 ٍِ ٍل لُِ ً ھَُ ". ً ن ُهرأ ذيا طھذا ا ُرُِ ،
َن اُب ادس ١٧، و١٦: ُ٣وُوس ٢ ُدو ِِن أ ذيد ان ا ،

ِِ . ،ًِ ِ ُنوَن إُ ُھو أن ِِِ ِس دِب ان ا ُد
ُ ًل ٍل ٍِ أراَدهُ  ُُ ابُ  ھُ.  

س َِِر اُؤنھذا  دُِب اا  ٌَدةِوا ٌَُد ِرَوُ ُأ  :

ودُ وُب ُر اُؤِِن وُوَُد ُ ،ًَِطِ . أن َُوَب وُؤَِن ل
 ،َُُُ ا ، َوُ لَك إذ   ،ً َدُ ًراِ َنِو ً ِ ُ

 ُو ََُ أن ُ ُدهرُ ٍِ ٍلََ لُِ ُُ َُو ،ُُ َؤھ .  

 ، َوُ ِلإ  ِد َ ا ََِن ا ُرَُد اَوُ ُ رى أ وَفو
ٌ . اذي َوي  اَِر َن اُ َََِؤن وُ َر ھذا ا نو

 . اُؤن ََِدِف أن ُ َُِؤِ  ًُِوُوٍح َِرِ  َوُ ِلن إ ُلَ ھذا
وُس ادُِب اِر اأ َِِ  ًدارَ ًراِ . ريُد اَھذا ا

  .ن إِل ُوَ ُھَو ٌِح آر  َِذا ال اَظم

 را  َوُ لإ ُ ُ   

 ، وُ ِلن إ ِرُبَ د ِ َل  أن  ُرٌَح آِ َكُھ
 ِِ وُ ِلَر إ ًِط ًُ َكُھ دِرَك أنُ ُل . وُھَو أن

ِص ا دةر ٍة ُرَِ ھ ُوُس، ور ، . ،ُُھَد  لُِو
ِ و ُا  ُدھِ ا طرِس ا ِِطَ ٌلُ  َس ن

 وُ ِلإ  ِ را .  

 ذُوَرةٌ  ھذه اداد ا رأھ ن َِ اح  ُھذه ا
َن  ھ دو ُ ل أُب ھذا اِ رَُث أ ،وُ لن إ نرذه ا
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ُ َؤَِن أنُ وَع ُھَو ا، إن ، "ات اُ  وع، 
 ِِ ٌة إذا آ  وَنَُ و) ". َوُُف ) ٣١، ٣٠: ٢٠ََِ د

 اذي ُُِر أنُ وَع  ُن ا زءَك اذ ً  ،ِطَا  ُھذه ا
ُھَو ا ،َِِ  وُ لَر إ ُد م وا ، نإ ، َا ،

  .ُوُن د إَََت ً آَر ذا اِل اظم

َِأ َُ  

 أطِ ُوُوٍح ر ًد ِِن َِ ھذا  وُ أن َِ  ًءِ
 ُ رٌح آ َكل، ُھاوُ لَر إ ُرأ  دِ . َكُھ

َِر إ  وُ ُبُ وَف ٍَِأ َُ . ن ٍحإ لُ 
ا ِھذه ا  وُ ُبُ وَف ،لِت ھذا اإ .

ُل ُھو وؤالُ اوع؟: "اُ ن ُھَو " َر ُرُِ  ُو  ِت لُ
ن ُھَو ُوع  ِِإ .  

وذا  أن "  ُھَو اُن؟: "ُؤاٌل ٍن ُُب ُ ِو ُھو
 ُ أن ُؤَِن،   ط  وَل ن  وُ وع؟ُ ن ورُذه ا َنِؤُ

وُظُِر  . انُ  وُُِر  ُھوَ . ل وُُِر أ ًذا  ان
ِة ُطُرٍق را ٍ ُھَو ان دِِ ُرُِو.  

 ًرار، إِ ِ ُبُ  وُ ُد ذيُِث اؤالُ اا ،مُ
 " ُ ھ اة؟: "َد ار  ھذا ال ُھو دةُ اھذه ا ھ 

 وُ   ُرُِ راراً ا ِ ُبُ ؤالُد ھذا ا وَف ؟
  . وِراراً ُ ل إٍح َد ار ن ھذا اِل اظم

 ُِووأ َُا ُُِل ھذه ا ُ ،وُ َلَرأُ إ  ،ذا
 ِھذه ا  رةُا ِرَز اأ ُكَ ً ھ ًِ  ُدھَ ا ِز را

 وُ ِلإ  . ٍَِون أ ًِ ،رَد ا ًإ ،وُ َلرْأ إإ
ا ھذه ا  :ة؟ا َِھ ن؟ وُھَو ا  وع؟ُ ن ُھَو  

و رِت اوُف اََ  

 َُرَن إِوَُض ا َرأُ أن ،ُ نِ سِ وِلُ رن ا وا" 
َ) ". د، ُرُد أن رى ُوع َوُن ) ٢١: ١٢ِوُء اَُب ھُؤُر َطُ

َرل اَن ا ٍلق إَِر أدِم وِ رآ ِويََ ٍحِ رأْ : إإ
  .إَل ُوَ طًِ أن رى ُوع
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َ وان دُِر ھذه اإط  رِح اِ مَُِرُأن أ أََود ،
وُھَو ا ،وُ ِل : ھذا  نرِد وات اا أن

 ِّو را نَِ َرٌض ل ل ھُھَو . ا  وُ َلإ ُروا أن و
إ لُو ،ِّو را نَِ َرٌض دةد ٍَ َِ ُھَو ِِن إ ٍح

وِ ھذا را نَِرِض ا  . دراِنُ دادِ (وأي أ ( تھذه ا) أي
بُ وع، ط  )ات ر ًَِوراً راُ ُدوَنَ ،

 ِزّيا . ا ََُو ًِدَُ  وُ َلرأُت إ د ٍحِ َظِر ھذه
ُت طر َر إل ُو ھذا، . راَء ذا ال  دو

ِص ا ن ا َوِر ا ا ُت إ وو:  

ل وِح اا  : ُ داً، إ َر ذيا ا ،ا ُ إ
 ا ُور، إة واَا ُ ِق، إذي اٍن واإ لُ ُرُ ذيا َوُر ا

ُ اَلُ  إ ، َءُس أا َُِ ة ُوا ِطُ ُ م، إھذا ا َء إ
ُ إُن ، اُ ،َوع  وُح، إَُا ُ م، إا َ ط ََر َء ذيا

 ُأ َظنُ َن ذيري، اِم  ادَا ِ ِبَ لراُِك إَ ُف، إُوُ ُنإ
 َُ ِ َلَِ ذيُم اَُن، اُن اإ ُ إ ،.  

ِح اا  : َت بُِ ذيََرح، اا ِطُ ُُدهِ وَف
 ِِداِ ن َُن ارھُا ، َلَُر ھَطُ ذيب، وان ا ِِواأ

ِِ، اُص اَُِزم اذي أَزَم  َُذن إَزُوا َھُ، وُھَو اذي 
َل اَء راً  وَُ ِدُر أن.  

َُِدهُ اَُم اذي َء ن ، اََُم  : ِ اِح اث
  نُوع، إرَِوّي، ان ازات، اُِد، اَوا  ّل ،دَوا

واُص اَود، واُِر اُطَُق ص، وُھَو اَرُس اََُظُر 
.  

ِا رِح اا  : ،بَُلُ اُ روُھَو ا ،ِ شِ  وِديَُ ُ إ
 ُرَم أ ُ َدوَ  َه اا طُ ، َُِھ ُ إ  َُ ذيد اِرُا ُ إ ،ُ

ُل اذي أََر  را ،َا ، ا ُ س، إُد اِرُو ،ِِءا  َا
 طُ ،مُص اَُ ،دا َرب ُإ ،ُْ  لُ َ رِرأَة اا

  . اة، وُط ان
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َب اَظم اذي  ط  ُدُ :  اح اِس طوع اُ
 ََُھو ًر ً َوَز ِق . أنِ ن ًداَُِ َن ٌنإ ُإ

ٍر وَِم أن َُر ُوَس ُو  ،َدَُل ِ ٍش وَل  وََ
 وُا . ٌِدلُ ُ َل أ ذيص اَك اذ ُإ . رضإا لُ ُنَد ُ .

ِا ُ إ . دُِر اا لُ ُحِ ُ إ .  

ُ ُز اة، وُھو اذي َُل ً ذا :  اِح اِدس ُد أَ
  . َزى

ِِح اا  : َم ًِ  ن ذي أُم اُا ُ إ . ُ إ
 ُم اُأ ٍََدَر ََِِء اوُد ُرؤُُ ِ َبُِذي أا ،ّدوّي اََُم ا

 ِ ِضَِء ا واُذا أ واَُ . َن ،مُ ٍنََ ُِدوِ واََُر دو
) "! م ْم إٌن َّط ل ھذا ان: "ُرُھم اَود َوُ٤٤: ٧ - 

 َُدُر أظِم إَِرن  اة). ٤٦ إ : ُُروَرَدة، ودا َُدِو
 . (َو ًَن  ِدُق أُر اهِ ا ِرن َوُ٣٩ - ٣٧: ٧(  

ُدهُ دَق اُطة، ُور ام، ان اذي :  اح اِن
َر َدِ إهٌ  ا ر ذيّق اَب، واا ِرُ  ُلَ ًذي داة، واَ

 ً َسِن. ا م ُھَوراھوَن إَُ َل أن ذيا ديا ُ إ.  

ِِح اا  : َلَل أَ أن َ ذيُن اا ُ ُد أ
ب اذي َلُ اِدة ن إنٍ  روُھَو ا ،ِوّ  أ  ُه د َن . وُرا ُ إ

و ِ أُوَك  را ََُف اَِ ذيوا ،ًِن ُروُِ َرََا َُ ذيا
ُ ُنٌ   ُوَن دَُ  نذا.  

ا :  اِح اِر  رراف، واُِب ا ،ِا راا ُ إ
  . اذي َُود

ا رََ ِديح ا :ةَوا َُِا ُ ُد أ . َُا ُ إ
ُل أَر ََُِن َََُِِن  اة، اََرض . اَُطوف َ ُ إ
  . واَوت

ُ اَِط ا ََُ  ارِض :  اح ا ِر َ ُ ُد أ
 َُ أن ُطوُت، وَُروَن ا ٍِرٍد وا ِءط َ َد  . ُا ُ إ

د، اَُود واَُور َُا.  
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ِث ر ح اا  : ذيا ،ِواُِدم اوع اُ ُ ُد أ
 َُِِل ُرَُل أرد، وََذ َدوَر اِدُر . أُ ذيِدر اُا ا ُ إ

 ًِداً َود ًَُ ُُق َدًةد.  

اَ ِر رح اا  : ّقَق واطروُھَو ا ،ا ُُھَو ا
 َُس ط اطرق و . واَة  ،دّيِا ا ُأ ًول أَِك ا

 ِ ب إا إ  دأ  أن ُرُِ ُ ة، وّق واَوُھوَ . ا  ًأ
ُ اَُ . اُ اذي ُِدُ ً ُذ إِ أَُِ َُوُوا َُ إ اد إ

ِرَب  طَ   ِِ ًَو ًَ َلِرُ ن ُدَِ ذيي ا زَُا
  .ُُوُُم

ُ ار اَ ُث ن :  اح اِس َر ُد أ
نأ .ر ذيُروهُ واَُن وا  دة، اا طُا ا ُ إ .  

ِدس ََر ح اا  : وِح رِل ار ُدَِ ذيا ََُدهُ ا
َي وََُم َذهُ  زَُ ُُدِسا . َُا ًأ ُ ُروك، وَا ُا ُ إ

  . اَُِر

ا رَ ِ ح ا : َُظم، اا َََُِس اَر ُ إ
 ُِِِل ُر ن ِ ُوَنِؤُ ذيَِك اِل أُول وُ رِل ا ََُُا .  

ِھَد اِن اذي ُوَِد  :  اح اِن ََر ا َُدهُ ا
ْت ُُِ، اَ اَريَء اذي . ھذا ام َََد َِقّ   ذيا َُا إن

َل اَ َن.  

ُد اَ اَُوب وا : َ اح اََ ِر
  . اَدُون

  .ُد طِ اَ اِم ن اوت:  اح اِرن

ُدهُ ا ،نرِِدي واح اا  َورُا ِطُ َ
ظُ .  

 َوُ  ُ َنَأ  ،ِِإ َِ ن وُ ِدَ ِسأ 
 اَر ن ٣١، ٣٠: ٢٠ وُ لَر إ َدَِ أن َو أن  ،

 " ن ُھَو ُوع؟: "اِو َ اؤال َوُ لإ َِِدراِ َُدأ وإذ ،ً
َِا ِ ُِ واُُوَ م أنُ ُُبأط :  واَُو  وُ َلَرأُوا إإ

  . ُوَرٍة ُ ِوع اُ  ل إٍح ن ھذا ال
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َُ ،رَن  َوُ ِلراِءِة إ ِل ن ِة ُِروِح ا ُوا  مُ
َوِر  لھذا ا  وع اُ ِن وھُُدو ُوا أن . اِوو

ُروا وَو ُوَرًة واَدًة ِن ا ن ُل إٍح ن إِت  َذََ
 وُ ِلؤال . إ ا  َِوُوَن ھذه اَِ وع؟"وُ ن ُھَو" ،

ُم َ ًن  إٍح َد ار ن ھذا اِر ارا  د وَنُوُ ،
و ٍِِة ُطُرٍق را دِِ وَعُ مُ ُرِظُ ذيا ،ِّو را .  

َن واُب اُّم " ذا  ِك ُوع؟"دُِ ت اُّم رزا، 
وُ ِلإ  ِو را نَرَض ا رَ دَ إ ُُِ زار . ن َن

 ،َِ ِقن أ ِ ،َطو ً َطُ أن  َِ ًدا ِل ا
ور ا ا ،َس ط ن إِل  ن ا راتا  ويَو

وع اُ   َن   ،َوُ . َِف اَطت أوذا أوھ
ُ ،َُر  ِّا ن إوِر ا ن داًءِإ ٍ ِ داٍد َدًةَِ

ؤ را.  

