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ل ولُ اَا 
"ََُِة الُ ا"  

)  َوُ١٦ - ١: ١١(  

  

   ً ر ًَِِ ُفَؤُ ٍتَُ ِ ِ ِن ن ِا رَب اَُم اُ ُم دَُ
ا َِراَ  واَُ نذَك اُو  ً  َدَر ن، اوا

 ،دداً َد ار َوُ َلإ . ُوا َُُت اَُن اُ م ذا
ُ َوُر ُم   ،ِتَُذه اوا ھُُطَو  واَُُ م أنُُ َُم، أُِوَزَِ

 َُِم ھذا اَ  مُُدُِ ًول أُ رِل ا َ َُا َرا دب وھذه ا
َوُ.  

ن  ن إِل ُوَ ُھَو واِدٌ وَف َُِد أن اَح اِدي َر 
 اِت إَرًة ھِِم، أَِر  ُرَ ل ،بَ لھذا ا  َس

 ِِِ ِس دُِب اا  . ِطُ وَفو َِِوَض اَ ُحذا اھ 
ا  ِِا َِِأ  ِا رِدي . اَح اَرأُوَن ا 
َِ ا َِِ َِِوِن ا واُ ،ر : ُن؟َو اُھ  وع؟ُ َون ُھ

َ اَُوى ا َِ َر أوُد إط ةُ؟ا َِھ ِدي وِح ا قَ
  :اِر ُث َرأُ ارَن َن اِح ََر إداًء َن ادد 

" وعُ [وُ [  َوُ َن ذيِن اا إ ُرُدنِر ا إ ًأ
ً وَََث ُھك أو ِ ُد َُ . ْلَ م  َوُ ُوا إنُروَن وَ ِإ   ًَآ

  .َن َُروَن ِ ُھكَ . وْن ُّل ُ َُ و َن ھذا َن ًَ . واَِدةً 

وَن إٌن َرً وُھَو ِزاُر ن َِت  ن َرَ َِرَم "
ُِأ رِت . وَدَھ ا ھ ًر وھَُزاُر أ َن ُم اَر تَو

بِ طِ  راِرھَِ َِْت ِرٍََب و . دَ  نََِ ِِن إُِت اََر
َ ُرضٌ  ُِ ذيذا ا ل . ُھو وتَِ َس َرُضََل ھذا ا وُعُ ََِ  

 ِ ِ ُنِد إ َََِ ِ ِد ِل .ِو َُوأ رَ بُِ وُعٍُ َنزارو .

َ ُرٌض ََث ٍذ  اَوِِ اذي َن َ ِوَن أ ََِ  ".  

ِ َرٍُل ُدِ َزار، َن ََدََ ِِن،  ِِ ُحذا اَدأُ ھ
رم ور . ِواَ ن ٌَِ وھ ، ِتَ  وَنَُ واُ

   ُدُ ،مَراتأُورو َِ ن لَِ .  وُعُ َن د
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ِذه اھ َ َثُ َد أنم، إَواِر . أُورَِك اذ  َط ور دو
ن  أُورَم، ُ د أن ھذا اوار أ ََُراً  دِل اِر َ ِّداا .

ُ إَد أن ََِب إ ِت  ُدو أو  أ ا َِِھذه ا َ َثَُ 
  . راً، وا ت ُف ن َِ أٍص 

ِ وراَء ِر   رَا  َووع وُھُ  ً دَُ ُرُِح اا َ
دُ  َُِرُز و دانا  َوُ َن ُثَ ،ُرُدّنَرِة ا. اِزِ مُُ إذا ِرا

َرِة أر ٍََت َُوَب أُورَم   ُِرواُ م أنُُُِ ،َ دََُد . او
 َِه اُرُدّن وَُولُ   رَا  ٍَِ ٍََط َو مُُُر َدُِ وَف َكذ :

" َِِدِِ ُوُمَ دانا  َوُ َن َكَرأُ أ." ُھ وَنُُر واُ َنرَا ن
 ُ وُع أُ ُ َل ذين اَظ ھذا اوا وََُ ِ  رَا م إََن أُور

  ).٢٨: ٧؛ ُو ١١: ) . ١١َن اَظَم َن أِء اِد اَدم

 وُعُ َن ،رِِح ان ھذا ا رةداِد اِب اََِ َم د
 ِد وََُ اََُر ن ََرِض ِزار   رَا  ًا د َرٍةُِ ٍَدِ

ِض . اُِت ر ُض ر وُعُ َن ،َِِد ن رذه اھ 
 ،ِ  رَا ذھَب إ د ُ م، وَأُور  ن دِل اِل ِرَِ ن ََِوُوا

اً َن اذَرأُ  د َرَوهُ، أََُِ ُؤوا ِس َن ا َدزَا نأن  ًِ واُر
 ادان َوُ واََُ .ُوا ءھُؤ رأُ أنَ" : َ أ ََْ م َوُ َم أنُر

 ًَ َن لُ رذا ان ھ َُ  ّلُ نَزٍة، وُِ .َ َن ُروَن
ِ ھذه." ُھكَ  ِ َِداِ  وَعُ ُدَِ ذاھ.  

 ُد َدأَت َ  َِِت َ ،ُث َن ِزاُر    ِِت اَ
 ًرَ .  تض"ور " ن إََ ا َِِر  تَِدُإ ا

 ت ،وعُ" : ًُِ ًر ًر ".دَق  و ُو َ رَو 

 ِِإ  نَُِن اَھ . ُو  َ ر ا َر طُروَن اُذ مُُ إذا
َِن، َن ُوُع ذاِھً إَ ِت ، وُر ِزَرِة زِل  ِن اَھ 

ة ر ِل و نَ ِن اَھ . ر َُرةظ ت ِِز وعُ َرِةَو ِز
ً، وأن ُوَن  رُ ٍءَ لُ وَنَُ أن َ َنو ،ِِم اھ ًََُ

 ًِ ُم طا .  

ر ََِ ن ً ًََُِ ت ُمَر َرِة . أِِز ُمَر َظَرت
َِا َِر ط مَُُزوَر " :اَ َو آٍتُھ داً، وھ َر َِّزا ِ ََُِ
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ِِز . ،َََُِ ََوأ ََِد َد َسِأن أ َرة ھ زھذه ا  ٍرأ أَھم
 ِن  ُُُوَُرهُ وِظُ  لُ إ ًَُِ ".  ُمر تَََ ذاوھ

 َ ُِ ُوسُا َِرُ  تَََ ر  س، أ دُِب ا وعُ ِم
ً◌م طا دُُِدُم وَ َِطَِب . اَدرِس ا إ  ًَِ ر َءت
س ووَت ُوَع ََِوة دُا .  

ر ِ ُر َُ ت   َءَل َرَُج ا  . ُوَ َُرةَ
 ِ ت ْتَِرُ  أ ٍَراِ ًَِ ُر َذ ت د ،ِرھَ داَنُ ُس

 رَُم م َّم  أ ،َطَا  ِم طراِت واِا لُِ مََِ َدًةو
َِدَُ .  َظ ،َھذه ا  ب رَم اُ وٍح أنُُوِ ُدرُ ر ت

َ ُُِف إِِ  أ .  

ر ِبِ ِْف إَ م وعُ  َب . أا ن ،رَ بُِ َن د
أََُ ٌن أنُ وَع . َُوُل َرً أنُ وَع أَب ر ورم وزار

 َل د ٍ  ر َر إَظ" : َ ،ر ر َن  ُ ِ َرٍةَ وٍرُ
ِد إَرت . ٌَء واٌِد ُِم وُھَو اذي إَر ُْرم. واَُ إ واِد

 َزَعُ ن ذيا َِ َب اُم اَر ". ُوِف إُو وُعُ ْد رد م
ٍ إ رِ .ِب رَم  ِتھذه ا َ و ُ و. 

ِن ُھَِدي ھِح اا  داً ُھ دَُ ََِِ ِنِن اَرأَا 
 َوُ ِلن إ رَ . نََُِ َبَِن أِواُ ُدُھ ،ََِِ َدو

 . اَرض واَوت: َََُِن  اَة   طا ُِوُ لُ َ  
ا ِ دَو  نَََُِ ِنََُِ َرَوُت أََرُض واَزاُل ا  ،َِّ 

ََِ . اة ِن اََة ھ ِنََُِِن ات ھَِد إو َََإ د ِن
أ تأنُِ َرٍضَِ ًُ َن زارِ  .  

 ََُُِا َُ رِت ا ا  ھ ، رَا  وعُ إ  ََأر
َضٌ : "ارَ ُ ُِ ذيَرّب، ا  ". ٍَِط َ ِن أَِ ُْب اط مَ . َ د ل

َِ ٍَطَِ ِتُوا ُ .ِِل أ ُمَ ُ  د ا أراَد . د آ
 ُ أ كَ ُدوِنِ  ًَ ُدَِ وَف ََُِا ََُُِ ن ،َِمَ إذا.  

  ُفُِ ذيوع، اُ َِ ِن واَن ا وعَك اذِ َ  د
ؤال ا  َِِوأ َِِ" :ُن؟ُھَو ا  " َِر طِن ا ُِر َُُ
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َ  وعاُ إ َِ َم دَُ أن  . َو أنُھ ََُ أن َ  لُ
َُِ ِل ب رَم اَ أن  َرَضن، وََِ ِن اَِل ھِ ِدَيَ.  

ّب،  ر ِنا إ َد ا َوِھ ،ً ِ   رَأ ٌََ َديَ
 ُتُ دِريُ ن َرة َِِ ا  أزاُل  . ُوَزو ت ھَ دو

 ً َ ُتَأ د ًَ َنَن أر رَ َِرِ ،ً َ َن ذيا .

 ،دًة  ت َُولُ   َُِ ُلُ ت دُم، : "وَ ب را
ب ِرفُ  رد." ا ت ھذاَرطَ ٍلَِ ًَر َت زو  . ُر َذَأ
 ُتُ أ" : ب رُم ا ُد رَُ َِ زَُ ُن أنُِ َف ھذا؟  ذاو

  "َُِِ؟

َ ََ َ"ول،  وَھُر اَ َوُھ ب را ُم أنَ َتأ .

 ُرُف . ، وُ ُر ِ أرٌ وُھَو ِدٌر ُ لَ ءٍ  ُم أَ َتُ ن
ِء  ا  دَرةُ ّلُ َِدو َِا  ا ُ أ و ،َََُِك اَُِِِ

ُ ُھَو ِرُف ِكَ  ُھَو أ َُِرَ ُج أن  لُ ،رضا و . ھذِه ھ
 ََأر  وُح ا روعاُ زار إ َرِض أَ ِرََِ مَرو ر ت .

َم َِ إُ وع دَُ وأن ،ِِِِ ِدَي أن وُع . وُ َمََإ د
، اُر اذي ََُ أَم ََد ر  ِديَِر إ ُُُو َن ،رََھذا ا

 ََِل إ َُھو    َوُ ِلإ  ُنا.  

: َُوُل إَدى ارَت." ھذا اََرُض َس َِوت: "َل ُوعُ 

ٌر ." اُد َن ھذا اََرض َس اوت" َُ واٌب ُوٌب أو ذاھ
وِن اَ إ ُ َُ ُ  ،ٌكِرُوتوَراِض اِض ا ن ِدَ . َق لھ

 ُ و َ ذات ھ َ دَة اا وٍح أنُوِ ُس دُُب اُِم اَُ ذا؟ م
َِ زا  ِرا ِ ن ًا د ََن . أ ًا د ُلَأ ھ ُ دا َُ

ُھ ُ ھإ ِطُ ِة اا .  

َُب اا وَن أنَُ ُروَن ُرق أنن وُطِِة أ دِ  ُمَُ َس د
 َ  و رِت ارََظَم اأ دا َِا  ِظُرَ إذ ،َُن أُ . َمُر

 َِھذه ا  َرِ ُن اُِ  ُن ،َكذ : ََِن ا ب را َُُ َف
ا َِا إ ِ َِ زوت اََرِض واََل اِ ِدُمَ  ًِ َوُ ؟د

وِدُن ُو ديِل اَا إ ََُ ،ََُِا.  
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ھذا ََ َدهُ ُوُع د أَب  اََِر اذي أر ََُْرَُم 
 ِ ِن أ رو ِِوَِ ،زار" : َرضَن ھذا ا ُدَوتاََس ا . د

 ُن َ ََِوت وُت، وَا ُ ُُ ". ًِ َُُِر : "وَظَ ل ،
 ِ ِ ُنَد إ ََ ، ُد".  

ُر ھذا أن اََد ن ھذا اََرض َِلُ إ  ُھَو أُد َن 
 َ وعُ َ  أن رُ ا َر طا دا ََِن ا دُھَو أ  ُل إِ .

َد إُن  ِن ِل َوِت وإَ َِق   وأن ، ُد ُد ُھَوَھذا ا
  .رم ور َن اوت

ُِل اذي  رِن ا ،ِِح اا  َُ َءَل ا ُ ُروَن أُذَأ
َن أ َد  أن ُهَ ُه  وُعُ َل ؟َِِدُذ ِو َ" : َدِل ُوُ رھذا ا

ٍ إرَََ ُھَو و واِداهُ، ل اَُد ن هُ ُھَو أن  ِطَ ِبََِ َس ،َأ
َََن ا ِِ ِل ن ِ ُلر أَظ ". َََا أن ِِواَن او

ُھ ٌََُ َ.  

 ُدُث  لُ ن َءُل ُِوَل أَ َوُرََ  ُ ذا : "إن
 " َُدُث  ھذا؟ وذا أُ َُِ؟ ا ََِر اِِن اَِ ُذُ  د
ون إن ت  َُوُر رى . أو َد   ِظَرُُ ِور

ُب وَل اِ و َؤدُو ُوُ ،ِ  َِ ُلِ ُدُث د ،
ؤال  َُأ" :  َس ا  ِوَُروف ا ظذه ا ُنُِ َف ، 

َد إََك ُوع ِ ؟ َُ َدَك أو أن َُ أن ، ٌد " ذِه ُنُِ لوھ
 َُ أن َُِا َ ُِو وَنُُِرا َنِذ ِةا َ َِنُ وأن ،َد ا

  ھذه ازَ؟ 

إذا َََطِت اَِدةُ "ُوَُد َدٌد ُراِدٌف  ِر ازاِر، َُوُل، 
ُق ذا َُل؟]ِ ك[ د  ،) " رزاذا ). ٣: ١١ھ إذا َطَر

ؤال، وَف َِدُ  ا    ،َِوأ َِر ِتأز  ًداً و ًِ
 ًر وُتُ  ِب أ طُر ار ُرُِ د َكذ .  

. ود أَبُ وُع ر وأَُ وِزار: "َُُر ادُد اذي َُولُ 

 ُدََِ  أنِ زار َن َرَ ،ًَث َثُ  ن وَوَ َن) ".  َوُ
  ).٦و ٥: ١١
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ً أر َ ُذ ام  َ ُتَد أ١٩٥٦ . ُ دُت أو ًأ
ُروِري أن أَِدَم ھذا اَََل  َن ا ًوداُوَ ْنَُ م وعُ  ُ َر أ َُ

 ً ِدََ ٍن لُ  .أن ِِ ْنَُ م دٍِت واو  ِنَ  َدَوا .

بَُُ  اََُِ ا أُوا ُِد أُوُن  ِزَرِة  را ََو وا ذا
 َُ ن أن أُوَن  زَرِة ٍُو   ،َُ َُ ِِء اِدِ◌ أأ

 ِِِت ذاوا  َإذا إ ،ِ رَن ا رآ . َََ ِتوَن ا م َءُلَأ
َِِ  ً، إذا أَب دَوًة ِزَرِة أِد أِء  َ ا را
 ُ  ُس َذا اھ َُوت، إذا أَراِش اِ  ًرَ ِِو ِِ

اَُ  و را ََ ،ضرَخ اذا ا ِِ  ن ًِطُزوَر ھذا إَ ن
 َُوُ د وَنَُ أن ض إرا.  

ِرهِ    ٌدَ وعُ ّب رَدى ا َن ُ أ دُ  نذه . وھ  ُدو
ٌر ِِِر أوب َُ َو َ  ا  ِا . ُُ َن وَعُ أن ِِواَن ا

 َِِن وَُِن اَ ًَُر ُ  ،وتََرِض واََل اِ راَِ أن ِِ
آ   مُ داً . أ ِطُ لِذه ا َرُھمِإ ِرُف أن وُھَو

ُد ن ِل وِت زار  ُُ نب، واا ِ . أن  نو
 نُ وعَ  َوُ َِظَُ  َز َرُ وَُل ُو أ َ َكِأُو بَأ ُ  ُ

رم ورزار وِ أي ،َِص اا.  

ِا َِ ر ِن ِت اََأر د ُ ِم أھ ِرَُن ا :

َ ُرٌض،" ُِ ذيا " ََِ ََدَو"إُ " ن ِر"،ُ ُِ " وا
 اَُ ُر َ ٌص ُِب اَََل  َك ا أو ،َدا ا َ ُن 

 َِ لَ . اِدَد اَرأُ ا د نم : "ور َُوأ ر بَوَع أُ ن
 ھ" وزار،  ََُدَُا ُ ِوُا َُِا" :آ ".َد إ َدَم

ُم أٌد ذا  ُِ م م، واُ ِِ  ِ ِو ن ُرَُ ا وُع ھذه اٍُ
 ِن َل َن ا وعا . ٌِن وراَء  واِا ِا دت ا  ھذه ا أن

 ِص اء اُؤَ ِح َن ا ُُت أھدا ذا نوع، وُ ِر َ
  ن َُِروا ارَض واوت؟

ؤال ن ِ اَدثوَف  ھذا ا  واَبُد اَِ" : َكَد ذ مُ
 ًأ  ودَُا ذَھْب إَِ ِذِهِ َل . َن َنم اَُ  ُذا ُ َل

إ ًذَھُب أوَك وُُرَ وَن أنُُطَ وُدَُك ات . ُھََوُع أُ َبأ
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 . ُُت اِر إ َََرةَ   ُرُ  ِر ا  َ ٌدَن أ إن
وَر . ُظُر ُوَر ھذا ام ا ن ُرُ ِلا  ِ ٌدَن أ ن إنو

 ِ َس.  

" َُ َزرِ مُ َل َكَد ذَل ھذا و َُِظُو أَذَھُب َِ م د .

َُ َوُ َم د َن د إنَ  ُُذه َل . ِِوَ نَ ُوُلَ وُعُ َنو .

وم ِد ان ُر ُوُلَ ُ وا أ زر . وُھم َظِ ًَِ ٍذََِ وُعُ مُ َل
  . ُھَك ُؤُِوا ون َِذَھْب إِ  وأ أَرُح ُِم إ م أُنْ . ت

" َِ ًُن أ ذَھْبَِ َِِذ ُر وأُم ا ُ ُلُ ذيا وُ َل
 َُ وَتَُ. " ن ًرارا َذ إ َا ُل أنُ رَن اآ َد ُ وا أُظِ

َض َ ََُطِر ار، َِدُ  رَُ  ِ َُ ن ك،"أنَُا وُ " ذيَو اُھ
  !"ِذَھْب ُن أَُ َ ًوَت " ََُل، 

ِل إِِك اَو  َنا ََأ ُ ِل أ رء اُؤ وُعُ َأو 

  ودَُم(اَأُور أي إ(،  ِتَ إ ِ طط." و ُ ُروهُ أ َذ  ن
)َرٍة وَزة  َوُ ِلن إ رِن واِِح اا  َُرأ ( أن ،

  .رُُوهاُوَد وُوا أن 

ِ، " ھل َرُِ إ ُھك؟"ُوهُ،  دِد اا  ُُوا َن
" ا  ِ ٌدََن أ َرَة؟ إن ََِر إُت ا تَُر أَُ  ِر

 ُُظُر ُوَر ھذا ام  ". ،ھذا ِِوَِ  َن" ُُِ أ  ُمَأ أ . 
. أ ِ اور ظا  ُرُأ  وأ". 

 ُ ِرَح أَ ُ َف أت، وأ د زارِ وٍح أنُُوِ ذ َل َد
ُل  م َُْن َوُوداً  رء اُؤھ َك أنذِ ُدُ وُعُ َن وا، ھلُِؤُ َِ

 ،ِ واَُذهُ آ أن  َُرأ ا ُوةُ ا رد؟ ا ِ واُد آ واُوُ م
وَن ُر . ُُُت د َم َُِِزِِ اُوُ  رِس  اَل

َُ َُُوِراُ َذ زات اُِا لُ نا   ُدواَِ د واُو ،ً َ َرھ
 ِِن إ ُور اَِت اا    وُ.  

