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َ دُ  

، اُ وُر   ِت اَُا َِِ ن ٍب َُ ِرِآ  مُ ُب َرُ
إذ أدأُ آَِر . ُوٍت ذَن رَُوَن دراَِ إِل ُو ،َدداً َد ار

َُ ،ٍب  ھذه ا را َِ  واَُِ َنذَك اُِو ٍتظَُ ُم دُ ا
وا ا  ِذاا َِرا  مُُ ُأ ،رارِِل ان، وِ

َِ ن ھذه ا َِ ا ِت اَُا  وِلَُُل . اِرُ  ُواِ إ
ُوا ن ِدراَِ ھذا ال دداً  إُم  َ ،َِا ت اَُا

  .َد ار، وإِ ًَو اح

 أو ََدهُ  ًد أََر ذا  َوُ ولُ را ن مُُر أَُذ
ِا رل اَب ھذا ا" : وُعُ َ َرةَ رٍَُت أم وآ ِذِه اَم دُ

 ھذه د َُِت ُؤُِوا أنُ وَع ُھَو ا إُن . َُْب  ھذا اِب وأ
 ِِ ٌة مُم إذا آُ وَنَُ َو ،) ". َوُ٣١ -٣٠: ٢٠(  

ُل  َُ ذير، اَ ِ ِح ا َرا دذه اھ  َُدأ وَف
ُ َوُ ِلداِس إدَس أ .  َوُ ِمد ِ َِِ ََِدرا َُِ نا وَُد

 ِِ ٌة  وَنَُِو ِ َنِؤُ  ، َوَع اُ.  

  

ل ولُ اَا  

 ِ  رة ا ا  

)  َوُ٥ - ١: ١٧(  

َ ِر ُھَو ا احُ  نُ ا  ، َُ أن َ  ُدَِ ُث
"ِ  رة اا ". ُروَن إُ سَظُم اَُ ة ا ا ا 

"ِِذِه   رة ا) " َن  .)١٣ - ٩: ٦ ةھذه ا نو
 َُ أن َ"ذة ا".  م َُو لَُ  َُذه َم ا َِطر 

دُرُس  ان و ،ً.  م َطُْب ُوُع ُراَن اطَُ .وا أن 
 ِ رة ا ا ََُِ ََ ا وھ ، ب را ھَ َة ا ا.  

 رة اا ُِ ُُِ رىُةٌ أ َكُھ  ُدَوُ ، ِ
 َُِِِل ااُوُس، ور ، ،ظَرةا . َِواُ َل أن  ،ب ا

دھ  ھذه " َر رَ ُُُط ََطراٍت َدٍم ِز ٍَ ارض،"
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 ون، َُْن . أ اب، إن أَن، َُْر  ھذه اَس: "اة

   ).٤٢: ٢٢ُو ،ََ". ) ل َُكَ 

ةُ ُ وَ اح  ھذه ١٧ا ،ََُِ ُنُِ " وعُ ة
َ  اد َر  اَُوة  ".ََرِس ا اظم ُا  َن َد أن
 َُن ام، إذ ان ُُِن ََرُ  ًَل ذَك ارة َُم، ھ ُھَو 

 ِِ ن ٍتَ َرِواٍت وآ ِث َرِم آَُ َ نذِل ا رِل اأ
ب ا  وَتَُ َل أن.  

ِ  َُُ ُدأ" :َ ِت اَد أ ُبا َدَك . أ َُِ َكَْد إ َ
 ًَك أُط. إُ ََُطن إْذ أ لُِ ً ِدًة أ َِطُ ،ٍدََ لُ  ً

 ََُطَدَك، . أو َا ََت اُوَك أِر أن ُ دةُ اا وھذه ھ
 ََُذي أرا وَع اُرضأ. وا  َُكد   .لََذي  اا

 َُُْد أَ َلَ ََطد. أ َ نِد واَ َِكَد ذا ُبا َت أأ 
 ( ."اذي َن  َدَك َل َوِن ام َوُ٥ - ١: ١٧(   

 ِِدِد اا  ُوُل  َوُ َب ،" َِ َذا ورِ وُعُ َم
ِء وَل  َو ا.. ".ھ ُھ إ  َوُ ُرُ ُت اذي  اُم اا

 وُعُ ُهطأ  ِ ُا.  ِِا ُرُط اِرَ  َأطَول َوُ ُهطذي أا 

َُ ٍَوعٍَة ُوع َ أطَوِل  َدوُ ٍَظ – ُا ظ أي.  

َ ٍَھُ وع،  ِدراَأود أن أَدأَ  َدوُ ٍة ظَرةٍ طَوِل ِء
ة ھذه ا  ٍ  .مأ َِ  ُ ُة . ََُداُد اا

ة ن ا َل وزَء اُُل ا َُ ،مُ ُرأَق و ا ُوا . مُ
ُِث ن ھذه  .َُلُ ازَء ا ن اة ١٩إ  ٦اداد  زُء اِا
ةِ  دِد  اَد ا َُدأ ظدد  ٢٠اا إ ًوُ٢٦ُو.  

 ُوا َِداد اا  ة َن ا،  َ وُعُ َطَب َد أن
 ِ–     ا َر طا ذ"وھِة ا "  ِطَبُ أن

–  ،ھ  َبَطَب ا ا ُوا ُُ ت"َ ِت اَد أ".   و
 َُوُع ھذه اُ َدَمَر، إََ ِ ح ا ري  رُتَأ

 َوُ ِلَر إ ًرارا . ِ ِح اا  َُذرَو َُُُد ھذه اَِ
ة ن ھذه ا َرٍة ِل أو ر، وَ . َك أن ِِواَن ا" َ ا " م
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ب د َن َُوُت  ا ََظ  ت ل ،ََن َد َ ْنَُ
ِ ِل.  

ُد ُوَ اھداَف ا َب ھذا  دَُ ،ُوا ََِداِد اھذه ا 
ََِِ لا . أ ل، ھا َِ ن َُھَد أن  َوُ َرَأن أ ُدرُ ُ

 دةٌ أ  وَنَُ ،وَع ُھَو اُ ن َنِؤُ .)  َوُ٣١، ٣٠: ٢٠ (

ة، ُُِرُ وُع أن اَة ادَ ھ أن  ن ھذه ا ُوداِد اا 
  .ِرَف اَب واَ اذي أُرَِل ن َِِل اب

وُع أُ ُم دُبَم اأ  ا ََُدو َُ ً . ُِ 
 َد َُ أن ُُِ َف ُِرُ ،َِِدو ِِِ َُ وَعُ َد . إ  د

اَب ِل اِل اَُ  اُب  َََل واِِ اث وان 
  ھ رضاا .ِذا َِطر َ ُد ُ  أ ِواَن ا . 

 ِ َمِھا  ،رضھذه ا  َِِدو ِِ وُعُ مإھ
 ًَُو ًوع َرُ  َف ر َد أن رضا  َِدو.  

 ِوَ َِ  ُسوُ وُلُ رَد ا دَ َد ِ ُُص  
ُد أَ َِ  ًو َُ ٍِل  ٍَِد ََق  دََ َوُ ،َِ ا

  َُك َِ ھ د ُ) سُ١٠ - ٨: ٢أ.(  

ھذا  أ ُد ُ َُُ ن ِل ُوع ا، ُھَك ھَدٌف 
ِ ن ٌدَةوھذه ا   . ِةا  ٌد َكُھ ،طو

دا َِا  رى، أيُأن . ا وإ  َُُ ذيِت اوُذ ا نو
ِ ن ٌدَ َكُھ ،ِِ إ َذُ . ذيُل اَا ُ ن إ َرإ

وَد ،ِ ِمَِدِف ا ََو ،ِِأ  ِ َُك َ. )  َوُ؛ ١٦: ١٥
ُ َ وُع ِل ال اذي أراَدهُ اُب أن ). ١٠ - ٨: ٢أُس 

 ،ََُ أن  ََُُن أ ًِل ال اذي إَر ََُ ُ ن 
ِأ.  

ة،  ن ا ل وِم اِھذا ا  ُرا ُُ رَ ن ٍءَِ ُرُِ
وع اُ ِصَ نق وِر . ا  ُدھَِ ق، اَا ُ ِ

 َرِة إ َِر اَ ِرِ ُِدم ،ل وح ان اوا
ن ِل دراَ ". َُِل اَن ُ وَر" :َََِ َِرأُ ً . اِق
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 َِظ   َِنُد أٍص، وأ َِ  وٌدُوَ َ أن َُِ ،ُا
وح اُُدس رن، واب، وا .  

 ،َُ وَعُ َُ د" ذيِد ا ِْد َ ،با ن أوا
ََل ِق  ِرُف أنُ وَع َن َوُوداً " َن  َدَك َل َوِن ام،

ِ اق ِ  َرَك ُم، وأا) . َوُ٣: ١ ( ِ  َُرأ أ و
 ،ُوق اِل اِرا  ،ها ِو  ِرفَ َن ِ ُروَح أن ِ

 لُ َرَكَق، إَا ِ ِ ُ َم د ُراض أِا ِ  ِب وَن ا
وِح اُُدس ٍم ٍِل ُِ  ًَزِة اَق رِن واا.  

  َِدُو د وِدُُو َدْأ م وَعُ ة أن ن ھذه ا ًُم أ
د، اُر اذي . ت م  َل اَ  وعُ وِدُُوِ ُروَن ھذا َُا  َُ

َِ  َ َشداً و َِزا ََُِا ََل أن أ َدُِو ُ أ ٍَط
)  َوُ١٤، ١: ١ .(ََُِ ٍلأ ََِ  لِ وُعُ َدِد ُو . د

 َ َُِ َل أن َدُِو َ ََدَ دوُم اً و َت  . ِدََا  َشو  ً
 ًَ َنذ. وو ُا ِ َش ذيُد ا َُُد اَََك اَن ھ َك

 َِِ َد ًو َنَأر.  

ِ اوم  َُ   وعُ َ واُ ِلُ رَن ا ٌَ"َل ا ".

ُل رَك اَِم أُوأ ََُُرت ھ وَعُ ُوُل أنَ  َب" :َُر وو ُ
 َِ ". ،ِس، وَ َُُء ور وإ َوُ َ َ َث د دو

 ً ُ َر و . ََِ إن" " ِوا ھ ، ُِدَ ر، ا أو
 " َفَِ ُِدَ ل، ا و َِروَدة ا دَل ا وََ  ن ََِرا

 َ ٍَرا إ)  َوُد ). ٢: ١٧ُِو ا َ وََُِل ا ُل  
ل وَأو ا ا ََِد  ن َر ذ أن  ،وعُ  .  

ِل ن ِرَِِ اَرَ  وِح اا  َوُ وُلُ رَد ا َد أن أ ة
ُل د رأَوا وُوا َد ُوع اُم، َب  را ُھَو و ِِو ََ

 َو ،َُِ وُنَُ   ،وُنَُ ذا د َنُ م ُ ُوُل أَ َ َن رُھَو ا  ُاه
)١ َوُؤال، ). ٢، ١: ٣ طرِح ا إ ُوُدَ ھذا"ُد اَوُ ٍلَ ي ُ

 َظ ِِوَم ان، أََرُ طُرس أن ا ٌَِس ن ِن " ان؟
 ) ل٣٣: ٢أ .(   َا د ُھَو أنوا ََءر ُس أنوُ َلو

  ).٢٧: ُ١وُوُ) ُِوِ اوم 
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 ن ھذه ا ِِّا َِطھذا ا  رةا َُ طل اِ ة، ھ
ُل دُ وا َث طِ  را َُطر ًؤاُ طرَحَ ُ رَُ ٌَ ٌَ

  ). ٤١: ٤رُس " (ن ُھَو ھذا اُن؟: "واٍت ُ َوع

ة  ن ا ِِم اِا )ء )١٩ - ٦ِل ھُؤن أ وُعُ َ ،
ذر، اَ دنا م اِ َف روظ . ،مَُ ،َدُھم  دَدُھمَأر ،

ِة ِث َواتٍ  دُ مَُ ودر . ورُ مِ ِكو  َوأ
 ِِ ََمُروا اَُ ة ُوم اِِطل . وإ رار َُ ُوا د

ََِا ِِد ن ثواِت اا . ُ َل أنو َِ ظِرب اَض ا َِوا
 َ ُن أِِم م ُھَو أِن أ َُِ ٍءَ َرَن آ ،ب ا .  

ُِل  ھذه اُوة  ر وُعُ ھطأ دة ادا ِ ووَھُر اَ
 َُ رةھا  درد ود ُِرو ٍََُ ِس َُ طُ َن ،مذا ا .

َر ُوُع  َُِذِه َُوُوا واِداً  ر َف ُظواِ . َ و
ة ن ھذه ا ِِث ِم ا◌ٍِقا م، وِِ اٍت ر َس ِل  ،

داً  دُ وُع َ ،لُ رَدِة ا ِل ن ِ ُوَنِؤُ نذَك اأُو
 ُوَُ َُ ًداُِب واَن اِب وا َ ًداَن ُھَو وا  ،ًداِوا وا.  

ِاِم  َن وَھرُ  ُھَو ا ِ ُا  :" ، ِ بب واا  أ
وُلَ ٍل أَُُ، وُلٍََِ  أُوُ، ھَ ٌََ و أ  اب واب 

 ". ن اَِا  ِة أن وَھُر اَ َن ،ة ن ھذه ا ِث وا ِ 
  .َُوَن ُذهُ واِداً َ وِِ َم

 ِ ،ة ن ا ِ م اِھذا ا   َفو ا َر طُظوا ا
 َ نذَل ا روُع اُمِِِس ا: "ن أِ َكَرُت إَأظ نأذ 

واَن . ُوا َك وأطَُم  ود َُِظوا َكَ . أَط ََن ام
ن اَم اذي أَط َد . َُِوا ًَ أنُ ل  أَطَ ُھَو ن ِِدكَ 

َك  وا أُِدَك وآ ن ُترَ أ ًَ واَُُِوا وَِ م وُھمَُُطأ
ََأر) ".  َوُ٨ - ٦: ١٧.(  

ُم م ُوُوا  أ ًر َعِطا َطر، أَ ِدس ِح اا 
ُم َُِوا ََُِ، وأُم . د آُوا  ِد َل أ ،مِِن أ َ  ،نو

 واُوآ ََُِ واُأط . ُوَُ  وُعُ رآُھم ُرَ مِ وُ د وَن
وُح اُُدُس وَم ان را .  
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وُطُو َُوَوع وُ ََِِِ وَنُِؤُ ُم ءُض ھُؤُِ ُمَا .

َ رُِ ُھَو إُ َ  وُع َظ اُب َھُؤء إذ  زاُوَن  ام،
د َُھم َل ُوُوِدهِ . ُم ُوا َن اَمإُم  اَم و . اب

ر رَن ا ُمَظَ ِب أنَن ا ُُبط َنا ُم، وَُ . َة إن
 ،وٍم، ھَ لُ وھَُ م أنَُ ذ ار"ا رَن ا  َ) ". 

١٣: ١ .( ًوُع داُ َرَد أظ  ِن َرَُ أن َ نطا ََطُ أن
  ). ٤: ٥؛ ٤: ُ٤وَ ١؛ ٣٣: ُ١٦و) َذي َب اَم 

ُد  اَطء دَُ وُعَُ  

ُم اذن أطهُ إھُم اب  ل رء اوُع ھُؤُ ُفَِ . ُظواِ
ل، واُن َِ َُ واُن ُ . أن اَب ُِط ان رء اُؤَ ِط

  لُن، و ُ ُهطأ  لُ مذا ا ُلُ رُء اھُؤ َِطُ ُهطأ
ً  ھذا اطر، ُِظوا ر ً. اُن ُم   ددِد اا ََِِ

"َِرَ ." ،ًِر ھذه ا "َراَ ".  

 لَُك، وَرَ صُ ُُِ  لُ ،لا  ٍَِدُ ٍَرا 
 ًَت أَك أ ُ َكُرَ ُُِ  .  َوُع ھذه اُ َقد طو
ُل ر َِِ ب، و َِِ" : ُھَو  لُم، وَُ ُھَو  ُھَو  لُ

ِد ُ ھذا ارف ِھ دَ ُوُل َُ".  ،م ُھَو   ا ََُرَا
" ََك ُھَو  لُ ".  ُ ُوَلَ ي ُھَو أن دا نو ،ِ"   لُ

  ." ُھَو كَ 

ُم ُم َن اَمأُم  َم وا   

َن ام، ل أن ََظُم َن د َ أن ُ َذُھم اُب   
ر، وَن اِطِر اُ واُِو َ ام رن . اُد ادا َأ

 ًرَ َ ُذُ دة اا َََر  .اِ  وُعُُب اَِ 
 َُ مَا م إُُُِر ذاھ ،ِِ ب را َرھُذوا إَُِ ُھم أن إ ً  و

 ٍ اَرض ُأ لُ  ًُأ .  

 َ وا أوُ د  َ َد رىُأ ًِد  ًَِر طد أو
ُوا ِب َقّ   . ھذه ََُ أن َ ٍِد ُروِ راٍع أو لُ

ة،  اُو ِِ َل نذَك اةً أم ُرِ ُُدُسوُح ا رم اَُ :

ُوا ُھم أَ ًقّ " دََ ،ِذا ُس أ دَُم أِِ) ".  َوُ١٩: ١٧ .(  
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 ِ  ظَرٍة إٍف ور َلَوع أُ ُم دُ ،رطھذا ا 
 ََِِ ن راِبِِب أن. اَن ا َبَد َط  مَ نو ، قَِ مَُ دَُ

 ًِ َح رَ" : ّقَ َك ُھَوُ) ".  َوُُب ). ١٧: ١٧وع، اُ ِبََِ
س َِن ِن اَقّ  دُِب ان ا ِرَبَ أن و ، قَ ُس ُھَو دُا .

َس َُِن،  دَُب اَرأُوَن ا ُروَن" رى، " ُھَو؟ٍُت أ" 
ھَو اُُوُب اد  أرأُ؟ ھل ُھَو رِ ،ٌٌر، وٌظ، َلٌ، ٌز، 

  " أُُطوَرةٌ، أم ُراَ؟

 ُ ل أھذا ا  ًِ وُعُ َرَأ ِِ ن ِرَبَ أن 
 َطُ   زاٍمِإ َ ، قِن ا َنِ ِِ  ُُدهَِ ذيا قُق ھذا ا .

ذا أرد أن . اَقَُ رِھُن أن َم ُوع ھ ُ دُ َطُق 
 َوَُوا ، َوُا ِ ُ ُھَو ِِ َس دَُب اِا رِھَن أنَُ

س َِن ِن اَق  ِن اَط، أَُِد أ ُ أن َرأَ  دَُب اا .

س،  دُِب اا  ُُدهَِ ذيا قَا َُطَق وَطُ ن زامُِم ا دُ َد
 ُ ُھَو ِِِ َس دَُب اا رِھُن أنَُ دھ . ٍ ِوا وُعُ َم د

ي د ؤدُ  َمِا أن َا ُروَرِة إ  ًلاَ . ََُ ُتََإ  َم ل
 ن قَِع اِا إ ًُوُد دا َلا أن ،ِّري اإ 

 ََُِ َس ُھَو دَُب اِا .  

 َِِِ ِل َُ وُعُ  

ة َن ا ِِثِم اِا  ،   َوُ)٢٦ - ٢٠: ١٧( َُ ،
ل اد َر رء اِب َھُؤََ وَنُِؤُ واُ نذس اِل ا وُعُ .

 لُ ِلو ،ًرَ َنر ن رَُذ أ ،َِِك و َُ ُأ  ھذا
ا ََِ ن ًزءاُ واَُوا وأُن آذِص ان ا َ أ ا 

  . ِل َدِة ھُؤء اد َر

َِِك و َُ ُُدهَِ ،ة ن ھذه ا رِم اِا  :

" ِ ُوَنِؤُ نذِل ان أ ًل أ ط ءِل َھُؤن أ َُلُت أَو
 اُب  وأ َك َُِوُوا َُِوَن اَُ واداً  أَك أَت أِِِ .م

َََك أرَُم أَن اِؤُِ ، ًداوا ًَد . ُھم أم اَُُطد أ وأ
أِ م وأَت َُِ وُوا . اذي أَطَُ َوُوا واداً  أ ُن واد
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 ُم أََم اٍََِد ووا َن إِ َََُأ  مََُوأ ََك أر) ". َوُ
٢٣ - ٢٠: ١٧(  

 ََدةِوا أن ً ُظوا أوِ ،ة َن ا ِث زِء اذا ا ُوَن  
د أََر  اِح . اُ رُدھ  ھِ  ِل وَدَ ِِ اب

 ُ ل أن ھذا ا رِد اب واُھَو وا) َوُن ). ٣٠: ١٠ا
 َ ًداوَن واَُ أن ِ  ا َِطر ًوذَُ مَُُدت ِوَأ

  .اب، َ اُص، وِ َ اَض

 ِ ِديُ ذيدة اِوَن ا وعَك اِل ذ َُ وُعُ ْنَُ م
وم، واُروَن اٍف اَأ لُِ ُس  ذي َ َدِةِوا ِ ِ ءداِة ھُؤُ

أُوَك اذن َُوَن ِدٍت أُرى، ن اُِدَن ذه اودة م َُودوا 
َس َن اِب اُق وَل  م َُِد . ُؤُِوَن د اِ م

 ُِؤُ ُسوماا ِ وَن .  

 ِ دَدُر ادة ُھَو اوذه ا نُِر اُق واطا
ُ ُھَو واب  أ  ِا َِن ا ُُ ا واِل اِل و

ُل  اُن، ن ِل َ . واد رَك اُو وُعُ َل َِن ا َِِ َر ِ
ھذا أُم أُُُِ ،ًم أن َُوُوا  وأ . أِ  وُھَو  : "انو

َف ُوُع اِوَدَة ا طَب َن اِب أن  َذه اطر وَ ). ٢١." (ُم
ُل، وُوَك اذن ُؤُِوَن وُُِوَن ُزءاً ن  رء اؤ َِطُ

رَر ا ِِ.  