 ھ ظرَُك ن ُوع؟ ون ُھَو ُوُع  ََِك؟   َءُلأ
ِك َر إِل ُو، إ ًَد ار،  رِل اِ ن َك؟  ذاو

 ُن اُِِن أن ، "ن ُھَو ُوع؟"وا َ اؤال،  ُف أَِ وَف
 َُوُ ُد أنرُ  لُ َفَِ َك، وأنََ ذيِص اا  َف ر

  . َِكَ 

 ُھو،  وُ ِلَر إ ِ ًوا ُدَ ذيا ؤالُ ا ُھَو "ا 
ُب  ھذا اؤال ُطُرٍق ُِظوا  إِل ُو ،َف ُ" ان؟

ََ .  َل  َنُِؤ أن مُِن ا ُ ط أ ُِرُ  وُ
ِ  ان  ًأ ُرُِل و ،دِة اِل . ا وِح اا 

 رَن ا ٌ ِ  إ ا ُوةُ ا رل، ان ھذا ا ،وعَُِ لُ
 ً اؤال،  ََِ ًَِوُدوَن أ"ن؟ُھَو ا  " ءن َھُؤ ِنإ

  .اذ  ن ِذ ُوَ ادان، اذي َل ُ أن ُ َوع

 ،َُو َِت إََ ،قطرا  ً ِر وعُ نَ و
َُ" َم، " َُ م، أَن ُُن؟"  هُ، " ذا َطُن؟"

َ وََظَرا ُث ن ُُن ُوع، و َُ  ذَك "وَرأُ، ." وأُظَرا
 ُُذ َك ا  ن أِِ و ن ." اوم ُول أَِ ُ ا ُُِو
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َظِر إ ُث َن ُُث  أ ،ِِب  رأَهُ   ِزامذا اإ د
  .ُوع

 َ أن  نُؤ ن، أنا ِ   حِب ھذا اََِ
 ِ طَرَح أن  َنِؤُ ؛ أنَُ َثُ أن  نؤُ ُظَر؛ أنَو

ؤال،  ةُ "اُذ اُ ُثة، وََرِك اَُ   ُمَُ  مَُ ھل ،راھ
َِ ًَم وَم ُوع ُِ  م، " ِ؟ َِ ُوَنَطُ د

وُ ولرِب اََِ ،ُنُھَو ا  َِِ ُوَنَِ .   َر
ا َِون ا راُتَك اوُن ُھُ ،لن ھذا اؤالا   :

  " ُھَو ان؟"

ؤالُ اُِث اذي ُُت أُ ُم أن َُِدوا َوا ِ ً إِل  ا
 ِ ًُ ُُدهَِل، وا ِِ ن نَُا  وُ دَ  َِ ، وُ

 ھ ھذه " اة؟  ِھَ : "اؤاُل ُھو. ٍل ٍل َر ھذا ال
 ة ان ا زةَك ا َِھ  ؟وُ  ُم ا دةُ اا
 وا ،وع اُ  َإذا آ إ  ُلَ  ا ،ُ  أراَدھ

  وُ  ُ"؟دََة اا "ا َوُ ََِوُد أِ وَف ھذا  
وُ ِلَر إ ِث ؤاِل ا ا . ُُُِ راٍب ُل ھ ُ دةُ اا ،ً

ًة وإ اد، طواَل َِك، وھ أ ًل اُز اذي  ر ََكَروي ظُ أن
ِ طواَل وُ َُِ ُن أنُِ).  َوُ٥١ - ٤٨: ٦؛ ٤٢ - ١: ٤(  

 داًءر، إَد ا ًددا ،وُ َلإ  واُدُر  مُوُأد 
ل وَ  اح ادي واِرن وِح ان ا . و

ا ًَِ، َدُوا ھذا ُوُن أَد ا اَ ُكُ َز  رَل ادُرُس ھذا ا
ذا ا ِراا ررھذه ا : ِھذه ا  وابِن ا واُ
 َِِ لَر ھذا ا ثا : َِھ ن؟ وُھَو ا  وع؟ُ ن ُھَو

  اة؟

ِ لُ اَا  

َا ََُِا  

"  وُ١٨ - ١: ١"  

" َُن او  َد َن َُِوا َن ا دِءَا  . َن ھذا
 َد دِءَا  .ن  ِ ٌءَ ْنُ م ِرِهََِن و ِ ٍءَ لُ . ت ِ
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 َُم . اَةُ واَةُ ت ُور اس ظوا َِ ظا  ُءُ وُروا
 ُْدِرُ .وُ ُُإ  ن ٌلَرُ ٌنَن إ .َدة ِ َء ور  ھذا َدََِ

 َِِطِِوا لَُن اِؤُ َ .ور َدََِ لَ ورْن ُھَو اُ م . وُرَن ا
َن اَُم ِ . اَِ اذي ُُر ُل إٍن آًِ إ ام وُم وا  َن

ُُ . وم ِرُْ ام َء و ِِ  إ  َُْ م . ُُوهَِ نذا لُ  وأ
 ِِ وَنُؤُأي ا  َدُروا أوَ أن ًطُ ُھمط . ُِدوان ُوذا

 َن ْلَ ٍلَُر ََِ ن ٍد وََ ََِ ن ن َدٍم و َس . ََُِوا
 ًدا َُده ورأ َ لَداً و َر ًَِ ًُوءاَْ بن ا ٍدَِِو 

 ًَِدي . و  ذيا إن ُ ُتُ ذيھذا ُھَو ا ًِ َدىو ُ َدَِ  وُ
َِ َن ُ  ا ُد َر . وَق ًَِو ذأ ًَ ُن ِِِ نو .

 َِطُد أ وُ وسُا ن . راأ وع اََُِ قَوا َُا  .

  ." اُن اَوُد اذي ُ ِن اب ُھَو َر.  ُم ََرهُ أٌد َطّ 

َِ درا َِذا ال، وُت أن أَ أَُم إَل  دَُ 
ِض ا مََُِرُ َكوذ ،ِرِه اإط  وُ  ُِد أَأ ا 

اِ اَردة رل اا َم رَُأ َُ . ََدأأن أ ل، أَودَھذا ا 
  . ِدراََ ھذا ال، دداً َد ار

ف اَُورن،  رِظ ا ُد ُوَل أ" َك أن ،ًَظِ ُِ د
 ،ًَك أ: َل ََ أء أو ِ ُرھمُِ  س ُوُلَ َك أن . ن مُ

  !"ُم َك أن َُِرُھم  َق وأَرَُم ُِ . َِرُھم

 وُ لم إظ ََمُ طرُف ھذا اَِ ،  . داُد
 نر ُِل اَِ ن  ُ لھذا ا  ُور ا َِا ،َ دُ

 ُُُو   وُ وُلُ را ُرُ ُث . ددَن ا داًءإ مَُن  ١٩
ل، ُوُوً إ ادد  وِح ا٢٩ا  ُرُِ ،نرِِح اَن ا

َ ِرهِ  َوُ . دادا  ،مُ٣١و ٣٠  ُرُِ ،نرِح ان ا
 َوُ ِ َرَأ   . ذا لن ھذا ا ُِِداُد اھذِه ا ُرُِ

 ِ رَأ   وُ رَأ.  

ِطرُ ، ٍَلُِ  ُرِِ  إُل ُو  ات اد  
رِة اا ِدُھذه ا  زوُ ِلِ  ُم دُ ،نرِوا طُ 

 ِِن إ ُور ا َِداد اا   وُ ھداد . إھذه ا 

www.arabicbible.com

info@arabicbible.com

الخدمة العربية للكرازة باإلنجيل

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



 - 13 - 

 ُُُو   وُ ُرُِ ،ُور ا ََِن . ا ا أن ُرُِ
 َن ا دِء، وأنَا   َد . إ  وُ ُرُ د"ا" ،

 َنو ،ِ َ دِءُذ ا َن ذيا ،وع اُ ُدُ َن .  

َ، ھذا اُل ُھَو  ُِِِن ُوع  دُا  ًَُ رُتَأ 
ن . ا نِ ُ ِرَبَ أن  ،وُ َلإ ُ ذَك د َرأ
ِل . ا ودِد اا  وعُ إ  َوُ ُرُ د ،لن ھذا ا

َل ُوَرٍة ُوع َك أوذ ُم دُ ،َ ا.  

ُوُل ُو دُ ُر إُ وع ا َ؟  رُد اَُ ذا
ذا ت دي َرةٌ   وأردُت أن . ا ھ و ٍَُل ر

َك ھذه ارة  ََِك، ن أداَة ال ا ُُل اَرَة ن  إ أُرِ 
ا َِك ھ .  

  ً ،َِداا  ُ أ ھ ُھ  وُ ُر إُ رة اا
ون،  ھذا اوف اُوُِ . َُر ِر اون، َن  ُُذ اَدء

 ُ ،ِ ًداو ُ ِنُ م دِءَا  ُ أ وُ ُرِ . ،نوِر ا 
  ،َوُ ِبََِو ،َا َِِِ ُھَو  َرًة إَدُم إَُُر اا

 َ َن ا دِءَأن . ا ِ َن َبََط ،ُِِِل ُر وُعُ َ َد
 ُردَ موِن اَ َل ُ َن ذيَد اا ُ) .  َوُدِء، ). ٥: ١٧َا 

 ،َن دى  َرًة َِِ  أراَد أن ُِرَ َ اََر وُ ِبََ .

ِل، أِو اََِ اَ َت ھذه ارة ن ِل  ا َََن و وع اُ
 .ان ِ إ لِ 

 ُُرأ ذيا ، وُ ِلن إ ل وح ان ا ر نِدُد اا
 ًظ ًر ُم دُو ،وُ ِلإ ََ دُ ُُم ،قُِذ د مُِِ 

 ُم ََرهُ أٌد َّط؛ اُن اَوُد اذي ُ ِن اِب ُھَو : "ن وع
َ ".) ر َوُ١٨: ١ (  

اَ ِر واِن ر ن ھذا  رن ادَدا  وُ ُرُِ
  ،َ َشداً، وََ َرَ َََِا أن  وُ ِلن إ ل وِح اا

 ًِ ھذا . طَ أن َرى أَر ، ا أُ  َوُع ِل
َِ وِل ُوع،  ال، َوُ ُدِ" قَُھَو ا َك، " أذِدُت، "وذا ُوِ
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د َن ُوُع اق اذي أراَد ُ أن ) ٣٧: ١٨؛ ٦: ١٤." (ََد َِقّ 
ََك و َُِرُ.  

 د رأى دأ  ٍن أن ن ِرَأ  ُس دُب اا ُرُِ . ل
وإََر اُس ُظُوراٍت  ،َن ُ . اُس إٍت ن رأى 

َُوً وُدِھً، ون ھذا ار ن ، أو إن ، أو ُظُور  اذي 
 ِن َُروهَ ن أنُِ  ّلُ ْنُ م ،ُرأوه . َ رى أن ُط دأ 

 َِِ .ا ُرُِشو َ رى أن ُط دَأ  ُم أندَُد ا.  ) ُروجُ
ََِب . وھذا ُد أن  أد رأى  ذا ا اِل) ٢٠: ٣٣

  ھ ، ًِ ًإ  رى َت أنوأ أ ِ ٍَ َرُبأ ، َوُ
َِف اوِت "آر َوِن  ھذا ََبٌ . راهُ َد ُظُر إُ وع

و را "َرل اَن ا ِدي ُل ُُل اُھَو ا.  

ھذا  أَ  ٍُ ..." اُن اَوُد اذي ُ ِن اب"...
ٍص  ، أْن " ُ نِ "ن ُوَن اُن . َ ٍََ اب

 ن ً وَنُ ٍم ٍن ِرَأ  ،رىٍُت أ دة، أوِا  ِِ
ا  . ِ َ ٍََ ٍَ  َندء، وَُذ ا با َ ُنَن ا

ھذا اُن اذي َن  ھذه ا اِ َ  اب، أَن َ . اب
َر  ٍِل ِل َو.  

   رَ "إن "  ھ ا ِ ِوُا َِ" َر  ". د
 َا ُوا ا  دُرُس ،ُھوتا ِ ُ   وُا َدُرُس ا

إذا َُت ِِدراَِ أر َِواٍت . او  واِدھ اَو وَ  ذك
 ،َد ا اُو ن دراِ اِ اوُ ،وُن ن اِ او

 َُو ُ  ث اواُت ااExegesis ر أو) .Ex  :

َر دداً ن .) ا أو اَِرGesis  :َإِراج ِن، و  ُ َِ
س،  أن ِرَج ن  دِب اداِد اأ ِا ا لُ ددھذا ا

 ِ . ِن ََ أن ِريََلُ اُن ا  ا ا لُ أن  َوُ ُرُِ
وع اُ ِلَِ ن ًََوَُ ت .  

 ،وُ ،مراھل إ ٍصَة أ دُرُس  ُ د رُتَأ َ
اَدم، د َن ُ ُرُد أن ُِرَك ُو ًظ ًل  وداُود  ادِ 

 أنَُ وَع َن . ان، َن َُُف ھذا اَوم ٍِص  َوُ ُرُِ
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َد ُ ِ ُل اق اذي أراَد إ َُذا ام  ذيص اَن . ا د
 ِ صَك اوُع ذُ ََُِ  لُِو ،َُ  لُ . وُع ھذاُ َل  دو

 َُ  لُِ ًور أ دَرأُ . ا َد ،لا " : مََُهُ و ََََ
،ًِ " ذا ُ ُهطٍن أَظَم إَن أ وع اُ دِرك أنُ أن 
  . ام

ُو َدُِ ُر أنُ وع ا َن وُھَو ََِ  ھذا ُ ُدهُ 
 . ،دِءَا  ِ َ َن ذيا ، ا ِ  َن وُھَو وع اُ

 َنَر . و َم، وھذا ا َء إداً، و َر ََُِوا ،َن ا ُھَو
  .َظَم إأ سإن دُب اَس ا ِ ِن َق . ٍن ٍنَظُم إل أ

وع اُ م، ُھَوھذا ا  ِ ِن َِطُوأ .  

 ،َِرُ ِأ  وما َطَرُح  أ َرة َطوَُا ُ َِمُ واِا
، اِخ اََرّي، اض، ِا ََدل ا م روت اَوا .

َِض اَظِر  ھ ھذه ا ،َ أن َدأَ داُ َ ًوع وأن َل 
 ،َُوُ"؟َّد ٍلِ لا  وو ،َِوُع ھذِه اُ ََ ھل " 

ع، واَُ َُ اُ َ و. ُؤُِن َ ِ أن َدأَ داُ َ ًوع
اُ َ وع، َ أن َُوَن أَس وَب ُ ؤُِن ِ، إن ََُ ُُر 

وع اُ َذ ََُر أَِ َن أنَُِ.  

 َن وُعُ  

اَُ ُِر  ُ اتِ  رل ا  روُع اُوَا ، ًَِ 

ِل  ،ُُث َرأُ،  وِح اَن ا ل ودِد ان ا رةث اا
" َََُِن او ".  َن ط َُس أ ،وُ ُ َبََ ذيا ََُِ

 َ َندِء، وَل . ا َن  ََُِا .ھ  را  َوُ لإ ُ ُو 

َر  ، َن  داً و َر د ، َن ذيا ََُِر ا د ُ أ
وع اُ ھذا ا ! أن ُِرُ أن  َوُ َن ھَدُف ،ِِإ لُ َرَْو

وُوُن ھذا ُھَو ادُد اص .  نَ ُوع م َُن إَ ًَِب، ل 
ن، ا دَدِة اا َ ِداواِرِه اِ  وع ِتر  ُراه ذي

ُ َو َ اِت   ٥وا  ٨إ.  

