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ل ن َِِِ أرَُ ٍََِت ُوُر َِر ذَن    وُب اَُھذا ُھَو ا
 ،ِل ُروأھ ول إُ رُس اوُ ََُم ِرَُ ا  ِذاا َِرا واَُِ

َ ب ْن ُ إذا َُت َرَُب أو  .ُِدداً َد ار َُا َرا دذه اَم ھ
َِل   ن َكَُأ ، راِرَِدِف او ،ُرو َِر ِ َك َلَرُ 
 را َِ ن ھذه ا ِ َرِت اَُا َوُ.  

  

"ُرو َِِر َ دُ"  

ِد ٌلََ َُُ ُ رد و وُنُ ،ٍن ًَ َطإذا أ  م أ
 ُ رد و وُنُ ،ك ُد اط َف ُهَ إذا  د، وِوٍم واَِ ذاءِا

وَھَر ِرُ َِوس " أطَُُْم ََِ"وأ إذا . اِذاء ٍُر ِل
 َ ،ِل ُروأھ ول إُ رن إذا ال، وِ وٍمَ مَُُْد أط وُنُأ  ُر

  ُدسُوَح ا را ن ، َن  وُا  روَن ھذه اُدُر َف مُُ
ُ . ًَطُُِم اِذاء ٍُِر ِل ُ ًََدأَ درا َل أن ُس إوُ َِِِر

 َُأن أ أَود ،س أھِل ُرو دُِب اا َِدرا ِ  ن ِدئَض ا مَُ
َِ ٍَل صّ  رم، وھذه ا ٍل .  

واراُب اِدي ن . ُوَُد ُطُرٌق  ٌََُِِدراَِ اِب اُدس
 َُِ ٍَِذ درا س، ھ دُِب ا ٍ  دَ ٍَِب دراِر ا

 وان س ا دُوُن . اَُ ،س دُِب ا ٍ ُ َت إذا ذھ
 َرا دذه ا َكَُ دَُددم وادَن اَدِن ا ٍَ َِ . ٍَِدرا لُ

س َدأُ ظَرٍة  ٍَِِب ا دُِب اِن ا ٍَ ظَُ ٌَرةظ ُ ،س دُ
 ٌ  ٌَأو ِدرا ٌ  ن ٍرِ لُِب اِر اسأ دُ.  

 ر ِبََِ س دُِب اا ََُدأُ درا"ِل اِظ  "

َد اَِرَئ  َزوُ أن  وُدَُوا ،ِِِ س دُِب ا ٍِ ٍَ
ِِِ ِ َ ُم دَُ ٍ  وَرٍةُ . ِ ر، وِت اَمُ درا دُ مُ

َُ ٍِت، ورُ َوُس إ أھل    َُ ا  َوُ لإ َدرا
س، راً َد  دَُب اا َُُ ٍت، واَُ ََِأر  ر، ُروا

  .ودداً َد ار

ُول  ردَف اھ ن ، َوُ لإ َُدرا ھ ُ د ٍَُل درا أو
ُوَ ھو أن ُؤَِن اذن َرأُوَن إ َ، وأن َُِروا اص 
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)  َوُ٣١، ٣٠: ٢٠ .( ،َرا د ل وب اَُمُ ھذا ا دُوإذ أ  ھ
راَ، أن َُروا اص  دذه اھ  وَن إ َ نذَك اِأُو أن

وهُ  ُوع وُ مَُِ  ُوا رو.  

را ھذه ذا اَُب دراَِ رُ َِوُس  دا ََِ ُُِإذ أ
ُول إ أھِل ُرو ، ھ أن أُوَِك اذن رن  ا َنِؤُ واَُأ

، أن َوا َُم ٍَِل أَل، وأن  َوُ ِل مَِِِل درا
ُول . ِرُوا َف ُوَن ٍص َُن رةُ ا ذه ھت ھَ

ظَا  رَب ھذه ا َد ُسوُ .  

ِت اَُب، واَُھذا ا  تظََُض ا ُم دُأ ،َِا 
، واذن رَُوَن ُُوِل  ِذاا ِِرا وا إََُن إذَك اُو

را َِرَِ ُرو، و ِدداً َد ار دِت اَُ   .  