  ًَِوم أظل اذا اِت ھَ َن ُدَِ ُروا أ َذَ
ؤال،  ُن؟"اَو اُھ  "ِن ا ؤاَل ا ُد  أنَِ ُھ َُا مَِ ن
 ًَِ ِ" .  م إَُِ َرُحأ وأواُِؤُِ َكْن ُھَُرأُوَن ." م أ ََ

ؤاَل ِن  وُع اُ  َرُحط َدة ا دََُن اِوا اُظِ ،لا
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 (ان  ِذِه  ُس ٣١: ١٤؛ ٢٦: ٨رَ ؛ ٤٠: ٤؛ ُو٨ :

٢٥ .( ،ر ُنَو إُھ  ِذه اِل ھ ن وعُ ھَدَف أن ِِواَن ا
  .رَم، وِزر، َِ إ أُوَِك اذن ُِوَن ھذه اِ، وذه

 ًت  وَ ًط نو ، ر ا َس اَ ذاھ َم أنُر
ؤال وَل دد ِت اََل اَ  أن ََِرھُ وع ھذه طَرُح  ا

ِن رَُوع اُ ِع ً ِوُُأ ًَُِ .  ًََِ  ُ أ َ ا ََا
ً أن  َرُھم أوأ ،ِ وِم اَا  واُرَ ن َُ ُ َرُ َل أن

ِھُدوا وُ ٍم أ ِ ِِ واَُ . ُد إَوُ ُ وُع أُ وُلَُ ،طذا اھ 
ر ا  َ رَة .ذال ھ  َل أن  ُ أ ٧٢  َ

  أُُوًِ؟ 

ٍس َُوع ا أن  رَُ ٍذِ  َ وعُُا  َ مَ
ّب؟ ررِم اَ  َلَ   ُبُ ُسوُ ولُ رُروا ا وَََ م أنُِ ھل

 ََ ،ً ِوَ ٍت ِ َلَ أن  ُب و ُ أ ِر ؤال ھذا ا
ٍم  اُُوع، أو ُ ِدُل أرََن َ ل؟ ھل ُُِن أن َِم رُر  أ

َِ ن  َِذِه اَرِة ھِل اَِ ن أو ، َِل اََداِت اِل إ
؟  ِِا  

 د َ ُوةَرَح إَإ ً ْر  م ،َِِد ٍلَ َر ِ وَعُ
 َُن داَ ًُل ُ رِ اب   ،مِِرا)  َوُ٢٩: ٨ .( 

َم ا دَُ أن  أو َ ََن ول أُ رَرَح اَإ د ،ُھ َ ََظ
 ُذَھَب ا أن َ . ِ ودَُا إ ِِوُُرِ ُلَ َن  رَف دو
َ دا ظھذه ا .  

  

  ِر

 ِذه ا ََرذه اھ  وََد ا  د َن لُِب ھذا ا 
ِا را . َِا َ رم ور تَو  ا َر ط َل  َل أن

 إ َِ ،وتَن ا ُھمَب أَُ ًوداُوَ ْنَُ م مُ َر ن  ا
 ظَزِة اُِا َ َم دَُأن أ ّو، أََود ِ ُدُثَ ت اطَض ا ت

 َِدأُ ا  ا َر طا  .  

www.arabicbible.com

info@arabicbible.com

الخدمة العربية للكرازة باإلنجيل

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



 - 10 - 

ن ِِل  رأهُ ُھ  داَِ ھذه  اِح اِدي ََر، 
 ، ِوع؟"اُ َون ُھ " َ َُ ذيّب، اُِ َو َربوُع ُھُ ًدا

ا  ََُِل اَِب اُروا أَِ م أنُ ُِ ٍص  ،ة
َد ُھَو ُُ أً، وُؤَِن اذن ُِم  ،ِوّي ا ِ ُدذَھَب ا .  

  وھُُوا راِت اِِض اَِ ُوا  م أنُِ لھ
  َوُِواُ د ن، أوا َوُِواُ أو ا ،َِرَُا ََواِت اا

 ُن أن اَُِن ا ل؟ ھ ِذه اھ  َُدأ ا رِر اإط  ،لََ
 َُ ُن ََِر أَت  أ  ََِدَر ٍف ٍلَِ َك ُِ ًُِ ً وع َرُ وَنَُ

وھل أو أُوَك اذن ُِم َض اِل اََُِ اُُ  وَل ؟ 
ُ ِوّي، وأن ا ِو ُ ِدَ ُلِذه اھ َِ ن ََ ُن أنِ

ل ن  وزِء اا  وُعُ ن ُھَو ؟ ھذاِِ و ِ وُ َكََل إ
  .ھذا اح

 ِن ھذا اح،  ِِداِد اا "ُن؟َو اُھ  " مَِ
 َُا َُِر رم ور تَأر  ا َِطر ؤال ھذا ا 

  ِرُفٌُض ورَ ُ ُِ ذيا َرَف أن إذا ُ ِن أََِؤُ ،وعُ إ
ََُِا َُِِِ ًَ ُدَِ وَف ّبُِا ُ َر ن ،وتُن . اا

 ُُھَو و ٍَطَِ  ُج  لُ ن ِعِا َ ،ّب رَم اة أِل اِ
ب ِرُف ن ِكَ  را ُھَو أن َُِر أن . ب را ن ُعُن ُھَو اا

 ُو بُِ ّ  ُدَرةكَ اَإ َ َُ ُن أنُِ  لُِ ُوَمَ ن ِزٌمَُو.  

 ھ "، وًء  اطر ا  َدأُ اُح، وأراً 
ً " اةُ؟ ُرو  وُُِ ِھُمُ َُِ ُ أ ةُ ھٍء . اَ أي ةُ ھا

 َّا وع اُ َر َو ِ َ َربأ ٍَ إ ُُذَ ََُن ا م
 َواتا . ُدَ  أ و ََر وَِ وَن و ِ ٍءَ أي ةُ ھ ،ن َش

بّ  ر ََد إز ُن أنُِ . َ َرَأ   ُلَ ٍءَ أي ةُ ھا َ ِ ً .

 ِھُمُ َِق ھذه ا ِ َُ  لُ دِة ا ِرِ.  

  

ِ لُ اَا  

 اََُوب وا  

)  َوُ٣٢ - ١٧: ١١(  
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 ُد وََل ُوُع  ُظ أُِ ،حھذا ا  ِراَءَةا َ ُ
 َ رم ور ُوب ھ ُ ا ُ َِت ا ،َ ِتَ راً إأ

ُع  ُُق واُوُب اذي أراَدهُ ُو. ووِت أَ َُِِ ِرض
ً اََ اَُ َب   ،تزا  َُ  ِنَ ا َِر ط

َِص أَُ بُِِت اوا  ْلَِ م ُ أ ُوُُ ِ . َ َُ
 ًَل وُ  َِ َرََر اُُا ًُل دا َُ ّب راِِ َ ِ.  

 ن َرم ا ُِوِب اا  َلَ ب را أن ٌَِ أ .

 َر ُوُبَ َة َرد ن ُر َذُ م َ ََ َت َ أن َ ُوا 
 ِِ  ِا را َوإ ةُ . ا ت رد ر  وُن أَُ  ِ

ِا ُُِ د َِظُ ِل ُة َرد.  

 ِر دِد اَن ا داًءَِرأُ إ" : وُعُ َأ  ََ]َ ِتَ إ[ 

ٍم  اَر أ ََُأر ُ َر د ُ َد أَن . َو ًَر َ ُتَ تََو
وَن َُروَن َن اَُوِد د ُؤوا إ . َرَة َُوةً أُورَم َو ََس 

ِن أ وُھ زَُ مَرَو رَ .  

" َُْ وَع آٍتَُ أن رَ ْتََِ  ََ . ًَِ ْت رََ ُمَرَ  وأ
َِ اَن . ْت أَِت َرَُِ وع َ ُد و َُت َھ ُم  . َُ اَت

هُ  إ ُ َكِطُ ِ َن ُُبطَ  لُ ُم أنَأ ًأ .  

ََ ُُوُم  . َل ُ وع َُوُم أُوكِ " ُم أَأ أ رَ ُ ْتَ
آَن َ  نْ . َل ُ وُع أ ُھَو اَُِ واَةُ . ا َِِ اَوِم ار

ََ َت ود. وا وَت إَُ ْنََ  َنوآ ً َ َن ن لَُن . وِِؤُأ
  ذا؟ 

َك أَت ا إُن ِ ا إَ . ت َ ُم َ د" ُت أد آ أ
اً ًَِ . ام رِ ََم أَرَ ْتَْت وَدَ ت ھذاَ  َر  وََ د ُمَُا

َِ ْت َت َرً وَءْت إِ . وُھَو دُوكِ  َ َكِ  أ .  

" ِ َُْ ذيِن اا  َن ل َِرَا َء إ د وُعُ ْنَُ مو
ر .رأَوا  ،َو زَُ ِتَا  َ واُ َنذوَد اَُا إن مُ  مَر

. َْت ًِ وََرَت، َُِوھِ َن إَ ذَھُب إ اَِر ََِ ُھكَ 

ْت َد ِرَ  ُ ًَِ َُِد  رَ َُْوُع وَرأُ َن ُثَ ت إَأ  َ ُمَرَ
ِْت أَُ م َُت َھُ وَ) ".  َوُ٣٢: ٢٠: ١١(  
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د  َدَرت ھ  ،رَِ ً أو َإ ،َ ِتَ وُع إُ َء
 ِِِِ . ءھذا ا  ُ ُِا ُ َِت او َ َ رضا ََُِ َ رَ ُوَب

ََُِوت اَوا .  ر ؟َُِذه اھ  ِ ُة ت رد ذا
ر زاُل .و وُع أُو ، ُ ُن . ن تََِ  َنرُ  و

رق طا  ِ َََِ تَََر ،َِرَ َل إوَع وُ . تََِ ُمَرَ  أ
د إََْت ر و ًَِوُ َ ٍوع، ْت ُ اِت .  اَِزل

ََِت ھَ : "اُ وَِْت أَُ م ،ُ ". ُوُل َمَرَ ِم أنِھ ِرَُن ا
ٍِت ذاا ًِ.  

 َ ت َف ُمَ  َِ َمُ و وِتَ َرِة ن ًَ ُمَ و ،ِ
َِ  ُف َ . ر د َطَت ذه ات َوُ وُلُ رر، اٍم آ

 ِ ُ ومَا" ِِت اَرَا ".  ِتا  راُءُا ُرُِ
 ُوا ن ط َ  ُُوَ ُت اُل ا َُ ،ُلَوا د

وت د ِطُق . َ ارن َرِة ا ن   وَنَُوأر ٌََوأر
، أي ِ، وٌ وأ ا ِدَ ِتر وُد إُ  وَنَُر

ُر و ،ِرِت أطراِ، وُطُرق أُرى َُُر  ن َ اِت 
ُِدَ ا. 

 َََرأُ وِ َِءاِت ُوع َ ھَِن اََن، ُلَِ  ُدهُ ُھَو 
ُت ات اَِ . و ر ِِم و ن ًَ ِرُف  و أو 

 ُدَ ت  ُع أِطا َديَ نو ، ا َِرَو ِرھ ن
 ،ر"،ِْت أَُ م ،َُت َھُ و " ،ولَُد اُ ت"  َتُ َنأ

  ،َُت َھُ وََ زارَرّب؟ِ َت أ".  

 ،ًِ َ واَرِا ََ َكذو ،رَ بُِ ب روكِ "اَُُوُم أَ ". م
 دا َِ مُُ َؤھُ ن اِؤُا َِِ إ ِ ط وُعُ ُرُ ْنَُ . ل

 َن  وِك اُُدوث  ُم ِ ط َن .راً  وَ َوَُ أن َ
ر  . ِكو  َن   ُم َن ُ ِرْف أَ م ِ ط 

و َُت َ، ھل َُت ََوُ ُُدوَث ھذا َُِزة؟ أَت . اُُدوث
َ ُُوُم  ا َِ اَوِم ا"ر  هُ،  ُم أَأ رأ . ِرُفأ 

 ََُِ َُُُ ".  
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 ً د  َوُ لت إ رَُر أََُ  وُعُ َقَط َدھ .

أ ُھَو ": "أ ُھوَ "وھَ وي َت رت ُوع اَُروَ ِب 
ً وآَن   وُل ن نَ . ن آَن  وو َت َََ. اَُِ واَة 

  "أُؤَِن ذا؟. ن َُوَت إ اَد

ر َُرا ُُِ . ،ولَ ْبُِ م َِ" َكذ ُنِأُؤ أ ". ُرَ
َت رُ  ِؤُِن  . ،ِم َْم ر  ً َن ُوُ  ُُوع

 َ ُطَِر ِ ُنِؤُ و َوُ ِل ّوِع اُو .  ر تَأ
َك ا" َُهُ،  ُن أِأُؤ أ) َِم)أو اا َء إ ذيا ِ ُنھذا . ، إ

 ِ ُنِأُؤ ".  

 ْتَوآ ،ِ ُنِؤُ ت  ر تَر د ت  ُُِرَ . َدىإ
 ُِب اواِت اََ رَتأ وٍعُُدِ َُوَ ت  س ا د" : ،ُتآ

َِدم إَ ْنَِ) "! ُسرَد. )٢٤: ٩ة  و َك ا َ وُعُ َوَب
َِد ًة ت .  َُدأو ُإ ِ َ ً َُ وًىَُ َد َُ

َِدُم إ . َ ذيُب ا ،وعُ وُلَُ َن ة َك ا " َْإر
َِدم إ وىَُ ْضَِوأ ِوى إَُ ". وُح را ذه ھوُن ھَُ د

 وعُ ؤاِلُ  ر  تَأ ذا؟: "ا َنِؤُأ"  

وَُِف رَُ وى . أََُ ٌن أنُ وَع أبَ رِ ص
إ ِ ،رىُِ أو ٍَِطر وَعُ ًِ" وَل أُن أ وىَُوَق ھذا ا

 ُُُوَ  ُنِأُؤ ". ر ت ل ،ر  ٍفٍِء زاَ َك أيْن ُھَُ م
 ً ًََد. 

 ً ِرُفَ ُ ُد أَِ ، َ ُم د ِ   إذا َِ َنأ
 َ َُدأ َنوأ وى إَُ . َّا َر َ َلَ أن  ِءََن او

 ِ ِطو  مُار ِ َتَ   لأ ٍ ِو ٍ ِدا ٍ ِو ٍَ .

أو ن أُوَك  َن  ً ًَِن أُوَِك اذن وَُم ُراِن،ُوُع 
ُم َُوَن   َد نذا ًََِن  أ َك ا ،موِھُُو  ً ِِطإ

ل ورِن اََرِة ا  وَنَِرَُوَن اَُا َُِ . ُم أَ ب را ُ 
 م  و ،ر  ت ا َِِن ا َظِر ا ضَِ  ًَِراُ ْنَُ

  .اطق
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ُل َرة  َُ" َُھو أ " ،رَ َ ِِِ  ُِدَ وَعُ َُ ا
 َوُ ِلن إ رَ ِديِح اَب اَ . ََُِِت اُُِر اَ

َِ  ُ لَذا اوھ ،لَ  ةَا  .  َِِِ ِرَُف ار
أ ُھَو اَل ذه اِل "ُوُل ُوع، ." اُِر  اَوت"ھو، 

رَ  َُِا ". لَا ًأ ل أ ،وتَا  ََط ا ُت 
ُر ُوُع ھذا ار ًِ دَُ و." َُِِ اة رَُهُ و  ُل :

" َِ مھذا ا ُت إَ ةُ اُھَو ا أ) ". َوُ٦: ١٤(  

َ ِِت اةُ، واَةُ : "َرأُ  اداِد اُو َن ھذا ال
س ور اُ ت ". ،ؤال َرُح اط ٍحإ لُ ة؟"وا َِھ  "

ؤ َرُح اط ُنةُ وا ھ   ُولَُ  َوُ ن ،ال . ُرُِ ًدا دُ
واةُ ھ أُ . ًوَ، إ ًَد ار، ن اَة ھ  ُھَو ُوع

ِ نو ،ِ ، ًِ وُعُ َُُ ٌءَ . ًدا ٌَطَِرُ ُةا
ُرُِ د ،وعُ دةُ اا ھ  لُب ھذا اِ .  

ر َ ِِِ  وُعُ ُوُلَ" :َََ َت وإن ، َنن آ ". ُ إ
 َِّذ اا َِِ ن ُم . م َن ا َدزَُس اوُ وُلُ رُم ا دُو

ل ُزَرُوَن   ُدَُون،ؤُون، دُ وُت ا . ُوَل ھذا اَوُوع
 ًو وُمُِرُخ وُ وَف ٍَطِ ٍ َ) .وس ١ُورُوس  ٢؛ ١٥ُورُ

٥.(  

 ِّ ھذا  دم ا ذا ان ھ دََو أُھ  وُع إُ ذَھُبو
: ُر ُوُع وَدهُ ُِظوا ا دَُ ر َ َ . ِة اِ ارِ اظم ن 

ً وآَن  ن َُوَت إ اد" َ َن ن لُو ". َ وُعُ َِ َُط
 ِؤَُن او َُ ٍَ َدن .  َُظ َدوَرهَ ن وُعُ ُدَِ ،ٍد لُ و

ُص اذي دُلُ . اد، و ُن  أن َظ َدوَر  اد وا  إ
 ِِد ا ِ ،وعُ َ ھذا َِ نرَطَ ََُ لُ . أن ورُط اأن : ا َ

 َنِؤُ . ُِوارُط ارَط . ھذا ُھَو ا َظ ا أن ًأ ِ نو
ِا :ا   أن ِ.  

َ  ِن أنَُِن ا ُ ُم أَ ھل   وا ؟ا 
ُب اِد ادد َرة  ُ ُرُذ ة ر"ا  " ُروَن إُ د

  .ذ ُوع ا ان
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د َرَھَن ُوُع َ ھذه اَت ٍَل ٍَل، واَطِ إََرٍة 
ذ َف َُوُوَن ُِرَن د َن َُُم ھُؤء ا. إََد  اَل

ُل َرًَ ذاَت أٍن  ٍََُر ر َرَِذِه . أظ َمأ َو مُ
ي ن ُُوا ُ  ً ،ُِت ھذه اُن  اَرَ ا ت  دا

َ) ُل ھذه ان َُِرًة  َوُ١٦ -١: ١٥.(  

 َ نَِِن اِرُد ھ"ا  "ددِد اا  ًة ر  وا .

 َِد ُوُس ارُول ََُر ن ا َن  َُُرِق ا طَن ا ٌَدةوھذه وا
ًة   ُ٩٧َو ِدُم ھذه اَرة . اُؤن وَن ا اَ اُم ر

 ِِ .ِن اھ ،ھ ُر َُ وع اُ َرِةَإ إ َِ ،نََِ
ر َ وُعُ ََُط ذيد اَن ا ِم اِم ا  ُدُِ" . لُ

ً وآَن  ،ن َُوَت إ اد َ َن ن".  

هُ ُوع، إ ُ َن  ُمَ رَ ُدو أن    رَحط د
ؤال ذا؟: "ا َنِؤَُن " أ و ؤال؟ ذا اُم ھَ َتَت أُ ن ھلو

 ِ ِتوَن ا ٌَ ُ ُدَوُ َ ِ ِتَََِ  ُر ،س دُِب اَن ا ًَدر ر ِن
ََم  َن ُوُع أٌَُِ  أ و أََذت وَ وََذَِت اَُد . اد

َرِ ْتَت آ ، ُُُوَ .  

ؤال،  ا  رواٌب آ ذان؟"ھَو اُھ  "   
 َ ِل ن ،ِدس ِح اا َُ د  ٌتُد أووُ ،ُرسطُ ِلَ

 ً َكْم ذَ م وو  ،وعُ ُنا)  َوَُل ). ٦٨، ٦٧: ٦ِ إن
ِّ، اذي   ََُُس ُھَو اُن،  ا رَ أن َ َنا أن َُ

  ب را ُُُوَ  َمَ ً ًوداُ ُذَل وأن َِت اوا ًَذ أُ
َ  ِدِر إ بِ ُح د . َِ  ً  ُر أھَا ُ ِ

ِي ا دا ھ َك و :؟ا  َ  ن، وھلِؤُ ھل  

رَ أن َدھ َُرأ ،ر ا ر واَب َظُِ َد أن..." : ْتََ
اً ًِ اَُُم د َََر وُھَو  رِ ََُم أَرَ تَوكِ وَدُدَ .  َ َكِ  أ

 َِءت إَو ًرَ ْتَ ْتََِ) ".  َوُ٢٩ -٢٨: ١١.(  

َِن  ون ََرأُ  ِن اَُوِب ھ ِ  ن  ِذه اھ َ
 َِرِض وَوِت أِ ،ُِظوا ا : وَع، إُ رىَ ذَھْبَ م مرَ

 َأر دوھُد َت . َلوَرت ا ر ،ُدث وَرُُُل اَ ا ر  أ
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رِق، َل أن ََِل إَ ِت . اذي ُ ِ َوع طا  ِ ْتََ
َ .ر ذه ھھ .َ ْنَُ مَ مَر  أن . أ م إر َرتَظَل إ

ََِطِ ب رَل اَأر .و ََُ ن ّب رَن ا ًََِ ْتََِ  َنرُ ن
 ٍََرُ َ تََو  ، ََِ ُد أنرُ.  