  ُ ُنُِ ، وُ  ُِرُ ا ا ھذه ا
 "،د  " أوIncarnation . َ أن  وُ ُرُِ ًدا َر ردَا .
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  وُا اCarne "ر " "د ." ُروَرة ا  ُد 
ُل اِد ھذا . وھذا ُُِرُ وَ أنَ  اَدَر َر َداً . داً 

ََُِ ًدا َر َ ة أن رُر اُھَو ا .  

مٌ  َُ ُدَك أن  أذا أُرد، و وم اَُ َ َِاً أن أُو د
َََك ِِ دِق َُ ِدَم . َكَِط  ً رارِ ُدَِ َكْر أ وََ

وإذا . وَِرْض أَك رَُب ِِد َلَُِِ  اِل ھذه. وُ ل ِزِكَ 
وُوَُد ط َن . أن اَل  ن وٍر  زاِوٍَ ادِ َك َِفُ 

ُك رار ن وِر اِل ھذا إ داِِل ِزِكَ  ر ِللُ . اَ ُلا
 َُُُك وَُن ط زَُ ُث ِروا إ ُِرَِك، وِز ن ذاِءِا .  

 َك أنِ َن وَ َت و د َتُ ،روَك اذ  ِلا َ َھَم
م ُرَب . إَ لَ م طَن ا ٍت َ ِل ُرَك ن ُبَر د ُرَ

وََُِظَِك ل، . اور، إذا واََق اُل  اَِء داً ن ِزِكَ 
ِِ َم، ونََُِ َك ھ أَك  ِدُر أن  َوَف ِرُف أُم َھُونَ 

  .َھَم َ ھذا ال

َك ُرُد أن ََھَم َ ً ھذا ال، وأَك أََت اَل  ْر أ وََ
 ًَ َتَوأ ، ِريََ ٍنَِ وِدَكُن ُو َت َكأ ََِِدَر . َتَز ُم  إ

د أُدو ُم وَ َ، و "وِر اِل ذاك، وُھَك َُت ِل، 
 ذَك ان اذي َُش َوق،  اِزل اذي دُُو ََُن 

در . ا  َن ا نَراو ِويَ ٍس ن َأن أ دَُِ وأ
  ُُُر ذياِز ِن ِدِا  مَُإذا وا ،دا َِزاِو".  

ِك، و أَُِد   ًراُ ُحُر ھذا اََُ  ٍَطر َُم أُر
ر اُوَم اِِ اَل ِن  َُ ٍلَِ ُِوُ ُ د"أ َْر ." اَ

 ََُذي واي ا د  ِصا َََزَة وِرُِ َِنُ َر أن ر د ُ
رََِت اِ . ،ا رِل اھذا ا  ُإ م ةُ ا ر ُر ا

  ،ًِدَر أن ُوَِل  ِداً إ َر ُأ ََِِدَر َمَا بأ َ أن ھ
 َو ََُك و دا ُ.  

  ِر

 ُوُِ ، ُُُر أنُ وَع َن   َِِ َدُ  وُ ُرُِ َ
 ََُِن اب، وا ِ َد َن ،ا ِوو ،داً . ا َرو
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 ط ِ ِن َُرأ وَدُ   ،َ لو  ل أراَد ،ٍَ دَُ ٍََ
ٍِة إ  َ َشو ، ُدو َف رى أن . ُ ِوُا ََُِا

 ََُرَُا" لَ " َ ٌََِ ھ"َ ََُ َب ". ُ َر د
ا قا لُ  َرَوأظ ،َُ ُھو  َنأ ،ًإ  ِن ََُ أن ِ ذي

) َوُ١٨، ١٤، ١: ١.(  

 ،َ دُا ُ ا  ِِداد اھذه ا  ًأ  وُ ُرُِو
 ُ م"أا ُِْرَ مو ِ َُمَن ا وَُم وا  َن . ِِ  أي (إ

 ُُم  ََُْء ) اب اَُوِديّ  ُھم . وط ُُوهَِ َنذا لُ  وأ
 ِِ وَنُِؤُأي ا ، َدُروا أوَِ أن ًطُ . ن َدٍم َس ُِدوان ُوذا
 ن لَ ٍلَُر َِِ ن ٍد و َِ ن و) ". َوُ١٣، ١٢: ١(  

 رھذا ا ُرُِ َك ون ذ ُرُ ، ُُُو   ُوُبَوُل اُ
ِ  : ھذا  سا َء إ ،َ لَداً َو ََُِا ََأ د
ِِ، اب اَُوِديّ . ام  َء إ . ً  ،ُوهَ م ُوِدََظُم اُ

ِن َُم دلُ اا. ِر ندودَ ن َنُوِدوَ واَُُوهُ، أَِ ذي".  

 ل"اَ " ِ ُواِؤُ م مُأ  . وداً ُھُو وُعُ َن د
 اََد، م َطُْب اس أن ُوا ُرُؤوَُم طُُوا ُ أن دَُل ُُوَم، 

 َُن َُم  اََد  . َِن اُ مذا ا ُُوهَ ھذا . رُض أن ن
 ًِ  َن . ََِ نل"وَ "  ٌفَرد ن"ھِؤُ ".  َن

َن اَُم ِ وم ِرُْ ام وُم ون ." ھذا ا ٍبَ  َِبُ
، َُُ َبُِ ا ِ َق اب، وَلَ " ا  مرُِن . اَُ مَ

َض اَذي َرَد اوَب اوُد اَُا .  ود َن اَرُُد اُوُل أَ
 ،َظ د اِت ار َدىَرب"إ  ،تَن أ ذاَك َم أن م ! م

  ."َم أَك أت

َة ُولُ  رَر اا نُض، : وَا ََُِرََ َذ ال ا .

َُض .  َُروَن م ُدِرُوا أن اَذ اَ َر ُوا َُُم َُوداً 
أطُھم ُطً أن َُِروا أوَد ، "اَُوِد آُوا، وُوَك اذن آُوا 

 ِِ ُوَنؤُأي ا ".  

ِل ان أ َء ،رىٍُت أس . ِ واُِؤُ م سَظُم اُو
 َن ُھَو ن َرھمَأ د . ،ُوا دو ،ِ واَُض آَا نو
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. أي أَء  –أطُھم ُطً أن َُروا  أراَدُھم ُ أن ُوُوا 

طَن ُُِوا أءَ  ا ُ ُذواوا، أُن آذَك اأُو   ُزوا ،
ُ وَدةٌ َِ. إِر ر وَِن ھذا ا .  

 ًد ُِدواد ُو ُوا مُ . َِ ن ،ن دٍم ُِدوام ُوُأي أ
ون دُ . م إََروا وَدًة د . ًٍد، أو ن َِ َرُلٍ 
طن  وع اُ ن ُواَِ ن ْنُ م َدًةروا وََإ ، َءوا أُُِ

 أُم . د إََُروا وَدًة ُرو. اََد وُ ُرُِ" َن ُِدواأو "ُو ،
ِث ن ھذا ال، وَف َُ ." ُوُِدوا ن َوق" ح اا 

  ." َِوَدِة اُ" وُع ھذا اِر 

 ، وُ ُوُل " ََِ ن ٍد، و ََِ ن ن َدٍم، و َس
 ن ل ،ٍلُر ". ن ُِدواد ُو . ُرُِ ،ِثِح اا َوُ 

 ًَِ ِدوام ُوُوُع أُ.  

 ُِ َد أن ُ ُظوا أِ ،لرأُوَن ھذا ا   وُ َر
 ،َدأُ وِف ٍُت أراھُ وُع َ أٍُس  دُھذه ا   ُُُو

 ا َِطر مَُ واَُو مُ  ،ددَ ن ُِدواَك . ُووا أُوُ مُُ أو
 َُُد ُر  واَُن أذا . ُ ل ،نرآ َ َإ مُ وسُم اَ

ِ ُ أن ُوََد ن َدد وع أُ َُرهَذي أوس اُُود.  

ود . ُم ُوُع َ إرأٍَة َد ٍِر  اِرة ٤ اِح 
 ً ٍََُِ ٍُِ دةددِة اوَر اِإ  وُعُ َفو .  َم د

. ون ٍء إذا َِرْت ُ ُروي ظَھ إ– ِ  ن ارب 

 َ ُمس، وِِح اا  ٍَرِ َمٍل أَُر َ ُلَ وَفو
ِِح اا  ٍص أ .  ،نَُِ ٍصأ َ ُمو

 م ٍس إأ َ ِِ َلِ راھءاٍت أِلَر ھذا ا . نو
  ذا ُُِرھذه اَُُت َ ھؤء اس؟ 

 ُُُو  ًَرا وُ ُرُِ . س َوُع وإُ ذھَب د
ون د آُوا، أطُھم ُطً أن . وم ُؤُِوا  ،ِم ُدْث ءٌ 

زاً َِروا أَء َ ،ُروا أ َُ ًرا . ن ِدواد ُو . ُرُِ  ھذا
 دُِب ھذه اََِ ، وُ ِ . ءات ات واھذه ا لُ 

 ِ ُرُِ و ،وُ  ُُرهِظُ  دد ھذا ،َُ.  
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 رَأ ،ِِإ َِ إ  وُ َلو د  ِط  َُ
. أَر أن ُھَك أُُوراً ََرًة ُ َِوع. ھدَُ اَُن ن َِ ال

اَم "، ُ٢٠َو ُوُل َِ  اح  ُد وُعُ َ رة َرٍَُت أوآ
 ھذِه د َُِت ُِؤ . ِِذِه م َُْب  ھذا اب وَع ُھَو وأُ وا أنُ

ِ ٌة مُم إذا آُ وَنَُ َِو  ُنإ َا".  

  

ِث لُ اَا  

ِھد" ا"  

)  وُ١١ - ١: ١(  

"وُ ُُإ  َن ٌلَرُ ٌنَن إ . ورِ َدََِ َدة  َء ھذا
 َِِطِِوا لَُن اِؤُ َِ .ورِ َدََِ ْلَ ورْن ُھَو اُ م . ُ َدَِ  وُ

 ُ  ِا ُد َر ِدي  ذيا إن ُ ُتُ ذيھذا ُھَو ا ًِ َدىو
َ َن .ذأ ً ُن ِِِ نِو .ِ وَق ًَِوس . وُا ن

 َِطُأ وُِ . راأ وع اََُِ قَوا َُا ) ".١٧: ١(  

  ٍِل أَِ زُت ب، َرَُن ھذا ا َُوِت اا 
 َِ دَُ َن داٍدأ َِ:ور ا داد اأي ا ،وُ ِلإ .

 ِ   دُھذه ا ُظُر إ  ُ و ٍِل أَِ ز رة، را 
ل وِح اَن ا داٍدأ َِ  : ددَن ھذه . ١٨، و١٤، ١ا

، أي  اداد  داِد ا٦ا  ١٥، و٨إ  ٍل ١٧إَُر إ ُِد م ،
 ادان َوُ ر ُھَوذي. آل، اُ رن ھذا ا ًَ وُعُ َل  َظَمُر أََُ

را  ٌنإ ِ َل وع، . إطراٍءُ َل" رأَةُوُد اوَ ُدَوُ 
 ادان َوُ ن َظمأ َِ ُدَوُ دان، وا  َوُ ن َظمأ ".  

وھذا َن ُو ادان أَظَم اِء ََظِر ُوع، أو أظم 
 ذيس اتاوَك اذ  واُ) . ١١: ١١ ُو ٢٨: ٧؛  .( إن

ھذا َ أن َوَِ و َُظُر ن ٍََب إ ھذا ان، اذي 
وُ َُُن إ ذيوا ، ن َلِأُر.  

 ْن ُھو َاَُ م ھذا َوُ أن ً ُِوُ لَب ھذا اِ ور، إن
ًة إُِدَت َُِ  ه ھذ. ل َء َََِد ِور ر م ُظواِ ،َ دُا

ُن َرأُ راراً وِراراً  . ، إَرةً إُ وع اَ"نَ "اِل 

www.arabicbible.com

info@arabicbible.com

الخدمة العربية للكرازة باإلنجيل

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



 - 20 - 

 َِر اُو ن إِل ُو َن أنُ وعَ  داِد اَن، : "اَن، و
ُل، ُوَ  ."ونَ  رھذا ا  ُر مِ َد ُُظوا أِ نو

 ًَِرأُ دا  َف أ ،دانن: "اَُ مَ ،ْنَُ م ،ْنَُ م ".  

ُر  رَُ َن م ،ًدا ،َّا َِوُع، اَُ ََأ َد ُ ُظوا أِ
ُرق ِدرا َِِة ا ." ، أ ُھوَ أ ُھَو، أ ُھوَ "اَوَل،  طدى أرَوع ِاإ

ُ أواِل ا ن  َِِر ھذا ال، ُث  ََ ِھ ،َوُ ِلإ 
، ..."أ ُھوَ "وَُث َن ُوُع ُِر  اَوِل ..." أ ُھوَ : "َن َُولُ 

ُ ََُ اِت رَن ا م ُظواِسَا ًِ ُوُلَ َو . َوُ َُ ُن
ِ وِل اَ  رُِ دانَوُد : "اََُل اََن أرِ  َوُ َُدةَ وھذه ھ

ََرَف وم ُِْر وأَر أ . ن أُورَم ًَََ وِون ََُِوهُ َْن أتَ 
ا ُت أَ.  َتأ ذا، إ ًُوهُ إذا .ُت أَ َل . َتأ ِ أ .

 َبَ .ُوََن أرِذِ ًوا َِطُِ َتن أ ُ ُوا . ن ُوُلَ ذا
ب  َل إَُء . ِكَ  رَق اوا َطرُ وَ  رَا  ِرٍخ وُتَ َل أ
 ِّن. ا رََن ا ُوَنَرَُن او) ".  َُو٢٤ - ١٩: ١.(  

 ََِِءُدان وا  َوُ ََُِ   دِت اط ُف اَ م د :

" أََُ أَت؟ أَإ أَت؟ أَِ أَت؟ ن أَت؟ ذا َُولُ ن َِك؟"

اً " ُت أ" َ ،،د أَب،  رُِ َن م ُظواِ ،مَِِِأ  ًَإ
 ،ًِ را "ُت أَ ".  