 دراَ ات أَھ  

ُ إر  ٍل ن ألِ  رَُ ا َِدرا س، ا دُِب ا
 ًِ ُبُ َد َكس، وذ دُِب ا ِلِ ا َِض ا ُل َُ" : َدُِو

َِ َََِِرِح وَِ  َكُ َن ،َُُ َكُ) ". ١٦: ١٥إر .(

َر اأ  طَُ ًَدرا َ َُ أن ِ ،ن وا  س ا دُِب ا
"ِب اا  َِط ًَ،س دُ "ظَرة ُل َُ   ،إر"طَ ًَ 

س دُِب اَِر ا ".رىَُد ا ًَِ س دَُب اِا د درَس إر .

 ِ َ َلَأ ُ أ َِ ُِرُ َوُ َُُ ِرَحَ درى، وَُد ا ً ،
ّطرذه ا ِ َ درَس د . ًَ  ِ ِ َرةُ إرظ ُرََُو

ٍل ص د دُرُس ر ًَ ًَل رَ ُرو ،دداً َد 
  . ار

َُِ ،َُ، وِم ُ ُم،  :َدُ ُل، َُل أرَََ أُور
ؤاُل، . إَهُ  طَرُح اُ د"ً؟ ُلُ َف " ،واُبوَن اُ أن َ

س !"  ًَََد اُرى" دُِب اِر ان أ ًرا دُرُس َفو
َ راً؟ِ َنِو ٍ ِ ن ًداَُ ُل َُ وا ، َوُوَن اَُ أن 

  ."ًََ، أو ِراً َد ار"اواُب، 

ُق ُطواِت ال ار َ ِدراِ ٍَِر ن أِر  َطُ د
 ً أو  ،ِل ُروأھ ول إُ رُس اوُ ل ر ،س دُِب اِأن ا
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َر ُدِرَك  َم اَِ أن ُُِ ن ُ َدةأِوا ٍَ ِِ . ُمُ 
 ًََِ َد  َا َ ردُرَس ھذه ا أن   وَف ،رة ٍت

س ر روُِ ِ ُن . اُرى روع اُوا  ًَ ،ً
ِرن: "ٍََِ ُُِ واَِدة رَُ".  

 ِ ُل  ًأ ِِِ ٍح داد، أوَن ا ُوٍدُِ َدٍد، أوَ . د
 ھذا ا َُُُِن إُِ رةَ ٍَِط َرة إَُم ا َُ وَف ر . ذاھ

 ،ُ ٍمُرُؤوِس أ ِوٍر، وِ ن ٍَ ِذ وُمَُ  َُُ 
راِت اَوُوَدِة  ھذا ِرُ ٍَوٍة ن وِِ ون َمَ ِص ا

ُول رُس اوُ ِلِن . ر ًََِ دداً أو ،ًإ َُم وُ د
ذا  : "رُ َِوُس ھذه، ُُر إَِرةُ اِع إ َطرِح أ ٍَِل

  "ھذا؟

 َََِ ََِو ََ ،َمُ َد أن ن ٍدُ أھم ُم إُر اُ ،ِ
س دُِب اا َِِد دراق: أطا ! ،ُُُ ذيَم ا طمُ اِ د ط

ِدأ  َةا ُو ًَُم ط طا َُ ط َدھ . ،طرِس او
 ِ  ُدھَِ ا ََُم اُ د ً و ًة ر وُ ِ ََُِ ُُِ ،

ِ  ِ.  

َطُ رىُ ًَ َكُھ ْظ أنِ ،س دَُب ارأُ ا  ِ َِ 
ِ  ِ ََِِ  ُدھَ ا َِِق اط . ءوع، اُ ِبََِ

 ُ ِل، وُ رطِ واُ د ط ،ددِد اب ا ا َُق اَطُ أو ُ
َُ َُدًَ ھ ، ِ  ط َدھَُِ دُ  و رةُ اوا َُ طَك ا ُ

ِ  راٍرِ" : ٍف ِذيَ لُ ن َوأ ٌَ َو ٌ َ ِ ََِ ن
ن،  دَ َزة َُخ، وِل واَِوح وا رِس وا َرِق اَ إ َِرو

ِ ِِب وََر ان ." (أِرا١٢: ٤(  

 ِِ ن ُس دُُب اِا ُُُوَ  ذاھ . ٌ َ ٌة وُ ھ ِ ََُِ
ُطُ د ً َء ُروأ   ُلَو . َُِ  وٍعُوَ د رَُ تَ ِ

ا َرا د ِدأ .  
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ل ولُ اَا  

"أھِل ُرو ُس إوُ َِن ِر   َ"  

داً أن أَر اِب  دَُ َر َذ أن  ،ُسوُ ِلِن ر ِرُبَ إذ
َُ  ُر ّمَِ م س دُا َِ ِر إ َِ ل . 