أ اُب أُرُد أن ھُؤء اذن أَطُ َوُوَن َ َُث أُوُن "
َك أ َََل إِء ام  ََطذي أِدي  اَ ُظُرواِ ٢٤." (أ(  

ُ أراَد ھُؤء اد َر ذاً أن  وُع أُ ُِنُ ددھذا ا 
ود وَد ن َُوَن َ أُوَك اذن ِرُزوَن . وا َدهُ َُوُوا  َ َُرَ 

 ا ِر َر ُ سُذوَن اُِل و) ٢٠ - ١٨: ٢٨ .(

 طد أ ،رَ َدَك اُو َُده َطأ  ُ راض أِا ِ
ً وًَُ، إ أن َء وَِر طِء ِدِه ُوَك اذَن  َر َُوُد

 ًَِ.  
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  ُ َِؤَِن وِرَف اَمُ 

ُم دَِ ُروَن ھذه  أ ُا  ل رء اوُع ھؤُ َرَأ
ان ُم ذا . اوَدة، َُوَن أً أَظم ن َِك اَِ  ُھو

َف ُوُع  ِذهِ وظ ِبدر واٍت َث . ُروا ھذهَِ د أراَدُھم أن
ُ أراد أن ِرَف اَمُ وأن ُؤَِن   ،لُوا ھذه اَ َدة، وأنِوا

أن اَب أرَُ إ ھذا ام، وأن اَب أم  أب : اَُم َن
دُت ! إَُ اود د د دادا  ِت رَھذه ا ٢٠  ٢٣إ ا ،

 ًذه  و ُرَوا ُز ارا ُن أِأُؤ  ،ُهأ ََُإ
ة ا.  

  رىُ أو ٍَطر ُُدهِ ،ةز ھذه ار ِم َحِ إن
أ أ رَُك، . اَم م ِرْكَ  أ اُب ار إن : "اَدَدن ارن

َََت أرَك أ ُوا أَرَ ءم . وھُؤِ وَنَُِ مُُ رََُك وَم إُُ رو
 ." (اُب اذي أِ ََ، وأُوَن أِ م َوُ٢٦ - ٢٥: ١٧(  

  َز ة، َر وُع ھذه اُ َُ َن مِل ا ِة .

ُ ذَ  م، وِل ا َُ  ُِب أ َل وو  َ َ ََمَر ا
ًة ِِ  ھذه ر َرَة ! ِتا  ِِ  ِلِز اَر ُدو

 ،َِكَ "اِْرَ م ََما إن ، رُب اا َن !" أَد أ  ُأّنّ◌َ◌ه
  .َُلَ◌ي ِل ام، ن اََم  ِرف

 رء اِل ھُؤ َُوَن، وِر مُ لُ  ِع ھذا ُُو
ِة ِث واتٍ وام َََِن رز دُ ً ُ َم دو  ا : َُا

َل إَأر َ أن ھ ُوماص ِا ِلن أ ما د إوا َُ .

 َُإ بأ  داِر مھذا ا  َسا بأ َ أن ھ َِا َُوا
  .اود

ِث  ِح اا  ِنَ َُ ُدُھ ِن ِن اَِن اھ
ُ ھذا أب : "ِم اُوس ُودُوسَل ُوُع  . ُن ھذا ال 

ُ اَم،  ذَك إَُ اود،   َِك ُل ن ُؤُِن  ،ِل ُوُن 
دةُ اا ُ) ".  َوُ١٦: ٣.(  

 ُوا ِداِد اا  لُ رء اِل ھُؤ َُ وُعُ َن د
ة، د َ ن أِل ِِ ود  ً ُ ،َِِن  ن ھذه ا
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ُل َُ اَھّم  ھذا ام رء اھذه . ھُؤ ِِن ر ُروٍن َِ َدو
 ِ و را راُطورِت اَ ،ة ِن ا تد إ ِ ُر

 ََذي أا ّلاُ رء اھُؤ ُ . ِا رةُ ا ت ھذه اَُِد إ
َ إِِ اود ُوُوِل إ ام ن ِل  را ٍة ُوِ ُبَرَك ا د

ُل، وأُوَك اذن ُؤُِوَن ن ِل راَزِِم رء اھؤ.  

  

ِ لُ اَا  

  "إُء اَِض ُ وع"

)  َوُ٢٧ - ١: ١٨(  

ا ،َِدأُ    رِل اذا ان ھ رةِت اَن ا ِرُبَ َ
 ِِو ِوِت ا َرل اا  لِِ ِقَأ َِدراِ . و

 ،ًِ رُتِث أِن ا َم َِِف إِ ًر  َوُ ُص َُ
 وا  ٍنإ أي َ ٍة َھم وُعُ َ ا ًَ َن

 دِث ِن أداِث  َوُ َُ  ِِن إ ف اق، واطا
ِة ا ن روِع اُُر، . اَ  ح اَن ا داًءوإ

 ًَن ھ ُ َِو  َوُ طُوعُ ِة ن روِع اُُذا ا.  

 ل وَِ إِء    َوُ ُرُد ،رةا َرِت اا 
 َِِو َِِ ،َُِِ ،وع اُ  ِضَوُن . اَُ وَفو

 َِِ رةِت اذِه ا ري ھ ِ َرَأ  ٍصَِ ذه
  ِة إِن ِ اود ا ِ وَداِث اَك ا ن تا .  

ُل إٍح    ُف أوَِن  َءرة إا َرِت اذه اھ
ِن ََر، و. اَِض ُ وع ِح اا َََدأُ درا َرأُ إذ" : َل

ِذِه إ َ رَجوُع ھذا وُ  ٌََُن َدُ َن ُث ِدُرون ِر واِديَ
  . ُھَو وُذهُ 

" َِوَِرُف اَ َُُُ ذا وَُ َنراً . وَ َكُھ َََوَع إُ ن
ن .  َِذهِ  رَوا َََِء اِد ُرؤ ن ًا دَُد وُذا ا وَُ َذ

ُھ َء إحٍ وِو ََِل وَِِ َك."   

" َلو ِ   لُِ ٌِم وُع وُھَوُ رَجُ وَن؟ُُطَ ن م
ذا َُُُ أ . ًَل ُم ُوُع أ ُھوَ . أُوهُ ُوَع اِريّ  وَُ َنو

www.arabicbible.com

info@arabicbible.com

الخدمة العربية للكرازة باإلنجيل

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



12 

 

ً َُم ِو.  واَُُھَو ر أ م إُ َل    ُطواََوراء وا ا إ
أَب ُوُع د . َُم أ ًن َطُُون؟ ُوا ُوَع اِريّ . ارض

َِِم اَولُ . ن ُُم َطُُو ََدُوا َھُؤء َذَھُون. ُُت ُم إ أ ُھوَ 
  ."اً اذي َُ إن اذن أَط َم أُھِْك ُم أد

ُم إنِ َن ُطُرس َن َ ٌَُف َُ ورَب َد َرِس "
ُا َُأُُذ َط ََِس. اَُ ِدَُم اَن إْل . وَطُرس إُِ وُعُ َل

 ( "اُس ا أط اُب أ أَرُ؟. َََك  اَدِ  َوُ١: ١٨ - 
١١(  

رَ اِ ظُ  طَء وا ا  ُم َُ َن وَعُ أن إ  َوُ  ُرُ
ََ ا ن أ َِء إ ھذا ام ب، واُُا  .  َوُ َلَد أد

 َِِر اإط  داثھذه ا ََُ ٍت راٍرِوعُ . اُ ،ً 

 ُ ِرُف َن د بُُا  َء  ُم َُ َنو ،ُ ُدُث َن  ل
 َُِِة ُر َِظ .  

 َِرُا َِا  ُد دَُ طُرسُ  وُعُ َُذي َطَرؤاُل ا ا
َِ َُط ٍَن  أھهُ إطأ َس اَرَب ا ِك أنََو   ُوأراَده ُ

 ًود َم ُُب ). ١١(َرَ أن   ،رىُل اا  َِ
 َُ رةاوُوع اُ ة َرِة .  

 دِد ِرار  اَِ أنُ وَع َن أَر ن  َوُ ُُِو
د ذََر ُوَ أن اذَن ھذه اَط م و ُِ ھذا اَط، . َرُل

ُطوا إ ،وعُ  ِضَِء ا ُؤواوعُ مُ َل د وَراءا  

ھذه ات ھُ  اََُد َرِة إ  َوة، ) ٦." (أ ُھو"
 وا :ون، وُُت، وأُ ذيا ونُ أُ ".  

ٌ وَرَدت ھ ٌََِ  ُفَِ د ه، وھوِر أُذَا َِطَا 
َوُ وعُ  ِضَِء ا ُؤوا ذيود اُُدَد ا . ا ََُِا

 ََرَُوا ،ُھ  َوُ ُِدَ"َِر " ھ"ََ ". ُ أ ََُا و
ُ َِدّي ُروَ ِِّض   َء وعُ  .  

وُن أن ُرُِوا أداداً ََرًة ن اُُوِد،  وو  رَد اد إ
ََ ُِدفُ  ُِت اَ  َفو  ٍص دَِرأُ  .وا لِر ا   أن

ُول د م ُُ ن  رُس اوُ ُواَرا ً ُِرو ً ِدُ َنو أر
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ِ رأ ل (ٍن إَرةٌ  ).٢٣: ٢٣أ ٌََ وَنُ داً أن ُوِلَن ا
، و ًن اَدِد واِد ِ ََ  وتد أُرِت ِء اَِض ُ وع، 

أن َُوَم ُذ ُوع َُو َِوِف َُِم، أو أن َُوَم ُوُع ِداِم 
 ِواهُ اِو ِ  َِوُ  .  

ِة ِِل ُطُرس أراً ُراً ھِم ن َرد ُلَ ھذا.  إنا  ا
 ا طُرس، ھُ ََُدَذي إف ا ا َرِة إ َوُ ََدَإ

ا  وُا  ًَطو ً ِ َ د.  ُوَنَء دو َن طُرس ذاُ ُلَ
ُل اِن َِِ م  رِض ا إ مَل إ ؟َِِ  ٍفَِ ن

ُس ُو َُ ارض؟  َؤُو ُروِ ُطُ َن وَعُ) ل٦: ١أ.(  

ِة لِ  َن اراتُھك اَُر  رد  طُرسُِدِه ُھ َ ِفو . 

ذَن ا ً ُرَا ُ ول أَا ِ ، ٍَطر َُ َرََ ِِوَ ،
 ُِّرو ِديُ  َِو.  َِ ْ  م طُرسُ ر ُھَو أنٌر آ

طذي أوع اُ َم َقَطُ ُُدسوِح ا ر َِوَُِة ا ُوأو ا  ُه
). ٤٤، ٣٩: ٥ (أ ُ أن ُِب أداَء وأن ُِوَم اّر  –اَل 

ُوَُ اَظر اَِ ھذه، ُؤُدھ ُت ُوع ُطُرس، د َل ُ أن 
 ًِ َُ َ.  

 ًِ  َوُ ُُِو :" َُد وَِد واُا إن مُ  واََُ ُوِدَاَم ا د
 َُن ِ َ اذي َن . َُوَع وأوَُوهُ   ً ن أوَ إ ِ واَو

 َك ا  َََِ ًٌر . َرَ ُ وِد أَُا  َرذي اُھَو ا ِ َنو
  ." أن ُوَت إٌن واٌِد ن اب

"ِ َنوعوُ ِنََ ُرَُذ اطُرُس واُ ُن . َكَن ذو
 َََِِس اداِر َر وَع إُ َ َلد ََِِس اَد َر ًُروَ ُذا .

 ًِر ِبَد ا ًَِن وا طُرُسُ  َن . وأ ذيُر اُذ ارَج ا
 َِس اَد َر ًُرو َطُرسُ َلَد ََا وَم او َِ . َُِرِت اَ

اُِ َُطُرس أَت أَت أ ًن ِذ ھذا ان وَا .ُت أَ َل ذاَك .

اُم واَِن وُھم د أَرُوا َراً  دُُد واََن اَردٌ . وَ َن ُ  . واُو
 " (.ُرس واَُ ًِم َطَِطُوَن وَن ُط َوُ١٨ - ١٢: ١٨(  

ُل  نَ  ًُ  أن َُو راً ُ طُرس،  رء ان ھُؤ
مُ . اد َر د َر ھِر ًد م إُء اَِض ُ وع دُوَف أو
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َن ا ِدز ِرُكُِت وظَُن ا َدزطُرس اُ راِنُ ن ِر
ُص اَح ار ن ھذه ال َُ د.  

َل َرُس ": ُطُ و ََل ن ُُوِل ُوع أَم َن
 ِِ نِذِه و ن وَعُ َََِا . ًَِ ََمُت اَ وُع أُ َُأ .

ِ لُ ُت أ ًوُد داَُا َُِ ُث ِلََا و َِا  ٍن . و
. إِل اذن د ُِوا ذا ُُم. ذا ُ أ. اِء م أْم َِء

ُت أُ ذا وَنرَ ءذا َھُؤ ُھو .  

" ًَِن وا اِم دُن ا ٌدوَع واُ طَم َل ھذا  ذا وَأَھ ًِ
 ََََِس اِوُب َرُ .  ْدَ ً ُت َرِد د ُتُ وُع إنُ َُأ

ُِرَ ذاِ ََ وإن ِدي را . ِ إ ًَوُ ََُد أر ُن  َنو
ََِس اَر.) "  َوُ٢٤ - ١٩: ١٨(  

 َدُ ا َُطرَك  اِل أُوَِ ن  ََُُُ ت وُع واُ
ُ ًوَذ ًِد َن اُُوُد ُوُِوَن أداً   ت ،نو رُوِد اُا

 َن َر إِِدي ُھَو أُم أَُذوهُ إَ ن َل أن ُُذوهُ إ . َدةً 
ََس اَر ِ . َسْن َرَُ م ذين ا َمَُل أَِ وُعُ َذُِذا أ

  ا؟

 لَِ َن ،ٍدِ ٍِم دظ َف َِة ا ُون اَ َن د
   دم اِِِِء وا ِلن أ مَأُور ُؤوا إ نذود اََُج ا ُا

 َ دُِد اا ِوا َم ذد مُ ُبط َن ذيُر اا ، .

ِت اواُت اَِ م د ُذَُ ُِص ن َِِل ا اذن ُوا 
 ِھرًة أمُت طوات ھذه ا إذا  وَنُ رَُ.  

َوا  ِتواَرِة ا ُم  ُن َ َنرات  وھ َأر
 ِت اواا إ َِ ،لَا ََ لَُ ت ف اِو
ج  د ِن  َُك اُم أُوَرُ َن ُث ،مَأُور  ُعَُ ت

 ِ ن رَأ ً َنو ًَ ك ِ ذِت اوا ّا  . م وإن
ن، َن اَِ َََُُروََ  َِر ھُؤء َ واِقن أ تواج ا ُا

ِذ َم دُ وُُ ُنُِ ِھَرة ور ط ٍتوا . ءَن ھُؤ ِ طو
وُن أُورَم  ًَُد أرََن . ا ََت َطَرِة َن رَر ا د دو
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ن ذ ًَ ن  ََ ِدُلُ  لََِا َز  ُدواو ،رَك ا
 ِّرر أُدو.  

ّ، وَن َُدر ان  دِل اِِد واا ََُ  َن ھذا
 ًوَ نَ  .م ِ مِ ب وُ ٍُر  عِِن إ ًراَُ، ر 

. ََب اواَِد وطرَد اَُ ََِدَ ًوطَِ  ً ال ارة، إذ طرِ 

ِج  ُ ر رل اُِم ھذا اَ د ًظ ًَ ِِ َن دو
 ِلَِ ن ن دم، : "ناَُا ِ َدُ ِة ت ا َ ،ُوٌب

َ مُوصوأُُ َرَة ُوهُُ) ". ُسر١٧: ١١ .(  

س ُُِد  ِم  دُِب اُء اُ ُ دُ ُت اُوَھذه ا
. َُل أَُ ،َُرًة َد إِء اَِض  عِب َدَوِة ن َُو

 ُأ َ ا َََن ا َُ أن ًأ ِ  ذيَل اََوُع اُ َرَط د
ر  رَل اُ رد ا ُِواُ َن ،َِر وا ََِ وٍقُ َل إ و

ُُ . ًوُُ أَم َن م َُن َ .ََُن ِرَ ًََواُ َن ل ِدأ َ
 ِِداأ َدأ!  

ُوُس اَُن ا ِص ًََِل أ َك أن قَِ  ُ ُولُ أ ودي
ِِرَِ َُ ٍل ،ِِ ن ُِداُ ذيا .  َُ ُن أنُِ 

 ِِ دِ ُدَ َُُ ٍِو . ا ََِا َرًة أنَُ ن َرَد أظو
وھذا َمُ ھذا ار . ًَُ ً َرَِطَرُ  َوع م َُل 

اِس ا "ذا ُ أ؟"د أَب ُوُع،  رُ ُدَم أ ،َكَد ذ لََ
 ِِو  وَعُ َِ!  

 َ ُوِديَُب اَن ا ِّو رِل اِِر ا َت رَزُحو ًُزو .

ن اَُود ن ُُوا ٍَُت دَ ،ص ون  َُِرِل  دا
أ وا ، َرَ  ا ِراَن واِواَوُ وِسَُ إ ُوھ .

 م َْ ھذه اِم اَُودُ َطَ  ُرمَ  ِو رِت اط ا ن ،َكذ
 ِ دامِم اُ زاِلإ َ ََب و. د و ،َبَُ ن وَعُ وَد أراُدواَُا أن 

 َ ٍََُ إ ،  دا ََُِا إ َِ ،وُعُ ََ أن َِد
ُرو .َِ َمَُل أَ وَعُ ُن َ َلَأر د ُ  دا َََُرت اَ .

ُم اُل ا  دوع اُ ََُِ ن رىُ . ن ْم م  َوُ  أ
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َُِ وع أَم  ِو را ََُل ا ِرذ  َق  ل ،َُھذه ا
 ِّطُُطس ا ِّو را ِواا.  

 ُطُرس اُ رانُ ِرِذِ ،ِو ُرَده وُ ُفِوعُ ثَ :

"َِطَ ًَِن وا طُرُسُ ُنِن . و ًَت أَت أَأ ُ ُوا
َل واٌِد ن َِد َرِس اََِ وُھَو . ََر ذاَك وَل َُت أ .ِذهِ 

ُرُس ََر ُط. َُب اذي طُ َطُرُس أُُذَُ أ رأَُك أ َُ  اُن
 ًكُ . أ دَح ا ِتَوِو ".)  وُ٢٧ - ٢٥: ١٨(  

 ًِذِر ل إء  َُ َن  َوُ أن  وعُ  ضَا
 ،ِو را ََُِِو  ُ أ ُرُِ ُدُث ھذا َن د طُرسُ رَجَ ،

اً  رُ ًءُ ِم وظا طِ . إُ َف ن ،َرةؤُا َِِدَل ا ُو 
 وُع إُ َظَر كن، ُوھ َمأ ََُِِ وِءُ َِ ن وعَُِ واَأ

، وُوَِ إلٌ ن اوِك إََت هُ  ََطُرس ََِدُ ََ .طُرس
 ،ِِرأ  رِب ِت واُت اُك، و دَح ا دھ ،ِِو 

 دھرجَ وَ  ًا رُ ًءُ و َِ ظا طُرس إُ) . ُو٦٢ - ٦٠: ٢٢.(  

ةٍ  ََُِظ ًظ ًَوَم  ُوِ طُرَسُ ُُدُسوُح ا رَدَم اَذا إ
 د َن طُرسُ َب ُھَو أنَ ا ن ٌَُِ ن؟ أَا َ د ،ًَ َم

وِح اُُدس  رِة ا ُو ًةو ًَو ُ َلَ ذيُر اا ،ًِر ِم ظا 
َ رُا . َُُِ ُنُِ طُرسُ َُ ذيُر اَدة، اوا ٍ

َل د َر ُوُع ن ھذا اَوِف  َِِد َم ا." اِر" وَِف اوَ
ُطوَِ َِن : "ال اذي َُل َ  ارِض وُوَر ام

وات وت اُ مُ ن ،وح ر) ". ٣: ٥.(  

  ُروَن أن ُا ُرُِ"نِ " ن ل وِِف اوَھذا ا 
 ََُر ُنُِ ،لَا  َِظوَا ُ"نرَُِ "وح ر . ِ ُِف اوَا

 ُُ، ُھَو  ذي طوا"َزاَ ُطو) ". َك ). ٤: ٥ل، ُھا 
 وُھَو أ ،ِف اوَذا ا َركُ ٌدٌِق واط أن ِ َل َزُن

وح ر نِ ن أورَُِ وَنَُ .ُد إ ،نوَم ا ٍة ُوِ طُرسُ ِدَم
 ُ َر َرَد أ ِِوَ ًا رُ ًءُ و ًِر ِمظا رَج إ د ُ 

وح ر َرََراً وإَ ِزَنَ ،اٍت ر َث وعُ . وَنَُِ طُرسُ رِِد إ
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وُح اُُدس وَم اَن، را ُُِدَ ًءإ  ُ  ،ددِد اا َ ُوَدَو
َل ََن ُ َُوُع َ وَِظََ  ِِِل ال َر أوَََم وإ .  

ِ راِف ا نََُون اََطوّن اَُم ھِرُأ أ" :  أ
ط ُھَو ُ و ،طَأ "! ٌن أنََُ ِد  أِ ة ُوِ طُرسُ َدَمَإ َ

 ،ًِر َِ ظا   َن  ُ  ،ا ِ ن ل ول اا
 ،ًِ ِرَفَ َم أن"طَ ن ُھَوو ،طَأ  أ ". ُأ ِواَن ا

، ُُ َطوُ ذيا َِِف اوََر اَل إ وَِف اوَُم ا َن د .

وَف ُم ازَد ن ُطُرس  درا َِح ار ن ھذا 
  .ال

  

ِث لُ اَا  

"ِو روع اُ َُ"  

)  َوُ١٦: ١٩ - ٢٨: ١٨(  

 د ِو روع اُ َََُ ُوُل أنَ  َوُ َب أَتِ  :" مُ
ِوداِر ا إ ِ ِد ن وعَُِ ُؤوا . ٌُ َنُوا ُھم . وُد مو

 َُِوَن اُ واُ   َِ وداِر ا م . إُِطس إِ رَج
ٍَِ َ: "ولَ  ن؟  أھذا ا  وَنُ دَُ،ُ ُواوا وُْن  أُ م و

 د َهُ إكَ  ُ  رَ َلِ . واُُُم واُُذوهُ أُ ُطسِ مُ َل
َِِم وُل . َل ُ اَُوُد َُ وُز  أن َُل أَداً .  َِب ُوُِم

 ٍَِ َِن ُزًِ أ أ راً إُ َُ ذيوَع اَُ َوتَُ و( ."نُ٢٨: ١٨ - 

٣٢(  

 ، َوُ ِلإ  ِر رِد ا َدرِس ھذا اِ ُوُمَ د ُروا أ َذَ
وِت ا ت  َرِة ا ن َرَُ ُدوِن أنِ ،َوُ ٍتَ ط د

ُروف ظَك ا  َدُمَُ .ِر و ن ُرَُ  ًِدراو ِوِم ا
 ِ ن ِط ذاَرأُ ھ د ،ِِواُس أِإ مَِ ذيِد اِ ترو

 . أن ََ ،ودَُء اُطس وھُؤِ َن ِلَد اِرُف أ  ُ و
ن اَُود وُوا ُھم َرُھو دَدة اء اَرهُ ھُؤَ ن ُطسِ َُ.  