ِث ِح اا  ًدا دَُ لُ رذا اَِ َََِ . ِإ َوُ ُذ َء
ُل ا"وُوهُ،  روا ذاَك اََُ وَنُذَھ ُم، اَُ  َظَمأ ُ َل أ ذي

 ادان  هُ، ." وم ُْد أٌد َََ  وَظكَ . كَ  وُ َب
هُ "  إ ُت أَ مَُ ُتُ د . ّمُِل ُھَو اَ ،ُت أَ مُ ُتُ . ُھَو ُ أ َو

وأَ ُت . ُھمُ اَُروس َُو اَرُس وھُؤء اس. َزد وأ أ أُص
 ُِِروَ ن ُج زو ِسرَا َُِرؤِ َرُح ذيس، ارَق اد وى)٣ :

٣٠ - ٢٨.(  

ل واِھد، ُھَو  روا ِّ ھذا ا ظ رِ وَنُ ن أنُِن ا
ا ٍَطَِ : َؤُ َ ُؤوَ َلَِو ،ِ ُدوِد َلَِ ُ أ ِِ َل . ھَِ د

َ َو ِِن أراَدهُ ُ  أن َُون، وأ ًَرَف ن م َُن ُؤو . َدو
َ ُوٌت  م أُ َل ،مِؤاُ  َُوا َنِِن ط دُل اِر ِ رأ
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 رَا  ِرٌخ . َن ًَُ  َوُ َن ُثو ن و ون ھذاَُ أن ِ .

د رَف أَُ ُوُن َن اَِء ن ُِوَل أن َُوَن أََر ن ذَك، وآَن 
 أراَدهُ ُ ُ أن  ِ لَوَن أَُ ِد أن رَُ ن رَأ ٍَ ت ذاَت َةا أن

 َُوَُ .  

 ِن دُل اِر ََطَر ا َُِد انَ أ ،دانا  َوُ  :

 ٌَ اُوس  "س"إن "  ذا ُوُل ن َِك؟" رُ :

 أّي َص اَ ُل َُ ُزاً ن أيَ ٍص آر" رِدَ راَدة أو ".  

 ُ َك د ُ أ ِِ َ ٍمِ ُس دُب اُم اُ
ََب وا ور  ًُ َ ،دانا  وُ ُ َ دو ،

 ِ َ ذيَب . اا رَ ،ً ِرََ ًِ ُ  َُ ٍة ر لُ 
َت . َس ُھَك أٌد ظَرَك، وم ُْن ون ُوَن أٌد ظَرَك  . ًداً 

 ٌَد ور ٌص ّداً . ردير وَنُِ ٌم َُ ريََ ٍنِ لُُد . وزَ  َكُ
 ًََ ُلِ ٍَإ لُر، وَِم وأَا  ٍَإ َََ ونَ َنِا 

ُ ِ ِل ٍن .  ًََُِِن اَِ ار طُ راَدِة  ٌَدة ھذه
َوِوّي، ذَھُب إ  ُھَو أَُد ن . ََ ِِِري ذا ِض اَ وما ِ َُ 

ظَزِة اُِھذه ا ِ ِ  ِد ،ِِت ا .  

ِل ِ ِِ، ھُ ُِ  وُس،  ُد أوأ ، ََِِ ِبََِ
"ِرا َِ ا  إراَدة َِوا " ِِ) ٢، ١: ١٢ُرو .(

  َِوُُو َراَد ُفَِ ،ددَ ن ُدَوُ د ،رىٍُت أَِِ
ا . َََ أو ،ََِطُو ا ِِد وا ُل ،دد ن َدَوُ َل أنو

 إ  ُروَنَط ا ن ُِوُِنرَل ا َُِ ذا . أن وُنَُو
 َن أِل ٍن َن . "َُِن ُِِو  اِد اَدم وِرُُ َُ

ِ، و ) ٣٤ - ٢٩: َ٢٥ِون ." (اِء رِدَو راَد ُرَ وَف ذاو
َ ُھِو ِ ُ.  

اَرد اذي ُردَك ُ أن َُوُ  َُُر ِ ََُِ إ ھذا اِص 
ات"بِ  ذس أو اوع، ." اُ َل د" َِو َر ُنا َُِ ذا ُ 

،ََُ َرَِو ُُ َمَأو " ا"،ِِ ن داًء ُنا طُ ذا " َن
 ُ أن ُ ذي أراَدد ارَِص ان ا ُم ن ُزَُ ذيوا ،َُو

  )٣٧، ٣٦: ٨رُس . (ارن
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ِو ،ِرَ ،َِ رّي ھََ ٍِنَ َھَك ِ َََ إن .

ون ََِف ھذه ارادة أو اَرداِ، إ أن َ إ ا، ون إدى 
 ف إرادةِھو إ ،ا ء إَا  ِرَوا ِا 

ِ ِوا . َرھَإ  ،ُ َِا  َف إراَدَةٍََص إَ أي
 ادان، وَف َُل ُدودِِ وؤوَُ ِِوَن ن و وُث  وُ

  . ُرُدهُ ُ أن َُون

مُ  دَُ دانا  وُ َلِ س،  إن دُِب اِت اََ  
ي أن ُؤَِن أن اَُ َ اذي َن َد ٌِد ِِة  دَم اأ ََ

 ادان، َ ٌُد  ُِن اوم َوُ . أن ُ ُدَكرُ ن ِرُفَ ھل
 ٌ طُ ََِد َ ُن أنُِؤ ون؟ وھلَُ ھذا  ونَُ ُدَك أنرُ َنوأ 

 َُُ  ِا ِ   َقَطُ أن  َ طرذه ا م؟ا
ُس ن أَظِم إٍن وأَظِم  ََش  ذَك ان دُُب اا ِ.  

 َُو َُدةَ  

ِل ن ھذا ال،  وِح اا  ددا َرأُ ١٩ ،" : وھذه
،وُ َُدةَ دد " ھا َرأُ، ٣٢و" ًِ  وُ َدَِدد ." وا  ُم

٣٤ ًِ َِِِ  وُ ُم ،" : ُدتَُِت وَد رأ وأ ". َِھ  ،ن
 ٌََُِ دانا  وُ َدَة ؟ إنوُ َُدة لوِع ھذا اُو َ .

 ٌ ُ ُدوُ ُ أ ھ وُ لوَل إ دةرَء اَد اأ روا أن ذ
 َََُِ ٌَر ھذا ال ِِطَ . ِد ٌَ  ُ ِِطَا ُ ُھذه ا

، ٢٠اح ن َِ ھذا ال، اَُن  اددن ارن ن 
واذي ُھَو إ ُنُ وَع ُھَو ا، اَ، إن ُ َِ ،وََد ن 

دَة اَل اد ودَ.  

ؤال، ٢٦ ادد  ا  ُبُ وُ ُد أن ،"ُد؟ َُ ذا "

ُد ِءٍ "ول،  َُأ أ .ِمٌ ا مُِطو  نو َُُوِر ُم ذي . ذيُھَو ا
 ِِذا وَرُُ لَُأن أ قَُِِ ُتَ ذيا ا ُد َر ذيدي ا ".  

ُ وَع ًُِ إ َِل : "ُ٢٩م َرأُ  ادد  وُ ظَر ِدَا و
َ ام ط َُر ذيا  ُل ذا ُھو . ُ ذيديِ ھذا ُھَو ا  ُ ُت

َ َن ُ  ا ُد َر ٌلَُر . ُُِرْن أُم أ ل . وأرا َرَظُِ نَِ
ُد َِء َُُت أِ َكِذ . َل ًِز وَح رُت اد رأ إ ً  وُ َدَِو
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 ِ رََ ء ن ا ٍَ . ْنُم أ وأ  ُُِرأ . َذي أرا ن
اً  ِذا ُھَو  ِرَُو ًِز وَح ررى ا ذيا  َل ء ذاَك َد ُ

وِح اُُدس ر ُد َُ ذيا . ُنھذا ُھَو إ دُت أنَُِت ود رأ وأ ".  

دان ُھَو اا  وُ  ُُُو  :أُر د ذيد، اَُِ َلِ
 ،ُ َل د َُ َُس"أرُد ا ََُ َتأ ، ًو . ً ُ ً َكُھ نو

 ِرَو ََ ِلِ ِ ُُدُسوُح ا را لَِ وَف ،ُُده َُ د .

 ." إُن  ود ُدُث ھذا، وَف ِرُف أن ھذا ان ُھوَ  وُو
 ٍَ ل ِءن ا ًِز وَح رُد، رأى ا ُ َن د ُ ُد أَِ

اً  ھذا ان، اذي َن وع اِريّ  ِرَُو . ، وُ َل ذاوھ
 ." ُھَو إن ُ (وع اِريّ (وأ د رأُت وَِدُت أن ھذا "

ِ ًُُ،  وُھوَ  دُ"ما َ طَ َُرَ ذيا  ُلََ ذا ُھو) ". وُ
 ادان  ان ) ٢٩: ١ َوُ َم  ،ءَِظم ار وأآ َُوو

  ُُ م  ِ وِسُ ًَط ،َِمُ َذ دُ ت راف اَِن ا
 ،َِن  ًَُ . وج واِونَِري اُرُ  ذھذه ا لُ وَھَرَب و إن

 ِِد اِ ا ِ وِدََُدِة اِروج (اُ١٢ ُو ١٦، ١٥: ٢٢؛.(  

 ادان رُِط َن َوِت ُوع  َوُ ِلَِ ن وعَُ َمدَ إن
ب وَن  ا  ِب اَ  ت ا  ِواََا ِ ذَك ا لُ

وِدَُُوِس ا طا . د ولَُِرَي ا لَدِة اِوُل اُوُُرو َن
ةُ إٍت ن ِِر . أطُ ُ و ات َِ اع د

 ٍََدُب ھ ََُدو و ُروجُوَن ھذه اَُ أراَد أن َ ن ، ِر
ُوس ا ت ُظُِر ِب اِط َف َِرُب َن ِ اُُدوس،  طا

اً وََ اَم د ًَطَ وَنَُ ُوس أن طذه ا ُ ن . أراَدَُ ُلََن ھ
ُوس ذا ِرََز َدٍة ُزَرٍف ول،  ِت  طِذج ا ََُرَُ م

ُروٍن َطو َدِةا َِ  َرُسُ تو  َرُِأ ا .  

 ُ م أِإ َِ ًُو ُمدَُد اََس ا نذُص اا ِ د
ِ َُُرَع أَب، إ ا  وَعُ ُنو رَق ا د َل ِِوَ َرَة

 .وع اُ َِد َِدا  ومََُك اُم ذ دَُ دانا  وُ نو .

 ادان، َدَ رُِطوَن  وُ م وإدَِد اِء اِأ ُل إُ را مَو
وَت ا َ ِل اِ، وَ ادِد اذي  َُ ن 
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ا  َدِةا َِ ن، وَُ ِلََھ  َِذَ ُم دُ ت ت ِاوا
  رَء (اطُرس ١؛ ٥٣إُوس ٢؛ ٢٤، ٢٣: ٢؛ ١٩، ١٨: ١ُورُ٥ :

٢١.(  

  

ِھد ا  

 َ رآ مومٌ ھَُ ُدَوُ ،دانا َوُ ِة ن ََِ َل  أن
  أن ُ َُ– ِھدُوم ا وُھَو وع، . أُ َل" ًوداُُ  وَنُوَُو

َِرة وإ أَ ارض وا ِ ُودَم واَأُور ) ". ل٨: ١أ.(  

ِھُد؟ اِھُد ُھَو ٌَص إَََر أو ََظ ًَ، وَََر  ُھَو ا 
  ِرا ِ ُؤوَ َُظَ َرهُ أوََن . إ ُق ًُوداُ َو َم أنُر

 ُق َ ُل، ن ؤو َن َُوَن ُُوداً طُب   رُن أ
ِد ن وذا نُ  رُ ن رَأ .   ً ث دا  ًوداُُ وَنَُ أن

  . َْظَهُ وإرهُ 

َك ُطَِت ن َِِل َُ ٍََوَن ِھداً  ْر أ وَ . ُِف َكَُوَ
 َُظو َُرََإ   ًََِك أ وَنُطَرِھد، و ا ِ َِ  .

 ُوَل أيَ َت أنَِل ر  َك ُِقواُ ََُِت اَ إذا  َءُلأ
 ًِ دُ ٍءَ ولَِھد: "ا وُن اُ ٍَط لُِ ِ ُلَوَف أ ". ل

َن ا ًوُ وُنُ ھذا أن ُظنَ .  ُمَرُ وَف ل ، ِ ط
ط ا ََِدِم طو ِر اِ َكُإ م م، وإمُ . ا ِھُد 

َق و   َُرهََوإ َُظَ.  

 د ،َزا زا إ ََُْأَو َ ردان اا َوُ َظِوا أن و
 ُر إھذا ا ِ ى ٍر، أد رِ ٍِكَ ِ ِط ََِواُ  َرًة ًَ َرَأظ

 ا أن  وُ  ِ َرَذي أظُر اا ،َِِرأ ِطَ ُم ٌصَ ِھَد ُھَو
 ًَِ . نون ا  ن رآ ً  ُرِظُ ،ِِ ِل نو
ُب اِد ادد ر ن . ِھداً  ُ ُِدَ ا  ِوُا ََِا إن

ھد َ ". ََِد: "، ھَ ٌَ قَِ ذِرھ اَوي ن"ِھد" ِب ھذا ا
َدِة واَء، ل ِر اذي   َطَشوَع وَُ  أن  وٍدَُ ،نا

 ِد ًوداُ َُ.  
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ِا رلُ اَا  

" قَوا َُ ا"  

َِ ھذا ال دُ  َُرأَ" : ًَِو ،ذَأ ًَ ُن ِِِ نِو
 وَق . َِطُأ وُِ وسُا ن . وع اََُِ قَوا َُا  أ

) ". را وُ١٧: ١(  

 ،ھ ِوُ ِ ُ ھذا؟  ذا"سِر ". ُلََ د
  َُ ،ِ  َُا"ر أو ر ". ُف رَُ ِ َُِ 

َِ  ا ِ ََِرَطِف وَ . َن ً قََِ  ُن .  لُ
َِ ُھَو ُ ُهإ طُ .  

 ََا ن ،ََُِ  ذيا  طف ِوَ إ َِ ،نو
 طُ ة أو ُو ً أ ة . ھ ُو ھ َُا  دا " . ھ َُا

ُِدوِ نو ، ِ ُل ". ُ ُزھُِ دةُ ادَدةُ اوَك ا ھ َُا
ِِء إ ،  ٍَدةَُ ِ ُدوِن أِ ،" . داً إأ َذُ ن ِ ََُ

 ِ َُ ُطَ  ُث َظََ ھذا . أن َ راِز َرىُأ ٌََوُ ھذه
 َِ ومَُا.  