ت : "َرأُ َد ذكَ  رَ ،َُْوَع وَرأُ َن ُثَ ْت إَأ   ُمَرََ
 ْد َ  ُ ًَِ ََِد ِر م ،َُت َھُ وِْت أَُ ". ُتا ذه ھھ

 طُ  أن رى َف ت ُم . ُ ا َطَت  رُ وع
 َرأُ  ًن ر . اوِ أو َرةُ اِت ا َ رم و

ِدھ . ،تَو ََِدَ د ت رَ د" َ م َُت َھُ و ،دَ  ْتُ
ِأ) ".  َوُ٣٢: ١١(  

وَد .  اِد ادد، ُوُد  ٍَُء ُدُ َل ُن رم
  ،ًَََُت وأَرُت، . ٌت أُرى  ِة رم ھذه دد

 ُِ ََِد َد ُمر تَََ ،نَُِن اَھ ً وُع أوُ زاَر د 
 َِِ) ُوَد ). ٤٢ -٣٨: ١٠ ُدھَِ وَف ،رََ ِ ح اا 

.  ھذا اح، َُِدھ َد ََدََ َُِل إراَدَ  . ََُدُ َوع ُُدهُ 

 . و َُت َھ ُم َُْت أَِ" :ُِدھَ ُولُ  ِرَف أ ُدَك  أنأُر  و
 ُل ِ أ  َل . ُدَكَ ُنا دي ، َك أمذ ُت أَِواٌء أ

 ََاَك أَد ُ  ََ ا  َة أ َذُِ ًوداُوَ َكِوَ َدم َك
  ." اوِت اُِب

  اذ

أََر ََُِِن  ھِن اَِن ُواِنِ ھل ُُِظوَن  ُدُث ُھ؟ 
بُ  ُھَو ق اُوب َ ھَِن . ََُِن  اة رُدهُ ارُ و

َ ُ . اََُِن ُوُب ابا را َ مَِِ  َُدأ لَِھذه ا .

ُوِب ن َرم ذا اھ  وُعُ َل دو . ُم أ   َنرُ ُ
ب ھَِن اَُن  رَذ اَأ   ، ا ِ  َُت ھذه اََأ

  . و ََُن ِِل اََرِض واَوت

 . َِدَِ ُر ھَِن اََُِن،  ُدُث اُذ  ھذه اة
اِر   ھ اوَدةُ أ ،ً أن أن اَوَت ُھَو زٌء َن اة د
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َِظَر ھذا اذ إ وِت ُ َِل اُؤن َد ُرُوِع ُوع 
)١ ُِو١٨ -١٣: ٤.(  

 ،َِك وِ  ٌتَك أووت، ُھََرِض و اَا إ َِ
 َُ َلِ َرَِ ن  ب را  َُ ُوَلُ  َِ . ِرُف َوُ

 إذا إِ ََل َرَم اَل،  ُوَ ِ ھذه اِل، وَف  أ
وع اُ َُُو ُد َر  وَفو ، ُدَا َطُ . وَفو

 ِِ ُ زَدِة ُدَر ِ ان  ِھُم اُ ِ وا َِِرَوا
وع اُ َُِو وَر ِ َِدو.  

 ،ر ُُ َُ ذيَف، ا ِدَق ا َن اا أن ًِرُف أ َووُھ
 ِد ِرإ إ ُوُد . َد رى ،ْتَإن آ أ ر َدد و .

  .م ورِ ُھُ ؤِِن ورِن َد وَ َرى ان، ر

ُوَن ن ر ورَم، َرأُ  ِن اَذَھ  ب رَل ا َد :

وِح " ر َََزون، إُ َ ُؤوا نذوُد اَُوا َِ وعُ رآَھ  ََ
َربَ  طوهُ . واََُُن َوَل أو . ُ ُوا  ُْظرَل وا دَ .وعُ ََ .

 ُ ُِ َن َف ُظُرواوُد أََُل ا . ذيذا اِدْر ھ مَم أُ ٌض َلو
  . ََ َ ا أن ََل ھذا أُ  ًوت

وَن ََرًة ود . َزُ ََوُع أَِِ  ً وَء إ اَر"
 َ ِ َِرٌ ُوَ . َرََوا اَُوُع إرُ َل .  ِتَُت اُأ رَ ُ ْتَ

مٍ  أ َََأر ُ ن َنَد أ دَ . َنَر ِتِك إن آ ْلُْم أَوُع أُ  َل
 َد . ًوُوَ ُتََن ا ُثَ َرََوا اََُر.  

َك ََِت  ورُ ََوَع َِ إَ وقُ "  ُرَكَُُب أا  َل أو
 . ََُ ٍنِ لُ  َك ُت أَِ ِف . وأِواا َِل ھذا ا نو

َك أرُ .ََتُ  وا أُِؤُ .  ُزار َھِ ٍمظَ وٍتَِ رَخَ َل ھذا  و
 ًِر .داهُ وِرُت وََرَج اَ وٌفُ ُُوَو ٍَطِِ ٌتوطُر ُه
.) " َل ُم ُوُع ُوهُ وَدُوهُ ذَھب. ِِدل َوُ٤٤ -٣٣: ١١(  

 ًِ ً َ ُتُ د ،ًا د ًراَوَُ ٍدوِم أَ ََِ  ُتُ ،
 ،َع اُت إو َظِ ُتَأ د ُ دِءِك او  ُت

ُوُدھَزة أ ل م أورا راِء .و  ّن ا  ٌم دََُ ٌلُُد َرَوُ َن
َة دِت َزة د َد د َنَدوِرِه وِ ً َ َن ذيا ، . َن َنو
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ُ اَ، ونَ  أ  واُن آذن اِوَوِد اَُا  ًؤُ َدوِرِهِ
ِِذار ون ھ ًھر ُو ن واََ نذَن ا ً زار . َنو

س  َاً وھذا ا د ًُ ًََِ ًزا َُ .د ُتٍُت  و ُت 
 َِِرَن ا طواٍل  َُ َِا را ِ راعٍ ا دَ دو ،   ب

اً  د ًَ ت ا َدِ  ُوواِت اِت ا د ُوِز.   

َس  ِب  ا ُُُِت أُ َو ،ِ ا َِدِء اَِد إ
س،  َذا ا ُتُ ،ا" أي َرُِ َك أنِ لرل، ھِ ورُد

َُِد  إراِء دَِ َدٍن؟ ََدي َزةٌ ُوَم  َد ٍَء ُُِن أن 
 ِدَِ َدنٍ "أَب، ." ُظِر اوم راِء أ ْمَُ م وعُ . ط َم ل

َِ ِتد "! ،ومَك اِر ذَد ُظ ًراَ ِدُِ م ََُ َم أنُر
اِ ا َر ون ِ ذه ا ا ر . ل إِ ِرُ م وُعُ

ُؤوھذا ُھَو ر ،َِ ِتد .  

َل . ھذا اح َُِف ُ وع ذاِھً إ َزة وَُ َل أنَ نو
ُُ ِوِر   ن ورَُُض ا  َرَأظ ،َِ َزة إَك اِ

س  ًًِ، . ازات دُِب اا  دٍد ُرَأ ُرُِ" : َ
ود أظََر . و ھذه اَرة أنََ َدهُ إرََش ُ ًُِء." ُوع

َس اذي ََُروا اَزِة  ٍت ُظُ◌وَرةً  ا أن ََِِدَر ،زنُِن ا
 د ". زارأُظُروا َف َن ُِب" : ِ ُوا وُع أُ  َرَد أظ

ُم َراً، ذا َُ  ََوُن  ُِ نذَن اِ  ٍدَن أَزَة أو َد ُرَُ
ِدَ وَو  َِك َُُر ن َِف إ،ِذ ا   ن َكذِ ُر َُ ل

  .َدِ 

،ََُد داُوَد ِط َد  ِِزُ  ًَُِ َل" : ُھَو  أ ،ِذَھُب إ أ
 إ َِر ن) ".ل ٢وَُ٢٣: ١٢ ( َََِ ذَھُب   َُ

واِت ھََ ُب اُزن، ون َس  َزُن اذن  رَء ُم، ل 
ُم ن رُِوا   َھ را َِِب ا ذيُر اة، اذه اھ  إ

 ِا َزُ ً ُر رَُ)١ ُو١٣: ٤   َم ). ٤: ٥؛ د
 ،ًِ وُعُ"،ََزاَِ َُطو "ول أَذا اُق ھط مِ َد أن ُ ُد أَِ

ِة ُطُرق د . ِر وُلََق ھذا اَطُ أن ً َد أو ً  . َتُ داً  أنأ َ 

www.arabicbible.com

info@arabicbible.com

الخدمة العربية للكرازة باإلنجيل

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



 - 19 - 

 ََُُ ِوَل أنُ أو أن َزُ . ٌب وَطُ زُنُ .  وُع أُ  َرَد أظو
ِ ٍَر ُِروٍع وََُرٍك ُزن  أن  ،َزَن ُج أن د.  

  

 ِّ وا ُِّق اطا  

وَھُر ھذا اَزارِ َِ َُزةُِ ح ُھَو . ْم دُ م وُعَُط 

ِِ "أ ُھوَ "رَ ًول  ِوُِ ِِر  َدَقرَھَن وَ ًل وأ ،
زارَ . اِ َمد أ   ََُا ُُ َوُھ ُ أ  َرِظُ ،وتََن ا

ةُ اوت، وُھَو اَاُُط ً ُن  . ظَزة اَُِق ھذه ا د
  .َُرِھَن وُِدَق  رِِ اَظم ن َن و زالُ اََ واة

 َ ٍَ  َ ِ إذا  َو أَك ُھو  ُِّق اطا
ِ وَتَُ ن ،ِ َنِؤُ ،ّب را ً  . ِلَ َد رَُ ٍَطَِ ُوَ وُنَُ ل

  دا ِ داِءِن إ ٍندَ َلإ َُز وُنٍَُج، و رََ
ِة ارة، . اَِدة رَِ َِ إ ِا رَء ا ٍَطَِ ُوَ وُنَُ

 َطَ  ،وِتَ َِرُ  راء وإَا ِراا إ وِرَدُ أن
ُ َُِ ،َِ وُض إ اد  اِل ادّي ن  ِه اا

وِدُور . (ُوُزَ٢٣ا.(  

 ،َرھذه ا  َِِا ِ  ِ د  ُهظَ  َص َُ َِ
َ ًدا دَُ رَحط أن  ٍَِأ َ : َُِا ُ وع؟ إُ َون ُھ–  أي

ھذا َ أ ُ َوِ اَوت، ُوُع . وُھَو اَةُ  –اُِر  اَوت 
ََُِوت اََرِض واَل اِ ُدوا لُھَو ا .  

واَوت  ُھَو اُن؟ اُن ُھَو اُوُب ِ َِل اََرِض 
وع اُ َ ٍََ ٍَ .مَر ُوِب  ً وُ ُراه ُنا .

 د َرًةَُ ب رر اَظَ م إن ُ َزُع أز  ذيُع اُِن ُھَو اا
أ ُ أن دُ  ،ِِ ن َذُِ بَُ أن َ ُ أ نُظَ َدِم ُُ

ور ظم، . اُا َّا َر َ َِ  ٍم ٍمإ  ُُِ د
 ِِِرِه وُطُرَل أ ُوُطُر ُرأ ُُِ . ُذُِ  ُ ُم أَ َكَد ذو

َُ ُِزٌم َِوَِ ُِر اَة ا ،ََََس  ھذا   ل ،بَ ما
 ًأ ِ دا و.  
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ِدق َ اَِ اُؤ َِن  ا ر ُوُب ًَو أُن ُھا
ُِوُ  ٍزز ٍص وِتََرِض وَ . مَن ا َُْرََإ  ُبَأ

 ُْراً م َظَرْ  َذي أا ب روِن اَِ َِ  زَ ذيِت  اوا 
م ُوِت اََن ا ھَِذ أ بُِا . َِ ِدراً أن َن ُ ْت  أَر د

  .أھ، اُر اذي َل أَ أو ُزََُ  َل

ِ ُوُل اَ ذيِدق ا ِن ا ًوذُ ُلَ  ُن : "إِأُؤ  ذاھ
ُوَُد دٌد  ر َُِوب اذي ُُِن ." يَ ٍء آر ِ، ون أَِرفَ 
ِ  ََُُر" :ة ُو ُر  ِدق ِن اواُت اََ) ". وبُ٥ :

١٦ .(َ ذيوى اَُوَل ا ِ َ ََواُا ًُن ُھَو أَدهُ  ا
 َ ُدأو ُإ.  

 َُ اذي ُھَو اَُِ واة ُش واَا ًَو أُن ُھا .

ْد أنُِ َظ أنُ طَوَن َََُِن َن ان م و ُُ ھذه  
س دُِب اا  ھذا َِِِح ان إ را .ھ ُوَوةُ اطُا :

 َا ِ نِمآُا  .َِ طَوةُ اُا :ا  ً و َكَ ْشِ.  

؟ اةُ  َوُ ِلن إ مظِح اِب ھذا اََ ُةا ھ و
 إذا ُ اوَم أو داً،  ِرُف أ   ،ُرُھَِ نذُم ا ُء وا را ھ

 َن اة، نَ و َن َُو دا َِا ٍل إٍِج وإ ر َل َن إ
ُس ِراٍر  دُُب اا  ُرُِ ا وِدُُو  ٍدُ ُمَظأ  .

   ، ُنِؤُُش وَ ِوَ ِبََِ أ ُِا رُع اا ةُ ھا
 ِدََ ُ وبّ و را َ دا إ  وَف ،ً.   

  

ِث لُ اَا  

  "إرَُوا ََر َدِم ان"

)  َوُ٥٧ - ٣٣: ١١(  

  ٍ ِزَ وَرٍةُ َأ طُ ،ًِ ُدُث  ُرُِ داُد اا
ٍَف، وَن  َن ِزاُر دُو . ًِن ان  إِح اَِِ ھذا

ُوَُد ٌَر ٌَر ُدِرَج  دَِل ھذا اَف ِق ھذا اِر اذي َن 
ُ ُوع ٌص أ ِ ُُدر" . وُعُ َل ،زارِ ِر َمأ ًَِن وا و

 ،رَِ"؟ َد َنَرَ ِتِك إن آ ُْلم أأ " َِا َُ َءْتھذا  و 
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 ًِ َروُع اُ َطأ د ،حِب : "ا ن َرََوا اَُإر
 ." (اَر َوُ٤٠ -٣٩: ١١(  

َِ َذا ال  اَُب اِث واِرن،  دُ  رُتَأ و
 َوُ ِلإ  قَأ ً ًَك داُھ .ُھ ق ُھَا ا ُ َو أ

 ُف إَِ َُُد أَِ د نَدِم ا َر ِرَجدُ أن  ُب و
 ُ ُِ ٍص ِر ِبِ . ٍص ِر َمَدًة أ َرأُھ ا ُ ِِا ُِطا

 وُم أَُ د ِ ُد ُرَظَ ، ًو ُ  ََ ُد َُؤ  َن ُؤ
  ).١٨ -١٣: ٤ُو  ١؛ ٤٤ -٤٢: ُ١٥ورُوس  ٢. (اَوت

 َُرا رَ  ُُِ ُدو َِا دِھشُُوا . ا د
وَد أن !" ُ م، د أَنَ " وِك إزاَِ اَِر ن ِب اَر، َت، 

ؤاَل ا ا ر  وُعُ وا، طرَحُِؤُ ن َنرِى ا دو اھ د ذي
ة، رَح ِب أن  َن   . ًَُة َُرًة ھِم ھذه ا  ُُو

ً إ أُُذ َِ اب، ل ِل ََِ اذي ُوا َُوَن َك  َوُ نَُ م
ة  ا)  َوُ٤٢، ٤١: ١١.(  

 د ق، إذاَُ َدٍع  ِة وِب اُن و ٍب وُعُ َم
س   َسو ِ ٌ وُ َ َد أن  أن أرد)  ٦و ٥: ٦ .( ُ إ

ِس اذن   ً ِزُ َ وُ لا  ت َُ وٍح أنُُوِ ُوُل ُھَ
 ُ َُوَُ ُواَ . ذه اِل ھ نو  أ  َرَأظ ، ِوَذُ ة ا

 َ ُ، ون  وُ ِوَ َمُر ،ِ أو ًَِ ًة َُ د
 ُِوُ َ مَُوُُ َ وأن ،َ وَنَُ نذس اَر ا ذ أن 

ِ َل .  

  ِا رَزِة اُِ ًُد و ،رَِب ا ن ِرََا َُر م د
 ًِ َِرُ وٍتَِ زارِ َروُع اُ َ و د ،حذا اھ :

" ًِر مُزار َھِ "! ٍَطِ ٌتوطُرَ ُهداهُ ورُت، وَرَج ا
) ". َل ُم ُوُع ُوهُ وَدُوهُ ذَھب .ووَ ُُُوٌف ِِدل َوُ١١ :

٤٤ -٤٣.(  

رَن ًَ أَق واَزى َ ام اذي إََهُ  ُُض ا َرىَ
ِن ن ھذا ال  ِح اا )  َوَُن ). ٣٦ -٣٠: ٨آ د

ن اَُود، َل ُو دِل اُض ِر ،واَُن آذ ُع" ،َ  واُُإ
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ُرُم رَُ قَوا قوا اُِرَ ". ُِق اطا َو أُھ  َِ
دَ ِزُم ن  ََُِذ ُوع، إذ ُُت  ِم ُوع َذ 

 َ َرَِ أن َو أن  ،ُ َنن َن ا َر را ُِ◌ُِي ً.  

 َ د َُد رََِ ،َطِ ًُو زاُل  َوِر وُھََن ا َزاُرِ َج
 َِِ َة وُ ُنِؤَُر اَِ ِن أنَُِن ا ُ أ َُُ ٌزذا رھ ُض أنَا

 َل أن ، َرٍة دةدَدِة اوا ًِ َر ُد أن . ررُ  وعُ نو
ا ُوا " أَِطِ اَرِ "رى َذ َوُودَن ًَِ، وُھم  زاُوَن 

 طَا  َءوا أُ دو ًُرو ًواوا أُ د َُدوَر.  

 ن ِلذا ا قا َا َر إُأن أ َو أَودزار وُھِ َِ
و أَرُت   ًِري ِح .  زاُل َرُوطِ ًَطِ اَر

اِن، د إَُت اِ ٍَذ َ ُِر ن ِر واٍت، َل أن أََِر 
ِن ِح اا و وُع ُھُ َُِ ا َ  رُا . ً  أ  ُد أنِأ

 دَِة ان ا ِرَا َِطِأ لَ ُھوَ ٌ ِز ٌوَرةُ. 

 

  ُوُب اَُود

  ِداِث اَه ا ِِ  ًَُِ ً ودَُ ًُو ًدا دَُ رى
َُوِد اذن ُد ُوُ ًِط ًَد ِض ا. ا أَطت ِدُ َِوع

ََُِروَن َن : "َُروا ھذه اَزة، ُ وا ُراُِوَن َدَة رَم
 ِ واُوُع آُ َلَ  َظُرواَم وَرَ ُؤوا إ نذوِد اَُا) ".  َوُ١١ :

٤٥(  

 ً ًَ م، رأَواَر ُزوُرواَ ُؤوا نذوُد اَُد رأى او
ََِزِة اُِ . ْذُِ م وعُ وِن َُِِ َ َوُب مر رأَوا د

َن ا ھدَ أ رأَوھ د ،وتََرِض وا  ،ََِِِ ًَِ وعُ داِمأ
  َرأُ أن أُوَِك اَُوُد اذَن ُؤوا َُ. آُوا ِم أِھ ِرَُن ا وا ز

  . رم د آُوا

ِن اَُود دِل ان ِر ًا د ً ِدا ٍل َة رد ًُد أ . ُوُبا
َُل اَرض  روُع اُ ََ ُذ أن ،واٍرِ ِلَِ ُ َرُ ذيا ِداَا

 ُِِذرَو ن إَل ادا، و ِتَ َِرِ َد)  َوُ٥٧ -٤٦: ١١ .(

ن َُِوا ُؤاََرَُم رَِل اَِ ن ٌِس َل ََ . ُوا إ و َل أنو
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ًة َر إِِد ن َِِل َرِس  وُُ ُد ،وعُ ُواَُ م أنِ ُ ِج أِا
َِ َََا .  