 َُن اُِم  أن  ُِد أَأ ، و روع اُ َََُ َص ََُل أن أَ
ِطُُطس اِ  َُ َن ذيا ِّو را ِواِرَف ھذا ا . ُخ ؤرُا
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َل َز َُ َشُوِدّي، وَا رَب ا ذيُوس، اِوُ وِديَُِن ا
  ُودََم اِ ََُطس أِ أن ُرُِ ،ددِد ا٢٦ا  ،د

ِة ِر واتٍ  دُ بََھذا ا  ََِو . ُِِ َ ٍَداِ َِظَ ُ و
ِل زَرٍة ُ إ أُورَم،  أو  ُ ،ودَُن ا ددة اا َ ن ًِآ

َرَِزِه َ ر  ِطن، رَ اُُوُد اذن راَُوهُ راٍت ت 
ُوھ ُل ُو ٌََن اُروز رأِس اراُطور طرُوس ُوُوس 

  .ََر أُوُطس

  ا أن و ،ِل ُروَِ ن ًراً إََُ َن راُطورا أن وَد وَُ
 ِم رُِوا أداً إ َدِة اون وام، وُوا َرُھوَن  َد ا
وا  ِل رأس َر  َل، إَِوِر وا ن ا وٍع أي ً

 ِزُروھذه . ا َِزا ُه ن إِطُ ،ُطس ُدوَن إَوا ُرواو
اٍل ُرو ،ِّم َْل ُطس أيَ ٍء َُل اَر  وَوَ . ال

  .ھُؤء اَود

وَُ ٍََُ ، طَب ن اَدِة أن ُُوهُ  إدى اِب 
َِوا اُُِ ِ رب. اروَن ھذا اُِ ُوَدهُُ َل د َنو .

 ُ ُِد أنَُؤوا وأ ذيود اَء اھُؤ د ٍََذ ُوَمَ َن أن َُط طَ
وا . ُِوُوهُ  دَ مأ ََِدَر مِ َِِ َءَُوا أُ ودء اَدَة ھُؤ نو

ُل أن َطَ أ َ أن رى ھذه ام "أَم ِن،  َُ
ِد  نووا  دُا".  

ََُد ھذه ا ُطس ََرا .  ن ھذاذا، و َنِد َُ َ
 َُ . ّوِديَُِب ا ًراَِر ھذا إُِد إو . راَھَُِك ا نو

ن اَود دل اُطس ور ن ٍ  ُ َك أن ُھُ م ُ أ  .  

ا ًَُ ًة  ُأ ُطس، وھ َرَإ ًَط تَ ِا َِد
َل ُروَع ء ھذه . ِِه، ن اَه ت  ًََ أُورَم وَُ و

زواِل اأ  َطَرم وََل أُورََم ھََإ ،َُة اا . د ُ
ُ  ما وا ودُُن او رَل اإ د ُأ ،ِ َح ادُرُس ا
، َن ُوَُد  زَِ ھَِل أُورَم ُ ِدل  َن ا .م. ق ٧٠

  . إ  ن ُدوراً 
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ة،  رَ َل وذاَتَر ،ِتُطُرا  ٍجِھراُت إظُ تََد
 ٍَن اُظِھرَن ن اُود، طُ  د ٍبِ ُوَن مَُ ًوداُ س

ورٍة ن ُطس، َم ھُؤء اُود اََُن ِذِ وِل اِت ن 
ن . اَود دِل اُوِب رُ ِقأ  ًرھُو ًَََ ََُذََرت ھذه ا

 دِ وِدَُُطسا.  

َھ  ِِر  ذروع ا دَك ا َِد َن ُ ت أ َِ ا َُِدا مُ
وَن ُھَك . ھُروُدس، وَن رُوُ   ًوَرة طرُوس َر

ٌر  ََِن ھذا، إ دَرَِ أن اراُطور َُ أَر ُِطس زِع  ذ
 ِوَرُُروع دن ا ِ .  

 ُ ُوس أِوُ ُرُِ  إ ِ ٌَِد َت وع، أدُ َِِوِت وَ َد
 ِ ُطس اِ ِة ِءم . إا ٣٦ ،د   ٌوَرة تََد

و رَد اِا أن َِدر ،ٍ ظَ ٍَطر ُطس َدھَرة، وأِا  ِ
 اذي أ وُ  ََُور َوِ َ إ اراُطور طرُوس َر،

  . إدهُ إ ُروو

و َن ُطس  طرِِ إ ُرو ،َت طرُوس َر، 
َر َر  و أن ِو ،ًوُ ًَُن َرو ،َُ وُ َذوأ

د إ . ََ وَل إ ُروِ ِء اراُطور اَُونُِطس د
 ن ُُنإَِك اُذ ذ رِت ا . تُوذه ا ُتَر د

اَء َ ِم واِِب اداَوِة َن ُِطس وأُوَك  ُرَد اُِ ،را
  . وُوا ُھم َرُھو ََُِدوِرھم اَُود، َن ُِطس َرهُ د . اَُود

ُِ ُروِج ُِطس ن َِرِه ُِطَب  و روع اُ ََُُ دأت
ُم ُوا رُوَن ُدُوَل ِره  ،ودََُن . ا َُره مَُوُُد أن 

َُُر . اِِل َُُِم َِن، َن ھذا اُر ِرُُم ن 
 ،ً وٍت  َِن طِ دُ واُوَُ ن َن َُ ودََُدة اَء اَد ھُؤِ أن

 ِنِل إِ وَنُِطُ واُ.  

ُو ََو  َوُ ت ان ا وِدََُن ا ََبُطس وَطِ َرَجَ
 ُو م َُْن ُوُع ُِرُ  ،ًوا د طَُوا . ھذا ان وهُ أُ

َُراِء ھذه ا . وَعُ ُذواُ م أنِ ُ  ُطسِ َبأ
 ّ دم اِِوُ ِبََ ،مُِ ُوهُِم . وَِد ْنَُ م ُ وا أُ
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ط زاِل ُِم ادامِ  ا  ًَ ُروه م أراُدوا أنَم أن، ُرذا ا .

ُِوٍر ھُ ر ل َُ نَُ م ھذه أن ًِ ُطسِ د أدرَكو.  

 ًرا َن  ِو را َُھذه ا وَ ُر أنِظُ ُِِّدل اا
. س وھُؤء اَُود ت وَءة َداَوةَن اداء، وا ََن ِطُ 

 ا  ِات ا وُ  ً َن ُدُث َن  لُ ن ً  َُو َلَأد
  َِا وَت ا تََ٣٢ - ٢٩(و.(  

 ََُُل أَ وَعُ ود ،َِا ُطس إِ َََر . َُ َرتو
َب ُوُع أنُ . َدِ  َُ ،َ ٌَُطس إن َن ُھَو َِك اَُود

ُدل َن ُوع وُطس، . َ ََََُت ن ھذا ام ِر ھذا اإط 
َم ُوُع ر ً ًن ِرَِِ إ ھذا ام د . ،َل" ِدُتد ُو ذا

ِو قّ أَِ َدَ ،ما ُت إَذا أ . َُ قََن ا ن ُھَو لُ
وَ) ".  َوُ٣٧: ١٨(  

وُھَو م َِظْر "   ُھَو اَّق؟"ُھ طرَح ُِطس ُؤاَُ ار، 
 ُم أ ًِ وِدَُِ َنوأ ِرا َِا إ ََل ر ،ًوا ُ  ً ْدَِ

 َََُُ ُر رَُ وعُ  ًُ و . ُ وُن ھذاُ د  وع، أوَُ َبُِأ
 َُوُُط ٍءَ م أيُ َلَ ُد أنرُ ْنَُ مود، وَُء اَرهُ ھؤ َن ُ 

 ُ.  

 َأ د ،لن ھذه ا رَ نِِح اا  
ؤال،  وع؟"اُ ن ُھَو " َء ذين، اِھُد ا ُھَو ا ُأ ُوا َن

ؤال، َن . َََِد َِقّ  ُطس ھذا ا طرَح د ُِة أَن ا َسَأ
 ٍِو ًُظُر و  ّق، وأَذي ُھَو اَك اذ واب؟إا َََِ ِظْرَ م ُ  

 ِ ِتِإ  ٍدٍِن واَِ راِحَ ِقط  ِو رَدِة اِب اََ
وُم أُذوا . ا ،ِرَض ُطس  اَُود ن ُطَِق راَح ُوع

) . ُرُوَن أن اذي أراُدوا أن ُطََق راُُ ُھَو راس اُرم َوُ
٤٠ - ٣٣: ١٨(  

وُ ِوَع َِد، ِ ِل  ُوَن ََم او را ِا
ُ ًَدة . ُِرن ُِرو ًََرُ ًت ھذه أن  –و د اَ أي

 ٌَِط  لُ ِرِآ  ٌقُ ،وانِد ا ن ٍِرَطن أ ُوٍع وٍطَِ
ةٌ  دظم، اََدِن أو اََن اِ َد ا ُمَُ تَ  . ،دََد او
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د َُِت هُ، ُھِزَئ ُ ،ِِِرَب . وُوا َوً أُرُواُ  ًِوع
  . وَُِم ن َِِل اُُوِد، وُو َِ رأِِ إٌل ن َوك

 أ أُِرُُ ھ"َد ذَك، أَرَج ُِطس ُوَع إ اَُود وَل ُم، 
 م أِْد  ًِ ھذا ان وا أََُ مُ ". َُرأ" : ًِر وُعُ َرَجَ
ذا : َل ُم ُِطس. وُھَو ٌِل إَل اوِك وَوَب اُرُوان ُھو

 ." (انُ  َوُ٥: ١٩.(  

ِ اَِ ا، ُروُح ھذه اَت  ھذا : "ُھَو ا ُظُروا إُأ
 ِِِ َُر ذيُوم اظَن اِِِل اُ را "! ً ِرَف ِن أن َس

رَن  أن ُطس َن ُِوُل . ذا َن ُد ُطس َُُض ا ُِدَ
ن ُھك دِل اطِف ِرَ َرَةدُ . إ َن ھذا ُھَو دِرَك إنُ أن ِ َن ،ُه

و أُوَك اذن ُوا ُزءاً ن ذَك اظِم اِد،  أن أًُ أل َن، أ
 دم اَِِر َ راِرُد إ دُ َن ٍص  ُوَنُِ ُوا .  

 َ َطوُا ِ رِت اُوَذه ا مَُُر ذا . ٌَُِ ً  أ
نِ ُطس َن وءاً ََب َه أُوَك اَُود، وُل ََُِ  َن 
ن اَُود اَِن أَُ آذاك دِل اروع وُ ٍَِرُزاٍء وِِ .

َب د َرأُ َد ذَك،    أن رآهُ ُرؤ"و  َ ُام دُوا َََُِء ا
 ُِْإ َُِْن إِ واَُرَ .  ُوهُُم واُُذوهُ أُ ُطس مُ َل

 ً ِ ُدُِت أَ . وَتَُ ُب أنَِ ِوُ َبََوٌس وُ  ُوُدَا َُأ
 َنإ َُ َل ُ ) ".  َوُ٧- ١: ١٩.(  

أَس َن اُِر ََِب واُزِن  آٍن أن َض اِص أُِم 
اذن ََرُوا أُو ،د دَل ُوُع إ أُورَم راَ  ًٍِش، 
 داَِ ھذا اُُوِع اِم ِِ  ودَِِ، أُم ََرُوا آذاَك 

  ُطَِن َِِب ُوع؟

 َُ َم ن وَعُ َف أنَط، وإَا َك إَد ذ ُطس َََر .

طُن  ا ُ ذيَص اَم اَُ ن وعُ ِضن ر ِِ  ن َر د
 َذا   َن  ُ  ُطَس وُعُ َرأ ،َُِطُ ن أو ََُِ ن

 نط وقاَ ن َُطُ م و) . َوُ١١ - ٩: ١٩(  َ ن ُرذھذا ا
  .ُِطٌر وَُد اَوِف، ُھَو دٌد ن ِب ال
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 ُن ھذا اوت ِداً، أراَد ُطس  َرأُ أ راَحَ َِقطُ أن
َط ُ . وع وَن اُِرُ ُذواود أَُا نُوا وَأ د ،ُطس

ََِ ًر ُِ َس َوُ لُ رراَح ھذا ا ُِقطُ ْنَ ت ) ١٢. (أن دو
 ،َُ تو ُرو  َرة َُ َ لِ ُدَوُ" ر، أوََ ُِ

." أِدء َر ا ِِأدا  ً ًء ُِ ْنَُ م ُطسواٍل و ّ
 ُ ُروَن َذ واُ ن دود اََُدة اَء اھُؤ ن ً  ،وِدَُ

ط اَ َِِب  ٍََِق رو ِوَل . رار م اَِد تو
 ً ُطس ُِرْدهُ م ذيُر اا ،ِّ ُطس ا ِرْد أن . أداَءُ مو
 َُس ََِ ًُِر إ آذاِن اُرون  ُ وِدَُُم اَل إَِ.  

ود َرَس اَُوُد أ ًط  ًُطس د ُوا أنُ وَع 
َ ُِك أ َ ر". إدََ ِومُ ٌِكَ ُ أ  د ن لُ."  ُِ ٌَر وھذه 

و را ِ راُطورا  وتَن . ا دُل اور َََََُن اأ د
ھَِ ا "َس َ ٌِك إََ ر،"اُرون ِن،  د وُد ٌرذا أ .

)  َوُ١٥ - ١٤: ١٩ .( ،ُوا  ِو رب اِرا ا  واَُرَإ د
ِِم أن َ ُھَو ُُِم، وأُُُِ  ُم أن  ُوا ِب إدََِ ٍد رَ رَب

 ٍِِّك أرَ َبِرا واَُد . َدةِا  ِو رم اُُظَروع وَُ مرُھُو
 د ،رّيِا ِرَن ا رَك ا  ِ ِن َند واُ م ُفَِ

 َمَُ وُعُ َ.  

 َُ وَعَُ ًِداً آ دُ ُطس رَج . ِرُ  َس ُ رأُ أ
ِ َدَرجٍ َن ُوَُد ُرُ ِ. اَء   ًِ َن ل ِمَن  .َطو د

 ن ُ َُِم اُن اَُ ت ًر ِوا ِرُھذا ا . د
 اَُدَ " أرَج ُوَع وَسَ "رأُ،  ِوُُت اَس،"ا " َن

َ ُُِك اُود." أَ" ََُ أن َُرََم   َح رَ د وُعُ َن د . َِ
 وَعُ ُطُس َل ،ُ َِِر  َُِوع، وُ ُزاَءهَِر إِظُ ُِس

ذا َُُِم" رِش اِء، ُم َل،  ُھو) ".  َوُ١٤: ١٩(  

ً ََِر،"د َل ھُؤء اَُود،  ُِ َس َُرا ُِقطُ ْنَ " و
، ََل ُطس دِ وََم ُوَع َُوِد )١٥" (َس  ٌِك إَ ر،"

  ).٢٤: ُ) ". ٢٧َبَ 
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ُ َوع ُط َض  َزُا ََُوِر ا ُ ِو را ََُُھذه ا
ا َا ھذه ا  َِووُھَو : ا ، قَا ُ وع؟ إُ ن ُھَو

ُن اُل  ارض. اذي َء َََِد َِقّ  ود، وُھَو َدَُُِك اَ ُ إ .

 ِرُ  ِِ وَعُ ن ُرَ ُطس وُھَو ن ُرأأ د
اوَ، أَءُل َف َُوُن ِ َُُطس َدُ داُن و  ًن َِِل 

ُ) وع  َوُ٢٤ - ٢٢: ٥ .( ُ  ،ًداوَع أُ ن ُطس َرَ ن َدھ
 ِو ُظُر إ وُنَُ  رضا لُ ِنب –َدرا ُوك وُربُك ا .

) ُوس ١، ١١: ١٤ُرووُ١٦ - ١٣: ٦ .(  

ؤال َك اذ  ً َِ ًوا ُطس  ُدَِ ُن؟ُھَو ا د . و
 ،ِّو رون اُر ا  ًء وعُ َة داَن ًُُطس َر َن

 رو ،ًِ اٍت ر َث ن"َحھذا ا  ًِ دِم أ ". ِظ أيُ م
 َُم ِذَك  َم أُطس، ُر  َُظَ   َرَأ ٍِِد وَعُ ّطَ ٍنإ

ِل َُِوع  ُْد ُروِف ا ظ ًرُ .  

 َم أْن، ُرِؤُ م ُطسِ نو ً وُ وعُ ن ََرأى ا ُ
 ًوُوَو . َُ  لُو ،ٍِو ًو قا َرًة إَُ ُظُر َن د

ؤال،  طرَح ا ُ َن أ"ّق؟ُھَو ا ) "ِظْر أن ) ٣٨: ١٨ََ م َُوو
َل ُطس ِذكَ  َ ،ھذا ِِؤاُ  واَبا ََ  َس ُھَو   ًوذُ

  .ان

َل راَءَِك  ِل ُوَ، ھل َُِد ََك َل ُطس؟ وھل 
د ُُت أَُُش ِن "  ُھَو اَّق؟"ُظُر إ اَق و ًَِوٍ وَُوُل، 

إ اق و ًِوٍ اَقِ واٍت َطو ََل أن أُدِرَك أُ ُت أُظُر 
رُت َُِ وع َ ٍة ر لُ  .  قَا ًِواٍت طِ َ ُت اَِ د
  . اُھوِت، اَََِ وِم اس

 ً اق اذي أظََرهُ "َل أُدُھم،  َؤُ َس ذيِس اُم ا
. أ َُِش ن َرٍر أَود ُ رُ ٍَظَُِوُع و َُ ُھَو 

اِ َََُُدوِن ُوع ھَِ  اَِث ُ رُ ٍَظ ٍَِن رٍر أَود 
َِظُا َِرَُك ا  ًود أُوَ ر . ٍََوُ ُ أو أ ،ُ  دُد، اا

 ِ ِةِر اَ رىُِش أ َُأ ھ ، ٌَرة َُ ھ  ، ُدوِن
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  رُخُ َكَم ذوُر ، ودُوَ ر َودٍر أرَ ن ٍَِظُ ٍَرُ 
  !" ودَِ َِ" : ُُ اِ ََِن

واقُ وَُد َ ِص ُوع . اَُم ِرِه َُث ِن اَقّ 
ا .د ََُا قزاُل ا َن و د . َق قَ ِھٍد َظَمَن أ

وت ُُ وُُ و زالُ أَُق ق . وََِدهُ اَمُ  اطق
َح  . ،ًَِق ورآهُ أو ِ ََِ ھذا اَم رَ ذي" ُقر طُھَو ا أ

 (" واَق و اةُ  َوُ٦: ١٤( ،ًِ  وَُا ِِ  َرَأ ،
" قَ َك ُھَوُ) ".  َوُ١٧: ١٧(  ت اَواُ ُدوَنِ 

 َو  قِن ا م ھذاَُُ ََِ و أنُل، أرھذا ا  قَا 
 ُوَن أُدِرُ د ،أ ِ ََإ د قَطُا قا َ وَنَُوا م

  .َُوَن  ِن

 َِو قَِن ا ◌ُِثَ َُدأ َد ُزاُل أَ ِري وَِن إ د
ؤال،  ا  ًدادَ ًوا ّلا  ََد إ وُنَُ ،" ھ 

اةُ ھ . َن َ ٍَ  اذي ُھَو اقّ اةُ ھ أن َُو" اةُ؟
 َ َِِر ُف اِوإ ، ِ  َ دُا َِ وراِء ا  ولُ إُُوا

وع اُ ، ا ِا . ةُ ھّق، اَِن ا ِثِ َِ ً 
وابُ اةُ ھَ . إُد وَِرَُ اقّ  ُھَو ا  ِرُف ِوَ َُةُ . ِرا

ھ أن ِرَف أ م َُْد َُث ُ رُ ٍَظ ٍَِن رٍر أَوٍد ر 
َرَُك ا  ًود أُوَ.  

  

ِا رلُ اَا  

" َُُ َءت"  

)  َوُ٤٢ - ١٦: ١٩(  

ُب اِ َرأ ،َوُ ِلَر إ َ َك ا إ ِا رِل ا
َزة  ِة ودَُ َِوع َُا . ا َ َك ا  َوُ ُدَُ 

ََن َدِ أي ،ِّرَھذا . ا َء إ ِن أ ا َُف اَِ ل
ََ ِر،  واََُ َِف اط . ام ِح اا  َرِة ن قر

 وَل ُوع ب ِِ ، أن ََُ د  َوُ َسََوع، إُ ِة
) . َءت َوُِت ) ٢٣: ١٢ھذه ا َُ وَع وُھَوُ  َوُ َسََد إو
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ََ ِر ح اا  َرةا َُ َ د ،ب َِ :" أ 
 َُ ِت اَد أ ،ُبا . ًَك أَُدَك إ َُ ،كَِد إ َ". )  َوُ١: ١٧(  

ھ َ ھذه ا  َُب ا  ِِو .  ُرََدُف اُھَو ا َُُ
ً اذي  َِِء ُوُع إ ھذا ام   َن  .)٢١ - ١٤: ٣(أَھ َدو د

ُ واَُدَب، إ ا  وِت اَ َدَث ُوا َل اُب ا
 ًََِ ِ َدةِوهُ : "واََُ".  