 ،ِ ُوُلَ ََو" ُطَأ  أ ". ،ُ ُوُلََك، "وِرُف ذأ أ
 ُطأ أ و . ،َ ا َِطر ِ ُمَِ َكَ َت ذا

َُ َوَن وَََِل  أُرُدهُ َِك أن ََل   دَة ا ُوا  . ،رى 
ل . َِت ا َُِن أو ذا أَت، أو ذا طُ أو  طُ أن َلَ 

 ََُأن أ أ ُطأ و ،ن أ ھ َُِا .  َكَ َلَذا، إِ
 مُ ،ِ ٍمةِ إ ُو َدَك َدَك وأُزوِدٌر أن أَُؤ ن أ قَل و

 ََُ ُدَك أنأُر  لُ َلَ وأن ،َُوَُ ُدَك أنأُر  لُ وَنَُ . َِْإ
َ ھذا ار ِ َك ُرُِظو.  

ُر َُروَن ن ُُِوا أَع َ، وَروَن  َُ د ھذا ِ 
أ  أطُ أداً أن "ن ٍر َذِريُ طَق  أُوِب ِم، َُوُون، 

ِ ُھم َ قّ ."  أَطُ أن أَش ھذا أداً . أََل ھذا ط . َسَ
َِك أن َِش ھذا؛ َس ِطََِك أن ََُ؛ و طُ أي ٍِن 

 َُ َ ُ تَِطُإذا أ إ ،ََُ ر أنآ ِريَ . ،ِ ََِ َُ ذا
ُث  ١٧إ  ١٥ھذا ُھَو اَُوُد  اداد . ِِ أن ََل ذكَ 
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ُوُل إَدى ." ون  ُِِِن ً أَذ، وَ ًَوَق "ََرأُ، 
  ."ََر ر وقَ "ارَت، 

ةً  ر ًراُر ھذه أََُ" : َُا  أ ،َِطُأ َوُِ وسُا ن
د أَط َُ ُ ً را ًن ِل ." واَقَُِ وع ا را

وُ . ِل ا ن قَ َظما َُإ ُ طأ د نو
 َِّزِق ھذا اطَ  ط ََِرا ََا ًأ طداً، أ َر ذيا

ِ  ّقَا . ل د ،نوِم ا ّك إَ ُدوِنِ ٌَرةھذِه إ
ِع اأ   ُُدُسوُح ا رب . اََدث اَھذا ا ِ ُفو م دو

 َِطر لِر ا  َِ م: "اَِِ  ت َظَ ٌَو ".

  )٣٣: ٤أل (

َُ َُوَرًة دى اُؤَن اراِن  دُُر ات اََق و د
. د ُوا وأُذوا ُوَس  ِن ِل ُو. اذي إََُروا اَََرة

 َُروٍن َطو واُ دم و نون، وَُ َف مُ َرَذي أظا ق
ِذا ةُ ُؤِ اِد . َُْن َدِم د طق ھذا اّق ِ م

  ديَ ِذَج  وَنَُ دل أن ،داھ راٍتذ ًت دا مدَا
  ). ١١: ُ١٠ورُوس ١(

ِد اَُب ا ُ ُوُلَ وس ُھَوُا ُس، أنوُ ولُ رل اد، أدَ
 ِِج ُطُرودى إ َرِظُ ،َِِوِب إِ إ َُوُ مَُ دَ د رَُ

) ُب ). ٢٠، ١٩: ٣ُرو و رآٍةِ ََِِ ھ ِ َََِ ُوُب أن ُوُلَ
 لُ  َُظَر إَ أن   َوُُ رى َِ ،ٍحَ) ُوب٢٢: ١ - 

ون َد َرى اِوج، ودَ رى اُُوب، أَن ُُِن أن ). ٢٥
  ُج إ ِت ا ُوَمَ أو ،َِِوِم إوِ ََط َد اَِ

 ِ ؟ ََِِ رآِة ُظُر إ د ٍحََ لُ أن ُُِ َنرى، أٍُت أَِ
  ََِد اَ ََوِم إِوِج ِ؟

 ذَد أ  ُوُل أَ د ،َ دُھذه ا   َوُ ِ ُرُِ  ھذا
َِ وَق ًَِ . ًا دِ ٌة ر ٌرھذه أ" :  أ ،َِطُأ َوُِ وسُا ن

 راا وع اَُِ قَوا َُ".  
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  َََ واُظرا

 ادان ُوع  وُ َم د د ُ " ُل " َكَن ُھ ُ رأُ أ
 ادان ُوا َذهُ  وُ َ ٌصم. أُ ًداِدراُوس واَن أو .

س ن  دُُب اا ُِرُ  نروذ اَن ا . ُروَن أن َُُِد اَ
ِ ،ب ھذا ال َوُ َن رَذ ان. اَََِ  ُروَن َُُِد اَو .  

 ، َرأُ أن َد"،نِ ُهأ ً َد أودراُوس ولُ " أُوُل اَ
لَ  َن أو دراُوسأ أن ِوُهُ  اَد أن و . ،ًأ ًأ  َوُِ َنو

َك ِد اَ  َءُر وةء اھُؤ وُ تدراُوس . "وَن أ
ل ن وَد أهُ ِن  طُرس(أوُ مِ ًِ َرُفُ ََذي أا( َُ دو ،

  . ھذا ُھَو وَھُر  ھذه ات اُوَُ ".ِوع

ُروَن أن اَذ ار َن  َُُر اَِ ِ ذيا ِ ُب اَ ا
، ُھَو أنِ ب ھذا ال َِرَص دا ً أن  ََِدَر اِن  َوُ

اذ اذي َن "ن َص ال اذي ُِ ،َُراً إَ َِِ ول، 
 ُِ وعُ ُ  ". ُ أ ُِوُ ِت اُوَِء ا  َوُ َِ ُوُبُُز أو

 ادان، واذي أِ ًََ واِداً ن  وُ رذ اَك اَن ُھَو ذ
وع اُ ِلُُر .  

 َدرَ وَو أُ ِع نَذِن ادان ھذا  وَُت :"عََإ
 َر اذي َُرهُ ُ . وُع وََظَرُھََ ِن َل  ُذا طُن

ََ وََظرا أَن َن ُُث وَُ . ََم أَن ُث؟ َل َ ُ واُظرا
  .٣٩-  ٣٥: ١وِ ".َدهُ ذَك اوم

 أن َِ دَُ  ُتُِل وإ  قَا ا إ ًُظَر دا
 َوُ . وُ ِلإ  قَأ ً ًَك داَُ . ُدُث َن ذيھو ا 

 ادان أن ُ َوع؟ ُ َِ وع،  وُ َذيِِِ َلِ د ،ھ
 َُو َ ودارَت ِوُع إُ َتََإَدُھذه ا . ،ُ ُُؤاُ َن

وھذا . د  ِ ُ ََر. َن ھذا ُؤا " ً ًذا ُردان؟"
 َِ ٌس دُ ٌرأ . ھطأ ر اِراَدِة واا َ  رُ َكَِ ن ُ

َل اُُور ُر   ُن وت ذات ر، وِ أن. ن
ِذو.  
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 ُِوُ ِتََر طُ َ ن َمظََد اور ازاُر ا طُ
ُؤُِوَن َرون ُطُِوَن ذا اوِد اظم، وُھَو ). ٤: َ٣٧زُور (

ؤال،  ھ. ِل ذكَ  طَرُح ا ُ  ،مظ دََ ًُت وُھَو أر 
َُِم؟ ھل ُرُدوَن أن َرُوا وِوا ََِل واوم؟ ھل ُرُدوَن أن 
ُوُوا َذوي أٍق َُ؟ إن َن ھذا  رَُوَن  ُِ ،َِن 

ُب  أن د ََن واِب راِ، . أِدُم، واةُ ھُُ م و
 ندُ وُر ا َِطر َ َشَ أن ِ.  

ًِ أم آ ،ًُِِس ُل إٍن َوَل اطَم " َل اُِر، 
 ِِرا ِبوا َِدِة ".َِ ٌَ تھذه ا َدَم . إنَإ  ًراو

 ِِ  ِبواا َ ُ وُعُ) َدةُ ). ٢٧ - ١٣: ٧ِ ةُ ھَ
ھذا . و ُ أن َُل َِدَة واِب راِ ،ًِ أم آ . ًِواِب

 ھا َِ ًؤاُ ؤاِل ا ن ا ُلَ ِواا" : َِھ ُد؟ ورُ ذا
  " َرَُت ََِك؟

 ُِ ن طَرَُ رن اھذ نوَ ًَِ ًؤال، . ؤا َن ھذا ا" 
أَن ُش أ اُم؟ "َن اؤاُل ُول َُ " ،م، أَن ُُث؟

 َط ك؟َك ُھُِد ُلَ ة، ھلَرِك اَُ  وُنُ د ،ُدُأ
 َ أن َ َ ِرا لُ دُت أنََإ  ًَُو ُتوَن ھذه اُ

 َِِ دراِنُ" :ُث؟َُ َنأ ،ِا را أ " ِة ھا  ُِ ٍَظِ ھم
 ً ِوَ مھذا ا  ھ ةُ اا .  

ؤاُل اذي طرُ َُوُع  ھذِن اَذن، ُھَو ُؤالٌ  ھذا ا
زَ  َرُ ُج أن إ ُ ُ ُلَِو ِ ِ ُل إَِ َ ،ِ : ذا

 ً ً زاِزِإ ًؤا َن ھذا ُد؟رُ . ھذا  َُ ا َُِوا
  ُ ة اا ِ ِوَ   و ٍ د ٍَطر ُرؤُ ،ؤال ا

 َُ ِإوع اُ وَر ِ .  

َِ َنَِ ل رء اَن ھؤ د .لَل أوا ِرُ . واُو
َن طِت ا ِم ُوع َُ . ُواَإ د وعَُ وَنُو واُ

ِم ُھوٍت  أُظْر ُ م، ُن  رَُب ِ" ََ ووهُ ُؤاَُم، 
ل ُرُد أن . و ُرُد  ًُدو   ًِت ٍب ُھوِّ . اوح
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ََم، أَن ُش أَت ھذا ام؟ وُرُد أن ََم  إذا َن ھذا اُم َلُ 
  "ُث ُش َ او؟

ُ  ًوا   وُعُ َن دو  ٍِ ٍمُ َل أي ُ  ،ًُھم أ
." َ واُظرا: "ًِ  ٣٩آر، أَب ُ ؤاِم َدَوُ ِِم  ادد 

ِت اَض ا َُرأ مُ" : َُده ََُث وُ َن َنظَرا أو 
ُُِ ،َ ." ذَك اوم دُا  ُتُ  ذء اھؤ أن َرُِِ ُ ِا

 وِب . ُ ًوا ن أِل ُوع دُا ِ ِ ِبََِ ،ِوا
اِد اُ ،ََِّل واٍِد ن ِذ ُوع َت ن أ ،ِِب  رأَوهُ 

  .د إَزوا ن ُظُروا أَن َن ُثُ 

 َأ ل و ،بَ َنِؤُ أن  ُ   وُ ُرُِ  ،ًِ رُت
ُن ُھَو . ََدِ ٌل ظٌم  ھذا ُھ. وَرُح  ذا  أن ُؤِنَ 

أن َِ وُ  َِوع، َََُ أن ُر ََف . أن َِزَم ن َِ وُظرَ 
  . ُِ أن ََ ََ اَش ذه اطر ش، وأن طُبَ 

 َم اُا ا َت إََك وأ َق َت ھذا؟ ھلَك و َق ھل
 ،ُ َتُكَ "وََُد أن أوأُر وَن َرَُ ُدَك أنأُر . ََ َك َلَُد أن أأُر

ُل اّق اذي أَت ِ إ ھذا  أُرُد أن آَِ وأن أُظَر َف أن . إِكَ 
. ام، واَِ َط ،َِِف َُل ھذا  واِِ اة ُث أُ ل وم

 ً َُ وِن ھذاَ ن َد َُد أن أأُر ".  

ؤاَن َر إِل  ِن اھذ  ََِوَد اِ ََل وأن أن 
َوُ : ُةا ة؟ ھذه ھا ھ وع، وُ َك : ن ُھَو ةُ ھا

 َِ راِفِ زامِس اِذ ان إ ُُ ش اََن ا ِوا
   َرِظُ  ،ِِ ِزَمَو َِ أن مَ نو ، َل وعُ وِن

 ِواِة اِع اوع أوُ  را د قوا ََا أن ِ  دى 
ا.  

 ُو ِل َرا دھذه ا  َُِ َك أنُ ََُر . أ ُل و و
ا، إ ًَد ار، ودداً َد ار، وَف َُِف  رل اھذا ا

  .و ھ اةُ  ن ُھَو ُوع،  ُھَو اُن،
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  اَلُ اِس

  "ذا، ِذا، وف؟: اِوَدةُ اددة"

. وت أُمُ وَع ُھك. و اوِم اِِث َن ُرٌس   اَل"

َ َرَِت اَُر َت أُمُ وَع . وُدَِ أُ ًوُع وُذهُ إ اُرس و
َ مُ َس ُ ٌرأة. رإ  ِكو  وعُ  َل .د َ ِت م .

ام  َل ُم َُوهُ  دُِ ُ ْت أَ . ٍَرةِ ن راٍنأ ُ ِ تو
َ ن أوَطَرَ ٍِدوا لُ َُ ودُِر اِطَ َبَ َكُھ ًَوُو . َل

ُم َل ُم إَُوا اَن . ُوھ إَ وق. ءً  َُم ُوع إُوا ارانَ 
 ُِس اَر وا إُ دوا. وُ د . َل وَََُء اا َِ ُُس اذاَق َر  

َن ھن أِ ُمَ ْنُ مراً وَ . َرَُوا اَِد إ واُ نذام ا دُا ن
َِ اَرسَ د َرُِ .وا ُُس ا . ُ َلَر . وَا ََُ ٍن إإ لُ

ون دٍذ اِ ُرواَِ و ً َدَة أو َا . َدَة إ ََر اََت اََد أ َتأ  أ
ھذه ِداَُ ات اُ َ وُع   اَل وأظََر َدهُ َن . ان

 ِ  ُُذه".  

اِ، ُھَو أن  رِل اھذا ا َِِ ن نَُا َُھَد أن  وُ َرَأ
 ،ھإ طرة أَ ٌ  ُنراھوُع، وُ َِ ٍتِة آ د ن َرُِ

  زات، وإذاُِِت وا لِِ ذاھ َ إذا ُ َن أآ ُ  ُن 
 نإ ،ا ، َوَع ُھَو اُ ن َُِ أن َ ذا ،ّلِ ھذا ا .

ةِ  وُُو ِ ِو ِ ،َوُ ِبََ ُ  ،ذا َنِؤُ أن  َوُ ُدرُ
 دَة اُل اَ ،وعُ . ِم أِھ ِرَُِن ا  ََرََد أن أ ،ُ

 وُ َدأ د ،ِِإ َِ ن ِدِهَ ن َر َد أنو ،ِ ُِرُ
 ت ن َذھِب ُوع  َوُ  َرَأ ٍَلُ آ ت، أوذه ا ِر

َل َُوعُ  و ،ُرَمُ اُ رَغ َد ُرٍس، وأُ ِل راً  إ َءا.  

