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َ دُا  

   ِ ن ُم دُ ،ٍتَُ ِ ِ ِلن أ ِث ِب اَُا  مُ ُب َرُ
  َدَر ن اِوا ا  ِذاا َِرا واَُِ َنذ ٍتظَُ

ِِن ن إِل . داً َد ارً إَل ُو ،َد ِن اَُن اَُ م إن
ُُم أن َُوا  َُِ َِدُم أٌس َُوُر  َُم، أُِوَزَِ  َوُ

ُِ ًُدُم َراً  راَءِة ھذا اَُب راِرِإ .  

   َوُ وَلُ را م أنُُر لأَُذُب ھذا اِ ُھَو  . َُده ََد أوو
ِا رِل ا َِِ ِبََِ َرَأ َد ً" : ََ َرًةَ َرٍَُت أوآ

اَم ِذِه م َُْب  ھذا اِب ُد وُعُ . وا أنُِؤُِ تَُِ د ھذه  وأ
 ِ ُنإ وَع ُھَو اُ ِِ ٌة مُم إذا آُ وَنَُ َِو ،) ". َوُ

٣١ - ٣٠: ٢٠.(  

    ،وَع اُ   َوُ َم د َف ن َََن ِدراا ُُِ وَُد
 ِِ ٌة  وَنََُن وِؤُ.  

  

ل ولُ اَا  

  "ُث ِق ِن اَط واَص"

) َوُ  ٣٦ - ١: ٨(  

 ُد َم ُوع،    َرأُ أ ، َوُ ِلن إ ِ ِح اا 
َن أَظَم ٍَُم  ام، ود وَظ، َن أَظَم واٍِظ  اَِم 

 ًَِط . ظَا َظَِك ا إ َُِأن أ ِ َن و ََُت أُ م
ا  َوُ  ص َُ ٍل ًَ َدوُ ُدھَِ وع، واُ ھأ ٣٧: ٧ - 

٣٩ .ظا َظِذه ا زَدِوٌجُ ُوٌب َرَظ ،ُو و.  

   لُ َرأُ أن ،ِ ِح اا  ُو م داث اَد ا
 َ وُعُ  أ ،ِِ ٍد ذھَب إِونواُ زِل اََ َد إِ . َُُد ت ھذه .

 ِ ََُ ًِرداَُ ًَ وُعُ َدم، وِِِز ُروَن إذَھَب ا َدِو .

 ،َُو واُ  َنرَ َ ،لََا َِأَرِو  َن ،رََد ا َُرأُ أ مُ
 ََوا  ًِ َن ُھَوموَُُُ وَن . ِطَُُ وسُوا اَُُ َن د

  . وُھم ِن، َت ھذه إَرةٌ إُ َطِِم
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  َ زِل اِِ تَُِرأَةٍ أ ون ّرَوس واُو اَُُ ِإ  .

أ اَُُم، إن ھذه : "عَُوھَ ُِف ٍََِل أَم اُوِع، وُوا َُِو
َ زِل اِ  تَُِرأَة أَم . اُر ن وُ َرَوس، أُِب اََِو

  " ذا َُوُل أَت؟. ھذا إرأَة

   ً  مُُؤاُ َن د . ذا أراُدواو ،وُ وَل ُِفُ ُ ُدوا أََإ
أَُِد أ َُن اُِر ھِِم أُم . ُوا وُوَ َ  َُوَِِ ھذا اذي

وُ وَسُ ُِفُ ُ ُِدوَن أ واُ . وٍحُُوِ واَُ أن َ َن
 ُ وأ ً َن َر ُ س، أا َ  َلَ ا طرَن او ،ِِ ن

ُر ُوَس ِ . وِن ُُروطَن ُِبِ دُ  رَُ وُعُ َن َف ءَر َھُؤَ م
  ،سِة ا  وسَُق ھذا اَطُ َل أن ،ِ ِ ََِدَ َر

وُ وِسُ ن رٍف لُ ًأ َ ًة، وأنطُ واُ وو .  

   ُبُ َذوُع وأُ ََرضا  َِِ . وا رَأ دو
ن َن ُم " ِ اِراِر َطرِح ُؤاِِم، وَف ُوُع وَل م، 

ََِ ًر أو ِرَ ، ِطَ ".رضا  ََا ََداً و دُ ََإ مُ.  

ؤال، أُوَِك اذَن أراُدوا إد   ھذا ا  ًوارأة وھذه ا ََا
ور ،َدأُوا ُِدُروَن، واِداً َد ار، َُِدَِن َن اُوخ، إ أن 

 َُأ ًَِرأة واَدهُ واوُع وُ ََِ . ،ًِ َوُع وُ َفو" ،َرأَةإ 
  ." َد َ َد أ"َُْ، " أَن ُھم اَُُوَن ِك؟ أ داَِك أٌَد؟

   نن، وإ أي و ِْدَ َم ُ ُھَو أ ر ُھَُق واا ََا
ِد إن رَُ ن رَوع ُھَو أَُ . وُعُ ِ َبذي أؤال ا ِب اََِ

 قَِ َنك، ووداً ُھُوَ َن ذيُد اوُن ان، ا دِل اؤاَل ِرُ  ُ
وھذا َلُ ن  َِِِذه . أن رََِ ٍَِر  ذَك اوم، َن ُوع

 ُِطا ََ ُن أنُِ ٍتَِ َلَرأة، أكِ :" اُأد أ و . و ِإذَھ
 ًأ ِطُ ".  

   ُمَُ ُرق ا طَدى اإ ،َوُ ِلإ  ُ ُظوا أِ وُع، ھُ 
 ِ َُ " ِّزي رل اَا ". ًَن أِدَُ واَُُ ُء أنا بَد أ

ِزُل . رِز َِم، وُدَن ا ِزي رُوِب اُطَل ھذا ا َن إر
" ِّ ا ِ " ِِظ َل  ُ .  
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  أ ً ر ً ظَُ ُلََن ا د ،ِلََا راً إ ًءَذ ِو
هُ إ َط . ٍس إ ً طُ ،رضا إ َِزَِء او َأ مُ

ِ ا  َنَرًة، أ  ًَظِ ََك أَد ذرة، وَ" : ُ ََُ  ھذا
 َ م إن ، ُذه ا ُواَ َنِا ُ ُِدمَ وَفم، وُط ن واُوُ

َد أن إر َت إَِه أُوَِك اذن َُِوا َك اَِظ، !" ذكَ   أن ِ
َُِ َل أن ! ظوا وُھمل وِزو ل إرء أَن ا ُروَنَ

 رل اوَن اُِدِز .  

َت    ُ د ظَوع اُ ِتظِ ن مَ ُظواِ ،ءُروِح ا 
ُ ٍل َرِزيُ ََُِ وع  . ِ ھذا ال، م  دأ ُح ا

ِث، َُِد أََر . ُِ ََُِِِن أن ِ َََُُن ھذا ال ِح اا 
روسُُود َ ِء ُقََُ ُدھَِ ،ً دِ ِت ا . 

اَِ ،ُِق ُوُع رَُ اذي َل ِ أ ُُء اة اذي  رِح اا
 ً  ًه ُروَنا ُ َرُب ً ُُِ ذيوا ،ََط رِويُ . 

و ِّد  اِح َِ ،ِِدُ  رِد اِرع وا زِن ا مظَا َُ أن
 ًَ تَََة وأَء ا تَََإ ،َط رأٍةا َ ٍََُ وُعُ َََُإ
َق ُ اُروَن اَف َُ، أي أُم أَُوا َرُوَن َء اِة 

  .ورَُووَن إ اد

   مُ  ِِ ن ذين، ا دِل ار َ مظواَر اوُع ھذا اُ ُقَِ
ُِل َد ِر َِِت دا رِء اِِ َكَق ذََوٍر، إُُةَ أ د ُمَُ . 

 ََُظِ َأ ُم ، ٍَِ ِفآ ََ وُعُ َمَِدس، أط ِح اا
 ُ ِِوَ نةز ا.  

ُِن ٍَِل َرِزي آر، اذي ُھَو َُِت ُوع    ُح اَدأُ ا
ِطرأة اذه ا  ُِد . ا ِو  أو ،ًَِط ت َ أ  كَ 

َ زِل ا  تَُِأ . ٍَظِ ِزي رَل اوُع ھذا اُ َذا أوھ
 د طن ا  ٍ.  

ن، ُِؤاِِ اق،    رَوا َََؤاِل اُ  وُعُ َبأ د
  ،ًِ ِرَا وِخ إُ َن ا ًَدأَُ دأُوا ،مُِم أِھ ِرَُن ا

َِن َِِرِھم  طُھم"َُوُل إَدى ارُت،  َُ ِنَدَرِة اُِ ،
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واداً َد ار ُِدوِن أن َرُوھََِ ٍر، إ أن ُ ََِوُع وارأَةُ 
َدُھو".  

  وُعٍُ َب ذا َِِر ََِوُ ِتراَِن ا ُرَرْت اَ
ِِن ُء اَھُل ھُؤ َن َ ،رضأ. ا ََُ  رأُت َنر َُُد ا

ِل اواَِن وَل  رَء اُب أُ وُعُ َن ُر ُ أ َ  ذين، اِوَا
ِا   زا َ ِطَ َ واَُر نذوا ،وھُُرَ َِا زرأَِة اا .

َد إِراٍض وٍُل  رُ ر ُھوھذا ا َم أنَس ُر  ِم ّصا 
ُ َُ وع  ارض  َءُل َُ ُو ،ِ ًوداُوَ.  

َِرُح اَُض أ َُن ُُب و، أدرَك ھُؤء اّس 
ُروھََ مُأ َُو َنرُِا .  َن  ِرُف ُُوو ، ُھَو ُُوَ

ا ََ  ٍتراَِم إَل أا ُ ،ن .  ُبُ َن َُر
 َُن َھُُم ُم أ َرِظُ ، مُ َن  ًوراُُرِض أَب . اَ نو

 َ  َط  ا َر طوا ،طََه ا ُُِوَ َن َِدھذه ا
 ِذُ ٍِطب.  

ُرق ِن رأيٍ ن ُُوِ، ھ اطر اُ  ِرُن  طَدى اإ
ِ . أ َُرن ِطَ ِبِر رأَةء اِن ھُؤ دُل اَم ِرَإ د

 ،َِِ وُعُ ُمَ ،َ زا" ِ مُ َن ن ؟طَ ُِدوِن مُھل أ
 َ ، ِطَرََِ ً أو َِةٌ ." ْرطُ مُن أَل ا ُوُخدَرَك ا . ن

َك ََت ِط ،ًد َءُل،  أ ُظنَ َتُ"ُرَك؟ُ م " د ُوا نذَك اِأُو
أَُوا  اََن ن ُِرِھم، َن دِم واٌب أَُر ِد ً ھذا 

ؤال ن  نارِا  ُوَنزا  واُ نذَك اأُو.  

 ِت إ م وَعُ رأُ أن ،لن ھذا ا ِث ِح اا 
 (ام َِِدَن ام، َل ََُِص ِ اَمُ  َوُِف ). ١٨ - ١٦: ٣َ م َوُ

َ ِظَوِد ا رَُِ .َُر ھذا اَد أظو ِِإ َِن ر َد . ُِد أنَأ
 د ِِِر وِ و ََِ  َرَرأُوا ھذا ا م أنِِ َةطُا

  .ظَر إِم

وا ِرََُ؟ د ذھَب  وَع وأُ وام أُةُ وطُدا ا ذاَِ
ِرَن واُطة، م َُرُ  َا َ َلُ َدوا ل ؛ََُ مِِوَ َِا ر ط وا
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وا ُوُوَدهُ َُم َم أُ أ . ،وَھَُم اُِِ  َكَِ ُ َكَن ذ ھل
 ً  ؟َُُوَو َُُوُو واُ   َقَوا ُ  أم!  

 ُأ ُ  َب ُھَوَ ا أن ٌَُِ مأُأ ُ ُوا أر ِد . م، وُھم
 ََِ  َكَروا ذَ وا أنُطإ . ِِو  َكراَءَة ذ واُطوإ .

 ُم ِت َِِدَُم أ ِِوَ راِت ِل ن ُرواَرُھم . وَم وأُ َرَل أظ
 ُم َِدُْم .  

إذَھِ و" رأة د َل ، ود َر أ ًن  ِِذه ا
 ًأ ِطُ ". ُث ُدَوُ ُ ًة أ ر َب ،دي َن ُِب اُُد اأ

 طَِن ا قِ . ً بٌ : أوِ  طا . ًَِ :طُ   طا . ً ِ :

ََ  نٌ  طث. اُق اِا ھذه ھ طِن ا.  

ُ ُوَُد ُث ِق ِن اص أ ًُوُل أ َب دو . ً أو :

وع اُ وِت ِب َُِأ ِ طُب ا . م  طِن ا ٍَ ُل و
أي ُ َُ وُع د  –اُب ِ  اُو ِن اص 

 ا  َتب.  

 ًِ : ٌَطُ ُُدَس ھووَح ا را أن ص ھِن ا َِ ا َُا
طا  ِطَرُ ٍف ٍلِ ٌ و" .  ذيَن ا َوىم أُ ذيا ن

ُول ن اَِ اَِ ). ٤: ُ٤وَ ١." (ام رَر ھذا ا طرذه ا
ذا . اص  رَِِ اد ا َءت َِ  اِد ادد نِ 

وُح اُُدُس دُق َك َل  رَن ا ة، وإنِء ا ن َتِرَ َت، وإذاآ
وَح اُُدَس ُھَو أُ ًَط ٌِدَرةٌ ن  را دِرَك أنُ َك أن ،ٍر أو ٍ

 َب َكِ  ِطَا  .صِن ا َِ ا َُا ھذه ھ :

 َِطُ ن ظمر وأَأ ٌطُ ُُدَس ُھَووَح ا را نو ،طُ ھ ُ طا
 طا.  

ِب  ن   ًَوُُ ُرَا ھ طِن ا َِ ا َُا
 . ِِل َُِزِة اص َُ ذي"َطَ " ، طن اََ أو طا
َُ  ٍتِ ُرُك . ،ََرُأ قَِ َ ِطَا ُوُل أنَ ُسوُ َب

 ِوَ ََرُُف أَِوت"وَا) ". وت ). ٢٣: ٦ُروََرةُ اِإ
 ِواوأَ اأ  رطھذا ا  ِزبا .  
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ِ رھًَ، وَُ  ًِوُن ُِ ُن  طُِب اوا وَنَُ ُن أنُِ
ِ . ِا ِِ  َِر ُوقَض اَد اُ أن ُُِ 

، وھذا أ ًواُِب اطُِ  ُِن درُؤھ أو  دَن ا رَج 
ُإر . ِوا ُوأأ ِوَِ ُُن َوُِ  طِب ا"َُ  ٍتِ ".

َ اَِل، و إُ وع طَن اُران، ن اَب  ِطَ َرَإذا إ ،ً
ِ ُ بِ  دا  ِ طَ  َُِ ذيُد . اُ  ھذا نو

َ إ اة ِ ا ََُرى ا ذيِب اِِن وا ن ا ُر رَُ و ،
 ََُِ  أ.  

  ا طرُف اَِ س، ا دُِب اا  ٌََ ٌََِ ُدَوُ
 َِِن  ا َِا َِطِوا ،طِن ا َِ ا َِا  ُ ُب

ََِ   .اص ن"إِر رَُ ". ،رانُِص وا  ُنِؤُ د
ََُِو  راِنَُد ا ُرُف او  . م َ ط نو ُُِ ل

 ًُدْث أ .  

ل ُ ٌطرَ م ھَُ ُروا أن و . وَف َا ُروا أن وو
 ُ مَُُ َِِوُد ِرُ َمم أُِ َطر ِھُدوَن . َل َُ َل أن نو

َِ ُثَ م وإُُ ط ُدأ ُث ن طرا َُط ،مُِ َطر .

لُ . ورَ داً ذه اط َن ارط اَِ ُف طُم َُ َدو
 ُُ ُدو ،طرا ًوا أِطُ م مُم و .  