زاِء ھذه ان أ زٍءُ لُ  َد دَُ ِرُح أنَلُ . أ وزُء اُا
ُر اَُِر  ُھَو ا ن ھذه ا"ُھم " ُ ذيوهُ، واََُ ن َِ ُر

وع اُ َب ذينَ ؟ ُھَو ا ودُ  ھلُُوهُ؟  اََُ نذُن ُھم او را
 ِ ِلن أ دوا ِِ  َ َ ُھَو أن ِوا وُد؟َُن ا أم

  ).٢١: ُ٥ورُوس ٢؛ ١٠: ٥٣إء (

 ِن ھذه ا ُھَو اُِل  زُء اَُبَ "اَ " ذيوا ،ِِذا دَِ
ِوّي  ُب اُوُد، واَُن، او را َدَإ ا  َِا  ُز َرُ

ِ ِق . ِل  ظَرةا َُِِل اُب ا ُ ْد دَُ م
َ َروُب ا ا . ُء اھؤ ن َُر َن ھذا ُِدوَن أنَ واُ ب

ع ن ِذ ُِم ادام َروُِل اأھواِل ھذا ا  ُدوَنُ اَءُھم ُر .أو 

 ،ًل َن ُُر  ِد ْنَُ م َِ ََُا َ ھذه ا  أن ُرَ
 َرھََإ ا ِو را ََزُا إ  ا َك ھ ،ب ا  ِِ

   ُدوَن دَُ ُمَ   ،لِب اُِء وِ َِ ً ُِ ت
ِ إء ًِ . أِرِھم َب ا" : ِِ ِبَ ن ... ََُ) ". ء٥٣إ :

١١(  

  زاِءن أ زٍء وهُ "أَھمََُ" ر ر، أي ازُء اُا ھ ،
. د ََت ُرو ات واف َن اوِب اذن ھَزَُْم". هُ "اُِل 

 ِ ُ ِد ر ِبََِ ،ِ ُرِ ُدٍنُُرًى و َن ُ وَنَُُ واُ ًوأ
َزِا َم دِِور . ُا  َل ا ،ا ِر ن و

ود َم ُرون َِِب اِ اُ .  ََِِب اُف َن ان
 َِ ،مَِِ َد  َنؤُا َِِد َقِدا مِِ َءُ.  

ونَ وَت ُل أُوَِك اذن َََُْم ُرو  َن ًُِ أن َدأَ 
ِ ِل أو ط ن ِر . د د َُا َ وُعُ َن د
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 ُ ََِ ا ََذا ِِوَ ن َل  َن ھذا ُھَوب، و ا  َت
د َن َل ِ اذي َت َر ََط . ِص ُل أُوَك اذن ُؤُِون

 ما ً  ُن طو ً ) . سُن ٢: ٥أِرا ؛ ٢٨ - ٢٦: ٧؛
ول، م َُن َِمَِ ُت ٍَب ). ١٠: ٤؛ ٢: ُ٢وَ ١؛ ١٠: ١٠

،ُرو   َنواِطُُب اَ ًوُ َن ُ  ، راُطوِرا َِ
ون رل. ا  ُت ا  ت ُدث ِب  و ِرِت اطُا 

دَن . اََُرات رََُ َكذو ،ًِد إَِ ً ُ ُب َن او
،  ھ اُل ُھِ َ د ُرو اذن ُوُوَن داِث اِب واوراتِ 

َن ن اَُود َُُونَ ا َُ واُ ذيا ،  ََِرُ َن َُِن ا ت
َم ُروأ ًِ واَُزن إذَن ا واُ وو  ،نو را.   

ُب ُُوََ اُِرَن ارِدء، واَر ُُطوَرةً  َن ا د . مو
ُب ط اطرََ اَر إ ًداِم ٍص  ،ل ت أ ِن اُ ً

وُ َظِم ان، ُوا . د َن اُِرُوَن َُُوَن ُراةً . اَر راً 
 َِ أن ن، إَوُُوٍع، أو أُُِة أ دُ ِبا  َنَُِ وَنَُرُ

ُوُر اَِرةٌ َش َم َُِم طب، . ان ا ُوَنَزُ واُ دو
ِ اَُِر، . راً  َن َِم َدُُمدِ   رِب ا وَنَُ واُ  ًِ ل

ُوِر اِرة طوت. و ٌََرُو ٌَُ ٌَت ھذه طر د .  

 ُرُِ ،س دُِب اا  َ ،ءم إدَِد اِد  اُل اُوُر
ُوَُد َُِ أداٍد .  زى اُھو ِِّب اَن ا ادد،

َل  َُف اَوُل ا َُ ء، اِر إ ن نَِث وا ِح اا
وع اُ ِبَ َزى مدَِد اا  دي" : ِل ُروٌح وُھَو

 ِ ُبد ،ِِل آ وٌقَُ ،ُِِ ِرِهُُِو ،ِ . ُ
ِ َمإ ِ ََو ب روا ،َِِطر ٍد إوا لُ ِ ،ََْ ٍمَََ ...

بُ ر ن َِ َََُزن را  أ . ً رى ٍمإ َََذ َُ َل إن
 ُُُطوُل أ ... َرى و ِِ ِبََ ن ُ . ُر رَُ َِِِرِ رِدي او

ُِ م ُھَوُُن، وآرَ ...  َََن، ورَ َ طَ َلََ وُھَو
  ).١٢ - ١٠، ٦، ٥: ٥٣إء ." (اُذِِن

  وُعُ َت د َلَ  َزىوى و لدا ِ ا طُ
ب ل. اِب داََِ َُرة تََ ،بِ ا  وُعُ َت د ،
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 ٍَطر نِو ُدوس ا ُد ة و وُ وا ؤ رِم اََدّي وا رِ َُِم وأا
  ).٢٤: ٩دال (َُزة 

 َرِِل اِد ادد، ُِط َرُوَِ  اِد ادد اَظن 
ب ا  وِت اَ  ن ًَ ٍتطراٍت و . ُقَطُ

اذي ََل ُھَو : "ُطُرس اِح اذي إََهُ ن إء دَ ُولُ 
اذي ََِد ُُ . ِِط  اَُ َِ َََوَت ِن اَطِ  رّ 

ُم ُُم. ُُِم   مُُِوُ را َن إُم ام َرُ ٍ راٍفَِ
ُُِطُرس ١." (وأُ٢٥ - ٢٤: ٢.(  

  ُسوُ ُوُلَوس ٢ُورُلِ  ٥ِ َن ُ وتِ  أَ وعُ  
ِب م "، اُ ٍبِ َرَ ،َِِِ ََما ً ُِ ا  َن َ أن

   ). ١٩و ١٨: ُ٥و ٢( ."ووا  ًِ اَُطُھم، 

 َ ََُمُ أا َِوُ ،با  ًَُ وُعَُ َن َ .

  َُ وُعُ أ َد ُ أ َطھذا ا  َدٌد دَ ُرُِ
ُب   م َُدْ ُ ، اب ن أِل  ،ِن َك اظِ داً 

 َو ُ ،ط دوا ِوع إُ، ب ا  َقُ د. 

ً َذ ََُِن أِ، وأن َِرفَ ) ١٩( و ً رِد َلَ أن ً  

 ِِ  ًَُو ً َر.   

ة ا ر ِر اوَھُر اَ ھذا ُھَوِم أَ  ِرُزَ  . ُر
 وَن إُذَھَ مُت أَ م ھأھِل ھذا ا َ ُِرُ ة ا ر ا

رّ (ُل . ام ََِِب طُھم ُر اََُوَن ) اَُ ُن ذيا
و ِ  مَِ نذن ا  ِ راَزِة ُھَو ، ِا ِ 

ِ  ُب أن َذَھُوا إ ام ُس . (أروا  )١٥: ١٦ُوا وآُ ذا
 ً ِطَ مِ َبِ ن َ ن ،واَُُ) . ١١ - ٩: ١٠ُرو ( َد و

 زَل إ أق ِام ن أِ اذيُل اط  إِِ اود، 

بو  َِكأ.  

: ، ِت اُ٥َِورُوس ٢وَ ھذا اُح اظم، أي 

" ِ ِ ر ُن َرَِ ،ِ ً ِطَ ،ً ِطَ ِرْف م ذيَل ا ُ ". 

 ً د أ َُ ََِ داَد اا نر ،حَم ا َھ إذاً " :إذ
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 ُظَِ َ ن َِن ا راءََُ  . واَُ َِن ا ُُبط
 َ) ".وس ٢ُورُ٢و١: ٦؛ ٢١: ٥.(  

َم ُوُس  دَ ،نوُورُا إ ُوا َِِر  ِترا َأو
 ُھَو ال   س دُِب اِا )و١ُورُ ُن )٤ - ٣: ١٥س ذيا ،

و ). ١٥: ١٦رُوس (َُُوَن راَزِة ُ ِل ٍَ  ارض 
َء إ د ُُِن أُ ،ِِر َِدا  أن  ً َُ َن وسُورُ 

 ًُوَ ُه وإ  ِرَز إَ)ن ). ٢ - ١: ٢ ُ َد أ َُر َن َسَِ
راء اوا َِوس اُورُ َرِه إَ َل أ  َل  ،نوُ

  ). ١٨، ١٧أل (

 ا ََر ا وس، ذُورُ أھِل إ ُوا َََُم ر د
 ِ مُ رَز ذيِل ا َكُھ َ رَز . أ  َن ھذا َرُھم أن م َذُ

ِ؛ وھذا  آُوا ِ؛ ھذا ال ُھَو اذي َُم، وو م ُؤُِوا ذا 
ُھم ن اَل اذي ََرَز ُم ِ ُھَك . ااِل َََُو ِرِه إِذ َلو

َن َن ن ُوع اَن أَس إِِم،  ََ لا م أنُ َل :

  .ُوع ا َت وَم َن اوت ُراِن طََِ ،ِب اُُب

  ًِدمُ أََ َوُ َم أنوهُ "ُرََُ" ِداَِد إ ،
  ُدھَِ ب، ا ا  وِت ا َدِثَ قَرَد ا ا طُ

 طِق ا ِّ وا. َِِر ِة ُوع اُوة ھذه  دن و
 ن أھم  َوُا  َوُ ِ  ِ َُ ِمد ُدأوَف أ ،وعُ وِتَ

َِدوع وُ ِة ن ٍَ.  

ِدس ََر ن اِح اَ ِر، رأُ  دِد اَن ا داًءإ :

" واَوَع وُ ُذواَ ِ . ذيا ِِوَا إ ََُ ٌلِ رَج وُھَو
َُُ  ِراِ ُ ُلُو ،َُُا ُِوَ ُ ُلُ . واََُوهُ وََُ ُثَ

ھذا ََُ  ." إَن آَرِن  َُن ُھ ون ُھ وُوُع  اَوَط
  .اُُود

بوَب ُطس ُواً ووَ " ا  ََُ . وُعُ ًوُ َنو
ََرأَ ھذا اُوان َُروَن ن اَُوِد ن اَن . اِريَ ُِك اَُود

َدَن ا ًرَ َن وُعُ ِ َِبُ ذيا .  ِراِ ًوُ َنو
ِوا ِوُُء  .واَل ُرؤ ِكَ ْبَُ  ُطسِِ ودَُا َََِ
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 ".أَب ُطس ََ ُت د ََتُ  .اَود ل إن ذاَك َل أَ ُِك اُود

)  َوُ٢٢ - ١٦: ١٩(   

ون، واُو ُِن ا اَر ُُو  ًَك  ر ُ ِِت اَ
 ِرام، واوداَُ تَ ُ . ُتِن اَُ م ذا ُروَنَءُل ا

ِوُوا ، ِا ،ِراث اا . ُ ؤال ھَو أ ھذا ا  واُبا
  ُوُدََن ا ِ ا ِراوا اُ وا أنُ ، . ُمد َدَر مُ ذا

اً ن اَُوَد اذن اَد ا د َبَِ  ُروَن أن ذ د ، َمد
 ِم َُُوا اَ اِرا ِوِدھم َن ا واََُر) . ٢٣: ١٣ - 

٢٥.(  

 ِديُ ُم د َن ،ُدُھمَُب أُ َن د ُت أ َدَةا ُل أنُ
 ُِرو َ  ًوُ ًَرا ًِ ،بِوََم اأ  َ نَك اَدَة ذ ب

 ً وِتَ.  وَق َا رَك ا ُقُ ت ،ن ُب اَُ َن دو
 َِِ.  ن وٌع َكَن ُھإذو ،رُِر اھذا ا  َِداَن  ا إذا ُ أ

ِر ِرُف أيََ ٍب ُُِط ات ِد اَُوِم ِ، أي ن اُُو
َم و  اُم، ودھُ رى ٌََُ أُرى د أن ِِ . نو

  ِسن ا ُرأُ ا ر نُ م ،مأ  ًةُ نو رون ا ب
َن أ  إذا ُ  ،ِراضا،ِِ إد  ًِطُ َن ِرَضَُا ن  م َن

 ًُھَو أ ُُ.  

ِب َول ا ُ ِ ُُِوَع، "وُ واََُ د واُ   َرََا إن مُ
ً ُلَ ِري وا َُِ وََُوھ أرَََ أٍم، أَذُ  ِ . َصَُذوا اوأ

 ًوق. أَ ن ُُ ًوَُ ٍَط ِرَِ ُصََن اُم . وُ َل
َِ". ) ٍض َ َُُ ْل َِرُع َِ ِن ُونُ  َوُ٢٤ - ٢٣: ١٩(  

َِِم اُِب "، ُ ُُِ٢٤وَ إِِ ََ ا ِ ادد 
) ١٨: ٢٢زُور ." (ا َُ ِِم وِِ  أُوا ُرًَ اُِل إََُو

و ،َِن ھذا رب ا ِم اِذ أ  ُلِت ا و  أن 
ُ وَع م َُن رَِدَي   ََُن  ًُ اب، ل َُِب  َر

 ً  ِن أ ٍرَ َِ.  ،ُ َِبُ ذا" ًَُ ،ب َل اََإ
  )٢: ١٢راِن ." (ِِزي
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 َكَد ذإ ُ دُ  ًَظَُ ُد  ُولُل، َرُب ھذا اِ
ُا :" َُُم زوَرَ ِ ُُت أُوأ ُ وع أُ ِبَ َد ٌتِت واو

 َُم اَرَو ُوَِِد . ًِوا ُ ُِ َن ذيَذ اوا ُ ُوُع أُ رأى  ََ
ذا إُكِ  رأَة ُھوإ  ِ ُ َل . َك ُذا أ ِذ ُھوِ َل مُ . َ َك اِ نِو

 ِِ  ُذ إا َذھأ ".)  َوُ٢٧ - ٢٥: ١٩(  

  رُُِذ أن أ د ُ" َر،واُم وَھَرُ ُذا ُ" ) ُسرَ
ُول )٥٠: ١٤ روا َرء اھذه ا َرأَ أن م أنِھ ِرَُن ا ،

ب َم اأ ً واُ  َوُ.  ِ ُُت أُ َرت ُھُِذ ا ت أُم
 ُِديََز ََوزو ،وُوب و.  

 َذَ   َءت ٢٠ُروا أ  ،ََُدت أوع وُ ب را إ
 ُ َُُط ٌبط د َنو . ، َل"َن؟ُِط ذا " ،تَ"  د

 وَِك اذي ُم ُ داً، أُرُد أن ُوَن أودي ان واِداً ن 
  ." َِك وار ن ِركَ 

 ُ ادد  ِا ُُِد "، ٢٨و ٍءَ لُ وُع أنُ َد ھذا رأى
ََِرُ و َد أنُ ل ھذا َن َِم  َء ( َََل َِ ََِم اِبُ 

اً ََ ،ًَُوا إ . ًََل أَ طن ،) اُُب ُوَ ٌءَن إو  ًَ
 َِِ إ وھُ دَو ُزو  وھََُل . َوَوُِد أ َل لَوُع اُ َذأ  

وح رََم اوأ ََُس رأ َ٣٠ - ٢٨( ."و(  

ُب اِل اُرى  ُ ُرَُِرة أ َل،"نُِد أ " ََر تَ
وأََم " َرَخ َِوٍت ظٍم،"ُولُ ُُب ِ ال، . إِرٍ 

 َُ ََموَح، أو أ را. ) ُس ٤٦: ٢٧رَ ٣٧: ١٥؛ ُو ٤٦: ٢٣؛.( 

 َظَا َُر ت ا ،وُعُ َر ا ُ ًَدةِوا ً ،ِوُا َِ
 ،ھTetelestai . ،ٍَطَِ  لَ "وھُِد أ.  

 َِ ن د  وَنُُ ُنو رَن ا ،ن  ٍمُ ُمَ م
Tetelestai نِ ا لِِ  . ًُِ َن ََِا  ذيِم ا

ن، واذي َُوُل،  دِد اد َد َدُمَُ"لِ َََُد ا دُ ." َن د
 ُ  ً ، ٌنَ َُبُ ،ٍََو  َ وَن ھذه اُُ وا

ِن اَُوب ِب ھذا ا  َوُروَن ھذه ا َُ ُواَن و ،
 ِِداِب إََ ن ُرَُ ت ا وذي . اُن ا َك اوُن ذُ 
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ٍة  دُ ب َك اذ  ًَُ ُُداإ مَِ ،ِِوَ َلَُ ،وعُُِرُب اُ
 ََِك ا ت ،لٍت َطوَوِ ِِوَ َد وTetelestai  ِن ُرَُ

وُن  را َھز وب اُوِس اُ  َب را ُدبَو ،ِو را َداا
 َطَرَة وأراُدوا ا . ُ أن ًُِ َن م ِر َر ھذه اوَع إ

ب ا  رِا َِرَ ن.  

 ُروا أن َذ  َرَْ وعُ ِِ  لِل ا ً ُ َن ،ِِ
. َ أن أََل أَل اذي أر ََ داَم رٌ . "ا أطهُ اُب ََلَ 

 ُط  َنِ ٌل ِ  َلَ ٌد أنم ") ٤: ٩(." أُ َلُ ٌمَط 
 ََُ َم َُوأ ََذي أرا ََ َلَأن أ م؛ َطُأ َُوَُ". )٣٤: ٤( 

دَُك  ارض"وَل  اة،   ُب، أا ذي . أَل اا
 ََُُد أ َل ََطو )٤: ١٧( ."أ َدو َِ َل إ  ِِ

ب، ا  َِِوأ َِِو  ًِ رَخَ :Tetelestai " َلُِد أ". )١٩ - 

٣٠(   

 َف أيُِ أن  َس ُ أ  ٍَراِ  ،ٌََ ٌتَِ ھذه
ََُراِن واُا  َلُ َ ،وعُ َُِ   ٍءَ .ل 

  وُعُ ُ وأ َُأ   ٍءَ َد أيز َك أن ُ ُِد أَ
ب؟ ُِ َُك أن َُف ًَ، إن َن ُھَو د أََل ُلَ ء ن . ا

َن د أََل اَل،  أوَ ُھَو ً، اُء اَوُد اذي َِك أن 
ََُ ، ُ ُھوَ  أ " لُ ،َِِ ً روِرَ َن  لُ ب ا  أ

َق ھذا ا  ر ََُك َََُِ ُھوَ  دُ  َق أو دُ أن  َن أوِؤُ ل، أن
 َنِؤُ  -   ُا َِظ َِدا  َلُ را ضَُ َن )  َوُ١٤ :

م  َس َِك أن  ون).١ َُا ِل ا  ٍءَ َف أيُ
ب ا ًَل أُِد أ ُ  ، .  

َُ إ اِراَِن ھذا اَر مِ  را ُِوُ" . ٌَِد ُد  
 َُد أَُِت ذت ا إن ،طَن ا". ) نِرا١٢: ١٠؛ ٢٧: ٧.( 

 ًِ َح رَ د َُن ا ن"لُِد أ" ،Tetelestai  د ُ َن وإن ،
 أي ََوَل إُ ل أنَراِن اُوِن وُُِل واَن ا ،َكذ ََِر

ب ا  ِن أ َُُ َُ   ٍءَ . ِ ََُِ ُمَُ د 
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 ُ أ َُِرُح ھذه اَ  ،َّن الُ ا َُ ُُِر  ََ طا أن
ب ا  ِم َُا ِِل ا  ًَ َفُِ أن ِ.  

 ن اُِر ھِِم أ ُدَ ُولُ  َوُ ،" ََموأ َُرأ َأ
وح، ر٣٠: ١٩(" ا( ، ُ و َُرأ أ ُأ إ ُ وُُت اُر اُ

ْل َك اُِزة َ إذا  َََِ . َ ِوَدةٍ   ،ِب ِ َِا َِ ر 
َرِن َ ٍب، وُدَك ًُ . اُُر إ ُھك َُ داَك تَ ن

 ھذا ا  نم؟ وا َك إُرأ َد ْنَوح، أ رَت اب، وأ
وح رََم اَوراء وأا إ َُرأ َأ ب را ُوُل أنَ َبا ُدو أن.  

 ً، أنَُ  أَُِذت َ ،ُل ُھَو  وُ ُِوُ  ،َُِِت اَ
ََذي أا . َُ َوُ ، وُ ِلن إ رِح اا  ٌن "وُلطُ 

 ًأ َذھٌُن أن آطُ و َأن أ. ِن أ َُِ  َِو١٨( ".ھذه ا( 

 إ اِر  . دو، د أََم ُوُع َُ َطوً وإِراً  َوُ ُرُو
 ُ أن ًِ ُبُ د ِِ َُرأ َوراء[وَع أا وَح و ]إ رَم اأ

 ًبَطوا ََِ َ ًوإ ًَط ،.  

 ُ ادد  ِا رَِ مُ٣١" . ََ  ََِ داٌدٍَِن إ إذ مُ
ِت ن وَم ذَك اِت َن ظ ،ًَل  ا  ِب ا  ُدا

  ." ُد ُِطَس أن ََُر ُِم وُرَُوااَُو

ب، د َن ُوُت َصٌ  ِل أھواِل اَِ  وِلُ دُدوِن اِ 

 َُم اَن أ ،ب ا  َن ھذا ،ِِِ ِدَل ا ِنَِ ِنَذن ا
ُ  ًطق رَُ ُُِ َُما . ُل أنُو  َِ ،ِن ط  ِنََ را

 َِا رن ا ٍء ُوُبََر اُ س، وِل اِ واِعأ َ إ
 ََِِ َرُ َ ،نَدَا  ِدِه َلِ َُِ ِولُ أنُ َن ،َؤُا

  . ودِ، وطِ ِ اَُن

َب ادد اذي ُ َ اَُوُب ذه  رُروا ا و ُوا أنِو
 ُ َل أن ،وعٍُُم أو أ أ َِ ِة دُ طروتاَ َذَ . َروا م أنُِ

 وا أنُ رُ َ ،ُوبَا ََد ُروَنِ ُوا ً دامِم اُ ِذيَُ
 َُوِده ن ِ م اا ِد إ َحر أن َِِطَدِم إ . إن

وُوا َِدُوَن ِطَر َ ًَ ًَُروا . ھذا وٌف َرھٌب ِل
  .  ظَم ِرَ اَُوب
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ُوُل . وھذا  ُوهُ َِن اَُوَِن ن ِن وِر ُوع
ُب، ا" َُ ُوبَر ال وا َوا َْ ُرواََُر وََا  .  وأ

 ُوؤا إ ِم َُِروا ُ َِم رأَوهُ د تَ   وُعُ . ن ًِداوا ن
واذي ََن ََِد . اََِر طَن َِ َُرٍَ وَِوِت رَج َدٌم وءٌ 

 َُُدم وُوا أُُِؤ قَُوُل اَ ُ ُم أَ وُھَو قَ". ) َوُ٣٢: ١٩ - 

٣٥ (  

وُ ُدِِ داً ُھ دُ َُ ُلِدُ   َن رھذا ا أن راً إُ ،
ات وُ  ً. " ُ ُرَُ  ٌظمَ ُلُِب اِا مَِِ َن ھذا ن. "

)  وُم ) ٣٦: ١٩ ذيا ِِِل ا َرًة إُدو إ   َن ھذا
 ِِظِ ن ٌظم ُرَُ ْنُ. ) ُروجُ٤٦: ١٢ .(  َوُ َم د َف ُروا َذَ

ذا ُل ِ اذي رَ َُِطَ ام" :اداُن ُوع ُھو".  َوُ٢٩: ١( 

ذه  َر طوعاُ ب رِب اَِ ِوّيَدث اَھذا ا َ َوُ ُقَطُ .  

