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ل ولُ اَا  

"َِووأ َِأ"  

)  َوُ١٤: ١٤ - ٣٣: ١٣(  

 أن ُِأُو ، َوُ ِلِر إ ِتَُ ن ٍب َُ لُ َِداِ 
َ نذَك اُو ِتُروض ا َرِدي ُھَو أن أَُوَ َا ِ واُِ

، واَُ ُم إَل ُو َدداً َد " ِظِل ا"ن َرَ  واِن
، إذا ََرأُم . ار َوُ ِل مَُِدرا  ِ راِرِ وَنُ  وَفو

 ََِل أن رَ  ذه اھ  َرِت اََُو اذي ُھب، ا َُذا اأُوا ھ
  .اَُُب اِس َِِ  ار ھذه

 ،ِِراَء َدِدَِ َنم اُذي أب اَُذا اھ  دد ھذا َِ
َرةٌ  اَُب  َُ ُُدُر  ِمَ  ُدُِ ا ََرَا نذي ٢٦ا ،

 ُ ُقِ ً ذاھ َرا دَب ا َ . أو َِدرا واُُوَ ُدوَن أنرُ مُُ ن
 َِ ا َرُت اَُم اَُد نَُ مر، وَد ا ًددا َوُ ِلِم إ

 ًِ مُ َِرُ  ُواِ إ ،َِ ن ھذه ا.  

 َُا  رُتَأ ِف وََُ   َوُ َُدأ ،نرِِدس وا ب ا
 َوُ ِلن إ َِف ار اَ ِ ِح ان . ا ُل وُف اا

ھذا ال ُم ٍَِل م ن دُ َِوع ن َوٍظ وٍم وٍِء 
ُل اذن ُُِوَن  د ر ٍبدرو َِِد ن ثواِت ا َل ا ُأَه

 ٍََت . اإ ََِِص أر ِِن إ ِ َم اِا  َوُ ََدأ
  ًَ َُ ُدھَِ وع، واُ ٍَ َدوُ ٍَظِ طَوِل  َر َذ ا َِر ط

،َرِت اا   َُ واُا َِظِِ) ".  َوُ١٦ -١٣.(  

 َِووا َِا َ َِ ََداُوس اُ و اَُُ َدَمَإ  ًِ
ود أُوا ِل  اٍَِ َِِ أُرى طرُوھ . َل ِم

اوَن  "ل، ودُِ َل َُُم اُوس ِھِ . َدوِرِھم رم اُوَن أُُِ ذا
ؤاِل ُِؤال؟ ؤال، " ا  َب؟"أ َمَن " و ،ُلذا اُد ھ دَُ و

ِد َُمٍ  رَُ ن َرَوُع أُ وسُ . َدَمَل، إُِم اَُا َُوَ ،نو
داً أَُ ًَِوُب ِ . ِ  طرََ اَِ واِو َلَ   َرد أو

ُل اذن َطُ َُُوِب وأِر  رء امَھُؤ ُا  و طا َِِظ.  
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 ر ِذِه َ َإ د ُ ٍَظِ وُع أطَوَلُ ََل أ رةِة ا
 ِِوَ . ُم أھذا ا لُ أن و ِ ُذا أ ،َوةُ ِرإط  َِط" وةُا

 ِث ." ا ارة وع اُ َِد ن َرٍة َُ ٍََر 
  َُ ًَظِ وُعُ َواٍت، أ"لا  َظِوَا ". ظِھذه ا ُأ

"،ُوا  وة اُا "ھ َطوَع أُ نوةُ ِرإط  مذا ا .

ي  ذَك اَل، َف ُوُع  د م اَُأ َن وذِذ اِن اَ نو
َرُ أَو َُُوا ُرُوَُ رََ ََر . اَواٍت، وأظ ِث مَُ دو

َُم وأرََُم َدر مُ ،ِِ لَا َ  مُ  َِِدِ  ُرواُِ . َوُھ وھ
َُم  رَُ ِك أنَو  م، وُھَوَُ َوًةُ ُذُ نا ِِدر َِدَر ن.  

 َُن َطَرَؤاُ ُرُذَ رَ ثِ ِح ان ا َُرةداُد اا
ن أذَھَب َُ م، أَن ذَھب؟ وذا  أَطُ أ: "ُطُرس ُ وع

أَب ُوُع  أُ َِِطُرس !" َك؟ َُِ د أن أ ِ َكَ 
ِؤ ن ُراِن ُطُرس اَُث ُ، وُ ََوُع  َِ ھذِن 

ِِح اا َِدا  طُرسُ َُِن طَرَذن اَؤا َد أن طرَح . او
ُُل ُو ،س، ُطرُ  رَم ا د ،ِ ب رَب اَد أن أو ،َِؤاُ س

 ًوع أُ  ًَِوا أُذا وطَر وَُو . َُِوم وأَُُِت أَ  دو
َوُ ِلن إ رَ ِا رِح اَب اَ م ھذهَِِِأ  وعُ.  

 أن ٌَُِ أ  د ،َِل ھذه ا داً طرَح ُ َُ َن وَعُ
َِ  ًَ اِح  َدوُ راھ طِف، اَ ٍََُ ٍتَِ َدَمَإ

ََطُُوَ وُ َُت .  أودي، أَُ م َزَ ًَ ًد"." اِث َر
ُث أذَھُب أ ودَُِ نم اُم أُ ُوُلوا، أُ م أنُِدُروَن أَ ) ". وُ

ن اِح اِث  ٣١ ھَذِن اَن، ون ادد ). ٣٣: ١٣
اَ ِر، َس ُِم أن َرأُوا  َ٣١ر و ادد  رح اَن ا

وا َر َوُوِع  رُ ُدوِن أنِ داٍدأ ََ ُروجُوِل واُ دا–  أي أن
  .ُوَع َدََل إ ھذا ام وھ ُھَو ان ُرج ََِ إ اب

َد ُوُع  ھذا اَُوم ِراراً، َن ُُر داًَ◌ ھذِن  دَ د
ُل رَك اأُو لُ ِنأذھ  ،طُرسُ َُِن طرذِن اَؤا وعُ . اُ َم 

 َِرُ أراَد أن ا ََِب اَ تَ  ِھذه ا  ََُِوأ ن ذاِ
  .َم  إطِر ھذه اُوة ارة
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َل ُؤاٍل ُطُرس اِل،  وُع أوُ َبأ د"  أ ِث أ
 َِوََُ مُو ،َوَُ م أنُِدُروَن أِ،ً " ن أن ُدوا 

َُو م ُِْر ُطرس . ُُِظوا أنُ وَع م ُِْب ِل ُ ؤاِل ُطُرس
ِ َن َنأ ً .َطَِ َل ل" : َكن، وا َََ دُر أنَ 

 ً ِ ََُ ". ِنا َُؤاُ طَرَحَ طُرسُ َد مُ" :[  ذا ،دَ 
  ."إ أ ِ َُكَ " أِدُر أن أَََك؟

َ ِ ُداً، َن  وُع أُ ُُولَ َد ُطُرس أدَرَك أُ ُدو أن
 ِِوَ َك إذِ ُرُ . ِن دُل اَن ِر ،قِ ِب اَُا  رُتَأ و

 ُ وَن ُروُ رَُ ُُِِر وع وُ ب را  َقِذا . طَرزَ وھَ  َطٌرَ
اً أن ُطََب ُم أن ُوُوا  .ذ َدقَ ْ أَ ٌَر  د ِنَُِن ا ُ ُوا أَر

 ا َ– وتَُ ٍض ُ  َرُھمَأ د ً  ًم ُھم أُوأ ،
ِ اَِطَُ وُوَن وُدَُونَ   ل راِبا ) .  َوُ٢٤: ١٢(  

 َ َُ أن دَُِ ُ  لِطُرس اُ ِر  وُعُ َبأ
َِ ِت ا وُعُ َبوع، أُ ِل َِِِ" : أن دَُِ َتأ ًَأ

 ،َك ُوُلأ قَ؟ ا َكَ َ َث ُرُِ ُك دا َ َل أن
اتٍ  ر ". ََن و َف َل  ْ ُ ْتَ َ مطُرس وُ ِبَ  ِتھذه ا ُ

َِم واَن ا.  

 ًَ ِن ِر وَ  َوُ ُِرُ  َ ن وع وُ ِ ِِوَ َرِة
َھ رِت اذه ا َم د طُرسُ . رو َدم َمُر ،ٌَُِ و

 َُد َم ُوُع ذه ات ُ َطُرس، َت هُ   ،ل دا
َر َو ُُِن اَِر َن اَِن  طُرس، وُ َه ِ َ ِنُووَء

 َُھ.  

ُطُرس، َطَُم َ  ًََل َظٍت ط ن َوِِ ھذه ات
ب . طل را َُم أن ،مَُھ طِفَِد وا ودَدِف ا َن َما أن و

رھذه ا  ذا  ٍنطٍف و ََِر  َن وَعُ . ُِدَأ
ا َر واِرِه ُ َطُرس رَإ َُو َُ أن .  ت ُ أ أُظن أ 

 ًِ طُرسُ َطَب َد ِِو  ٌََ َِد" : قطُرس؟ اُ  ًَأ
َك  اٍت أ ر َث َرُِ  ،ً ًدا ُك دا َُ  َُك إ ُُولأ قا

 ُِرَ–  ٍات ر َث ل ،َدًةًِة وا ر َس!"  
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ُوا  م  ًةَدَ طُرسُ َ  َم وع اُ ُت ت
راب ِ اذ اَُِن وَل اَِدة ط . َُرأ   واَُر طم إُأ

اً أن َُوَن اُت اَُِ وھ َن ُوع، واُ . ُوِم د ِِمَُن اِو
ََِطَم  ا ھ ، مَُ :"مُُُوُ ِرْب طَ  . ِ ُوَنِؤُ مُأ

ِ واُِ .َرةَ ُِزل ِت أَ ِ .مُ ُتُ د ُتُ  وإ . أ
 ً  مَُ دُِ َِم . أُُذُوآ ًأ آ ً مُ َددُتَُت وأََ وإن

  ، إ ًم أُوَن أُوُ وُن أُُث أ  . أَذَھُب ُث أ وَنََُو
رق طوَن اََُو". )  َوُ٤ - ١: ١٤ .(  

 ً مُ ُوُلَ َد ُأ ًُظوا أِ" :،مُُُوُ ِرْب طَ  "

  ِدُم"َا َِِِ مُُُوُ ". ِ ُم َن ً مَُ وٍحُُو
. ٍَِت أُرى، أُم ُؤُِوَن ." وآُوا ِ. آُوا " ِد َل، 

 ُوآ ًا أ ". َُ َو ُ  ،ِِ ُوِھُ وعُ ِلَِ ن ٌر ھذا
 َ ِِوى ذاَُا  .ر اَ ِا رح اَدأَ ا مُ ِت ِا ر

ِن أو ازة دِت اد  َرأَھ أن  بُِ ا ،َِ ا َُِوا .  

رق" طوَن اَُأذَھُب و ُث أ وَنََُو) ".  وُ٤: ١٤ ( أ
َد ََُ ٌِن أن رَُ ار   ذِن اأذھ  رؤاٍل آُ َرَةإ. 

 ًَن ذاِھ ذيق ار طُوَن ارو ًَن ذاِھ َنُوَن أِر مُ ُھم أ ِرِه إ
ُوُل اذي َدُوهُ  رأَ ا ر ،ِ"كَُا ُو "ؤال ِ وَرد" :  ،دَ 

رق طِرَف ا ِدُر أن َف ذَھُب َنَُم أ".  

اب ل أد أل اداد  َ  ن ؤال و ُ  أّ إ وع  
ّو لإ ّدس ووع. اُ َبْةُ ": أَََوا قَُق َواِْر طُھَو ا ََْأ. "

ْ ُ" ِْم أف،  ِِب إا ا َِْْ ٌدَََس أَْ."   

   دِ ٍتر َ َِ وُعُ َم د د  َبأ د ،
وُ ؤاِلُ . َووُھ قَو اق وُھر طُھَو ا ُ أ ث ھت ارھذه ا

هُ ُم، َن ُُر . اة دُ ذين اَك اذ ُق إر طا ُ َح أ رَ د
ب ا  ِِوَ َر . إََل أَُ أن َ ُب َرَ ٌَِد ز رَُ ن

ُس ُ ُدوِرِھم ا َُ . ِقطر ُر إُ وع اُ ُب
هُ ُوُع ُوَك  دَذي أِن اا ي إ َؤدُ ذيق اطرا وإ ،ِ

  .اذن آُوا ِ وَُِ ِم
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ب   ا  وعُ وُتَ  را  دِھنَ . ُِھن  وھ
 ِ دى ن طّو ذيا . َُ  ذاوھ    ّدم د وع

 ذھب ا ذك ان اوي وش   د ّق طرً . اب
 ِ  دا اط ن ًَِ ًََذ ِِدَ َكوذ ،) .  َوُ؛ ٢٩: ١

  ).٢٨ -١١: ٩؛ ١٧: ِ٢ن ؛ را٧: ٥٣إَء 

ن  ن اطرق ن ل رك أ او ّد ظر   
 ط لن أ با  وت مھذا ا ء اوا وم ا

ِت ّ أ ا ھذا ام وش ّدة ث وَن  ّ ،ًم . ام
أَرُت  ،ًِدُد ات ا.   وت  اب ط

َِ َفَ  وولُ اھذا ا طُ  روع اوعا ة ن ، رُ
 ً  ر أھَزَء اُا ً  وتََن ا ََُب و ا  َُوَ أن

 ِِدو ِِ ن ً وو .وم ا ط ِت م ذا وت ظا 
  ".ن أً اقّ  "ّ اب؟ 

 ( ھل ذرون ّد ھذا ال   َوُ١٨ -١: ١ ( َء ا :

ْسِ " ْوُر اُ ْتََْ ُْةََْةُ َواََِت اََْ ِِْ. ] ََن ُھَو ا–  ِرِ َِل أي
 –  لُ ن َر َ ذيم أن اِ َن ذير، اََه ا ِ ِر

َواَ َََُِْر  ]وَوَُ ا ،َن َد  ُِذ اَدء، وَن َُ .،وه
   ؟"ًَُْؤا ًَِْ َوََ  ًَداً َوَلَََْ ْ َوَرأَْ َََْْدهُ َْداً  َََِْوٍِْد َِن ابِ 

   ِ ب ل د  َءُھم ذيا قا ق ان طر
ّوٍة  ّرد أن ون  ّن  َرَ . اّد ن ل و واء

ّدا ن ا ُرم أِب ھذا ا دى .  وا م أنأرادھ
اّد  أراد أن رى م أّن  ا . ا اّ ّدةً 

 ذ َش أن ًََِ رى أن م، أي أراَدا  ل وأن ًّر ً
أراَد أن رى َف ُُِن َِ . وَك  ٍة  َِ اََِد اََري

َ أن ََل  دُا َِ ا رََِة اا  َشُوع  .و ه  وھذا
ل د " : قَُھَو ا ََْقّ  ".أََن ُھَو ا ،ََُِ  لُو َُ  لُ  .

رھذا ا طذه  و ّمو  وع   ّرٍة ّل كل ذ
  .ول اّق ود قّ 
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". ةُ أََْ ُھَو ا" : ََْول وع  ازُء اث ن َرِِ اَظم  

د  .  أّن وع ش اة اّ، َوأَْظََر   ھ اة ھذا
 وذ ًن اة ادّ ا ر و ّن و ّ ھذا 

ة أَل، "هُ َ و ھذا ارُ أنُ وَع َء  ََ أَ . ال
َ ة كَ "أون  ، وذذَك او دةدَدِة اوِر اِإ ِ ِل ن
  )١٠: ُ١٠وَُ) . َم وََُم

   ت اردأ ھذه ا ِنّ ِن: " َُھو ََُْل  "أ َُ وا
 َم ٍت وعُ  .أھمُ  َبأ ا طرا  ُِز إھ رُ إذ 

 َِوع اُ ِتر ن رآ ًر ُفَِ ،وُ" َوُھ أ " 
 َوُ ِللْ  .إَُ م و" : ُ ُترَ أ ُ ٍَق وأن طر مِ َف  ً م

َ ُ  ِّو ن ُم  ٍة ."ِن ھِّن اھإّن ا " : َوُھ ََْأي "أ ،
  ھووأ اذي َُوَن ُ، وأ ھو ذك اقّ  .صأ ھو طرُق ا"

  ".ا ھُ ور ام ك اة

  ا  َوُ أن إ  َوُ َرأ ،َ دُا  ُ ُروا أ َذَ ْنَُ م دان
ص ذا اَن ھ وُعُ ل ،مُُص ا َو اُھ .  َوُ َرَظ د

 ُم َُْن ُھَو اُم،  د ظََر ادا رار أِ وُلَُ َن ،ن
 ِِ ن ًُوُل داَ ُراه وعُ" : َوُھ أ ". ًّر دور اد اأ

ن د . وع ھو أ ّش ّل أٍر  وّ ا ذُُرھُ و َن
َح  َِن أن اَة ا  َ  الل إّ اة،  رَ   زٌءُ

ِ اة اُ رُدھُِ ُ ل ٍن  ِوَ ًوَذَُ ت رِض ُھا 
 ريََ.  

   َِ دَُ  ًُدهُ أ ،ةَن ُھَو ا ُ أ ِِر ِا ا
ُم  درا ًَ اَُ. ھذا ال دُ ا ،َِ ذه ان ھ ُوِت ا

 ، ِِداِد اا  ُ أ رُت إَر، أَد ا ًددا  َوُ ِل
 ِِإ   ُُُوَ    َوُ رَأ . د ََ  أن  ذا

َر إ ِ ر َل ُفَ  َِ ھ ََ دُا أن ، َوُ ِل
 َوُ ِلإ  َُرأُه  ُفَِ توَُ.  

   َ ٍَ ٍَطر ُس وَب ا د ُ أ َ دُھذه ا ُِرُ
 س: "ُوُِدوا. ُوع، أُذوا ُطً أن َُروا أوَد ، وُوُِدوا ن َوق
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 َن ل ،ٍلَُر ََِ ن ن َدٍم، و) ".  َوُوع  )١٣، ١٢: ١ ن
ُم َُوذً اة،  أ ّ اس ّوًة وا اة ا ن  دُ

 من أ.  