 ھ ا ل اَرِة ا ِبِ ن،"وإِر رَُ " ًُد أَوُ
ًة  اِد " أَم " ِرة  ر َنو  ن رَأ ُدھَِ ا
ُ ُوَُد ٌت  زا. أَم ُ  ،ِوَُد َط. ادد َم أوُر ُ طُ ُل

 ٌت و ُدَُو  ِ َمن أو ،رََِت اا  ُُِوى اَُا
ُت ُم . َطتٌ  د ة، إذا ر ًراأ ون ھذه ا ََ ُروَن دُ د

 ًإ.  

ُروا أُم َُُوَن َ رٍَ أُم َ َراء وَ . ُو مَِ مََُُ
ِن رََُ ُ ٍََ َِ  ٍض َمأ . َُِ ٍمُ وَن إُ دو

ِن رَُ َا ََا َُِ َس أنم، وُِراَءِ ِا . ُطَ د
  مََُ ُرُ ذيوَر اُُا َُِ أن ُِم ا ن إنء، ورم أُ

ون،  وو َظنَِ . ُ  ا ،ِوَف ُوَُدوَن ُذِن
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َن أُم ُذُِوَن، وْن إذا َظن اِ أُم أِرء، وَف ُطَُق  رََُا
ُ ھَ  ُِدهُ ا ً َِل ذَ . راُُم ا ُ ََم أو اُِ
  . راَءُِم

 َطد أ ل ،سَن ادَ ن َبا س أنِِح اا  
ُو َِن  دا لُ)د ). ٢٢: ٥ُرض، ھذا اا لُ نَم َدُر أَظ د

 ُدوِنِ ُُِ وَف سِل اَِ ن رروا َوُ د ُُِّا ً . ُدُا
 ُُظَ  وُنَُ ،َدھ ً ُِ وُنُ وَف ذير، اروا َِوُ د ُدَوا

ھذا َُل ن اِت اث ا ظَُر َدةَ . ا ُن َذُِم وراَءُِم
ًة داً  ر ًراأ  ُلَ ،ددِد اا  اٍت ر . ُلإ ُ ر ھو أرا

" ِ َِ َمأ " ًِطْء أُ م راراً ووُن أَُ وَف.  

  ً و ،َِ  َُ  ِ ِطَِ ٌتَُد َوَوُ نو
َِ  ُُِّوى اَُا . ٍََوِ ط ُبَََ  ُن ،ُِطُ د

 ُِوُِ ًأ َو نرِل َو ، . َل َد رُو نر َُدهََ  ھذا
 م"أنِوا َدًة ھ طُرُك ." ا ،رٍص آَ َ ُِطُ أ ِ

ِ  ُرُك  ِ  ٍتَو .  

 رَدي  َم، وا ُرُج إ د ،ُوبَ ِتََِِض وَأ ًوَ
 ِ َبَ  ً ِ . ،وبھذا ا  ًَأو و ًَط َُ ،ُِطُ دو

وھذا َِر طِ . وَُرَُ  أً وَ  ًوِب اِص ار
 دَ ِرُب َن ا ،ُدو ذَك اوبُ  أ  ،طَ وبھذا ا 

 ٌواِن ُ ل نٍ  طُ ،ٍم وُب َر ُ و.  

 ََِ  وُبوُن ھذا اَُ ،َن ا ِرُبَ د ،نا  و
و لُ ن ًِ . َ َِ  أي ،ُُِّوى اَُا  نو

 ًاً، وأ د ِب َن ا وُنُ ،نرا َِ ِل أنََُن ا وُنَُ
 اَُوى اَ  َ  ،ُُِّطُ أً أن َِ . ھذه اوتِ 

طَِ  ِب اواِت، أو ا ِت، اََوا ََُِ . رُت إَذا أ
 د رأَةَذه ا ًَظ ً َرَوَع أظُ َل، أن" ن وا ِإذَھ

 ًأ ِِطُ ".  

 د ،ُُِّوى اَُا  َُ  طَِ ٌتَُد َوَوُ ُ أ 
 َ  ،ّب را َ ُرَ  ُ  ٌِم َتم، وأا  ًِر َُدَكوُن وَُ
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َن اَوَِت ا  ] أو إَْظ  ُ]، إَظْ "أن ِِ ََُ ُھَو، 
َ ُ . َِطُ  ن ُس دُُب اا َُُ ذا . أن ُدرُو  ُِ ُ

ھ را طِِب اوا َن َُأ َِ .  ٍِ ٍءَ ُد أيَوُ 
طُر ھذا. ا رُأ .أ ُد أيَوُ طا  ٍِ وا. ٍرُِطُ  .

" ًوا أُِطُ وا وإذَھ ".  

 ِد  طَب اِ أن ص، ھ ِنََ ِل ن أو ُة ر ُر اا
ون أُِ ، ًُُُِن أن  ََرةُ . أُزَل، وأن َُطُِ َُن أن َُبَ 

 ًِھَظ ِ طَاً ا وتٌ . "دَ ھ ِطََرةُ اُأ ".  ُ ھذا ُھَو أ ِ 
طِِب اوا  ٌِ ٌءَ ُدَوُ .  

ِزي اذي َدأُ  رِل اََا  ُِإ َ ا ُ  دا َُا
َك اِطِ  ھذا اح، ُھَو َوُِف ُوع َه اِط، ووُِف ذ

طََه ا وعُ ُِفووع، وُ َه . ِزي رُل اََهُ ھذا ا إ َُُ 
َُ وَُرهُ  ھذا  ؤُ وُعُ َء ذيل اِن ا ٌل ٌحُھَو إ

  .ام

ُون َن اِِ َُه اِ وعُ ُِفو ًأ د . ِ وعُ ِءِ ُ
 ِ طِن ا وُعُ ھأ ٍَِرا ٍَظِِ ًَ ًأ ُ ِطھذا ا َ

ِِواو . ِ ِح اا   ) مب رَُا  ورَد 
٢٤( ًظ ًظَِن وا وعُ أن رُت إَِھُد ھذا . ، أُ وَف ُن

ُر ھُ  رنِِح اا   . َس، إذا دَُب اا ُ َك د َرأ ُل أُ
ذا أَود أن أُِطََك . َت ن َ ء، وَف َُِد َك اَُوَدة

 ِ ُوُم ً ِز ًر . َك أن وِر اُُا َھَك إَُت إأن أ أَود
ََث   ھ َوُ ِلن إ نِِح اذا ا.  

َ  ِرِل  ِداوع اُ ََدُ ن ًزءا ُزال  ھذا ْر أن َذَ
ن دا . ُِِذرَو َن إُل اَِ وَف وارِرَوة، . ھذا ا ذا لُ إَِ دو

َة ن أن َض ِرِل ا ر َر اَرأُ ا وَفُدوا دَ د ُودَن ا د .

َرأُ ُھ َد لَن ا ًظ ًط ُدَِ" : َنذا، آِ ُم ُھَو َو
م َ ِِ . ِ ُرون ََ م إنُإ ،ِ ُوان آذوِد اَُِ وُعُ َل

ُرُموَِرُوَن اَُ ََِ . َوُوَن ِذي رَُ قَوا ، ق ".  
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ُ إراِھم وم ََُْد ٍَد ] أي اذن م ُؤُِوا ِ [أُوهُ "  ُذر إ
أَُم ُوُع اَق اَق أُولُ . َف َُوُل أَت إُم َُروَن أراراً . َطّ 

ِ ٌد ُھَو طَُل اَ ن لُ م إنُطَ . ِت إَا  ََ  ُدَوا
 اُن ََ إ اد د، أُوَن . اوَُ ََِ ُنم اَُر رَ ن

 ." (أراراً  َوُ٣٦ - ٣٠: ٨(  

َرة ا أَھ  اَوِم ار َن اِد،  َؤُا ِ َِظ ِلِ و
ِ ھذِه د َت ُو ًُِ ًت ِرُ َُوع  دُض . اََن اآ

ِن، و َرأُ َِ  اح ن ا" : ،ُوهُُرَِ َرًة واََُر
ُ وُع ََ وََرَج َن اََِل ُزاً  َوَِطِم وَ ھذا أ ".

 َُ إطِر ِواٍر،  رأُ ھذا اح، ِوْل ُرَم أنُ وَع أِ َظَ 
 ِ َظو  وَھَر َص َُ أن . ،َ  ُ ظ أِ ،ص  ُوُمَ و

ن  هُ  رَوا َء اُؤ وُعُ َل" : ُتََن أن أ َُمأ 
 أُم. وإ أَن أذَھبُ  َن أذَھُب،  وأأ إ و َن آن أ وَنَُ 

ُم َت َطَرِة اَل  .لََن ا وَنُ مُل، . أَ ُدوَنُ مُوأ
 واُُِؤ م م، إنُِ  وَنُوَُ وَفو) ". َوُ١٩، ١٤: ٨.(  

، وأُم ٌد َِط، أُم ُوَن َن اُ" َم وَظ   ًِهُ،  ط
ِ ُواِؤُ َْم م إنُط  وَنُوَُ وَفول) ٢٤ - ٢١." (وَا ُُِ مُ :

أُم ن أٍب ُھَو إس، وأُم َت ََطَرِة إس، . أُوُم ُھَو إس"
 واُِؤُ م س إنإ وَن إَُذھ وَف٤٤ - ٣٧." (و ( مُ  ًِ ََ

 ِِظل: "وَن أِ ُمأ  وق، أَ ن رى، ." أٍُت أَِ" َن ُوَن مُأ
ِة ام، ووَف ذَھُوَن إ ام إن م  ُو َطَرِةَ َت مُم، وأا

ِ واُِؤُ) ". َوُ٢٤ - ٢٣: ٨.(  

 ا َِر ط ٌصٌر و ھذا ََُظِ َوُ ُص َُ  . ُظُرواأ
 َن اِواِر اَذُوِر  ھذه  روا ھذه اَُِ م أنُِ َن إن

 ًِز  تَُِأ رأة اا َ ِ َُ داد ان . ا واَرِوا ھذا اُ ََ
 َ إ ًوُس، ُوِِح اا  َدأ ُث ُث ،نِح اا ِ

ُوَن  . َُ َل اُض ُم َرًة َِرُُوهُ  َُُروَن و َُ د
ن وَُِِ اُوس، وَف َُوَن ذا َم اذن م  رَ لِ
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ن وُُ َطُ َُ   ًم م ُ . َُؤُِوا  ِِل َرٍة َرُُوه
 ً ِوَ ً د ًدِ ً َن ُ م، وِأ.  

ُب ن َوِن  أ  ُظ؟َِ وع وُھَوُ ُء إَن ا وَنُظَ َف
ن د إُوا َظ ًدَُِ وهُ َِظ، َدَرَِ أُم َُوا َرةً  دِل اِر 

ُب أً أن اََر َن اَُوِد آُوا ِ ًَظَِ . ِِرُُوه أ د . و
 قَِ َُذه واُُِ َِِ  واُ وُع أنُ ُھمأو)  َوُ٣٠: ٨ - 

٣٦(  

  ُھ ِّداَواَر اِز ھذا ازَِرُئ اا َك أَِل َدر
ُر ا َُ َتُ وع؟ إنُ َل راَرَك ذَتََق وإ ن، ھلِِح ا

اَك  دَأ َد ،َوُ َلن إ َِ ِت اِل ھذه ا ن َ
ؤاِل ا  . لُ َت  د َتُ ؟ إن ً َِ َتُن أِؤُ ذا

 رِت ُوع ھذ ِدس، ا س، اِِت اا  ً  ،ه
مُ ھذه ارت؟ دَُ وُھَو ِ ُنِؤُ َتَءُل ھل أن، أِوا  

 قَِ َُذه واُُِ ِِ واُُ ن ، ُواَن آِذ وُعُ َل
)٣٦ - ٣٠ .( ََِ دَُِ َتل أ ،وعُ َ ت اھذه ا َ" إن

م َُ ََِ ِ وُوَن ٍذِ◌ي ََ" وَنَُ َك أن ُب و ُ ؟ أم أ
 ُُرُك  ْر أ َذَ  د؟ا َك إِ ن َُُرَ َك، وأنِ َ ً ر ًد

 َُن ِذً؛ أو َِك أن َِك أ: أََك ط ھذه اَرات َر أ رَُ ن
َر أن َدُوهَ  رَُ َك أن ُب و ً؛ أوُو َن ُ ُر أ رَُ ًط وَنَُ

 َِّك اَََُك و َر.  

  ُةا ِھ  ُن، وھذاُھَو ا  وع، وھذاُ ن ُھَو ھذا
 ِ ِح ااَوُ ِلن إ ن.  

  

ِ لُ اَا  

  "َُ أٍد نِ "

)  َوُ٣٦ - ٣٠: ٨(  

  ًَ دوُ راھ ا ،  دا َِِظِ ِءن إ وُعُ إ د
 ُن ُھَك  أ ٌوُ ُھَو  ُدَ ، َوُ ِلن إ نِ ِح اا

 ِّوإ َِ ُوٌب . ِِط ِلَن أ ًداوا ُِوُب اا طُ

www.arabicbible.com

info@arabicbible.com

الخدمة العربية للكرازة باإلنجيل

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



                     - 12 - 

ن اَُود آُوا  ،ِرأُ . اِد ادد دِل ان ر َرا أن ُ د َرأ
 ِ واُن آذوِد اَُء اُؤ َل وَعُ أن :  

" َ  مََ م إنُِذيإ ُوَنوَُ ََِ . قُوَن اِرَو
ُرُم رَُ قَطّ . واَ ٍدَ ْدََُ مم، وراِھإ ُ  ُذر وهُ إُُولُ . أَ َف

ُم َُِروَن أراراً؟ أَُم ُوُع اق اَق أُوُل ُم إنُ ل ن  َت إأ
طَُل اَ طَِ ٌدَ د. ُھَوا ِت إَا  َ  ُدَُن . واا  أ

َرُم اُن، َُ ََِوُوَن أراراً . َ إ اد رَ ن) ".٣٣: ٨ - 

٣٦(  

ُ"،ًوُع م َدُع أداً   " َرَ ٍد أنن أ ُْبط مو
" ً َ ". ُ وُلُ روا  ِا ِ ِر  ٍلَرُ َُظمُس، أو

ً "اطق، م َُم أداً   َرَ ٍد أنن أ ُبطَ مو ،ً  . 
  ُدَِ" "سدُِب اا  اٍت ر ََ إ . َُت ھذه ا

وَف َُِدوَن ھذه . ِع ااَم اذي أطََُ ام ر اُؤن  أ
ةً واَِدًة ط  اِب اُدس ن َِِل ُؤِن ر َُدمَُ َب . ا

، َُو ِ ََُل اُ"طُرس َُوُل،  ََ ٌدَم أ َن ." إن
 ََِ أن ِِواا" ّ " ُ َرھإ ا ت اَ  وُح روُع واُو

ُول وِف أع ُوع ان رُس اوُُُدُس وا .  

ا ،ُِت : "راَِ  ًِ ، ُِت ھذه ات را أ
 ً َ وَ ن ًدا ُ ". ،نَظِم اُ  ِوا َن" نو ،ً

ا َس ا ّ  ِعِف أو ُس دُُب اا ُِد 
ذا إََد ات ا ورَدت  اِد ادد، ُر َن . ُوع

 ًوُر ُوَُر أَن . ا ،ُواَ وإذا ،ِ واُِؤُ س أن َل وُعُ
بُ وُع ھذه ا." ُؤن"دُوُھم  رَدَم اَد إُوا و نذَك اُو 

ِد اِن ِ ُِوِم رَُ ن َرَن، . أؤُ ًوُع أُ د د
ُ َِوع، أُوَك . َد أُوَك اذن آُوا  ِن ُلُ ُوِِم وإراَداِم

ؤالَد أطَرُح . اذن آُوا َُ ،ِوهُ َُم َك ھذا ا . ََِ إذا
َك ر ُؤن، ھل ھذا ُُِرَك ھَِ أو   َكُر إَُك و ُم

د؟  "  
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ِرُف اُس َدًة  إذا ُوا ُؤَن أم ، وَُظُُم ُُوَن 
ُم ُُروَن ھَِ إذا م وُُم ُم  نؤُ ُر . َكَد ذ و

ُم َ اِس ِن اوَدِة اددة أ -  ھ دة، ودَدةُ اوا ھ  
َد أَُم  إذا ُوا َوُوِدَن ن . دُِل ُُوِل اوَدِة اددة

  " . ،ل ُج أن ُوََد ن دد"دد، ُُ  ًِوَن، 

ؤاِل  طرِح ا ،نِد ان أ ٍِث ٍدُ  َنُز ا وَف أَُرو
 ،ِ؟"اوع اُ ٌذِ َتھل أ "  ُُذَأ  ًِ ذيواُب اا

ؤال َن،  ُذ؟"ھذا اُھَو ا  " ُبُُت أُ َدھ" :َُِا ھذه ھ "!