 ِ  . َِ ُ، اُر ُھَو رُز اََرح وادة أ ٌَُِ أ
إَ وِن ھذه اِدُِ َََزًة  اَرََِ ِّ، و أ ًٌز 

 ھ ٌز، أَ . ل ِھذه ا ُوُل أنأ د ،ًِ رُتَأ و 
 ً ِ تََ ُد أُُص، . أا  ُذِ  ٌ ِ ُز ُھَوَ

 أو ُرو ٌ ِأ ٌَد ُ ،قَأ ً ُءُن واِوا.  
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 ھ ٌز َطُِق  ھَدِف ھذا ال ِھذه ا .  وُ َرَأ
 َُن ُُِر أ وع، أُ َ ٍَ ٍََطرِ ُسَوُب ا د ُ 

وح رَن ا َُدوَنوَُ وق، أوَ ن ُدوَنَوُ ُوا . ھ ََزةُ اُِھذه ا
 َن َدِةوِن ا ٌ ِز ٌوَرةُ .  ُم دَُ ٍَظَ ٍَزةُِ ن  ِھذه ا

دِن ا ًزاد.  

 د مرَ ِتَِ  ٌَرة وَُ ،دةدَدِة اوا  ُوطَوةُ اُا
 ،ًَِ وَعَُ ت إَرٌ "أَ َدُھم َسَ ". وَد ُھَوُا نو ،ً ِز

إن آَم ِب   َِك . َس َدُھم دةٌ، أو ََس دُھم ََرح: اَول
 ُ َرَرحاَ مَِد ْنَُ م ذا ُر َ . ،ن ُرو ًَُ مُُت أر د

 ددا ِّو رِل اا َِ َت واو .  

  ُوطَوَة اُا وم أنَزة اُِھذه ا  ُُولَ  َُر
إرأُوا اوَف . ن َوقاِوَدة ِاددة، ھ اِراف أ ر َوُودن 

إن َن أٌد  اُ ،َو ٌََ : "اِ ٍِِص َوُوٍد ن َدد
ذا اُل د َر دداً . ددة ت، ُھوََ د ٌََُء اَن . ا لُا نو

 )أو : َُُ ٌءَ وس ٢)." (ھذاُورُ١٧: ٥(  

 َدِ َرھَِ أن َ ا ََِة ا وح، أو رِر اِ ُل 
، ٢٢: ٥ط " (ھذا  ُم ؟"ٌَص ُوَِد ن َدد، ھل َوُل، 

٢٣ َوُ ُولُ، ). ١٠: ١٠؛َ َكو ،ً ِز" ٌرَ َدي َس ". ِب ھذاََِ
َوةُ اُو ا َ َك إُذھ إذا أردَت أن از، ھذه ھ اُطَ 

، أو ٍَِت . ُوََد ن َدد  َرٌحَ ٌر، وَ َكد َس ُ  ِرْفَإ
  .أُرى أَك م ُوَْد ن دد

 ِنِ  ِزوَرِة ا ھذه ا  وُنُ د ََِطَوَة اُا ُد أنَِ مُ 

 ران اَك ا ِء ُوا ام أن دُ وُعُ َل ُث ،دةدَدِة اوا
 ، َِِ رُُز اُء إ . َن ُ ُِلِِ  َن ِراً َن اء

 ِذا د ِ ِ) سُ٢٦: ٥أ.(  

ََ ا َطِواا ھ ِ ََُِ َزةُُِل ھذه اَ د ُ ُِد
ِ  . ُُولَ ُسوُ وُلُ رَب ا ،ًََ" : ََِِِ ُرََِر، واََ ُنا

) ". ل ) ١٧: ١٠ُرو دة ھدَدَة اوا ُوُل أنَ طُرسُ َب
دَدة اوا . ُ د َكطُرس أ ُُول ،ً َُد ُروُو وق، أو ن َُدو
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 ُُدُث ا ذاذَرةٌ، وھِو ٌَوُ َكُھ ِدَََدِة اوا  ُأ  ً
ر طوّو واُا ُم ،دةوُض ا  مَ نو ،َ ٍة ُلوا .

 وح اا ُوا ِِر  طُرس ُوُل ،و رَدِة اوا  ُ ل، أ
  ُ ِذَرةُ ھوح، ا رن ا أو  ن دةودة، أي ادَدِة اوأو ا

َز اِزّي لِء اراِن ء، ). ٢٣: ُ١طُرس ١( را أن ٌَُِ أ
 َدِةوا ِ َِ  َِطَوَة اُا  ُر وَُدد ِرُف : نَ  َنرُ

َوَِك ر َوُود ًَِ، إذا أردَت أن ُوََد ن َوق، إْ إَءَك، وََك 
 َِ َكَو.  

س "ِذا وَِ  ُ َ ھَدَف  َِواّد  دُِب اا َِدَر
َرة َُا ". َ د ُ ُت أََِد إ ُلَِ دو ، ََِِ ُس إلُ اِ

ِ ََُِ إِم، وَد ُوَن آََُِم ُ  ًِ ، ََِِوَُدوَن ن َدد، 
 ذَرةُ اِا ھ  َوُا ِ ََُِو ، ََِِ ِعَِ  َنا ن

ذا، إن أردَت أن ُوََد ن دد، إْ إَءَك، إْ . اددة ُِدُث اِوَدةَ 
 ََِِِ َكَ َْك، وإََ َْك، إ . ِ   َِ طَوةُ اُا ھذه ھ

 ًِز  ِھذه ا ھإ َُُ د، ادَدِة اوا.  

 ا َََُِوَدِة اددة، اُطَوةُ ا ِ ھذه ا ِزا  ِ
ام،  دُ مر تَ د َرًة وَُ ُدھَِ" ُُوهَم إُ َل  ". ،ً ط

دة ھدَدِة اوا ِ ََِ  َِ طَوةُ اُِء : ا َءَكإ ُ د
 ،ََِا" ُُُوَ   ََُْك إ "!  

 ََِِ ن ُلَ ذيَدأَ اا ُف أنَِ وَف ، ََِ ُرأ د
ا َ َُفَس ا ،ً  َُِ أن ِ . ُلَ ذيا ويُل اِِل اَ

 َُُ  ھو ،َرأُھ د ِة ًَِطُ ًة ُو ِ ََِِ ن َُُ  َل .

. َُظُ  ُون أن َُوا اِزد؛ ل ُج أن  ٍََل أَل

اِرع، دُ ِط ََِ ُ ا ُزِرَت  ،ِ وَف  زِل اَ ِبََِ
  ).١٥: ٨ُوِ) ُل اََر َن ار 

 ِ، إذا ََِت َوَت َ ُِولُ  ذَك،  ُ ِذھَِك وََكَ 
  ُ إَءَك  ، ََِِِن . َك أن ََل ًَ، إِ َُْرار ُرَو

ٍن َُُ، ووَف َُوُل،  َُ ٍرأ  َُكَُ ُُدَسوَح ا رِل "اَ ن فُ
  .ُث ُل ھذا ار، أِطِ ُْرارد دُ ." ھذا ار
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دة ھدَدِة او ُ ِزََوَرةُ ا ھذه ا  َِا رطَوةُ اُا :

ُ ،َِِذ اَء اذي  وا َِ ا ،ُوطَوِة اَُن ا َتََِد إ وُنُ د
 ُْ دَراً، و ُُِو مَق و . ًو  َِم اَزِة إطُِ  َدَث 

ؤال،  طَرَح اَ َك أن ،فَزة؟"آُِت ھذه اََد َ" " ،ددو
أٌَُ  أن ھذه اَُِزة َدَت د َن دى " ََ أََ اَُء راً؟

ُوا اَء اذي أرَ  دَُِ ُِن اَدم اَراً ا ََأ ُ  وُعُ ُھم .  

ھ  ِزوَرِة ا ن ھذه ا زءھذا ا َُلُ : ِر وَُ د
ُِرَك . ا َُءَك راً، ِرْك ھذه اُِزة اظَ  ارن
 ن ُتَ . ِوَدِة ادد َ أن ََل َرِ  ًَك َ ارن

ِل د ُوِدَت ن دد، ھل َُم زوََُك ذَك؟ أو ھل َُم َزوُِك 
ِذَك؟ وھل ََمُ أھَُك ِذَك؟ وھل َُوُن ھذا وا ًَِوِدك؟ وَھل 

  . َمُ ذَك اُس اذن َُل َُم

ً◌ إَِرَك ِوَدِة ادد ن ،ونَُ ِ ط َتَرَك أَُ ن ة
 أََ اُء راً دََ . ب، ل وََُُر ََِك أُِ ًق

 ِ  دةدة اِرُك ھذه اُ َد ًذا أھ ،ُُوز م َن
ُل إُِر ذه اَُِزة َََ . َ ِءُروَرِة ا َزَةُِ ٌز إن راً ھ

َ ُُدُث، واذي َن أن اَس ُوا   دانا  َوُ ُ َرَأ 
 ََِِِ ََوع وُ َ وَنَُو َد ً ُدوَن ُروَوُ .  

َ ھذه اَُِزِة اُِ ُن أً أن َُِر إُ وَرٍة  ِ إن
 ٍ ِزَِن ا . ٌتأو  وَف ،َِ َدَة اوَر اَِ َد أن

ون اََ ھَُ . ُر  أً أَك ُ ٍَوََد وَدةً  ًَِن دد
َك  ُج إ إٍر آر وَدٍة ددة أ .  طُرسُِ وُعُ َل  ل

 ُا َِظِ ن َكد ُِ مُ ،ََِدِة اوِد واد ُلَِ د ،
 ًَِ ِمِ َدھ َج ن ،مِر ھذا اُ . ُھَو ُُ  لُ ل

  ).١٠: ُ١٣و) ". َط أن َِل ِرَك

 ُ َ ا ظََزة اُِھذه ا  ُنُِ  ًََدُ ُدَِ ،وع
ََ ٍَِ َُُد أ د ُداِِرف : إَ أن ھ ُوطَوةُ اُا

َك َس َدَك ٌَر  ور (أُزَ١٢: ٥١ .( ًِ  ٍَطَِ ِرْفَم : "أي إ
 َديَ وَنَُ أن َ َن ذيَرح اَك اذ دي دَُ . َََ دُت د
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َِ . ٌرَ َدي َس ". ََِِِ َءَكإ َ أن ھ َِطَوةُ اُا .

ٍ إ ٍن َُِزل َوٍة ُروُ  إذَھْب . َِِ َكََك وِذھَ ْإ.  

 ُ ، وِتَ إ ُِدُث ھذا، أ  ،ِطَوةُ اُوَف  ا
ُز  أٍر َُن وَُوُل َك،  َرُ" َكْل ذََ  ". ََُْك، إ َل  .

 ً ِداً ُرود ُرَِ ذاوھ .ِا رطَوةُ اُا مُ : ِدَمَ أن ِ َن ُْبأُط
. َِم ِ كَ  َََك اََِ ،َِل َك َرُِ ًَل اس اذنَ 

 َِز ً ھذه  وُا َرطواِت اُذَت اَِد إ وُنُ د
َدت د د ا  َكَ ُف أنََِ ،َزةُِا.  

ِة اُو، آَن اُذ  رو َُن أ زةُِذه ا رَُُر اا
ُوهُ أَن ُُث، ودُھُ وا وُظُروا أَن ُُث، ت دُ . وع

و طم اِإ َِر َُداِ َك . َذا وٍح أنُُوِ ُرُِ  َوُ نو
ُل اَء إَ رٍ  وَُ وَعُ رأَوا د ُوِة ا ر واُِب ھذا . آََِ

اً  ُھَو اُن، ُ وا َُوَن  ال، إَرَ  رَُِ ًُذ إا
ً أُرى  إِل ُوَ اح اُ .ِوع ِز ًَرةُِف إََِ .

 ِ َنم، آَأُور  وُعُ َن  ُ َرأُ أ ،حھذا ا َِ َِ
 ُروَنَاَُُ َن ِت ارأوا ا َد" .  مَُِْ م وَعُ ن

َِرُف ا َن ُ  َِِ . ِن ٌدَد أََ أن ًُ ْنَُ م ُ و
َ َُِم  َن  ان  نا) ". َوُ٢٥ - ٢٣: ٢.(  

ِھ ٌرُ رواٌب آ ؤال، ھذا ا  ُن؟"ِمُھَو ا  " ھذه
 َس ُھَو انُ   ِر َكُن، وذُھَو ا   ُِرُ داُدا . لُ

 ً  ًِؤُ ُروَرِة  َس ن ِرُفَ ن . مُ ءَن ھُؤد آ
 رى ِب؟ ون ھل اُذ ون ُ ؤُِن د. رأُوا ُِزاِت ُوع

  اَُِ وع ُھَو اذي ُؤُِن د رى َُِزة؟ 

، اُن ُھَو طرٌق َھن ِ َرة اِِب ھذه اََِ . ُنا
 ِ ُِزُم اَو  ِزُمَ ٌنِؤُ ٌصَ ُھَو" . وا ورا َُھ

 ََُم) ". ١٩: ٤ ( ُنُل اَ طرذه ا . ُِزمَ َتأ
 ًِ ً ُِ ً َِك ن َلَ ن ُِزمَ وُھَو ،ِِ . ھذه  ُُدو أ

َد إِراٍف ِّ وَس  رَُ َن مَُإ نس، وء اَن ھُؤل، آا
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زاإ ً َِ ً . مو ِ واُِزََ م م ُھمُ ،َِِ  مَُِْ م وَعُ نو
  )٩: ١٠؛ ُرو ٢٩: ُ٢٠وَُِ) َوهُ  أُِِم 

 أَ ًَدَث طر اََ ل َوُ َل  ،حھذا ا  .

 َُ لََ َِر اط ُدَِظَرةوا َُِِل اا  ًأ ً  .

 إُل . اُل اُرى  ََُطَر ال  دا َِدُ َِوع أ
ت ث واٍت  رََإ ا  وع اُ َِد َِدا  ََُُ  َوُ

. وِف ِق ھذا او َُدةوا َُطرا وِل أنَ ِھر ھ ظُِض ا
َن ر َدَث لَََر اط . ً َُ ْنَُ م  َوُ أن رى ھُأ ٌَظَُ

ُو َن  را ِ د .  ا ِِ ُِ َُِ ِوُل أنُ َن ل
 َُن ا، إ أ َوِھ وع، أُ ن ن.  