َن اَر ن ازى  ذَك اََطِ اذي مُ اُھوَ  ضُ  َِدُ 
َِب ا ن ِرِجِء اِم وا دن ا نِ طا . وَن أنُِؤُمَ و دُھَو  ا

،ِ ُسٍل  أي أَِ ما ط ِلن أ َِكُ ذيُس ا دُُم ا دا
ُ ُر إ اءَ ُؤُِوَن ذَك أن و .م، ون أِل ط ٍل صّ 

م دذا ا ِإ َظُا ِ ورُ ًَط ،ودُِل ا ن ،) ٢٨ :

ر َُو َُن ھذا اَوُوع ُ وُ وُن دِ او ).٢٠ - ١٨
ُوا ِِد  ردِد اِر اِأوا  ُدھَِ ١(ا َوُ٦: ٥(.   

: ُُِر اََطُ اَُِر  اِح ا ِر ن َرَُن

اِ وُودُوس رف اُوُ . وسُُوِد َن ا را َء إ ذيوَع اُ 
 ِا را َََُك ا ُد ُث ،وُ ِلن إ ِث ِح اا  ً

اَ ". ِ أن ُوََد " ًَُِث َل َُوع،  رف اُوُ ُدو أن
َدِرم ا  نَوُ ُھ و ،ًَُ َنِؤُ َ وسُُوِدِو. 

 ًَ ھذا ن َو ِد َ ََِب أِء اَّدرم إذا إَر  َ ظَرُ 
  .ِم ُوع

َُن  رن اھذ ُھَو أن ِِّا َِطن ھذا ا ِا َِ ا نو
  دا َِري اُ ُمدِرََن ا د ،َ أن ِ َن ،
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َِ اِ ھ أ . ُُث َُِم ُ وع َُِ اِدف ا نو
اً  ،م ُْد ُِوِِ أن  َد َھدا وَت ا رِ ِنَِؤُ َ .  

ِب ھذن أُ ُرَم إُھَك أٌر أُِدهُ ُراً ھِِم، أ وُھَو 
َُنَ  را  ،ِِ ْنُ م ُهَرآ   ذيوع ُھَو اُ ِة  َنا َُُ

ِِ وُ،وع اُ ِن َِ ِنَل  َذ ذيُھَو ا ُُو ل ن لُ ن
ا رف اُوُوس وُُود ِنِرَ َنَِؤُ ِ وعُ ًَِ.  ،وعُ َل

" ََإن إر وأَا ِذُب إُت، أ) ". َوُ٣٢: ١٢(  

خ  ؤرَُق اَ َن وسُُود س أن دُِب ارو ا َُ ُوُلَ
اَُوِدي ار ُوُوس، وأن إِراَف ُودوس  ًَِِن 

م إأُور  ِر راَن أ ََُر و وعُ  ِر راَأ 
ى إِرا ُُِن ُوع إ َ . أُورَم د أدِر وَ ِِ َ َ ِِ

ِدُا . ُت أ وسُُود إ را  َُرةا  ِت  ٍة ر ُرِآ
 ِِِ ٍمَد طإ ًوُ ََِا  ُثَ وِھَدُ.  

 ، ِِا َُطَُوُل ھذا اَ" ٌذِ وُھَو َا رن ا ذيَف اُوُ إن ُم
ُوع ون  ًَُِب اَوِف ن اَُود، َل ُطس أن َُذ َد 

ب، ) ٣٨" (.ُوع ا  وَنُِد ُنو رِن اَُ م ،ًِ رُتَأ و
 واُ ل وُشُُوَرةُ واِوُر اُطَل اُ ب ا  َدُھموَن أُُر

ون، َن . اَُِرََُ َُم رِل اَِ ن َِبُ ٍنَ ن َع دا وأن 
 ًُوِب أِن ا ُِداُ ذيِص اِب ھذا اَ ي إ َؤدُ ُن أنُِ .

ن أ  زار، وِ ِن َ مُ َدةُ أنت ا د ٍن، ّف تَا
واِِ اَرَ ا ت ُراُِق اطب ُِوَن  طَ  رِد ا ،

 َُن  .اُوَت ِرار ُِد أَوع، أُ َد ِا رف اُوُ َبََط د
َ ِِكُِل  ً َُرًة ن  ُ ِ    ،ُطورُِب واطا.  

ا رر ا ُِح اا َ طرذه ا .  ُروا َذ
 ،ل ام  ُِا ِب ِھ ا  دل اِوات اَ ُ أ ،ََُرأُو

و اُ   وُع ا  اب را  َزت ھَأ ا
َ . ِر ن ونَُِث وا ُح اا ُرُِ ءمَ إا أن  

َ َق ذيُھَو ا ،ُآ ِ تَِوع إذ ُوُ ِس ِقأ.  
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ِ ًِطَ ،ً ِطَ ِرْف م ذيَل ا َ ُس أنوُ ُرُِ .

ھذه اَ  أن ُوََ إ ِِب ِت ). ٢١: ُ٥ورُوس ٢(
ب، وا إ َََن اَزُور  ا  رةوع اُ٢٢" : ِإ إ

  ). ٣٤: ١٥؛ رُس ١: ٢٢زُور " (ذا رََ؟

 ط تَُِو د ُُِظون أُس ا دُِب اُرو ا َُ ُِدَ
 لُ تَُِو د ،َُدهو َُو ِن اَز  َش ِريََ ٍِن لُ
َظَر  ا ُطَ  َبا َ أن وع، وُ  رَر ا طھذه ا

ا ََت اَطَإ ظَك ا  ،طَا بإوع واُ َن َ .

 َ د َدَث ھذا ،ًِ ِب ؟"رخَر ذا ِإ ُِع " إطوإ
ى إ اَِم اق  ِس  ذي أدب ا ن ا با َ َھذِه ا

َ َق ذيوع، اُ . بِّل اِ  لُب ا ُ ُد دَُ 
 ِو رَم اا ن ،َھ را  دا   َت د وعُ ِس ِقُ 

ََ ذيب ُھَو ا ا.  

س از، أوُ َوَم وِن ط د  دُِب اا َُ ُدأ
َِا ِ َر ط وعُ  تَِرف : "ُو ري ا لُ ُروا وَ

  ام ود أُ  ةً ا ر تَِر ٍص رأِس  ٍصرَ ل 
 َِظ ُووٌسَ . َ د ُءَدهُ إ   ٌَرة مَُد ُن و دھ

  َ ِم  َ  ُهَذي إِب اا لُو ِآ لُ أن ًِ
َِا  َُوُ . رد ًم أَُِِول اُ رُس اوُ ت :

"ِ ًِطَ ً ِطَ ِرْف م ذيَل ا ُ)". ء؛ ٦و٥: ٥٣إ
  )٢١: ُ٥ورُوس ٢

ُور ل  د َت ،عِِدُر اُ ٌََُ ٌرأَةت إ 
ح َن ًُِ أَُِد أن اَح اذي إََدَُ ھذا اُ" : ورن
 ً  َروُم!" وظَُر ا َُب ھذا ا" :  ُع َروُُن واُُد اوُء اا
 ِإا َطُِك وِط ُھَو  ًراص أَُا َِ ن َت 
 ًروَ"!  

 ُ ؟ إَوُ ِلن إ مظَِح اھذا ا  وُعُ ن ُھَو  ُلَ
  . ، اذي َء َر ََط ام
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و ُھَو اُن ََِِب ھذا اح؟ اُن ُھَو إُع ِِل ُوُف 
اِ وُودُوس، ُروِج َن اِء إ اَن ُوُوِف إِ ِب  را

َِو ِِو  وعُ.  

 ِِح اِب اََِةُ؟ وا ھ  ، َوُ ِلن إ رَ 
  َقُ د دوا ِ ُنإ  ُراهذي إُص اا ةُ ھا

ب ا . َ ُم وا َُا ةُ ھوا . ، َوُ ِ َُ ذي
"دة اا " ة اَن ا ِوَك ا ُھَو َ َُ د ُرھَِ

زَد إ وُنُ  ،وعُ َوإ ِ َ ن .  

  

  اَلُ اِس

 ًم" "  

  اَُ اَُوى

)  َوُ٣١ - ١: ٢٠(  

َِ  إذا  ، وُ ِلن إ نرِح اا  س دُا
 ِآ إ دھ ُلَِ  وُ  َ ا ، ِوع اُ ِتِر آ

اَُِ ،ِ أنُ وَع ُھَو ا، إن ، وُ وَن  إذا  رِل اا
 ِِ ٌة ،ِ آ . َوى اُا ََلُ اَُ د  إ َن َووا
 َوُ  ُ دُ  َ َدو  وعُ ة َرِة.  

 ،ِِن إ رةِت اا  َرَُ أن َوُ ِْطَ م
َم  ھذ دُه  ،ِِ ن وعُ تر لُ رِھُنَُ وى اُا ا

وُھَو ُُِر ن ھذه ا .  ن ُھَو، وذا َء إ ھذا ام
ِ ِح ان . ا دلُ اِر َُل، وَُر اَطُ وُعُ َن د

اَود ن أوراِق إِِدِه اَُ رِھُن َُطِ َُِم ذا ٍل ٍس، أَب 
ٍم أُ" : ُُُوع أ َِ ل، وََوا ھذا اُُأ ".  

ُب ال ُ ُرُِ  أن ِّداواِر ان ھذا ا رىُا ا
َم  د د نُ ِلَھ ُر إُ َن وَعُ وا أنود َظَُِن ا دَل اِر

رَن . ھذا ا وَعُ ن لِم اَُ ُوَنِدُ لَب اُ نو
: ُِروَ أن وَھَر  َن َُوُ ُُم ُھَو اِوُ .ُُر إ ھِل ََِدهِ 

] ُ َنإ  ن ًَُُب آط ٌقٌِر و رِ ُل . طِنَ  ُنوُ َن 
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ٍم ُم ُوم أ َِ ِة دُ ُن أَوَف أُد ،ٍم أ ََ وِتُا . ا ھذه ھ
دة واوماُ طُ ا  ِ) ". ٤١ - ٣٩: ١٢(  

 ،َم  َوُ ِل َوّيوُد اَھذا ُھَو ا أن  ،ًَُ رأ و
ءات  دا لُ َ ِداِ رِھُنَُ ٍتُم آ دُ وع وُھَوُ ن َوُ وُلُ را

 َن ن ُھَو و ُھوَ  د م اھذا ا َء إ ذاو . أن ٌَُِ و
 ِح اا  ِزُِن اراِھذه ا ِِد َمِدَء و َد   َوُ

َ  –واِح اِرن ن ھذا ال، َ ھذه ا اَُوى 
  !ُوع ا َن اَوت

َُب اذي ُِ ُِِرُ و َن أ ٌَُِ ذَك  ھذا ُھَو ا أن
طِر اََل  داَِ ھذا ال، َُ  اُل اُرى ھذا 

ِداأ َِ  َدثن. اََِ ّلا  َل ھذا َوُ ٌن أنُ وأ :

ُز  زَُ زةُِھذه ا ،ً أو  َوُ َب ِل ذيا َّد اٍة ا ُوِ
 َِأو ا ،وَع ُھَو اُ أن َُِ َن أن ذيوا ،َُُب . إَ وا

َل  داَِ إ َِن َوِ  ا ِو ِِِد ََطِر ُوع
 وع ُھَوُ ون َطُ . ّمََ م ،ورُُ ّرِب ار ًرا  َوُ

 ا أراَد أن ُؤَِن  ِِِق ا َُرأُ إ ن لُ ِع مَل إھ
 – نرِِح اا َِ  وٍحُُوِ ُُِ وا .  

مُ  اُح اِرو دُوع اُ لَب إَ َض ن و ذيا 
). ١٥: ١٦رُس (َذهُ وُرِ َُُراَزِة ُ  ِل أ ٍُ ارض 

لُ ُھَو َوُت ُوع . اَُِ ھ اُف اَُر إَرًة  ھذا ال
ِرِرَ َُُو ط ِلن أ ا.  

 وس ١ُورَُص ١٥  د ، ،ل َلُس اوُ" مُُ رَُوأ
 ِ وَنُُووهُ وَُُِو ِِ مُُرَ ذيِل ا َوةا أ . ًأ ِِو

 ًَ ُمد آ مُُ إذا إ ِ مُُرَ ٍم ُروَن أيُذَ مُُ وَن إنَُُ .

  ِل وا  مُُت إ  ِلن أ َت َا أن ،ًأ أ َُُِ
ِِث ََب اُُب. ط َب اُُب وِم اا  َم ُ َِن وأُد ُ وأ ".

  )٤ - ١: ُ١٥ورُوس ١(

وع اَُِ ِن َ ِنََ ن ٍل أِ ُلُم ا :

ط راِنُِ وعُ وُتَ ً َؤھُ َن ُ رِھُن أُ وع اُ َُو ،
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 ِ طَص ا ُُوَ َُر ذيا َِ ل وَنَُ–  ًراِ ،ًِ
 ًََُو– ط  َُِ ذيص اَك اِح . ذا 

َوُ  ُم دُ ،لن ھذا ا رَ ِل،  ان ا ُوا ََا
 وع اُ ن َِا ََا  ُم دُ نرِِح اا و–  َُُ!  

، ُد وَِ ھذه ا اُوى، أي َُ ٢٠ُھ  اح 
ھ د  اِد اُو. أداثو اُح ُ . ِِِ َِوع

ذَك اُل، وأُوُ رف اََو نإُ ََزةُِ ،وبوع اُ ن َن رَُ ا
ل أم  ھذه اُِزة َرتْ  .اَِر اِرغ اَدة د، أووم ا َح

  . اِ، اوَم اذي َم ُ ِوُع ن اوت

ِ  اوُم اذي َم ُ ِوُع َن اَوت َس اس ُ  دوا
"ِأو " ا"،َِد اِر " أ َدِھُِھَرة ا ظَك ا َل  ُو

ِت،  ِوم  اُُوع، إ اوم  وِم اَ ن َِِد وَم ودَُل اُ را
ل َن اُُوع، أي وم اد وا. ا ُِا دَن ا رىُ  ذا مَُ ذي

َل  ووَم اا ً وا َُ م مُ ُد أَِ ،ٍن ََِ رأ َدة؟ إذاِوَم ا ُروَنَُ
ت وِم اَ وعَُن ا . ُ  زَُوم اھذا ا ُروا إل أ" وم

ب را ". َُن ا ل ووم اا ن ،مَِِد وَم ُرواَذي ووَم اَن ا وعُ
و َُوِن اُؤَن د ُوا وَم اَدةِ ! َم ُ ِوُع َن اَوت

ِة راھن أنُ وَع  د ن ًدالُ واَُ ،م َِة أ دُِ ،دوَم ا َدُھم
  .َم ن اَوت

 ُ ِدأُ  ا َل وَدَث اُف ھذا اَِ َد ا دوِم ا ِر َل
 ِ اح رىُمَ . ِب ُوع َدُث اَذاك،  ا ِِوَم ا َء

م اِ أي ء اد، ل أ أو .ا  ِثُ أ َدثَ  دُث اَ  َد  ،وعُُأ
 ُھَو ان  ً ھ ًوا و وُ َم د.  

 داِث ھذه ھن ھذه ا َدٍثَ َل أو  وُ  ُفَِ ا طرا
َمُ " :ا ظراً واِ ِرَا إ  َِدَُم اَر َءت ،وعُُِل ا أو و

ََرََت وَءت إِ ن . ٍَق ََظَرِت اََر َرُو ًِن اَر
ِذ اا طُرس وإُ َد ُذوا اَأ ُ َتو ُ ُِ وُعُ َن ذير اَ

". ) َن اَِر و ََُم أَن وَُوهُ  َوُ٢، ١: ٢٠(   
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د َءت رُم اََدِ إ اَِر َل ُطُوِع اَر، وَت ِح 
م،  ظر رأتاَِب ا ن َد أُِز َرَا أن . ِ ِوُا َِن ا ُمَ

 ٌ اِر، إَزَقَ  ِ ُدَُو ت ُ أ ،ِِب  ا ِ ُرَا 
 أن رَم رأَت أن ھذا اََر د أُز َن ھذه . اَر اَُوم َوُ ُرُِ

 َن ذيُر اا  َقَزإ ا ،  راَُُم ا.   

 ٍِر ن ِل  ِوُ ٍت ُِ ُدَوُ" ْرأت. " ُوا ُا
 ،ُھ َوُ ُِد ا ؤ را َرِة إ َُدمَُ ا َك ا ھ

و رَت  اَور َو . ن َد، َوٍع ن اََُظِ اِرة
ب . أَُِد أن ھذا ٌُر ھِمِ  .ُطُرسن  رطُرس اُ َرَد أ  َث

اتٍ  ر طُرسُ ُرَِ زاُل  ت َمر ُدو أن نو ، َ ٍصَ َل أو
 َِن ھذه ا َمَ د. أن  َُرت أََإ  َنَرة َُا وَُد ھذه اِ.  

 اٍت، ھذا ر َث وعَُ طُرسُ راِنُ ٌدََْم أ م ُ أ 
ُل رَن ا ِنٌد أو إِوا ُرَو ُُ وعُ ِءِ . َءُل ًُن أ

 َِ ِرَا َِ ظا إ ُِِروُ َن َُطُرس وُ  َنَف وأ
 َ َناً، و رُ ًءُ َ ُض ُِدَ ؟ن ا ة ر ِر اھذه ا ِِ

 َ  ُدَوُ ُ َن أر َُا ِ َ ُد أن َؤُ  ِ ِ  َ توھذا ا َ طُرسُ
 َوُ . ُ أ ََِِدَر طُرَسُ بَأ  َوُ أن  واٍب، ھذاَ  واُ إن

 ِِ إ ُ .  ،ط وَعُ ّبُِ م ،لَب ھذا ا ذيا ِ َولُ اَُر
 ًطُرَس أُل و.  

. ُدو أن رََم اَد ِت  زالُ َُِر ُطُرس َِد اذ

 َُن َِد ھذه اَ ارة ن أُوَك اذي ُوا  أ ِِواَن ا
َن ن  رَُِل ان إ ِ َف اُوا اََوع، وإُ .  

ة" إل" ر رَد !" أو ًُ َسَ م طُرَسُ ِرَض أنَ أن ِ
َِ  َُ  ُ أنُ طُرس ُُِن أن ُوَن ِط ًِم   وعُ

 ) د  ).١٨ - ١٣: ١٦ طُرَسُ أن دُ  ،وعُ ِِراُ ِبو
ؤال . َءَل َف ُُِن ذا اوِد أن قَ  ھذا ا  واَبُد اَِ

  . اِح اِر ن ھذا ال

 َوُطُرس وُ مُ إر تََر  ،ًِ"،ِرَن ا َد ُذوا اَأ 

 ت ُِد  "ُھم؟"ذا َدت ِب  "!َن وَُوهُ و َُم أ َُر َكذ 

www.arabicbible.com

info@arabicbible.com

الخدمة العربية للكرازة باإلنجيل

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



40 

 

اَُوَد اذن  وا َرَُ.  َم أوُ ُذوا نذن او رُد اِ وُنَُ د
ِب ُوع و .ا،ا َِِِ تَ د "،ُوهَُن وُم أَ "  ن

 م ِت وَدھ إ اَراَل اُرى ذَرت أ .  

َ ُول، و ِا ُُِ"را إ َُر وأُذ اطُرس واُ رَج .

 ً ِنَُرَ ِنَن او . إ ً َء أوطُرس وُ ُرَُذ اَق ا
." (اَرِ  وُ ذي ُھَوَر اَذ اا ن ُرَ ن َرَأ ً  َن ،

 ُم دُلْ .) "ُطُرس و ًَوُو َنظَر ا َُن . وإِ َء ُم
 ًَوُو َنظَر اَر وََل اود َُُ طُرسُ . َن ذيُل ادِوا

ٍذ  . رأ َِس وُوَ ً اِن ل ُو  ًوٍِ وَدهُ 
ً إ اَِر ورأَى نَ  َء أو ذيُر اَُذ اا ًَل أد". )  َوُ

٨ - ٣: ٢٠(  

اً ن أّي ٍِب آر  د َرَأ   َدَمَذي إا ، َولُ اَُر
 َوع، إُ َإ د ُ أ ً َس م ،ددِد اِب ا ُ ن ً

ُ أٌد ن َل ُِ م  ُ أ . ،ِا رِل اَب ھذا ا ،ًَ َنِ َدو
لُ  ت أوَوع، وُ ددِد اِر ان أ ٍرِ َرَِص آ َ د

 ُوع أُ ن ِد رىِذ"َأ) "! ٥: ١ُرؤ ( ، َوُا ُُِور
 ُراَ ََ ِاِد ادد، ُط  َطٍ واٍِد َرة أٍب واَِ ُدھ

 ً َُ ِبُ أن ِ َ)١ َوُ٢١ - ٧: ٤.(  

ُولُ اوُد اذي َش ًة  رُھَو ا  َوُ أن ا ُر ُرُِ
اً  د ًَِة . َطوھذه ا َِ و ًواِھ ً ََد أ َن ،و طا

 َُن ُج أن ََُل إ إِِت ا  أُس، ُث  أ ََِِدَر
َُ ارة أ َ . َء ٍَِِ ،ٍزَُ ٍل ٍرَظ ُدو ذا َن وإذ

 َُدهُ و َُر ھذا ِ ََولُ اَُن َر ،وٍت طوِ نؤُا ًِرُ ُول
ج دََُ" : ً  مُُ واِِدي، أأو "!  