ھذا ا  مُ ُواَرَن إذَك اُو وُعُ َُ د ذيم اظِم ا
َِ  ً أد د َنُد اِ ،وَنُِؤُ . ن أوؤُ ّوُل ُھَو أنُد اُا

 َقَِ . أن  ذا  َوُ رزأ ُطُرِق اا لُِ َنِؤُ أن
ُل ن أِد ان ون راَر . ُؤِنَ  وُد اُط ا ِن ُھَوا .  

ِت  ِم ُوع   رَِ ُھَو أن  ِن ُِد اُا
ََُم "إ ُُِ  . ھ "َ ٌَ ذ" ًَ ُِ . َذهُ 

َ ًُل ُ ، وُم  وھ ". ُ ً  دد َدرَُ أو ًَ
 َُُ.  

ِم ھذه اَ َدرُن، و  ٌَ ُدوُ ،ًِ ُنُُث أَُ .

ِة أُُوَن دُ ف ا  َذةِ ٍتو ً ُ وَنَُ م . وُھمَُُذوُ مُ
 ََِ إ   ُوهََُق و  نَوُُِة أ دُ ُوَنَطُ ُث ،ُن ا

فّ  ِن . اَوَُُرِة أ وَن إَُذھ ، ف ا  ِن ِِن إَوَُُد أو
وَل  َِواٍت ُُِوَن . آرِن  اََل، وھذا دواَك

 َََُن وِِرَُ ُنُ ِ  ِِل اواِع اأ   َنِ 
ُن ا َِ . ُھموهُ ودََُ ًأ د د وُعُ َُدهََ  ھذا ُھَو

  . َذهُ د ُوا

 ِ َنِؤَُق وَِ ن ُھَو أنِد ان أ ُل وُد اُوع، اُ َِ .

 ُد اُا ََُ َذهُ وأن َُِ ھو أن ِ . ِِث ِد اُِن ا وُعُ ُ  مُ
َِن أو . ن أِد ان َدرَُ ََُ أن ِ ِتوَن ا مَِ ُْلَ م

ِث ِد اُھذا ا  َلُد َل أن نََُ .ھذا ا ٍَطَِ َرَل أظ َدُ
َِث ن، َد َل،  م"اُُر رَُ قوا ، قُوَن اِرَو ".  

www.arabicbible.com

info@arabicbible.com

الخدمة العربية للكرازة باإلنجيل

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



                     - 14 - 

" ُُِ َد أَُ اُض ُم ِن،  َِك أُوِ ُدُ ذا
ُل ن َِر ِل "دھ َل ُم ُوع، ." أراراً؟ ُن  داً 

َ ُھَو ، طَاطَِ ٌد ". ُ ت َدَا ه أن وَھُر  وُعُ َل
اً . َُطٌ أن ُطَِق ارَن أراراً  رُ َدَِق اطُ ُط ا ُ َنا نو .

 ،َل،  ِزَرة اِوُع ھذه اُ طأ د" ،ُنم اَُر رَ وإن
  ." أراراً  ُ ََِوُونَ 

ِ  ًَ َن ُُُوَ َن  أن ٌَُِ أ :  ُدَِ ٌَر ٌدَوُ
َِ ِت اَربّ : "ا  َك ُثَأ َ دُا َِ وُق . وراَء اَُ ُِرو

 َّا ََُِا َك أُوُل، ." إَ وُعُ َن د"َوَِ م . ا إُ 
وذ، دُ . ؤُِوَن ، أُُوا ُُِ ِ وا  َِِذي

 ، دُا َِ وراِء ا  ُوَن إَِط وَف  ًو ،  وَنَُُ
 َ ٍَ َِر ُوَن إ و وَفو– ا أ  ذي أي أن ا

ُرُم. ُھَو اقّ  رُ دھ ،طرذه ا ً َ  ُوَن ر دو".  

،"د َل ُوع،  قَُوا اِر   واُُْد " أُ م
ل َد أن  َِِرَف واَِطِ اَِ . ََِطٍ اق اُھو اِريّ 

ََُدُم  اَِد اَدم  " َِرف"إن  . اقّ  ُھوَ اَص اذي 
َا َا . ًإ ُ ََدتَو ،اء وَ ََُرأرَف إ آَدم أن ً ُرأ . 

 " َرف "رِ" :ََ رَف".  

أ َِ  َنوُع اُ ُم دُ ،َطَھذا ا  ٍد . ُنَدأُ ا
َن أو ا زاِمِراِر واَ .نا َََدأُ ر ذاھذه . ھ نو

َِداوى اِ تَ . ٍطَوةُِ دأ ل فا َََر وَن أن ُوُل اَ
َع اِوار إنَ وُو! ون ذا َُ ھذه اُطوى اُو؟ اَذة. واَدة

ن . اََدا ِ ھذه ارََ ھو اُُود أو اُُود دِل اِِر َل ُ
أُم . أُم ََُُدوَن س. أُم َُد َُِم. أُم َُدونَ :  هُ 

م َِ ُدوَنََُ .طَِ ٌد مُُو." أَِ د نوراء و  َن إ
 قوا ، قَُوَن اِرَ وَف ،ا  ُوَن رو ،َ دُا  ا

ُرُم ن اِل واَطِ وَم وإس رَُ.  

اھ "ُدب"ِ َم ٌِب ُولٌ  ََِدةٍ رة ُِوان  ؤدُ ،
ِ:  
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َن ُوراً . ِ َ ًَِ ٍُُل أطََق ُدب ،ٌِ ت دَ "
 ًَِ واًءِ ويَ َرة، وُھَوذِع ا ٍل إ ًداَُ ،َِموِف واَ .

وإذا ُِوٍم ُُِظ َُ ا ،ِط وُ  ٍَُن ن أِن اَرِة، 
 ِِ ِرُِ ُ ن وُھَو ً َِ ً ُ وُ ِ وإذا ،َداََن ا ًَرُ

 ُ ًِ را ب دذا ا َرِةَا " : ؟ ِل واوَھذا ا لُ ذ
ب ازز، ُھَو اَلُ َن اواُزِن وِط اس دا أ ُُ  لُ".  

 َُن َُُر  ًن َُو ر، وَر اَب ھذا ا ذيُن ا
ُ ُوَُد َوِن َن اِس  ٍَِ . ن اة ِرِه ھذا أَِ ُُولَ َنو

اَوم ُ اس ر . أٌص أراٌر وآُروَن ُر أرار. ھذا ام
ُدَِن  اُون، أو  اُرون  د َُوُونَ ." اُدِن"ارار 

َِراِت ا دُوم. أو اِن ادَن ا َدووَع اَس ا ھذا نَك . وُ
 ِطَا  وَنُِدُ ءوُن ھُؤُ دَوِة، وا  وَنُدُ ٌصأ

ِوأ ِواوأ ِأ ِ . َ دو ِِا  َندُ وَنُوُ
 ِ وَنُُو ٍءَ أي  أو ،ِ وَنُُوَ ذيل اا  م، أو ط

ُم ُر أرار. ُرَِن أ ھ َُِا . ب دذا ا ً ِزُروَن َر وُ وُھم
 ِِِ َرُ ذيَرة واذِع ا ِد إ َُا.  

 ََِ لُ ِلأ  ُنُ ذيب اَل اُِن ادوع، اُ ِب
طَن، ُھَو اُوَن . إدِر  نذس اا َُِِ ِلأ َل إد وو

طَِ ٌد رار ُھَوِ طَُل اَ ن لُ َل أن د ، رُا.  

 ُد ُوَِد ُوُع، أََن   ،وعُ َدُ َُإ أن َُِا
 ط ن َُُ) ٢١: ١ .( ُ ْن أَُ م ة وُھذه ا ُظوا أنِ

طَ راِنُ ِلن أ ِِ  َُ . ن َُُ ُة أ وُِت ا ل
طَ .ا َوُ َص  د ُ  َُوع، وُ ؤ رَر اِ ولُ ر

"ط ن َذَوأ  َذي أُن اِھُد اا)". ٥: ١ُرؤ.(  

ُ . ِذ" َُُص،"، وَُ" ََِ ص"َ إُم َُوع  ُ ن
 و أن ،َِا ُ َت و ِِإ َ ِرُف  َرِظُ أن َ

ط ن ُر رَُ َف وُعُ.  

؟ وھل َلُ ُ رُد أن ََُ أم أَك َُل  ُج أن  رُ َتھل أ
 َُ ،َُُوع وَُِ ُنِؤُ نذُن ا ؟َِِ  ٌمَرُ َتأ  أو ََُ
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ا َِا  َرًة ً  ءَ أَھ وَعُ ن َِرتُ ط دة أن . ھذه
ُ ُدَ إ ٌَ . َُُدةٌ ن ِِق ال ت أََأ ََِا نو

 ُ  وعُُِذُ ط ن . َِذَكُ ِدُر أن وُعُ ،َُكَن إد 
ِْذهُ  . ًَُن إدَِك ھذا ِكَ  إن إد ُْص َك ً َِ !  

 د ؟ رُا  ُوَنِرَ  نذص اَل اِ ُرُ َف
ُدِرُك أن اَس اذن ِِ َِم َ ُوَن ُ رُدوَن أن ُوا، ل  ُھم 

 ُرُ م؟ ھلَُ ُرُ َف ،ِِ  وَنَُرُ َِ َد طِفَ
راِت، أو ٍِص أَُِك ُِرِم  دَُا  ِر أوَا  ٍنِدُ ٍصَِ

رات؟ د إُ َوُع ٍص  دَُ ِرن"اِد َُ" ْبَرَ م ،
  ).١٦ - ١٠: ١٣ُوَ) رِِم  َك ال 

 ًِ ََُإ َدةُ اِس اَن ا نِزٍن اُ ٍلِ ُرِظُ ،
َِ  اوم، اذن ُھم ُدُِوَن  اط، إدَُم  اواِد 

وا . َرُ ذيّب ا دَك اذ ِوي ِرَ ٍلَِ ُرُھمِو م دو
وَِف، ُظُِر ھذه اََدةُ أَ ِِِ . ًوَُ ِِداً إ ذِع اََرة

ُم َُ ُروَن َي طٍف   ،راٌرن ُھم أذوم، اَن اؤَُن ا َرا
 رَُن ا َنُروَك اَه أُو . َن ذيُوِم اَك اذ ُرُھموَ م دو

ِب اس، ُِدوِن  دَو ا ٍلَ ن ُظُر ِ ٍَََ ِ  َرُ أن.  

 َُن ُِوُل أن َُوَل  دة، وََب ھذه ا ذيوُن اَُ ن ً
 ً نَُ م وَع اُ أن " ًَ ًوُ ". وِدُُ ُظُر إ م َوُ

ِ  َك ٍَص د َ . اِس اََُدَن َط ،ُدوِن ُةٍ 
 ًَك، َف َُُر  َ ُمُا ُوُن اَُ دوم، وا  رُُوَن اِرَ 

ُ ُُر َل ھُؤِء اِص اُدن؟ أ  

ر  رََُُھوِت اِب ا ًرا ِزَنَ ،دي َنِ ُِب ا ُُد اأ
كَ  َ ذيا  ،ًِ َب د ،وعُ َل ٍءَ لُِ ًر" ُ ُن أِأُؤ أ

، َُ ك اَُروَن  إذا َن َوُوداً؛ و ُھم ُر )أي ُوع(ٌِن 
ُ ُوُود وٌِن اوم ُم أَأ وداً، أُوَ َن ُ  َنََِ ". ٌبِ فأ

آ ًِ ِسِھذا ا  ر" : ُُھَو، و ُأ ِِ ن ُوُلَ  ُھَو ُ
 َُُ ِدٌر أن ُ ُوُل أَ  لُ َلَ ِدٌر أن . ُُولَ  ً وُنَُ َتوأ
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َك َُون َك أ ُ . َك أ ُ ُوُل ٍءَ َل أي َك أنِ أن ُط
ُ ُھَو َوُوٌد، وُھَو كَ   ،ََُ".  

د ھدِد اا  د ٍَ َرَأ ُِد أنَم : "أُ ُا
ً، ھذا . ذا  ھذا؟ اُ ُم) ٢٧: ُ١وُوِ ." (رُء اَد أو

َ ُوٌودٌ  أ  . َرورات اُد اَدد ُھوأذا ا " : ُواَِ 
ّر اَظم؛ اُ  ُُوُِم ُھَو رُؤُم اَود َك اذ".  

ھل ُؤُِن ذا؟ وھل ُِؤُن ن اَُ َ اذي َن  اََِد 
ِة ٍث وَِن ًَ، ُھَو  ُُُش  ِدَك اوم؟ أُ ؤُِن  دُِ ن

 وم؟ أا ٌَراِھ ٌَ ل ُھَو ،ن زا  رَ ًَِ ً ِ َس َد ا
أُؤُِن ذا، وأُؤُِن أن اَ اذي ُھَو ُ ُوِ اوم، ُُر ِس 
   َن ُھ د َر  ً ،نِدُِص اَو ا َِطرا

ُ اذي  َك و اوم، ُِ ب أن  ٍََِص . هِ دِ 
  .ُوا أراراً وُرم ِِ م

 د ،ًراراُوا أوَُ م ٍص ِءِ ِراِإ َدي ت
ََرُت أن ا  ََن ُرُخ طًِ أن َرى ھُؤء اص 

 رد روِدِھم اُُ ن س، . ُروَنَن ا َرٍة ٍَوُ ٍرُِل إَأ
 َِِ َُِ واٍت س ِة دُ َ  ُُد ذيِع اَِك ان ذ

راتِ  دُر واا  ِندَن ا ُوَن ُ ٍلَك . ر ِرإط و
ُر ھؤء اص َِطرُِ ٍَز ،ً اُو، رأُت  رَُ َا

َن ُھ د َل  .  ُقط ُھَو ،َوََُك ا  ُدُث ُُرأ 
 َوُ ِلإ  ً ُهكَ ٣٦ - ٣٠: ٨ِو ِ  ، .  

 ً َِ ًؤاُ َك أطَرُح َِْد . ُ إن ََدرا  َتَ د َت
إِل ُو َدداً َد ار،  ُھَو ُُوُرَك َه اِو َ ھذه 
ؤال،  ا  ًَ ًَِوُد أَِ ؟ وھلُُت أطَرُ ث اا ِا

ُ ُھَو ُھ  اِح اِن ن إِل ُو ،َرى أ " ن ُھَو ُوع؟"
ّب  دَك اَل ذ ُُذه وَنَُ ُد أنرُ  ُ ،َسُر ا رَُ ذيُن، اا

  .اذي ُرَ ِِِ َوَُ ِِداً ذٍل إُ ذِع اَرة

ؤال  ا  ًَوُد أَِ ُن؟"ھلُھَو ا  "  ِوا ِل ن
 ِت اواَب اُد اَِ ،ِحھذا ا  ؟َوُ ِلن إ َِ
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ؤال َك اذ  ِديِ َل َُا . َِ   َنا ن ُرُِ وُھَو
ُل ُھَو أن ُؤِمِ◌نَ : أدٍ  وُد اُا .  َتُ ُن، أنِؤُ   ،ُھَو ُِد اُا

 ُ ،َِِ َُذه َِ َِ .  َتُ ن ُھَو أنَن ا ُِث ُد اُا
 َِطِوا ِرَف وأن ،َ دُا َِ وراِء ا  َِل إَ أن إ ،ِ

  .اَ اَص اذي ُھَو اّق، إ أن ُطَِ أراراً 

 ُ ِلن إ نِِح اھذا ا  ًَودَت أَق وو ھل ،َو
ؤاِل اِِث،  ا "ةُ؟ا َِھ  " رُواُب ُھَو ادة، اِوا ٍََِِ .