َ اوُ وُس َِ ُدھ  رِب اِر  را ھذه ھ ن أن ِم را
ِِ دى ُسوُ َ ا ُوا َ رْن اَُ م و ،ِِا .

 َُِأھِل ُرو ت ُس إوُ َُر َِِدِ ن ٍر ُ ٍتو  –  ِِر 
  َد أن ،وسُورُ ر َرٍةزِ ُوُم َن  ،ِا  را

  َرٍََ ود  .ََُِث واٍت  اد َِ أُس رذه ات ھ
ُول، د نَ  رُس اوُ َِدِ ن َرة ُ  َقو ًِ ََد أ

َِ َرِِل ُوُس،  أروُع ر ٍَن . اَُرة دُ  تَِوُن ُوَُ دو
 ِِِر . رن أ ٍر أرَوُع ھ َ رھذه ا َن أنر َُُض ا ُِدَو

  .اِد ادد

رًة وَُ ُق ُسوُ ِلَظُم رُ ت ِص ا ًداد
ُ إِم وُ .  ُ ت  ََ َلِ ُِواُو ُُِ ًِ َِ

اُء ُوُس ُر  َش ُدن اُُِس واُھَو . ا َ روى ھذه اَُ نو
ذه  .ر ٌٌق، ُوٌَز، واٌ، وٌِل ن ُھوِت اص

 َِ ٌ ُِھو ٌَأُطُرو ل ھ ،لِن ا َذٍة َد رَُ تَ َ را
 ًُھوِت اِد ادد َُو ًِ ًر ُل َُ.  

َِ ٍَل ٍل ووا ،ٍِدَرَِ  أن اَر َن  ظَُ  رذه اھ
 ُِدوَن أَ نر ُلاٍت َطوو ُسوُ ول رِب اَ  ت  . ُرَ

  ِرَراِء ا  َرًةَُ مُا ِن ا واھُ وَھَر ُسوُ َم
) ط ُظْرُن،). ١٤: ٢ – ١أَل  و واھُ َل  د وُنَُ ُرَ

ِن اَََك ا ،َرٍة َطو ،نِطِ ِ ِرََ  ن ا  ھ ن
 َ ُ ُل دَُ  ِو را َُو دت ا ) ل٢٧: ٢٤أ.(  

 ،ِّوَا واھَُ ِبََ ِل ُروأھ إ َ َوُ َر أن رَ  ُرَو
ا َِِ  ٍٍِل وا داَوُلَُ ِوَ ِبَك و  ِو رِم اَ

  . ام
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 ٌ َر ٌ ُ وٌع أوُوَ ُدَوُ ،را ل و وِح اَن اِ
 را  .َرُ  ُ َِ ُدُأ ت . وَ ا  وُا ُ َِ

ُ ِلَِ ن ُم دُ َ ُ ِو ُر إُ ،ٍم ُ .  ُدو و ِِِ َُ ر
 ََا ُُِ ً وَ ًُ ً َِو ً وُ ُم دُ ٍمُ  وُا  ُا

 ُُ دُ ذين ارھُا ِ ِِ . ٍَ  َ رذه ارأَ ھ أن َ
ِل ِرواِدة، ورٍز ٍَر ِع  ون ا َِ رَر ا ُسوُ ِ ُ.  

ِرنَ "و أَرُت  ،ًَِك ا اودة  رََُ " ُزِوُُص و َُ
ِ ِا را  رذه اوَع ھُوَ . ِن َِِ  وُعُ رَد أ

 واَر  رَا) ُو١٨(إ لُ أن ،ِة ا ا َُ ٍن" :أ مُ
ِطا أ َْإر" ِِ ذھُب إ ،" ًرا رَُ ".  