َ" رأى"ُدو أن اِت اََُد ِر ن ل  وُ ھ 

)  وُُوُل، . )٦ - ٥: ٢٠ ت اِص ھذه ا ََِ"أن "رأى ِ ،
 ً  َرًةِ َن وُ َل  وعُ ِ َِنذي ُدِر اََم اأ . د َلد

اُ  .رأى  ًََب ُوَ َُولُ أنُ طُرس ، اِرغ إ اَرِ  ُطُرس
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َص ن ََب  رآهُ   طُرسُ أن  ُھ  َوُ ُِدَ د  .ا
  .ل ارَُطُرس أَظَم َُِزٍة  ا رأى

 ،َطب ھذا اََ ن ُونَ إذا َدَرِواُ َنر َُا ُد أن  ً
َوُطُرس وُ ُرآه  أن   ًَُوَ ت ن اھذه ا لُ ُھَو أن

ط َُ وَل ِد ُوع، ووَل دِ وِرَِ ورأِ، وا ت 
 ط ِب ت ل ، ًوداُو ْدُ م ٍد وَل فَ ُنت ھذه ا ،

ََر َل ِرا َُ ُذُ . ًوداُوَ ْد م وُعُ . ھذه نو
َد ُوُ ٍَرا ِن ان رُ نَُ مو ،ًَوَُ ْنُ م نل . ا

 َرُ زاُل  تد ٍلِ ٍََرََ ً . ٍ طُ ٍلِ َطتَوُن َھَُ د .

أِس ت ًََُِ، وت و  ًوُوِ ًًَ، ون َس  رُن اََْأ
ِرَ ِ ََِِ َض ر َرا أن ُر إُ ٍَطرِ .ل  طُرسُ َلد د

 إ ذَك اَر، َوَُزةٍ  وُِ َظِمأ ُظَراِن إ َ ُ َرًة أَُ ََِ
  .َدَت  اطق

ً أُرى  ِوُ ً ُد ُ ،َنرأى وآ وُ أن ُ د رأ
ان أ أرى، أي أ : واُوُد  ُھَو دَ ُولُ . ِر ن اَظر

أ أَم، وأ أُؤُِن "َِدُم ا ذه اطر ، َد . أَوِبُ 
ؤ"وُن َُُر  َِن ُوم ."  أراه را "  ا طرِس ا

 ُ َرأُ أ د ،وُ درِ رأىُ نَ رأىذا آَدَث، و  ً ً."  

ُ ُفُو َِ َِھذه ا َرٍ و: " ُوَنِرَ ُدَ واُوُ م ُم
 َُب أِوات ان ا ُوَمَ أن َ ". ،ولَ ُلا ُُِو" ََ

ِِوَ إ ًذاِن أا . ًِر ِرََد ا ًَِت واَ ُمَرَ  أ
َِ". )  َوُ٩: ٢٠(  

ُ َدِھَِن  رأهُ، َ َُر َن  وُطُرس وُ َ َ َوز َُدون أن  اھ
ھ دُ أو ھظُِ .و  َن ذاهُ ورأ   َر َ و م

ةُ رم .ھذا ر ُر اھذه ا ِ تَ ذا ُروا وََ.  ِ نو
 ُ دھَ أن َم  أ ِ ِ، ،َِ ِرَِرَج ا ھَرَ   َ ر

ة  ر ر اأي ا ،ِا  ِل ووِم اَك ان ذ َة ر َر ارا اُ
ُروا اَل، أي َد ُوع. ن اَِ اُوى د َد ُسَن ا د ذيا ،

 ُ ََنأ د وُعُ َِر إوى أُا ََُ١٩: ٢(م آ .( َوُ ِرَصَ د
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ُِ  َطِِ ُھَو اذي و َر ھذا ال  َََِرُف أنُ وعَ 
َ ط ِرهِوإ . ِِ ِو ُنط ا ِد نو و ،ِ ِعرِ

  )١٨: ١٠( .وھذا  َدَث ِل

 صُوُل اَِن "، وََ َظَرْتَ ،ِرَا ت إََإ ،َِ ھ و
َن، ُث َن  رَد ا ُرَأِس وا رَد ا ًداِن واَِ ٍضِ ٍبِِ

 ًوُو وَعُ ُد . ُذواَم أُإ ُ َت َن؟َِ ذا رأةإ   َل
َ ت ھذا إَََْت إ ا. وَُوهُ َدي وَُت أَُم أَن  َظَرْت وَ وراِء

 ًِوَع واُ وعُ ُ ْم أَ مو". ) َوُ١٤ - ١١: ٢٠(   

،ََِِد ا وعُ وراِتُُظ  ُ ُظوا أِ  ُوار َنذَك اأُو
،َِِو ِِوَ َل وَعُ واَوأ  ُوا ر م ِ  َِِ َد . َُده ُدو أنَ

 ً ُُوهَر ذيد ان ا ًَُِ َن ََِد ا . ذيوُع ُھَو اُ نا
َِدا َ ُم َن" .رأَةإ  وع  َل .نُِط ْنَ َن؟ِ ذا .

 ُ ْتَ ُِّا ُ َك أ ْتَظَ  َنأ  ُْل ََُ د َتَت أُ ُد إنَ 
ُ أن رَم َت، " (.وََُ وأ آُُذهُ  ِوُُت اُوُل ا" ُُِأ وأ

  )١٥"). (َداً 

اذي . َََْت َِك وَْت ُ َرو .َِل  وُع َ رَم: "ُم رأُ 
 ُُرهَِ ُمَُ  .َِأ ُد إَ ْدَم أ  َُِ وُعُ  َل . ِنو

. إذَھِ إ إَو وُوُ ِم إ أَُد إ أِ وأُم وإِ وإُِم

 َُل  ھذ وأ ب ررأَِت ا َذ أَِرِت اَوأ َُِدَمُ اَرَ َءِتا ".

)١٨ - ١٦(  

َرةٌ ِل ؤُ ٌ َِ ھذه َن . إن رأةُ ات ا َُِدَُم ار
 ٌِزر ٌَد ُ ذيُر ان، اِطَ ََ  رَجد أ وُعُ . ُھَو ٌَ

ً وھذا  أ ت ُو . ُ ًَ اِِب اُدس دُد اَل 
ِطن، وَم ُوُع راِج اِطن َ ُدو، طِرداً ُل ھذه 

 نطا. ) ُو٣ - ١: ٨ ( َب أنَ   ََِدت  ا داِمَد أ
بِ  ُوُل، ا َكُھ وُرھُُ َنن " و وُعُ َُ  ًداأ َن أ

ِأ!"  

ُ ْر إن وَ ن ھذه رَت رَرِة، و ررواِح ا ًوُ َتَت أ
د ،م را َا  بُن ا نََُ  ذيوع اُ َه ََرك ر . َل  وُعُ
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د أطَْت َراً، وذا دِ" ً،  أِد اِل اُرى ن رم 
ُ ( ."َُِر  اُر، أت َراً   َم  )٥٠ - ٤٧: ٧و مَر ُ َِدھذه ا

َرھ وََ  راً أت  َ اَِ و ا أَطَت َراً، رَ ذيذاَك ا
ھط ن . ِِذه لُ ِ َُر ٍتو  ،َكُھ ًَِت وا ذاو.  

ن ھذا ا ُروَنََءُل ا ُُولَ ُثَ ،دََ  ُبا ،" َُِ  ،
،ِأ ْد إَم أ  " ِحا  ًِ وُعُ ُُول مُ  ِِ  أن ُو

 ََُُ. )  َوَُن، إ )٢٧؛ ١٧: ٢٠  وُعُ َُ  ن"ِ ِ   .

ِ وُ  ". ،ُھَو ُ ت أَأدَر َد ُدو أ ِ تَ  . تَ  ُرَ
 َِرِو ََِدَ . ِرح وَذًةُ ت د . َْرت َ ُرَ  أن  ُ أ

 َُم ن اَوِت  أَم أزار،  أو أ ، َِ ٌصَ ُرِھَن أَُِ َُُِ
داً  دُ َُرهَ ت أن . ِو َح ر ذاوھ ، ِ"ِ ِ  ".  

ِ أُ ُوُن ھُ  ُا  ِلُ ر ََد أو ٍَ ٌدد ٌسَك أ
وِح اُُدس  رُوِل اُ َدو ،َِِو ِِوَ َد َُ ً  رََدةٍ أد

 َن  طرٍَ أر وُھم ِ و َُد َن ُُر ِم . ِم  ً
ون ھذه اِق م . َُم َل ث واٍت وِف ُُوُرهُ اََِديّ 

َِدم ارَ ْر َُ.  

 َد ،ِِو ِلُ را ُر إُ َنوُع اُ ُھَو ن وھ  َف
وِدِه إُُ ِر با" .َِو ُوو ِإذَھ ." م آٌبد ُ َرُھم أَد أ

وان ُُر إِم ُم  )٨: ٢٣ ( .واٌد ِم، وُھم ً إوة
 ،ُُوإ دُُولَ مَرَِ ،" أ ذاِھٌب إ أ ھ ،َِو ُِو ِإذَھ

َِ إ اِراِن) ١٧( ."وأُم، وإِ وإُِم رُب اِ  ُقَُ ُ ُدو أ
 ھذا اط ،دَُ ُر ن دھ َِِنُ وَع  َ ن َدُو 

 ُ وًةإ ِ َنِؤُن (اِرا١١: ٢.(  

َز ُھُظوا اِ .مُُوإ ُُوُھم؛ إُوهُ وأَُك . أذ َد ُر
ل،. ََن َوا ا   ًَدةر ت ِبا َ ََُ ُوُل أنَ َن . 

َُو . ُُُِم أن َُِدوهُ َ َُ اذ، اُر اذي أُِدهُ ُراً ھِمِ 
 ُد ،ُ َن داُ ً وداً  ون، وَُ َف مَُُ . ُ 

 ُ  َنبا َ ٍَدةر ٍَ .نَد إ رُ َسُن، وا ُإ . ُرَ  ھذا
  .ذه اطر َدهُ 
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 ََُ  َد ُرَو ِ ُا  ِلُ ر ،ُه  َل د" ِأ إن
 ِ وُمل أ ّلُو  ِطُقأ ٍََِ لُ ُرَ ِوي ُھَوا.  ُقر طا 

وإِ ُھَو َُر ُل اُُوِر ا رأُُو . وُھَو أُوُم أ.  ًب
ُُوأ وَُُِو َُأ .ر واُوُ م أنُُُِ ،ذاو ُر دِر ُ َن

 ُ أ".  

ُ إ اِذ وَت ُم،  َِدَُم اَر تَد ذَھ" د ب رُت ارأ". 

)  َوُدة )١٨: ٢٠ة ا ر ر اذه ا  . ھذه  َل ُ م أَُْرَوأ
ء  وِدِهُُِ ُق   ور، أيُُا.  

  

 َوُ ِلإ  َظُا ُ ورُا   

ُل اُُو" وم وُھَو أوََك اذ ُ َِ ت  د، " (ع،وء ا أي
لُ  وا ُِِد اُذ "،  )أي أَن ا ُث ًََُ واُبت او

ََُِن ِب اَوِف ن اَُود، َء ُوُع ووَف  اوِط وَل ُم، 
 َل ھذا أراُھم ََدِ و . ٌََُم ُم ُذ إذ رأُ . وِِرَح اََ ب روا ا .  

 .  أرََ اُب أُرُُِم أََ .َل َُم ُوُع أ ًٌم ُم" و
وَح اُُدس رُوا اَم إُ َلو َ َل ھذا . ُ ُرَُ ُهط مُرََ ن . نو

 (." أَُم طهُ أَُِت َوُ٢٣ - ١٩: ٢٠(  

ُل. اواُب  ٌِ . ٌََُلإن ھذا ََطٌ را رُوَن  وازا 
  مُ ُوا َر ذيُدوَن، اِوُد اَن ا دُل اوَن ِرَُ ن أن َنِ

 َ ،ب وَن وراَءُھماُ . ٍََُ واٍبَف أ وٍفِ ُذا ََذا إ .

ِم . َر ُوُع  اَوَطِ وُِدوِن أن ََُ اواُب، ظ ا َ َِ ُھمطوأ
َن ر . ،ظُا  ورُُھم ھذه اطأ مُ َوُ ِلِب إََِ .َن و

ِ  َُر ُنُِ" : ُبا َأر  ا طرِس اَِ ما إ ،
م أُُِأُر طرِس ھذه اِ  مإا". )  َوُ٢١: ٢٠؛ ١٨: ١٧.(  

َ اُظِ َ ،م وَل،  ورُا ِِطوَح "و رُوا اَإ
 َُن  )٢٢( ."اُُدسَ  أ ، َُفَُ ٍ ر َظٍر َِن ُو ،ِنُِن ا

َد أُم ََُونَ  رَُ مُ ُوُلَ ُُدسوَح ا رن اَومُ ا ِ د .

أَو (إَُوا "ُوُل اص اُو  ِهُ أ َُس ًَ وَزِراً، وَل، 
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ُوا  ( َُُدسوَح ا روُح . ا را  د َُد أ د وَنُ ُن أنُِ
وِح اُُدس َطً اُُدس،  روُل اُُ وُنُ رزِق وا ِقا ََطَ.  

ِ اُظَ َُوُل،  ورَُ ُق و" ُ ُرَُ ُهط مُرَ نَ .

ِة ُطُرقٍ  )٢٣( ."ون أَُم طهُ أَُِت دِ وُلَُم ھذا اَُ د . د
ب اذي ََِم اَُض َر رِ اِ أن ھذا اَو رِدَم ا أن َ َل

طَِر اَِ َُط ا ُ ،لُِن اُ . َطُ ُ وُدَُ ذاول، وھَا ُ
ن أُ ًَطَ  "أَُك ن طك،" دل اُِدم أو َردى ھذا ا وُنُ أو

  ." أََُك ن طك"اَول، 

 نو َُ  َس ھذا َِر أن ُطَ َُدهو َ ن ،َطھذا ا ُُو
طا. ) ُو٢٥ - ١٧: ٥( ُووُ ِم  )١٤ - ١٣: ١؛ِ رىُأ ٌََطر

 دھ ،ِ َنإذا آ ، ٍص َلُِن اُ د َكأ ول ھَھذا ا
َد ُ أن طهُ َُِرتْ  ؤُ َك أنُُِ ََِ ،  ِن أ ُا ََُِ  ِب

ب ء أو . ارِِب ا ،ل َنُص اَض ھذا ان إذا رو
 َِو ِ دا َ َل ا   ُد أنرُ  ُ ر، أوٍب آََ د أو أيِا

. اص أن طهُ م َُرْ وُُِوِل ا ،دھُُِ َك أن َُِن ذا 

َ ِراَ  راَنُ ُواََ ِةطُ َوًةمُ َد دَُ ٍات ر َة د ذاِ ُتُ ، .

  . ل ِرزُ  وھذا َطُ اََُل ُل واِظٍ 

ُد ا ،ِا رِل اھذا ا َِ ن َُده َوُ َِطُ َل أن َم
ُط ھذا اُم واً  .٢٤ ادد  اِث اظم  ھذا اح َدأُ 

ؤال،  ا  ً"ن؟ُھَو ا  " َرأُ أن ًراِ ْنُ م وُ  د
ُلظََر ُوُع  ر" . ب را َد َرأ ُروَنُذ اا ُ َل . َلََ  م إنُ

وأ ْم أُِْر  َدِ أَر اِر، وأَْ إ َِ أِر اَِر 
  ."دي  ِِ  أُؤِنْ 

مٍ " أ َِِ َدوع[ وَُُد أ دا ََ أي[  ًِدا ًُذهُ أ َن
.  اَوَِط وَل ٌم ُم َء ُوُع واواُب ٌََُ َوَوَفَ . وُوَُ م

 ،ُوِ َل مُ) ًأ رُو ،ُو َُ  ًِ َن وَعُ أن رُ وھذا
، )أنُ وَع ٌِم ُلَ  ُو ُُنُ  َديَ ْرِوأ ُھ َك إََِت إھ ،

 ُ َر ْنَُ و ،َِ  ََْدَك وَ ِتوھ ًِؤُ ل ٍنِؤ .  
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"ِوإ َر ُ َلو وُ َبأ . وُ  ََك رأ وُعُ ُ َل
 ( ."طو ِذَن آُوا وم ََروا. آتَ  َوُ٢٩ - ٢٤: ٢٠(  

ِا َِطو ُو وع ھذاُ وَلَ ُ أن ِ . ِ
َف إُ أن  وُعُ َ ا َرُوا ا َِ ِِف اواَا 

) ٢٩: ُ٢٠وَ ." (ُطو َذَن آُوا وم ََروا"، )١١ - ٣: ٥ (اَل 

  و أنُن أرو َوُ  ًراَ واُ.  ُو َُ ،َطِب ھذا اََِ
ُروا أنُ و َن اَص اذي َل  اح  ون. ُِو اَُك َذَ

ِ ِِب اوِف ن ١١ ُودَا ِب إھ ذن ا َنِ ُذَن ا د ،
 وُ َن ،َطرَ َِت اَ ر ن، وا دِل اداَوِة ِر ُِمَ

 ( ."وُوَت َ  َُذَھْب ُن أً "اَص اذي َل،  َوُ١٦: ١١(   

ُوا ِذه ات ُو. د َن دى ُو إنٌ  " :وإ َر "!

)٢٨ ( رة اا َُِذِه، ُھَو ا َموع أُ ِِّور ا ظھذا ا
 ِ ذيب ا ن ا َرُِ َل أن ،  َوُ ُرھُذَلَب ھذا ا ِ. 

  ِ َنراھ  َوُ َم د ،ِا رِل ان ا نرِِت اَر ا
 نإ ،وَع ُھَو اُ أن َُِ . ذيُد اا ھذه ھ وُ تَِ

 َُإ  َوُ َب ِِ . َوَع ُھوُ أن َُِ َُ د  نإ ھذا . ا
ِن ا ُو ِ ِرُفَ  . ،بَ ًَُ ِ ِرْفَ م وُو

ِوإ َِر وعُ ِّا ِِ ًَرَف أَل وإ.  

 ،وُ ِن ِّواا َُ وُعُ َطَد أن أ"  َََك رأ
ُطو ِذَن " :أَن ُوُع ھذه اطوَ اِ اَظُ "و آَت،

 ( ."آُوا َوَْم ََروا َوُ٢٩: ٢٠ (  ًرا َوَُ  أن  َ وإذ
 ًأ ُُِِر لُ َُر د ،وعُ ِرِهِب إََِ طُرسُ) ُسر١٤ :

٥٠( ُ  َوُ  أن  ، وَعُ ََِ َد أن ،رأى  َنآ ِِوَ و
ِة ِث واتٍ  د .لُ را ِ َل َكذَء . وم رأُوا اُ  واُد آ

ُل راً   اَل و . ،َُِئ ا دَُ وَعُ م رأُواُ  واُوآ
 ََن ا زاَرِ ُمُت، وا ِوا. وتوُذا آ. ُمَُ ْنَُ م وعُ

ِؤاِل ا ا  واَبم اَُ ل، إذُ را  ل ،ط وَعُ" : ُھَو 
  "ان؟
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َِ ا َطوذه ا ُوا  نَروا: "وَ َموا وَُن آِذ ُطو ".

ُل، ُم آُوا د ؟ َس  ْن َطُِق ََرَُ ھذا اود را ِ 
ُل، ِل ََرَِ  .رأَوا روا ُو َِ ا َطووُع ھذه اُ َطد أ

ُم َُوهُ َر اُروِن  رَف أ نذَن اِؤَُن ا نا ََِو
 ُ ذيوا ،ا ِر ن ََُِم اُا َا ِ وَنُؤُ وا

  .اذي ُ وا ََروِِ  َُم  ارض

ٌر   ٍَ ُت  َُ ،نِن ا وعُ ُمھذا ا
َِ ة اوُطُرس اُ" : َُو ُِ ُرْوهَ م ذي وإنا . ََُرو مُُ َك وإنذ

َِن ََُِ . ََوَن ََِرٍح ُ َطُق ِ وَد. ُؤُِوَن ِ ان ن 
ھذا  أنُ وَع َد ). ٩، ٨: ُ١طُرس ١." (إُِم ص اُوس

َك و َنِؤُ ٍنَر إِوَن إَُ أن ِا َطوذه ا . إ
 َِ وٌبٌَ ٌِفوَ نذَك اأُو لُ وعُ ِلَِ ن َُو  وٌدُوَ ،ََر

  .ُؤُِوَن َُِص اُم َن اَوت،  وو م ََرْوهُ ُِِم

 د نرِح اھذا ا َوُ ُمُ مظَا َُرَ ِطُ
 ِِِإ َِِ ن ِدِهَ ن.  َ ھذه َِِ ن إا و ، ً

را َِل ُو َدداً َد ار دَدةَ . ا ا ُروَن أن َُُِد اَ
َ ،لھذا ا  َوُ ِلَِ ن َ دُوع، واُ ن ََ ظَُا 

ا َِ ِد ن ِِر  ُُدهَِ ذيل، وا ِحا َِِ
، اذي  .اِرن ِِ ٍقَُ َِ َوُ ُرُح اا  َء أ ِو

وِح اُُدس،  را  ًَ ًَ ََُ ِِ  ُق  ِورُِق اط
ا  َوُ َ َ  ،لُ ر وُعُ ھطأ ا ظُِح ا

   .ارن

ََُُر َُ ٍََِِق  ھذا اََطُ اِ اُو ِ ََن ، واذي
ر بَُن ھذا ا رِل اا  رى  ، ھا ُِ ُھَو ، .

 نن  و ،لذا ا س روع اُوَا َُُِ ُنُِ  ََُ
دِد اا إ ًوُل، ُو َوِح اا   َوُ َ َدو ا ُوِت ا

ن، ھرِح اَن ا نرِوا ِوآ" :ا ََ َرة رٌَُت أ
اَم ِِذِه م َُْب  ھذا اِبُوُع  ُد . وا أنُِؤُِ ْتَُِ ْدَ ھذه  وأ
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 ."ِِ ] أدٌ [َع ُھَو اُ إُن ، َوَُ َِوَن ُم إذا آُم ةٌ َُو

)  َوُ٣١، ٣٠: ٢٠(  

  

َِ  

" ََُرةَِ ٍ َِ ن  ھ ٍ ِ  

)  َوُ٢٥ - ١: ٢١(  

ِ   َوُ ِلإ َُِ ُدأ :" ُوعُ َرََد ھذا أظَ  َُ ًأ
َرَِر َطَ  ِذِ .ذاَر ھَلُ . َظُ ذيا ُوطُرُس وُ ُنِ َن

ُ اوأَُم وُِل اذي ن َ اَل وإ َزَِدي وإِن آراِن ن ِذهِ 
دَ . َِ َم َََ أَذَھُب طُرس أُ ُنِ مُ َل . ُن ذَھُبَ ُ ُوا
. رُوا وَدَُوا اِ َََوِت وِ َك ا م ُُِوا ًَ . أ ًكَ 

 ِِطا  وُعُ َفو ُ َن ا  ُوا . ووُ م َذا نو
ُ ُوعُ  وَن أََُ . ِ لَََُن أِ  وُعُ مُ َل ًم إداَُد . ُوهُأ .