 أن ٍِل أ ُرَُ َن د  بَ وَف ِب ُرو َم
 َوَل دُ َِوع  ُر اھَل ا ٌءَ ْلَُ م ود، إنَُا ِ ُأ

 ِوة . اطُوُن اَُ وتَ وعُ  َمُا أن ِ َنَذا أوھ
 ن إ دِل ار  ُب و ا َِ وا  ا ذھ)  َوُ٤٦: ١١- 

٥٢.(  

 َو أنداث، وُھا لِِ  َُ  َوُ وُلُ رُل اِدُ َكَد ذ
 ِ َس  َُ َن وَعُ ًة أن وُُ طُ َن ،دريَ  ُثَ ن ،ِ

 ًل وأ ،لراإ  وَنُ واُ نذوِد اُِن ا ط وِدُِن ا
 ًَِط ما  َنِ َُ واُ نذا . ت أن َدة ََُر ا ُة وُُذه اھ

َ ًب، ل و ِد وِدَُُص ا ُ ُْ نَُ م وعُ وَتَ ًأ
ُروا أن ار . َن  ُ ٌُُص ُرو ِِذَن ُؤُِون َذ واُوَُ م َلُ

ُوَن أن اَل ُھَو أَُ ًم إ أن ََِل إ اِح اِر 
ُل  ِراَء ِِد اَدد رِل اِر أ ن.  

َُ  

 واَن  ھذا  داد ان ا دزََب اُأن أ ِ
 ٍََل طرَأ نح، وَرَح اط ن ح ھذا اِص ھ

داً  دُ َا ََِأ .َوُ ِلن إ رَ ِديِح اا  : ن ُھَو
  ُوع؟  ُھَو اُن؟ و ھ اة؟

ُ اُِر  اَوت، وُھَو ةٌ ذَن ُؤُِوَن  وع؟ إُ ن ُھَو
 ِ وَنُ نذم،  .وُا َا ِا َ ًَ وَنُ نذَك اأُو

ٌ، ان وإ أِد اِدن دةٌ أ مُ ،دّيا ا  وَنُ نذوا!  

 ُھَو اُن؟ اُن ُھَو ُواََُ اََرِض واَوت، َِ  إٍن 
بّ  را  ٍشَو .ََرَو دُن ُھِر اَ  نَدِم ا ِرَ ُ

اُن ُھَو . اَوت، رى َد  ِن ِل َُِزِة اِِر  اَوت
   ِزَع أن َِن ا ُبَ طن"اِؤُ د َر رَُ ر وأنَا َِطِأ .

ُ اُ "وهُ وَدُوهُ َذَھب،" ِزوَرةُ ا ا ھ  ُل َُ ا 
  .ان
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 ، َوُ ِلن إ م ھذاظا َِِِح اِب إََِ ةُ؟ا َِھ 
  أ  ُ ُم أَ ِ ن ا ،َّم اُا ِا َ ٌَ ةُ ھا

ّب، وَف  إ اد را َ ٍدإ  .ُن ُھوِت اَوِن ا ُم َو
ٍج وإٍِل ن ھذه اة إ اِل ادّي ن  ر ُد رَُ دي ُھَوا

ا  .  

 ِوَ  ،ُرؤ ن إو ن ،ِ ََِِ  َددوا اُظِ
ُوَن ُن َ .ُوَن ُوََد َ ن وَس  ٍل واٍِد ََب

ُ ًَؤ  ً ارِض َرةٍ وَزٍة،  ِداً أر ُِ طذا أو .

 َطُ وَف ذاو ، دِة اا  ِء ا   ُِ ًأ و
 ًِو ًدا . ذيا ِرُد اھذا ا ُط  َدةُ اوا َُطرا

، ھ ن َز ھذا اََُد أُ  دا َِا  َِ َل ھ أن  َِط
 ً ُ ًرا ٍل، أو و َََر .رِق ھذا ا ِل ا ََُو ھ َُِوا .

  ).ُ١٥ورُوس ١(

َد إٍِر  اَوت رَُ تَ َُِدِ . ا ُ َزَةُِ ُم
 ا َِ  َ  ن ُ ؤھُ ذيِوّي ا د اَك اذ َِطُ

 دا َِا  دا إ ب را .  دا َُِف اَو مَِ طرذه ا
اِ ھذا را َِِِح اإ  .  ُ دةُ ادأُ ھذه ا ،ةِل ھذه ا

  .دُ ؤُِن وَ ًَ  اِ اُم

 ِِإ َِ ن  َوُ ِد ًدا دُ ُوا  ،رطھذا ا )  َوُ
٣١، ٣٠: ٢٠ .(ُھَد ُ  َووَع ُھُ أن َُو إُھ ُ نَُا ِواا

ھ. ا ِِن ھَد وي زٌءو د ٌ دةٌ أ  وُنَُ ُ  ُُدهو 
ُ . ،ُ  ؤِن دأ ة اَن ا  وَك ا ھ ُ دةُ اھذه ا

  . وا ن أَ ِ، و ُُِ َِن اوت  أَم ُوُع زار

 َ ُم أن ،حھذا ا  ََِزَة اُِ  ًوَ ِدُم وَف
ُ ًوى ُؤن ِِ ًَ ِ دِة اَن ا َلَ . وعُ ت نو

 َ  ُ أن َِظَر إ أن َُوَت وَُوَم َِ َر  أ ُرُِ رَِ
 دَة او. اُ َِ ُ دةُ اَدأُ ا ،ع َ َُن وِؤُ د

 ِ.  
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ؤال  ا  ِ َِ لُ ل وھذا ا  َِِوَظِم اُد أأ
ي اذي ِ إَََم ُوُع  َُِن ا َِِر " ، ِھَ اة؟" دُھَو ا

وھَُت أ د" : َُھو ة أوا َُِا .ََ َت وإن  َنن آ .

ً وآَن  ،ن ُوَت إ اد َ َن ن لُذا؟. و َنِؤُأ) "  َوُ
٢٦، ٢٥: ١١.(  

 ََ ُِواُ وَف ، َ  ،َك  ً ط ً َُ د
 َكِ َِد أأ وِت، أو أنِر اَ ِبِ ُِف إَ د وت؛ا ُِواُ وَف

 ِّي ا دُل ا ُ وَف ذاھ ن ،ًراَ مََُن أذن اؤُِد اأ :

ة اَِ ُدھ  إِح اَِ اظم ن إِل  ر ِر ا ُنِؤُأ
؟ َوُ  

  

ِا رلُ اَا  

" ََداِا ُ"  

)  َوُ٢٣ - ١: ١٢(  

  ِ   َوُ ِلن إ ر  ُح اَدأُ ا" : َلَ مُ
ٍم أُ َوُع إَ ِت  ،َُث َن َِزُر اَُت اذي  أ ِ ِِ ِِا

ِ زاُر وت . َََُوا ُ ُھَك ءً . أ ََُن اَوات ِدُم وأ ر
 َُ َنِِ ُد اَن أ . ِرَ ٍِص ٍنِرد ِبن ِط ً  ُمَر َذتََ

ِرھَِ ََِدَ تََوع وُ ََدَ تَن وَدَھَ ا . َِِن را ُتَا ََ
ب طا .  

ذ" وَُ ِذِه وُھَو ن ٌدَِل وا أن ُِزُا وِطُرَن اِ ا
 ََُُ .َراءَُ َطُر ود ِ ُب طھذا ا َُْ م ذا . َس ذاَل ھ 

 َُن ُ ُِراء   َنَدهُ و ُدوُق َن او ًِر َن ُ  ل
 ِ َُ  ُلِ . ُُروُع أُ َلوھ . َُِْظَ د َ وِمَِ  إ . ن

 أَ ُت َُم ُ لِ نٍ . اَُراَء َُم ُ لِ نٍ  وأ .  

ُ ُھَك، ُؤوا َس ِل ُوَع َط " وِد أََُن ا ٌرَ ٌ َِمَ
َن ا َُذي أزار اِ ًُظُروا أَِ لوات . َََُِء اوَر ُرَؤَ

 ًزاَر أِ ُواَُ . وَنُِؤُوَن وَُذھ ََِِِ واُ وِدََُن ا َنرَ ن
ُ) ". وع َوُ١١ -١: ١٢(  
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َ ِدَ ُحذا اَدأُ ھدرَم وَرَ ُن  راٍء آ . و
 َِرأُ ھذِه ا ،ُور ُف َدوَرَِ ت اَ" : ُِدم ر تَن ." و

َِووَد َِوِھَ وَذُجَُ ذام  .ھر ًُد أ وَعَ ،ََوُر دِظُ
 ِ ووأو ،َِوِھَ–  دَ أي  َِ َدٍةِ ََِ ُ ًَ دُ ،وعُ ََدَ

اً  د.  

ُس أن َُوا  َوَِد َ ُوا  َك اَََرة، إ َد ا
م طُوَن اَو . َل ََِووِف اُُ َلُُوا أرِ أن ًَدةُ أت او

َ ا  . ُوُوِم دُم ھَر ت د ِرّيِر اطذا اھ 
َزَ  َِّدُ َوع، ت  د َََت طَب ردنٍ . َِِ اَدة

َ◌ب. ُِوي َُُ أَر ٍم ِل طا َِِرا ِزُلَق ا.  

 ،ُو ِلن إ رِِح اا َِ  ُ أ َرََق وَذ دو
  ُدھُِ نَُ م مر وِن ِِراَِدِم إ وعُ ر تَإ د

 َِدمَر ن ََوَع داُ أن ،ِ . َوم، وُھر ن ُِداُ ُُدهَ ًأ ُھ
ب ذه اََُ، . ھذا َذ ََُدة"َُوُل  واهُ،  طذا اَِظْت ھَ دَََ

 وِمَ ِزيٍل َر َ  ) ". دد٧(  

ُل  َُ وَف ،حذا ان ھ داًءذا إن ھ ِ ُف اا
ال أداِث أھم أُُوٍع ن أھم ٍة َق وَ أٌد  وِ ھذه 

  .ارض

ُطوَن اََت  َُ واُ ،زارِ َِ  َرأ م، و َك اِ 
دء اوُ ،ن . ََِ ًأط ًوَن أُ واُو  نَ ا

 َ ،ناَط  َن َدًة ُثَِ ت ا روِت اَا َِِرا 
  .اَُث

 ِِ ن ِ َق ا َم ا د ،مَر ن ُِداُ وُعُ َن " : ن
 أََ ُت َُم ُ لِ ن ٍن، وأِ لُ  مَُ راَءَُدد ( ."ا٨ (

 ٍَرَ ِة ُطُرٍق دِ ن ٌَدةِھذه وا َد أن َؤُ ،لذا اھ   َوُ ُ دُ
 وَع ُھَوُ . ُ ََد وُعُ َلَِوَع، وُ ُمَر َدتَ د . ََد داو

 َِد ن َِ . ُوُ نَوُ را ُد أنَِ  و َ م ُرسطُس و
 َدُھُ أن ٌد وأ ُ َدُ ل (أن١٨ -١١: ١٤، ٢٦و ٢٥: ١٠أ .(
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ِد إٍن، ووُ   َُوَرِة إن، ََِل  رَُ ن َرََن أ وَعُ نو
 ُ مََُدوَدُھم وُُ ِسَن ا.  

َ ُلِدُ لذا اَب ھِ إن مَ َن ذا وَُ ن َس ُ  ُ
 ِ َُ  َل راءَُ ََدَ  ُمَر َُْ ذيب ا طذا اِن ھََ َل

 َُن َ أن َُطَُِ راء وع، وأُ . َل  َوُ ٍظَ ُدوِن ذاأن وَُ 

 ً ِ َن ُ  َل ھذا.  

 َوُ  ُبِ ا ر طا ُُِ .  ،رة ا ِِر 
 ًطَ ُُدهَِ ،ُوا  َوُ َرِ  َُ د، وادِد اا َِ
ن  َنؤُ  ُ ِرَف إْن أن ُُِ َف ُرُِ د ًراَُو .

ُوِك ُُب ًِ أ   رََإ  و ا َ ٌَِرَ  أن ُ إن 
ُ ،َوُن ِذن ظ) !١  َوَُف ). ٢١، ٢٠: ٤؛ ٦: ١أ د

 ،َطَِ وُلُ َب ،ذا وُ وَل َُ  َوُ" ًِر َن ُ  ذاَل ھ
 ً ِو ". ُ مُ ،دوق َن اَِن أ وِطُرذا ا وَُ ن  َوُ ُرِ

 ًدا ُ ِرُق َنو.  

 ُ أنُ وَع َل،  ُض أَا نُظَ" ،نِ لُ  مَُ راءُا
 ل. ون َس ھذا  َدهُ ُوع.  أن َ مَ راً ََُدِة اُراء

 ُوَف ُوُن اُرًَِ َُ داُِ  ًَد اُراء،  أ ُر إُ َن
ذا َن . ون ن َُوَن اُرًَِ َُ داَُ ًوَن ُوُع   اد

 وا ،َُِوا َدة اذه اَم ھ دُ م أنر ًدا ِبَُِن ا
ً إَ وِِ ودِِ إَََرھ ِزُر رُ وُعُ .  

َرأُ أنُُ و ًَرًة ََرت وَل ھذا اِزل، َس ط ََروا 
ذا، . ُوع، ل أَ ًَروا ِزاُر اذي َق وأُ َُوُع َن اوت

ُِ ًوا أُ ذيا ،ََُء اَم ُرؤ ً طُ وَن وا دُ ،وعُ واُُِ
طِط ِل زار أ ،ًنُِ َزًة إ ََِِن اوت ََت اِرَن 

  .َن اَُود ُؤُِوَن ُوع

و َق ورأ  اِح اِدي ََر ن ھذا اح، 
وَ ُُِ َش . دُ ؤُِن  و ،ِ ن َُوَت إ اد

 ً َِ ًَ ُرَِ   ،مھذا ا  ا  ِ . َفو
ِ  ذه اُس ھوُ" :دةد ٌَ َوُ ا  ٌدَن أ إن .
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ذا اُل د َر دداً . اء ا َد ََت وس ٢. (ُھوُورُ١٧: ٥ ،
١٨.(  

ٌل أو إٌِر ِِر  اَوت وََ ھذا ، ً . ِد َتُ ذا
ُم  ظُو َ ُرَكِإ  ُد ُ ُرق ا طَدى ادة، إدَدَة اِورَت اََإ
 َروَن أي د  ِن ٌصأ  د ھ ،وَع اُ

ََن ا وٍعَ َتَد أ َدًةدا َ . وَن إَُذُ وَف ،زار لو
  . ُوع َدَ َروَن اَُِزة اََِ ت ِ كَ 

َُوُن أً أُوَك اذن َرُھوَن ا اذي ُُن َك، وذَك 
 ًَت أَك أََرُھَوَ . وَكُُ ُرواَ ُوَن أنِوُ دَل و أراُدوا 

  .ِزار

ل ون اِ ُد اأ  

 ُل إَِ ، َوُ ِلن إ رََ ِ ِح اا ُِل إَ وإذ
  ٍ ھذه اِت اد وارن ن ھذا ال،  ِِإ ٍََر

ُف إت ر . ِ ًُث ُِم ھذه اُت رً إَِ ن
ِن ن أَھم ٍة َ إٌن  ث واواِت ا ي ا◌َ طَُ لھذا ا

ِ  ون َد َرأُ ھذا اح،.  ارض َف اا ُف أنَِ
ُد ٍل أ ِ أُُوٍع واٍِد ط  دَُ لن ھذا ا–  َووُھ أ

ُاوع اُ ِة ن ُروُع اُ .  

و أَرُت راراً   ِل ارَ، ھذا اُُوع ن 
ِب وَم َن  ا  وعُ َت ِ ُ  ِ ُددا م ِة ا

 َن ان. اَوت ِل ِص ام وُ َُِ داُث اوا 

وع اُ َِدِة و    ھا ِوع اَُُدأُ ھذا ا ،ًداِ .

ِن " اُُوَع اُدس"ُ ھذا اُُوع  ِد ا َُدأ ذيوع اُُأو ا
ِ ان ِد اِ، أو  ُ  َو"َِد اأ ".  

َداِا َُِ  

واِت اث ا ھُ وُع  اوِظ  ا َُ تَُرَ ُھ
ا َُُ َكَأو ًأ ل، وُھُ رِب ادرِء و ِم وا وا ً  ُر أھَ

َداِا  . َِِد َِ َُداِ ُل ھذه َُ  . ذاداُث ھُف أَِ  
 َ حوعاُ ِد َِداِ َ . را ِِ ُل إُد نو اُھ 
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 َُُو ُُوَ َووُھ أ ،ً  ن، أھَوِم ا ،وِدِهُُِ َُُ ذيوا ،
 ،َدِة او ن وَِك اُذ ذ َقََطذي إا ِِّا ِِل اََِو

 ًا رَُِ زاُل ھذا ِو . َِدِِة و ََِداِ ََ  َوُ ُلإ  ُم دُ
و اَِد ََِ اُ اَُر اذي َء إُ" : وع ا ،َد َرأُ 

ِِِ . اِد أنُ وَع آٍت إ أُورَم ِ واَُرَِل ووَف اُُ ُذواَ
ّب َُِك إرال وُوا ُرُونَ  رِم ا َرٌك اَُ  َأُو ".  

 ََِ  إََ . وَوََد ُوُع ََ ًَس  ِ ُھَو َُوبٌ "
ذا َُِِك َ  ًِ َِِش أن. َِون ُھو . َْ م ورُُوھذه ا

 ً ُذهُ أوِ . َد    نو  ُ ًَوُ ت ھذه ُروا أن َذ ٍذ وُعُ
 ُ وا ھذهََُ مُ وأ .  

ُ َدِ َزار َن اَِر وأ ََُن " ُد أََ َُ ذيا ََُن او
 َُن د َََ ھذه اَ. اوات وا أَُِ مُ  َُهُ ا ًذا أِ .

وَن َُُم ٍَِض أُظُروا لَ  رَا . ًَ وَنََُ  مُ د . إ ُمَذا ا ُھو
 ." (ذھَب وراَءهُ  َوُ١٩ -١٢: ١٢.(  

وُ ُر ُ وَ ُھَ ، ھذا اَدث ُظُِرهُ  أُد اِء 
) ِرَ٩: ٩َز .( ًِ َب رَآ َِ   ٍَا َةً "أن) ." ِ٣ :

 ُن ِ " ٍَِل َِر َُو" :"،َةً "َ   أن َُرَمَ ). ١ أي أ
 َء ا ُو ا َِطر.  

 ِ  ِن ُرُھمم أَِدَ تَ وِدّيَُِب ا  وَن ِو رَدةُ اا
مذا اھ إ  ِء ا .  ِر اا  ً ِ تَ ُرُھمأ

ََِ لُ  وع، وُ َء د تَ ُ ت ا ، دَُد  ا ط
 ًَِ ِء ا) ء٢و ١: ٦١إ .(  َِا وا أنُل آُ را  
 وُُِذ إرال  ارُ ِط ُراُطور ِو را ِ 

 ِّ ل (وا٦: ١أ .( ُبَ مُ  ُواَرَذي إَك اَن أُو إن إن ،
  ًِوُع راُ َلد د واَُدَھِد إ واَُ ،ءوا اَُِ د ُوا

  .اِش إ أُورَم

َر ٍَِِر ن ََم إذ ُِوُل أ َُ أن  ،ل ون اِ َد اأ َ
َِأ ٍَ  ِدِهُِم أوراَق إ دُ . ٍَِد أَ إ  ٌرَ ذَھُب د

 ً َُ ًو ِ َِد اَِك ا  ِ د ،ََِِس دوأو َر ،َُِ َلَُ
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َم َل أ دُو َِد اََذا ا ورّيُُأو ا ِر اَا ذَھَب إ ن
  . َُ وأوراَق إِِدِه َِر

ِء، َُُل أهُ  َن ا ٌرَ وُع ُھَوُ ٍَد أِ  وي د . ا
َء َِ إ ھذا ام وُع اُ رَك . َر  دذا وھ  ً ًَِة َز

َِرا ًَز أم وأَن . ا ٍرََِ مَذا ا َُ ُم دَُ نُھَو ا وھ
ء ا .  