ھذه ا، ا إََدُ وُع ََِف ََ ا ِط ُوٍر 
 ُرھ ُنُِ ،ُ" :َِطْء اُم أ و ".  " رَُر " ُ أ

 ُِطٌ، وطُُب رُ ، َََو   ُِطِرُف ا د ،ِب ا
ُراِن واُا  ط ُلَ  . م ُ و ِ َظِر  ُُِ ل

 ًأ ِطُ . َطا أن ُ ُنُِ ،ة ر ِر اذه اھ إ َِ
 َأ  ِ ُ  اً، أو ر"ا َِ ".  

ُروا َن َ ٍس  و ،رر ِو َن ا ِدزََدِف او
وُھ د َُِم  ِراَِم، و ِ َُِن َِ . ِ ِ أن

ن ا  رھُ . َوُ ن ً َنر َأ دو وَُا َُِ ،ِ
ن َن ا ُُرا َقِوأُط ،ِدِھ ًَِر . ُ اً، و رُ ًَُر َ

 ِّراا ِِ ََ ًُل داِ وَفَ َكَم ذُر . ُِر إَظُ وَفو
ن ا  ِرِهُ ن ًَ َنر  ٍلَُرَ ُ  .  ذه اھ دَُ د

ََُا  َِِو ِِ ن ًٍِل . َرَ ِدإ  ًَوُُ ُدَِ دو
  .وُُ وِل ارَن  ُ اة

ِن ار  ً ٌفَُِ ٌءَ َدَثَو . وٌن وُھَرَف إَإِذ إ
ُن َ رِر اَوت َؤو ِِن ار ا أُد َك اذ ًُظ  َن

ن ا  ً َنر ُذ َُ ذير اا . ،ِِراَء ُنرھُ ُن  د
 ُ ُِروا ُن أنُِ َفن؟ و ا  َُْو ا َُو دا ُ ُو ھل

 َن ھذا اَُ أن َ ،سَا  ؟َُِْر م ًط ،ريءَ ر ُ  ُن
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 ،ً حا ِِ ،رىٍُت أَِ َب "أوََُر، أي أن أ رََُد أن أأُر
 ً رَك ا ِرْفََم أ  ". رَك ا ِرْفَ م  َوُ

ِن،  ًُِن أواِل  ا  ًَ َنر َ ِن أ ِة ا
ُون ا.  

 ُ ،ِل ُروأھ إ َِِر  ٍُِ ٍر ولُ رُس اوُ ُرِ
 ٍّد أِرٍق واَ  ،ً . َنُِ أن ُ ُطَ َف ُسوُ ُرُِ

 ًِذُ َن ُ َم أُر ،ً ًرا رَُ ًإ . ِا َُِظأ  أ  ُط
ُ ودهُ َطُ أن ََل َل ھذا ار، وُ ودهُ . أن ََل ذكَ 

  َت د ِن أ ُوُع اُ ََُِ  ِب َكذ ُط
ب ا . ُط َف ِل ُروأھ ول ھذه إُ رس اوُ َُر رُِ

ذا إَِن ھُ أن ُ  ٍ ِطَ َ ِرْف أَ م ُ و ، ر ريٌءَ ُ  ٍن
 ًِط ِِو َمُر ،ِِ.  

ة أنُِ َزَة ارر ُُِن أن  ر ِر ا وُعُ َرأ ،ََِِ 
ُم ِط َ ٌدَِ) .  َرھُ ل إٍن  ََُة اِط اِب

 ُُج ص، وََُِ َ ا َِِل  و ٌِط ُ ِرُفَو ،
ب، وُؤُِن َِ إِن ِ اود َن اوت  ا  م َُا ِا

ِطة اِ ذاھ َُ ،ط راِنُ ِم(.  ِلأھ إ َِِِر  

وس . ُروُِ ،ُرُ وُس َف َُل ُ ذكَ  دُِدٍل و ٍ ُنُِ َف
 ُس إوُ ََِر ً؟ إن ًراراري أِظِرَك وظ ٍةطُ ن َلَ أن