ِت اِد اَدم دأً إََد ُ َُد أرا   َِ َُدرا  ُرِظُ َد
 ھ ًَ َمَُ وَ . أنَدأُ ُھذا اوھ" : ْدھ َ ،ًَظ َرًة ُم دُ د

َد ھذا اوَم ." ٍِص   ،نوَم اُ ََُ أن ُ أراَد د ،ً
  .ِة ٍص إُُ إراِھم ُوب، وَ ِة  وَم اُ َد  َد

  ِِة ُوُف  ا َِِوَم اُ) نو٣٧؛ ٣٢ – ٢٥؛ ٢٤ – ١٢ 

– ٥٠.(  

    دِة اوِم اُ ن َرَُ أن ُ أراَد د–   ِو َك ا أي
 َك و ُ ُدھرُ ة اَن ا–   ذاھ ِ دِة اوَم اَُ َد َ

َن اٍِث و ِة دُ ِأر  وُع اُ ب را َ ِة ا
 ًَ . َن ،ًدا َر ذيا ا ن ط  َوُ ْرُِ م ،َِِ دُ و

ََ واَقَُِ وع ا را. اور ا أن ًأ َرَل أ . ٍتَِ
 ،رىُأُھ إ ََ َء ِنَذوَر اة واَن ا ُوُع اُ . َنو

 ة اش ار وإ ُُِ ِ ن ا ََوق وار طا ًأ
 َءأ َ َُ . ھذه َُ ل ا وا َُو دةُ ھدَدةُ اِوا

ِن  ھذه ات، او. اة ََُ ََُدة وودَدةُ ا" َوُھ أ
  ."اةُ 

ِدّي ذه ا، ُھَو أن اَ اَ اُم     وا ُِق اطا
مُ ط . ُھَو اةُ وُھَو أً اطرُق ذه اِة اوم دُ   وُ ُلإ

 ً ِ َ َُذ أ تَ ً ر . نوم، وا  ًَو أل ُھ
  .اُِِن ُ أن   وكَ 

ر ،َّب  وع اُ وِدُو ِ ِ وَنُ َُ ًَك أُھ ◌َ أن و
 ًِ نُِوع اُ ِذ ُدس": أن أّن ا  ،ھو ّن أأؤ م  أ

و اوت اذي م ن  اس ّدن . ووا واَن ن أ ّن ھو
  ".ن أ ّل، أم أ أ  ّزال ل

    ًل أ د" : ن و ٍء ّل وھ وع ا إّن
  ّل إ ٍرّل أ وم أن ط وع او ، . مأ
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و وع ا م، وطون ل أّي ٍء ول وع  ّل ءٍ 
  ".ا إّم طون  ّ ،م

ُ وع   ا ِر ِن َِ ِنط ِن ُھرھذان ا :

  ".أََْ ُھَو اََْةُ "

   َطرَق آر

  د وع ل" : َُق وِْر طُھَو ا ََْْةُ اأَََوا قَ"،ف ھّو م .

َ  ِِوَِ َفأ د :"َ ٌدَََس أَْ ِْ ْ ِِب إا ا ِْْ" َكذِ َم د ،
 ِِ ن ً دِ ًر.  

د م وع رٍت    دِ لذا اھ  ٍز . رواّذ
 ِ ل ّوسأود ا  ُه وَھرَ  َوُ ِلن إ ِث ِح ا: 

ب، أ أً . أ ُھَو إُن ِ اود" ا  ُوعرَد اوا ِ ِنو
  ھذا ام طَا َُِِ دوا ِ لَ . ُصَُا  أ  ذاھ

 َن لَرُد اوا . ََن اذاو واُِؤُ م أنُ م . ِلُم إن آُ 
ُُ ) ". ون، وإن م ُؤُِوا ُم ُداُون َوُ١٨ -١٤: ٣(  

   ََ ٌر ّإ ًت دا  ، ِديّد . دن زان إ إن
راً إن ون أر ،واب ھو داً أر و ن أن ون أ

 ُُد اّق، وأنُ لَُ   وَم ِ  .آر  ُح ُھ رَُ وُعُ َن
 . ًَن اقّ  ِد وَنَُ ن ُر إا َِد ْنَُ م َكذ . ر د وُعُ َح

َِو َِِرهُ ُھَو ھ َر ُِدَ، وذَك  أُرى ِص  ذَك أنُ ل طرقٍ 
ْ " : ِْدد ِِب إا ا َِْْ ٌدَََس أَْ."  ُلُ رَظ اس وھذا ا 
س َ ِ أن : "ِن َن ا َِطُد أ ء َت ا رٌم آَس إ
  )١٢: ٤أل ." (ُص

ٍق ، د درون C.S. Lewisّدداً، وو ًت اب   
ت ارا م ون ن ،وع  ا ّراتٌ د  ٌدةد" . ّ

وون إّن وع ن ذً، أو وون طء َن إ ّن وً، أو 
 ًّر ودو دوم ور  ونر."  

   د د أنوع و ھذهم اظا را  ًؤا رأ ، 
َوَِن . َْو ُُْْم َْد ََرُُْْوََ َِْرُْْم أَِْ أًََْ : "ذھن ّس، د ل

ُد أَِرَْ اَب َوَََْْ . اَن َِْرُْوَُ َوَْد َرأَُُْْوهُ  َ َْ ُسِِْ َُ َْلَ . َُ َْلَ
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 ًََْْم َزََُ ََْْوُع أَُ  ُسِِْ َْ ِِْْرَْ َْمَو ُُ دُ ْد َرأَْى . َھِذِهََ ِِْذْي َرآا
  )٨و ٧: ُ١٤وَ ." (ابَ 

ًة أَر ُ وُع إ اب    ر َنرو ًَوأر َ  وُ ُل َُ
َوُ لإ  . ِ وُع إُ َرأ ، َوُ َِ  َنَوأر ًَ ِبا

 ُُِِر َ  َُوِة اُ  ًة ر . َُ  وَھُرَ َنس،  و" ًَت داأ
 َِِك إ ھذا  .اب. اب. اب: "َُولُ   َدَر أَھَ َمََِ با َأِر

 َِ ً ُِ وَنَُ أن َ ُ ّد، وأَا ًأ ".  

اطر ا أَب ُ وُع س ُط واِداً ن أَظِم   
 ِِ ُوِھُن أ وعُ ِتر . َد وو ،ًَن إ  َِ ُو  ُم دُ َ

ِد  رَُ ن ِرَ ِا رل اُب اِ  ُُ دُ ،ِ ِإ َ َُنإ .

 َوُھ ،ِ َنِؤُو َُِر أن َوُ ُدرُ ذيوُع اُ . ددذا اھ رأ
  .٨- ٥د أدَرَ رت ُوُع  اِت 

   َُ ، نوإ َو اوع ُھُ وِنَ وِعُوَ َ ُلا ھ و
َُ رّيََِد اََا  َن ِِوَ لذا اِل ھ ن ًأ  ٌد د

ن "د َل ُوُع ِِس، ). ٣١، و٣٠: ٢٠؛ ٨ -٥ات (
، َُِد  ذَك أَد أوَ وأوى رت ُوع "رآ د رأى اب

 ُھَو ُ  . د س ِمِؤاِل أو إُ  ُبُ زاُل  وُعُ َن
اَُم اِذْي أَُُُْم َْ ُِِت . أَََْت ُْؤُِن أَْ أِْ ََْ اِب واُب " : ِلَ 

 َََْْ َْلََُْل اََْ َوُھ ِ ْلََب اا نَِ َِْْ ْنِ ِِ ُمَََأ . قَا
 ِْ ُنِْؤُ ْنَ ْمَُ ُْوُلَأ قَا  ًَََْو أُھ َََُْْ َََُْْأ ََْأ َْْلُ اَََْ

 َِْأ ٍْض اَ ْ َ َِْْ َظَمَُْل أَََْو . َََُُِْك أَذَ ِِْْ ْمََُْ َََْْو
َد اُب ِِْنِ  َََِ . َِْ ِِْْ ًَْ ْمََُْ إِْن ََُُْأ." )  َوُ٩: ١٤- 

١٤(  

   ،وُ ،ُرسطُ ن لُ َطر ا ِا َِظَُ ن ُدوا 
واُب ُوع  ُؤِل س ُِدهُ  . وس، َُ َُ  ًَوع

 َوُ ِلوع). ٢١ – ٩: ١٤إُ  ًؤاُ ذا وُ رَحد ط .وا ُب
 ن ھذا اح ِِداِد اا  ُُده ذا وَُ ؤاِلُ  وعُ .

ُل َُِل  إ وَھِر  رِء اُؤَھ َ وُعُ  َوَب ا َُر طا
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ل، َد إَب َُذ َُوةً  رء اُؤھ َ وُعُ َُذي أواِر اا
 ِِو َل مَُ  َِِو َِِو.  

   ا ِ  د ُق ھذا ُِواِر ا وَھُر واُ  أن َ َن
هُ،  م إَُ ذيا ِل ا ما ُوا إَِ إذا أرادوا أن ،

َُم  اَِش ََِِِ، و اراَزةِ  م ودرَُأ َُو  ِو لُ ِِ
َز  اِح اِس . أَُِم ام ز أن َ ًوَُ َنوُع اَُ ُم دَُ

د َم ھذا و). ١٦ -١: ١٥(ََر، َ إَِرِة اَرَِ و ان 
 ( ".أ واب وادٌ : "اَُوم  ًِد لَ  َوُ٣٠: ١٠ (ِوا  ِ 

ؤال، طَ  ِِس ؟"رَح ا  ُبب واا  أ ُن أِؤَُم " أأ َو مُ
 ِل اِس اأ  ،ذاھ ِِر واُِؤُ ن ي دِذِه ا

  . َُِدوھ  اواِت اث ارة

َن  اِن د أظََ َّك د" أ واُب واِد،"د َل،   
أ رٌط ب  .ُرَطِن  ًً أ واب : "ُوُل َ وَھُر هُ 

 ٌطر وھو . ٌدّ وھو  ٌدّ أ . ّ ب وھوا  ّل . أ
 ومٍل أ ُُوأ ٍََِ لُو ھ  طر ا ك ا ن ٌض

  ". ب

  ده ھو ا " : واِل مَُدَھن إا واٍت و ِث ُذ
َُأ وُُرأ ل اوا  ُمأ وَُُِ وا . اَُ م أنُ

أنَََِ  اِب ا َم   ارض ن ِ، ول اب اذي 
ِ ن رِضا  َلُِ ًداوا ِوَ ِب ھ ،–  با  أ

  ُبوا . ھ ،َُُأ ََرو ٍلَ لُو ،ُُوأ وَُ ٍََِ لُ
 َُُب وا ََُِ َِ- با َ َدِو ٌَ وھ ".  

  َن إُل اَ  ما ، ُواِر اِ  َرًةر إَا د َكوذ
 ب رُوُل ا" : َََُْْأ ََْأ َُْْل اَََْ ِْ ُنِْؤُ ْنَ ْمَُ ُْوُلَأ قَا قَا

 َِْأ ٍْض اَ ْ َ َِْْ َظَمَُْل أَََْو ًََُْھَو أ َََُْْ ." ده ھ و
ھو ا" : بطن، وم اردسروح ام ا ب أنن ا. 

د  اّزي، أي اروح ادس، إذا م ّدن  اروح ادس 
 أّ ٌد  اب، دٍذ ّم ل اب  ارض ن م، 

 (". وّم اب  ارض ن م َوُ١٣ -٩: ١٤(  

www.arabicbible.com

info@arabicbible.com

الخدمة العربية للكرازة باإلنجيل

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



 - 12 - 

دَِ ُد ُوُع   اد ادد أد أظم اّدّت ُھَ فُ   
وِح  أ أَ  اب، َُوَن : "  ًِهُ  را َ ًدام واُُ إن

أ ٍض إ  ،ن ھذه َظَمأ ًأ".  

إ أن ََِم اُذ ُوَم َوِن ُوع  اب واب ُ وع، م   
وِن ذَك أن َوُِوا اََ ادة ن وِدِه أن أُوَك َُن ِ ًُِدُ 

اذن ُؤُِوَن ُ ِوَن  َم ُھَو، وَُوَن ال ا رأوهُ 
َُ . نذَك اأُو َد أنو د وعُ َُ  وَنَُ واُ  مُ

ُوَن أَ ِ ُواُھوَ آ َِ ن ا ًظأ ً.  

     ا  َمَظوُن أَُ لذه اھ أن  أن َ ذاھ
ِو َس او . ِ ُوُلَ وُعُ ل أنََن ا ُ وار أذا اھ  ً

 رَ د مِر ا َ ُِ َفَُب وا ُھَو إ َِ ًذا)  َوُ
َة ). ٧: ١٦ وُُروَن اَِل و رء اُؤُم ھَ د ُ َو أُدهُ ُھُ 

 ًِ مُ ُِوُ ن وا ، مِِ َدأ د َن ا َ  دا
وُن ُھُ ُ  ً ُرورَ ًراد وُنَُ ھذا ن ،نُا  ن ُدزَك ا

 وَل ام  ِس اوت دُوَن ھذه اَطُ نذذ اّا .  

   ، ا ِِزاِ ن َُ أ ََا ُوُل أنَ ولُ رُس اوُ َب
ِ اُُوِر ُ ل ٍن  اوتِ  ِن، أو إ لُ  وِرَُُزِة ا 

 ِِ) ٧: ٢ .( ُِد اُد اأ ُ أ وع، ھُ َِدِة و ن ِر
 َ َر ب وُُ َِط ون وز و وُدوِن راد ِرِه ِمَا  ًراَك أ

َِر إُوور و ھف َُو ُِدوِن ا ى  ّي، و د  ٍتر 
د طَق ُوُع ذه . اُِورات  َ ِِ ِِ ٍت نَ 

ل َرَُ ًوُوَن  رء اھُؤ رَف أن ،تَدهُ "ا" وُنَُ وَفو ،
  .ُھَو َوُوداً ُ ل ٍن ن ِِم، ُ ل أِء ام

   َ ن ن َث وُعُ َف د وظ َرَا ِِ رضا  ة
 ُِِِب ُردرَ . ِ ُأ  ي د مَأ َد وو"  وة اُا

ُوا ".َرُ أو َُُوا ُرُوَُ مََُ ،وةَُد ھذه ا . ھذه ا َ
  ُُِ"نرُ "وما ُِدَ ذ. اوة، اَُك ا  ُم ي ا

 ،روٌف َت ُوان،   ِلن إ ٍتإ َِ  ً َُ ُراه
  )٧ -٥ ." (اَوَِظ  اََل"
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  ََِا َِِد  واٍت ِث ِة دُ ُُوهَد را . ،ِِ لُ واَُِ
 ِداواِر ا واُوأ ،ِِ لُ َھُدواِل  وِر َ ًرارا َُذي أا

ن دا .  وا اُظَ مُوار، وِِع ا  ًَن داِدر واُوَُ م
  .واِ لِ ءاِت ُوع َ اراد

ُم ن ُوا     ،وعُ ءُض ھُؤ َإ د ُ أ َرََق و
ِ  .وُظُروا أَن ُث َُ  ُھمطأ د ،ترَدى اِب إََ

َ اُظ، أَرُھم ن َُُذوا أًُ، وأن َُوا ھُؤء اذن  ورُا
َ) ُذوُھم ُل   أَرُھم ُ ِوع ن َُظوه  د ). ٢٠ -١٨: ٢٨

 وَنُِراُ واُو َُ ُُذه َش ٍوات ِث َُ.  

ل   رِء اُؤھ َ وٍرُُأ ََ َلِ وَعُ ُدُھم أنَل أ : ،مَُ
 َ  ََ مُ َرَأظِر ا مََُوأر ِ مُمَُ ودر ،َن . دُن اَ

 ر وعُ ِ ورُ ن  َوُ َر  َف رى ِك أنََو  ِ ل وُ
 ِِن أ َِم أا م إِِإر .  

َِِ أن اََ واَق َرا َُوع    دَُ   َوُ َب د
ا ،َد أن اق َء ن ِل ُو وُوع، ونُ وَع أرََق 

 َِق وط َِ ُهَن ُھَو إ ذيا ققّ اَِش ھذا ا . ِنَ ن  وھذا
َ إَ ُث َ طِ َُِ ُ أن  َا َذُ ن ِ َََ أن ِ 

َظَ .َ ُدوِنِ ً ورُ ِدَرُ ن وَعُ أن ًأ و َِ ٍَ ِ
 ورُھذه ا َِط .  

ذا ََس اَرُوِطَِ ،ُّدهُ  و أَب ُوعُ    وَُس و ن ًُ
 ِِ ُِ ِمَا ُل إَِ ا   دِف اَوِ َُدأ َد . ُھ

 َُُن إ ،ظُا ِ ورُ ُُِِر ِض او ن م 
 ِ َند آو ًُرو َد أ ًَِط ِو رِم اَا  ُسا.  

ُ وُع ھذا ارب     ،رََ ِدس ِح اا  رُتَأ َو
ُروَرة  . ،حَك اذ  ِِذه وُعُ ُ َ  وَھَر َوُ ُرُذ :

]  ،دََذا ان ھ َم أن أُ ََِن ا َأ ،ُ أ َد
  ُبِب واا  أ  أ  ، ِ وَنُوَُم وُ وُنُ وَنُوَُ

 ُُث ُوَُد أي واٍِد ُم، ُھَك ُوُن أَ وُوداً . ان أ  ذا[.  
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  ُ أ  ا مھذا َ ٍد وَنُُدَوَن وَُُ د َدو ب ر
 وَُ ًَ مُِرا ُدوَن إُ ََدم، وُِ نم وُ َوُل ُھَ

إوُُم وأواُُم ُُوَن  َثُ اِوى،  اَِِ اُرى َن ام 
بّ وُدُونَ  ر ٍَدٍل و َر مِدم وِِظُِت إوُن وَ ، . 

وٌت وَل اَُرِة ار ُِث ُ َدُم ُ ِوع، أو ُ َرُز ُ ِوُد 
 ِِ ِل ن.  

م أطُھم ُوُع . ھذا ٌم دََ ويّ    ذا ان ھ ًِطوإ
اَِ اِل،  رَد اوم"اُطُ ِ ِبَن ا مََُط  ّلُ) ".  َوُ١٦ :

٢٣ .(  

 ّض .  أّي ٍء ردو ھذا   أ ّم اول  
ُروط ا ََُِ َ دَُ ون ا . ٍطر  واط م أن

 با  نأو أن  .د ا ،َُ واُُط أن  ِِ واُُط أن
ؤال،  وا اُطَر" َن ذا وع؟ُ ُبط " ُسوُ َب  ُ أ  ًِ  إن

 ُ م ِ  ٍذد ،ب أھدا َنّودب وون ا" ًََ ُلََْ ِْءََْا لُ
د َرأُ ھذه ات  أن َل أَُ ھذا ) ٢٨: ٨ُروَِْْ." ) رِ 

ؤال ن : "اَ ُرَ– َ أم ُرَ؟ ُر "  

ُد    دَُ ،ددِد اا َِ  َُدوَِ َرة، اَا َِِِر 
 َ ُمَِ  َبُط أن  ،َُ َد  ِل أِرِط اا  َوُ

  ١(إراَدِة َوُُم ). ١٤: ٥َِ  َُبط أن  ِِ َُبط أن َ
ُد اب َُ  و ،ا ِ وَھِر ُھِو .ُِ ٍذد  أن َبٍء  ط أّي

 ب وھو  .  

   ًِ ُمَُ َد   دذه اَح ھِ وُعُ مُ ُرِظُ إِْن ": ھ
ْوََْْ َُِْظْوا َوََْْيَ  ُِ ْمُُْ . َََْر  َوأَآ ً زَُ ْمَُِطَُْ ِبَن اِ ُُبأَْط

َُِْ .  َُث ََُْم ا اََدِ  َ َََُْ َُم أَْنَْا ُِْطََْ  ِذْيا قَُرْوُح ا
 ُُِرَْ َرْاهُ َوَ . َْم َوََُ ٌثَِْ ُ َ َُُْوِرََْ ْمَُْأ ْ َمْ َوأُِْ ْوُنُ . 