 ُھَو أن ،َوُ ِلإ  وٌرُذ ُھَو  لََر اط ن َزىا
َُ ،رِھُن أنُ وَع ُھَو  وُ  ُِرُ ٍَ ن أَھم َم َدثَھذا ا

لُ . ار ُ ُوُلَ َن ،َن او َ َن ُ وُع أُ َل د
ِن رار، ا د"ھذا؟ َِرُ َُ ٍَآ ُ أ " ًوا آَُط د ٍة رَ وذاَت

ٌر وٌق، طُُب آًَ، وُ َط" ُ ن ُوع، أَُم ُوع،  رِ ٌل
ٍم أِ( ُُُداً َََدهُ (أُُوا ھذا اََل : آٌَ إ ھذه أ َِ و ، ".  

٤١ - ٣٩: ١٢ .(  

َر ُذهُ أداَد  ذ ،وتَن ا وُعُ َم د أ  َوُ ُرُِ
ِدس َر، اذي  ور اُزل ا ،َِِِ ن َت م ادِد اا

ُروا أً ذَك ار . وَظ ُ ُطُرس ظ َُوَم ان َذ دو
 ِ ذيا ُُ دَُ وَعُ واُ)  َوُل، ). ٢٢ - ١٩: ٢ََِر اط ِرإط 

 َُِ أن َ ، َوُ ولُ ررأي ا ھ ا ،ً ھ ًَ وُعُ طأ
 نإ ،وَع ُھَو اُ أن.  

 َوُ لن إ ِ ِح اا  وُعُ ن ُھَو ،رِ  ؟
 ِن ھذا ال، ُوُع ُھَو ذَك اص اذي َطُ أن  ِح اا

َل اَء راً  وَُ . ُطَ وعَُِك، وِ وعُ إ َِ َك أنِ
 َراً  وَُه، ول ا ھ ََك، اِ َلِ أن . َِ َك أنِ

د دُو ُوَع إِ َك، وَف . ع ُِل  َدَك ن ََتٍ إُ و
 رِح اِر ا َِك إ َء وُعُ ُل وُ .  
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ةُ طٍت ذه اَُِزة دِ ُدوُ .  ُِق ھذه اط ًم أُِ
 َِ ِمِظ وو  .َِذِة اُد أدي، أ َن ُس ادُِب اDr. 

J. Vernon McGee ما  َنِ ُھوت بُط  رَك ،١٩٥٢ ُ أ ،
أ " : ًن َُِظ وا أرَ آف ص ُّل وم أد، َُولُ 

َ  و َ ُن أنُِت أُؤُ ٌَِر دي ت .راَِ نو ،ٍ
 ًَ َداً، و أ َُء رت ھذه ا ًَن . أ َ نو

 ُوُلَ :سُوِب اُِ طُ وأ ، رِط ھذه اَن . أ  ٍن و
اَِر واد، َن ُ ُُس اَِظ، وَت ھذه اظ ا َء 

لُ  و رَ إ . َُُ ُ ر، وھذا ا ُ ُلَ َف ُت أدري".  

ٍظ َِن َطُوِن،  ُو  ُوُل   ورُ دَن او" د
ُد ء، وْن . ُِطَك ُ ِرًَ أو َِظً، أِ أَم اس رَُ أ ُظنَ د

ُع ھذه اء،  . أوِْ إُ وِب اسأِق ھذه اِظ، و وزُ و
 ُ وَُو َ رھذه ا ُ ُسُ وَف ،دِر واََن ا  ٍن

 اِح . ، ودُت أن ھذا اَر ١٩٥٢ُذ ام ." راً 
ُص اوُع ُھَو اُ ، َوُ ِلن إ َِه اَل ا وَُ أن ِِ ذي

َِرُ ٍرَ إ ِواِف أََُ.  

ِ؟ اُن ُھَو إُع ھذه اُُطواِت  ِح اا  ُنُھَو ا 
َ دة أودَدِة او : ٌرَ َكَد َس ُ ِرْف أَوإ ِ َ ًِد ْنُ .

وح، وأَك ُج إ  إَِرْف أكَ  رَرَح اَ رَِ م َكأو أ ،ًَِ دَوُ م
 ٍَ . ََِِ َءَكإ ْإ ، مُ . ِ راَءِة  ًِ ًِض وإ .

 ََُْك إذ ، ِ َِكراَء َل ُ َك َل و . َِ ِرك مُ
 َِنرٍص آأ َ ِا و رَك . َك اَرو ِ َََِ ِرْك

  مَِ نذس اا لُ َ َِك ِرإط  دد ن َََُذي إا
ا َِِر اد َب ،َكِ.  

 َوُ ِلن إ ِ ِح اا  ُةا ھ أن و ةُ ھ؟ ا
ِة ُطُرٍق  ، اَِر ن ھذه . ُوََد ن دد دِ  َوُ ُرُِ

َِ دة اوا َة ھا ت، أنا . ةُ ھح، اھذا ا 
اةُ ھُ ل ُُ  ن ُدُول َِ . إُِر وِل َِك إَ ر

 ٍنُث إو ، زاٍمِذ إ َتُ د وُنُ ُث ،وع اُ َ
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وِرَُ أن ا د أطَك ُل  ُھَو وُلُ . وُن ُھَو أ ًِد إََزَم كَ 
 ٍَة ََُزة ِو َُِرَك ھذه اََ أن َ ،َِد  . ًأ ةُ ھ

 رأنطَل ھذا ا ُ طُب اط د ،َُِّك اََر ھ ط.  

  

ِدس لُ اَا  

  "َ أن ُوَُدوا ن َوق"

 َوُ ِلإ  ً ِ ُرَُِث ُھَو اُح اُح . اا ُإ
 ُوس إُ ٍمُ َ وعُ َءِ ُل َُ ذيوساُُودِ ُ . دُرُس 

 ُُوَ  ُرُِ  وُ وِن ِرإط  ُرأُوهإ ،ً حھذا ا . 
  هُ  َوُ َب ،َِِ دُ" : ِ مُُرُِ  ُس . ھذاَن اآ د

 ًَِ َُدوَنوُ ُوا ،وعَُِ ". ِح اا  َوُ رَأ ،ًِز ،ِ
ُوا ََُزُِ َزأ د ،ًِز َِ َدَة اووُع اُ َر و َف.  

 أ ًَِن  َوُ طُ ،سِوا ا رِث واِت اا 
 ًَِ ُِدواٍص ُووس. أُُم اَُ ُل ُھَو ووس اُُود .  صُوُل اَ

 َُن رُ ًُوراً وَُ ًََُر ً أُورم  ذَك  أ ،ا َِا
ن  زُوس، ). ١٠: ٣(اِوُ َن أ وسُُود ُد أنا ُرُِ

خ اَُودّي ار ؤرُا.  

ِِث أن ُودُوس َن َوُوداً  ُرَم أ  َرأُ  ِح اا 
وُ ِلإ  ًَِ ُ َُرأ  و ،ًَِ . ِلِف إََُ  ًر

 َ وام، ودرَ َم اوع أُ ن ََوس داُُود َرأُ أن ، َوُ
 رأُ أن ، َوُ ِلوع  إُ ِنَد ٍَِ َرَك وسُود)؛ ٥٠: ٧

ُد َُِِر أن ُودُوس َن د إَََر ادد ). ٣٩: ١٩و لُ ا د ُھ
َل َِرٍح َرَة ُّل  د ِن   دو ،رھذه ا  َِ َدِة اووا

ِل اأ.  

س إُ وَع ً، و َُ َواراً ٍل ٍُر َء ُودُو
اََ" :ب، داًِ إهُ  رُم، أو اُا أ ".ظَُ ٌرد ٌروھذا أ .

 ٍَُ ن ذاراً و  وُعُ َن ،ّا َ ُ َر أ َذ أن 
َن ا ِِوَ ،َت َرَ ًظَ ًَُ ُد ُھ َكَم ذَرة، وُرِ

ُن َمُ "وَُوُل ُ، " را أو َُم"ُوس  إرال، دُو ُوَع 
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َك أَك َن  ،ًَُ ِْن َس أٌد َِدُر أن ََل ھذه ات ا أَن  أ
 َُ ُ ِنُ مَ ُل، إنَ ". ذيوس ُھَو اُُود ِم أنھ ِرَُن ا

ُد راً َ و َِِء إُ وع ً . أ إُ وع دَُ ُن . نو
 ُم ُِرْد أن ِرَف   ر، أوطواَل ا دَِ ُلَ َن ُ ً َء َُر

 َُء ََرى ُوع ٌد أَأ.  

 ًَُ َن ُ أ وع، ھُ َرىَ وسُُود ِء مُُِر اا
َُ وَعُ رأى وِر اُ . ِرَف أن ً َُ َن ُ أ ِِواَن او

 َُُوَِ وعُ دى َن ذا . ٌِفَُ َرا أن  َإذا َظ ََُدُع أَ ُن
ُس رَُوَن ن َُوا  دَِ ُو ،َُط دَُُ وَن  . ماو

 َُُ.  

 َُُ   رداء أا  ًرا ًداد ََُ وَعُ ُروا أن َذ
اذي "َل أُدُھم، . ُھِ  أن رى َِر ھذِه ا .ََ اِراف

ُد ٍم دِ ِ . ل، ذَك ُ َُُؤُِن  رَُ َك ُھَودا ذ  لُط ." و
ََِِب َوِن َُِم اُوس ار د أَُِب  رأى ُوَع  ،َُُط 

 ّ دوع اُ َم ََ َك أراَد أنِب ذََِ .  ُسُب اَُ د ط
َ َّرو دا ِ وَن َ دَھ ،ُلََ َ.  

ر َدأَ ھذا اواُر اُرِك طذِه اِ . ًر وسُُود َم د د
َدھ ،وعُ ِ ُھِو  َدَق   ِِِد ِرَكُ وعُ َمُب أا َُِ

 ِّ دم: "اُ ُوُلأ قَا قَِدُر أن إ. اَ  ،وقَ ن ُدَوُ  ٌدَن أ ن
 وَتُ َرى . َلُد ِدُر أنَ  ،وح رِء واَن ا ُدَوُ  ٌدَن أ إن

 وَت . ٌوِح ُھَو ُروح رَن ا ُوُدوٌَد ُھَو، واََ ِدَََن ا ُوُدوَا . 
ْب أُ ُت َك َ أ ََوقَ ن َُدواوُ ن".  

 َوُ ِلن إ ِث ِح اَن ا ُلََ ُتََِح "ھذه اإ
ذا  ھذا؟ َ ِرُب ن ! ُوُوٌد ن َدد." اوَدِة اَددة

ؤال طَرَح ا أن  ً دة، أودَدِة اووِع اُوَ" : ن ُدَُھَو ا 
ِودة؟ادَدِة ا " ٌَ دة ھدَدَة اوا ُم أنَُ  وَعُ ُظوا أنِ

ِذا دَِ .وعُ ِبََ ،َ ي إ َُؤد ٌَو دة ھدَدةُ اِو .

ل وَُوُل أ  ًذا ." َ أن ُوَُدوا ن َوق"ُوُع َ ُوُل ط، 
  .ُوََد   ًَِ أن
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َ أن ُوََد    ،ًَِطُ أن رى ُوَت ِ و أن 
 ًَِ ِدإذا ُو إ ِ وَتُ َلُد . ھ ُھ ُ ا ََُرون، اَ َ
 اودةُ ََُوُت ِ ُھَو اَ؛ أُ . وُت ، وس اوَدة اددة

 وُتُ ھ ا َا ي إ َُؤد ٌََو إ َِھ  دةدا.  

ُ َِوع،  َ أن ُوََد  ،ًَِن اَوُوَد َن اََِد 
ُد َد رَُ ُھَو . ََِ ُس دُُب اِدُم اَ د"د" ، َوُ ،

"ا َدِةَُ ُدوِن ، ا َد ." ط رَُ   تََ دا َُدِو
 د ٍتُو . َدَةِوا هُ أن  ُمَُ َن وَعُ ول أنَا ِو

َِط ٍتوا  َت دَق . اِ وَنَُ أن ن إذا أَردو
  .وََ ، أن ُوََد وَدًة ُرورُ 

 دَر د ؤال ھذا ا  واَبا  ؟ وُتُ ُھَو 
َُوُت ِ ُھَو الُ ). ٧ - ٥ (اَد اَدم واَوَِظ  اََل 

 ِ ُ ُُك ذيا .َِا ٍَطَِ ھ َُُِك : وا ٌل ِدٌِك، وَ ُ
 ِ . ِِوُ َن زٌء ًَت إذا ،َك ُِك ُ َن ن . ن َتُ وإن

رهُ اُِِن، وإن َن ُھَو َُِك اُُوِك وَرب ارَب، َدھَُ وُن 
 ََُد َد وُنُو ِ وَتُ َتَد رأ.  

وُرُھم . َُروَن أنُ وَت ِ ُھَو اُء َد اوتَُِد ا
ن َدُُوا أداً اَء دَِ" ِت ُوع  َ ِِ ُوِدُوس ھو، 

وٌَُِ ِ أْن َس ھذا ََ َدهُ ُوُع ." َُوُون إ إذا ُوِدُم ن دد
ذه ا طَق دَُوت ا.  

ِ وس ُھَو اُُوِدِِ وُعُ َُ  وَھُرَ َن ل" : ًداَر أَ ن
َ ََوِن ُ ِرُد أن َُوَن َََِك، إ أو ُ وََد ن دد، ون 

 ن ََدُو  أو إ ِ َ ََِن ا وعَك اداً ذل َأُددن، . دو
َدُ وَُد ن دد، وَف رى  ًَِ ََك، ووَف دُُل ذَك اوع َن 

  َ َِوت  –اَُ د َس–  ًوراَ نن اوع، !" وُ َِ
لُ  ٍَوَدِة ن دد ھ أن َِرَف  إََرَف ُوُ ً وع  أو

 !" (َر وإُ"ِم َن اوات، ا َوُ٢٨: ٢٠(  

  ُِدُر أٌد  َن أَأ َد َذا ََُم اَُ ُسُو وُلُ رَن ا د
وِح اُُدس  ر إ وَع َربُ ُوَل أنَ وس ١(أنُورُِد ). ٣: ١٢ا 
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 ُ وَنُِؤُرى ا ،ددا ًوع َرُ وَنُد د ،َُُوُدو ِ وَت
 ًَُو . َد ،وعُ َ وت ھذهََُا ََ ُلُدرى و وف ُنو

لُ ُِِ ٍََزِة َوِ ُوِد ن دد، َُوُن أن اُ . َوَُد ن دد أو
 َو ل َرِوا ِِوا وُنََُِ.  

 إ ھُت أرُ ا ِوِخ اُ َض ذُتواٍت، أ ِة د ُذ
َوٍة ُروُ . ًَِ ِ واُُ ن وأنَؤاُِ ُوا  م أنُ ُتوط .