ِا َدَ ُ  ،ِن ُفوھذا ا ُُِ . ٍنِؤُ ِنَُِن ا
 ِإ َِر َِدا  ٍءَ لُ َرَِ أن ِ . ، ُنِؤُ ا َِظا 

اً  رُ ُُِ َدھو ،َوا َِا  ،َنا ََِ أن ُُُِ . نَُ م
د آُت، . ھذا  إََر ُُدِ ُت إُ وع ا ن

ِة َث َرَة ًَ، وَد ذ دُ وعُ ًذاِ ُتََك وأرُت ذَََك إ
 ،َن ذَك إِراً . اُد اِث َن ان رُا َ رُتََإ دو

  .ُُِ ً اُُروَج َن ان

 ََؤُ َراٍت  وَنَُ نذِس اَن ا ُنُد اَوُ ،وما
رَِ ار  أ ِل اُرا –رَ ار  ِت ا

وذا ُن اَوم ُش أُُوراً  –ََوِة وايِ واُوِت : اَِرة
وت ر . ََرًة ر ار روَن اَُ ُد أنرُ َذا أو

. أَُ ًُ و أرُت َ ُ ،ًِطُ أن ََل ھذا، و. ار

 ،ِا ِر َِدا  ٍءَ لُ ًدا طُ  ُأ ًُن أِأُؤ و
 ُنِؤُ ا َِظا  َن . أي ، َنِر َنؤُ ُتََِد إ

 ُواُد َل أن ،وع اُ ع واٍت طواٍل واُ نذِق  اِ
ّب اُ طُُِم أراراً  را َ َك ا . ،ن َُُد اھذه ا

 ًھأو إ ًَط ُو َس صا أن ََ رِھُنَُ . ًُص ُھَو أل ا
َِر.  

ّب؟ وم  را َ ٍم َِ  َتَك دأ َ ،َتَق وآ ھل
ِم ھذه؟ َ  أن  ا َِر   َكِإ  َ ِتوَن ا

 ًطو ًُب وط ٍمََ ِ   ذ َِ ُ إن ََ . م وع
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َر رَُ َل أن ،َُذه وَنَُ أن َ ِتوَن ا مِ ُْلَ . ًَق أإ . ِ
اً  رُ َُكِطُ وَفو ،ِِ  ِت .  

  

ِث لُ اَا  

ؤ ھ انُ " را"  

)  َوُ١٢ - ١: ٩(  

 ِدرا َِِل ُو َدداً َد ار، َُِل اَن إ اِح   
ً أ َُذ ٌُز، رأى إ] أي ُوع[و ُھَو : "اَ ُِث َرأُ 

 َِِدَِد . ِوُو  ُواهَأ ھذا أ َطن أ ،مَُ  نِ ُُذه ََُ
َأ . ِ ِ ُلَر أَظَِ نَِ ُواهأ و ََطھذا أ  وُعُ َبأ . َ

َ طُ أٌَد َ ٌِل َِن . أن أَل أَل اذي أر ََ داَم رٌ 
  .  ُدُت  اَم ُ وُر اَم. أن َلَ 

ِن "   ط َوَط ،ًِل ِط َن ا ََرِض وا  َلَََل ھذا و
َا ََ .وامِ َِرِ  ْلَِإذَھْب إ ُ َلل. وَرُ ُُره ذيا .

 َُن . "َ وإَََل وأَ راً  أ ًَ ََُرو واُ نذراُن وا
أ َُوا أَس ھذا ُھَو اذي َن ُِس وَِط؟ آُروَن ُوا ھذا 

ُُِ ُُ . ُھوَ  ُروَن إُھوَ . وآ َل أ ُھَو  وأ.  

ُ ُوُع  إٌن ُلُ . ُل  َُف إَََت َك؟ آَب ذاَك ولَ "  
ََ طً، وطََ َ وَل  إذَھْب إ ِرِ َِوام واَِْل ََُت 

) ". َل  أَمُ . لُ ُ أَن ذاكَ . واََُت َرتُ  َوُ١٢ - ١: ٩ (  

ِز رِل اِل اِ ن وعُ َم ًدا دَُ ُظواِ . 
ِح الُ اُد مَ ندا، و ِتَ َِِر َمَل أُ را َ ُراه ،سِ

ٍم ِظت َطُ ،ن دِل اِر َ ٍل َطوُ واٍر  . ،ِدس ِح اا 
 ًَُر واُرُر اَوُ مَ نو ،ا ِ فآ ُم اِطُ ُُده

ِز اُ ن َِِظِة . لظُد ا  ُرَوُ ،ِ ِح اا 
َوة، ا دُو َ اِطِش  دِن ا ظَا َِِظ َ ِز رَرَة اِا
ُوا وَُِوا أنُ وَع ُھَو اُء اَ اذي طُ أن ُرِوَي ظَُھم 

 َرُب ًرا مُ َل ُرونوأنا ُ . ٍََُ ُنِ ُح اَدأُ ا
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ن  دِل ان ر ِضَِن اوإ َِو ُوُد إَ ا ِ دا َُظ ُرِظُ
  .اَُود

َ ٍُِل َرِزيّ  ُح اَدأُ ھذا او . ًُر ِ وَعُ ُدَِ إذ
 َأ–  ُ ن َنَرا ََِد أد ُوِرِه، و . ِزي رُل اَُر ھذا اَوُ

ُ ُوُر اَم وُع أُ  َل ًظ ُِوُ َرَة اِِء . اَل او
 ُِ ،ُِوُ ا ُِظُء واس، ھذا اِِح اا  ورُذَا

ن ذَك اواَر اَداَ ِّ ِرلِ  دم . اُ ُروا أ رَ د واُ ،ََرھذه ا 
ُُش ُ َوع، ودأُوا وُ َِطِِم َِل ُوع م اُُُِ  .  

د إُ َوُع وُذهُ . دأُ ھذا اُح أُ ًؤاٍل َق
 ًؤاُ ُذطرَح ا ،ََِد أذي ُول اُ رذا ا َن ھذاوع، وُ  

ؤاُل َُِس ُھوَت زِِم م. اُُؤاُ َنھذا أم : و َطن أ ،مَُا أ
  " أواهُ  ُوَِد أَ؟

 ًَ َن رَضَا ن وَنُِؤُ َُداوس اُو اَُُ َن د
 ِطَِ .ُھوِت ھُؤ ِبََِوُن وَُ لُ رَن ھذا ا  ،نِا رء ا

 ًِطَ َرَفَد إ َن إذا إ ،ََق . أَد واو"و زَُ " أن  وبأ
 طَا  َم ُھََرَض واََرَح . اَ ن وب َِِز َن ا نَُ مو

 َْأ ِ لُ وهُ أن زَُ ِِ  ِِطَِب اََِ ُ . وبد أوُت أوَ
اَرة اِوّي، َن َِرأِم َُ ًََرًة َِطِِ  ٍم، ََِِب 

ي أوب زَُ . ُِبُ َن َ ن َِد أل ُو رھذا ا ؤالُ أن ُن ا ََ
ط  َِِدهُ واط  َُ َل اُ رُِب اُ َن ُ أو أ ،ھ

ِا . ،ِِ  ٍ ِطَ ََ َن لُ رھذا ا َ رة أنِد ا رَُ
ََِد أُو ُ  ،رَأ ُ ُبُ . ًُِ َن ُ ن أ دُل اَن ِرد آ

 ،َِل أن ُوَدَ ِطٍل أن ُطِ  ُطِن أ  زاُل  وُھَو َ . َن ھذا ُرو
ؤال ھذا ا  ً َُ . وَدةِص أو ا  ومِس اَن ا ُنُن اِؤُ

ود آَن اُس ن اَِب ا  ُِ  ھذا ام، . إ اد
 َد إ وُنُِ ا ِ  ھ .  ًوداَُ وُنَُ د ًوھذا أ

ؤال ُولُ، . ھذا اَ وَعُ ََ أن ِِا رَن ا" ُواهأ و ََطھذا أ  ".  

ؤاِل ا ا ھذا إ ُوُدَ" : ِِط ََ ََن ھذا اَُ م إن
،َِدل أو وا ر؟ ھذا اََِد أذا إذاً ُوِ " وعُ ِم ُر  ُھ
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 ِِ  ِ ُلَر أَظ َدَثَ ھذا َل أن د ،ا رم واظھذا . ا
ؤاِل اذ   ٌٌِق ورا واٌب.  

د َوَل  ُل ََر اُل َِس ُ رِ اَُدن ُذ 
ؤاِل، ١٩٨٣ام  ا  ِ َِون أ ًِ َس دَُب اُت ا دو ،

ِن؟" ِص اِة ا  ً  ،َِموا ر َن ا ُ ذ " دو
بِِ  أن مَ  را َُ َِوُ ً َنِ ُتََوُع . إُ َز د رو

 َم  ھذا ارِ اق أ ِِراِت اِل اَِد أ" : دَث
 ِِ  ِ ُلَر أَظَِ ھذا ".  

أُس ھذا ام ُھَو أن اََد ن اِة اََر ھو إظُر أِل 
 . َ  َ د ،لُ ھذاَ َف وُعُ د أرا ِِ ِ" : أ

ْدَُك  ارض  . َُُْد أ َلَ ََطذي أُل اَا) ".  َوُ١٧ :

٤ .( 

ِ إظِر ِل  ،ن ِل   ن َرَآ ً طد أو
،ا َِ ِف اواَِن ا َُ ََأ د ، ُش ا طرا 

ََِ ٍ و ٍَرةِ .  َذهُ، و ُُِ د ،وعَُ َِ
َُءت إ  وٌعُُ . ُءُِ َد  َََ ٌرة ِد ًوُھَو دا

ََ . ،لََا  َِظِوَا  َرةِوُع ھذه اُ َطَد أن أو
 َد َمأظ ٍضر ُ" : َرواَِ ،ساَم ا ُد ذام ھُوُرُ َُِ

وات ا  ذيم اُُدوا أ َُو َََم اَُأ) ". ١٦ - ١٤: ٥.(  

 ھ َرِة اِت ا ا  ِذِه وُع اُ ب رَل ا
ل أ إَرُُم، وأَُُم ُوا ٍََِر وَُدوَم  َس أُم إَرُُوَُ" :ِم

ََ) ". ُرُم َوُ١٦: ١٥ ( َُُُر ََُ َن ُ َك أذ وُعُ َدَ دو
  . ُُوٍع ِ ر َُوُوا ُِِرن

َِ " ُ ذَك اَدد، َم ُوُع  هُ،  وَن أَُ د م
اَُ ". َُُِم َُوُوا ُِرن، دھ وَف َدأُ  َِِ ُواُِم

 لُ ن  ِرُبَ ا ِ َِطر ،ِص  ََظُ أن ھ
 َِ  ٍءَ–  اِت ذا  ُز َرُ ٍِدا اهُ،  –أي ؤدُ ًؤاُ َنِرط

ذا ََُ ھذا "ا أَُِ أ ن ُل ھذا؟ َ  أن َُوَن دا ،ُِذ"
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ُد ھذا اُر َ؟ وَس،  َُ َفوع؟ وُ ُرن "ا أ َُِ ذا
  " إِر اص ھذا؟

َر ُھَِ ُد ً را ًِدُ ُِن ُوُع أن ا َََن  َظ
اُ ا راً َ ِد ُ ھذا . أُل   ِِة ھذا ان

 ََِ ة ھذا؟"اِ " ُِدَ ا ََُِء، اا ُل إَِ د
ٍََِ ِ أُرى ھ َرة ن أ َرَب: "أََِ  ". ھذا  ُشَ و

 ِرِل اا ِؤاُ  ِ ِ  َشُ ُج أن ،"ذا؟ " َُُ
َِ ا ِ راَدِة ُدُث ورُُھذه ا وب أنُر أِ . ،سن إ ِ إ

 َن ٍحِ ط ُدُث و . َ ل ،ِو وٌرُُُدُث أ د
 ،لُ رُس، ھذا اُل ا"ذا؟ " ھذا  وُعُ  َبأ ا َُر طا

َل ِدي ذا ة َُر اَن ا ،ُُُُر َُذي طرؤال ا ا .  

  ِوُا ُِِد أوراَأ ،َِا ِ د ،ءَإ ِ ِب اََِ
مِِ ََُ ٍذ َُ" : ُ ُون وآذاُن ا ُِء ." (وُن ا٥: ٣٥إ (

  ِِت ان ا ًِِ طُ ُ ھذا ُھَو أ َِ ن َوُ َد إن
  نإ ، َا ،ُھَو ا ُ  َُِ أن َ وُع، واُ َ ا

) َوُن ). ٣١و ٣٠: ٢٠ ٌدُِھَو وا َِد أذي ُون اَء ھذا اِ إن
 ِن اراِھھذه ا.  

ُل َن  رھذا ا َ ن َدا وُع أنُ ََد أن أو" َرَظِ
، ِ ُلم" أظَا َروُع ھذا اُ َفَل : "أأن أ َ

 داَم  ََذي أرَل ارٌ أ . َلَ ٌد أنَأ ُطَ  َنِ ٌلَ  ".  

 ِلََِ ِمِ ًوذاُ وُعُ َن م ُِظواُ ن ًدا دَُ مُُ َُأ .

د َن طَ ََُرِح . د ذََر َل  َِد َ ََُِِ ارأَِة َد اِر
ِ َُل َََل  ََه ارأَةُ اَدت ھذه اََو د ِ . َََُك ا و

ِ ا َرَم ا د" : َُ َم َُوأ ََذي أرا َََ َلأن أ ِط ".

)  َوُ٣٤: ٤(  

ل اَك ا ُر إُ وَعُ ُدَِ وَف ،َوُ ِلإ لُ َرَ 

ََ ُب أنِة . أراَدهُ ا د ن ًدات وا َل أ سِِح اا 
 ِِ ن َل  َن ُ ُد أ ؤُ نراھ . َد  َف هُ إرُت أَد أو

ِوي ِم أِِ ا أراَدهُ أن ََ، وَف أنِِ  ارة  هُ اأ

www.arabicbible.com

info@arabicbible.com

الخدمة العربية للكرازة باإلنجيل

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



                     - 23 - 

  ،ت ب ل"اُِد أ .ِوِدُع ُروََك أد َن ،با أ ".

)  َوُ٣٠: ١٩؛ ٤: ١٧ ُو٤٦: ٢٣؛ و.(  

 َُن ُُد وُُدَك أ اِرئُ (ُھ ن َذهُ  أي أ (

َلٌ َ .  أن َل أَل اذي أر ََ داَم رٌ "د َل، 
" ال"ُ ُِ وُع ) ٤: ُ٩وِ) ". ََن َ طُ أٌَد أن َلَ 

ِ ِة دُ ََ  . ھذا  َِطر  ِ َ  أ ًأ  دو
ُُوَت و ُن أنُِ ا ِ ِل ِمِ َُرٌص ُدوُ ،ما.  

 َد أن َرِض وا  َل َُرأُ أ ،قِذه ا وُعُ َرَك
َا   َُوو ،ِِِرِ ًط . ،ُ َل مُ"  ْلَِإذَھْب إ

وُھَِ ُد . ِظوا أنُ وَع ِ  دا ًطرِ ".ِ َِرِ َِوام
 َوُ ؤاِلُ  رآ ًوا ،" َُرأ ُن؟ُھَو ا " : َلََوإ 

  ." وأَِ ََراً 

ؤال،  ا  رواٌب آُن، وُھَو ا  ٌل ٌفھذا َو" 
ن، وو م ََ  ََُْ " ُھَو اُن؟ طوُع اُ َ م و

 َرِ  ِلِِب اِوا َُُْ م وو ،و ا ٍءَ لُ َلوام، وِ ِ
ونُ وَع أَح . م َُن ُوُع ُھَو اِ اَظم،  َدَث أيِ ء

 ِِ ِ َِ  ًرَ وَنَُ ِل أنُ ر . ًرا ًُر إَب ھذا اط دو
ُل رِل ھذا اَِ ن.  