 َََْْ ْمُُُرَْمْ . أَُِْإ ِْآ ْ ِْم . إَُْأ ْ ََوأ ًَُْم أََْا َِْْراَ  ٍلَِْ َدَْ
 ََِْرْوََ . َْونَََْ ُْمََْ َ ََْأ ِْإ."  
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   " ِ ََْأ َْْوَن أََُْ ْوَمََِك اَذ ِْ ْمُِْ َََْوأ ِ ُْمََْوأ َِْأ ْ . َُدهِْ ِذْيا
 ِْ ُِ ِذْيَو اَُ َُْظَََْْي َوَََْو . ُ ُِأ َََْوأ َِْأ ُ ُِ ِْ ُِ ِذْيَوا

 َِْذْا َُ ُرَِوأُْظ." )  َوُ٢١ -١٥: ١٤(  

ل    وَطُا َُوا ُدو أن َُرةإ ِ ودَُن ا سِ ؤاِلُ 
ذا وَُ ُُر إٍذ آ ن رؤاٍل آُ . ًّوذا إ من إ ،مّك ا 

 ً  . ّوذا طرحولُ را ؤال اَك : "ا ِإ ْ َ َدَثَ َْذْاَ ُد َ َْ
ِْ أٌََد ََْْظ : " وع". َوََْس ََِْْمِ ُ ََْْزٌِ أَْن ُْظَِر َذْاََك  ََإِْن أ

 ًِزَْ ََُْ َُدهَِْو َِْْ ََِِْوإ َِْأ ُ َُِو َِْ . ُظََْ  ِْ ُِ  ِذْيا
 َِْ . ِْذيِب اِ ْلَ ِْ َسَْ َُْوََُْ ِذْيُم اَوا  ََِْأَْر .")  َوُ

٢٤ -٢٢: ١٤(  

   ًِرا ً  ًؤاُ ذا وَُ ؤاُلُ َن د . وَف ُ وُع أُ ُوُل َن
 ٍُض إ ُث م َُْن ِِم أن . َُوت م أ َل د َُدهََ  ھذا

ُم َُوُوَن ٍَ ٍَ  ود َن َُوُل ُم أً أَُ . وهُ َد
أَرب إ َِد أن َ إ ھذا ان اذي م َُن ِِم أن ُوا 

ذا ُل َ وَھُر هُ، . إ ِد وَُ َن" ذه اَك ھ وُنُ َف
ا  ٍم ا اَرب   ،ُر اُؤَِن و َن َُوُو

  " َِ ھذه  ِ َ اَض؟

   ِ مَُ  وُعُ َر ر ،ذا وَُ ؤاِلُ  ِِوا  ُ ظوا أِ
ْوََْْ َُِْظْوا " واُ  ِِؤاِل س َد َل،  ُِ ْمُُْ إِْن

 " (.َوََْْيَ  َوُ١٥: ١٤ ( د ،ذا وَُس و َِِأ  وُعُ َبأ
ؤال،  ا  رَآ ًواَ طُن؟"أَو اُھ  " َك أنذ  د

َ ط راِدٌفُ َن ُھَوا.  

    ُ  ًِ ُبُ د ِأ َ ،وعُ ب رو اُُوُب أ ُِقواُ
  ُ  ُدَوُ"ط نُق "اِراُ ٍنرھُ ُدوِن ٌنُد إَوُ  ُ  أو ،

 ِ َزُو َّن ارَھُن . اَُُق وَرا ُنوب، اَُ إ َِ
 َ ط ل، أو ًُوب (داوَھُر ). ٢٤ -١٤: ٢َ  ُوُب َب

 ِن ِدُر أن ََُ، ون ُ وَُد اُن وَدهُ َ" َهُ،  ُ 
ٌس ُوَري  أُ ،دَ ." وَدهُ   ُدَوُ َنDietrich Bonhoffer ،

  ."ؤنُ  ُ ُطِ  َوَدهُ اذيو وَدهُ اذي ؤُن ُط" :َب َُول
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   طا ھ ََ طا أن ًوُع أُ َم دو  ُطَ ا َُر
 ُ ِ ن َر َُ أن َُذهُ ا . ،ُوُلَ ُ إ ،َ" وّ م إن

 ُ ِرُ ظ  ون َ ُآ ِ مر ط م مر." )  وُ٢١، ١٥: ١٤(  

   ِ َُ ذيا َُ َرذا ا وَُ ُوُلَ وُعُ ُھَو َب وھأ د س
د دُرُوَن اطر ا أَب  ). ١٦ -٩(ُ ؤاِل س 

: َن طَِ وه وَن وِدهِ " واو اَطف"س، ُِظوا َف رُِط 

ودّ و وطو ،طب ن اب أن م اّزي، أي "
." ُوُوا َِدوِرُم وُومُ أِ َدوِري: "سد َل ُوع ِِ  ".اروح ادس

 َُ ََدأُظوا ھذا اِ ،ذا وَُ ِِوا و : َ ٍَ وُد إَُ َُ طا
وح اُُدس رن، واب، اوَن . اَُ ُدسُوُح ا رُن واُب وا

ُِطُ نذَك اوِب أُوُُ  ًِزَوعُ وَن و) .  َوُ٢٣: ١٤- 

٢٦ .(  

دُ رُد ُ أن ََل  ،ِ  ًَل َوَ اِ اواِدة،   
 وَدوٌر  َدوٌر ًُد داَوُ ُ ُد أِ وَف . وُعُ َُ  ُل  و

ذ وَُس و َِِأ  َِِِوأ  ،ؤال طَرَح ا أن  ،ُھَو َدوُر "ا 
  َََُ َدوٌر َد لدة؟ وھدَدِة اوا  نَو َدوُر اُھ و 
 َََُ َدوٌر ًدا د ،ِِب أََوع وُ بََِ دة؟دا َدَزِة وُِ

ن َدوِرٍَِ  واَِدة، وھذه اُِ ُن اُر . دُ وَُد ن َدد
  .ھَو اُن اّ  ةَدوُر  اوَدِة ادد." ُؤِن"ھ أن 

 ُ أن ُوََد ن َدد، َطَرَح    وس أُُودِِ وُعُ َل َد
ؤاَل،  ن اَ رَ زَُوِس اُ ُم اَُ"ف؟ "  ت إوع و 

. وَن ن َدد، ُوَدُ وم  ُدوره مّ أم ؤون ". ان" :ةٍَِ واِد

 را ُُِ ٌزُ ِ َدوُر . ُ أ رأ ، َوُ ِلن إ ِث ِح اا 
 ُ َ دةدَدِة اوا  ِ َم َدوَرَ ُروِرّي أن َن ا َس ،ًَِ َدَو

 َ ِد او ا بوَل ِطَُُم أَ أن  ً ُرورَ َس ُ أ  ً
ِ ُن أ ً د َدَوُ .نِؤُ وُھَو أن أ ،َم َدوَرَ ط أن ُج .  

 ِء    ِزُِا َِِن ا َلُ روُع اُ َرَأ د وِح را
 َ ٍَ وُد إَُ ا   دا ھ  ،مُ َُ  ِبََِ ،ُُدسا
 ھ ِ  وح را ِد َزُ لَُ ا  ِِا ََُُِدس؟ اوِح ا را
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 ََِ"َي." طوا وُظَإ ،َو ُِ مُُ و. إن]دھ [ ُبَُن  أَط
وح اُُدس، اذي َُوُن َُم إ اد ري، ا زُم اُ َلِرُ ،ِبا ".

)  َوَُن ) ٢٦ -٢٣، ١٥: ١٤ذَك اُو ُدَسُوَح ا روُع اُ ِطُ
هُ  م إَِِط ُ مَُ ُوَن َُوَن وُرِھَُو ،َُو ُِ .  

د ت ري ُل ات وات، وَظ وم اَن،   
وَح اُُدَس ُوَك اذن  را َُ َن مُا َا ِا أن ًِ طُرسُ

 َُوُطُ) لء ). ٣٢: ٥؛ ٣٣: ٢أطَل إ ُُرهَوَ َ ذيرُط اا
ة، نَ  ُوو قَ ُُدسوَح ا را ا َ طا.  

   َُدس، أوُوِح ا رِء ا وِمَُ  َلُ روُع اُ َف ر د
وِح اُُدس را َ ُوبول و اُُُح ا ھ ََ طا أن ً .  ذا

وَح اُُدَس أُِط َُوكَ  را ُن أنُِ ُرسطُ ََ د َب   أن 

  . اذن أطُوهُ 

وُح اُُدُس د    رَن ا ،لِر ا ن ُوِت اِب اََِ
َظُا  ورُوا اُ طُوا وُِطُ ذ أنِل اھ َِ َِطُأ .

َ اُظ ،ََل ِِ أن َُ ُذوا كَ  ورُوُع اُ َطأ َد 

ة اَ ُو َوَم اَن  ُوُوا ا َل أن  ورُل (ا؛ ٨: ١أ
وح اُُدس ). ٣٢: ٥؛ ٤و ١: ٢ را َِن ط َنؤُِن ا َطُ

َظُا َُ ورُ ِ و ،وع اُ و.  

 ُا  ِذِه ًوُع أُ َل دو  ُ  ،ُُدسوَح ا رم اَُُ ُأ 
َ مَُُر ُد أنرُ .ُُ ُبُ ًداُھم وطأ مُ . ًداداَص أ َُ 

 أن ََِ أن  ،ذا وَُ ؤاِلُ  َُوا ُل ُ َك اَِ ،َل ھذه
 ٍُص، وأ َِ  ُدَوُ َ َوُھ ِص اء اُؤن ھ ٍدِوا ل

 .ُھ ً وُدوَنُوَ وس ُدُوِث ا َن ا ص اء اَھُؤ : ُ
 َِك و واَُُ وَنُ ً ،ُُدسوُح ا رن، واا وع اُ ،با

ُ َُُوُع ُھ ،َل أِوََِ  َِِِب –  ُ دُ ط ُِت ُوع 
ذا وَُس و َِِأ .  

أ ٍض داً، : "َ وَھُر هُ  َ١٤ُوُل ُوُع ُھ  اح   
ون َد أن أرَِ إ اب، وَد أن أََل اَل ن أ ن ھذا 

ُُِن . أََر ُر ًن أي وٍت  اََد ارَُ ،ِّوُن أ وأُم
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، ُم ََون َ أ أ و ،ِم ذاُ . َِ َرَبوُن أَ وَفو
 ِ دُ ُت َُدوداً ذه اِد  ُ   َدًةَر وَل، وأَ ن ذي

 ًَ َنٍِث و ِة دُ ِ ُتِ ذيا".  

     ِذهوع ھُ ُتَِ تَھ َف رى أن ِ  َر ِؤالٍ  ة  دى
ھذه اَ؟ وَف َُوُن د ،َ  ٌَ َف َُوُن َ َْدُ : "ّوذا

 ٌََك، وُر اُؤَن و َن َُوا ن َِ ھذه؟ َف 
   "َُل ذَك؟

   َأ ٌَِدرا   دا  ُرِظُ ،ذا وَُ ؤاِلُ  وعُ وابَ ق
وِح ا رِل ا ن ا َ ٍَ ٍَ ُوُد إَ ا ُدس، واُ

ُ أَِْ َوإَِْْ َِِْ َوَِْدهُ : "َُوُل  هُ  َُِو َِْ ْظََْ ٌدََأ ِْ ََإِْن أ
 َ ًِزَْ َُْ . ُ  ِذْيا َِْ ُظََْ  ِْ ِ) ". َوُ٢٦ -٢٣: ١٤(  

داً    ؤُ ّ دواب اُم ھذا اُو :" ِْ َسَْ َُْوََُْ ِذْيُم اَوا
 ََِِْذْي أَْرِب اِ ْلَ.  ْمَُدِْ ََْْم َوأَُُْ َذْاَِ . َُُدُس وْوُح ا رْي ا زَُا ْ َأ

 ُُُْ َْ لُِ ْمُُر َذٍُء َوَْ لُ ْمَُُُ َوَُ ِِْْ ُبا ُُِْرَُ ِذْيا
َُ." ) مْ  َوُ٢٦ -٢٤: ١٤(  

   ِ َطر ا ا َِِا  ََُِووُع أُ ُص َُ
ُل رناِِر طُِل اُ رِء اؤ َِزِت ا ُم د ، :" ًَ

َْ َطِرْب . ََْس ُْ ََِْطْ اََُْم أُِْطُْْم أَِْ . ََْ أُِْطُْمْ . أَُْرُك َُمْ 
و ُُم . م آِ إُمَُِم أُ ُت ُم أ أَذَھُب ُ. ُُْوُُْم َوَ ْرَھبْ 

وُُ َم ََرُوَن ُ ُت أِ إ اب ُِ . ُمَظأ ِأ ن .

   ".وُُت ُُم ان ََل أن َُوَن   َن ُؤُِون

  َِ َقِ وُعُ ََأ َِزِم وا ِن ا َُُِ" : َأ  ُمَ
ون َِِم . أَُ ًم راً ن َرَس ھذا ام  وَس َ ِ ُء

ُووا َطُِق ن . اَُم أ أُِب اَب و أوِ اُب ھذا أَلُ 
َُھ) ".  َوُ٣١ -٢٧: ١٤.(  

   ِ َطَر ا َِِا  َِِِوأ َ َقِ َم ،ُُُُر .

َِ َِطِب ُُوِِم، وذَك د َل ُم ِة ا ر َم د" : ِرْب طَ 
ُم ." ُُوُُم  ًوَ َندَرُ واُ ل رء اُؤھ َر  أن ذ أن 

 ُروَنَ ُوا وَدَُا وا  أنُِوعُ واُُ ن نو رِع ا . نو
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ُم   واَُِ مُم أد َن ،وعُ ھھم إطأ ا رِل ا
َ ِر، َرأُ أنُ وَع أََرھم . َُوُوَن َُِ َم ح اا 

  ،ُذورَُل ا رِضا  ُنَدُ ُ ذا أھ ُو ُ راً، وأُ َر
 اُ ،َم . أ ًن أُوَك اذن َُِروَن أَُُم َذهُ 

  .ِِء واٍِد ط إََُدوا ََُِم

   ُد أن ا ُِرُ ،َِِّت ا زا  َُُو م لذا اَب ھِ
 َ م ُ تْ وُ . ٍََو ،ًِ  َرَبھ س، اُطَ َرِةزَ إ َُِ

نّ  ا  ٍنِط َُِن إدوَِ َم ، لا َِ ن ُوٍدُ َد َِبُ ذيا ،
ُوُس، ور ، ظَرة، أيا َُِذي . اُون ار ال اُ را  أ

 واَُِوعُ ِت داءُ واُ مُ ، . ُرَ وا أنُآ 
  .َو ًدُِ وا أِوُ َوع  أَِِِمإَِدُھم َن 

د إُ ََوُع َن ا َِ أَِِِم، َِِِ ِ ارة َُِد   
ِزَِ وا ُِوَك اذن ُُدوَن  ًَُ ودُت أَُ  اَر نَ  ا

واٍت َطو وا اُدو ِا  واُ نذن ا مِ ًزازَ .

َدُ وُت أُد اُؤَن اِء، راً  أرأُ أَم اَِر ھذا ادد 
ُ  ". ُت أِ إ اب و ُُم ُِوُُ َم َرُونَ : "اِل َوُ

٢٨ -١٤.(  

  َِظُ َدِن ُوع

   ُ ِرُف أَ وَعُ وِل أنَ ح ھِص ھذا ا َدى ُطُرِقإ
َر أن ِ ََُِظِ دِِ اصّ  ر ُ وت، وأَِك اََو  . ُ رُت أ  َط

َزة اِر ا طو َ ً  د ٌس  ُر َُ د ،وما د َرةوُا  رو
ِس اذي   ُإ م َِ ،ل َِآ  َِِد ََظِ َل َُ ن

ِوَ َد َُُروَن دُ.  

  ِ  وعُ َِر  وَھُرَ َن د" : َُوُُ واَُدَ م 
 طن ُدَوُ ُ  ،ُرهُ . ِرْب َُوَف أن، وَك اذ ذاِھٌب إ وأ

ووَف آًَِ  وآُُذُم  إ ذَك ان، ُث  ًَ إُ . م
ُول إ أھِل !" اد رُس اوُ َِوِع ِرُوَ وِن ََ ُمَ 

ءَ  ا س ُھَو أنُأ  ٌل ُرو ُب ھُ ،نا ِ َش أن ُط
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ّب  را َ دا إ ِ ُش ٌن َء ھ ا أن ًول أُ رُس اوُ
)١  ُو١٨ -١٣: ٤.(  

  ُِت اِب ُوَُد ُر َُُد أََر ُوُع    َة أ ر َر اا
ةُ أن َِش : "، ُُِن ُر ھذا ارِ ِزُل ََرة د ُدَُو

وَُؤِن، وَف ذَھُب إ ُھك وُش . اُء ھ نٌ ."  اَون
ب إ اد را َ ! َُوُ دَع  أن  ،نَك اذ ُنِؤُ أ و

ِرب ط.  

   ا َُط وع اُ ِنَد َِظِ ن َِھ" : ُ  مُُوُُ ِرْب طَ  

ِزَِ اُ ". وَُد َصٌ   ُمظََدُر اَو اُدس ُھُوِح ا رُء ا
 ُا  َُذه وُعُ  َدو . ََرَُا  وُا ي أو "ا زَُا

اُص اذي َِرُب "ا " ، راط،" َِ ھ " اُرِد
َِدَُ َدِف  ُقَِو ".  

وِح اُُدس  اح    رِن ا َُُوَ دزوع اُ دى وُنَُ
١٦ . ُ  وعُ ب را َُُِ ٍصَِ ُدوح، اھذا ا "،ي زُا "

ِرَب ُُوُمُھَو ا ط أن َ  ِِ ذيا ِ ُب اَ  . َن وو 
 َُن  وِك اَوت، نُُ وَُم َ  أن  أ  ،مُُُرَ

 ُ  ِرَب ط" ٌصَ ُدَوُ " ّمَ.  

   وع ھُ ِنَد َِظِ  َِ ا َُط ا"  ُ  مُُوُُ ِرْب ط
ُؤل اذي ُ ب ." ُوَُد م ا ِد ،وعَُِو ِ ُنِؤُ ذيُذ ا

َ ُذَھُب إ ذَك ان  ٌن، و ُدَوُ ُ  ِء رَن ا  ذيوا
ب إ اد را َ وَنَُ .وُ ِدو ُنِؤُ ُص وُھَوَ ُدَوُ ُ  لِع ا

 َُ ََُدهُ وُِ ِ قَِو ِ زُو ِِِ ُِفَ ذيُُدس، اوح ا را . 
اداد ا إََُ أهُ، َُوُل ُوُع أن أُوَك اذن ُؤُِوَن ِن 

م اذي ودَ  ا ًُروَن أَِ ،صن  واو  َُُر ن وُعُ
هُ  إ) . َوُ٣١ -٢٧: ١٤.(  

وِح اُُدس،    را َ ًَ ُروَنَِوع وَُِ ُس ُن اِؤُ َد
ُول ُوُس  را ِ ُ   ُوَنَُ"لَ لُ وُقَُ ذيا  م ".

) ١٠ -٦: ٤ .( ِ ھذا َ َُ ِطق"أنَ ُمَُ  ذيم ا ا "

وح  رر اََ ُ  ُُو مَِ ذيوا ُا َُُ ذيم ا ا ُ ) ط
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وِح اُُدس، ). ٢٣، ٢٢: ٥ رِل ا ن ِذِه ُا ِطُ ٌم ُ إ
 ُ مِِ وُن ُظُروُفَُ دم  ُراُ ٌد أنأ ُو و ،َِ.  

ُل  ًُطُرٍق    رء اُؤَت ھ د ، َوُ ولُ رِء اِ
ُم ُوا  َِم ا اذي وَدُھم  َد أ  أن  ،داءُ ََرھ

 َُك ا  ِ .  نَُ م وُعَُ ذاَم ھ د د ،مِم ا ِن ُم
ُ َ ًُوِ، وَ ً . اود ذ ِدا ً َِطُ ن َدد و

د َم ُوُع ن ٍم ُُِس . ارن، اذي إ ِطَُ اَُم ِرهِ 
َُ ُوُن ة، أََرھُ وَل أن ُرَك اُذ ھذه اُو. َم ام وُع أُ م

 َُب ھذا ام ن،  أ ًِ مَُط ُ ٌق، وِ ِمَھذا ا  مُ
 (وِِم ھم أً أن ُِوا َق ھذا ام ن  َوُ٣٣: ١٦ ،

١ َوُ٤: ٥.(  

  

ِ لُ اا  

اِاَِرةُ ازِ " را ُ "  

اَ ِر ن إِل  ةاُت ار   رِح اا  َرأُھ ا
 ِوُا َِرُرِك اَ ِكََو  واُ َُُوَع وُرُ أن ُرُِ ، َوُ .