ُِرو َُ ْم دُم وَ  ِ ا َِا ذَھْب إَ م ُ م . وو
َُ ،ورُوس طَِم اِوا َدىإ ذَھْب إ  ً سُأو أ . ل ذَھَب إَ

 ِبَ َدَةو ِ َبَ َطَبم، وَ  ِو را َِا . ُ ٌن أََُ أ
ِ َ ھ أن ِدَم  َُِم ِِدهِ  طُ أدَرَك أن ُ  َل ھذا . وُھَو

 ِ َب َُم أن" ٌمِ ٌق "و َُظد أراَد إ.  

   ِلن إ نرِِدي واِح اا -  ن ٌدَِو واوُھ
 ً ال  ِِت دِر اَأ-   ً ِوَت َرََُوُع اُ ُذُ

ُ ُِط ھذا اََُوت َُم  ُِن أُود وَُن ا)ودَُِر اَِ ن ) أيذا
وتِر ھذا اِ وَنُ .  

ُل ُِر اِل َُِزَة َوِن ِ ا ا ھ و زاُل  َُ
ِ ان، ھَ ُث ُد ََب ِ اذي أطهُ اُ اَ اُُم ذَك 

َرًة أو ھذا   أن ا ت . اََُوت اذي أََذهُ َن اُود
 ًُِ ًَُ ًُرو . ِلإ  ◌ٍوٍحُُوِ َنوُع أُ َل ،

اِت ام م ِدر أن  ََُن  وُ لُ ود، أنََُن ا وتَذ اُ أن
 َِِ ِنُ) ١٨: ١٦.(  

َِ َُُر اََُ ،ِرىُ أو ٍََطرومَا ً . ھ َََا نو
ن ُھم، . ٌِق ِم  مَُِوو ،ا  ِ ِب ُظَن إ  و

 ُ تََ ،مھذا ا  ً را مََُوُع ووُ مَُ ذاو
  . اَ ً ِراً ِل

َرَ َُد ِل أن َن ا  َ أن نُظَم وََُھ وأن ، ِبَ َ
َ َُر رِ اَ ،َُل ِ ون، ُِظوا . ن ََل  ًَن ِم أ

 ِبَ ِل ن مھذا ا  ُق زاُل َن و . ََِ إن" "

 ،ً ِرَ " إ وُدَ ٌبَ،ِرج " ذان ھ ُروِجُ وَن وُدَ أي
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وَد ذَك ُُد إرُُم إ ھذا . ام ََُوا وُِطُوا اَ اَ اُم
ب ِص ام  را ُِدَ وا أدواٍتُوَُ ما)  َوُ٢٠؛ ١٨: ١٧ :

٢١(  

و رِدئ اُد اھذا ُھَو أ أن  ِتد ن ًداِووا ،ََطُا  
َزة، ُِظوا َم َن اوِت ُ ََوُع ِوً أن  َُا  راوع اُ

ِم"ُوَِظ  ق اا "–  ب أي . ِ َب واُدَ َف ُرواُظأ
 ََِ ٍَطر.  َِ طِت وو ُوا   وظ ِل اِراَك ا  وُعُ َ

  . َن اواِر اَدا َ َِدِة اِب اَُوِديّ 

 ََُظِ َأ د َدةء اُؤن ھ ِددا َل إو ُ ُظوا أِ
اَِ  ِ اِح اِن ن ھذا ال را .  إ ًَل أد وو

 ُ ،وسُُوِدز َُوس اُ م ا . ِوُر طُول ا َن رىُ  ل
َِراً  إدًى ِت اواِر اداِ ھذه اَ َرت َن ُوع وَن 

ن؟ و ِدِه اُم، رَ  دَدة ااَ ّ رََك اذ َ َم ُا َ
ُول ُوُس  ََ . ال  طرِق ِدق را ِّوُر طُول ا

  .اَظم

  

  اَلُ اِس

"َ َءِت ا"  

)  َوُ٥٠ - ٢٠: ١٢(  

ُروا    َنذص اِن ا ٌق ل ون اِ ِد اداُث أأ َُ
 ًَراً راَح   أن  ُ ود َرأَ أ . د َُوا َر اِ َِِِ .زار

ونَ  رََل ا ، ُرَظ َن ٍة ر لُ  وعُ وَلَ ُرَ" : ذا وُھ
 ." (اَُم د َذَھَب وراَءهُ  َوُ١٩: ١٢.(  

ُوا ھذه  د د ٍة وُُ ُوَنِط َِ واُ ون ددة اء اَھُؤ
ظَُا . ِمَ ًَ وُ وعُ َُدِ وَنُ أن ِ ُ طُ ًت دا د

 َن (أو٣: ١٢ ُو ط ). ١٠: ٢؛ َسَم، وَا ُ بَذا أھ ُ 
. ب إرال اُر، َل أن ُروا ُھم ُِِم أن َُ وُوا ُِرنَ 

ن إ رذه اھ  َ ُِ وب أنَُوُل اُ را ُرُِ ، َوُ ِل
َِم أَا وٍح إُُوِ ًَ وُ تَ وع اُ.  
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 ،َِء ُوِوَن إِ س ِنَ  ھذِه ا ِ ِ " : ،دَ  ُدرُ
َِب ھُؤء اُوِن؛ ِس أََر أدراُوس ن طَ ." أن رى ُوع

لُ َطُب ھُؤء . وأدراُوس وس ِ َدوِرِھُ وع َُ ، ًِ
 ِوُا ُِوَ وَنَُ أن َ  نلذا ا ِِراَء َل ِ  . إذ

  . أن َرأَ ال َِِن ن ُوع

لِ  وُخ أوُُ َم  رَِل اِدا وٍت إُ وٍلَ ِق َُر ٍَ
ا را ُ ُظ ذيھذه . ا ُظُر إُت أُ ،ُظُِت أُ ٍة ر لُ و

ُد ُُ ِوُخ اَ  ". َد، ُرُد أن رى ُوع: "اَِت دَُ َن 
 ُم أَت أو أي واٍظ آر ن ھذا ُرُد أن رى ُوَع د :نَ 

  . اََر

   ،ََُوَن ُرؤُُط َنِوُء اُؤھ وُع أنُ ََِ  َنرُ
َد إُن ان"أَُم،  ََ َُ َءِت ا) ".٢٣: ١٢(  

 أن ر، رأَ َِت اذه اَر ھ ِراَء َل  وَعُ
 ِِو َِِ ن  ا ُُ وأو ِد تَ . َل وَُ َل أن ِ ُ َل د

) ". م ِت َ َد"اَء راً،  َوُ٤: ٢ ( َُُوَرَح إَإ دو
 ر َِد م أنُ ََأو ،ِِ َُر وَنَُ أن َ  ِ ل

  ٍدَ لُوذا ابھا ََِِ وَنَُ أن َ َن ِر . َرأُ أن
) ". م ِت َ َد: "ُوَع لَ  َوُ٦: ٧ ( رذا اَر ھ ر دو

 ،ِِوِ"د ْلَُ م و) ".  َوُ٨: ٧ .( ُ َرأُ أ ،ِ ِح اا 
ُُِْ) ".  أٌد ن ََُ م َُْن د َءت َدُ م " َوُ٢٠: ٨(  

َر دى ُُطوَرة  َدهُ ُوُع د َل،  دُ ُر َُ م "ھذا
 َُد ِت ا) ". َوُِك ). ٢٣: ١٢و  َن ُ أ َ تَھذه ا

ا ِا ِِ دِءَا   ھ–  ،َِوت، اَب، ا ِل اَ ُل إُد َن
 ُِِ إ ًوُهُ ُو طو ِ ا ِِ إ رَِ ذيل اا َداو

َِ ن ذيدّي اُن . ا ِطر ان أ ٍدِِف واِ ُوَن َُ نا
 ً ال  د : "أھنُن اَد إ َََ َُ ِت اَوُل . أُأ قَا قا

َدھو ََ ََِ ْتَُرِض وا  َِطِا ُ َ ََْ ْمَ م إنُ . ن إنو
ن ُِبُُِ َُ ، ون ُِض  َُ ھذا . َت ََِ ٍِر َِر
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 إ ظَ مادٍة أ .ََ ُِد ٌدََن أ وُن . إنُُث أَو
ِِد وُنَُ ًَك أُھ بُ . أا ُُِرُ ُِد ٌدَن أ وإن ".  

َرَت" طِد إ ِ نولُ . اُذا أذه . ون ھ ِ َ ُبا  أ
َ ا . ھذه ا ُت إَِل ھذا أ نوَ . َكَِد إ َ ُبا َء . أ

 ًُد أ َُدُت وأ َ ِء َن ا وٌتَ . َل ،ََِو ًَِن وا ذيا ُ
أَب ُوُع وَل َس ن . وآُروَن ُوا د  ََُكٌ . د ََدَث َردٌ 

وُت َل ن أُِم َر ھذا ا ِأ .َن َدماھذا ا َُوُ . َرُحطُ َنا
 ًِر مُس ھذا اَر .َا ِذُب إرض، أِن ا ُتََإِن إر وأ ".  

 ٍَِ َِن ُزًِ أن َُوتَ " أ راً إُ َل ھذا . َُا َُ
 . َ ُُن  ََِن اُوِس أن اَ َ إ اد َت إوُل أَُ َف

) ". ن ُھَو ھذا إُن ان. َ أن رََِ إُن ان َوُ٢٣: ١٢- 

٣٤(   

َطَن ن إََء،  إَ  ََِِدِم إِِم اواِ، إَََس 
ؤاُل ذا ُؤُِن اَُض وُ ؤُِن اَُض ار َرُح اطُ ُث . ََدأ

 ِِظ ّمَدى أھُء إََإ) ِِؤال) أو إ " : ،َرََ َق دَ ن
ّب؟ رت ِذراُع اَُِِن إَِرى " و َد  ُء أَمُ إَُ ،رٍن آ و

 ِوَن أُوُ َأ َ ُب أنَ وُن اَُ ًن، أَدِم اَِ ُوَبَن اذَك ا
  ).١٠: ٨؛ ١: ٥٣إَء (ُ ؤُِون 

وُر َُم َز ًَ ًد" وُع اُ مُ َل . ُمُ داَم  ُرواَِ
مُ  ظم اَُدِرُ ِ وُرذَھبُ . ا َنأ ُم إَِ  ِم ظا  ُرَِ ذيوا .

  واُِوُر، آُم اُ داَم ور َء اُروا أَِِ ور . مُ ذاِ وُعُ َم
  ." ََ وإُ ََم

َب َن  ا وع أنُ وَلَ  َوُ ُسَِ ،َطَذا اھ  ََا
ِِ َ إ ھذا ام ِوس، . اُُود وسُ ِم اَُ َ واِرِه 

 َم د ِمُ َل د ،را ِِ ُِ ن ًزاَوُو ًِوا ًر وُعُ
،  أ إُن ِ )أي أن أَُبَ (َ أن أُرََ : "اُوِس ھذا  هُ 

 َن ُلَرُُد اوُص اُا د، وأوا ِ لَ د، وأوا) ".  َوُ
ََ ِر ن إِل ). ٢١ -١٤: ٣ ِح اا  ُھ َطھذا ا 

 َُر ذاََُوا َِواا ِرا َرُد ا ، َوُ .  
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ب، إََدَم ُوَرًة  ا ُِواُ َنو ،َِِ َل إو دو
 ًَ ًَد َل،  ِز" َِطِا ُ   َِ ْتَُرِض وا  َْ م إن

َدھو َ .رَ ٍرََِ  ،تَ ن إن٢٤." (و ( ًوُ َدَمَِد إ
 ًُِرو ًوُ َمُ ً وِم . طََُن ا ََقَطَظم، إم اُا ُوو إ

َن ن ِم ٍَ ُرواَُول  َ ،  . أن  َنِدُ  أ و
َ  ًِ ،ِدُم ُوُع إٍت َن   طس اِوا ا ً َظ َدورُِ

 طا . ،ً"،وُ َف ِلَق اُِوا ز  "–  وَنُ َف ُوا  مُ
 ً ِم ُروُأ) . ٢٨: ٦.(  

 ََ  ذاوھُھ ُُ .  زَرْعُ م أو إن َِطِا ُ  نَدُ م ن
َ ِ، وَ ھذا َدى اُر  َد رَُ َ َِ ،راِبا . َد نو

َ ُذوٍرُ َة د ُُِ ،رابا  ُنَدُ .  ً َدأُ أوذا اوُع ھُ ُق َطُ
  ،ِِب ا  ِِو ُق . ،َطِا ُ َ َوُھ ُ وُل أَُ َوُ

 ا طرا ن ھذه ھ ،وتََن ا ُوَمََن وَدُ َب، وأنَُ أن َو
  . ُِ  ُ َُُراً 

 َُ  ُو ً وهُ َرُد ٍصَ أي  ََدأُق اَطُ مُ َُ ًذا
 إذا َدَو أُ . َُوع أ ََِ ٍر قَِم ا وُع ھذا اُ ُمُو

َِ  َدأِق ھذا اط ُُُدو َُُ وَف ،َُذه .  

 َُ ذيَدأ اوَھَر ھذا اَ ًِ ُِوُ طرذه ا" : ن بُِ
 َُ ُُِ . دةٍ أ إ ُظَ مھذا ا  َُ ُضُِ نُد ." و

ً أ ً اِل اُرى َُ ِو ِق اطھذا ا) . ُو٢٣: ٩- 

٢٥  ُس ٣٩: ١٠؛ر ٣٥: ٨؛.(  

ِن ا ِ ِو رِق اَِض ا وُع ُھَُ ُمَُة .و  َمَ
 َُھذا إَِر ًَ ُل  وُل، َدٍَل أَِ . زَدِع اَُل و َُ َج

لَ  روا ،َد دذا اھ  َ ُل َُ . َفِوُ أن ِ وَنُ ن
ِن ا َل رَِف اوُ أن ُُِ   ً ع ِن ا َتوَر ا ِب

ِ را َِ َص أو . ھذه اَُ أن ِ وَنَُ ن ُ أ وُع ُھُ َُُ
َ َظَ ور . أنُزَا  َل د ُمَرَُدهُ ا  ٢٩: ٢٢وھذا  

  ."  َ  َُ أَد َطُ أن "ُِهُ، 
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َُ . ،َص َ، و أن َُِظ  ُن ََ طُ أن
 ،َِِ ٍرِ َرَوُن أََُ ،َُ َظََ ِوُل أنُ ذيا ريََُِن اا

َر ََك ُوُل، . ََِِب ُوع و أن ُط لَ" ِ ُسِوَف أ
  " وأُِس َُِظ ِ ؟

 َ ذاَت ِداِ َرٍة  ِق طواِء اا  ُضُُت أرُ رَج . وٍم
ُم ُوا َُِدوَن أن أََل   ،َنَدِھُ واُ ر ِلدِن ا ن ُسا

اَِ أطَوَل وٍت ُِن ر ُوِدُ م ھِ  ِظ ٍََن . طر
 ُوُل أَ ُرُھم َرَع ُ ،رَأ ًَُوا طَرر وأٍَد أُِ ُواَِ ُ مُ

َ طم اِرا مَُ وَنُُِ مُ  ،مُُوَ ". ِرُف أن ُن ِ ط
 َو اَس ُھت، . اوواَل اط َِا ر ٍَل وإََِ ََ ذا

 َُ وَفَ ِّوي ٍلَِ َ ُر .  َُ ُقَطُ َن وَعُ َم أنُر
 ًدّي أََوى اَُا  َُ َُ نق، وَوًى أَُ . أن ََ

َ رَِ وإ ،ِ رن اِر ً ِر َ َِكَ.  

 ُ أن ُُِ  َ َُ وٌرُُُد أَوُ ُ ُم أَُ وَعُ نو ،َ َصَ
ِِ ََ أن ُُِ . ِل رُروِج اُ ِ َِ  ُدوَدة َطَرةَ َدَ إذ

ِ ِم ِء أ ِ   أو ،َ ِج اَن ُز . َلَ أن ِ ،ً 

 َِ ا  َدةِل وار   و     ِب رَِ َل را
 ِ زذي . اِد اَ ً َر َُ  وأن ًَ َنَِ  أن ِو

 ِِن أ َ ُش.  

ُ  ُد أن َُوَت وَُونَ : "َرأُ  اَِد اَدم   راِقُِء ا
 ًأ َُُ  ذيرض اا ) ".ل ٢وَُُر ). ١٤: ١٤ َُ  ُ إن

ِن َن اُر، َُوُن د  وا َِِا  َُِ أن إ ِ ن ِدَ
ُن وٌت ذات ر، وھذا ٌر ِ أن . ُ َ َدىً َأَ 
  َُذهِ . ُنُِ  ذيرض اا  راِقُِء ا َ َد دَُ أن ِ

 ًأ َُُ.  

 ٍَ ََن  وِرُُ َ و، وأنُِ َ ِطَ ِرَفَ أن ًأ ِو
. أٌص َُروَن ُراِھُوَن ِ ). ٣٤ -٢٩: ٢٥ون (اََدس 

 ي أو ،ََِّزاِد اا  َن اَ ا َُد ذي َ ََ أن ِ
ََرُأ َُد ٍصَ .َ ورُُ َ  ن ُر ذَُ وُعَُ" : َُِ ذا ُ 
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ا ِطُ ذا ؟ أوَُ َرَِو ُُ َمَا َِو َر ُنن ا داًءِ ُن
وھذا  ". ُُس"َدل " ذات"ِدُم ُض ارت ِِ " ؟

 ،َُرا" َُ أو ُھِو ََُر ذاَِو ُُ َمَا َِو َر ُنا َُِ ذا ُ 
 َ ا ِِرداِد ذاَل إُِ َِطُ أن ُُُِ ذا؟ و؟اَرھِ) " ُسر

٣٧ -٣٥: ٨ (ن ُھَؤاُ ُدَِ" :  ٌدهُ أطو أ ُنا َُِ ذا
 ٍَطَِ َن م، إنل ا ّلُرض، وراِت ا لُ ِ ُ وَكُُ

ؤاِن " ذا ُُِن أن ُِدَل اُن َُ؟"و، " َُر َُ؟ ذان اھ
 ُھ   ھا َِ.  

ُف اُوُس  رَُ"س "ِ " : راَدة أي أي ، رِدَا  ِا
ٍَِِت أُرى، ." َص اَ ُل َُ ُزاً ن ُلِ ٍن ََِري آَر
ة، وَُُم ُوُع أ ذَ َدًةرَ ً َِ وَنَُ ُدَك أنرُ ُ و ً َِ وُنَُ َك 

 اَردة وَت ََك رَ اَلَ◌َم ِرهِ  ِا  ِوُذه ا َت َ .  

ل وَن ا ً ُرَو أُھ ِ ؤاُل ا ُن . "اا طُ ذا أو
ُن َُ؟ ٍت أُرى، َُِل ذا ُُِن أن ََ ا "داًء ن ِِ؟

م َِرْف ." ن أِل أَ ََِدس: اواُب ا َِن  ُق ُِِو
  .ُِو َ ،ِِ ََ َر ًَداً 

ب ا إ َ د ًوذَُ وُعُ  َم د د . ْم دُ م َوُ
ذا ُھَو َُب إل . اص َك و َُ ط َذ ًَطُ أن ُقَ 

 ُُُھود ودِد اا َُوِر ،وع اُ . صا إ َِ نو
  ُِو ُ م ٍة َََُ َكُھ ،ب اَ  س َؤُا

ب  وعُ ََِواُ . َُذ اِ  َف  َرَد أظ ن  راِت ا
"َف  ِ زا َِن ا ُل رُرَج ا أن َ "ھ ا ُ . د

َن ن أن   ن  أ  َل د ،ِ َ َُ أن َُُ وُعُ َن
  .َُوَن ُِرَن إن م ُزَرْع  اراب

َُ  

وع اُ ُم َكَ َصَُ ِدُر أن  َك ھو أ َِك أن . واِ
  َن أِل أھداٍف ُوط، وَِك  َُ أو أن ،َ أو أن ،َُِ

  ِل أھداٍف  َ َُ أن ًَدف  –أِل او ِ ِل أي
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ِ َكَ  أن ُ ُدَكرُ ذيوُع . اُ َُ د ذيُل اَو اذا ُھھ
َب اذي َء ِِ إ ام ا ََوا د.  