َل اُء راً  و د ِن واُ َ اِم أن دُا  َن ،
 َرِة اراِن اَك ا  وهُد و واُ ذيِء ا مَُُِوا أو
 ُ أ  وِفُ  ِِدَ َدأُوا راً، وأن َنِ  ٍدِوا لُ ُِ 

ِر َ . َرٌ  ِد اوداُء اَر و ،وعُ َدي ِن ن ُز َن  َر
ِر اھِدي اأ إ ًوُذ، ودي اَن . أ ،تَُھذه ا 

اِم  اُرِس َدوٌر  اُِزة دُِِل وُ ر . م؛َُُوا إ َُ م أنِ َن
نُ وع م ُم داُِ ًزا ِِذه و. وَد ذَك ط َدَت اَُِزة

رَِ ،َ إُِ َزةِ  طذه ا نََزُِِن اََل ھِ ُ و ،طرا
ِل اُ رِء ھذا ا.  

ُُل وإَََل ِ رِ َِوام، ورَ إَ ِزَِ ِِراً  رد ذھَب ا .

ل َوُوَُ  ًَرًة رى ھذ را ا" َِِر ". ن ل راُن أوَن ا
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 ََِِ ن وَرُوا، . َرأوا اَء" َن ذيا لُ ا را َُُ أَھذا ُھَو
 ،ل ُھَو "وَل آُرون، ." مَ "َب ُُم، " ُِس وَِط؟

 ُُُِ ".ن ُلُ رَد اَِ َدھ  ،ًِ ِِ" َُھو أ إ ".  

ِھد ِن ا ُهو   ٌد َ ٌفو َدَ َس . ُھ ِھُد 
َ   ا طرط ا َسو ،ُوَُ ًَ ط . َكوُن ُھُ

  ُوٌبط وُنُوٍد، وُُ رِ   َُوُ ٌتَم أو أن – 

 وُرُ ُِْ–  تََد َزِة اُِِ َدَ وأن . َو وَنَُذَُ ُسا
 ُلَ َ رأوا  ِب . ِن َر َُ ُم أن ،ًرا وَنُُط دو

  ذيِء ا رِب اَ)طُرس ١ُذ). ١٥: ٣ َدَث ٌٌِر رالأُ را ا .

 َدَث، و َفَدَث و   وَنُ  ،َزةَُِن ارھُ ُسرى ا د
  .د ِ ھذا ِ م

 ،ًؤاُ ِ واطَر"ر؟ُِ َتََف أ " ذيلُ اُ رَب ا
 ،َن أ"ن ط َ وط ًط َ وعُ ُُذي إل اُرا. 

." وَل  أن أذَھَب وأَََِل، ذھُت وإََُت، وھ أ اَن أُِر

ُل اذي َك؟"ود ُوهُ،  رَن ُھَو اَب، " أَمُ "أُت أ ".  

ُل،  رھذا ا َُْ م   زةُِن ھذه ا ُرَك اَن ُھ د
 رَف ا َُن أ: و ُ رأُِ نوا ،َ . ،ُ َدَث  ُمَ وُھَو

ُل اذي ُدُ . َُت أَ. "أي َف َدثَ  را نو ،َِدُت أُو
ذھُت، . ُوع، َ طً وطِ   وَل  أن أذَھَب وأَِل

  ." وإََُت، ورُت َراً 

، أو اِمُوُد إََ  لُ : ھ أ ًُد رزاً  ان
َِرن. اا إ ًُوُد داَ  ُنَن، اا  َر  . ل

 ِ ُنِؤُ  َُِرؤ ن أو إا ُوُد إَ ُنُھَو . ا   واُبھذا ا د
  ً إِِر ھذا ِر ً وُ ُراه  ،نا  ،ََِد أذي ُوِل اُ را

 َُوأط ِ َنوع وآُ َإ ُ  َكراً، وذَ ََأ ُ و.  

  ُوُر ام

َُل َد اِر، أَرُت إ ذَك ٍء  روُع اُ َ د
 ُ ذي أراَدوار اراَرَة ا َقذي أطب اََُن ا ُ  ،ّرا وُع

ن دِل اِر َ ََُإ . ُ  ط ،رِ رأَِة اا وُع إُ َلد وو
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َِرة ِ ََُر َُن ِل  رى ا أراَد أن ُ َرة وِ ا  ُز َن
َ رَك ا َل ھَإ رأة اھذه ا . َر أر ُز َن دو د

، اذي َم َِدوِرِه ِر أر ًَ ِ ن ُوع َزِ َلو.  

  دا ِت َِرِ َد لُ رء اِ ل ،ًِ رُتَأ و
ُِل ا ُھَُ ً أطََق واراً  رُء ا ََس، أِِح اا

ن دِل ار َ ً ِدا .و ٍَظِِ ِل اُ رذا ا َُءه وُعُ َد أ
ُ ُھَو وُر ام أ  َنأ . ن  َوُ ُرُِ ،حا َِ ََُراو

 ًو َن د ،مور اُ َُو ُُوُل أ ٍقط ھذه َُظ َوَع أُ
اً َن اور د ًزاَُ.  ن، وُ َرََا َُ ذيور اَك اَن ذ د

ُوا  ذي إدَك اُو َََن اَذي أور اَن ا وعَك اَن ذ ،توِس ا
  . اََر

َظِوا ھذه اُِو ،ًِ َنِوَن وا رََن او .  واَُِ دو
 ُح رَُ وُعُ َن ٍَطر ُُوهّوط ،ِ .َلُ◌وا" : ِوُل أنُ ھل
ُ ٌن؟ أ  ُوَلَ " ،وعُ َب"طَ مُ ت  ،ٌنُ مُُ و .

َِ مُُ ِطَ ،ُرونُِ مُُوَن أُو مُ  نو ".  

ًة إٌر َب إَر ٍف َرٍ  ر َدَث   ِمِم اِ ِدأ 
رَل أن . أ ٍمأ َِ ِة دُ ًِ ُوَن وا َرِوُ ،رَد او

َِ . ََِل إُم اُُِذون ظا  ٍم أ ََ ل ُء اَھُؤ  ذاوھ
ِا . ََد أن إُِذون، وُم اَِل إو دم، وِِ َنِرَ وا

 ،ََل  ظا  ٍم أ ََ  د َن ذيم اََِل ا ُ ُدَل أ
َُ َِ ِم؟"اُِِذن،   ُوا م ذا " مَُ ُواَأد ِوا مُ و

َِ َن ًرا ًددا .َ ٍَِ َأ َُؤاُ نو  ِت َن ا ٍَ
 َ َبُد أ َن لھذا ا أدَرَك أن َا ن ،ة َنَُا
 ُم  م، وََر اَب إ ذيِر ا ًَ ،َِم ا َل ھذه ا

ُ أ إ أن وَل اوُر إِم دِرْك أُ.  

ِن اَُودََ ا دِل اِر ُُُوَ وُعُ َن  ھذا ،ِّو ر . د
ُم َظوا أم ُوا ُُِرون و ،ً ن ُروُ ُوا . ُروَنَِ ُواو

و رم اَِِرَِِرِھم وََ  . ل اُ ررى، ھذا اُأ ٍَ نو
 ُ ُهَ ذير، اََوُع اُ َُ مَ نو ًد ََن أ ذيوع، وا
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َن ُوَرًة ِن اص اذن ِرُوَن أُم ٌُن ُِ ُرون، ُرَم 
ُم َن َ أن ُُِروا وُر . أُ ُأ ِِ ن َل ذيَء ا دو

وِّ  ام، َل ھُؤء اور واََرَ  رُھم ا ن واَُِو.  

ِن اُود ھَِ وُوا،  دُل اَر ر د" ِوُل أنُ ھل
ُ ٌن؟ أ  ُوَلَ " ،رىُ أو ٍَطر وُعُ مَُأ" ُُُوَأ  م، ھذا

  ." ُم دد

 َُِ ذيا ِل اُ رراُج اإ م دَََن ا . َُدهو َدو
 ِِ  ًَر ِ َرَفَُل وإُ را ِ َنآ ،ِِ  َُ روُع وُ . و

 ُھَو   ؤال ا  ًَ ًَِوِء ھذه أا ُ ِ ُم دُ ،رَق وأ
 ً وَع َرُ ل، دُ رَن ھذا اآ د ن؟وعاُ َدََو ،ِِ  .

ؤال ا  ُبُ  ھذه ِرَن اُطواِت اُ َن َُ أن  :

  "  ُھَو اُن؟"

ُل  رَن ھذا ا َدًةٍن وراَف إِِزُع إَُد و َؤُ وَعُ ُدَِ و
 ًَِوأ ً ُف أََِ ،ََن ا ُه ذيؤال،  ا ا  ًَ" ن ُھَو

ُل " ُوع؟ رأدرَك ھذا ا  ا َر طظوا اِ ،رَِد ا رأَِةَل اِو
ن ُھَو ُوع. ن ُھَو ُوع  َرٍة ُ أ ِد نَُ م َِداِا  . َن ل

 ،ُ َِ ٍَط"وعُ ُ ُلُ ٌلَُر ".و َ وُعُ ن ُھَو َُ ن
ِِ  ً وََدهُ  وع َرَُِ َرَفَأن إ إ.  

 ُت اطوع، واُ َ ِِِِ ًَ َرَََل ا ذيُل اُ رھذا ا
ِِث اذي َُرزُ  ؤال ا ا  ًُب أُ ، ِھذه ا  وُعُ  َم 

 ،َِِر إ َوُ ِ"ة؟ا َِھ  " ًَ نَوا أرُ نذَك اُو
َل أن َُِروا اص، ُُِروَ أن إَرُھم ص َن َل وِن 

ََِد أد ُو نُوا . اَإ ،ًَ َنَر ً ُِرو ًُ واُ َد أن
ود أََن ُم ُھم، ُم ُھم ن ُھم، وان أَُوا . ِر امُِو

ٍة ِ م ر ِل و ُروَنُِ . ًُ ِدد ُو ِوَ إدراُك ةُ ھَا
ل  رھذا ا َ َوَ مَُ أن  ،وعَُِ ََد أن إ نو ،ً ُرو

 أَُُ، و أِرُف ًَ واِداً "وَُول،  ِ رََك اُھ . ،َُت أُ
  ."واَن أُِر
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ُل َر ھذه اِت ن إِل ُوَ، ھل َدُع  و 
ُوَع، اَة، اذي ُھَو اوُر اذي ُُر ُل إٍن، ُُِن َك َك 

وِّ؟ وھل  رَف ا َكرُ  ،ُه ذي ُھَو إور اا  َدھ ُُكَ
ِ ان اَ ُل اُِزة اُ رُد  َِ َن ًزءاُ وَنَُ ن أن ُن 
 ُطَر ا ا َِھذه ا  ْبِأ مُ َْلَك؟ إِ  َزھُِ أن

ھذا ا  َوُ ِِن إ قَِح ا .  

  

ِا رلُ اَا  

وَن إ ِرج" وُدَا"  

)  َوُ١٦ - ١: ١٠(  

ُُل اَ اذي  ََُِن اَ، أُ َوُع   رُطِرَد ا َدِ
ِ اذي  ا ِا رُھَو ا ُ وٍح أُُِو  َل ،ًَو ًَ ًَظِ َدھ

ِ و ا ِا رِن ا ِ َن ِ َوُوِرِه اُزَ  داُود َُ) ورُزَا
َل ذه اَِظ، أَود أن أُِرَك َُم دأً ن ِدِئ َدرِس ). ٢٣  َل أن

س دُِب اِا .  

 ُِب اِر اأ  ِت ٍت ُ ُد أَوُ ْنَُ م س د
 ِر . اََد أ داٍدٍَت وأإ د إدِد اِر اُم أ م دو

ن أِف ٍم َد َِ، وم ذَك ََِدِف ََُد ِ دراَِ ھذه 
 َدة دُ ِط ن ِدِر واٍن . اَُ ٍم ُل إَِ د

إ  ،َكَ َل أن ََِِن ا ،ِّ راَءِة ھذا "ٍحِ ُِلَأ 
اح ادد، ھل ُوَُد أي ٍر  اَوُوِع أو اَر؟ وھل ُوَُد 
أيَ ٍء  اح اذي َق ورأ ُُد ُُِدَ  ِم ھذا 

 ِِِراَء  ُكِذي أُوح ان؟اا "  

 َوُ ِلن إ رَِح اَرأُ اَ  ُُدهَِ  راَج . ھذاإ إن
ُِل ا اذي هُ ُوُع َن اُِ ،ََُِد  ِم ھذا ام  را

اَق اَق أُوُل ُم إن اذي َ دُُل َن اِب إ : "اظم ُوع
 اذي . ِة اراِف ل ط َُن َوٍِ آر ذاَك ِرٌق وِصَ ِظرَ  وأ

اُب واِراُف  . ََُدُُل َن اِب َُو را اراف وَا َُ ذاِ
ُِرٍُء وَ َ ا َُرا وُدَ َُو . َُرا َرَجأ َو
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 َذَھُب أَ واِرا ا َُو ِرُف  ََُُ ُف .  ُبرَا  وأ
 ََُُ) ". ل ُرُب َ   ُِرُف َوَت اَُرء َوُ٥ - ١: ١٠(  

م َن،  وُع ھذا اُ َُدأ" قَا قَرى، ." اٍُت أ" أ
 ً ًَ ُوَلِك أن أََو  نا  ً وھ ". ًَوُ َرًةَِدَم إَإ مُ

 ُھم َم َُوا  ُھَو اذي َن َُُُم  ،" ِد َرأُ،  وأ) ". َوُ
 . ِت ھذه اَِرةُ اِز ُن َظَرِة اِراف) ٦: ١٠ ھَن او

 ٍف ٍلِ َمَ ٍن أنَِ وُع ھذهُ َدَمَإ د ،مَا َِر َ
  .اَِرة اِزَ ،َم ذا َت َ ظَرةُ اِراف

ُ ھذِه اَرةُ  أِد أَھم أوُِ ِرَِ اِراف رَُ . ٌَرةِظَ
 ٍَدةَ  أو ٍَرَ  ًٌََ ًََط ت راِفِواِء ا َُدمَُ تو ،

 ًَ راِفأو . ا ٍَرَ َر مُِِط َ ُزوَن مَةُ اَن ُر 
 م إَُُط ُوَنِد واٍُر، وَ ُدٍقُ  َلوَن اُ واُ ، ٍَدةَ

 راف اِر اِظ .  

 ِ أو َ ُروا أن وََ مَُُط واُد و نَُِ ٍمََ ِةُر َ
ةُ َط ًَُطِِم، َُوُم .  ظَرٍة واَِدة را  د ،ح ا و

 ِِ ِطَ داِةُِ راٍع لُ . ِداةُ ِ ً  ًَراٍع طر لُ َدىو
ِط . َ ن ِا رُد اََِ مُرافَرِة اُد، . ظَِو َُرا ِديُ دو

 ََُُ َُو ُُرا َُ . ََ ن ِا رھذا ا ُ  راُفوھذه ا
ََِرَ ِوُلُ ً ِ َكذ ََ نَر، وآ ًِرا .  

 َُِ مَ م ،َرٍةِ وَرة وُع ھذه اُ َدَمَذا إوھ  ُوهُ
َِ اَُودُ َُ .  ِم دا ُر إُ ت راِفَرَة اظَ أن ٌَُِ أ

ُ َوع د َرة اِھذه ا . أن  ُأ ِ ُوُلَ ًر َم د د
 ُُرا ِرُف َُرا ِديُراف، وَرِة اظَ إ  ِا را  َُو

ُ ِِدي را ََُن  ا ِا را َِِِِ َن ُھَو ًذا أھ ،ََُُو
ودَُراف اَرِة اظَ .  

َُل  ًُوا ُوداً، وأنُ ل أِء  را ِرَف أن أن َ
ُو ن ِر اِ اُو اذن َِم  اِت اَ ا

ُل ُوا َُوداً  رِل اذي . أِل اُ را وٍح إُُوِ ُرُ وُعُ َنو
ََن ا ُه . َن لُ رَطرِد ھذا اِ وَن دَدةُ اَِك اَم أُو دو
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 ُ َدو ًوَع َرُ َلَِ ُ  ،ََرَ . اِِل ھذه ا نو ،َة ا
ل أ َدَوُُ إ ِرِج . أُم م ُِرُوهُ َن ا"َََن ُوُع َُوُل، 

ِوَ رَف ذاو ،ِراِ ن ٌدِوا ُ  َُ راف؛ وُھَوَِرِة اظ".  