 ِز رًةِوُع إُ َدَمُث إ ،ٍلَ ُوا إََ  َطُو ُِوُ ُق
 ُا  ل رء اُؤ َُ  وَھَرَ . ذيوار اُِب ھذا اَ ،نا 

 ًَطُ ِ َُ تَِ ِبَل اواَل وأوُع أن أُ َرُھمَأ د ن ،
ُ ُھَو و  ،وعُ ِل ن رِضا  تدوب واا .  لُ

َُوُُ و رأوهُ  َُُ ُھَو إَ ٌض ن اَِ ادة  َُِوا ُوعَ 
 َُن  إٍم ٍِل َ اب  .  

ُل و   رء اھُؤ ِطُ نُھَو ا َوِرهِ وھُ ِطَِق وأَن أ دًةِا 

 ِزا .ب، وَِِد اِ ََِ ٍنذاِت أ ٍَرَ َكَأ  مُ َل
 أن ھذه ان  ُُِراً ِورة ٌَِ  و" : َ ٌََُِهُ 

م  وُُم  إٍم  ََ َن إنرُِ وَنُوَُ ًم أُذا أھ ،را
".  

ََر، اذي ََِ  ر، اذي ُ : ِ ِم وَف راَِل ِل ار  
 ِ  ذيرواَ ٍرََ . ٌََُد أرَوُ ويَ َرة اِھذه ا  وٍزُُر
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اً  د ٍق ً  :ام رٌَر، وِ ،ٌنأ ،ٌَر َكُ . ِبََِو  

ُل ھُ روا ،َرََو اُھ ُ  ، ِزَرة اَِق ھذه ا وُع وطُ َر  م
َزةُ اُِ ُر ھن، وا رازا ِِوَُ ُلَو ،ِِ ة ِِ أو 

اُم  ھذه اَِرة . َُُل  ارض ن ِل اّذ اذي روا
َ ُھو.  

زاِن ُِوُوٍح  ِرِه وط ِِذه    َرُ ِنرَ ُدَوُ
ِا رَرة اِا : ،ًَ واَُ ُذ أنُل واُ را ُطَ  ُِِدو

 ً َلَ َو أنُد ُھرُ  ُِِدوِو . وُ  ُرَرة، اِذه اھ 
را  َرًةَُ .ِ َر َِ طِة واُر ا ُقد د ط ذِع

َر ا ُِلَو َِررارى ا دھ ط ،ن . ،َرةھذه ا 
  ."ار اَ ُث ن أن"ُوُع ُھَو َك 

َر وطَق ھذه اَِرة، أطُھم ُ  َوعُ  د مَ    ُن وُِ ً 
 ًواُ ُُؤهطٍب " :إأ َُِن  ًراُِ وَنَُ ". َن ْر إنُظْش وا 

 ُور اَ   داد اَرأُ ا  ِ ب اَد ھذه اِ َك أنِ
 َوُ ِلن إ رَ سِِح ان ا:  

ْامُ "   رَا ََِْوأ ُ َِِْا َُْرَا ََْأ . َُُزَْ ٍرََِ َِْْ  ِ ٍنُْ لُ .

 َْ لُرَ  َوٍََْر أََِ ََِِْ َُِْ ٍرََِ َِْْ . ِذْيِم اَِب اََِ ُْءَََِْن أُُم اَْأ
 ِِ ْمَُُْ . ْمُِْ َََْوأ ِ ْواُُُْْن . أِ ٍرََِ ََِْ ِدُر أَْنَْ  َنُْا أَن ََْ

 َْ ْمَ إِْن َِِذْا ِ ْواَُُْ ْمَ إِْن ًََْْم أََُِْك أَذَ َِْرَا ِْ ْتُ . َُْرَا ََْأ
ُْم ُِدْوِْ . اِذْي َُُْت ِ َوأِِْ ََْ َھَذْا ََِ ٍَِْْر َِْرٍ . َوأَُُْم اََْْنُ  َ

 ًََْ ُْواََْ ِدُرْوَن أَْنَْ  . ِنَُْ ًَِْرَ ْطَرُحُ ِ ُتَُْ  ٌدَََْن أَ إِْن
ِْر َََِْرقُ  ا ِْ َُْوُْطَرََو َُْوَََُْو فََِ . َِْ َتَََو ِ ْم ََ إِْن

ُد أَِْ أَْن َُْْوا ٍََِر ٍَِْر ََِذْا ُِْ . َََْم َْطُُْوَن ُ َِْرُْدْوَن ََُْوُن َُمْ  
ََ . ِْْ أََِْ اُب ََذَِك أََُُْْْم أََُ . ََْْوُْوَن َِِْذيْ  ََ ِْ ْواُُُْإِْن . أ

ْ أَ ََْْد َِْظتُ  َأ ََْ ِْ ََ ِْ ْوَنَُُْ َْيََْْم َوُِْظَ  ُتََُْوأ َِْأ َََْْو
 ِِ ََ ِْ . ْمَُُرَ َلَُْْم َوُِْ َِْرَ َتَُْ َِْ َذْاَِ ْمَُُْ . َِذِه ِھَھ

ْوا َُُْْم ََ ًََْْ أََُُْْمْ  ُِ أَْن ِِْْن َھَذْا . َوِ َُظمَْأ بُ ٍدََ َسَْ
ِِْ  أَنْ  َِِل أَْ ََُْ ٌدََأ َََ . ِِ ْمُِْأُْو َْ ُْمََْ إِْن ِْْ َِْم أَُْأ . 

ُدهُ  َ ُلََْ َْ ُمََْ  َدَْا َن ًداَِْ ْمُْ َُْوُد أََُْء . أ َِْم أُُْ َ ْدَ َِْ
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 ََْأ َْ َِْْن أِ َُُِْ َْ لُِ ْمُُْ . ْمُُْرَْا ََْْل أَ ِْْوُُْرَُْم اََُْس أَْ
ُْ َِِْطَُُم اُب ُلَ ْ َطَُْْم . َوأََُُْْم َِْذَھُْوا َوَُْْوا ٍََِر َوَُدْوَم ََُرُمْ 

 ِِْْ . َُِْذاْ أُْوَِ ًََْ ْمَُُْ ْوا ُِ ْ َ ْم .")  َوُ١٦ -١: ١٥(  

ت    رََوٍت إُھ ِ ُ  وعُ دي  ُذَب ا در  ً
ُُِن َُُِ أً " اُوة ا ارة"و أ . َُُث وات

ج" رََل ا" َن زءوھذا ا ،  ََُُِ ُنُِ بطُا" َُظِ   ِذِه
ِِم ر ِل."  دََ إ َِھ  مِِ ر ِل  ذهھ ُ ِطا َُُِر

  !ُم، اذي َوُل أُم َ أن َُوُوا ُِرَن َِِ أبٍ 

ل وُب اَ ا  

   ً أو   وَھُرَو ُ  ُ  ،نر ون ب أن ّوع إ  ن 
وول أً إن ن ّ . )٦، ٢(و َر ٍر   وع ٍذ 

ٌن  ل أّي ٍر، ط أه ور داً وط  ارض 
أد . َ ّ اس ووا ك ان ا وروھ  ار

 ًر ًراأ ول ھ ّد أنّ . أ و "  ٍن لُ  ل   ًراََ
 ّاُم ا رذي ُھَو اُب، اا ََُُ".  

َُم    ن درذِل ا رء اؤ رةا ِِ وُعُ ِطُق َن 
 ِِو ُروَرِةَ ل وا ََُُ َن ،واٍت ِث ُرا ن ھرُِ م

 ِ ُ أ ّ دوا واوب، اَُا ُ  نرُِ واُوَُ ذا : "م أن
ُم ِذي ُس  أِرُف اَ) ".وم، ) ٨ا  رذا اَق ھطَر و إن

وع اَُ ٍرُِ ر ٍذ  َُ  ُدَوُ  ُ ُھَو أ . َ ذاھ   ٌلَ
س،  دُِب اري ا َُ ُدأ ِ ُ"َ وع اُ والٌت، ." أُد أوَوُ

ُر وأَُطُق  َم ُوع، أُِد َ أُولُ  َُأ د" : ذا؛ْل ھُم أ أ
  .وھذا واٌِد ن ھذه اوت!" ُوُع َل ھذا

ن، َُظُم ھذا ام َن ُِم ار َن ََِِر    زَن ا ًر َنر
د  . َل ُوع ا و َد ُوع ا: اََري إَِ ن

 َِِدو َر ُمَِدُم او ،ًَ َنٍِث و ِة دُ ط  ٌنُش إ
 ،ر  ٍلِ د ً ًرارَك أ د نذا إھ أن ََِ أن 

اً  ام د . ّقَِ َرًةُِ ًة وُعُ َش د ،رىٍُت أِ . ،ذا
ِِ ھذا،  إد َ ِداِ رِھَنَُ أن ِ ،وعُ ًذا َُو  د ن لُ
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َِ أن َُوَن ن َِر ا .َن ُوَن ُِراً  د أن  َب و ول أنُ
  .َذ ُوع ا، وأن ََِ ََِ ر

ِ ُب اَ ا  

    ُب و ِِ ذيا ِ َب اوُع اُ َنَأ ،ِِ ددھذا ا 
َف ِِ م ار، أن َُوُوا ُِرن ن وظذِذِه ا : م أنِ

ُدوَن اب  َُ ذا م َنرُِ واُوَُ)َب ).٨ب؟ أوُع اُ َد  َف
 ًِ با ِ َ د ؤال ذا اھ  :" َْرِضا ََْ َكُْد َ ََْأ .

 ََُُْْْد أَ َلََْ ََِْْطَِْذْي أُل اََا." ) َوُء  )٤: ١٧ُؤَن ھ َف
ُدوَن ؟ ِِم ال اذي  ََُ لُ روهاََُ وُعُ ُه ُھم إطأ .

 ُد َُ ذا  ،نرُِ وَنَُ أن  ُ ُھَو أ  ُق ھذاط.  

ِا رث واِ ن اَ ا  

  ِ ًََ وُعُ طِذِه أ  َ ِ نذا ًِورا ً
َُُْْم ََِذْا َُْ ََِْت ": و ُن أن َُوَن ِرن، وذَك د لَ 

ھل ظم وً أّم طون أن  )١١( ".ََرُِْ ِْْم َوََُْل ََرُُمْ 
رؤ ٍر  م أّن ون وا ارّب وع ا رح؟ ھل 

ِث اذي َ ِِب  ر ًراً؟  ُب ا َو اذا ُھھ  ونأن 

 ُُُن ُرروُع ُھُ ُهذي أج ا رِب اط ِبََِ ،.  

  ُِ واُوَُ أن ِِ مِ ُ  َُُوُع ُرُ َرَأ ٌٌِب راََ نر
 . َُروط أ  ًل م ، ارحُ وً ) ١١." (ََُل ََرُُم: "وُھوَ 

بّ ھل درم وً اروط اواردة  اب اّدس وغ  رَرِح اَ ؟
وح  رِر اِ ن ٌدُِھَو وا ب رَرُح اَ) طِب ). ٢٣، ٢٢: ٥ ُُد اأ

َن دي  َُا أن ًِ ُر َذُ" ؤُسُا  أ ،ُ رََ  ذابَم واا
ن، ِرِإ ُ ُسوَح " وا را ن ،وح ر وءِن اِؤُ َِ

 دَُ وُن  وِط   ،نؤُ ًر َِطُ أن ُُُِ ُدَسُا
  . اِب

ُم واَرُح . ُُِن َوَ َُُرح اذي ُُِض اَِطقھذا اََرح    
ََُُِ ُنُِ دادھذه ا  َُُو مَِ نذُروف،: "ا ظَم امٌ ُر "

ُروف"أو  ظَم اَرٌح ُر ". َدِن وَذَرح اََم وا َر اَِ أن ِ
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ُروِف اُطُ ِ –  وعُ  ظَم اُر–   َرحَذا ام وھ ذا اھ ن
ِِن دا نُ.  

رن،    َُُد اَب أ" َ رحدون أّن ا ٌسك أھ ُ ُء  طن ا
ُدوَن اَِض ار ) ارن(  ل طٍ، وط  ض اس

ََِِب َُ ُم ُوُع ُھ، " .اب اّدس س ھذا ّ  إّه. )نُ (
ََِِْْن ُل  ": َب ُوُس. أن ون رنَ  أد أب ارح ھو

 ".َوْاٍِد َََُ َوٍَِِْذ َُْوُن َُ اَُْر ِْن ََ َِِْ َِِْط ِ ْن َْ َِِِرهِ 

) ط٤: ٦(     

ب، د   ِن اَر  ً َ ُتُ  أر ا ا را
  اِن  دو ِر  َرَفد أ َن ذيوا ، ِدُمُت أُ

ََأر ،دا و   ◌ًٍ ً سّؤ  ٍَد 
اَ وم أََِ أُرى،  رِل اَق ار ُرَكأن أرة  روّي اا ِا 

س، وم ھذا ا ھر ن ا  ٍ َس ََْدة أد . لُت أ
ّ طب  ّ  . ُّت   ًّرٍح ظٍم ن د ارة

ُت أّن  َط ادام أ، أي ود أ . اً رَ ِ أ أ ًُ  أن أونَ 
  سو   رح ً دّي إّن  ل ،صا  ُت د

َق را ا  ِدَ ادَد اذي إ . ٍََُُس أرى د طو
 ط هُ، أي٤: ٦أ.  

بُ وُع اُ اَ اُم    را َر د ،ًَ َرَة َث َد
 ُِ ٍَد  َا ِ ِوَُ رُت ،ُ ُت أَُؤُ ا َك ا  َرة

 وَف َ َرِح اظم  ُِذه اھ مُ أنَ َن ُ  ،ِ را
 ً َِ أ و ب ر . ُ ُد أَُأ و ًَ َرَة َث َنرُب اَط

َُُِ ُھَو أن ھذا ُھَو اََرُح اذي  أُرُد و . َُِل ھذا ارُوُوا 
 أُرُدُم أن : "ُوُع و ِ ََُدَ ُولُ   ورُُھذه ا لُِ مُُرُِأ

  ."َُوُوا َدَر َرٍح ، وأُرُدُم أن َُِوا أُم أُُُم ََرح

ُب اَ ساِ   

اُس اذي ن أ َِِل ُوُع ُرُِِ أن َُوُوا أّ اب   
ََْس أَُُْم اَْْرُُْوَ ِْْل أُ" : ََْ إَرُھم َُوُوا ُِرنُ ِرن، َُو أ
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 ََ ُدْوَمٍَر َوََِ ْواَُْْوا َوُْذَھَِ ْمََُُْْم َوأُُْرَْمْ اُُر . لُ ُبُم اَُِطُْ َِْ
 ِِْْ ُْمََْط َْ." ) َوُ١٦: ١٥(  

وو ول . وع ووا وٍد إَع ھؤء ارل اروا   
  وه وا أنطا  ،ورھمظ  م ل دونّء اھؤ

ُروا . وع د اّذوا راراٍت وّدوا وداً . وا و م أنُِ ھل
: اَر اَ ت ِطِرھم دَُِ وا ُوَع َوُل َ وَھُر هُ 

"ورم اّدون أراٍت، و م مّم أأ . ّأ ھ ّن ا
 َ أرن إ ُ م،مُُوأ ورم اس أو." )  َوُ١٦: ١٥(  

    مَ "إّنََم أو َرأ " ِوَ  س َ ِر  ت ھ
ھ ر ٍ ٌو ٍّدھ َث " َرََم أو أمَ "إّن  . اِر

 ،َ ًََ وھ  أن ّل ً ارا . ًّّراٍت  اد ادد
ذي إا َك اذ ،داٍن  لََا  َِِظِو  وُعُ ََُدَ

)  دُ ). ١٦ -١٤: ٥ُ ،ددذا اھ  وع" : م وأرا أ
 ل   ٍدانٍ  اُظِم وم  ٍن ارا  ھذا ام

  ."ِرنُم أن َُوُوا ُِرَن  إَرُُم َُوُوا .  ُووا رن

ِدس ُب اَ ا  

ََب اِدَس اذي ِ ِِم أن َُوُوا ُِرن   ُھم اطأ مُ.  ل
 ّأ وھ ٍّرو ٍّ ّ ّ نر ون أن  وع إّن

 درره، و مو  ا ّ رم اا  رك أن
 .ِ أَ اُب ذَك أَُُم أ: "ه اّھذ َ  واُإن. أ 

َِظُم وَي ُُوَن  ََ  أ أ د َِظُت َو أِ وأُُت 
 ِِ َ ) ".  َوُوٍح  )١٠، ٩: ١٥ُوِ ُر رَُ َكذِ وُعُ َن دو

ِث َر واََدَدن وَُِ ا ِح اا  راھ دة اد٣٥و ٣٤ .

ب دُ طُ وهُ  ر َ  ُرِظُ  َلَِم ا ُر ا رَُ وُھَو.  

وُوَك اذن ُؤُِوَن  ِن د ّ وع ؤء ارل   
 ش طر ٍل ام أ رف، ت  ن أل أن ِم

 ُن أِؤَُذلَ " وَ ْ َ َمََْا ُ بَََذْا أَدَ  َھَِْوا َُِْم" إِ ِلن أ .

 َ ِذِه أن ِ  ن واُِرَ ،مذا اِل ھِل أھن أ ًأ َ مُ
 َإ بُِ  داِر مُ ُِ ُ)٢٣و ٢٢: ١٧؛ ١٦: ٣(  
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َ ا ھؤء ارل ِد إََرَ     مّن ا ،وات ث ّدة 

ُم .  وعَِ  رْ م  اِك ذي أل ا رء اُؤ ل َكذ
أن روا  ام أ ّ وع اَُِ ْت  ِِث واٍت،

ُم، ھََ ٌب آر اذي ِِ ھذه ا .م ُھَو أ  واُِ ن  ِو
َُ أن َُوُوا ُِرن  ُوار نذء اھؤ  ُب و.  

 َُس ُب أَظُم     مظَا َروُع اُ َم د ،مِر ھذا اإط 
 ِِل أن أ َُ ُنا َ ن أن ِِ  . د، ادِد اِل اِر 

وا َزوِِم  مُ َُُم اُؤن، َُطُق ھذا اُم دَ زِ  ُِ ن زواُجا
ِ ِل أي ،ِ َُ َمَوأ َُ ُا بَأ  . ُم مو

َن أزواَُم، و َُ ن ِءا َ ،روِج ا زا  َزُھنر وَنَُ أن
َن َُن ن أِل أزوِِن وأطِِنّ  دُ .  ُز َرُ ا ِرا 

    ،ِزمَن ا َرم أُِ ُوَنَُِ ءِل وا رَظُم اُ ،ات ذا
ي ن ُوع،  .ُ َُم طُق ھذا ام دذا اھ َ ُج أن م

 ُ ن ھذا أ َظُمأ بُ ُدَوُ   َنِدَُ ،نرِل ان أ َ َ أن
ِِزو ِز.  