اً  د َطَرَبإ ، ھا ِا َُُ ْتَأ د ُ َرأُ أ . ھذه ا
َربَ " طم" إِھ ٌَرةُِ . رََ ِديِح اا  ْتَِدُِد إ َد

َ.  ،ُِر ِزار رأُ أ ،ونُ وَدََُم وار وُعُ رأى د" َََزإ
َرب طوِح وإ ر ". إ َِ ذاُر ھُِ" بََّر أو اب اََا

س دُن ." اََِ وِأأ َ ٍَِو ًوُع وُ َفزار وِ ِر َم
  طَ–  َوتاَس، . َرض واوإ ِ طَِن اطُ ِبََِ ًِ َن د

ُق ِ ِوٍَ أَم َِر ِزار دَُ َن ذيا . َدھ وُعُ َن ذاوھ
 ًِن ُلُ طِت ام ا ت ُِرُُ وُِوُل أن  َُِن 

ب ا ِب إھ ذا .  

ُِ ،رُ   لِت إَداِ  ًَ َدوُ َءت  وعُ َُِرَ 
َِرا َِ  ٍنِ إ ََُرَ سإ أن ،ُوُس ور) . ُس ٤ر ،

١ ُو ،ب). ٤ ا إ ًوُُو ،ََِِوُِو َِِِر ُسإ ََ د . د
 ًُِف و َن دَع ن رارََذ اَ إ د ماِت ا وُ لُ َ ٍَِو

ِ َِطَُ ٍوت، َِ َِ ٍر رٍ   رِضا ُُط إ َُ . ُرََُ
ھذا أََر وٍف درا ِّ أِل َرُ وع ا، وُھَو ُِذ َر 

 َِِِ َِِم اص ا ھ ب، اا َِ ِل.  

 ،ًِ َل ة َل ااً، و د تََر طإ َُ رأُ أن" ُول؟ذا أ
َ؟ و ن أِل ھذا أَُت إ ھذا ام ن ھذه ا  َ ،با أ .

ِد إَكَ  َ ،با أ) ".  َوُ٢٨، ٢٧: ١٢.(  

ب،َُ َُوُع د َن  ا  ًَ  ،نِ ُداُؤهأ ُ َرَِ
"ََُ أن ُطَ  ُُ  ن، أرَص آَ) ".  د ). ٤٢: ٢٧و

 َُس ِن أن ََُص ارن وأن   ،ًَ وُلَذا اَن ھ
وا  َكَ َصَُِن. ِت ذاَرََن ا ًداَِر وا َك أن . أن  

 أن َر أن ََُص َكَ  ن، وإرَص اَُ َر أن . َذَ إ د
 ٍَطر رَذا ا َم ،نرِص ا َر وُعُ . ُ َرأُ أ

 ا": اظَ ھذه اة  كَ أَد إ َ ،واُب !" ُبذا اَء ھ

www.arabicbible.com

info@arabicbible.com

الخدمة العربية للكرازة باإلنجيل

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



 - 38 - 

ء َن ا ِا را" : ًُد أ َُدُت وأ َ) ". وُ٢٨: ١٢ ( ظذه اِ 
وع اُ ة ن ِا را.  

ون َف . اَُد َن اَِة ُھَو ُد َن اة؟  اَدُ  ُھَو 
 َد ؟ ُد َُ ِكََو  َنل، وُ را َ رةا ِِ وُعُ ََ

 ًِة را  ،ب  ِذِهوأ ِ ِضَُء اإ مِ أن)  َوُ١٧ .(

ْت َر ٍث وَِن ِ ًَذه اِت  دَإ ا َُ َص َ دو
 ،ا" ُد  ُب، أا رضأا  َل . َكَ ََطذي أُل اَا
 َُُد أ) ".  َوَُف ) ٤: ١٧  َرَة، أظ وُع ھذه اُ َ د
 ُد َُ .  

 ،ِّ ا ّرا ا رُب واَِل اA. W. Tozer َل أ ،  أن َ
ة ذه اھ ََُ" : ورة أُا  ْلَِك وأرَ ْد َ ،ُبا –  
ْد َكَ  –َُِد َِدِ أيََ ن  َ ط نة !" و ُب وُروُح اَ ھذا ُھَو

  وِتَا َ ُِ ِبا ِ ن َلَِ د ،وع ُھُ ھَ ا
ب ن. ا ة ذه اھ َ ُوُب ن ا ِوّي ا َِق : "أ د

 ًُد أ وَف أرض، وا  َكِ ِل ن دُت و"!  

ِوع اُ ة ِل ن ًِ ُبَد ا  َف ُوا  . و
 ،َ د ،ب ا ُِواُ َن"،َكَد إ َ ،ُبا  َك " أَذ ذوأ

ا َِن اء، أظََر  َف َ أن ُواَِ ازِت  اوابَ  را
َِ  ََ ِرُضَ ا َھ را .  

ُن . أَءُل  إذا َن َِك أن ِ ََُدٍق ھذه اة
ُِ ٍءَ لُ َل مَ ً . َوھَُف ور ھ ُ ِا ِ ُ  ُر

 طَ ُس دُُب اا . أ َُُ س دُُب اِوا  نََِوَن أَُ ْقَُ م
ِ َزَرَ وَن ُھَوَُ ُ  ل ،ِوَل ذوا ُ َوَرَِ م . وو

ََ َلَ ُ ُْ .ُ َََ د ِ أو َؤھ ََِ َنَ  َر َن أن
ََ  .،وعُ ِلِ ب وا َََ َلَ َر أن ُِ . م ُن

 َِِ ِل َبَد ا َُِ ل ،ََ َلََِ و ،َََُد أ َُِ ْقَُ.  

هُ  ھذا اطد َش ُوُع ُلَ   إ  . وُلَُ َوُ :

" َِ َ ،رع زذاِر اِ َل وتَُرِض وا  َُ َ وَف أَدُع
َ ُرُِط َدأَ اَوِت واََِ ". َِِر وا أُظِ ،َِِِ ذا َرَحَ َد أن
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 ." (أٌد َِدََِ ُإن َن : "اِن  وَِك دَ ُولُ  َوُ
٢٦: ١٢( 

إن ِذي اَن َُوَن "إنَُ  ُدهُ ُِوُوٍح ُھَو اَول، 
َوَھُر اود اذي ." ُروِح  أََُُ وأُُُ ُھ، إن ُوا َُوَِ َقّ 

وا وَُِ نذَك اُو َُواطُ نَ  ط ،ذاھ َُ" : ََ مَُِ إن
  ."إُِ ََم َُِدوھُ ،ِرُُْم ابُ 

 د ُ وا ، ِ ا َدُِت وا ُر أ َذَراً، أَ ًداُت و
 ،ًِ ُ ،ًداَر و َدت أََل "أَة، ھ رَِدي اُ ِك أن ََ و

 ُل؟طَن ا ردد اذا اَن ھُِِ ِت "ولَ تَأ  ُر أُأَذ :

ون َل إِذ ھذا . م، ُُت ُُِب ھذا ادد اَر َن اود"
ِا ِ ن أن أ ًُر أ رُ ُتُ زامِا".  

 َا  سَن ا ُنَك اوُن ُھَُ نذوم، اا  رَرِة اَ
ةُ ِِم  إزاِم واَِد ھذا، َول رة: "َردِذه اِس ھإ . قَ ِكَدََ

اً  أر اوم، أ وُھَو، ." َ َِكِ  د ٌِ َِ ٌر َكُھ
 ،وُل اَََُ اِ "! ِْش َكَ " ِِا ُ" َكِوَ ُزَر َوَت ُھأ

واُر اُطَق اود ِ َك، ُھَو ُ رُدهُ أَت، . اِّ اُطَق
ُب َك أن َ َََُل ُ  ردُ  و و ". َُ  ُضَ ھذا ُھَو

َس ٍَد ُب أَظُم : "ُوُع  ًِد َم ُ .وُع واَِطِ اِم واَل
 ِِ ِِل أن أ َُ ُنا ََ ن ھذا، أن) ".  َوُ١٣: ١٥.(   

 اِح اِدي ََر، َد أن َ ََل إِ َِزار َن  
َج أن اَوت، أَر ُوُع إ أن ََُ م َُْن ََِِب َوِن اب إ

وھَُِ نذر اَََك اِأُو َََِِ ت ل ،ََ .  وُعُ َق دو
ِء، أو ٌك  ،ََُُُق ُوُع  َن ا ٌدَر ُ ُس أا ُ ذي َظوِت ا ا

 ًِ" :مُِن أ لَ وُت َر ھذا ا ِن أ َسَ ". َم  أي أن َبا
) . ذه ات َس ِ أ ،ل ُِم أُم َوُِن ) ٣٠: ١٢َھ 

َِ ٍَِرَ   بُھَو وا ُ وُع أُ ُرُِ ،نََََُن . ا ُ و
ُب أرَف اِب وَر ارَف أ ،توِب طواَل اا َ ٍدإ  َُره.  

 ً وُعُ طَو، أُھ َََِِ ْنَُ م وَت ا أن َِِد إَ
َُو دِن ا ًظ :"مھذا ا َُوَُن َدم . اذا اُس ھطَرُح َرُ َنا
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 ًِر ".ُھوَ ا م،  نھاِت ا ُو لُ َ ٍِو ًطداٍم وإ  ُلُد
 َد ود سإ) .  َوُ٣١: ١٢.(  

ِرُ َُوع َد ِدا َِدُ َِوع  و أَرُت  ،ًَِدأَتْ 
 َث اا َِِد واِت َر ْت رََوإ ،َن . ا ذاوھ

َوا وُعُ َن د ُراه ُذُ سإ  ِ ُر اِا َ ُ
ب ن . اددا  رَم ھذا ا د٣٣و ٣٢   َوُ نإِن : "١٢ وأ

َا َِذُب إرض، أِن ا ُتَََن . إر ٍَ ِ أ راً إُ َل ھذا
  ." ُزًِ أن َُوت

 َف َذ َوُ ُرُِ ،لن ھذا ا ِث ِح اا  وُعُ َر
  ٍَِر  َ َُِا َ َا ََر ن َرُِذي أا وُ وسُُود

ب، ُوا . وِط  ِ إرال راَد اَدُغ أ ُت ِت اَ دو
 َِرأُوَن ن َِ اتِ  ِا ِ ا ُظُروَن إ . َطَد رَن و وُعُ

ب، وأَر إ ھَِن اَُِزَن  ا  ِِوَ َنَزة وُِذه اھ
: ون ُھُ ،ُف ُوُع وداً ًَ ." إرَُت ِن ارض"ِر، 

"َا ِذُب إرض، أِن ا ُتََإِن إر رِض ." وأِن ا َد إر
 ا  َقُُوا وو ُِروا إظ ِس ُن او ، َُذ أ ب

  .اص

 َنأ دُل اِر ُ" : إ َ َا وس أنُ َن ا َِ ُن
َ ُ أن رََِ إُن ان. اد َت إُوُل أَ َفَ . ُنذا إَو ھن ھ

  ).٣٤: ُ١٢وَ (" ان؟

س، د ِ أَِ ًط " إُن ان" دُِب اا  ٌَرة ھ
ون دُ ُر ُوُع إ ِِ ِن ان، ن ھذه اَِرة ." إن"

 ُن أء ، وُھَو إُن ِ اود اَوُود، .  أََر ن ذكَ  أ ِ
ُ ُِنُ    ُ أ َُن ُھوُن اإ.  

َُ وت َا ن وَنُِؤُ وُدَُِن اَُ مَ . َرَِ وا أنُو ل
 وَِك إ اد َِم . ادَِد اُر اأ ُُُوَ  واَُر د واُ إن

 َروا ا ن واُووا وُ ،لٍَل أَِ ِ ذ ٍمو ،ِ ِلَ
 و ھَِل ُن  رَا  ِعِا َِ  تَ دُ ا ِواَا .

  ).٢٩: ١؛ ُوَ ٧: ٥٣؛ إء ٣: ُ١٢ُروج (
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وُر َُم زً "و اَ، أَب ُوُع ُ ؤاِم َول،  ا
م ًَ .َِد ظم اَُدِرُ ِ وُرُم اُ داَم  ُروا.) "  َوُ٣٥: ١٢ (

ذي  ََُُل َُُ ، ُھَو داَِ . ًُد ُھ رً را ًن
ِإ  ِزِر ُ ا ُ ِا َُر طهُ . ا  وُعُ َم" : ُدون

ُور طَ  ،) ".  َوُ٢٢: ١٥؛ ٤١: ٩ .(  طَِ ُف ار
وِر اذي َد، . ُھَو َرُض اور ِس اأ  ِ إذا  ُس أوُ ُمَُ

ور  ُ ُط اَزدَ  َن ا) ١٦: ٣ .(  رآ واٌب أ
 ُھوَ   ِؤاُ  ُ ُُُِ  وِءَ  ًُر داِ َنا ُن، ُھَو أنا.  

 وُفَن ووُف اَ  

ً ُھ وُر  َس ُھَو  َُ ُراه ،وعُ َ رَُوٌب آ َكُھ
وا رِء اَر . انُ  َم إھُ وا، وُِس آَن ا را رأُ أن ن

 ِءن إر رَوا . أُطأ   سَا ِر رَأ ًَ واُطد أ
  ِِر) َوُ٤٤: ٥؛ ٤٣و ٤٢: ١٢.(  

ِ َرأُ ا مُ" : َلوُع وُ َدى : ل  ُنِؤُ َس  ُنِؤُ ذيا
ََذي أر .ََذي أررى ا را ذيأ. وا وراً إُ ُتِ د 

 ُ ن لُ  ما ظا  ُثُ   ُنِؤ) ".  َوُ٤٦ -٤٤: ١٢(  

  ًِ ُفَِ َن وَعُ أن  َوُ ُولُ را َرََق وأ دو
 ُد َد اطَِن  .ُُِِظِ وَ  َرأُ أ ،ِ ِح اا  ِوا إ

،  أنُ َد اَل اذن  وٍت دَِ ًظِوُع واُ َدى ،واَُرو
م ْم "ل َرَُوا َِن، . أُرُِوا ِء اَِض  ،ِم ََُوا َ ِداً 

 !" (إٌن َّط ل ھذا ان َوُ٤٦: ١٢(  

َن َرَُل اِوار َ ُر ،ُِِد . َن ُِوراً ِرُ  ًد أنُ وَع 
 ََظول، وََا  ََظِوَوُع اُ َأ ِ ذيَر اطا ُُِ أُُطٍر 

ُا  َُظون، وُ زل ا . واِرا  ًِر ًوُع أُ َن دو
 ِّداَنَ . ا وعُ نِدراً  وَُ ًظوا ًوَع ! أُ أن  َوُ وُلَُ ذا

 َُن ُم ََُ ا ،َل  –د َن ِظ " ُِدي"َن  ط أ َس
 َُن رَ َُو ََُم ُِطن .  

ِب واَو واَن ُھ ،رِِح اا  وُعُ َرَأ د و
) ٍل ُطَق  َوُ٣٠: ١٠ .(   ُِت إَ وا ، ُا َِظِ 
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 وََك اذ  لُ را َ ُراهذي أواِر اا  وُعُ ُوُلَ وَف ،برَ
 ." (اذي رآ د رأى اب: "اَم َوُِت ) ٩: ١٤َِذِه اِ 
ِا روُھوَ ! ا  ِِت ذاُوُل اَ ًرطھذا ا " : ، ُنِؤُ ذيا

 ...ََذي أررى ا ، ُظُر إ َد".  

ُ ل ن : "ُمُ ُف ھذه ات  ،مَا وراً إُ ُتِ أ
 ظا  ُثُ   ُنِؤُ) ".  َوُن ) ٤٦: ١٢ ُرُِ مُ ِل
 ُر َُ  ً ا َوُ دا" :   ْنِؤُ مو  ٌدأ ََِ وإن

 ُُم. أَدََص اُ لَ مَن اِد م آِت  ". ُروَن ھذه اُذَ ھل
َن د م ُ  اِح اِث؟ َُو م ُرَْل إ ام َدِ 

 . (ام، ل ََُص ام َوُ١٧: ٣(  

ُھ  ُُولَ وُھو" : ُُدَ ن َُ  ْلَ مو َن َرَذ . ُمَا
 م أََْم ن  َِن . اذي َُت ِ ُھَو َد ُُ اوِم ار

 ًذا أُوُل أو ذا أمُ اَب اذي أرََ ُھَو أط وَ  ِ . ُمََأ وأ
 ٌ دةٌ أ ھ َُ َِو أن) ".  َوُ٥٠ -٤٨: ١٢(  

َم ُوُع ارَ اظم أن َُ َن  د ،ِ ِح اِب اََِ
 َم . ِّديِا رُق ھذا اَطُ ،َطھذا ا    ُ ُِن أُ د

 ََُِ  َتوأ أ ُد ھذه ا ن ، ُ ُھَو َُظوو َُ أن
 . َووُع ُھُ ُُُوَ  وَھُرَ ،ً ط" : ِقط  مَُِ م أوَإذا َر

و َج أ ن وُ دا  ،با ِ َِمَُد ب أنا  . ا ََُِا
  ." ُُِوھ ھَ دُُم

ُر  ِم ُوع ر وعُوَُد ھذا ا ،ًِ رُتََأ ذا : و
ِ، وَ ُولُ َ . ُل َِل َ مُ  ِح اا  َل و

ُِدوِن ُور،  َ : "اِح اِس َر ِط) ".  َوُ١٥؛ ٤١: ٩ :

٢٢ (ُدَ وَف ُهََھ هُ أوذي روَر ا ا نم آِت . "و أ
 ِ َم َء واا ِ ن ُطَأ ٌَُد طرَوُ  نم، وَُد

." َم ِ اب  ،ُِدوِن أن َدُوا أَُُم د رُُوَن أو َھُونَ 

ِل، ھذا ُھَو ُروُح ُ ََُ وُع َوَل اطر ا ِرُف أُ داُن 
.  
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ََ َِر ن إِل  ِح اذا اھ  وُعُ َون ُھ ،ً
اهُ، ؤدُ  ًَُ َِِِ  َُ ذيُص ا َك اذ ُ ؟ إ َوُ " ْد َ

د : "ود َل ذَك، أَُ ابُ ." ََك، أ اُب، وأرِْل  اُوَرة
داً  دَُ َُُوَف أو ،ًِ ُت ھذا ". ُم ذيُص اَك اوُع ُھَو ذُ

َُوَ أن ُ ُدهرُ ا َِطر با ِ ِ.  

ُھَو ا ُُدسَ ووَح ا را ن ُنِؤُ َكِوَ ُن ُھَو إدراُكُن؟ ا  د
ن، وأُُذر نَ َكطمأَ ًن، وََ ِن . ًَ طُ ُنا

ُ ِط ِر اس  رَأ  َِِر.  وُك ُش واََو اُن ُھا
َِ ذيور اوى اَُ  َن ُه.  

و ِھَ اة؟ اَةُ ھ ُُ  دُ ُُِ َك َل ِذَرٍة 
اةُ ھ . اَةُ ِھَ ار. ُُط  ارِض وَُوت ََِ َِ َر

َق ُ وُس اةُ ھِ . ذاُر َِك اُِ  ُذوٍر رة ط ا طرا
 رماول ھذا اُ . اٍت ر َث  َرُھمَن، أِطا ُس إوُ َِر 

 ُ ُ   ُ أ ا َ َِب) ط٢٠: ٢.(  

ھذا ن ُھَو ُوع، و ُھَو اُن، و ِھَ اة، ََِِب 
 َوُ ِلن إ رََ ِ ِح اا.  

  

ِدساَلُ ا   

 اَددة" ِوا"  

)  َوُ٣٨ - ١: ١٣(  

  اِب اُدس َِو  ن ُرَُد أَوُ . َوذه اھ
 ٌَ اَو اَر  َُ) ُروجُ١٧ -٣: ٢٠ ََِ ُد ). ٢١ -٧: ٥؛َوُ

 ًأ  َِو ُُ س دُُب اا ِ ُ َظُوا ُوا . ُِرُ
 ھ ََوَظَم اأ ن وُعُ 



َ  وُص ا َُو ،ِ لُ ن ِ ُ
   ھ ،ُوَد ا َِا َ َِوا ن ُرُِ د ،نَ َِو رَا

 ُِوَُ برَا) ذي) ٤٠ -٣٥: ٢٢ُح اا  ُ دُ نا ُِظُر إ
ُ ِوع اددة  َِو إ)  َوُ٣٥، ٣٤: ١٣(  

َ ِرُب  دِرَك أُ ُج أن ،رَ ِث ِح ا َََدأُ ِدرا إذ
 ٍَظِ َوَلُدس، أطُوِح ا را َِوِ ، َوُ َل َ  ا طرَن ا
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د أُ َوُع ُ ََِطٍب، ل . ُ َرُف َِِظِ اُظَ ھذه اُ . ِوع
ُون )٧ -٥ (اَوَِظ  اََل  زل اََ َظِوَ ،) ٢٥، ٢٤( ،
َ ِر ن ) ١٦ -ُ١٣وَ (وَوَِظِ اُ ھذه  ح اا أن 
َ ُھَو  َوُ ِلل إُ رِل اَ وعُ َُك  –ة واَُِ نذُدوَن اَِوا

  ُا  َظِا– ُا َظِ لِدا ُ ُنُِ ة ذه ا .  