ََوا وم َُوُدوا . َل ُم أُوا ا إِ ِب اَِ ان َُِدوا
َك َرِة اَ ن وھُِذَ ِدُروَن أنَ . وُعُ َن ذيُذ اَك اَل ذ

 ب رطُرس ُھَو اُِ ُ ُِ . ُنِ ََِ   ِِوَِ َزَرإ ب را ُ طُرُس أُ
 َُن ُرً وأ َُ َ اَر  . ُؤوا ُروَنُذ اا  وأ

ُ َِم م ُوُوا َِدَن ِن ارِض إ َو ََِ ِذراٍع وُھم  
َك ا ََ وَن رَُ .ا وا إُر  ًوُوَ ًراَ َظُروا رِض

َِك اذي . وَ ًوُوِ ً وُزاً  ن ا واُ دَ وُعُ مُ َل
َََ إ ارِض ًََُِ . أََُُم ان ذَب اطُرس وُ ُنِ َدَِ

قْ . َ ًراً ً وً وَن رََ ْمَ َرةھذه ا َو ََ َل . ا
وا دََ وا ُوُع َھُ مُ . َت إذن أ َُ ِذ أنن ا ٌدْر أُ مو

 ب را ُ وَن أَُ واُ . َكذُھم وطز وأَُذ اوُع وأُ َء مُ
َكَ  ن. ا َم َدَ ِذِهِ وُعُ َرظ ٌَِ ٌة ر واتِ  ھذها ".)  َوُ

١٤ - ١: ٢١(  

سَ  روَع اُوَا َن أنر ََُظُم اُ ُِدَ  َوُ ِل م ظَُا
 ھذا اِح ا . ،ِّن اِح اِرن  َِ٣١ ادد 

ن دذر ا ل اُ رن ا ًَ ُر َذُ وَعُ رأُ أن ُھم–  ً 
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ك، ل دُھم َِد اس –ُطُرس  ِد اَ ْمُُد م ُ ) ! ُو٥ :

 ٧: ١٦؛ رُس ١٠ َوُ ٢٥ - ١٥: ٢١؛(  

ُ ًَِ ًِوَن أن ُُِوا ًَ، ون  َ واََ د ُلُ رَن او
َُم . ُدوَن َدَوى و ،ِطا  نو م إَُِ ُواُ ُمُوُع اُ

 َن ا رِب اُِك . اَِت اَإ  ،ِِ واَُِ  َنرُو
 ِِطا  ن مَُ ذيَب ارَص اا ُل  أنُ رَرَف ا ،كَ 

ب ُوع رَن ا . َ دَد ا ُرِذ م دوِدِ ُُإ م ذيِك ا" : 
 . (وث وون  ًَرة َوُ١١: ٢١(  

ُروَن ُروٍن  َُوا ُِء اَم آ د َدد؟َن ھذا ا زىُھَو ا 
 ً ِزدد رھذا ا  ِر ََِوُ ٍََك . طو  ُ م أُ َل

 ،من ا ًِ ونٌث وو  ُدَُو ُ ُِدوَن أ ُسَن ا
ب َن َُُم أَُ ُُص أ ًُن  را أن  ُدهُ، وھذا ُنُِ كا

م ُْن ُل اص ) ١٩: ُ. ) ٤لَ ٍب ن ُُوِب ارض
 َِِ َن ل ،ط وِدَُِ سا . ،َدِة اَد ِو َُِِت اَأ 

ُل ن اَل َن ُِل اُوب رء اُر ھُؤ َذُ وُعُ َن) . ُو٢ :

١٠(  

ً  إََدَ  ود أ َِِء ان آ روَندد آا دُد  أن ُھَو 
ن أن اَص  ََ ِل اوزت ب أي  َل ار  - الء أو ال 

 ُرن وا ُرن، واِ ُضَراً، اِ ؤُ. ) ٨: ١٣( 
ُ ُوعُ   ،نو  ددِل ا ن ،قطر و اِب ھذا اََِ 

ِد ا ِِإر  ُدوَنَُ وَفَ ِسن ا َرَا ِس ھذه،أن  ٍلَِ
رات وَا لُ ُوُقَ.   

 ُر إُ نوا د ا ا أن ًُض أََن اد آو
وِح اُُدس رِن واِب واةَ . ا ُوَدَر واَُوَن اوَُ ء اُؤ

 د اَ م، أوظد اِق ھذا ا َف ِر ھذا، اوك ا
وَُوُن اَُد ن ھذا اِد اَظم إطء اد ِ اب وان 

وِح اُُدس روا.  

  َّزًى ُرو ُدَوُ ُ  ن َر ا نر َُُض ا َند آو
ْق،َوِن  رََ م َكذاك اَق آ ذير اَوِد ا َم ارُ . ُر 
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ُل  ر َِ َكُق ذطَد  –وط ِولُ أنُ نذوم اُن ا و
ِد اذي أَُْ  –اس  َن ا ٍَََ ُ أ َِ ن ُُف أَِ  ُھَو أ

ق ر م ك اُب ُھَو . ال، اھذا ا  ًِ وُعُ َم و
 َُن ادي اَ  ٍن وُنَُو ،ا َ ُِو َف ُِك ا ر

 ِِراِ ن ُُِل وا َِِر َ ُوُب د ،ب؛ ٤٤: ٦. (وا
٢٩، ٢٨: ١٠(  

  ُت ُطُرس

، َُِل إ ١٥ادد  إداًء نَ ، ار احھذا ََُ ِف 
 ٍِزٍء راُ َن  ددِد ان ا َِ طُرسُ وعُ .  َظِمُ 

اٍت،  ر َث طُرسُ وعُ َل ،تر؟"اُِطُرس، أُ  " أ
 ٍذه اداد اَُ ُر ُِوُوٍح ن اِت  ر  ٍََن أَِسُ  ر

 ا إَدُ ل ن ُوع ِوُق اواِر اھذا ا  طُرسُو:  

ِ ُن َن ُو، أَُِ : وََد أَُوا ََل ُوُع َِن ُطُرسَ "
َك  زُِأ َُم أ َتأ ، َرب  مَ ،َُ ء؟ھُؤ ُِ  ِ َرَأ] 

ِ ُن َن ُوُ ًَِ َُ : ،م . أطِْم  :َُِل َ .[ ُدُكَ 
 َُ ؟ ُِأ : َرب  مََ . َكُِأ ُم أ َتأ]ِدَ َت .[ ،ُ َل

ِِرا إرَع . ًَِ ًة رَ َُ : ؟ِ زُِأ ،وُ َن ُنِ ]ََِ : ھل
ََ ِِزَن ُطُرس ] أَت َ دِ؟ ِة ا را  ُ َل وَعُ ن

" زُِأ ". ُ َلءٍ : وَ لُ ُم َتأ ، َرب  . َكُِأ مُ أ َتَل ." أ
  )٢٥ - ١٥: ُ٢١وَ ( ."أطِْم ِراُ ُ :ِوعُ 

َن ا  وِرُُِ ُ ُظوا أِ ،َطرأُوَن ھذا ا  نذل اُ ر
 ً ا ُ ُن َُِر  ،ً َََُُل  ََُ ُرَِ طُرسُ واُِ

اٍت،  ر َث طُرَسُ وُعُ"ءن َھُؤ َرَأ ُِطُرس، أُ ةُ " ؟ رَا
رن اَُ م ،ؤال وُع اُ  َطَرَح ا َِا  َنرَن ا

 ِِؤاُ.  

   وَ ُ  ،اٍت ر َث ِطُرَس ھذه اُ وُعُ َل ھل
 ِ ط واب؟ِرف ا م ،رّيََ د . ؤال وُع ھذا اُ طرَح د

  ن ر وُعُ َدإ ا ا  َوُ َرَذ ،ُوِة ا ر ،
 وھ"كَ "آذ  َن ا ، وا مل واِوع اا ا ،
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س  دُِب اا  ِ َح اُروَن إا ِ ُ   ُسوُ َُِ
  ).٧ - ٤: ُ١٣ورُوس ١(

وُا ا  َوُ َدَمَوع، إُ بُِ ُ طُرس أُ َبأ د ِ
" آ"، اَ  ذَك اوع َن ا ا ھ أد ن ُِِ" و"

– َدا ِد رَُِ ُُن وُِ ا  َك ا ُب . أيُ طُرسُ َن د
ؤال"ُ ؤاِل ُوع َول،  ھذا ا  واَبِرُف ا َتَت . أأ

 ِرُف أ َك ٍقدَ ُد رَُ ". ِوَك ا   َرَفَإ ا َن ا
 َ وعَُ طُرسُت  ُا  وُعُ  َأو ا آ – 

 ًُ ًزاإ ُُِو ِ ن  وا.  

  ُمِا ُُِ ا ً  ر أھا َظُا ء ھَل ھذا ا
ِ  َُُد َل ُوُع ُطُرسَ . ار اذي راهُ ُ طُرس  تَ إن

ُل ُوع، َِ ُد ُطُرس َُِر  واُ ِِوع  را  ِ  ن رأ
ُل را  ن رَوع أُ بُِ ُ  ُ  أو . ب را نو ،ًِ ُل

وُُب ُطُرس، " ُ طُرس، أ ُِن ُلَ َِك، ِرَك، َك وُدَرَِك؟"
د داَ. أَت َمُ اواَب  َربّ " رَُ َك ِھ  َُم أن َتأ".  

 دة ھِوا ٍ ُُُن وُِ  ُز طُرسُ ُدَِ ُھ
وح." اِر" را  ًوُ طُرسُ َن د . وِل ھذا رىُأ ٌَطر

 ُ َم ذيل ا وَل اَِف اوَُر اَِ ُ ُوَل أَ ن ھ ِ را
وح"واذي أهُ ُوع  –ُوُع َ وَِظ ِِ اََل  ر ن ".

   ًِ د َدَق  ذَك اوِف ال  ،طُرسُ ل ،زنُ
َزُن وَُِب دَِ ُر اِر أو اق، أو دَُ وُن ن 

وح را ) . ٤، ٣: ٥(  

  أَلُ اداد  اِِب اُدس

 َ َ ن طُرسُ َرَفَإ َد ُ ُظوا أُِ ن أن ُدوا  َِِر ُ
 ، ب رَب اأ ،ََدا ُد رَُ طُرس"ھُ  ََِ ھذا ." إذاً، إرَع ُِد أنَأ

 ِ  ورُُِل اََن أ ٌِدطُرس، . ُھَو واُِ ُوُل ب را ُِد أنَوأ
"ََِ َرَ ََك ً ُدطُرس، أُرُ  . َك ً ُدِرُف  أُر

َُ ََُ ،ًَِطٍت ر واِ و أُرُد  . ِ ًِ ً اََل
َِراِ  . ًوراَُ ُ  ُدأُر  ًَُِو–  ر ًَ ُدأُر

www.arabicbible.com

info@arabicbible.com

الخدمة العربية للكرازة باإلنجيل

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



52 

 

ِ تُ راف امِ . ا مََ ،ًُطوَ ً ُدأُر  راِف اا
َُأ َ ُُِراً، و أ . َرَ ََكِ ً ُدأُر َِا راِ

  ." واَززة ُ طُرس

ؤال،  ا ب را  َطَرَح ،َِ ةُ ا رً؟"ا ُِطُرس، أُ  "

َِ ا  ."آُ "وَ وُھ أً إدم  ةُ ا را  َبأ
 ًِ ُبُ طُرس وُھَوُ وَل َُو َسََّب، إ را بُِ ُ  طُرسُ  ِ

ُِ ِطُرس، ذُُر ُو َواَب ُوع  ."ُِِو" راِف اِھذا ا  ًا َرد
ا ًِدَُ طُرسَُِ ا  وَُرة ا :" َ طُرسإذاً إرَعُ  ،َ ".

 أُرُد . إذاً، إھَمِِ راِ" :ونَ وَھَر ِ  ھذه ات ُھوَ 
ِ". ) راََ مِ تِ  ًَك ُ طُرس  َوُ١٦: ٢١(  

را ا َِذا اوار اد َِّن ُوع  دُل ھذه اَِو
 ُِذرَو طُرس إُُل و د ، ،َِةِ ا را  ب رطُرس، "اُ 

؟ َُِأ "  َوُ ُِدمَ َُِ ةُ ا رو"اُ "  ن ِرِ  .

 ، َََُِِّد اُل ھذا ا َن وَعُ أن  َن "ھذا ُنِ 
  " َت َ َدِ؟ُو، ھل أ

َِزَن ُطُرس ِِب  دَ ُم ھذه ات اُوُ ،ِدِرُك ذا
 ًَِ ؤاَل ا ب رطرَح ا  ا طرَر  .اُن إ َُ ُن َكذو

ُطُرس اَُل  ھذا اواِب ار ن ُطُرس  أُ َِِوع 
ا: "َِ ِرُفَ َتأ ، َرب  .ءَ لُ َُم َتأ .  َمُ أ َتأ

ن ا دارھذا ا دي ّلَل  .اا  د أ ُمَ َتأ
" ) دُكَ  َوُ١٧: ٢١(.  

و أَرُت ًِ، أَُل ُزٍء  ھذا اِوار َن ُوع وَن ھذا 
 ُد إََرَف ُطُرس  اٍت، ھو أ ر َث ُ َر َرَذي أول، اُ را

ب ار ُ ُھوَ  رواُب اَ َن ،ِرِهِ :"ََِ طُرسإذاً إرَعُ  ،! "

و را َِ  ھذا ُِد أنََك  .أ ،ًة رَ ب رَل اَت آَ د َتُ ن
 َُ أن  ِلَن أ طُرس ھُ رة ھذهوع اُ ت ن ًَر أ 

س دُِب اِا  َِبُ.  

ب–  ُت ات ھذه اُ َ وُع ُطُرس  را َرھ ر وا
اٍت  ر َث– مُا َّا وَع اُ أن   ًُد أرُ 
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ِم أُُطوَرة ُداُِوَن ن َِن، ِ،  َن ِر وا ٍتَوَ وَنُُطو
وَن اودَن اذن أُروا َِر اََب َد . اراف رََن ا د

ن َن أُم ."  "ذَك اذي َن  رََن ا ب رب اََ بُد أأ
   ).١٣: ) . ٢٣ٍت ر واَ  َِِب وَُوا َُطَ 

َذُِد أأ  َل" : ،َلَ ن َكَِِ ََْك إذ ، َت َتأ
 ِواِ َكَِ ِ ََْ  َنر َْوَن . وإُُرَ نذُص ا

وَف َُوُدوَن أَُُم وارَن أن َُوا ََل ذواِِم ورن، 
ُع زو ". َََُو اس ودُ َن د ُ أ َِذن أ رٌذ آُأ  َلو

 ََِِِزو َل ،روخ اِِس اَِ ٍس َ ٍلَ وٍم ِل و ًِ :

 ذا اوم" دَأ ُُِ وٍمَ لُ".  

ُر َن ُوع وُطُرس ُِس ُُو َد ُدِرُك أنُ وَع ھذا اِوا
ن إِراِ وطِ ھ أدواٌت  –وَُُِك وُ ُُِ–  ُُِطُرس 

 ِ دا َِ َُِِو ،ِو را ِ َِ َر َطوُ ب را ُِدَ
ِ ارة ا مَ  َوِة اُا   . َل َُُوُع ُرُ َم َد

 ل وَ  ،ًَ َلَ أن ُطَ  ُِِدوِ  أ  م وإَُ ،را
 َ ََء اَ  ل ،ر) !  َوُوع، ) ٥: ١٥ُ َُ ُدُث و  لُ

 ُِ وُ ُھوِت ُن أنا ِ ُ  َُرا دُھوت، واا ِ ُ ن ًزءا َن
  .ھذِه ََ  أداً 

ًة ظ ًَوَم ان ن ِل  ُو ُمُا ُوُع اُ َرَذا أظ
ُل ُطُرس؟ أَُِد أ َدَ ُم دِت ُ َُو رھذا ا َ ع

ؤال ھذا ا  واَبُد اَِ ،ومَك اذ ََ ،ِطا  طُرسُ.  

بَُ مُ ُطُرس ََ ُدُروٍس ُج ِرُت ِ أن  رن ا د
ة ُوِ َِد ُ ُِدَ وا أدواٍتُُِ َل أن ،وھُ . ل ورُس ا دا

رُس اِ ُھوَ ." َت  أد ُذو َنأ: "ُھوَ  دن: "ا ٌد ُذوََت أرُس ." أ دا
َد ان أُظُِر َك ذا أَطُ أن أََل ن ِل ٍَص : "اُِث ُھوَ 

 َُ ن ِر اُروج، أظَرُت ھذه ." َم أ ُ أد ذو ن
 ن َُروس ا داوُ ِرِِة وإ م . (ِلَب َرَُوَف ). ١ا

ُروس ا ٍَص َِدُُم َر اِب  دُم ھذه اَُ َ ُدوَنَِ
س دٍُس . اُ َُروس ا دُم ھذه اَُ َ أن ًُوَن أَِ وَفو
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ُروس ا َدُ رُد ُ أ. اوم دَك ھذه اَُُ وَف ،َكَِدَ ن
َ.  

 ًأ ول أنَ ھ َُروس ا دِص ھذه اَ رىُأ ٌََطر
 َََرَا ََإ ،ُروس ا دھذه ا  ِنذطُرس، اُو وُ ل

 َِن ِرَِ ھذه اراِر ا اَرا ِ ِو ر:  

" مَُ   مُِل ا ،أ  ن أو  ُھَو ن ُھَو و . َس ُھَو مَُ 
 ََُ أن ب رُد ارُ و ُطََ  ل ،ُُ ُطََأ  أو ُطَأ  .

أََمُ ھذه ارار  د ".ذا ُِم ُھَو َس  أ أُرد، ل  ُھَو ُردُ 
 ََدَُث إ ،وراءا ُظَر إأن أ ِ د ،َرا و را

 ُم َُِن اُِم  أ "اُ، وأن أُول،  أُدِرُك أ ،ِ َِِ ُر َُأ د
 ُ  َك ُھَوذ ،ِِ ن ب را ََُِ  ل ،ُتِ  دأ  ُ وُن

و ،ط َدھ أََْت َ . ُِزول رق اِرُت ھذه اََإ َد ط
َر اذي َُدوم" َدهُ ُوُع،  ا) ".  َوُ١٦: ١٥(  

َرة، َل أن َم ھذه ارار  َ زاٍتُق إَُ َن ً  ِرُفأ
 و راِ َ َو َ  َنرُ ُو ،َرا " : وعُ

 ء + اَ أي = وع اُ ء؛َ  + ءَ  =ءَ ّلُ  ".

 ُط ذا َم ُ  ،ً َِ ُروٍفَ ٍرَُ ومٍة ا ُوِ ُُِدَ ب روا
 ََُ أن ُ دأ  َُم أ ٍصَ ِل ن.  

وَم أََُ ٌن أن اَ اَ اَُم إََر أن َِدَم ُطُرس 
 اِطََ  ذَك . ان، نُ طُرَس َم أ ُ أد ذو ن

ُ أ ًََ ذا نٍ  طُرَس أُ وُعُ ََوم، أأن  ا ِ ِنو
 ُم َُن أداً ذا ن َم أ ُ  ،َُِدَ . َُمَف اََن، إوم ا

أَ وا ِرھ ذا َطُ أن ََُ اُ اَ اُم، ن 
 ُ أد َم أ ٍصَ ِل) . ل٣٣، ٣٢: ٢أ.(  

 ِ ََُ َكَِِ)٢٣ - ١٨: ٢١(  

 ِ َِ ن ًَ ً وَ ًَدر ًوُع أُ َم ،رطھذا ا 
ِذ اِة اَِ .طُرسُِ َل ب را أن  َوُ َب :" ُُولأ قَا قَا

 ََِك وَِطُق ذاُ َتُ ًَدا َرََت أُ   َك ُءَ ُثَ  .  نو
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َك َُدَ َدَك وآَُر ُِطَُك وََُِك ُث  ء  َتِ". )  َوُ٢١ :

١٨(  

ب إ َزَِن اُوِ، وإَِ  ان   رُر اُ َن  ُرَ
 َ نَ َِِوَُ  ِ  . دادُم ھذه اَ  نو ،طرذه ا

 ُُِ  َوُ ،ولَ" َ َد َُ أن ًِزُ َن ٍَِ ِ أ راً إُ َل ھذا
.) "  َوُ١٩: ٢١(  

ِب د ل،  ن ا ُم ُھ َن ُ أ َرَك "ا  ََدك دَُ ".

َك ا  ًِ ًراَ َن ھذا َرة ل ً ،ِم " ُ َر"   ا
  ذيل، ان ھذا ا ِث ِح اا  وُعُ َدَوٍح إُُوِ

ب ١٤: ٣. (ا (  

  َُرأ مُ ُُوَ ُ  ،ُبَن "ا ذيَذ اَظَر اطُرُس وُ َتََ
 ُ ُِ وُعُ] َوُ أي [ ََُ ءََت ادِرِه وَ  ََ ذي إا ًوُھَو أ ُ

َ َرأَى ُطُرس ھذا َل َُِوَع  َرب . وَل َ د َن ُھَو اذي َُُكَ 
 َُ  وُت؟. [وھذاَُ ٍَِ ُ أ"[ )  َوُ٢١ - ٢٠: ٢١(  

 َُن  ََُن   ُرَ ًطُرس دا دِ ب رِل ان أ وَتُ اً أن .

 ب روَن اُ ُن أنُِ طُرسُ َرُِ َر أن رَ د ِِّح اھذا ا 
َُ ٍَِ َوت أ . ُُُوَ   ًُد دَن ا طُرس وإنُ وِتَ ن،  ذا

 ُ َن ُ طُرس أُ َل وَعُ أن    ًَب رأَُ ٍز، أيِ
ُ ِوع ِل َرن أ ،ِبَ.  