ِ ُب اَ ا  

ُِ أّ اب    اَم  ا رَا و أن نر واو–  با  أي– 

 ِزٌمَُنرُِ مََُ ن ً . ُ ْظ أُِِ مُ ،ِ َدَد اا  َرِوِ َرْأَِ
  ُُ ذَُ ُ  ،رھذه ا  ًراُِ ًُ ِوي ُب اُد ا د

  .ٍََِر أَر

وَرة    ذه اِم ھ  ِنَِ ٌَزوٌج وزو دَ ،واٍت ِة د ُذ
 ا إََدُ َوع ِزا .  ُ َف أ ل   َ

 ،ب ا ََِِ ن ر َُِد اُ  راٍر ٍذ ًرو ر  ِ 
ُورِ. ُروم، وُ َِن ا ً ًَ َِر م ُ أ  ًّرا وّظ 

نّ َراً   ً دَُ رومك ا ن ف ر .  

   ھرا روم اا ل وَر ن ّرامه اّإ ّ ٍرأّول أ
  . م اقوَْط َل ان ا وارو ن او

وِن َراً    زرَح اَ ،رذا ا ِمِن ا ًَ واََد أِن إو
ك ھ" : ل اّرام  .أت ض ارام ت  رود د
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وف ر وط ّ ، ن   وٍّ . اَُذَْرْاتُ 
ر، إن ا ِندّ ٍَّّرْاتِ  وَْذُك ا ط رات . إذاذإّن ا

ّص ّل ار ا ط اة، و  ، ار ار 
دان رؤر ا ."  

َ راً ن ظرت د اب و   ََ مُ ِن أو زا َرَأ
: اّرام ل ّرة ا  ون،. ارة  أِن اُروم

" رومر ا وفد، وإھذه ا طّدداً و  ًداأ  ن 
دار ِنا ّّو ا ّو ."  

  ا رَد أو  وّرة ا ُ ِن أو ز َِ  ددا
ن ا ا  ُث ،ّو لن إ ر سح ا ًِ وُعُ َم 

امُ  رَُد ا د ُ أ/ ُُ ذُو َُِ ،ًراُِو رَا  ًِ ًُ ،ُبا
 ِ ِرَن ا َدزرى ا ُد أنرُ ن.  

   َدَ د ،نَددَ ِنَا رََ ِرھِإ َع إِا أن َُُ
 ًرا  داِثا  ،وعُ ُهطذي أق اَا ِذا اِق ھط

َدو ِ  ُرھُِت أُ ا . َد َر إَظ ب را ُد  أنَِأ
ت، ورأى أُ ُت ُِراً  ا  ت  . ُلِوأ ِ ًِ ُتُو

ِ ًرا .َُ م ُ َن و ر اا ِ  َ أو ِ ِوَ  ًِن را
ِ ن  . َل ذا" : ًرَر إَأ ََُُوأ ُُ ذَُوَف أ ".  

ِت، ُُت د أَُت َُوََِ ،ً ًِب رٍض    ا َِ 
َل ُُذ أواِل اُ .ٍل ُ رِ َُؤه  ُرُدأُت أ د ُتُ ،تِ

ِة وات.  دي د ُذ ،نا ً ًُوَ ُتذا أُر . وھُظ
ُ" ،ُب، ." ِ ذا اَز: "اُس إَ َرِ وَْرُوَن ِ َِِن

 ًِذ ل ،ًزا َس ھذا . ِوي ِب اُب اذ ُ إ ُِ ذيب، اُا
ٍ، وأِ ًَُِ ِف أٍر  ِطَِ ِ َُِأن أ ُدرُ  ُ أ ََِدَر
 ٍَطر ًراُِ وَنُأن أ ُدرُ ُ راً، و َُُِك أذِ أ ً ر، ظوأ

ََُِ.  

وم . ُِ ٍَرٍة ِ ، إََرطُت  أَِر د١٩٨٠َوُذ ام   
ََِ ٍُد  أزالُ أ  ُتُ و أ ،ّدَھذا ا راً إُِ َُِأن أ ًُِ نَُ

َ وطَ أ ًرًة َ . ،ِ م ذَ ُ  ،ِّاَم ا را بُِأ أ

www.arabicbible.com

info@arabicbible.com

الخدمة العربية للكرازة باإلنجيل

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



 - 29 - 

 ٍَُر ُمَظأ َوَُ ن ََ  َأ  َرُِ ُوع،  هُ" ًرا
َ) ". ُدوم َوُ١٦: ١٥(  

ِ ُم أن    ل أُ رء اُؤ وُعُ وُلَُ ِِ ذيا ُِ ُب اَ ا
ِويَُ ِزٌم ن ََُم ُِرن ُھم اأ َو أنَن، ُھرُِ واُوَُ . و

 رَُ ، ِ    ر اا َ  و َ ِو َن َُ ب را  ُِذَُ ٌتأو
 ِِ ُ ُُِ.  

ِنُ  ُب اَ ا  

   َُِا  ُُده ،نرُِ ُلُ روَن اَُ ُرُن واِ ُب ا ا
 ِن ھذا اِم اظم ِِا .ُم أ را  ترذه اھ ِْ

ِل ھذه . ََِب ارب اذي ظَُر  ِ ھذا اح أو ُر إُأ 
ُب اَھمّ  ا ُ ُد أَِأ  ،رِب اَ  ترى . ا د د

 ِِوَ ،نرُِ واُوَُ ن َلُ روع اُ ب رن، اوُھم ا رَُھَو ا
ِ ُم أن َُوُوا ُِرن، ن م ُن َدِ طرٌَ أُرى  م أُ َل

  .ُوَِل َُ  إ ھذا ام، إ ن ِل ُرُِِ اُِرن

ء   ا وِدِه إُُ َد َِا َ وعُ َءِ ُفَ ٌرِ ُدَوُ. 

 ً  ،رضا  ھ ا ًَ َنث وان ا َُِا َُ
 َِِ ِ ََُدُِت ا  ذيب، ا ا  ِرِهِن إ . ُدَل أ مُ

ِِ اُظ ون د َر اَم ورُ ن وَعُ ََِِب . ا
  وُعُأخ  َوار، وَ دِل اُ ر  َُِل ھذه اَأو ُ . َردَ

ؤال،   َُِِد اَك؟"أِ ِمَِر ا ُواَِ و ذاَب " و
َ ٍدُ"وع،  طُ ُ أ َدي َس."   

َُ  

   ِ َة ُو َ ن ُ ُ طُ ن إ ، َدِ َقَُ ، ِبَ 
 ِ طُ ِبََِ ، ِبَ ِل .ل وِض ارُروُح ا ذه ھذي ھا ،

 ُ ار دد دَُو . أوُع ُھُ ،ا  ِزرة اِھذه ا 
ُر  ظَُر  .اَر اَ ُث ن أن   ل ،َِرَا 

َِب . أ َر د ًوداُوَ ُتُ و أ ا َِا ُر ھذا إُ
 ََِطا ن ،برَف ھذا ا َلَ ن ُُ ُتُ ، طُذه ا ُ

 ٌََ َ رََا . طِف اَ ن رَف َ ُِد أنَ ھل د رََا َِ
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   ،س دُِب اا  رار؟ََذ ھذا اد"إََ " ،ًِ"  طا
 َدِةَُ ُِدوِن  رََا ". ِ طُ ٍءَ لُ  ِدُرَا ُ َط ط ذاَِ

 ٍِرََ ٍت ِل ن لا ََِرُ ُه دَُ  ُوُمَ  ُوُم أوَ د ،ٍََ
  ِراَزِة ؟

   ُ طُ ھذه ھ ؤال ُھَو أن ھذا ا  ُرواُب اا . ، ًَ
ؤال،  ا ًطَرُح أ د"ذا أو ذاك؟ھ ُ َل ذا " واُبوُن اَُ

 ،ُُ ُھَو ًم"داَ َُدهو ُ ".طُ ذاھ  َِِوَض ا وُعُ 
َطھذا ا  ؤال َر . اا َُِ َنا ِِ ُ ِدُم ِنَ

 د ُ أ ُدوم، وُھَ ا ِنِل ا ن ُُ ُوو ِ ُة ُقد
  ،َرةُِ نذه اوُن ھَُ دو ،رََذه اُر ھَِو ،ُ ُد

 ًظ ًر ُنا . َو أنؤال ُھ ذا اھ  ّواَب اا نو
دَ ٌ طُ َِد َس مُا َا َا .   

َِدُم ھذه اَِرة اِز ِن اَرَِ ھل رأم ف أّن وع   
 َطُو َِوُ ،نم و اِھوھَر اَ َق ّ ا را  ھّإ 

إن م ّدن   أّ ٌد  اب، درون أن وا " اوّ؟
 ِ َم ظوا وأن ِ لأ . َمَظأ ًُوَن أَ ،َو." 

)  َوُ١٢: ١٤.(  

   ، ُُُوَ َن  ًرة، ھذاُِ ٍنذاِت أ ٍَرَ َكَأ د
ھل ََرون ھذه ان ا ّر طرٍ أّن ار ا " :ولَ 

 طر ر؟ا ُُِْن ور او رن ا  ةا ط
ُم ُِدو .   م أن ووا ّ وأ م ووا رن 

 ًَ َلَأ  رُت أنَم إُُِدوِو ،ًَ ُواَ ِدُروَن أنَ.  دّي أّي س
ـ وأَل ن أَُِن ََِ  إ  ھذا ام ِز َِطرٍ أرى 

 ن ُِم، ون ِل أُوَك اذن أُوا ِذي ن ِل 
  ". ِرُم

 ر ن اِح اِس َر ن َل أن ُرَك ھ   داد اذه ا
 وَن أنُِؤُ مدَِد اري ا َُ َض أن َر إُأن أ َ ، َوُ ِلإ

َِ ُدھَِ  ِت ووِظ أء ل ھذا ُھَو ُر ُوع  ِز َرٍةِ
َُ ا إََدَم  اُِء ھذه اطر). ٧ -١: ٥إء (إء 
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. أن إرال ھ ار، وھذه ار ھ ر َُِرة ھ اَِرة،

ر، ون  ن ا ٌوَرةُ َُء، ِھا  رَز َرة اُُِر ا َُرا
 أراَد  ً دَُ م لراوِن إَ َ  ُ ونَُ أن ب را ِبَ ِ .

َ  وھذا َِدُم ُوُع  ِض أِِ ھذه  ِزَرة اِا
رِ َِ ا إََد َ اء  طو) ٤٠ -٣٣: ٢١.(  

   َِِرِداَم إِدأَ إ وَعُ ن مدَِد اُروا ا َُ ُنِؤُ ذا
، وس ارَ" ِل، َ  ًِوَھُرهُ، اظ  ا ا َُرَا أ

اَ ،ِِرُح ." ر اَُِرة ا َم  اِء رَرة اِذه اھ 
وح ھ اة  رَر اَم، و َص، اا ل أنُ ر وُلَُ ُ ُض أَا

 َا  دوِدياَُِن ا َد ِد ا رَُ ُدَوُ ن  َدو ذه . ا
 ٍ و ٍَ ِرإط  ط ُرھِإ م ، ط َُِرا ُ ِو رُت ارَا
 ِ ًدا دُ ُوَن ر واُ د ً ذاَك، وُوهُ آَر  ،وعُ َ

 ِوتََن ا َمُا َا.  

  

ِث لُ اَا  

"َوَُ ٌ ُِ"  

)  َوُ٢٧ - ١٨: ١٥(  

إن إَِرَة اَرَِ وان ت اطَق اق َوَھِر ِم   
 ُا  وعُ . ُِواُ ا  ِق اِض اَِ وُعُ ِرُكُ ُھ

ھُؤ  مََُ د َن ا ،ظُا ِ ورُ مِِط َل ،ل رء ا
  . ظ  ِِِل رم ا  ِواِت او ذه اھ َُ َووھ

د، ا ُوا ُواُِو َُوٍت  طوا وُم اَواُ ن
وِح اُُدس م ون ِم دَُ وَن أَر دداً ن ِل ا ر

ي زَُا:  

َ ُْد أََُْ َََِْْمْ "   َْوا أََُْ ْمُُُِْ ُمَََْْن اَ َن . إِْنِ ْمُُْ ْوَ
 َُ َْ بُِ ُمَََْْن اََ ِمَََْن ا. اِ ْمَُْ ْمُ َ ْنَِْم َوُُْرَْا ََْْل أَ ِمََْ
اْذُُرْوا اََم اِذْي َُ ُُُْْم ََْس ٌَْد أََْظَم . َِن اََِْم َِذَِك ُُُُِْم اََْمُ 

ِدهِ  َ ْنِ . ْمَُُدْوَِطَََْ ُِْدْوََطِْد اَ ْواَُْ إِْن .ُِظَ ْدَ ْواَُْ ْوا َوإِْن
ُْم إِ . ََََْ َُِْظْوَن ََُمْ  َِ ِِْْل اَْْن أِ ُُ ْم َھَذْاُِ ُْوَنََْ ْ 
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 ََِِْذْي أَْرُْوَن اِرَْ  ْمُ َ . ٌ ِطَ ْنَُ ْمَ ْمَُُُْت َوِْ ْدَ ْنَُْم أَ ْوَ .

 ََْ َنا ْ َمْ َوأِِ ِطَ ِْ ْذٌرُ ْمَُ َس . ًََْأ َُِْض أُِْ ُُِِْْ ِذْيْو . اَ
 ٌ ِطَ ْمَُ ْنَُ ْمَ ِرْيَْ ٌدََأ َََْْْ ْمَ ًََْْْم أََُْ ُتَِْ ْدَ ْنَُْم أَ . ْ ََوأ

 ََْأ َِْضُ◌ْوََْْد َرأَْوا َوأََ َنا  ََِْوأ . ِْ َُْوَُْا ََُِا مَِ َِْ ْنَِ
ُْم أََُْْوََ ِ ِْبٍ  ِْم إِِْوَُْ . ََْأ ُُُِْرَ ِذْيْي ا زََُْء اَ َََْو

َْ َوَُ ُقََِْ ِبِد اِْ ْنِ ِذْيا قَِب ُرْوُح اَن اِ ْمَُِْإ ِْ ُدَ .

ُْم ِ ََِْن اَِِْدْاءِ  َ ًَْْم أَُُْدْوَن أَََْو." ) َوُ٢٧ -١٨: ١٥(  

ُل    َُدادوُع  ھذه اُ  َر  ا طرا  ٍر لرا
ل ارون ا او ن ر . اطد واذاب رً وھو

. ن ر ار أن ون ان ذاً وع اا ،ن 

ع اّد أ دطن ا ٌٌت رھو تدم . و بذا ا
ُُ ول  ارون ا او ن ر ا سَُن   ،

اراُطور ططن ِن ا، اُر اذي َل إع ُوع 
ُ ًوً أر رَ ًم (ان،.) م ٣١٢ِطَط و   ت ا

 َر ت ارض ن  ، أوٍل ّري ًِ   ازل 
 ٍتوو را  راُطورا ِ َت ،رٍة.  

   ََُ َن ،ا ِر ن َرة َُِم ا َك ا ُذ ِتُد ا ُر
 ََِ تھذه ا ُر إَُ نو ، ِرَ َر ًراوع أُ ذ

 َت ارض ر ا ". ،ِواذا ا ٍمِ ِرَ  ُروَنََن ا وإذا
  رِ َسِ  وَنَُِ ذيوم اَن اؤَُن ا نَك اُ" َت 

ُِد اُؤَن  "ارض ط َرةُِراِت اَن ا َرا ن ،
و َ ِّرَ ُرَ ٌرُھَو أ ًَ وعُ َعُر إِ.  

   َرِة إ  ِوُا ِزل"ا " ،وس"ھُُر ". إُ ذا
َِ ا   رّا ا ُروَن إ ٍَُت ا  رضَت ا ُ

 ِوَ َرة، إَ"ِزلس ا ".  َوُد ادِد اُت ا
  ً َِ ُ ،ِل او ،َِِم، اظِن ا ا أن َِ

رة  ا َوَُذه اِر ھإط  ُِ ت)وس ١ُورُ٢٦: ١٤ – 

ٌد ٌُف ُؤن ِ  أرِء ). ٤٠ طوم إِري ا ُ أ و
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داً إُ وم  دَُ ُِ  َا ن ،مِزل"اا " د ً  ،
ُل َُرأُ ت  رل اِر أ ن رةُت اا.  

راً،   ذَُ ِذِه وُعُ َل د " ُ َْوا أََُْ ْمُُُِْ ُمَََْْن اَ إِْن
 " َ م"، إََدَم  )١٨: ُ١٥وَ) " َْد أََُْ َََِْْْم،

ام، أو طر َر ام، أو ظم َِم ام ا ِن اُطَِت 
 ِِت اَُوا . ذا  ٍَِد وَنُوَُ َُذه وُع أنُ َم

 ُؤھُن إُِ  ٍلََ) ١٤: ٥ .( ن مُُُِ ُمَوع، اُ ِبََِ
 لُ  ھ ،ِ وَنُ  ذيم اِم اظو ،ِ وَنُِؤُ و ،ِ مُھ

. ِ أھُل ھذا ام وُ ُطو  ُ  ًَ َُزاٍع َُر ُ  َؤِنُ 

  . اطُق ا َِك و ذ  اوم ُھَو َِ  اُوُوح

ُم ُ وُع وً َدُ ًؤِِن ََرد وَِ  ١٩ ادد    دُ
 ،وُلَُ د ،"مَن ا واُُرَ مُُرَإ ". َرة إن" َن
 ھذا . ھ رٌف َرَ ِ" اَم َوُ  َب ا َِو

 ھ   ،ِوُل، أي اا" إ"  ا ،" وَن إ وُد
ُوَن ا ".ِرج َُ ِرج إ  وَن وُدَك اُو .و وُد نَن و

ر، ون ظِم  ا َِن طرو ،ِِا ََََِن ا وَن وُد ذا؟ ن
  . َِِم اِس  ھذا ام

    مذا ان ھ وَن وُدَ  دِرَك أُ أن  ،َ ٍعو
 ُدُوُ ُروِج ن ھذا اَ ".ٍم آر"َُِ أھَل   ِإ  د م

 ِِ ِزُمَن و .  َما ُف أنَِ َد َب  أن َ و
ِم اَِِ ُك  . ،رٍع آإ  ُر  داً أأ  ََد ن ُمَوا

 مذا اَل ھأھ ُد أن د َب   أن  ُ ِم وأَِ وَنُ  
ُك  نُ   د اِھداف واداب واوا . َُ ِ  ُ ن

ُر ذا ار  وَفَ ،وع ھذهُ ِت.  

   ،ًوُع أُ َل" ن َلََس أ َدَا أن ِ مُُ  ُرواُأُذ
ِدهِ  َ) ".٢٠ ( د  ُهطأ ًر ُر رَُ َن ،تذه ا َم

ِ .) داَِ ھذه اُوة َ اذ َوُ١٦: ١٣ .( ،ُُِ مُ" ِد واُ إن
ُِدوَُم طَ َُدوَ طإ ". ِّد ادذا اوا ھُظِ نإن : و

 وَنُِطُ ، واُد أط ُوا ًم أَُ) ".٢٠(  
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 .أم ون  ام  اذي ُت أ" ُ ٍت أُرى،   

ِ اذي  و ا ُِّوَب اَس ا مَن أھِل ھذا ا وَنُو مُوأ
ِ مُِِو  أ ِ ُتَ .  ُت ذيب ام اظو

ذا، وّوا أن طدم . ّن اض آن. ّ  اطد  رّده
ون وُوا أً أن ُؤَِن اَُروَن وَُو وُوا . ظم اب

  ." ِدِِ  ِم،  ًَراَزُِم وَُِِم

 َِّ ٌقط  

    ِھد"إن " ِوُ ً ِر "دَ ". ِ ُش أ د ،ذا
وأَت إ  َ ام، ود ِرُز ِ ا  َ ھذا 

 ،ِ ُلَ ذيم اا ُسَوُب ا د ب   أن   َِد َ
ِ َن دَُ ُ ِِم َم اََِم و َنِوُ ،ً ِرِ .َر و ذ أن  ن

ء، اذي أطهُ ُوُع ُؤء  ر ءا ِا َد او ًأ
ل د لَ  رَض : "اَا َدة أنَا ََِِن ا ِذَج مُُُم أُأ

ِن أ َُُِ ذيا  واُأط ًوَن . أ وَف ،ِ ِِطر
مَُِدِ َ ُِوٍب إ  . وَنُطُ ذ وَنَََُ ًم أُ

 وهَُُِ ذيَم ا َدوِرِھم اِ".  