ُل اذي طر ُُنَ  وؤالُ ا ا : ِ ِف اا  وعُ ِم  ًءِ
ن ا م؟ُُووَن أوَُ أن َ ذا ، ِلن إ ِدس ِح ا

ؤاُل ا ِنَ  م، : اََُم، طَُ ،مَُُوَن وِر َف  ًءِ
ُم  وأو ھ  ،مُِ وَھَرَ ُل َُ ء اا لُم، وَُواِطو

  رًِ؟

 ُ واُ  َنِد واُوُ م أنُُ  ،نَؤا ِن اھذ  وَنُ
َس ھذه ا، وَُظُُم ُوا . ود ُوا ِدَن داً  – ن أ ُت أُ

ِة واتٍ  د ُروَنُ .ة رَ ن َرَأ ِ واَُِ د واُد . وو
 ُرُ" ِدُت د َل أَُدھم،  َل أ وَعُ أرى أن ِ  ُوِة ا

ِ وََل أو وَن أوَُ ُد أنرُ . َل وَن أوَُ أن َ ِ وَتُ وأن
ِوأو .وٍح ُھُُوِ وُعُ ِ ُمَُ  ذا . ن ََم أَر ھذه ا و

ؤاِل اُ ،ِم َل َل إَ ". َِل ا  ِ" ،َ َِطر  ًء
َُوَن ر ًً، أَھم أٍر ِ  ُھَو أ، زوَ، ِطُ ،ِدي، 

 ِكَ  –وأذ ََ و .  ٍن وع أيَُِ َن إذا  َءُلأ
ِوأو".  

  واُد أ ً ُوا دم وَُُر ،َُِ ٍَطر َِأ
َوُ ِلن إ ِثَِح ان ا داٍدأ َِ . ،ُتُ مُ" ،وعُ َل

َِد . َدُ وَُدوَن ن دد، وَف َروَن أنَ َ  أن َُوَن ََُِم
 ٍَ  ُوَنُد وَف ،دد ن ُدوَنَوُ  َِ ُ وُنَُ ُث ،ِ َ

ھذا   أ َُظ داَِ ً اُوُِ  م، ." وِل ََُِم
  وَنُوَُ مُأ  ھذا نن، وِ مُ ُلَ َن ذيُر اا

 َُ ٍَ  مَُم ودُد رأ لَا.  
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 ًَِ ُوٌدوَ ُ ٍِد أوا لُ َرَفَُث إ ،إ  ت ھذه
ا إ مَإ د . ،وخُِء اُؤ ُتُ" م مُ ُوا أ مُ ُروَنَ

ُم م  ُوا أُو َنِد واُ مُ ُروَنل، وَ ن وِتََُا  ُروا
 ُُد ،مََُِ وُن ُھَوُ ُث ،  ن ا وعھذا ا  ُد وا

ُ أَوَِوِت أھداُِم –واوو اُوُِ  م  ِوَت . وُ روا م ن
  ھذا اطر، وإن م دُُوا إُ وِت ِ، اراِن اذاِن َُِن 

رھُ َل ؟أوًَِ َنُوِدوَ مُ وا أُ د م أنُ ق ي ،ََِدِة او ِنَ"  

َدرم ُودُوس،  و اُُ َ ّ دا ِِ وُعُ َرَك د
َن ر ًؤاُ رھذا ا َُ . ،ُُؤاُ َنِن "و ُنُِ َف َف؟َ

ًَِ؟ َف ُُِن ِن وُھَو ٌَ أن ُوََد ًَِ؟ أ ََُدُلُ أن ُوََد 
ًَِ ِ وُوَُد؟ ُطَن أ "ؤال ن ھذا ا َََزوَع إُ ُدو أن . َُوأ

ود إَدُت أََك . ھ أَت ٌَُم ُوٌر  إرال"ُوُع  هُ، 
 ًإ  َُْ مو ،ً ِأر ً   ً ِد . وٍرُُ َكُرَُل إن أَ ذا

ِ َل ا ،ٍَن : ُرو زَل ذيا ء، إ ا َد إَِ ٌدَس أو
ء ا  ذي ُھَون اُن اء، إ ا ".  

 ُُِد أَُولُ ھذا، أَ وُعُ َن   ََ ُظُر إ َن
ُ ُھَو  َِِن . ُودُوس ز ھذا، أَُوس اُِم اَُ ُوُلَ وُعُ َن

 َُ ُمو َُُِف أ َن ذيِت اوِس ا  ِء ا  . َم د دو
  وس وُُود ْأ ر م ،روُع ھذا اُ ،َل ن "ف؟ "  

 ٍ ِِ وسُُود وُعُ َر ص، َذِر واَدِف اَِو ،مُ
  ٍَِر ادد َُ .ُرونَذ واُو ، رَا  لراو إُ َن . و
 ٍت ، أرََل ُ )١٤: ٢،  ٣١ - ٢٦: ١٤دد (أن َ َرهُ اَذر 

رن َذَُا َََ . ٍَ َِ وُ َرإذ أ ،ََر ََر ُ َلَأر مُ
ِط او  وٍد ٍ ُِ . ََُْ ن لُِ َِ را َُت ِرَُِوأ

ا" :ََك إِ ًداَل أَ َف أوَز َك أنِ َن إن ،ِط او 
ا ََِ ن َ وَف ،ِِا ِ ا إ ُط ُث) ". دد٢١(  

َظِر إ ِط ٍََن اس ن  َن "َل ُُم،  َد ا رَُ إن
َأ ََِ ".ِِت اَِ ءَت ھُؤ ذاُرون، . وھَل آ نو

" ن َِ أن ِ ِا ِ ا َظِر إ ِد ا رَُ ُنُِ َف ُمَ  َِ
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ُروا أداً ََُُم أو ." َِت ا،ون ھذا ُھَو أَُ اود د
 ََِك ا َظُروا إَو ،ِط او م إُِ ُواُھم، أو ز رَُِ

ِنٍ . ا َظِرھم إ ِد رُ ِتِ◌ اَ ن واُُِو".  

َدة،  دُم ادَِد ازاِت اُِ ن ٍَدةَِزٍة واُِ َد رَُ  ُل ھذه َُ
ِث ن ھذا ال ِح اَرأَ ا أن واِرِه . إ  ََرَھذه ا 

 ُُود َ ِلُب ا ُ َُ  ديِ ٍر َرَوُع أُ َم د ،وس
 ََرا)  َوُمُ ). ٢١ - ١٤: ٣َُھذا ا ُرُِ ،َص ََُر و َُ َِو

 ًِ ُمظا" : ََأن أُر َ) َبَُب) أ ا  .  ََأن أُر َ
  ،ب داَوا ِ ُنإ  . ب ا  ِوَِ ،دوا ِ ِنو

طن ا ُدوُص اَُا  ،طَا َُِِ دوا ِ لَ ُُِ .

 ٍن وأ ُظُروَن إَ ُسَن ا ب، إن َك اذ  َُُر د
 ا  ٌقَُ ُتَُم اُد نذَك اأُو َُ َن  ً ،ب

ِ ا ،ِذَك أ ًن اذن ظروَن َِِن  ا َظِرِھم إ ِد رَُ
طا َُِِ ن وَنَُ وَف ،ب ا  ٌقَُ وأ ن إا .

 ِ دُ وَنُُِ وَفَِدةو ٍدةٍ أ  ُوَن وَفن، و".  

  ُوُع اُ َن ،دانا  َوُ ِبََِ - ِ َل نا
 َُن . اذي َء إ ام َِِزَع ط ام وع أُ ن ُم وُھ
 ا  ِِوَ  طَا َُِِِ ًَ ُدَِ ً  ًد ب . ََد أوو

ھذا أَب ُ ام ُ" : وُع ھذا ار  ًد َل ُِِودُوس
ذَك إَُ اود، َ  ََِِك ُل ن ُؤُِن  ،ِل َُوُن ُ اةُ 

 دا) ". َوُ١٦: ٣ (  

أ  وَھرَ َن ھذا ،ُ وسُُود ؤاِلُ  وُعُ ِ َف "َب
" ف؟" ، ًَِن واُب ُوع ُ ؤاِل ودُوس " ُوُن ذَك؟

 ،َدة ھِوا ٍَ" ْنِآ ". لُ  ،ًِ رُتَأ َن؟ وِؤُ أن  ذا
  ُرِظُو َوُ ُرُِ ،ِِِت إنَ إُِؤ أن  ھذا . ذا 

راً ُوَك اِص اذَن ُوا  َُو ً  وُ َنُد اِ ،حا
ِت اَ ن وَنَُو ِِا ِ ا ُظُروَن إ.  

  وعُ َت إوأ ُظُر أ ،نِل ا ِد رَُ ، ٍَطرو
 َُو َِِ ، وَع "وُلُ ُن أنِأُؤ د؛ وأوَُك اوَع ُھَو إُ ُن أنِأُؤ أ
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 ََُذي أرُد اوُص اَُوع ُھَو اُو ،طا َُِِ دوَك اَ ُھَو .

 ِا َُِ وَنَُ َكِ ُنِن أُؤا أ وھ".  

ُِِوِدُوس، وَك و، أنُ ل ن ُؤُِن  ُُُِد َن ُوُع َُوُل 
 ،َِن َدوَر  ھذه . أن ُوََد ن دد َدِة اوا  َدوٌر  َن وإن

َدوُر ُھَو أن ُؤَِن أن ا . وھذا ٌَط ََِ. اُِزة ُھَو أن ُؤِنَ 
ب ن ألِ  ا  َت طَ .  

 َدوُر  ِ اودِة اددَة، ََُو ٌُد ن َُوَن ِ أداً أن  أ
 ََُ . َن  َ دَدِة اوا َ  َمَ َك أن ْب و م َت

َل ل َُت َر ِدٍر  أن ََل  .ِ ًَن أن ُوََد  ھذا ام
 ِدَََك اَِدو . ٍَطَ لُِ ِدَتَت ُو . َن ََدوُ أن َ ُ وُع أُ َم

وح را . ً ُرو ََُِد أَ أن  ُب و ُ ْم أَُ م ُ أن . و  ل
 ََض اُروط؛  أن َُوَم  ، أي أ َُ ُُومَ َدھَن، وُِؤ ن

 ًَِدة ن ِل إِِر اوَدِة اددة.  َُِدوِرهِ  دًة أ طُ ُ.  

 ر دةدَدِة اوا  ِ وُع دوَرُ ََ . وَت َُ ُن
  راهُ  و ، رونُ . اَُ ،ر ٌرُدُث إ د  ِس طراُء اُ

 ُِر ُُِرَ ذيِن ا َ  أن ِ َس ُ ُِق أواُ ن ُل أو
َُِا َِرا  ِرا . ،ِزَرة اِوُع ھذه اُ َم د ذاوھ

 ،ًِ ََنأ مُ"وح رَن ا َِدن ُو لُ ذاد." ھَم أَ ن  ِ اً دوَر
 ًَِ ََدُو  ِ َم دوَرَ أن  وَنَُ ند، ودَدِة اوا . َدوُر

َص ُوُع دوَرٍَِِ  واَِدة. َن َط ًداً   دنْ : "وِآ ".  

 ديِ ٍر َرت أََأ ،ُ و ُر َ داُد اھذه ا
 دُ َ ن َُ  ُنِؤُ ن لُ وس أنُود َل د ،وُعُ ُُ

 دةُ اا ُ وُنَُ ل ،داَنُ ن ب ا  ِِو . ُنِؤُ  نو
 ِِوَ ََ ن وُعُ َُ  ْنِؤُ م ُ  لَ ،ُهط ِبََِ َس ،َدنُ

 ا  ب)  َوُ١٨ - ١٦: ٣ .( ُُ دُ ديِ ٍر ُرََھذا ُھَو أ
  .ُوع

ُ َُوع،  د ذيِم ا ن ھذا ا ِ ُتَر  لُ إ َِ
َدرم، َدِة  ا  ِزَُِو اُِل ھذه ا ن ٍَرِ ُثََ وُعَُ َن
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  دُودياَِب ا ن .َ روَھُر ھذه اَ َنن : "وِ َُدواُو أن َ
  !"َ أن ََدأُوا ِذه اطر، وَ أن َدأُوا َ .ِوق

  اَُِ اث

ِِث ن إِل ُوَ؟ ُوُع ُھَو إُن  ِح اا  وُعُ ن ُھَو
ُوُع ھَو اَُُص . ُوُع ُھَو َلِ  اَود َُِِ اَطِ . اَود

 َن لَرُا طَن ا ُدوا . ِد َسر، وآ لَ أي  دى َسو
وع اُ ،دوُود اوَا ُُإ ر، إٍص آَُ وُع . أيُ ن ُھَو ھذا

 ِح اا َوُ ِلن إ ِِث.  

ُوَُد ." أُُظْر وِشْ "و ُھَو اُن  ھذا اح؟ اُن ُھَو 
،ُُواُو ،ِزا   ا  وَرِة اُ  ٌ َِ ٌَر" ُظْرُأ

ظِ ." وِشْ  ُوظِم اُد أن، وُھَو أِوْرُ ون دز ھر َد د  نذا
رُم ھذه ا َرُ ت د َد د ،رَر ا ل َرُزواَ .

 ،ٍَطَِ ُھَو وع اُ َلإ أن ََط، رأى اَ ٍنُظْر "وُأ
ِث ن إِل ُوَ." وِشْ  ِح اا  ُنُھَو ا ًھذا أ.  

  و ِھَ اةُ  َوُ ٣ ًَِ َدَوُ أن ةُ ھةُ . ؟ ادأُ ا
 وَتُ ُلُدو ِ وَتُ رى دد، ود ن ُدَوُ د . ُة

ََِ وَنَُ ُد أنرُ َ رى أن أن ھ . َ ٍَ  ولُ دا َةُ ھا
 وُن ُھَوُ ُث ،ََِِ َِ.  

ؤال كَ  ھذا ا َطر بَُمُ ھذا اَُز، أزُق اد ا أ :

 َِدَك؟ وھل  طَا َُِِ دَوا لَ وعُ َظرَت إََق و ھل
 َُت ن أِل طك؟ وھل  َِك أ ًل وأ َكِ ط َس َتآ

 ِ ِدَتو أن ُوُأر ،ِ َك ُھَوُوا َن َِك؟ إن ِِكََ َُ؟ وھل َرأًَ
داً، وأن طَُب  دَُ  َوُ ِلن إ ُوا َِت ارأَ ھذه ا

 َُُد وأن ِ وَتُ رى َدَك أنُِ أن ِ َن .  

 ،ِِوُ َت إَد َد َتُ إن  َك َُأ ، ًِ َتُ وإن
و . أن ُِرَك رَح َِك ُ َل اذن ََُك َِ ُم  ِكَ 

َك  أن َُوَن ُطً و ُام، أ دُ ُمَر تَ َك َُ  َلَ أن
  .ُوع
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