  ُوُلَ ا ِِر ن رآ ًر وُعُ َم د"،ُھَو أ " ُھ
 ھذه اَِرة وَل ." أ ُھَو ُب اِراف: "اِح اِر  ھذا

اِ اذي دُو ِرا ََُن ِن اَِ، أو َن  رَن ُھَو ا ،رافَرِة اظَ
 راِف اَرِة اظَ . ،ِزوَرة ا ھذه ا َُِم اََ م د نو

ُھَ ُومُ ُوُع َِوٍَ أُرى َِر  ..." وُع أ ًَل ُم " َُرأُ، 
َن ا وُطِرَد ََن ا َُِ ذيل اُ رذا ا َدَث د" : قَا قا

اٌق وُُوص. أُوُل ُم إ أ ُب اِراف رُ ُھم َِ واَن أذا َُ .

 َْ م راَفِا نم وُ .بُھَو ا لُ . أُدُُص وَ ٌدَأ  َلَإن َد
 ًَرَ ُدَُِرُج وَِك. وُو ََذِرَق وَِ إ   ِرُق د . ا أ  وأ

 . (أُت َُِوَن ُم ةٌ وَُوَن ُم أَل َوُ١٠ - ٧: ١٠(  

ا  َِون ا َرَُد اَِ ،ؤال "وع؟ُ ن ُھَو " ََنأ د
 ،ًِ ٍتُ ِة دِ  ِِ ن وُعُ" َُھو ُھَو، أ ُھَو، أ أ "...

 ِ ا ِا ر َُ وُعُ ُم دَُ د ُھَو ُدهُ ُھَِ ذيُق اَواُب اا
 مُ ،وِرِهُزَ  داُود ُ َم ذيا ،ًِ وُعُ ُفُِ" ُب ُھَو أ

  ." اِراف

 َِِر َ  دُرَسَ ، دُا ِراا إ  َر راَ
َدة ن  دَُراِت اِا َ ِم  ً َُ َن ُ  ،رافِا

 ََدَإ َك ا ل ،س دُِب اا  رافِرهِ اِزا  داُود
او، وَك اِرة ا ُظُر ُن إ ان رَك . ا ُل م دو

ود . اَِرة ن ِب اراف أَم را اِ ھذا، ذاَت ء
  ِوي ت ،رة راٍفِ َرَةظ  ٍََر ِطو  َدَِ َب أن 

 د ِلٍم طواَل ا ِنُط َة .  راِفا َِِ ُف راٍعَُ َنو
وت ظَرةُ اراِف َُطِ ًٍط َوّي َُدٍر، َُِث َُُظ . ال

  . اراُف دا َُِن

. وُث وُ أن ََِد َب اَظَرة، َن ُوَُد  ٌَرِ ُران

 أن را ا َظن أن اراَف د ُرُب َن اظرة، أو أن و
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 ،َِا رَل ا ،لِا دا  َُ ُلَ د ََِرََُب ا ذَن ُھَو "اأ
َد َدهُ  اَُِ اَوُوَدةِ " اب؟ درِض، وا  ِا را ََ

َ طُ و أيَ روٍف أن ُرَج َن . أ ُھَو اب"ُھك وَل، 
اَظَرِة إ إذا إَز وَق ِدي، وََ طُ أيَ واٍن َُِرٍس أن 

اِل إ إذا ََ  ِدي دا َل إُد ".  

لُ َُِف اطَق اِ اُود ن ھذه اَِرة، دَ ُو
 ، ب رُصُ "ا ٌدَأ  َلَإن َد ". ِر إٌق آط لُ : "وُھُد ذيا

 ًَرَ ُدَُِرُج ولُ وُد ِ ن َرِةظَا وُع ." إُ ُم دَُ
ُس ظَرَة راٍف  َؤُ ُ  ،ودَُن ا دَدِة اَم اأ ًرَ ًر

ُل  ُوَ . أُرى َُ نذَك اأُو ودراف ا َرِةظ ن ُروِجُ وُد
ً إ . ن ِم ظَرَُ اددة ِزو ً و ُرُ وُعُ َن د

ُ َؤُ َن ُ ََن أأ ا ا.  

 ِح اا َل إَِ أن وإ ، َلَرأُ إ ََ ،رَ ِدس
 َُ ِ وَعُ ُد . ِلَن ا ر ِدس ح اا ُ د َرأ

ل، ُ َُوَع ُُِن أَُ َِ ُ وُل أواِب اِم ن َوى  وا
ِ ن ََُ نو ، . ً ِر   " : َن إ وُدَا

 ھذه اَِرة ا واُ ،طُ وُع وً را ".  ًِرج
ا ھ.  

 ُ أ ًِ وُعُ َح رَ َدِ ؛َزَدِوُ َرًةِإ  ُر ھذهََُ
  ُر ُص؛ َ راُفَِر اُ أن َ ِِ ن ذيُب اُھَو ا

ً أن َُوَن  أٍن و "ٍَُص" ِر  . ودََُق اطا نو
ووَف ). ١٢: ٤أل (ُھَو أ ُط ن ِل ُوع طُ أن ُص 

 َرمُ ا دُ د ،لا  ًِ َُ روَل ھذا ا وُعُ ُر رَُ
ر طُھَو ا ُ أ ديَِا ِ َرهُ إ رٌق آُد َطرَوُ  ُوأ ، ُق إ

  ).٦: ُ١٤وَ (اب 

ُك  ر راَف وھُف اَِ َرة، اِن ھذه ا زُء اا
إ داِِل وِرِج ظَرِة اراف ََِد اراِ اَراء، َُِف ٍَِل 

 ا َ طُ ِويََراِف ا َرِةظ  َنَُا ِوإذ . و
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  لُ ُدوَنَِ ،ا َِ ِو را ََُِا ون إُُرُوَن وُد
  ).١٢: ٤أُس (ُوَُِ َُوا َِِ وُدُوه 

َ َُس ًَ أن َ اُن وَدهُ، و أ ُ ُرُِ ُ َذا وھ
دَن ِ ٍت  َوُن (اوَق ). ١٨: ٢ر طا ل روٌفَ ُد د

 َُِب َظَرِة اراِف أً، اُر  ا ِا روُن اُ ،صا إ
  . اذي َُ  اراَف اِ  ََُتٍ 

ِ، ھل َق وظَت ھذا اَوُوع  اِب  َُ د س؟ دُا
" ِبَ ُروُجُولُ وُء ." ُدظُ ُِدوَن ُھم ِ ِل ءظُامُ ا دُ

 ًا دُ واُُِ َل أن  . ً ُروَن أوَِ ، ِل وَنُذَھ نذَك اأُو
 إ ًَ . ٍءَ ٍرَر إ ُزوَن مُ  مَِد َُِ َل أن ،ٌِ

  .ذھٌب ُِر

س، إَْث ن إِراِت  دُِب اا  ٍة َرَِ دُرُس َد
ھب ذا  مِراُق إَِ  ًِ ا ، ِبَِ ءِا . ،ً

أن ََِل إُ  و َش َِن  ًَن إراِت اَِء إ ، لَ 
ھِب  دُِ ٍََرة ذَن ا ًَ َنَرا .  ًِ َذھ أن ٌَُِ أ

َِ َط ٍذَھُب، ون ُِدوِن أن ََء   ،َزى ُِدوِنٍر وُِ َرَ وُنَُ
 ِرَ إ ً أو . ٌَرةُِرجُ : "ھذه إلُ وُدو َرَ ُدَِو ".

َُروُ ِرُكُ َكَد ذو ،َوُِرُك ُدُ ُ.  

 َِء إَِ وُعُ  د َدة ا دََُواِت ادُظوا اِ" . َوا
 اَُن وا ال وأ أُرُُم أ م . إُ ري ُواِإ

 ،ِ واُموُُِوُِ ًَُدوا راََِ ،بَا ُِواَُو ٌود  . ن
ِ ل ال، َرأُ ). ٣٠ - ٢٨: ) ". ١١ري َھن وَ ِف

واِت ٍء  ُزى، أُرِوَي  دھذه ا َ ُسَوَب ا د ُ أ
  .اُِ ًَُوِِمَطُُم، وأُ َُِوُُم، ووُدوا ر

َظُا َ ورَُا ًوا داَُِ ،َكَد ذوا. "وُن إذَھد . اَن و
ُم ذا اَء اذي َ ُزى، ان ود َِرُم ن ِء اة، َدُوا  

إرواَء  َدُوا. ُرَُم ِء اِة ھذا ُ ُُِم  ًََرُب ُ اُرون
ُ َُ ًم إ ارن َ ًه ُُِ مََُِظ ". رََد إ ،رىٍُت أ
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أدُُوا َُِدوا ر ،ًَم ََ ،ًِ ًَ" . د ذھُِ ًراً 
  ." أُرُوا

 رِد ھذا اَو  ًَرة ًَِز َنؤَُن ا ُروَنََد او ِا
 َُُ وھُدَ د ِِراِ َممُ أ د َُو ،ِا ردِد اا  ِ ا .

 أن ََل  ًَدداً  ا ِرا  ُدرُ ِ  ٌتَك أوُھ
ُمَ دُوَ ُرَج وََُ إ ذَك اَل ادد اذي ). ١٩: ٤٣إء (

رُِِت إ ِو  َُُ أن ب روُد . ُد اَُ  ًأ ُ أ ََِِدَر  ُِ وُ
ِم إ ٍل دٍد  اِن  د وُد وٍتَ َد رَُ  ِِووُت دَ

دِوا . ب رُر اَدُ ،ُِا  ا َِِ و ،ً   ُروُ ٍتَُ
م د ِفَن ا ًَد .  

 َِد وُنَُ ،ِِ ِتر   ٌدد ٌن ِد وُنَُ د
ِ  َزھُِ ُد أنرُ ٍلأ َُ . ِنَن ا َِرُ أن ِ ،ً أو

 َدَ ٌل ِ. اَدم أ  ِ رِك ن ھذا َُ ،نِن ا ِثَ
وِت اذي دُو ِ َن . ادم اِن ا  ب رَد از ُب أن و ذا

 ُن ِ اَدم رَُ َِزوا ُفُ ،ِم د ِما.  

ادد اذي دُو وَِل ھذه ارَ ا َِِن اِء اَدم و
 َل  رَ َط  ُك ر َُِ أن ِ ا َُُ وُنُ ،إ ب را

ِِا ََِرَن، أو أن . اَُ وُنَُ ََ ُِث ُھَو أن ا َُُو
َ َ  َِر  اِن ادد اذي  وَُ ُءوھذا ا ، ُه دأ

ِ نو ،ِ ، ََُ أن ب رُد ارُ  ُد ُھودا.  

  َُلَ أن ُ أراَد د ،مدَِد اا  ٌَ وُ  ھذه ا
َل ُ ُو أن ََُم . إراَل ن َِر إ أرِض اَوِِد َ ن

ولَ أَا ِ طا ِ ِب َل" : َِطُو  َِ َِ َكن ُھ َروأ
ِ َف رَض اا) ". َِ٢٣: ٦ .(  

َوُت ِ اذي َن َُوُدُھم إ اِر اَدد واِن ادد، أَُِن 
 َِدِم إِِم َو أرِض ُم  ٍََِراً ووِد ٍر ِِ ،ًَدَ  رَ َر مِ

وُھم ُدُروَن ُظُوَرُھم َو اَِر اَر، ھََُم اَُش . اَوِد
اِري َت  ٍََن اُِر، اُر اذي أَر إ َد ٍََن اَِف 

م إِِم، ودََن ا مِِرا إ ٍِدا ُذي أراَدهد ادِن اا 
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ھذه طرَُ اِد اَدم ِر ن اَِ َِ اُ ُ . َُُ م
ََرة اِھذه ا  وُعُ .  

ِدي آر  ھذه اَِرة َ ٌقط ُدَوُ . ُُولَ وَعُ ََُ د
 ُِب ا ُھَو ُ أ َن أي  ن دھ ،ُِھَو را ُ ِرُف أ ُ راف، إن

َ  ًِد ) أي ٍَُِ" (ِذبٍ " َز أوإذا إ إ ،ِ وِل إ دَن ا
ِن . راذء، اَِا ِ ِبَِ ٍَِزو ٍََدَر را وَن ھذاَُ أن َ

رر، أُِد . ََرض واَزَدِم ِل ل ا ا  ٍَ ٍدَُ ٍصََو
 ًِزَ ًََرًة  َ ھذا اطق َِ.  

وَ َِت اُل ِ ِر أوب، ھذه اَِل د َُ  َرةً 
ّب، وَ  طُ اُوُوَل إَ إ  إطِر إرادَ  رَن اَِ ا ِ ِة .

طُن َن َ أن ََل َ ٍح َن  ِِم أوب، وأََُِد 
ِ َِن را ٍحَ إ ًأ ٍَ ُ ِدُر . أ َُِ ب وِذ 
َر را َزتإذا إ َك إَأو إ َل إَِ أن.  

بُ وُع  ُوَُد طقٌ  رمُ ا دَُ َد ،َََرة اِھذه ا  رَآ
ن اَُود دِل ار ََا رَك اِرَق : "ذَِ إ ِ  ِرُق ا

 أ د أََُت َُ َِوَن ُم ةٌ، وَُوَن ُم أَل ِك؛ أُو ََذو ".

 ُ ُدُ ذا اٌق رُ ُھم َُ وان أذا ََ ُولُ أنَ د وُع
إن اذي َ دُُل َن اِب "أو ذا َََد َد َل، ) ٢، ١(وُُوص؟ 

؟ ِصِرٌق و ذاَك ،رآ ٍِوَ ن َُط ل راِفَرِة اظَ ذا " إ
 َطھذا ا  ًِ ُرُ د ُدُ ر"إا ".  

بُ وَع َل َد طَر اََل،  را ُروا أن َذَ" ت ِتَ ،وٌبُ
ِة ُدَ، وأُم َُُْوهُ َرَة ُُوص ا) ". ُس ١٣: ٢١ر ؛

وُن أُورَم َد أن طَق ُوُع ذه ات ) ١٧: ١١ را َََإ د
َر  ًران ُدو  ن رَأ ََ ِويُ  ُدواو ،ًَ ن

َج اََُدن طرِ ٍَدة، . زَِ اََل ُِن ا دُل اِر لََد إ
اٍق وُُوص رُ ِبوَن أَِ مَُ   ،ََا َ رم اُ ُذواوأ.  

ُھم أوَد ً "راءُوَن ." أ َ واُوَُ م مُ ذا أ ُدُو
َد أرٍ . ِِراف رَُ مُ ٍدِوا لُ َن ل . ُرَُ د َُوَ ُظواِ

َِ داِد اا  َرَةِا" :ِ ا ِا رُھَو ا أ . ُ ا ِا روا
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 ِِن ا َُ ُذُلِت . رافََ ذيا ًَِس راٌَر وِذي ُھَو أا  وأ
َب ًُِ وُرُك اراَف وُربُ  ذَرى اَ ُ راُفُب . ا ذَطُف ا

ُدھ دَُراَف وراف. اِ ُِ ٌر وأ ُ ُرُب ُروا) ". َوُ
١٣ - ١١: ١٠.(  

 ِ ًُ َن ھذان دَدة اء اھُؤ  ً . اق ر وا ُھم اُ د
م ُھَِر إن أذراَء اُوص واُِم . واظ َن ًزءاُ واُو

 اِد اذي َل ُم أِء دل اِم . ا مُأ ِِواَن او
 ُ رَك اذ رَذُ ٍمِإھ ُروا أيُ ًداَُ َن ذيدا، ا ِتَ َِرِ َمُل أ

 ًَ َنٍِن وِ . ُُؤهِ م د ُ  ًداوا أ رُ مو ،َ َا ِ وا ََ م .

ُِل ا، وُدوا  را  ًداطٍف أَ م أيَِد ْنَُ م ،ِ َِر طو
 دِ ُؤوام إُ رأََا  ًِدرا َُْ َزة اُِِب ا ًا.  

  َر دھذه ا طف إَا دًة وُ ُواوَُ ُن أنُِ َف
 ً َر ُھَد اَِ أن ُُِ راً؟َ وُعُ مُ ن أذا َرء اَھُؤ .