   د َدِ طإWilliam Tyndale  س إ دُِب ا ََِِر ِب
ِب ِِراَءِة ابِ  ا ِ  َ  زا   َبس، أ دُا

ِدِه َول،  طإ" ً ُُو  ھذا ".ذُس ا وُم اَ دِرُز  ن
ِد ِب اَِم اُ ِوُل  طو  َِِر زاِء واِ  مُ

ب ل و  أن َ وِرَز  ، أن ِ َََل وَم ِدال،  
َِِر َ ُطفدم اُوب ودم ا.  

َر ِذَر ُوع ن اََم    َذََ ٍف ٍلَِ َن ِِوَن واَُ أن 
طرذه ا ودُ ِء واا َ ًَوَب دا . د ءؤوُع ھُ َر ذ

 َِدا  ل را َِِم  د ،مَُم ل" : مُ َل م إذاُ ٌلَو
 ًََ ِسا َُ .ََذَِء اِ ُوَنَ ُؤُھمَن آ ذاھ ُ ." ) ُو٦ :

ذا،  أن َو َُوُ  ًٍل أو  َداِّ، وأن ُوَن أر  )٢٦
 أن . َدُ أھُل اَم وُِرُو َوَِِ إِقد  نَ ن 

  .وّ رّداً ّداً  اذي ّد م
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   ّ ن ٌءَر  ُ وھو أ ًة أطن ا ن  َنِدِ طُن  اّداوا
 أن ل، ّ أٌل ٌر ل  ول م   ّق  و

ِو ِظو َ واَُوِس وُض ا َنِؤُ.  َر َرذا إن ھَُ م
ُل،  رى  راَءِ ِِر  رَر اِإ ًَن أل و ،ط وعُ

  .ال

د َوَل ُوُس إ دُ َِورُوس اِدة واِط ،َُث م   
 َرزُ  ِس  ِا ََُد ََدأ َل أنل، وَ ن ً ِ

ب و را ُ َرَوس، ظورُ ل ُ   ُه وَھُرَ" :سو  ،ْفََ  .

ك أن َُِْن ط ال وف . ٌس رون  ھذه اددّي أُ 
  )١٠، ٩: ١٨أل (". َن ھم

  رھذا أُ ن ! ٌرذُم ان ُھ ً ِرَفَ ن ،لُن اُِ َدِ
ُء ا َِ وِد ُوع  رذا اھ َد نو ،ِراَزِ َ وَنَُو

َُ ُوُن ُھَك أٌص َوُوَن َ اَِرة  . َد ت ن
 ِرَكُ نوا َُُف اَ وَف ،ل راَزِةِ نرا َ

  . ن ُھم ھُؤء ارن

   أن  سو  ،كَل ُھَِن اُ ُرو  َنؤُُزوَر اَ أن َو
م أ ّد آ إم،  ل ََرَِ إل أَ " :َب َُوُل ُم

ا." ) ٢٩: ١٥ُرو(  َ د  ٍن َِر إُ َن وُدَ وُنُ
 دم ال ِد   َبِأو أذا َط ،وع اُ ِل راَزِةَدِف ا
  َو أُھ ،ون َدذَك اأُو ِ َدِ أن ُُِ ٍءَ مراد، أَھا

ا ََِرَ لِء .ن ھذا ا ِرَبَ أن  َم أنُر ،ُ َن أِ زِ
ُِدَُ ،وُن أُوَك  ط د   أو ،َِداَوٍة و َوُب د  رَا

ون" وُدَا " ،َو َظوَن وُطُوَن وُِؤُ نذا  ً
ُل روع واُ َمَظ ووا وُأط.  

   ً وع ْم : "وُ َ ِِْْل اَْْن أِ ُُ ْْم َھَذاُِ ُْوَنََْ ْ ِْم إُ َِ
 ََِِْذْي أَْرْوَن اُِرَْ ." )  َوُّر  )٢١: ١٥ ّف أ واظ

اذي ََل : "و د  . ول إّ واب واروح ادس روون
 ُُِذي أُْرا .ََذي أرُل اَ ََُ ذيوا". )  َوُ؛ ٢٠: ١٣
 ًُظُر أن )١١ -٩: ١٤أَُِ مََُ ُن أنُِ د، وُِب واَو واُ .
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ُد إٍن ِن  رَُ َوُھ َُر أن ًِ َرُحد، ود ذاُر ھ رَُ َووُھ
 َا ق أنا َُِا ُ أو أ ،ُُِرَ  مَم  ََُذي أروا اَر.  

         مُ نروا دد اا َ و ن ا ر سح ا
َ ٍتر وع  ،ّو لن إ ا را   وارد

ح اا  .  د أنو ،ح اا  روا أّنّذ
أ ار . أ وٌع ٌّز ن اور: "ع ارل ا دو

  ".ّ أً أُِزُْل ََ اذن دون أّم ََرْونَ . ن

أول إ ٌّن : "أوارل ادن َُِوا  ن َُُْدهُ، ذك   
ّم ان . ط ٍو م   ،ًت دم أي" : م" روًّ؟

." ) ذا، طُم  . ٌوون إّم ََرْونَ  َوُذا  )٤١، ٤٠: ٩ھ إن
ط ٌق ٌفرَ :  ِوٍر ُروُ ُدوِنِ أي ، طَ  ،ََ ُدوِنِ

 ِطَ .نروا دد اا  ،حذا ان ھ  روع ا ول
." أ ُھَو ُوُر ام" :د  اح ا ن إل وّ اذي ور

 ُ أ ِِ ن وُلَُ ذيُض اُھَو َر ِِذا دَِ ِ طََف ار أن  ھذا
ً ُھَو َرُض ُوع . ُھَو ُور ام  د طُر اَوأ ِ طَُف ار ،ذاِ

ا.  

ھل ُوَُد أيِ ٍن ََري  ارض، اذي َس : ُؤاُ ًُر ھذا   
 لُ أن ًِ ولُ رُس اوُ ُبُ ق؟طا  ِوٍر ُروُ أي َِد

ور  َن ا ٌءَ ِد ٍنإ) ون ). ٢٠: ١ُرو ُِھوا ِ ُ  ذاھ
" طن اا ". وَھُرَ َوُھ ،ُ لُُِس اوُ ِموع ھذا، وُ م

 إذا َُ  ِوى اور اذي َدُ ،َط اَزَد َن اور َن : "أ
 ًِ   ،َوِء ھذه اَ  ًد َِ أن مُِا) ". ٣ :

َِ هُ ُھَو َو  ًرٌف  ن  َِ دَ  ًوءِ ) ١٨ -١٥
 ط .  

 ً إِِع َدرِس    ر ً ُم دُُت أُ  ،واٍت ِة د ُذ
س  أِد اِزل، ت ُوَُد وَط ھذا اِ اَر َن  دُِب اا

َن ُھَُِِس ات كا ، ِ ٌرأَةإ   َ ٍسَ َوُب
س دُِب اَن ا ل وِح ا . ًوراُ َِ َُن وَظرت . وَ

 َث إ د ت أنَرون، وطَدَر ا أن إ.  
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  ََدَُك ا ًداَس أن أ . ،تَ" رِبََن ا َرِةِم ا ا 
 َِ ا ِ َِرات اِت ط د ،B – 29   ُتَ ،وُف ُطوَِ

ُ ُوَُد إٌ آر، اذي َن ا اّ، . اٍ َِ آر ُت أر
 ُ ُتَ .  ِويَ وٌرُ َدي َن و نَك اُذ ذ نَن ا ُوٍدُو

س . ن ھذا ا و  ًوَف أِرُف ُل ءٍ  َا َت أَت أُ و
س ا ،رُت َِ  أن ھذا ُھَو ا اّ اذي  دَُب اُم اَُ

  ."َُت َِ  ُ اِل  ُطوو

ھذا  أَ ُؤووَن ووَف . إن وَھَر اَِط ُھو َرض اور  
 ُ ُهذذي أور ا ِس اأ  ُبَ . أن ِ  دَا َِ  ٌرَ ُ إ

 و را ِ ؤوَ ن ُدزَ  ِو را َِن ا ،ِّوٍر ُروُ َض ر .

ُب  أن  ر دھ ، َبِ ورأ ِ َ َِ د وُنَُ د
 َُ ُههُ ورأَ   ًِ ُِن أ َم د . َُُ  َل َُُ ذي

س  دُِب اا  ُُدهَِ ذيا َُُس ا ِم  –ُھَو  ُھ ً 
  . ُوع ھذا، و ِم اِح ا ِن ھذا ال

ي آتٍ  زَُا  

  داد اا ر، و سح ان ا رة َل وع" : َََْو
ْي اِذْي َُْرُُِ أََْ إَُِْْم َِن ابِ  زََُْء اَ ، ِْ ُدََْ َوَُ." )دى  )٢٦إ

َْ ِذُب . ھ أن ََد، أو أن َُِر إُ وع أھّم دت اروح ادس
 هر واظدس اروح اا دوع و َُْرَ ّوإ ، . مُ

ُْم ِ ََِْن اَِِْدْاءِ : "أَف ُوع َ ًَْْم أَُُْدْوَن أََْ٢٧( ".َو(  

إّن اھد ھو إٌن د رأى . وذا َل ذّروا ّدداً  ھو اھد  
 اروح ادس . َِداْءِ م ِ ََِْن ا" : ِْل وع. أراً  واره

 ًم أدوا أ م أن ن ، د٢٦( ".و(   

   و ،ِ ِ  ن  قّ ٌ وداً ھ ون أن
  ً أن ون وداً  را وُعُ َُث و ،َرٍة  ٍَ

ل أُو ِن َُوَن . ن َُوَن ُُوداً و م ُوَص ط  .ذا اَدف
. ُُوداً، وھذا  أن   ود ِ رأهُ، َِهُ، وإَرهُ 

 ً َدَ أن َ ِھَد ا نن، وؤُة او ِھ وَھُرَ ِھُد ُھَو ا
 ًُدُ . أوح ا روع، اُ وِلَ ِبََدَ أن  ُند، وَ س.  
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ِا رلُ اا  

ي" زَُا ُ َِ"  

)  َوُ١٥ - ١: ١٦(  

 َرأُوَن اداَد اَرَة ن اِح اس َر، ُم أن   
 َِدا  وُعُ َُُُ  وىَُ  ٌلِ ٌدَوُ  ُ داً أ دَُ واُدِرُ 

ِ ِح اُرْوا: "اَُْ  َِْ َذْاَِ ْمَُُْ ْدَ.  َُوُِرُم  َِن ا
 ًَدِ ُم دَُ ُ م أُُُ ن لُ ُظنَ  ٌَ  ل . ذاُوَن ھَََو

ِوَُرَ ب َووا اُِرَ م مُ  مُِ.  ْ َِ إَِذْا ْ َ َذْاَِ ْمَُُْ ْدَ
َ َُْْذُُرْوَن أَْ أَُ ُُُْ ََْمْ  َْءِت اَ . ُتُْ ْ َ ََِدْاَِن اِ ْمَُ ُْلَْم أََو

ََُ.) " مْ  َوُ٤ -١: ١٦(  

  ُ ن أن ُدوا  ،رَ ِدس ح اَرأُوَن ا  ن واُظِ
ُر ِرار، َدِف ادد، ذا أََرُھم َِ ا َرَُم  رَُ ب را

 ً ُوهَ ذيِت اوَن ا ََرھذه ا   :"  َِْ َذْاَِ ْمَُُْ ْدَ
ْ أَ َِْ ُُُْ ََْْد َُُْْم ََِذْا َْ إِذَ  ..َُُْرْوا َُرْوَن أُْذَ َُْ َْءِت اَ ْا

ُْ ُْت ََُمْ . .َُمْ  َ ََِدْاَِن اِ ْمَُ ُْلَْم أََو. . ََ َذْاْم َھَُ ُتُْ َْ ْنَِ
َُ ْْم َوَِْن ََْ ِطُْْوَن إِنِْ  أُُْوراً ََِْرًة أَ ًَُْْوََ ... اُْزُن ُُْوَُمْ 

 ( ".أَْن ََُِْْوا انَ  َوُ١٢ -١: ١٦(   

ب أََرُھم ذه    را ح أنھذا ا  ِ ِِداِد اَن ا ُِ
ُم ُوا َُرُوَن َن ا ،ََل ا اذي هُ ُوُع   ،ورُا

ِواذ ِح اا  ُ رأ ي .  َتوا ن ُرُھم ذَُ َوُ
 ًَدِ ُم دَُ ُ م أُُُ ن لُ ُظنَ د.  

  "ِوَُرَ ب َووا اُِرَ م مُ  مُِ ذاُوَن ھَََْد . وَ ْ َِ
ْ إِ  َ َذْاَِ ْمَُُْ ْمَُ ُُُْ ََْأ َُْرْوَن أُْذَ َُْ َْءِت اَ ْ٤." (َذا (  

ونَ  ھل اُطِْدُم و ًب   َُ مُِوَ  ّ ُم أّنََْ؟ أوَع ا
ّون ن أل  ،ؤَن  أَن  ٍّن ام ث ود اطدٌ 

ُ  ان ا  ود  اطدٌ   ُث ،رل أ ،سَِ
د ل ِض  طِم اَن أ ُ  ُثو ،َِوُُطِف اَِ ُِسا

وِل اُرى دن  .ا ونر ْمَََُ سِء اَرهُ ھؤََْذي اد اط
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  نودون اؤل ان أ ْوَنَُوَن وَُُْو ِ نا
ُوَن ءون ف ن أن دَرُْ ٍَم ازدھرة  ام، 

 ً ِوا ُروُوا وُُ د، أن طَن ا وَنُُ  ذيوَن اُؤُا.  

   ُ م ٌََ تََ إذا ُ أ إ ا  َؤرُ ِرِھ ُدَر أأ
د، إذا ت طَن ا  ٍ ِس و وع اُ ِلِر إ 

 ِر  ُرذا اھ ِ ُدُث ٍة ر َل ذا أووُن ھَُُ ،مذا اھ 
ا .  

    ر ن وا رون اا  ل ذيد اطدو أّن ا
و ن م ّن ا ،و َََ د ُ ن ا ًو ًّو ً

 ام اذي ره و ّ أر ارّب . وط  ًت آذاك
،ِ ُدُمذي أِن اا  ت وروا اّذ ،ًّددا ذابا ن إذا أ

  طُرس،اُ إذ  ب را َُ د ِرَبََ  أن  ُ أ َر إأ
ِد واماَوأُدوِث  طن ا طُرس ١. (ٍعُ١٢: ٤ .(  

 ،دَن    ُا  وُعُ َ ت اذه اھ ًُروا أ َذَ
ِد اذي  ط ،َدةِوَل اَ َُ َنَُِر اَ دَذ اُر ا َُ

 ِِطُ ِر ن ط ٍت َد َُدأ َن تذه ا.  

 ُُدِس اْوِح ا را َُْدَُِْوا ُ ِ  

   ا وو  َن داِدذا ھذه اء ھر وإ دسح اا
 ظ ّ ذيوع، وا  م ذير اب اا ُا  رأ ،

ل وع  رِء اُؤ" : َََْ َنا ْ ََس  َوأََْو ََِِْذْي أَْرا ٍْض اَ
 َِْْ َنَْأ ا ََُِْْ ْمُِْ ٌدََْزُن . أُا ََ ْدَ َذْاْم َھَُ ُتُْ ْ َ ْنَْ

َْ ٌُر َُْم أَْن أََْطِقَ . ُُْوَُمْ  ِإ قَُم اَُ ُْوُلَأ َِْ . َْم أَ إِْن ُ َ  ْقَِطْ
يْ  زَُُم اَُِْْ . ْمَُِْإ ُُُِت أُْرْْن إِْن َذَھََِم . َوََُْت ا َُ َْء َذاَْكَ َََْو

 ٍَْوَُْد َََْو ِر َََْو ٍ ِطَ ََْ . ِْ ْوَنُِْؤُ  ْمُ ََ ٍ ِطَ َََْ ْ َأ .

 ْ ََوأ ًَْأ ََِْرْوَ َو َِْأ ٌب اَذْاِھ ْ ََ رِ ََْ . ٍَْوَُْد ََْ ْ ََوأ
  .ََن َرَِْس َھَذْا اََِْم َْد ِدْنَ 

ا إِنِْ  أُُْوراً ََِْرًة أَ ًَُْْوَل َُْم َوَِْن ََْ ِطُْْوَن أَْن ََُِْوْ "   
 ُ . انَ  َ قَا َِِْ ْم اُُدِْرُ َوَُ قََْء َذْاَك ُرْوُح اَ ََْ ْ ََوأ

 ٍَِْوٍر آُُِ ْمُُرَُِْو ِِ ُمَََ ََُْ َْ لُ ْلَ َِِْ ْنِ ُمَََ . ُِْد َُ َذْاَك
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 ْ ِ ُذَُْ ُ َ  ْمُُرَُِْو ِْ . ِْ ِب ُھَوِ َْ لُ . ِْ ْ ِ ُذَُْ ُ ُِت إُْ َذْاَِ
ُ". ) مَْ َد ٍَِْل أَ ًَََْرْوَْ . ََِْد ٍَِْل ُِْ ُرْوِْ . َوُُِْرُمْ  َوُ١٦ :

١٦ -٥(  

   ن ،زِنُ ُلُ رَب اُِد أ  واُ مُ م أُ ََوَع أوُ
 ِِداُ ِكِن . و ِِر ِمَظن أ ًداُِد واَِ ،رطھذا ا  نو

وِح اُُدس رِق. "اَطم أن أُ ٌرَ .يزَُُم اُِ  ْقَِطم أ إن ُ  ".

ِِر ن ھذا اَُوم ) ٧: ١٦(  رىُأ ٌَطرھ" : ُ م إُ وُلُأ قا
 إن م أِض داً، ن َُِم   ،ًدا ِأ م أُِرَ ِلن أ

ي زَُم. اُإ ُُُِر ،ُتََ ن إنو ".  

اَ واِرة    ذا  ِر وع اُ ِ ِ مُر َق و لھ
  َن ذاو ،ِِواِھ َ َن د وعُ َ ُنوَن اَُ أن

رُم َِن  أُُِم،  َق و د؟ وھلََ ِذِه"ُت أُ و أ 
َل َِِ اََِديّ "ُُت ُ وع أن أ بُِِض . ؟ أ َ ِ

ال و اِء، وأن اَُظت ن  ،َِِدَِ ُد  ھذه 
 ًن ِل ُوع ادّي اَُظور ر وَرًةُ َن وَُ.  