َت طَُُ اََِر د أَر  ر ،طُرس ھذاُ ََِ د
 َِِ َِد ا  ِديََز َِرَ  ِِرَ َل إ ، وُ ِرّي، أي
ب،  ر" ا َُ َكُم أَأ أ ََل ھذه ا  نَِزَم ا وا ََ

 َِن " اَ، ون ذا ُ ُھَو؟  ھ إراَدَُك ِِ وَِِ؟ ط
  د ُطُرسَُوَن ُُِن أن  َوُ نو ،َوُ بَأ ُ  ؤال َل ھذا ا

 ًَن   ً  ُ َرَِل أظَِ ن ِِِرِه وَِدِة إَن إب، و ر ِِراُ
بُ وع اُم را .  

 ََِ ُق   طُرسُِ َلَد  طُرس أنُِ ًِ وُعُ َبأ
 ِِوَو َوُ ِةِ ب روع، . اُ َبأ" ُ ُء أُت أُ وُع إنُ ُ َل

 َك ذا َءأ  َ . َتأ ََِ٢٣(."إ ( ب رَن ا ،رىٍُت أَِ
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َ .َِك ُ طُرس ھذا َس ن"َُوُل ُِطُرس،  َوُ  طُ  َِھ َھ .

 َِك ِھَ ھ  َر طُو . َِھ  َِِر ََِوُ َكَ ِْزُ 
 ُ  طُ .ل  َفَِ ن َكُ َوَك وأوُِوَن إھَُ أن َِ  ،َك  طُ

َُك ھ ن و ُؤو َُظر َِل طرَ َ َف".  

 ُ وَِْن . ذاَع ھذا اَولُ ََن اَوة إن َذَِك اذ َُ وتُ ": ُم َرأ
 ََ ُ أََِء ذا . تُ م َُْل ُ ُوُع إُ  ُو ُء أُت أُ ْل إْنَ

  )٢٣: ُ٢١و") ََك؟

 ُ  ،ددِل ا ن ٍَدةد ٍََ   ٍدِوا أي ُ َُق َد أن
 ِ َ ذيَِب اُر اِ . صُر اَِ د ُُ ُن

و اَِ ا ُن ). ١٠: ٢؛ أُس ١٨و ١٧: ُ٥ورُوس ٢(
  رٍص آ لُ ن َنِزََُن وِدر وَنَُ وَنُ َُ ً

َزة ن ل ). ١٦: ١٣٩اَزُور (ارض  َُرادة اَك ا ُدَ ُن
 ِ)ُوس ٢وُون ٢٦ - ٢٣: ٢ُ ُوس ١؛ ١٩؛وُ١٦ :٤ .(

 ُو ذاِ  ِِ ِ ََ َفَِ ن  –إذاً أن َنِزَُ ََُ ا
َُر َِِ َ ِ ََِِ َِِة  –ُلَ ٍص آر  ارض 

  اُؤَن ارن؟

 ِن و َرَا ِ   ،ِرا ٌََ ھذِه  َُُ  ِرِا
بَ  ِة ارنَ  رُص . اوا ،ًِ ُ ُم دَُ ذيَص اا نو

ُُُن أ ُھَو ،َُُؤوَ ُل  ذيا . ََ طَت واوِرَف ا أن َو
 أن ب را ُدرُ  ُلَ ُ رى إنَ ،ُِأ  ُرَك َل، وأنَ

بّ  رِ َرََص اا .  

 ٍَوُُِ ُمَُ  ا ، ََِِ  ٌََدَُ ٌ ِز ٌَرةُِد إَوُ
راِط دِت اََُا  .  ويَ تَ ،ل ُرو َُدَُدُن اُ

ِ ُ َن دَن ا نم . اُ  مُِن أ ُوا ر مدَِد اُء اوأ
 ُد . َد ً ِوَ إ َ  ،ظا ِِِر  ،ُسوُ ولُ روا

وع اُ ِد ِِ ِمد ُ َِدأُ ر د ،وع اُ ب را .

ٌ أَر ن  اَرِة ا َب ُ وُس ر َوِد أوَ ْنَُ م ،َُ
َدهُ  َ َطُو ِرُ ُولُ . أنَ ُسوُ َب ،رطھذا ا " : ٍد ُھَوَ لُ
وُس، َس  أن ََِِب ُ ) ٤: ١٤ُروَِ) ". وهُ َُُت أو ُطُ 
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 أن ُِطِ ًَ أَم ُِطِ ًَ أَم ِ اَض ٍَد، ون 
وع اُ ب را دَ.  

 ،ًأ ُ َن َرل و ،طُرسُ َصَُ ط ْنَُ م وَعُ أن و
وٍَد ُوع، م َُْن ُطُرس . ِل ُوُس، ن ُطُرس َد ُ َُِِوع

 ِھ   ََُُ ََل ن ٌقَ َوُ ولُ رر ُھَو اٍد آَ ُُ ط.  

َُ  

د ر اُِدَ وا م ُؤِت  ا ََ َن أنر َُُض ا ُد
 وَن إُِرَ واُ ل رَك اأُو ب أنھ را ِواا ُر إُ ،داً ا

ُور ا أَرُھم ُ وع، واِ م اِِدّي، وُوا ُوَن ا
 ُظُوِر ُوع ُھ َد . َ ِرَف َث واٍت ن َُ ِِم

 ُ وٍح أُُِو لُ رء اُر ھؤ َذُ ُُده ،َِِد اَ َ ورُ مِطُ م
َ َِد اس  ورُ ُھمطل أ ،كَ ُو(ا ١٠: ٥  ١٩: ٤؛.(  

 ھ ،ِھذه ا  َ َُوع واُ َ ا َِ ا َُا
ُل ن َِرُطوا ھِِم ُوَك اذن  رَك اُوطُرس وُ ِ د

." وظََر ُِطُرس"َب ُوُس َُوُل، . َُُدوَن وَم اَن وِرَِِم

َُر ت ھذه اُ َ َُطُرس  ذھ َِِد ) ٥: ُ١٥ورُوس ١(
رُ ُوُس ُھَ ُل واَر ُوع ُ َطُرس َد . َب ھذه ات

  ََُ ُُدو و طَن . ا طُرسُ َ ُِواَره ُدو أن ُ َم أُر
 ،ً رِدَلُ را  َ تووَھَر ھذا ا ُرَ َرَك طُرسُ نو.  

ِ أن رأَ َ ھذه ار ََن إِر وِت وإَدة  إِِر 
ُ َطُرس  و رة اِت اِل ا ن ،وعُ ِلَِ ن طُرسُ

 َ  ،ةَوُا َِِر  وخُددِد اا ِ" : ذيا ٍَِ لُ ُوإ
ُُم  َُ راً، ُھَوَ مُ َد ،وعُ ِا  دّيِدِه اَ إ َد

ُُم َُم وُ وَُم وَُُُطُرس ١." (وُ١٠: ٥(   

َِ ا م ُ ن َِِل  ا ُ ا َُا ُدو موع وُ
   ل اُ رَك اوطُرس وُ ِ د ت ،ِھذه ا  وار ن

 ًََِد َِِ أ ن ُِ  َِِوا أُوَك اذَن ُوَُدونوأن ُط
َْظ اذي " ُِ ا ،ُن ادُد  ِم ُوع، . وُُوِدهِ 
وا ُُم  ،ً أُم " وي، ُِ م أنُ دةدَا َُُِت وو
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ِة ِث وات دُِ ِل . ُھَوطُرس، وُ َ واِرِه  ً  ،َِِِ َدَ
ُل اذن ُوا رَن  ذَك اُُطوِر  اِط ،َن  را لُ ِم

 دُ اد" :رة ا راو  واإر ،َو ُِ مُُ إن ".  

ُ َُوُع ِذِه  د ذيم اظُِث اُم اَك  –او  ً طو
ِِ م،  – ِا َُُم، وِِ  ردَا  َف إرادةَِن إ

َِم وطََِِل ط ظُا ِ ورُ ُن.  

ل  الِ اُت ارة َن  َُا)  َوُ٢٥ - ٢٤: ٢١(  

ن إُل اَِ  َِِ َوُ  ذا َاِا رِل اا . َر ھذا
اِ اِل  را،ِِِ ،لَ ٍُوان  و ُم  وُ َن ِِ ذ

َُ ُوع، أو اذ ار  ذي أوع - اُ ُ ذي أذ اَل ا ذيا ،
 ُا  ؤال َك اذ ِ ء وطرَحَت ادِرِه وَ  . م ُ ُد أَِ

َ َُِوُل، . َُمَُ  أداً  ا  ُو"  ذيُذ اَك اُھَو ذ أ ُ ُت
وُ . ُھود َرأَُت ُل ھذه اُُور ا ُت  . َر ھذا ال
وھذه ا   دا ََُ  داث ُھَوذه ا رديَ ِرُف أن".  

اِ  اق،  رِل اَر ھذا ا َزة َُا َوُ َِ َروا آُ ََ
ُِ ،ُرُ وِ َُوُوٍح و ِِت اھذه ا  ُُوا أَِإ مَ ن

ُ ُوُع، ُھَو اذي َب ھذا ال  ذي أر اذ اَك اُھَو ذ ُ أ
  ).٢٤: ٢١؛ ١٦: ١٨؛ ٢٦: ١٩؛ ٢٣: ١٣(

 َِ ا ِا رِت اَِ َُُم إُ مُ" : َََ ٌَرةَ ُرَُُء أوأ
 َُُب وُا ََُ َُ ََما أن ُت أَُظنََ ًَدةَِدًة واِت واَُِ ع، إن

َوَُا) ".  َوُُوخ ) ٢٥: ٢١ُِِس ا ً ِ َن ذيا َذُِد أأ
 ،ّراا  ِتِر اََد أَر أرس إوُا ََ م، أي

 ًِ  َنََل او ،روع : "اُ ِة ِبََ َِبُ ب م
ُ" ا؟  ،ًدا دَُ ًددا ِِطإ  أُوا ر مدَد  ما ُروهُ أنَأ

  .ُوُن َن اَُِل رً إُؤهُ 

 ٌمُ ُدَوُ َن  ما وا َش ،ِ ََِِِبَ  ٨٠ ذيا ،د 

 ِِ ِرِأوا   َو طا،َر اا " ًَ ِرھ واُتِت اَ و
َِ أً، وو ت ُل اِِر ِراً،  طِر اأ لُ ت وء، و

ِِر  ِل ا ا ُ ن  َن ُھَك   َن ا
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  داِر ط ََِِن ا َمن أ َرُفا  َن ،َكَم ذ؛ وُر َُِ
ََ  رِِس اُأُو  تََط ٌَُذ َُُِ ت ".  

  ُطُس َ ذَك ا ُوا  ِسُر أُور اَن ا مت ، و
د أطُ ُم اُوِس اَُوز ھذا . ُِل  َدَ طُر داً 

  ًِز وَرًةُ  َِ ِِ ُھَو ُُِر  م أن  َرِظُ
ِ أو ٌَص آر ن أَِذ َل  أنُِ . ُن ِرُ َُُطَق

إِداِدي ِدَُ وُن َِ إٍِل ن َدم إدراٍك َِ إ إدراٍك 
  .  َُرُ ، إزداَد وَ   ُِر . ُُذا اَل

 َُإ  َوُ ُمُ َر طذه ا . ِ َوُل اذا ا َُُِ
ھ" : َد أ مَُرُِ ُدزََك ان ُھوع، وُ ن ورُُھذه ا لُِ مُُر
 ُ .َض ھذه ا رُتَإ وا أن وُط  ُ ِت وَدو

ُوا ِداَر ِدَ َِد ذه ات، ون َم أ ن  ، دَة اُوا ا
و م أُِْرُم ُِلَ ٍء ن . َو ا إن إذا آُم نُ وَع ھُ 

ل أَرُُم ط زٍء ٍَر ن ُلُِ ُن أن َُِر ِ وِر َُن . ُوع
  ."ُوع

  َِوُل اَُر َُ ،لذا ا رآ ِِ ٌر َكُھ
 ُا َِِن ِر ِرِح اِد اا َِ  ُدھَِ وا ، َو

ً، وھذه اة ھ : وھذه ھ اَدة: "ادد دًة أ طد أ َ أن
ِإ  .ةا ُ تَ ُنا ُ َس نة؛ وا ُ ُنا ُ ن ".

)١ َوُ١٢و ١١: ٥.(  

ِِل ا رُد اأ َُوُ ْرَ تء، و ،رر ُدوِا  ُدزَ َُُ
 ََُرهُ  َُِء اَِِ واِرء واِدء وارء، 

ِِراَءَة َو َنِظرَُ . فَُا َُدأَ ا َل أنو َِوِراَءِة اِ
اَُوُ َ َرُض  اَزاِد  ارة، أَن أن وُ ََوَرِة انِ 

 َِوِراَءِة ا َل .ُونَ إ ُ ُِ مِِدِه ووا َرٍجَ َبََ َن نا نو.  

وَد ٍَت ُرِك، . َدأَ اَؤولُ ِن ازاِد ا ََِطرِح اَزاد
وَرة،  ا  دٍةَزاُ ِ ُدوِن أِن وا َََرُ ت وٌزَُ ٌرأَةِت إَ

د َن ِطَ ،ًرِض   ُدورات ُِوَرِة ان، ن َن 
 ُم َُْن ُزاََدةٌ   َدََُْ ارأة . ھذا ُل  َد َن ال أ و
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ِ ا ُِ ق تَِطُن، أوَرِة اُ ًوَرة  . ِتَُِر َدِب وا ُ َِو
 َّا ، ُِِِت ا َ " لُ ُتَرَ ِرا ََُِ َرىَذي إ

وَرَة إُ وَُا".  

وَرة إ اطر اَ َم ُ وُ َُر  ھذه ا ََُوِر َُإ 
 راُدُواَُ أن  ِِ ًَُ َس : "َن نء، وَ ل ُ ُنا ُ ن

  ."ُ ان َس ُ أيَ ء

 ُِق اطا  

 ً َ ان َر  و د٢١  ًإ  ،ِا رِل ان ھذا ا
ؤال،  َن ھذا اِروع؟"طُ ن ُھَو "و َوُ  َم د د ھذا  َُا

 ط ِرٍق َ َرٍض َِ ؤال ن ا ا ِ زِت او  ُرُ ا
 َِ  رِھُنَُ ،ٍتآ  َوُ َُ وا ،ِة ا ن َوٍرُ إ

 دة أنَا ََا َا ،وَع ُھَو اُا ِ ند، إَو!   

ؤاَل ،  ا َراراً َطرِراراً وِ"ُن؟ُھَو ا  " ن ھذا  د
َ ًب رِ ً  َس َنا ل أنَد . ا رَُ ٍَطَِ َس ُن

 ٍ ِط ٍتِِص إِوإ ً ِط ٍتَِرَ ِ . َن إن
 ٍُل راٍِ ھ  ٍصَ لُ ُُِ دھ ،نا   لُ ذا ُھَو

 ًِؤُ . ،نؤُ َزة َُ ٍََِ ُظوُظوَنَص اا لُ وُنَُ دھو
ُروُف ن ُوا ُُِوا َر ُؤن ظم اُ َْ م نذا لُو .

 ُ ُنط ا ََُ تَراِت، وِذ ا ِ  رُِو ِرادا ٌَ
هُ اُ اذي إ ِ َ ھذا ال إ َُُ  ؛ ھذاُِوُ َ.  

وِح اُُدس، اذي  را َ ُِو  ً َِ وُنَُ  ًِ ُنا
ا إ ُِذَصَ مَُا َا ِا َ ٍَ َرأُوَن ھذا . وإ َ

 َا َھذا ا وا أنُدِرُ وأن َروا اَ ُوا أنِو ،ِا رِل اا
 . اُم رَُب َُ ٍَ َِم وأن ََل  ُوٍب ُم أ و

 را أن  َن واُُل، أطَرأُوَن ھذا ا ََ ،َُُ ُُدَس ُھَووَح ا
و را ََم اُ َِنُ ُُدس أنوِح ا را.  

ِ ؤاِل ا طرِح ا َِب اَ ن ظَا َُ وُُ ءََدأُ إ :

َق َََر؟" دَ ن " ِِؤاُ  َبلَ وأ د" : ت ِذَراُعَُِِن إَِو
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ّب؟ را "  ُ  ذيا قم اُ َِنُذي أَك اون ُھم أُوُِؤُ نذا
  ). ٥٣إء (درا َِذا ال 

 ارئ اَزز،  َك أَ رَ ھل ،َوُ ِل  َكََِل ِدرا
وُح اُُدسُ  روع اُ ن ُھَو َرَأ  َوُ ء؟ھذه ا َِ  .

 . وذَك أَر  ھ اةُ . وأَر  ُھَو انُ  َوُ َرأ و
 َِھذه ا  وِبَ◌ًةدَت أھل و ،َا َِراراً ھذه اِراراً و

 دَُ ُُدُسوُح ا رَن ا ؟ ًَِوُم أ  

 ًَل   َكُ َُأا   َوُ َ دَ ا  ِرة واا
وع اُ َِِ ُنُِؤ ن؛ ھلرِِح اا ُأ  وعُ َُ ؟

وَلُ َُو م َُْن ط، ل ُھَو ٌِن ان، ووَف َُوُن . ٌِن وَوُود
ُ ) ُوِب اذن ُؤُِوَن ِ وَُوِِ  َُم  َوُ١٣، ١٢: ١ ؛ ُرؤ

َِن اُِن أن َُوَن َ ٌَ  ا اذي  َِ ). ٢٠و ١٩: ٣
ِا رِل اھذا ا . ِ  َوُ ِل َكََِِك وِدراراَء َلو

َزة اُِھذه ا َُك أن رَُ وس ُدا َن ُروُح ا ن، ھلرد وا
ً؟ َِ َك ٌَُِ َِھ َ ط َِرا  

ِة  دُ لِم ھذا او َِدرا  ُتَ َم أ٥٣ُر  ،ً
  َرتد أ ًدا دُ لَر ھذا ا َو نق وُِ . ُتُ 

 ،ِن ا ًوراُ رُضَ ا  َِت او َرِضَر ھذا ا ُل وََأ
ِھذه ا  َوُ َا َِوذه ا ُل ُت أُ ن ُھَو : "و

ً أُِد َ أُولُ ُ " ََُوع؟  ُھَو اُن؟ و ھ اَة؟ :  

"  َن ُ أ  روَنا كَُ  ،نٌن اِ ُ ُن أِأُؤ أ
ِا.   ُِرُف أأ  ،ًوداُوَ َن ُ   روُنُك اُ و

اِ، ُھَو ُل .  زاُل َوُوداً  رِل اھذا ا  ُراه ذيا ُوُع اُ
 َ ِل َُُ ُ ُولُ أَ  لُ َلَ أن َِِطِهُ، و إ ِوَ  د

 ُن، . وِكَ  أ  ُُوُل اَ  ً ھ ُ ،َت وأوأ
 ٌُن   ،َُ أن ِ  أ ُولُ اَ  لُ َلَ أن ِو

ن ا–  َُُو ِ ُقَِ د َك و ُو.  

 ٍَوَُ  رِدُس وا ُب اَُھذا ُھَو ا ،ًِ ُتَأو و
 ًن ھذا  ِإذا ًر َنِو ٍَ  ً ُم دُ ٍتَُ ِ ِ ن
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َُك أن ََِل ن م َُن اَُُت ا. ال ََُك، أِوَزَِ رىُا 
ُدَك ھذه . َ َل  ھذه اَُت ا اُرى َُزو وَفو

َوُ ِل َِ ِدي  ٍر  ُت اَُا .  

 ًدداً أر َن اس ُوَن إ انِ  َِ ُتَد رأ  ِصَُا
 رأُُ وأ أَُمُ   ،طرذه اِ لِم ھذا ا َل وع اُ

س دُِب اَن ا رٍر آِ ھذه . أي  ِد َ ا ََِرََن ا ُرََك اُ
را َ إط دذه ا ًأ َُأ ن، وؤُ َرا دريّ ا ٍر .

َت ھذه اَُُت   دَدرا  ِ َُأ ِ ن، أوؤُِر اِ  ُا
"ا درار◌ِ تس ادُِب ا".  

ي ار دَ ا  

 َن  ِوَك ا َك وَنَُ ُد أنرُ ؟ وھلًَِ َدَوُ ُد أنرُ ھل
دة اا دَُِ َتل؟ وھل أھذا ا   َوُ  ُرَكُِ ا ،

َِذ أَظَم راٍر  ام، ُؤَِن رُ ِوع ا اظم؟ وھل  
َك   رَت رَ ؟ وھلوع اُ ُُروٍط ُدوِنِ َكَ َمَُ ن ُبَر

 ُ َظَمَل أَ َن أنُد ارُ ِك رَ دِءَ ِزَمََ م، وأنا  ٍ ٍة د و
  و رَك اِإ َََدأَ ر ذا أردَت أن ؟وع اُ ِعِه إ

 ة َك ھذه اَِ لُ ن ِ لَ ،وعُ:  

ِوي اُِّب، أ أَِرُف " ُب اا َك أِ ُنِوأُؤ ٌِط أ
 ًَِ ًَُ وع اُ .  ِِوَ ِإ لُ َُأ وأ

ب ُِراِن ُلَ ِط ٍن طي ي . اط لُ ُرُكن أا أ وھ
  .وأُوُب ، وأطُُب َََُ إ ِك

ِ ُُبأط أ ھ  َ َلُد ن ،وتََن ا ا َِِ
 ٍَ  َُِ وأن ِوَع . وُ َن أنِرُف اَأ أ وھ

 َِِد َت ،ُروٍطُ ُدوِنِ ُ ِ ُمَُوأ ،َُِو ُھَو َر ا
 َِِدو . م ٍمإ  َرب  ِ ْلإِِ ظََك اِ طُ َ .

ِِ وَُط ،َِِش  ُو  َدَِو ،وع اُ َكَإ ََ دِ
 ِِإ َِرِدِه و . ديص اَي ھذا اَك إِ  َرب  َك ًراُ

  ."آن. اَظم
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)  َوُطُرس ١؛ ١٣، ١٢: ١؛ ٨ - ٣: ٣ُ٣: ٣ - ٢٢: ١  ١؛ :

  ).١٠ - ٨: ٢؛ أُس ١٣: ٢؛ ٦

ة، أُْب  وأَِْر ذَك، ُ َرَِل  َت ھذه اَ د َتُ إن
 ِّو را وُا  ُدَكُِ ا و رِت اَََن ا دزَك ا .   
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