 ُ َراء، اُر اذي  أُم ُوا َُؤء م َُوُوا ُرًة، ل ُوا أ
 َرِة اوا ِِِل اٍر و ُوَنَ واَُرًة، و َن دوَن اَُِ

ن دُل اِر  َظ ن . ًوُُو ًا رُ واُ دِف . ور واُ
ا ِ روَن وراَء اُ َِ ِا . ن ِدُلُ  ُوَن َُ واُو

 ، دُِد اَل ا َنِ دَُِج ا ُِل اِ ًَ راتو دا
ِم اأ ََط ِ ِبَ ِلِو.  

 َُ َرِظُ ن طُرَسُ لھذا ا  ًِ وُعُ َفَ دو
 َُِوعُ أ راِف اِ َِِِر ِِ . واََ م ءِن ھُؤ دُل اِر

وَن .  ًذه اراف وُد مُ  ُواَرَطُرس، وإُ ل ،مُُ م َ
ِرَِ وإطِم ھذه اراف، ُوا َُوَن م ُم ن 

 راتو دماِوُ زو ِ ِب راِف ِلِ.  

وَرة ظَُر ُِوُوٍح َ ِص ا اذي  َض ھذه ا نو
 ِِ ن َل" : َُھو أ" ". ِ ا ا رُھَو ا أ) َرَم ھذا ا د دو

َن ر (.ُِر ِ و   ِرُفرِ . وأ َبا أن  وأ ُ
  ."وأ أ ِ َُِن اراف. أِرُف اب
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 ًِ وُعُ َح رَ ،سِِح اا  و" : د بوا أ
َ .ُِر ُبَب واِرُف اأ  . رأة ،ِراِ وُأد وأ

 َِرِ َمِل أُ روس، وُودر، وَِد ا رِذا  ادا، و ِتَ
ُِل ا اذي إََد َََرهُ  روُع ." اُ َن ذيص اء ھم اھُؤ

. ورا ِر وَ َُو. أ أِرُف راِ"ُِدُھم د َل، 

ََُو وَ ِرُف ل وصُء أو ارُوَت اَ ََُ  و ".  

: ذه اَِرة ا ِن اراف، أَف ُوُع  ًِ إطِر ھ

ُق ."  راٌف أَُر َت ن ھذه اَظرة" َطُ َدَدَُت ھذا اَِ د
َ وُ ُطُرٍق . ُسَُ َدَدَُت ھذا اَِ ،ٍدِرٍق واِ ن ُف ٍَ 

 َوُ ُ  راِفِا َر إُِرىُراٍق أن أ وَنُِؤُ ُد . ًُت أَِو
َ َِرُوَن ََ ٍض  َُ ٍ ُھو ٍدِ ٍُھو وَن إَُ ًأ

َُِ ِ َِن ھذا ادد  َذه ا–  مُ ُوَنَِ ًَك أُھ أن
  .ذه اظرةِم، وُم أَُ ًوَن 

 . إن اَر واطَق اذي َدهُ ُوُع ٌَُن  ِر ال
ِر ار اُو ِ ََن  ِ اِد ادد، وإ أن َُِوا  َك اذ

. داً إ اِح اِر، َُِدوَن أنُ ل اُؤَن  ا ُِوا َُو

 ،ًأ ًُوي أ ت وُعُ ِ ا َا ن َدةََزةُ اُِا
 ،رھذا ا  وُعُ َُده ذيا ُق اطُر وا ا ھ" 

اُر واطُق ا  ھذا . راٌف أُر َت ن ھذه اَظرة
د . ص ر اَُود ُُوُوَن ُزءاً ن ھذا اطادد ُھَو أن ا

 أن َُُِ اٍت ر َث َُره رو ، ط ًِر ًطُرس إُ ب را طأ
 ًَُِوي أَ أن َ َل (اُ رل ا١٠أ .(  

واِظ ًوَُ ًِدراً،  أُد اَُرن اَُود اَِون، اذي نَ 
َ اُروَن . أ ََظً أَم ِ ٍَِت ن ُطِب اُھوت و و

 ِ ُ  َنؤوَُد اأ ُ َل ،ِا را ِِظ  ِِِو َُِِِ 
ُل َُوِديُ ؤٍِن  أَ "اُھوت،  َت أوظأَِ ُُ ". ُظِواَت اََ

 ،َُؤول وََو ھذا ا ُد دََُا وِديَُل "اُ رَظ اداً وأ َ مأ
َُل ا ََر ُوا ُُم " اَ َر؟ را َدًة أن  ُن

  .َُوداً 
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ُم وأُا َا ُا ِ َرَز ذيلُ اٍن ا ُُو م ،ُُ
أنُ لُ  ؤُِن  ِع : أُدُھَُ .وِديَِ  ، وذَك ََِن

 مَ نو ،ً م أودد اا ھ ا ،ِ ِ  ًُز أَِر 
َ  و ،وَع أُ أن ُرُِ ذيد، ادد اا َِ ھذا ِ أن 

 ًَل :  . ًُِوَك اذن ُؤُِوَن َُِوع وِدُ ت وع اُ ُ
أن  َُِط ًَن اَِم اَُِن، اذن َُوَن وِرُوَن َوَت 

ِع ا ِ ُودََن ا ُھمذي دا ،ا.  

  

 َُص:  

 ر اُو ن إِل ُو اح  داد اُص ھذه ا َُ
ؤال  رِي : اَؤدُ ذيُب اا ُ ح، إھذا ا   وع؟ُ ن ُھَو

 ُ وَلُ دراُف اا ُط ذيُد اوُب اراف، وُھَو اَرِة اظَ إ
اً ًِ، وَد . ََِِد اص رَُِ ًوَُر ُدََِ راِف أنِن ا ،َكذ

  .ھذا ن ُھَو ُوُع ُھ. وُروُِ ًراً ن ھذا اب

ُ ھ أن َُوَن واداً  دةُ اح؟ اھذا ا  ُةا ھ و
 ِِرا ن . ما ِطَ لُ إُد د َصُد ا ُن ذيِب اَن ا

هُ، وذَك َُُظ  أٍن وم ِد . ُھَو إ رَُِ وٌلُُد ةُ ھَ
 َُ ُد  إ ُ ،َِء َُوَن  . ارا اراء

 ِةُ ھ إذاً أن ََِد َ ط .ةٌ، وَُوَن  ھذه اةُ ٍِض 
و، أي اُ ،ل  ُُ   ا، وِدَم  رراف اا

 َد َُو  َر.  

و ُھَو اُن؟ اُن ُھَو اُِع ن اَ اَ اُم ُھَو 
طَِت ار ص وإا ُوُد إَ ذيُب اا . َُن ُھَو اا ُ 

ُھَو وَدهُ اُب اذي َ أن دَُل ُ وَُر إذا أرد أن َُص وأن 
دَة اَل اُد . اِق ر ء واَرُوِت اَ ِعُض إُن ُھَو َرذا، اِ

  .واُوص

 ِِ زاُمِوا ِوَ ُع ًُن ُھَو أُن ھُ . اراُر اَو ا
 ،ِِِ ُھَو ُ د ،َُ َُرا وُدَ د ُ َن أِ ،ًراَ ََ ن
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 َُُ د زةُِھذه ا  ِدُقُ ُنُن ُھَو . ورى، اٍُت أ
 َِ  ُقِواُع اوا ُ َدةُ اا ِد ارِع ا.  

  ُةا ھ  ُن، وھذاُھَو ا  وع، وھذاُ ن ُھَو ھذا
 ِر اُو ن إل ُوَ اح اِر داِد اا.  

  

  اَلُ اِس

"َِراُف اا"  

)  َوُ٤٢ - ١٧: ١٠(  

ِ وأِرفُ " ا ا را  أ  أ ُِرَ  و   .

و . وأ أ  َُِن اِراف.  أن اَب َِرُ وأ أِرُف اب
 َ ًَك أِِ َِأن آ َ رةظن ھذه ا تََ رَُراٌف أِ

ٌ واَِدةٌ وراٍع واِد ِوُن َرُو وَ".  

َس أٌَد ُُذھُ ِ َُ . َذھ أِ ًذا ُِ اُب  أ"
ِن ذا أ َُل أ  . َذھٌُن أن آطُ و ٌََن  أن أطُ ِ

 ًأ .َِن أ َُِ َوھذه ا) ".  َوُ١٨ - ١٤: ١٠ .(  

 ً ر أَھا َُ ُفَِ َُد اَ َدَم . ُھ د ً  ًَد
ِة ِث واٍت، ود أ ََ أُورَم، اُر اذي ُوُر اطَر  دُ

  .َھمَ ٍل  ُُ ام

و ظُت  ظَر ذا ال، ُوَُد واٌِد وُِروَن 
َوُ ِلإ  ًإ . ُرُِ تُف ھذه ا ًر ن

 ًَ ُرُِ  وع، وُ ِة ن ُون اث واوات ا ا
 ِِ ن ُون اواِت ا ن ا و َِِدن و . ط ُث د ل ھ

 ِِ ن رةث اواِت ا ِن ا . ُرأَ َُُد أَِ  َنرُو
 ح اِد ا ِِ ن نث واواِت اا ُد أن ،رَ ِ

 َا ِِد  ث َكذ   ،تََرى . إُِت اا لُو
  .َُِف اُُوَع ار ن –  ِِر ًف َُوى ھذا ال  –

ط أر َ . ارَ ُھَك ٌَِ وُوَن إ ً الِ 
 َِِ ن ُون اِوات اوا ََُدو  طَُ . وَنَو َََِ

 ًُروَن إو ٌََرة، وث اواِت ا ا  ُز َُر ًإ
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 َِِ ن ِروِع اُُِن ا ُمَ . ُوعُُُر اََُ ذا  ِة ن ُرا
؟ اَوُف اَُوُب ُُوِع اَِر ن  ھَن ا َدرھذا ا  ا
أھمَ ٍة َ أٌد  اطق، َُلُ َف َُوى َرِة ة ُوع 
 َِِو وِت ا َزَةُِ ُل َُ دادِت واھذه ا ن ،ھذه 

ِ ِلن أ . َِم أَا طَ ِص ِلن أ  َُُِو ُُوََ
 .ٍَِل م، وطَك وطَي ٍِل صّ 

َِم أَ ِل ِرَز ن  ورُ َد ،وعُ ِع . 
ِل اِر أ َِِدا و ،َرِل اا َِِ ب را طُ ،لُ ر

  ِ ُأ لُ  ل ِراَز َل وعَُ ًَُذ أَُِ ن ً ورُ
 . ام دِرَك أُ أن  ،ّدَِل اََ  َظُا َ ورُا ذَذا أ

  .َو الَل أن َدأَ راَزِة ل،  أن ََم  ھُ 

 ًِوا ًر ُسوُ طُ ،وسُورُ أھِل إ ُوا َِِِر 
 ََِِِ"لإ ". ٍَ ُس َ َم إذا ًَُِ وُنَُ َِ ا ُف أنأ أ

ل وَِط طِء ورٍَ وٍََم ُل واٍد ن أِء ِِ وطبَ  دَُ ذات 

ؤال ا  ًوا واَُُ م أنُ" : ُوَنَُ ُن ذيُل اُھَو ا 
ِِ داٍد مََُِووا أَُم؟ وإدا  ِ راَزِةِ".  

 َِ رن ا رََ سِح ان ا ُوا َرداِد اا 
طُ ،وسُورُ أھِل إ ُوذي اؤاِل ا ا  ًُوَ ًوا ُسوُ 

 ُھَو   ِِ ِءأ  ً ِراٌِس إ َ َُذي طرهُ، واهُ أرذ
: َِ ُم ُوُس ِرُ  ََُورُوَن، ُُب   ًِهُ . ال

َرُم ان  ُھَو ا" أن أَُذ أَود ُت إِ د ِ مُ َرزُتَ ذيُل ا
وھذا  . وھذا ََُ م. وھذا  آُم ِ . ھذا  رزُت ُ . ِورُوس

ُم ِف ذَك، َِون. َُِوَن ِ ان َك وِف ذ ُموإذا آ .

ِل طََِ ،ِب أنُ وَع ا َت ن أ: ن ھذا ُھَو ال
 َُم َن اواِت ََِب اُُب. اُُب وأ".  

راَِ وادق اُل اذي ِرُز  َِِم  ِد واد ھذا ُھَو
داِر . أ َب ُمَ ،لُھَو ا  ٌٌِم وا َد وُنُ د

 وى اُا ِ  ھا ِِ ن ِروِع اُ تَِطُأ .  ُمَ مُ
ِذا ُِ أُ"  ،ظُِرهُ ُوُع  ُھ  ھذه اداد، دَ ُوُل،
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 ًأ َذھُ رافِن ا ِ َُأ . َُل أ ، ُذھُ ٌدََس أ
ِن ذا أ".  

 أداً أ  َُن اُرِِك أن ُِظَ  د  وَعُ ل أنَر ھذا ا
 ِِ ن ًوراُُُل أَ . ًَ ُلَ  وُع، ُھَوُ ِبََِ . لُ ُلَ ُبل ا
 ِِ نو ِ ،ٍءَ . ،ُُو ٍََِ لُ ن ُدةُ وا ُووا َُُب ُھَو ا
 َُ ٍل لُ نو ُ . َُُ  لُ ُلَ ذيُص اا ً ِرَ ُب ُھَووا

  . ُوعُ 

َ . َُد ُھَ إٌِء  ھذا اَول أ ِ ُوُلَ ذيُت اوھذا ُھَو ا
 ِِن ذا ًَ ُلَ . ،ُُولَ" َذھُ ِ َُأ  ،ُبا ُِ ذاِ

 ًأ . َأ  ِ َذُ د . َُط وا ََ ة ُوأو ا ط ا أ ََدي
 ًأ ھ ِردَ ُة ُوُولُ، ." واَ مُ  

"َِن أ َُِ َِوَزٍل ." ھذه ا ًَ َلَ أن ِ دَ  ًأ َو ُھُ
دِ َوٌِ ودُ َِط ٌَن اِب . ول ھذا  ُدو وھَِ ا . ُِن اب

  .َُوت وَُوَم ن اَوت

ُ ُھَو واُب واِد  ح أھذا ا  ًِ ُرُِ)ذي ). ٣٠ا
َُُدهُ ذا ُھَو أنُ لَ  ُوُ وَُُ ُھَو ََِط ٍَدٌق أو ٌِر ن 

ُل ُِؤاٍل ل،  .ِوَدَ ِِ اب  د ھ ًراُ وُن ھذاَُ د" 
  " ُھَو اُن؟

 ِِو َد ُوَھُرهُ أ  مُ ُوُلَ ،ِ ُا  َلُ رُم اَُ َدَِ
َن ُھَو وا  ،َُ ًداِوا واُوَُ م أنُ ًُِ وُنَُ ،َِِِو َ ًدا

 . (اب َوُ٢٤ - ٢٠: ١٤ ( َُط  دِرَك أُ أن ،ِا ري ا دذا اِ 
أن َُوَن واداً َ ا اُم،  َن و ُھَو ان، وَُ وُن 

  .َِ  ازِن واداً َ اب

 َُُوُع ُرُ َطم، أِر ھذا اإط   ًِداً رام . وَُرُھم أَأ
وِح اُُدس،  َن ُھَو َ اب،  را َ ٍَدةِو  وَنُُِ ُوا إن

ِ َل ُھوَ   َظَمأ ًُوَن أَ . وُنَُ مَُأ َد أنََ ُ أ دُ 
  ،ِوَس او  َا َ َظَمنأِر وَنُوُ مُ . وق ُُ

 ،ً داددُرُس ھذه ا د ٍقُ ِرَ ِ ُل  ذيا ، ِديا
َن َِ وَھِرِه أن ِ َََِ ُِطَق  وأن َل ِ أَُِز  ارِض 
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 َُن واداً َ اب  ،ِِ ن . ُ ذا َ َدٍةو  وَنُُِ وا
  ُزََُطُق وُ مَُِم وَل َرو َََِ ن ،ُُدسوِح ا را

  .ارِض ن ِم

َِوِت واَِن ا وُعُ ُم ،َطھذا ا  . َكُروَن ذُذ ھل
 وُعُ َُ د ذيرف ا ِدي اا را َُن أَأ د ،وسُُود

ب َن اص  ا  َُوَ ن ،ب ا  وَتُ أن َ
   َوُ ِ؟ َن لَرُد اوص اََُن ا ُ  ، َن دوا

 ًِ ُِنُ ُث ،َطھذا ا  ُھ رِس ھذا اأ" : د ُدُثَ
 َُب أيُ َن  ،ب ا  ٍَطَِ ُتُ وَن أُظَ ھذا، ھل

ون را ََطُ ِرُضُ رٍص آَ . ِ َذُ ٌن أنإ َطَ ن
 ُن ھذا ُھَو أرھُو ،ََ ن ٍل إراِدي ِ َُ ل أ 

 ِردَراَد ًَِ ِ".  