   َِِ ا  ٌلَُو َرل ُھا  ِ ُف ر ذيوَع اُ ُم أنَ
َُ ُوِديّ . واِن َن اُر  طَِ ُُر ُنُِو . ِا ُرُِ ُ ُء أ

َظَرهُ َن َُداً "وَُوُوَن أً أنََُ . وُن َرَُل أوٍع وَُُِر ازن
ُل، وُوَرُُ أَر ن َ آدم رَن ا َرَء ." (أُخ ). ١٤: ٥٢إ َؤرُا

 َ ن ًَ َن أطَوَل وَعُ ُوُل أنَ َب ُوسوُ وِديَُك اَ ِدي ا
و اَ أل ُطُرس، اذن ََوا َ َُِر ن ِث واٍت،  طا

 َُن أطوَل ُ ًَم  ً مَُو وُعُ رىُ ُن أنُِ َن ُ .  

ُب َو  ًَد َرأُ أن ظََرهُ َن َِِل َرٍُل َد    . د
َظَُر اِرُ . َِد ُوُع َوُ ُِِل وَرُب َ اَرَن واُطةإ

ِ ان َِ  ُدلَ  ًرا . ًََُ بوع اُ ٌوَرةُ َدي 
مِداِر  ،َِوِ ٍٍك  َ . َ ََُن أ َدوُوَرِة ا واُن اُولُ وُ :

ِك" وُع اُ ".  

  َروَ َنذَن ا نِرِدُم ا وَرة ُروَن . ھذه ا وَُ ُروَن
 ،ًََُ ًز ً ُروَن وَُ ،لِ َن  ِ ًا د َرَأ ً ُِ وَعُ
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َِ  َُِد أ ِمََل اِ نُدو و . َُرحط  ُُواُ ٌبِ" َوُعا "

ؤال،  وم؟"اا َ َش و وعُ ُلَ وُنَُ َن َف " ا َُط ا
ز اَُق اذي  ِب ا ًرا ُب   أ ُف ھؤُا  َد د

  .ُ  ُُُِو َِل َف ََرى ُوع

   ُ تَِ نو  َكُھ م أنُ ُوُلَ رَ َء اؤ رةوع ا
. ُھَو أَل ن أن َُوُوا ُ ،َُم راَُوهُ وُوا  َُِث واتٍ 

ن أِل َِرُم؛ ٌر ُم أن أُرَك ََِدي : "َل ُم وَ  وَھُر هُ 
 زَُِص اَِ مُإ َِيوأر ".  

    ،دََ وُعُ َش د فوض ا ن راد وع
 أن ون   نَ  .ود اّاّ ا ن  ، ّل او

ن د دوث ھذا ار، وذك  . ٍن واٍد  آٍن وادٍ 
 ؤٌن ، و  اذ وا ، أن ون  ّل ٍن واد

 ل  توا  مء اوع. أ ده ھ  وھذا .  د و
" :قطم أ و إن لم أ  َ ن أن  ،دذا ال ھ ن

ن إذا ُّت ن ھذا اد، ر إم وھذا أل . اّزي إم
 ُن أِل َِر . ُم مإ . ُ ِق إَطم أن أُ ٌرَ  مُ  ِقَطم أ إن ُ 

ي زَُو ( ".اُ٧: ١٦(  

   ٌر كَِم ذ وع رح دو" : ََْ َمََُْت ا َُ َْء َذْاَكَ َََْو
 ٍ ِطَ." )٨(  ر ُّولوَ َوف : "أو َُ  َبم َذبُ ". ا ذ 

ً  دا  ًسَ  َِ ً ِط ًراإ . ً ّ  ون ًداّ ُب ذن. ا ن 

بدى ٍص  ذ وٌرُُ كول ذ ور ٍرّول أ ، ّو أص ھا
ب .  ّ ال ذ ُص َر اُ َِ–  ٌتطُ َِد أي أن

  ِأ– ُ ُ أ  ذا وِرَُُض ا ن ُنِؤ ،ً  ھ
 ً طَ ر ھُض اَنُ . واَو  اُھ ً ِب ذ ُرُ  ذيا

ط واٌب أو ُھَو  ُِ  ٌصَ . ُنِؤُ  ًَ ُُرهُِن إُِو
 ِِت اِوا .  

    ًِ ُفَوُ  ھذا ًَوَن طرَُ ُن أنُِ ا ، ِا ِ ِ
ََطُ  ِت أِوا ُدَوُ  ُ  وِلَ رىُب . أ ر ُروَن اَِوُل اُ

  ُدَوُ  ُ وِل أَ ،ومن ارِب ان َذ ب أو◌ََذ وِرِھمُُ ن
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طَواِب وا   َُ . َرش ُُِ ذان، ھٍث  وَ ٍم ور  ءا
  . ُج إ اِل

ً ارن ان ر، ن َِ أن أرأ  بِ أُ     رھ ن
ا وظ انرَُ  لأGeorge Whitfield  وWesleys  و Jonathan 

Edwardsل  َِر َِ ُؤوا ،رأ  ط . ٌفو ّ
 ُ  زارٍعNew England  ََِ د  رََُظ اوGeorge Whitfield  

 ا أ د توك اذNew England  رأ رّ . زاِرُعَُب ا
وُت  ر .  ّد دأ ّم، رُت ٍم ٍر َ " ُول

  ". واراف طي، وو وَِْذ طيال ورُت ء 

  طَُدَس اُوَح ا را َُ َر طذه ا مذا اھ  وبُ ذوا. 

 ول ذو ارھذا ا  د   ٍر ٍم زارٌع ر د ذا
ل؟ا رّ ّ  ،وعُ وِلَ ِبََفدى وظذه إروح  ھا

ددس ول، .اَك اذ  ً ٍبَذ ي ُرونَُ واُ  ُروَنَ 

م و وا ذك ارل ظ ن ال، ض اس وا دو
  . روا طم

زٍء ن ك    و را َا ،َأ Jonathan Edwards  ك
ود أن ّدم ك ". َطةٌ  د إ ٍبٍ ُ : "اظ ارا ت وان

  ظا  ا  New England  ًرا ست اّ ،
طھم درٍ أّم ّوا د ا ت أم، وروا ّم 

، ون اطر َزون ا ام، وذك ب ورھم طھم
 دةوصاِر اُِھم وطِ راِفِ ت مَن ا ِة.  

   َِ ُدوِنِ نوم، وا َ ظَك ا َإذا أ  أ أَُظن ًأ
 َو ُظَ س ا ن ،ن إدواردزوُ  ت ُدس اُوِح ا را

دوُ .و َِد  ُنُ رُقَُدساُوِح ا رِل اََ وُعُ ُُرهِظُ  ،
ي زَُوح ا رُول اُ ِ  َِِل و  وُمَُ ظ اوا َِد 
َظُا َ ورُوَن اُِطُ نذَك اأُو  . َ َُ ُوَبذا اُد ھ
إداًء ن وِظ ُطُرس وم . اوِظ ل  َرأُ ِ ِر ال

 راٍت إُد إِ ،َن ا ل ول اَك اذ ِر لُ َرن، وَا
َ َ وِظ ال ط ِرٍق ُوٍب) . ل٤٦ -٤٤: ١٠؛ ٣٧: ٢أ.(  
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ط ت د إ ٌط ٌن إل ا ون ا ّد   
ن  . ى ھ  اح ادس ر ن إل وّذا  ،ِر

ار ر زٍن ؟ َِم د ك اض، واض َُل ھذا اَرقاذي 
َن اواِِ أن دََ  ؟ٍق  ،ِ ُرُخ إِ  طًِ اص

وِح اُُدس  رَل او ِن اَن ھذ ًر ُلَ ذينُھَو اَُو.  

ي،  ّ د أ ِذهِ  ل وع   زَُا ٍ ِطَ ََْ َمََُْت ا َُ ،
ُوَ: أو ُ َذَب ام، َُ َِ وت دّر واِا ، طا. " ْ َأ

 ِْ ْوَنُِْؤُ  ْمُ ََ ٍ ِطَ ََْ . ََْ ْ ََوأ  َو َِْأ ٌب اَذْاِھ ْ ََ رِ
 ًَْأ ََِْرْوَ . َنْْد ِدَ ِمَََْذْا اَس َھَِْر َنَ ٍَْوَُْد ََْ ْ ََوأ." )  َوُ

  طرقٍ  ول إّن اروح ادس ّت ام ثِ  )١١ -٩: ١٦
 أو َُ اَذَ◌ب طَبِ . اََِ ،وعُ  تّ وُح را  سا

 واؤ م مّ ٍّط .ثح اروا اّذ لن ھذا ا د ،
مَ  د وع  َل إذ ،ُ ديِ ٍر َرَد  أوا ِ نإ ّوس إود

 اذي ُْر َُ اب، واص اود اذي أر ُ، والّ 

 ( .اود اذي  ُ  اط  ام َوُ٢١ -١٤: ٣( 

 ، أف وعارِ اِدي اِم ود أن أر ودوس ذك

ً أَر  ،ًد َل  هُ  دِ ًر" : ُ وُنُ ذا َنن آ
دةُ اؤ. اُ  ن لدان وُ ن–  ل ،بَ ُهط ِبََِ َس

 ُم ُؤِِن  د أُوُل أ إُن ِ اود واَُُص اود اُرَل  
 َن) .١٨: ٣(  

   ُ ِ ُسرو ولرا   أّن ،ٍرا ٍط   َن َ  ا
د أَْو َََر ر ا و. طُھم ،ََِِِر ٍِب ُم ام 

دون . وذھ مّ رھم س مء اّل أ ذھب ا أن 
 وا اذھ م أن س ّرھم أ ل ،ھمط ب ما ا

 اظ ا ت وع   اب، م . ام ب طھم
اط  إِ  هِ  اُب ّم اس طھم، ل َب ُل ھذَُ  ُدِ 

وع اُ دووس ٢. (اُورُ٢: ٦ -١٣: ٥.(   

 ذه ات ا َم ُ وُع وُوُس،   وآ ِ ٍذ إذاد ، 
وّ   -م ھا ام ب ط اُطةَ أّن   َرل  أن ُدِرك
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ن ذھب ا ام ِب اط أد أّن أدوف ھر . أدوف ھر
،َََإر ا ا دةٍ وھوا ٍط ب ما ذھب ا ّ : ُ أ

وع ا نؤ م .لَ و وَع ا َھِزَءو و َِِِ .

 ذھب ا بذا ا،ما  ُ وع ا نؤ م.  

 َُدِم إُ ِوع    ِط ھ ُدَ ا ُ ِطَوع، اُ ِبَََِ
ُِوُ ِص ُ َُذي أرد اَوِص اَُ ت، . اذه ا

ِ َُُو د ذيدّي اِا َروُع اُ ُز زَُ َلُ رَر اأ د ،وسُِد
 ِ ِنَدِم ا ِ ِطَ  ُت َُ ُُدَسوَح ا را أن ًِ . روحم اّو

 اطّ م أّ . اط واِّر وادو: ادس   أورٍ 
 وَر َُُ ُ وأ َا ُ وع أُِ ونؤ  ِّا " :  ّوأ

 ُھَو ) ١٠( ".اّر ّ ذاھٌب ا اب ِ واٌبَ َوُھ  ِرُف َف
ُع ا وھل ُوَُد ٌِر ُطٌَق  ُھَو َواٌب وَط؟  ُُب أَ  َط؟

ا  َظِوَر وَا و ِر  ؤال ھذا ا  ءِلاََ .

ُول،  رُس اوُ ِبََِ" ِم  ٌِو ، َن ِ ًَوُ َوِب ُھا لُ
وِم واِدب اذي  اِرّ   ،ِو ُوس ٢." (واوُ١٧، ١٦: ٣ .(

طَ ُھَو واٌب و ُھَو  َِِ ُس دُُب اِا رُ.  

  ّد  ،ن لھذا ا ، أن  َوُ َب ًو َ د رأى دأ 
 ر إّ د بن ا  وذي ھد اون اد . ا َرَ ظْ أَ  ُوعُ  َ 

 َ م رّي أنل اا ط  در ن ل . رمّ إظ ذاھ
وع ا ل ن ِ .وع إّن  ِ َ ذيل  اذا اھ 

 ،ّا قَطُا ِ ُرِ َورّ  ُھ .فوروع ا ة لّ 

  . ھو ٌ وطِ  اَّ اُطَق

 ًِط ًداً، وَُِل    ِدُ ُفَِ َدًةَ نِطرَراِء اُد اَب أ
ا إ ًط َذھَب مُ ،َرا أن . ء ََُْ م ،وعَُ َإ د

َ د، ھل ِ أن "ََِل أن ُظَر إ ،َِطََب ُِ ُزٍن دد، 
اً د " أذَھَب إ اَم؟ د ًَ دُو ً َِ ت وعُ َََة وھ إن

 ُم َُْن  أ ََِدَر ،َِ  َن ُھ ّرِ قَطُر اط ا . ًل وأ
َ اَس  طُھم و . َة ا رَة اا ن ،ددََد اَرأُ ا د
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 ط  ُ َُ نا   زاُل  ّر ا وع اُ َ
ِا ِوآ.  

ادس وف ّت ام  اّر ّ  ودو أ ّول ھ إّن اروح  
" ًََْرْوهُ أَ نَو َِِْأ م، ) ١٩، ١٧، ١٦( ".َذْاِھٌب اا  َن َوط

ُِ ،م َِط إع  م اِت ا ذا ُواِر ُم أنذا أرد
ِ ھذه اَِ أو ادأُوع، ودُ ُِن ُِ ،ًَِم اِرا ِِ ف. 

اة اُِ ،م اء إ ِد  إذا أردُم ر َو
  . أَطَُ  اَط واق ھذا

، إّن ة وَع    رن ا وٍع ول أي ًوراوا أر م أنُوإذا أرد
أّ" :  ان د  . ٌ  ا ِِت اَر اِ  ھو

ود أُ ًِ ُُِم . ن رو د ان. ود ا اب. ذاھبٌ 
 واٌب و ُھَو   مھذا ا  َسُت ا َُ ُُدسوَح ا را ن ،ُھ

ط ٨ -٧( "ُھَو(.  

 ادو ،ّن ون ّم، ول إّن اروح ادس ّت ام   
وأّن !  د ُھِزم أّن اطنَ ُھُ و وُع . رس ھذا ام د ِدْنَ 

وع ا مّوة إ ن ظمرض أا  ّوٍة ن . م را ن و
َة  وُ ون أن د نطماا  ري  ِمَظُ  ِطُرَُن ، 

وِح اُُدس و اُم، َِِذ  رِ دُا   ّوٍة ن 
وع ا ن ظمرض أم اُا َا .  

وِح  )١١" (رس ھذا ام"و و ھو إّن    رِ َزَمُ ُن أنُِ
ُر ِت ا ھذه د َب َُو .اُُدس َُ  َوُ وُلُ رَن ا ُل :

 ١( ".اذي م ھو أظُم ن اذي  ام" َوُُق  )٤: ٤طا
َرَُ ن أوطّوة ا َ ّب أ ُ َو أُھ ِوع . ا ط

  . ُم ذه ات و ًظ ًد اروح ادس

ْ أُُْوراً ََِْرةً أَُ ًَْْوَل إِن ِ : "وول وع  ادد ا ر  
اً د ھ رَُ ." ٌْم َوَِْن ََْ ِطُْْوَن أَْن ََُِْْوا انَ  د ٌق ،

  . دٍد ن ھذه اداد ل ٍ ُ ن  و َ تٍ 

  َك اأُو دِرَك أنُ أن ِ ٍمَُ ٍظ أوِوا لُ مد ،ِوَن إُُ نذ
 َََِ  وَنَُ ٍة ر لُ  ،م ا  ُدوَدة ُدَرة . َن ُرَ
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ُِ ر َِ وٌلُ مُ وُنُ د ٍَدةِوا ٍََُ  مِظ واوا .

ا َِ  ظمَم اَُوُع اُ َن دذ .  َُت أ َُُوطر
 َُوَُ ُوا  ِلََ وَنُ ُذَن ا ،رة ٍ راٍت ز

 ،ًنُ وَع أِ َم اََل َن . َول  ت مَِِ ُمَظُ
ُ َوُع طرَح اَِِ وإَرَة ا. اَُطب  ذا ءُؤھ َ ِت
ل را .  م ا  ُِِدَر داِر لِ ٌم َِد َن ُ أ ِِواَن ا

د دُ ٍتو.  

    ِم ا  مُِِدَر ِ ُدوِد ًَِن وا ُ  ََُطُ َََد أن أوو
ِن وان، ل زَك اذ: " ََْ ْ ََْء َذاَْك رُ  َوأَ مُُدِْرُ َوَُ قَْوُح ا

 ، قَا ِ إ ...َِوٍر آُُ مُُرُِو) "  َوُن  )١٣: ١٦ ة وُ ھذه ا
وِح اُُدس َوي د ُ َُ  وُع ن  را َِدِ ِلََُ

 ِراُ ا  ََُِداِث اا و ،ِِن أ ِددا  ،ِ ا ُ ُق
ُون  زِل اََ  ِِظِ ل ِِ) ٢٥و ٢٤ .( ًُق أ و

ُوَن َو ٍََُل ٍَء  ر واُ ل رء اُؤھ أن َِا َِ
  . ِطِر واُُوض

   ُوا أر د وعُ ِل داءُ مُُ وَنُوَُ  ُرَ مُ–  دو
ون َف ُوا َِرُوَن . ُوا ِِل ذَك، ِِء ِب ھذا ال

ِ اُظ  ،ََرٍة ت  ورُِق اط وعُ َ طُو را
َه ام وَِه َر ًَِدُ ُوا ذا؟ وِ راَزِةِ مُ م َرَُ ذيل ا

 ُُداوإ ُُو م ُوَن إذاَ . ،لََُا  ُ ذا أھ  ُُوا َن
وُح اُُدُس  رم، اُ ُذَؤُ د ََُِرَ وَنُ  مُُُِ.  

ھذا اوف اِ اوا ِن  َل ِراَءِ ِر ال، رى  
 ً ِر ِن  ،نََُِا ُِِدس وُوِح ا رَء . َدوِر ا د

 ،ُُِ مِ ذا ُذِرْف اَ م د ،نَوَم ا ُدُسُوُح ا را
ِ َِم ََلأطُھم ا اُ وا ُوَ وا و ا .