ٍد  رُ ْنَُ م  ُف أَِ ،ذهوع ھُ ِتظ دُرُس د
 (ت ِِوار واَِدةٌ  ت د ََدأَ . َُراٍت أو ِظت ٢٥، ٢٤ .(

 ًأ ًَوُوَ ت ًَِداً أ ت، طرَحظِوُع ھذه اُ َأ َد
 َ ،ًدُرُس ھذا اُطب . َك اذن َُِوهُ وِ َِواٍر َ أُ 

 َِدار وَ ثِِح اا َِ ُل إَِ َد ،وعَُ َولطا
ا ََِ وعُ  واَُل َطَرُُرا ُد أنَِ وَف ،َِ ذيح ا

 ٍَِأ .َظِ ِ َُ  وَھَر ُل َُ مَِِِأ  ُُوا َنو.  

 َدأُ دراََ اِح اِث َر، َُِد ًََ آر درا َِذا 
ن إ ّمُِم اِن ا َث َنَم اََد إ َن وَعُ وُھَو أن ،َوُ ِل

ُلن  رِب ادرم، وء، اِظ، اوا َِد.  

ُ َِوة ُأ  َ  ََِا ََُد ََدأ د . مَُِ د مُُ إذا
ا َُِ مُرأَ أو ، ِذاا َِرا ،لََا  َظِوَُف اَِ 

اَُد ن ھذه . ِرُون أ أُؤُِن ن ھذه اَِظ أَُِت  إطِر َُوةٍ 
 وُعُ مََُ نذَك اذ وأُو ُد َن وةَُأو  نا َُُوا ُرُوَُ

َرُ .ُ د ظِذه اَر ھُس إطر ُفَِ َرَوَع إُ ُب أن
َُم َُوُوا ُ ،َُم أرََُم إ ام  َر، وََ َُس (ار١٣: ٣- 

١٥ .( َظِھذه ا َُأ أ"ُوا  ََوة اُ ".  

ُل ِث واٍت، وَِت  رء اَب ھُؤ د َدر َن م ُھ رةُ ا
ب، آُِر أٍر  َُِنَ .  ِد إََتاُھو ا ذَھَب إ َل أن  أن

ل اََ َر رء اھُؤ َ رىَُوًة أُ َُد . َظِذه اھ ُذا أ
ُل  ".اُوة ا ارة" َُ   ،ًا د ٌَ تذه اھ

ُ َوع ارة،  ِِث َو مَُ ن َدرذل ا رء اُض ھُؤ وَُ َن ََ
ھُب إا َُوَدَإ ا َِدِوا َِ ر وات.  

 ََا َ٣٥، ٣٤؛ ١٧ -١: ١٣(ُر(  
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 ِل أطَوِل َظَُ ٍوع َوُ  ََدأَ ا ر طا ھذه ھ" :  أ
 ِ َلَ وُعُ من ھذا ا َِلََِ َءت د ََُ ٌِم أن وُھَو ،ِِد ا

َُا م إُ م، أا  نذا َُ  بَد أ َن ب، إذا إ.  

ذا ِن " وَُ ِبَ  ُنط ا َد أُء وََن ا َن
 ََُُ أن وِطُرَا . ُ ٍء إَ لُ ََد َد َبا ٌِم أن َووُع وُھ

َِ ِ رَج وإَ ِ ِدِ ن ُ وأ َِدَ . َُِ ََِء وَِن ا َم
 َزَروإ ًََِ َذذ . وأَل اُُل أَرَِ ََدأٍل وإَِ  ًء بَ مُ

 ِ ََُو ًِزرا ُ َن ا ََِ) ".  َوُ٥ -١: ١٣.(  

ُُِر اُل اُرى أنَ  . ذِه اطر اَ دِء َُوة
ن ُم َُوُن اَظم  اُوِت   ُوَنَد واُ  ًِ َلُ را

 ُُ َؤُ وعُ َن ذيا .َدِ    ، َُو ا مِِرَط  واُ
ن َُوُن اَظَم  اََُوت   ُوَنَد واُ)  ؛ ٢٨ -٢٠: ٢٠

 ُو٢٧ -٢٤: ٢٢؛ ٤٨ -٤٦: ٩ .( ُطُ َِا ن واُم آُ ُضَا
ُس ُو ً ارض  َؤُو ،ِو را َِط )٦: ١ل أ.(  

رُد اَل اذي أوَرَدهُ ُو َن  هُ ُھَو اأ ََُُذي إا َُطَا
ُل وَل ن َُوُن اَظَم َُم را ََِدُ َ وُعُ َوَب َف . د
 ََدأَ ھذه اَُوة ارة َُم ِِم ٍر َن َ أن ُدَم ھُؤء ا

 َك ارة، َِت اَدةُ أن . ، وأَذ َدوَر اَد ََََءََ . َُر
 َِِدِ ِم إ طُوِل ا وَنُ َنذوِف ا َل اُُف أرَُل اَِ .

ُوف ِل اُِل أرَ وَنُُوَ َنذُم اُد ُھََن ا ،نَن . و ذاوھ
  .ُُذ َدوَر اِد د أَذ وًء وَدأَ ِل أرُِل اذ ُوعُ 

 أن َِ َر َ ذاھ ُدو أن ،مُِِِل أرَِ َدأ ُ َرأُ أ َد
ََء إِ ن : "رأُ .  ًََن ُدُث دَِ ُل ِرُ َطُرس

  ذاَك ُ َل طُرسُ َتَ ُ َلوُع وُ َب؟ أ َُل ِرَِ َتُد أَ
َك ََُم  د و َُأ أ  َنَت اَُم أ . َلِ نَ طُرس ُ َل

َل ُ . أُ َُوُع إن ُُت  أَُِك َََس َك َ َب. ِرَ أداً 
َل  . َُس ِر َط ل أَ ًَدي ورأِ ُن ُطُرس، َ د

اذي ِد إَََل َس ٌَ ُ إ إَ ِل ِر ،َِل ُھَو طِھٌر . ُوع
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 ُُ .مُُ َس نِھُروَن وم طُوأ . ََُُ َرَفَ ُ  . مَُ َل َكذ
  ).١١ -٦: ُ١٣وُُ) ". َم طِھرن

ِق ن ھذا ال، دَََ ت َرَم  ِح ا َِِدرا 
 د أر  ًوَن أرُِ ط واُ َسا أن  ،وعُ َِر

م َك ا  م طُوَن اَو واُ .  وَنُِ ط َلُ روا اُ َ
 وَل رِضوعاُ َ َدٍةِ . س أوِول اُ رطُرس ُھَو اُ ُروا أن وَ

ِدس  اَََِء واوا ًِ ،وعُ ُ َرَبَذي إا . ،رھذه ا 
بَِ ُل أرَُُم روِن اَِ ،ٍَدَ َت ََد أ طُرسُ َن . ِْطََ م

َل ذكَ   طُرس أنُوعُ ُ َرَبَإ د ، . ،ُرسطُ َل" ،دَ 
؟ َُل ِرَِ َتأ "! ًِ ٍََ ٍَطر طُرسُ ب رَب ا" : ُمَ َتَ

َك َُم  د و ،َُأ أ  َنا ".  

َك ا َن أ ك؟ََن ِرِِؤُُد اَل أَََق وََ ھل  ا 
 َد إ َنو ، َدَ  ِداِ ٍََ ُمَل َزََوعَُِ ند وادَر ا .

، َرُت ََ  ًَر ُطُرس ََل ِرََ َدِ .ََ رُت د .

؟ أَت َُِل ِر: "وودُت  أُوُل اِت ذاِ اُ َ طُرس 
ََر ا ِ ز َلَم وََ" :طُرسُ ل ً"!  

 ًِد طُرسُ َن د ِِرهِ ن َر  د . َك إنُُت و
ؤاَل طرٍَ أُرىَ َط .َن أُد اُؤَن د َََل رَك رُح ا :

ن َِِل ُوع ا، َرّب ارب، ََف َُُر و مَ ُل رََك 
ِق اَون وِق ََدََك؟ ھل َِك  أن َ ََك َن ُطُرس، 

َر َف َََر د َل ُوُع َدَ؟ وََ وأن  

اً  دِ ٌل دٌد َوطُرس ُھُ َ وعُ ُوِب ن ُرَُ ذيدُد اا :

َك َُم  دََت َُم ا" و ،َُأ أ  َن) ".  َوُ٧: ١٣ (

اً، د أُِف أَم ٍَر ُ َؤَن ُدوا  د ًَُِ تدُت ھذه او
اَء ُ ُوِم زٌِت . أْت أو ر دة اوا ُت ھھذه ا  تَ

 ًَُِ وَنَُ ُن أنُِ  ة اا  دىُروا إََن إذَن اؤُ
َُ.  

 ا ذه ان ھ دًةِوا ًَ لَا  مَُ ِرَكُأن أ َ
ُدھُِق . أِ ِنط طَُ َ نََزو  ُت ر ،واٍت ِة د ُذ
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 ُِھوت ُِ .ُو زِت اَ و َِِد َن وِع َزوُِر ُرِظ 
 ِ رََن ا رآ ب َِزوو  َدَث ، ِرَ ٍََ   رَا

وََِن ِدثُ  أ ،ًَدثَ  زِن اَِ ع َروُ َرٍة َ . ِنو زِت اََرَ
 َإ راِن ان ا َُرة َرِت اََوإََْ .  

اُِت ا ت ُش  وٍَ أُرى، طَْت  َس ط أن 
 ً ِإ ًو َِن أ ًل أ ،نََو زِن اَ َزِةا َِد ُوَمأ

 َُدث ة أن ذا ب را َ ذا َرُھمُِم، وأن أ . ھ و
 ،ًُل داراََم اأ َِا َُ أن . َءْت ِ َن ُبُُت أطُ 

ُِطَ َََِ َِز ٍَذه اِِت اَُو َذه اة، اَُ اوَدةُ 
ََت َمُ اَن  : "ھُ َُ  وُع ُِطُرس ا َدت  ًَُِ آذاك،

و ،َُأ دأ  ُمَ َك) ".  َوُ٧: ١٣(  

 ُ َُُ  ِ ن ُبِ  ًِ ،ةھذه ا  . ن ُنِأُؤ و
 َِِأ  ًوا ُلَ ،ِرُ  ِرُف د ، ًو ُ أ َِ لُ

، ََُوُن ُت ُوع وإ ذَك اَوم). ١٢: ١٣ورُوس ١(اَرة 
  .اَذُوَرة أه َدَر ِز ٍَرن

ُ دا ًَن   ، ًَِم َُِط أٌد ُوع، ل وَرت  َُُرصٌ  
لُ  وَُتَطُ ما َُ ُرص إ . ُِط َن طُرسُ ُدو أن و

ُ َطَِ رى ،وعُ ًَ َمَُ ن ٍَُر ُ  َب . وَعأ د
 ََِ أن َر إِظَ ُرس أنطُ ن ََِِط إ َِ ،ُرسطُ وُعُ

دُ . وُع ن َِل ِرَِ، أطُ وُع ُِطُرس  ًظً آر
 ُن َج ُوُع ُطُرَس  َطََب ُطُرس ن ُوع أن ُُ َُِ، أَرَ  أ

 ًَِ ِِِ ِلِا إ . َِِل ِرَ ط إ ُج ل.  

 َك ام،  ِت اَ ا  ِمِ وَنُذَھ ُسَن ا .

َِن ا مَِِِد إ مِِز إ ًوُُروَن ُر واُ دم، و
َِط رم اِدا ُقَِ ُرَُن ا . ت، أوَا ُوَن إَ واُ د

وَن إ اداِء  ،ًََم ُوُوا  وُدَ واُ  ُث مُ ٍقدَ ِزِل إ
داً  دُ ُِِل أرَ ِد رَُ ل إ ،ًَِ ِمِا إ ٍَ.  

ِا ََِدِة اوا ُر إُ  ِزوَرة ا ھذه ا  أي  –ُم
 ِل اص، وُوَُد َُ ،ًَُِل ط دُ ؤُِن . ادد
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 ً ُر َطو .ََإ  رى، وٍُت أ . ِ  رَ  ُرَ  نو
 ِ ،مھذا اُداأ ُ . َد د َج أن ن ،ًَِ ُ ُداأ ُُِ دو

راراراً و ،ًَ ًدا دُ مَِ راً، أو أن ُج إ ل ،َِ َدِة او
ِد ِل أرِ ُِرار رَُ.  

ِّ، أو ا  رِء اَدَة اِ ب رَس ا ذا أِ ِ ُ  ،راكِ
َر ن َِل أداَ. اَضُ  َذ ن ً ُج َدوِر  ُم أَ َوُ . د

 َرَطُو ط ُِر ُ  َنِوا ،طِ ِرَفَ ُج أن ،ُِطُ
 ١(ن ُل إم  َوُذا). ٩ -٧: ١ُدُث ھ َد نُر وَِ وُنَُ  ،

َِ َدَة اوا . طن ا َوأي ا ،ُُِل أر ُھَو ُُ  لُ ل
ُر  ،َنَ َد أ ُُ ََظ ًدد ُ ا  َِرَا.  

َُ ُ َرأُ أ مُ ُول" : ُ َس نِھُروَن وم طُموأُ . َرَفَ ُ 
 ََُُ) ".  َوُذي ) ١١ -١٠: ١٣ِن ا َُُوَ ُدزَا ِد وُنَُو
 َُُُ . وعُ ِت واَُِ د ل را طُرس وُ َ  م ،نو

ُم إََُْم. أُم طِھُرون: "ا  َهُ   . وَنُ و إ إ
  ."َِل أرُُِم ن َوٍت َر

ِ  ُ ِا ُُِ مُ" : ،ََ وإ َُ َذم وأََُُل أرََ د َن  َ
أُم َدُوَُ ً وَداً و . ًَََل ُم أََُوَن  د ََُت ُم

ُد واَُُم د ََُت أرَُُم، َ .ُوُوَن،  أ ذكَ  ا ُت وأُ ن
ُ . م ُِب ُم أن ََِل ُُم أرَُل َض  ًِ مَُُطأ 

 ًم أُوَن أَُ مُِ ُت أَ  . ٌدَ َس ُ م إُ ُوُلأ قا قا
 ِدِه، و َ ن َظَمأ ِِِرُ ن َظَموٌل أُم إن . َرُُطو ،ذام ھَُِ إن

َُُِ ".) وهُ  َوُ١٧ -١٢: ١٣(  

  واٌب ھ وا ، َن  َوُا َِِظِ ن ََإ د
 ََِِطُ–  ُرسطُ َ ََُر ذيا ِا رم ا أي ا–  ََل ،ً

ؤال" َ ُت ُِم؟أََوَن " ذا اِ  ! َن م؟ِ َ د َن ذا
 َِدو ُِواِن ا ًِ ُھمطم، وأََُُل أرََ د َن ُ أ ِِواا

 أَطُُم ُ" ،ًِمَ َق ِِ . ،ًِم اَض، ٍَِل ن َوهُ أداً 
 ََ   ًم أُوَن أَُ مُِ ُت أ) ".  َوُ١٥: ١٣(  
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 ض د مذا اُق ھ َطُ َف ُسوُ ولُ را  َرَد أظ
  أن َُوَن ِ ُر ا، وأن ِدَم اُؤُِوَن ُُ م 

 ِ ً) ٥ -١: ٢ .(ُق اطا ا َِر ط ِدّي وا ِّ
 ،ً وَ ب رَل ا ن َوة ھُذه اوُع ھُ  َدأ" أن ُطَف أ

ِزّي اذي َدأَ " أُدََك  َرّب؟ رِل اذا اِق ھط ٍَُل طرَأ ِ
َف أَطُ" : ُوُع ھذه اِظ، ھ ن َل َ اذن ُِرُھم

  "دَك؟

ؤاَن، ھ ن ََل  ِن اذرِح ھط لَأ ٌَُد طرَوُ  ُرَ
 َُ ٍَ  ُن َنذَك اوأُو ب رَك؟"، ما ُِأن أ ُطَف أ " َمُر

أن اَر م َُْن وا ًًِ، إ أنُ وَع َِل ًَ آر ن أِل 
ُل د َل أرَُُم رِت . ا  ُُؤاُ م؟ِِن أ ََُ ذيَو اُھ 

ل ودِد اا  ِ َُا .ِ  ھ َ َُا ََرَ" : بََد أن أ
َُ اذن  ام، أظََر ُم ان أ ََدى ُ ِِم ".  

ُمأر ََُدَ َل  م، أُ . مُ ل، أ رء اُؤ ََُذ أن إ
 ً .ل ن ًطَ  وا َُ م ٍََطرِ مُ َأ . ِِ إ  َوُ ُرُ

ُ ُوع َذي أذ ا ا ُ  لذا اھ  اٍت ر َ .)  َوُ١٣ :

 أداً إِر َوِِ ). ٢٤، ٢٠: ٢١؛ ٢: ٢٠؛ ٢٦: ١٩؛ ٢٣ َوُ َس م
ُ  ُوع أ ا طر ًوَُ . ر َن دو د ،ًَ َنِ َدو

 ُ  وعُ ن َف رَ ،وعُ َُ دو ؤ را" :  َذي أن، اِھُد ا ا
 َِِدِ طَ ن َ َ دو ًَََو ًُوُ َو) ". ٥: ١ُرؤ(  

س َُوع،  ُھو  دُِب اَن ا رَر ا مُ ا دُ  َوُ َن َ
ُل ٍَء َذََرهُ ن ُوع؟  أو" َذي أا "! ُُِِِر َُ  وُعُ َرَد أظ
َل ِر ،ََن َُُر ََِط ٍن ود . ََ ُطُرٍق َرة ِث واتٍ 

 ِِطرٍَ أُرى َ . ،ِِ  ن دى ِل أ رء اُؤ َرَد أظو
َن أن . دَ َل أرَُُم دَُِ واُوَُ م ٍََطِرِ مُ أ ُ وا أُظِ

 ضَم اُ واُِ . ُوَھرَ َن ھذا م ِِ  ن لِھذا ا.  

 د ،مُِِر َِِم وُ ِِ  َن َطِا روُع اُ ُد َؤُ وَف
 ِ ُ  َدَردة"أدا َ ووا ." اَُ م أنِ مُ وٍح أُُوِ َم د

 ادد. َ َُِِل أرُِل ِم اَض َِوة ا ٍَطَِ مُ ُرِظُ
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َف ِ َم أن َُطُوا ََ َدهُ د َل ُم أن َُوا َُِ وأن 
  . َُِوا ُُم أرَُل ض

دة ھدوع اُ ُ ِت َو" : ًَ مُُ وا ُِ أن . 
 ًَ مَُُ وَنُِ م أَُُأ . ِ َن ذي إن مُ أ َُِرُف اَ ذا

ُ) ". م ُبُُ م ٍَِض  َوُم، ) ٣٥، ٣٤: ١٣ََُُل أرََ د
ُم ض، . أَ َلُم أرُُ ُواِ وأن َُِ واََُ م أنُ َل دو

ُھ  ،ً مُُ واُِ م أنَُُُ َن واٍت، و ِث مُ َو أ
ُم َِِل أرُِِم أ.  

 ً مَِد َن ،َرةَوِة اُ ل رء اُؤھ ِ َقََإ د
وا ُوَع نُ وَع أُم. ٌَء واٌِد ََُرك د أ .  َوُ َب دو

 ،ًِ" ُھ ُ  ُ ُِ ُن ً أو  َ١." (َو أ  َوُوُع ) ١٩: ٤ُ بَد أ
ِِ ھذه ِل ُُُِ م  َ واَُو مل، وُھ رء اُؤن، . ھو

ُم  َوَع أُ ُھَو أن َُو ُطَ  لُ ،ُا  وُعُ م َإ د
  .وُھم أَوا ُوع

 د لُ ُُُوَ  وَھُر َن ،لُ ر دةدَا َُ َوُع وُ طأ
أََرى أَك اِس ََُِك  اِدة؟ أُرُدَك أن ُِب ھذا : "واٍِد ُم

وطرِِ ذاِ ا  أَُُم، أُوَك ان أن ُِب أَك . اص
ُوَن ھذه ِن دُ َذهُ ود وَد ." ھذا َطُ  َنرُ ن

َِوَرة: اَِ وَنَُر وَفِذي، و مُ ُم أَ ُمَا.  