َََدَث أً إٌِق َن اَُوِد ََِِب ھذا :"َ َن َد َرأُ 
. ذا ََُِوَن  . َُل َُروَن ُم َ ِِطٌن وُھَو ِذي. ام

ن ََ أَُن أََلَ ط ًِدُر أ. آُروَن ُوا َس ھذا م ن َ ِطن
 ." (اُن َوُ٢١ - ١٩: ١٠(  

ُر اَوُوُع ُھ  اِح اِر َ . ر ا  رمٌ آِ َُدأ
ِ وارن دِد اا َ . ُُو مَِ  ُدَث َل أن وٌرُُ تََد إ

وَن ُوُع  .  َن ِءٌ وَن ُِد ادِد  أُورَم، و: "ان
. َط ِ اَُوُد وُوا ُ إَُ  ُق أَُ. اََِل  ِرواِق ن

  . إن َُت أَت ا ُُْل َ راً 

الُ ا أ أَُ . أَُم ُوُع إُ ُت ُم وُم ُؤُِون"
ِِم أ  ُدََ ھ .  ِرا ن ُمَ مُ  ُوَنِؤُ ُم مُو
وأ أُط ًة . ِراَ َُ ِو وأ أِرُ .ََُ ُُت ُم

أ اذي أط . أدً، ون َِك إ اد، و َطُ أٌَد ن َدي
 لَُن ا َظُمُھَو أ ھإ ِِد أَ ن َطَف ٌد أنِدُر أ ُب . ووا أ

  )٣٠ - ٢٢: ُ١٠وَ ." (واِد

أَُم ُوُع أَ ًَرًة  . ًََوَل اَُوُد َرًة َِرُُوهُ "
ِِد أِ ن مُُأَر . َ وُدَُا َُ؟ أَوُُرَ  ٍلَ ِب أيََِ

www.arabicbible.com

info@arabicbible.com

الخدمة العربية للكرازة باإلنجيل

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



                     - 41 - 

 َ ٍفد ِل ل ٍنَ ٍلَ ِل َكَُِك . رَ ُلَ ٌنَت إَك وأ 
 ًإ) ". َوُ٣٣ - ٣١: ١٠(  

ْد ن أن َُوَم ذه اَُظ " ن ُھَو ُوعُ "  ؟ َوُ ِلإ 
اً أ : ُد َرأُ ھذا ال د ِِواَن ا ،ِط ِة دِ   َُِھَو ا .

 ُاً أ د ِِواَن ا ،طل ھذا ا رىُأ َِط َس . وَ ُ إ
 نط إ َس ُھَوو ،ٍّص إ د رُ . ُإ . ِ َِ َن زُء ُإ

 . ِبِ إ ِن ُھ دَُ ُب، وُھُھَو ا ُُن، وا ُ ُُدس  إوِح ا را
وح اُُدس: ُوٍث َُدس رن، واب، واد. اواا  ُھم َوا.  

ِس  دُِب اِت ا  ًرا وَُ مث اَُا ُد ھذا ا
 ً  . ََُدَُا َُس، ا دُِب ان ا ِل وح اا  ،ً 

َا َِِ ھ ِ ِفَِو . َُرأ" :ِورُ  َنا ََِ ". إذا
  َِراً إُ وِح رِب واوَر اُُ روَنَ ،بََ ن ِقَا َ ِ مُرأ

ا َِِِ ھ ِ ُر إُ ت اا ن ،قََزِة اُِ" . ُلََ
وَرأُ أن ُروَح  َِن َِرف  وُ  "... ِوَرَََِ ِاَن 

ِ اَق  َل ِها .  ِب  َر ھَ ا ِا رِة ا ا و
ْد أَت أ اُب َد ذاَِك َِد اذي َن : "ھذا ال، لَ  َ نوا

ذا ُن ِرُف أن اَن َن ) ٥: ُ١٧وَ ." (َك ََل َوِن امِ دَ 
وِح َد ِق اَم رِب واا َ ًراِ .  

إن . إَُ  ُق أ" :َُد إََت َوَُ اِواِر ھذه د ُوهُ 
أ َُق وأَب ُ ؤاِم  َر إِم." َُت أَت اَ َُْل َ راً 

ُوهُ  دَُ م مُ و.  

َِ  اِح اِن، م َُْن ُھَك أيَ ك ً  أذھِن 
 ُ   د َن وَعُ ن أن دِل اَوى . ِرَد ُوهُُرَ ُوا أنَو

 ُُوِ واَُِ مُ ،فدا ِِ ن ِ َح رَ  ُوب . وٍحُد ھذا ا
َطھذا ا  وع ُھُ واِلأ  َُ" : َرًة ًوُد أََُوَل ا

ً "َب ُوَ ".  َرُُوهُ  أ " َِ  َُُوا َرَوُوا و مُ
َم ھذه ا د َد ،نِ ِح اتار.  

ُھَك دٌد َ وُوع اَ ا اَ د َر إِل 
 َوُ . َِِ ِرإط  ب را ََد َوُ َم د ،ِدس ِح اا  :
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ُل ن ُطِ اُب ُُِل إِ، وإن م َِذُْم اب، ن َطُوا أن 
 ُوا . ًِر مَُطر ن ،ونُُب وُم اُُِذ دو) . َوُ٣٧: ٦ - 

٤٧(  

. ھذا  أَُُ طواَل ار"د ُوهُ ن ِِ، أَُم ِل، 

 ت اُِن ھذه اُأ أ ِ َلم، وھذا ا  ٍَطَِ ُلأ أ
ود أِطُق ذه ات، اذن ُھم راِ، أي اذن . ھ ُروٌح وَة

وح رِب واِل اَِ ن وَن إَُذَُ ، ُطواُأ . وَ وَنَُ مُ
 ُوَن إُِو . ًِر مُُِرُأ  ،ونُ دو".  

. ُوا ُ ِوُزُم اُرھُن ُؤ" َِل ُوُع  اِح اِس، 

ُم  ُرُدوَن أن ُؤُِوا   ُوَنِؤُ  مُر، ." أِِح اا  ُھ
أُم ُ ؤُِوَن ُم "ُِطُ وُع ًََ آََر َدِم إِم دَ ُول، 

ِراِ ن مَُ .ِوَ َُ ِراِ .و ُِر وھ ُِرأ وأَُ .

دًة أ ِطُأ د. وأا َِك إ نوُھَو ." و ،ِِراِ زاُتِ ھذه ھ
  ."أُم ُ ؤُِوَن ُم َُم ن راَ"ُِوُل َُود، 

د ُُص ھذه . د َُ راَُ اَة اد ،ن َِك أداً 
ن َُد َ؟ أُوا إ ھذا ار واِب اراُف، ھل ُُِن أ
ؤال ھذا ا  وعُ" : َبا أن  ذا ،ِرا ن َِ مُُ و

 مُطوأ م إََُذَِد إ . أو ط وا ، م إُِ َبََ وُنََُ ُب
ة اِ وراَء ُِم، وُدهُ  ُوص ا م إُ ن ُدَُھَو ا ".

  .ھذا ُھَو وا  ُِِدُث دُ ؤُِن وُص) ٣٠ - ٢٨(

 ريَق اطھذا ا َرة اِھذه ا  وُعُ ُفُ مُ
وأ أِرُ، وھَُ ، وأ أُطِ . راَ َُ ِو: "ال
ًة أدا َِك إ نو ،دي. دَ ن ٌدأ َُط ذي . وا أ

ِِد أَ ن َطَف ٌد أنَِدر أَ و لَُن ا َُظمُھَو أ ھإ طأ . أ
، دِرُك أنَ  ). ٣٠ - ٢٧." (واُب واِد قَِ َصمُ اَ َد

 ِ ُك  ُن  أ   ُكُِ ُھو ُ ل أ ،.  

 ِِط  َدٍةَ  ُنُ ُ ،ًراِ ُوَنزا  َُن أط د
ِطا دي إُذ أوُُت آُ  ًِر، وَُد . اِولُ أُ َن دو

 أ اذي َن  زاُل َراً داً، أن َِرَب َن اواج، ت
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ة ُوِ َُُد ة د◌َُمواُج اِدهِ . اَِ ُكُِ نُ وَن أُأن أ ًد أردُت دا
ََ  ،ديَِ ُكُِ ن َس ُھَوُد أن . ورُ ُھو ُ أ رُِ َن ُ و

وت  اَوَُ اُوََ . ُت ُ أن َُِك َِدي. َُِك َِِدي
ِة اواج ُو ِبِ ديَ ن ُُدهَ ُِتُ إذ ًأر ُُِوُو . ُِر َن دھو

 ،ًِ  َر َنو ،ََإ ا ِِر اََه ا ُقُ وُھَو إ
ة" ردي ھذه اَِ َتْك أِأ ،  ".  

ر أن إَك  ا َف إََد إٍل و َُ َن ِدِهِ ِأ
اً ن إِِ ُھَو ِدي د لََن . أَص وأا أن وُع ُھُ َُُ

ِا ر ُن ِ  ًَُ َس ،ِ . ُھَو ُأ ةُ ھ ر ُر ا
 ُكُِ ن.  

ُم ُ وُع إَِرًة أُر دَُدادھذه ا  راِفِن ا َو . ىُ
ْل ِدِه اَُو  ًِ ،َرو . ،ًُم ن َوِن اراِف َ ِدهِ  
ََ  ُطُ أٌَد . اذي ُُر  وَك،  فَ ِدهِ  ِدِه أو َن إا ِوأ

  .أن َطَف ھذا اُروَف ن ََدِ◌هِ 

ِر ن ھذا اَُروف د َُوُن ِدراً ُ َر َ ََِدأُ 
ّب، أِ إ وِف ُوع  رِد اَ ن ِزراَر ا َذِ  ر، وأنِا ِ  رُ
َِِد اب، ا  ن َوُق ََُر َ ان،  ًَِد ًِ، واَروُف 

َُ ٍنأ  .وع، اُ ُوُلَ د ًَِ ُ ِزوَرةُ ا ِت اََن أ
أ اذي أط إھ ُھَو أَظمُ َن اُل وَ ِدُر أٌَد أن َطَف ن َِد "

ِ٢٩." (أ(  

ون اَء . ُن ُوٌت ذات َر، وُوَُد أٌص ون
 ُوَنَ  َنِ ماِِ َََدِة طَوَرِة اُا  . ُنا ُِرَ  دو

ل ن َظَرِة اِزر ا ُش  داً ِن اب، َُوُن اُمُ  ا
 ًأ ًْن إَُ م ُ ٌن . أَك إَد َن أو إذا ،ً ًَت إَت أُ ن، إنو

َ ى ز وَف ،لونُِرَ َءا َُم أن د ًرا . َكَُوَ ن
 إ َ  َك َر أ رَُل، و ن ال ا َكِ وَد إَ ًداُر أِطا

ةِ . َظَرِة ازر  اُوَرِة اََدِة  ھذا ام ِن ا فَُ و
َن، َك اِوَدِة أَ  َنَِ َءوا أُوَُ م أنُ ًا دِ ِنَُِن ا ُ
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ِ ا ا رَرِة اظَ إ ُِر  راف ب، أو) . ُو١٥ :

٢٤ - ١١.(  

ُور  دَن ا دJ. Vernon McGee  ،ُھوتا ِ ُ  ِذيُأ
ًة،  ر ُُ"َت ا و ذا َِرةُ  ،َدةَوَرِة اُا  ُن وُھَو

." َدھَُ وُن إَ ًً، وَس ِزراً " ًََن واُُ، " اِزر؟

ل َُل ُ إَ . ًوُن ان ُ َرِة اِزر َ ُل  ُزراً 
 ُ َ  ُث ،طِن اا  ًوداُو ونَُ أن.  

ھذه ُض اَِ ا أَُِرت  ھذا ازء ن اح اِر 
َوُ ِلن إ .وندُد اح ُھَو اھذا ا  َھمدُد اا ،رأِ :

ُ َوع." أ واُب واِد" د ِت ارَظِم ان أ ٌدِھذا . ھذا وا
 ُِ ُُره ُھَو ل اا لُو  َم ِت اا لُِن ُھو، و ل

ََ . ِِو َِِِ ِّ دُر ا وع، ھذا ُھَو اَُ َِِ" : أ
  ." واُب واِد

َم ُوُع ر ًً آر  ھذا اطر  ِِد َل،  د دو
" ِ ُنُِ ُب وأا ُِرَ  ً ،َِرَأن أ أ و َِرَ أن ِراِ

ٍت أُرى، ُھَو واُب واِد، وُُِن  أن َُوَن واِداً ." أِرُف اب
َس ط ا ارّ اذي َن، . َُ، أي َ اِ اُِم ان

  .ََِب  َِِِل ا ان ان 

ُر ا/ َِّدَ وُِب  ھذا ام ا ُُِ ،دوا
 َُن اُِِن  أن َُوَن واداً ُ ،ََُطُق  أ ھ را ََِدّي ا َ وا

 ِ ن ُِل اُل أَُرض، وا  ِ ن ِِت ا 
اود َُوُن ًَُِ اُوُوُل إُ ِل ٍذ /ھذا ام.  ارض

وِح اُُدس را َ َِدِل ِو ن ، َ . ن َدزا ُا ُرُِو
 ُا ِظ  رھذا ا)  َوُ١٦ - ١٣.(  

  :َُص

ِص اَِ ٌَدةدَ ٌَراِت طرِإ لُ ق اطوا 
داً  دُ ثا َِطرِح ھذه اِ م، ُھَوظَح اھذا ا  رافِا .

َ  –إُ را اراف اَظم " ن ُھَو ُوع؟"  ذيا ،ِ ا ا را
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 وبُُوف و حر إأ ِِو َرُفُ  ،داُود ُ  ِبا
س، اَزُور اث واِرن دُا.  

اُن ُھَو ُع َوِِ وإ  ُُرا " ُُ ُھَو اُن؟"و
 َُو َُ  و . ِ ُك  ُن  َس أ ُنرى . ا ُن ُھَو أنا

ب، واِنَ  را فَ  َنُوِظ َُأ  َكُِ ِدٌر أن ُ  . ُن ُھَوا
ُرؤَ َُِن ِ اِب ِزُل  دي ان ان َ ،َِِظِ َن 

  . َن ھَِن اََدن

 "  ِھَ اة؟"و زُن اا ةُ ھُص، واا ةُ ھَا
َر ِن وأن َُوَن آَِن  ھذه اة و اَةُ ھ أن ُ . واديّ 

اةُ ھ اُن َ ِب . اةُ ھ ذَك اوع َن ان. اِة اَدة
 ُوِظَن َن ھَِن اََدن   ، ِد– بد ان ود ا . ةُ ھَا

ُوُل واُُروُج وإُِف اص دا.  ٌِ ٌء  وَنَُ أن ةُ ھا
 ِ ُ ذيُر اا ،ًَ ًة ُُِ   ،ِِ ٌرُِ ٌبب، وذھ را إ

ھذا  ِھَ اةُ، ََِِب ) ١٦: ١٥؛ ١٠:١٠." (وُدوم ََُرُم"ُوع، 
 رِح اا  ا  وا رراِت اِاَوُ ِلن إ.  

ذَك  –أَُِد أَك َُِف اَن ن ُھَو ُوع، وأَك ُو  ان 
 َ و ُرَِ َكل، وأھذا ا  َوُ ُُ دُ ذين اَن ا وعا

دِة ا  َوُ  ُ ة اا . َُِ وَكُّب، أد را ِ ََدرا
، اذي  َوُ لإ ، َن ِ َوُِل اذا ا َدرا  َُِو

ََِ ِ  ُُِ٢٦ درا ََُ اَُب اُِل، اذي َُوُن اَُب َرم 
  . ِ  ُ ُُكَ أرُو أن َُِرُِ . َ   ا وان
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روحية، عظات، تراتيل والكتاب املقدس. 
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