ھُھم إطأ ا َِِق اطَِ ََُُدُس اوُح ا رُھم اطَر . وأَوأظ
ِِل . ُم  ُدُث  اََُل ر ُف اؤَُو اُُدُس ُھوُح ا ر

 ُرُِ ل، واُ را َ ا  وُلِ اََُ ن  ُطُرٍق ھذا 

   .ام
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  َك و َِ ََِِّدّي وا  ا ،ُِّق اطوُح :ھذا ُھَو ا ر
 ًذه ات، ُُُِ أن َُوَم ذا  وَ وُعُ ُ َم ذيا ُ ُُدسا

 ِ  لَل ھذا اَ وِر وأن دوماا  . َِوراً آُُأ رُ أن ِِو
 ِ َِِل درا ن ،ًَِ ِِء ا ََُ . ُوَدَ أن ِِو

   ِرُف أ ا ا ِط ،دَ َدداً، و ،وما ، وُو َ
 وا ََ وا ، ُ ھ إ ََُ ا َََق ا َطُ ََ .  د

 ،ًَ ِ َن َُبط ُوُب أن  َُ ،لَ أن  ُب و  ُمَ" إن
 ٍء وِ َا طُ ذيا ِ َن بُطََ ،ٌَِ ُِوُزهُ ٌدَن أ

 ُ َطُر، وَُ) ". ُوب٥: ١.(  

   ، َدِةَُ ُدوِنِ ِذه اَق ھط ُطَ   دِرُك أُ َد
ھإ طُ ا َََق ا َطُ ََا ًأ ب را طُ . ُسوُ ُد ؤُ

ُول  دٍد ٍء َِل اِل أنُ َ ط أ ً ًنَ  را 

َِ ا ُ دُ دِرُك أ  ط ُطَق ھذه اِ ُدوِن  ا
 َِِدَُ" : لُ ٍءِإ لُ مَُوا وُوَُ َِ ٍَِ لُ مَُدزَ ِدٌر أن ُو

 ٍِ ٍلََ لُ  زداُدوَن ٍءَ لُ  ٍنِ) ".وس ٢ُورُ٩:٨.(  

 ،َل    ََُُِدس اُوِح ا را َِد ِفوذا ا ََرَُد اَ
ُل ر وُعُ :" ُِْرْوُِْ  ٍلَِْ َدَْ . ََِْرْوَ ًٍََْل أَِْ َدَْ مُ." )  َوُ

١٦: ١٦ (أ ِ واُطَر مُُدِرَ َن ُ أ ِِواَن ا ًَِ.  مُ و
َْ ُھَو َھَذْا اِذْي َُْوَْ ََْ َُُد ٍَِْل ُِْ ُرْوُ َِْم" : َءُوا ََُ م

ََُْْوا َْ ُھَو َھَذاْ اَُِْل اِذْي . ََْد ٍَِْل أَ ًَََْرْوَِْ َوَْ َذْاِھٌب ا ابِ 
 َْ ُْوُلَ ُ . ُمَََ َْذْاَِ ُمََْ ََْْ."  

   ُ وُت، وأَُ ُ وُع أُ َل َظِِل ھذه ا ن ،ًِ رُتَأ 
 ت  ِن َل  ً  ُرَأ ِ مَُُ وُنَُ ِِوَ َد . ن

ِل أن ََم  نَ  َن ا ،َظِر َُِو  ِ ُرُھمُِ . مَُن، إذا وو
ل، ھل ُِم أن ََروا م َن ِ ًم أن  رء اَن ھُؤ مَُُأ

 ِِ مَُُُ وُعُ َن  واَُ.  

   ِِوَ َ ن َُُو واُ  :" ُِْرْوُِْ  ٍلَِْ َدَْ . َدَْ مُ
 َِ ََِْرْوَ ًٍََْل أْ ".. ُدَِ رأِة اِن ا ًَ ًوُع إُ َدَمَإ

 ًت ) ٢٢ -٢١. (ِط َرة اَا َِِن ا ٌ ِز ٌَرةِذه إھ
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 دھ ُروهَ وا ،ِ–  َلَ ُنَدُُب وَُم، وُ ُذَؤُ َد أي
 َِِ.  

   ،ََِد ا رِضا  وُعُ ھ ا ًوَ َنرَل ا
َُ ،ًرِھُ ًم  ََُراِھَن ُ دَض،  َ َُ مُ ُرِظُ َن د
 ًِط َِدَد و ُرأَةا ِ ُرُ َرح اَك اذ ،ًظ ًر واُِرَ

ي َرُح اُمِ وَدِة طِ إُِ ِِ ل . دداً إ ھذا ام َؤدُ و
 ، تَ م اذي ازَن اُم اُِ رٌحَ ذَدى ا وُنََُ

ب ا  وعُ وِتَ َد ِ ُروا.  ً مُ َزَعُ ن َرُحَوھذا ا .

ھذه ا  وُعُ ُفُن و مُ وُلَُ ا ظَُا َرة اِ
  .ُوَه  ًَد ذكَ 

واتِ ("  ِة اذ    ا  ذيا أ"   ،١٣ -٩: ٦( ،
ُوا  وُ وَن، وأنَُ َد َبوا اُِطُ م أن ُ وُع أُ مَُُُ

 ِب مِِطوع اُ وا . ِمُ دَُ م أن ُ أ َِ مَُ دو
 ِِ ِب مِط . ِطُ ُ  ،  ھا َِ  َوُھ طذا اھ

 لاُُروُوو َِوا  رِدَا ِ  َم . اَ  َُ َد
 رء اھؤ َب َرِطَب اُ أن  ،واَُ ل أنُ)وعُ َسوأن )و ،

وع اُ نِم ا ِبا َ َم.  

َن    وَُ ِن أنَُِن ا ،ددِد اا  ٍَ رََُ داٍدِل أ نو
َ ٍُء إ اَدع وُن ِنَ  َِ َة ھ ا ع أنِطا  ََِ

 َرََ َ ُلرُ ،ٍق وََ . ،ة ِن ا َُرِ ذه ھت ھَ إن
ة ا ََُ، إ أن َم ذا  أن  وَھَر ا ُمَ  ُن

ٍِم  َن  َُِم ُوع،  أن  َُ . َُِم ُوع
ََ ن نْ وَھِرا ِ َوُھ وُع وُ َن وع . وُ ُةَ ت د

 ِوَذن "، اَُِ َكُل إراَد ،إراَد  ".)  ٣٩: ٢٦ (  َُ أن
 ََِ َ ٍم َُ أن  َوع وُ َش .  

ةُ ِم ُوع َس َدَوًة    ا ُ و ،ِِ ٍءَ أي ِ َن َُبط
 َبَ َُ ٌ رِ ٌَر َكَل . ُھِ ِ رَ َلََ ٌم  إ

 ِدِ َ ًََُِ وُنَُ ََ ،َدَ ِت ادأُ . اَو اذا ُھھ
ُس اوُ ُ َم ذيا ُُ ن مظََد اوا طأ د ولُ ر" لُ
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وَن َب َِدهِ  وُدا ،َ وَن ُِ نذ رَِ ً ُلَ ءا ".

) ٢٨: ٨رو(  

َُ اُظَ و َُ زٍء ن إِم    ورُ ُِطُ د ،ً
ِِ اُظ  ھذا ام،  ُِم إرَِ ءَ َب أيُط أن ِ َدھ

 َُُ ،ِ إراَدِة َ . ،ِل ُس ُن اِؤُ د ًِ َُرَ وُنَُو
. وَُوُن َ ٍَ  اِ اُم،   ُھَو  َُ ھذا ام

  .ن َُوَن َذ َن ُوعھذا ُھَو ُلُُ   إذا أرد أ

َْد َُُْْم ََِذْا ٍََِْْل َْل أُُِْرُْم َِن ""ود إَََم َُ ھذا ل،  
 ً َِ ِبا . ِِْْ ْوَنُُْطَ ْوِمََِك اَذ ِْ . َُلَْأ ََْأ ْ ِْم إَُ ُْوُلَُت أََْو

ِ ْْن . ِْن أَُِْمْ اَب  َْم أَُْوآ ِْْوََُُْْْد أَ ْمُ َ ْمُ ُِ ََُْ َبا َن
ََرُْت ِْن ِِْد اِب َوَْد أََُْت ا اََِْم َوأًَْ أَُْرُك . ِِْد َ َِرْتُ 

  . اَََْم َوأَْذَھُب ا ابَ 

  " َُ َْلَ  ًداَِوْا ًََ ُْوُلَ َتََْو ًََِ ُمَََ َنُذهُ ُھَوَذْا اَِْ . َنا
َك ٌَِْم ُِلَْ ٍء َوََْت ََُْْج أَْن ََََْك أََدٌ  ََُم أَْ . َنِ َك َُن أِْؤُ َذْاَِ

ُھَوَذْا ٌََْ َِْْ َوَْد أََِت اَن . ُْؤُِْونَ أَََُْْم َُْوُع اَن . َ َِرْتَ 
ِِ َوَُْرُْوَِْ َوِْديْ  َْ ٍد اَِوْا لُ َِْْ ُْوَن رَََ . ِدْيُْت َوَْ َََْوأ

 َِْ َبا َن .  

. ْ اََِْم ََُْوُن َُْم ِْقٌ َ .ِْد َُُْْم ََِذْا َُِْوَن َُْم َ ِمٌ "  

 (". أَ ََْْد ََُْت اََْمَ . َوَِْن ُِْوا وَُم ) ٣٣ -٢٥: ١٦ ِطرذه ا
 ُا َظ وُع .  

 ،َن ُُر    ِز وَرٍةُِ ُم َن ُ ُل أُ روُع اُ َرَأ د
 ِِأ َدة إ دُا َا َِِراِرة وإرار . اِ َدَمَد إ

 ِز را ََز وال، واَََرَة، واَِت . اوا ن ُدَِ ن ُھَون او
 ًَِ ُم ُث َن)دَ ). ٢٥دَذهُ ا َم ُ راً، أَُ ُد ھذاِأ أ 

وھَُ م مُ َم أُر ،َرَھذه ا  َِق اَِن ا.  

   ُ مو  ُ ُوا: " ًداَِوْا ًََ ُْوُلَ َتََْو ًََِ ُمَََ َنُم . اََْ َنا
َك ٌَِْم ُِلَْ ٍء َوََْت ََُْْج أَْن ََََْك أََدٌ  َذَ . أَِ ُنِْؤُ ُد  )٢٩( ".ْاأ

داً،  ھ الُ  َُوِب ُوع  .أّن ّ روَح  ٍ ھذا ارِ  دَُو
ُ وو َكِ  ا ُنُ طُرس ن َُّك،  طُرسُ ِ  َ  ًّددا ُن 
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ا َ ُم  أي ،ِو رَة و ،َِر و ُم  ِد ا
ََدذ  اا َُ ذيول اھذا ا  َبأ د وُعُ–  َد مُ أ

درب اوّي  وا وا ََِن ا واٍت ِث– ونُِؤُ نم اُ أ .

 ُ أ ٌَُِ أ   ٍوا َ  ٍقر  ٍم، وأظنظ ب َِرفَط 

 ،ِ  نِد واوادِد اا  وُع َل" : َْونُِْؤُ َنا."  

ن ِل اِل . ون ّم، وَّ أراً  ُل َد وٍت رٍ   
 موِد، وِن وادِل ار  ِظك ا  ّوذا أ ُم أّن ،رىا

ُھَوَذْا   " : َِْْوعُ وَد وِل ذك، ِظوا . اُل وعَ 
ِِ َوَُْرُْوَِْ َوِْديْ  َْ ٍد اَِوْا لُ َِْْ ُْوَن رَََ َنِت اََْد أََو ٌََْ .

 َِْ َبا َن ِدْيُْت َوَْ َََْوأ ."  ًرا َوَُ  أن رسط 

 ُ  إِرهَِِب  وعُ ِرفَ ،  ِضَُء اإ م د ُ َرأُ أ  
ُِل وَھَرُوا  را لُ َُر ،وعُ )  ُس ٥٦: ٢٦ر ٥٠: ١٤؛ (

 ًراِ َِِ ِءدُد أ ََأ ،وع اُ َِفأُو َد.  

   ُ ُردَث ا د َسو وِلرا  ُ .و َب ُس  ِا ِر
 َُ ُِر َوََُ وَس، او رةَ اا ، َا َد" : َُِْا

 ُم َُْن ). ١٦: ُ٤وُوس ٢( "َُْ ْب ََِْمْ . َ َِْرُوْ  أ ًَب أََ مُ
ب َوََف َِْ َوَوْاِْ : "َوداً  را نََِو ".  ًوُع أ َروذ :

   )٣٢: ُ١٦وَ ( ".َوأَْ ََُْت َوِْدْي َن اَب َِْ . َوَُْرُْوَِْ َوِْديْ "

َن َوَھُر رُِ ُِِن أن !" اَن ُْؤُِْونَ " د َل ُوع،  
 ،"ون؟ُِؤُ ُمن أم اُ ُدو أ " ُنُِ ول،  أوَھذا ا َُر" ل

 ٌُر دٌر َُظ أنُ وَع َن " أُم ُؤُوَن ان؟ ُد أَِأ
ل رء اھُؤ َ ثا ِِوا ِمِ  ؤال طَرُح ا.  ِءَن ھؤآ 

ُل را ِّل أن ھذا ا ّوِلِح اا  ُإ م د ن ؟ دوا م
ِم ن ذك،  اِح ا . ،وهُ  را و دَّر أِم رأَوا ُذ

  . َن  ُذهَرْت ك ا َُد وَع، أَْظَ  اَء ّوُل ا ٍر،

ََد أن َوا  ََُض اوت، وَد أن رأَوهُ ُُِز اُِزات، وَد   
 َن، أن إرِ ُُوه ،َ م ذاَتِ تََ واِج اِح وا ر واَُ" 

 َرق؟ َك أ َُ م، أَُ " ،مَُ"ٌن؟م إُ َسُون؟ أِ مُذ أ "

  ).٤٠: ٤رُس " (أُم ُؤُِوَن   ان؟: "ٍت أُرى
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  د ًُر أ َر أَذي أطُرس، اُ ل أنُ رِل اِر أ  ُرأأ 
  وع، وُ ِرُف  ُ ُِف أَُن وَ َذاٍت، وأ ر َث ِلا 

رأُ . راهُ َد أِ ِداً   ًُِرُف اَوف  َد ِِِع ُوع
 ُِد  َوُُرس وطُ م أندر َم اود –أَُن ا دِل اَم رأي أ .

 َُوِل أُُ وَنَدُ واُ َنذص اوَل ا ًَ ُمدرَل ا . 

 ،ًةُ َن َُ َََن و َِن ورا رَ َروَنَ واُ ،واُط َ
 وَنُطَر م وُھمِ وَنُ رََ ًَِم أِ . ًُوَط ًَِووا أُ د وو

َوةُ .  اُ ،َِوا َُرُوَن وَُُون دِت اَ  ِولُُِ  َمأ
 ًِرُ ًرام إدرَ ا.  

  ذن ارن اذھ َرأُ أن ُ و م ن َ َمََ ط م ،ِنّ
راءِة واا ،ِ ُ َِو ٍظ ٍو ٍو ٍ نّ . 

  نَُ رِن اھذ أن ً ِِواَن ا َن ُ َب أ  مدرَ ا رأُ أن
ر اودة ا َن ِم ُر َدِة . ُ وع طا ت ھذه ھ

ِل اذن  رء اأُ ھُؤ د ءُ َد رَُ واُوعُ  ُضَا َِ .

ُل ( رل ا٤أ(  

َل ھؤِء ارِل ن   و ذيا  ن   مُ ُرأ  ،َء َنِ
 ِر  َد َِِ أ  رٍل ٍُن وأوَء َ راُھمال، إ

ُد اُِن ُھَو وُم ارِة، د َق اُر اوَ أِل ارِل؟ 
ي  زُ ُدوُدس –اُوح ا رُب  .اُ لُ رء اُؤ ِّوُك ا ا

 َوُ ِل َرا دَر ھذه ا ُهذي طرؤال ا ا  ًَو : "أُھ 
  "اُن؟

ِدس   ح ا زَوُ ٌصَرَ  

  َظِ ن زءذا اھ  ُا ِ ِد ط َلُ را دُِ وُعُ َن ، 
 َُوُِواُ واُ ذيا . ،ِ مِِِ ُة د ورد طذه ا ُُد َنو

َد َُُم "ََُِن دِد اِر ن ھذا اح، ُث َُوُل ُوع، 
 ِ ذاِمَ  مَُ وَنَُ . ٌقِ مَُ وُنَُ مَا  . د وا أُِ نو

ََ) ". ُت ام َوُء ) ٣٣: ١٦ُؤ وُعُ َُ  ُص ِ
   ًوُر، ُوَ سِح اَن ا رَ نِدِد اَن ا لُ را

دِ  ِح اا َِن اوََت ا ،رَ س :  
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 اَظر  ما إ  

 ُد أَُ َََم"   وا أَُ مُُُِ ُمََن ا ِد ... إن واُ إن
ُِدوَُم طَ َُدوَ طُظوَن . إََ  واُِظَ د واُ وإن

َُ) ". م َوُ٢٠، ١٨: ١٥" (  ل ،َِن ا مَُوُِرُ
 ًَدِ ُم دَُ ُ م أُُُ ن لُ ُظنَ  ٌَ) ".  َوُ٢: ١٦(  

  

 اَظر  ُُدسوِح ا را َِدِ إ  

د،    طِن ا ِِ ِرإط  ُ َظ أُِ ِر أنِ ِردَن ا
 ً َُ ًو طُ وَعُ ٍد، أنُ ٍمَ ن واُو ل أنُ رِن ا

وُح اُُدُس م ون ِم  را  ُُومَ ا َِد)إن ). "١١ -٥: ١٦
ي زَُم اُِ  ِْقَطم أ .مُإ ُُُِت أُرن إن َذھو) ".  َوُ٧: ١٦(  

   إنَِداِد اا  ٌص َُ ُُدسوِح ا را َِد ََُء : "و و
 ٍ ِطَ  َمَُت ا َُ ،م[ذاكا ط َُ أي[ رِ و ،] أي

 رِا َ ُِِ  مََم اإ َُ[ ٍَوَُد و ،] َُ َب  أيَذ
 دَه ا ماَوُ[.  وَنُِؤُ  مُ  ٍ ِطَ   أ . رِ   وأ

 ًأ ََروَ و ِأ ذاِھٌب إ  . ٍَوَُد   ذا  وأَس ھَر ن
 ." (ام د ِدن َوُ١١ -٨: ١٦(  

  

 اَظر إ اُُور ا أَُوُ ُُم ِ  

ُد : ذا ُص رٍت أُ وع، ُق َِوُوَنھ   طا
ُل اُؤَن ِل  َؤھُو  ذيُدس اُوُح ا روا ، ذيا

د طُروا: "اَُ  َ ذا مُُ د) ".م ) "١: ١٦َُُ د  ِ
 َ َءِت ا إذا  ذامُ ُُُ أ ُروَن أُذ ُ) ".ْل ) "٤: ١٦ُم أو

 ان  ٍض إ اذي أرُ . ََم َن اِداُ  َُت ُم وأ
ِ َنأ َُ مُ ٌدََس أم ھذا ) "٥و ٤: ١٦." (وُ ُتُ  ن

 أُُوراً َرًة أَُ ًوَل ُم،  إن ) "٦: ١٦." (د َ اُزُن ُُوَُم
د ُُم ذا ٍَل ) "١٢: ١٦." (ون ََ طُوَن أن َُِوا ان

ون ِ ٌَ َن  أَُُُم أ ًٍل ل أُُِرُم ِن اِب 
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 ًَِ) ".٢٥: ١٦ ("  مُ وَنَُ ذا مُُ د  ٌم) ".  َوُ١٦ :

٣٣(  

  

َِ:  

 َض تِ    طَُُت أن أَو ،ر ب ا َُذا اھ   وعُ
 ِِ ِقَن أ ًِ ُل َُ ِذِه، وا رةر . اٌب آَُ د

اِ ھذا را  َوُ لن إ ِ ُم .ٌن أَُ وا أُطَِ َُوِراُ مُ 
  . اُُوَل  ھذا اَُب ار

 اِرُئ    وَن أَُ أن ،ً لذا اِ َِِدرا  أ ھ 
َك َُِر  وأ ،ِِّك اَُِ وعُ َِِر َت إ و د ززَا

وِح ا رِل ا َزَةُِ َُذ أ وعُ ِذ َ َدَث  ،َكِ  ُُدس
ُوِل إَ ِب  . ِ ِم د ُتَُذه اَدَك ھُِ أن ًأ و

ا ، أِرُف أنَ  . وأن دَُل ِ ََُِ إَِ كَ  دا  ھذه ھ
و ًَِوراً راُُُل أَ ُتُ دو ،ََِِِ  َُُ ُتُ د ،ًَ

 َِِ  ََُُِ. 
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