ُل، َُوَن أن اََض ُم ُوا َن  رء اَة ھُؤ مُإذا َدر
ََُ وَنُِؤُ واُ مُ ن، أي أورََُم ان ُرو را دِ َوُا ِ

ِل ُروَِ ن َنَُ مِِوَ .ورَُن اِ َدُ َن ُدُھمداً . أِوا نو
ون، ل َن  رِرُب اُ نَُ م ُ أ َ ذيراً، اَ َن مُ َرآ

راَِب ن. َُل َََِِم ا َُ َن ودَُا ِِوَرٍك . إَُ ٍمَ ي
  َن ُُِن أن ُوََد َن اَُوِر واَر؟

َ َلُِ َدةِا إ ًِ ورَُن اِ َل ََأن أ بُِت . أََ
 ً ُھ . ُھِ َرظ مَ نرض، وا إ ُ لُ َرَظَ مُ إ

داً ُوع  دُ .ِ َُُدت أَوع، وُ ِنَ أن "ھ  ُ ُد أُ ھل
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 َوُر ِرََُل اَِ ُد أنِ ؟ ھلُِ ُِسَ ذيص اھذا ا بُِأ
ُر ِرَ اَُور؟ ََل اِ ر، وأنا "  

 ِ ظراِت ُبُ وُعُ َنهُ و " : ً . َُ َد
راً ُِل ِرَُ َور   ر، وأن َ َُل ِرِ ًوراَُ مُ أنَا– 

راً ُِبَُ وراً   راً، وأن َ بُِ ًوراُ وأن– ُم اَ وَف ُس 
ُم ِذي أ".  

ََِ َوِةُ دِءََد ا َدَم ،ذِل اُِل أرَ ٍقَ ِزيٍل َر
 َُن َُرُم أ ِزُِر ا ل رء اُؤوُع ھُ . مُ َدوا وَ

ََ ُد وَُ، ُرَم أن ھذا م َُْن أداً  وا أَُِ . وُلَُ َن ُ وا أَُِ د
 ." (اً وُُُِ م أن ُوا ِأ ذَھُب َد: "ُم َوُ٣٦: ١٣.(  

 ًم أُ َلو" : ً ِم َوُطُم، أُُُر وَ وِءَ 
م، أو اِظ ،َق ." َددة َل ا ٍحَء إطَن إ َُُوُأ أن 

م، وََُُل أرَ د دةدا  ِوھذه ا ََم وأوِ رَحط مَ ن
ؤال م؟: اُ ُتَ  وَنَُأ " َم أُ َرَم، أظََُُل أرََ د

ِِ، ود َل ُم،  " َلُم أرُُ ُواَِ   مَُُُت أرََ أ
  ."إن ُُت د أَُُْم، أِوا ُُم " ًَن ُُد اَول، " ض،

ود أُِر أن . د ُ أ وَزوَ َرََِ َِِ أوٍد ران
 ،َو زوِج وا زَن ا َِا َِا  ِدِف أورِ ٍََل طرَأ

وَن ُُ وِر اود زَن ا ِ واِطِف ا ِرظ ٍح . ھ ذاَت
َوزو أ رَور، أظُُطِت او  َِِ ِ واِطِف ا ن را َ

َدَرا إ َُووإ ِدَر ھُ َل أن َُت إَ" : َِِ  ذاأھ
  " طواَل اِر دَُ وُن  اَدَر؟

َت إ ،ََُن َدَ َوِفٌ  زو د ، َلِ   ًءو  ِإ
 ٍ  ن َُْظَ  ِبََِ ،َِ  نَو زَن ا ِ ا َِ َه

ِ ٍلَِ َِدَن وا َِد.  

 َُن  واٍت، وأ َث مَُ َدر ُ أ ُُِِر وُلَُ وُعُ َن د
 َِرِ واُِرُ ً ورُ مطُ وةَِف واُ ٍءَ ٍمَ  ا .

 س، ھ  ِِ  َِِل ر ٍََل طرَأ أن ٍَطَِ ُرُھمِ َنو
 ً مُُ واُِ ن.  
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ُ اُ َِھُد  ووُب اُ ت ا ،ََ واٍت وِنُُ و
 ُ نذا َع اِب أِا   ُر َُ  ُرٍقُط وِتَ وَنَُ وا

ِو رنَ . ا ِت  وَ ،ِت ُوَنوُ ِ وَنُؤُء اھُؤ
 ،ًَ َُ وُلُ َنِ رََُوُع اُُ" ً مَُُ وَن ُ َف ُرواُظُأ ".

 أ ُرا ُرُِ َنِھُدوَن اُ َنذَك اأُو  َن ٌتْت أو ر ُ
 وَن إ َِوء اُؤھ  مَإ ، ِو را َِرُِت اَ  وَنُوُ
  وا َأ ا ِطر مِِِب إ مَُ واُوَُ وعُ ِذ

  .اََِم َوِت ُُ ًم  ًَل ُو

 َِ  ُدھَِ َرة اَا ََُول رُ را  َوُ َب د
 ً َُ بُِ أن  ُبِوُ ٍبَرَة أ طد، أدَِد اا

)١ َوُ٢١ -٧: ٤ ( ًَ َوُ ََأ د ُ ُد أ ا ُِرُ  ًِط
ِت اإ ُل إَُ َن ُ أ َِدَر ًَ َد أ َن ، ن ا .

وا : "وَن ُِرُك اَِ ََوٍت ٍَف، وُھَو َولُ  ِِدي، أأو 
 ًَ مُُ ".دةدوع اُ َ َِو ِ ََوُل اَُم َرَِ د  .  

  ٌد وَ ٌََُددٌَد َد

 ،َل ِذِه  هُ  ُا  دَةدا َ َِوا َطأ َد" : د
د . أُم َ ٍد ِ وأَ  ٍد َُم. إََزُم  وأ إََزُت ُم

ي دم ھذا اُ ُت د د مُ دُت ھذا ا دَ" :وا ور ُمَھََُ ِا ".

) ١٩: ٤ (،ِوََُ ن مُزَِد إ  ن ُتَزَإ داً وأِم واُ َلَأ
ون ان أ أُوُم أن ََطُوا . ن ُُو وأِو َِث واتٍ 

ر .ِ َِداً وأن ََِزُوا َُُم ٍَِض  ط ً مُُ وا ِأ 
  ."ا  أَُُم ل اث ن اَُ ََُ م

 ، ُا  ََُظ وُعُ ََدأ  ا َر طوَھُر اھذا ُھَو ُروُح و
 ََُوا اَطُ ن َلُ رِت اََ دة ادا ِ و صَ  َكذو

َرَ ََ رةاا ا ََُوُ  َدأ  ٍِت درا . ُ َِوا
َُل إِ َرِة اِد ادد، وھذا اُد ادُد َق  رِت اَ رَ ُدةدا

 ِ اوم.  ًََُدداً  ُ  ُد ُھودا ََُُھذا ا . ً 
ََ َِ ََُ أن َََُ وَنَُ َِ ،ءأ  ُن ا َُوَن ا
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ُِل  ر دةدا َُ َِو َطأ د ونَُ وُع أنُ  َط طَ  ،ٍ َ
ُا .  

 ََُذه اُوة ا ارة وٍف ٍل  دَُ وُعُ َمَ
ُؤُِن ) ١٧: ١٣أل ." (ذا، ُطوُم إن َُُِوهُ إن َُِم ھ" :ن

 ََ ھ َِرا ن ومراِت اَن ا ُرِرُف،  –ا  داِر
ر ھذه  . داِر  زداُد ََُك أو واكَ  ا َِطر َن 

 ا َََم واََِھُل ا  ،ا ًِ  َطوُع وأُ َ
َُا َِظ  . َُ  َوُھ َُُ  َل َُُ  وُع أنُ َمَ د

  .أِء

 اَر ال ار ،ََرأُ أنُ وَع أطًَ  أَر د  ِء
ُد ن أنَُ  ُھَو ود َ ). ٣١ -٢٨: ٢١ (أطهُ َِب    َم أ

 َُ ن َ ردَل ا ِ َلَ ن ََِر ِِ ن ِرُبَ د ، َن
اَََل َُوُد إ اِم، ُ ََظُم ام ُؤُِن  ٍَِِت أُرى، َم أنَ.  ط

 ََا ُوُد إَ َمِا ل أن)  َوُ١٧: ٧.(  

ََِِب ُوع، َت ِرَ  ََُم  ِدََ َل أرَُل اذ 
ُل رِت اَة و ِرُكُ  ُھَو .  ُوَنََ د وَنَُر ل

ِ ارة َوِة اُا  ُهطذي أا ِِ مََُ . ََِد إ وُعُ َم
 اُو ٍح ٍَق ِن اَرِق َن أوَك َن ِذِه  ا ََُوُ
ِ وم   واََُن إذَك اوهُ، وأُوَُِ  واُ وط ََُِ واَُِ نذا

  ). ٢٧ -٢٤: ُ) ٧َطُوا أداً َُِ وهُ 

ا ِزي رُل اََا  ووا َظِذه اوُع ھُ ََدأ ِ ذيُق ا
 ِ َُ ذيُس اا ل، ھُ ر َُ  ُق َطُُر و َُ دة ادا

ا ُ . و ،ا ِ  ِسأ   َِ ر ٍََ لُ
 َُ ،ضَم اَِ َنؤُا ِ  ِسُف أِوا بَُ د ُط

ذه اھ  ِرجِل واِا دَن ا ِلِا .  ُ َِا ُا
 ،ِِظ ن ٍَظ وُع أطَوَلُ  َدأ ا َر طا دة، ودا ِ َِوا

  ٌَ َؤُ َ  ُتَُ ا ھُا َا َرِة اَم. 
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"َھل أ) "  َوُ٣٨ -١٨: ١٣(  

ِ اددة،  َِوَن اذ وِل اُِل أر ِزي رِل اَن اَ
ُل  را لُ ْنَُ م ُ  ًََُ َُ د ذيا ِرا  وُعُ َفأ

 ُُُِ مُ ً َرَف أ ُ ء، وأِأ.   

 ُ َل ددا  م: "١٨وُعَُِ ن وُلُُت أَ . َنذُم اَأ أ
أُوُل . ااذي ُُل ِ اَُز َر . ََُِ  ََن َِِم اِبُ . إَرُُم

اق اَق أُوُل . ُم ان َل أن َُوَن   َن ُؤُِون أ أ ُھو
 َ ذيم، اَُُ ُُِن أُر ُلَ .ََذي أرُل اَ َُ ذيوا) ".  َوُ

٢٠ -١٨: ١٣ (  

وِح وََِد ول ر َرَب طوُع ھذا، إُ َل   : وُلُأ قَا قا
َُُ مُ ًداِوا م إنُ . ٍضَ م إَُُ ُروَنُظ ُذَن ا

 ُ َل نَ  ُروَنُ ن . وُھم ٌدِوع واُ ِنِ  ًِ ُ َنو
 ُ ُِ وُعُ َن ِذِه . أن ََ ن ََل ُرُس أنطُ ُنِ ِإ َو

 ُ َل ذيوَن اَُ .ون ُھ دَ  َلوع وُ دِرَ  ذاَك ََ  .

  ).٢٦ -٢١( ."ُِس أ اََ وأُِطِ ُھَو ذاَك اذي أَ  أَب ُوُع ولَ 

" ّوِطُرَن اِ ذا وَُِ ھطوأ َََس اَ . ََد اَ
 ھذا . َل ُ ُوُع  أَت ََ َُْ َُُِر ُرٍَ . َدََُ اطن وأ

َِِن ذا  ِ َُم َْم أٌَد َن ا ُ . َ ُدوُق َن ا إذ ًوَ ن
ذا َظوا أنُ وَع َل ُ إَِر  ُج إِِ ِد وَُ . ًَ َِطُ أو أن

 أََذ اَ َََرَج َِوتِ . َُِراء  ذاَكَ . ًَ َن٣٠ -٢٦." (و .(  

 ِ ذه ھمھِھ َرةدَوع اُ َِ ُ  .  َوُ وا أنُظِ
ات وُ  ًَن إ ِ ُِرُ  ِر أنذ  رُِ . راِر إ َِ

ھذه اَُظ راراً، ُھَك دٌد  أن َض اداِث ت َت 
 ِ ا ََِطَرِة اََدة ِل اِ ٍ . َر َقَن ا وع ذا اُد ھَِ

 ِِِ  َوُ ِلإ.  

َُ ھذه اِق ذا ِن ُوع  ھذا اَط ،دَِ ُس 
ُ وَع وُھَو َُولُ  َوُ" : ِرُفأ  ،مُُّ َسَ نِھُروَن، وم طُأ

 ُرَن إذماُ .َُُ مُ ًداِوا نات. و وُ ُم ا َُ  لُ . "وھذاِا
 َُِ  ََِزي َرُ) ".٢٦، ١٨ (  
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 َِ  أن ،دا ِن ا ً َ رَُر اَن ا ،م َك ا 
ِم  طُول اَِ ِم طَدِة اِ وَل ُءِدداٍِق واَن َط . َس إِ أن

 ،ًَن ھذا  َِو ًدَ وَنَُ  وأن ،َُ َزَُر اِ ِدھم، وأنَِدِة أ
َِا َ ِ ُرََُ ُف را.  

 ُُوَُ َن مُ ًداِوا وُع أنُ َرُھمَأ د ،لِب اََِ
ُ ََل ،َُُُم، وُ ٍدِوا د؟"لَ  ل أھ) "  ُس ٢٢: ٢٦ر ؛

رَُ ا  َوَب ُلُ م َِ َ أن واِداً ). ١٩: ١٤ طا ُرَُ
ُم ُوع ُِم َرُ َن مُ . ورُُ َدم ُرذا اَف ھََ َف ُوا 

ُل َِ وان رب .اَطَا َرَ مُُزاِم وإَُُن إ مو  َدِ
ب َُوَت  ا ذَھَب إَ َل أنَ ،وعُ َ َرةِت ا وا ھذه اََ

  .ن أِل ِم

ُول ُطُرس را  ص ٍلَِ ذاھ َ د . ذاھ َ
 ُ   َووع وُھُ ب را َ ُحات ا ر َث ُ ُرسطُ راِنُ .

 ََِ د َِِ  طُرس َبذي أراب ا طُروا ا و ُوا أنِو
اتٍ  ر َث ُرسطُ ُُرهُِ ُك دا ََ َل أن ُ أ ُ ُوُلَ ب رد . ا

ا ًَ  َُ ،ََِن ُطُرس اُرََ ا أَطْت ُوَع  رق اذه اَم ھ
 ِ وعُ ّب رِل اَِ ن لُ را ِطُرس وُ ِلُِل أرَ ِرإط  . د

َت ھذه اَِظ إِ واٍر َن ُوع  و راَرَة ان اطُرس اُ ََأ
  .وھُؤء اد َر

ُؤ ُِرا ِِواُ  ًؤاَنِ   َن ا طُرسُ ُِب . طَردر 
م َن  ا  وعُ ُوَبُأ أن ِِواَن ا ،لُ رء اُؤ وعُ

 ًَِوا أُطَرَ ذدراج اِل إَ   ُ ودَُا . ُر ،ً
 َُن ٍض إَ ُث ََ طُوَن أن ُراُِوهُ، َن  وُع أُ  َوذا ُھھ

ؤاَن َرَح اطَ ُرسطُ َد" : َ َُأ ذَھُب؟ إَ َنأ د إَ 
  ).٣٧، ٣٦: ١٣." (كَ 

ِث ََر ُِطِ ً آَر  ُح اھذا ا  َِ ا َُطرا
س، اذي َرَُ ُُم  درا دُِب اِدِئ َدرِس ا ن بَُا َِ

أَ   أداً أن دَع َم اِت أن َطَ  –اِس واِرن 
س دُِب ا ِراَء َل ِرَل اُ . ذاِنِن اؤا ذاِن اھ
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 ذا، ا وَُ ولُ رس وا ،وُ ن ًَِراَ أُرس، أطُ ُطَر
 َح َطرا  رھمذ وَم اأ  َبوع وأُ ١٣.   

 ُ ح، وذا اھ َِ  ُرسطُ َِِأ  وُعُ َبأ
ُِل ارن  اِح  رَك اِأُو َُِِرس وأطُ َِِأ  َبأ

اََ ِر را . َُِأ ،رِل اُ رِء اُؤھ  وعُ َُِوأ ً 
 َوُ ِلن إ رَ ِا رِح اَح ا ُرََُ ،مَِِِأ . ُ ِ

ِث َر ِح اا َِِ  لِ ُدَوُ رََ ِا رِح اا.  

ُ  ،قَِل اذا ان ھ ِ َح اَرأُوَن ا َ ن وا
ا اح،   اِو َ اَِِ ا َطَرُ َطُرس َِ  ھذ

ُل را ِ ََُِظوا أِوع . وُ َِِوأ  مَُِِدرا  ِد ُزوا َر
و .َ أَِِِم طا َِِظِ وَھُر ھ َُُِو.  

آر ن ھذا اِل اَد، و  َ أَُِم ري حٍ 
 ، أن  ُا  وعُ َِظِ ِن ُم ٍتإ ََِل أر َص أو َُأ

ِِ َرا دَر ھذه ا ُُت أطَر ا َِِا إ َِأر.  

ب واَُمُ  رَو اوُع ُھُ ،حذا اھ  وع؟ُ َون ُھ 

اُواُِ، اذي ُُذ َدوَر ٍَد وُدُم َذهُ َِِل أرُِم، ُظِراً ُم 
َُ اَُوى  . وا ُِ ن مِوُو َُُُر بُِ ذيا ، بُِا ب را ُ إ

ُم ُھَو أ  ً مَُُ.  

 َُ  ُن ُھَوُن؟ اُھَو ا و َُُ  َلِ ُ . ُن ُھَو أنا
ب وُ لَ َِ  اس، ُلََ  هُ ن  را َ َِ  َقَطُ

 وا ُِواِن ا وعُ . َسا مَ نو ، ب رَل ا َو أنُن ُھا
 ،َِ  مَِ نذا"َف أَك؟َُدأن أ ُطَ " ََل َو أنُن ُھا

 َََ َدِھُ أن مُ ،َُوَُ أن ب را ُدرُ ذيا ِ َََوَطَن ا  ُ إن َُأ
بّ  رَل اِ .ؤال َرَح اط َو أنُن ُھا" :َُ بُِ  ِ و إ 

 ِؤُ بأ  ً  َكوُن ُھَُ لَ ،ًَ مُُ ل ورِن اَو اُ
 َن اِدَُ َِت َ ھذا ام؟ إن َم َُن ُھَك   َن 

 ذا أِدِدَث ھُ ُن أنُِ  َلَ ُن أنوُن اَُ َدھ ،ِدأن  –ا
ُ وع ُِب ً َُ  أ َ)٣٤.(  
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  ،ُروٍطُ ُدوِنِ بَُ د ُُرهََِ  َةُ ِھَةُ؟ اا َِھ و
ُلَ  را ُا بَأ . ِ  بَُو بُِ د ُُرهََِ  لُ ةُ ھَا

ا.  

ُوا إ ر أن ھ َ ،وعُ إ ُوا إَِ وى وأن وأنٍن أ
بُ م  را أراَدھ ة اَن ا  ِو َك ا ُرواَِ َِِل ِدرا ن

َوُ ِل ً . ت َِن ِدرا َرَا ً  د١١ -

١٤  َوُ ِلن إ . َُأ  و ،ب ُھَُذا اَم ھُ أن م أن وُُ
، اذي  ُُِن َُث َ ُھ، ٢٧طُُوا اُُوَل  اَُب َرم 

بُ وع ا . دراََ إِل ُو ،َدداً َد ار رِت اَ ُُمأ
 ،ِا" َُْأ  ً؛َ مَُُ واُِ م، أنُطُأ َدًة أدَ ً َِو م أُ

 ًَ مَُُ ًم أُوَن أُِ) ".  َوُ٣٤: ١٣ .(   
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الخدمة العربية للكرازة باإلنجيل هي هيئة إرسالية مسيحية شغفها نرش كلمة 

الله يف العامل العريب عرب اإلنرتنت وعرب وسائل إلكرتونية أخرى. وتقوم بتوزيع 

الكتاب املقدس مجاناً للجالية العربية يف أمريكا الشاملية والقطر العريب وبلدان 

العامل. باإلضافة إىل مجموعة من األقراص املضغوطة التي تحتوي عىل كتب 

روحية، عظات، تراتيل والكتاب املقدس. 

ملزيد من املعلومات الرجاء اإلتصال بنا.

يحفظكم الله وميأل حياتكم بالصحة والسعادة والسالم. 
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