 ُق، ا َُ ،َوُ واٍب ُرَأ ھ رو  نل ؤِم و ظُ ،ِِّطَ
ؤا ھذا ا س دُِب اا  ل.   و را َذه اھ َوَھُر رَ

 ُ ُلَ ذاَف و ِِد ُرُِ َِ ٍ ُھو ٍَأُطُرو َِ ُس ُھَووُ
َق ھذا  َطُ َلَ أن  ذاء، ورراٌر أم أُ  َنِذُ ًةطُ َِنُ

  . ط ان

  ِ  ٌلِ ُِك داُود ُھَوَر"ا رَُ ". ل اوَُ ر 

 ّرم ادَِد اا َِرُ ٍترة إ ن رَُص أ َُ ، 

  دداُود ا َِطَ ِلِ لُ)ل ٢وََُرأُ ). ١٨ -١١ د نو
َري أِ  ِر ا ََك ا ًردا ُدَِ ُث ،مدَِد اا  مِر ا

 ً داُود ِ طَ ِرذ  َؤُ  ، َظِرَ َِن ُو.  

www.arabicbible.com

info@arabicbible.com

الخدمة العربية للكرازة باإلنجيل

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



 - 8 - 

 ِِ ِطَِ لَراَف داُود اِون إَِدي واور اُزَُر اُذ
َ ور . اُزَُل ا َُ٣٢و  َا ِِراِِب إ داُود رھََإ ت ار
 ِِ ِطَِ .ِر اُدوِن إِ ، َرفَُداُود ا ِ ِطَ إ ُ َظَر د َ

رن َِِري اُر ََك اط، ودُ ِرُن َِري  ل اوَُ
 أر ام وِزار، ُدِرُك  داُود و ُ طَ ، َظِرَ َِن ُو ُ أ

 ًُدْث أ م . ذير ارِن ا مدِد اَن ا ٌلَ ٌحذا إھ
أھِل ُرو إ ََِِظَم ِرُ ُسوُ ُ َص .  

ر ُُِو م، ادَِد اَن ا ُ َُِر اوا ُرو َُِر ََ
 و ِ إ َظْر إذا ٍَل أَوَِ َمَُ ُن أنُِ ،ر ُط ھذا ارَ َ

رْ . ِل وََ  كَ  أنََ ل ِطرَ  ٌَ َُ َُِِ.  دو
ُل َطََُك َ رِط وِ ِك َُ ،ُِطُ . ً طَ ُ ُدَ دو 

  َكِن أ وُعُ َُ ِ َكِِب إََِ ،كِ ِِط ورَ 
َكَ  ط ُل َُ ذيط ار َن ا زَءَُك اذ َُط ،ب ا . َُط َووُھ

رط  َن ا طذه اھ رو ،َ أن وإ  طَدأُ ا ُث ن
 ُدُ دُر  ُرَط ُم ُ . ارط داً  أ   ،ًدا دُ َطر ُق اِ

ُوَ، إن َُت د آَت ُوع َِك، وأََت  دوَم ا َكِ ِِو
َ  ٍرِط  طَ ُ َك أوَن ُھَُ ن ،ُ ًِ ًذا َكِ .ن  ُ ُرَ

ََُك وُ ط ط ، ََك اِ  ُ طَر اَذُ ن ل . ، َِ
 ًُدْث أ م َكَ ِطَ نر. ورا ِ  ھذا.  

أھِل ُرو ُس إوُ ر َ  

 ََُ أن  ٍرُل أ ُس، أووُ ا را  رذه ا َََدأُ درا إذ
 َُ مُھَو أنأ ََِأر ر إَ  ا َِم إ:  

 اِت ارَ اُو ،رُِط ُوُس َن ارِر -
ِطوا.  

- َِ ا َرِت اا )َر )٨ -٥رُس اوُ ُطِرَ ،
 َ م ذيِص ا ُُرهر . َ َف نو ِ ُإ م ٌص ُش  ِلَِ ن ًا ر

َ ُ أن َش َة اِرّ  أ ِِواَن ا ُرهُ؟ر م َد أن ،ِ . َفو
 َِوُوُع اُوَ َوذا ُھّر؟ ھَِة ا َ َ ِو را َ  دُد اَِ

  رَن ا َرت اَن ا َؤُا َِ٨ -٥(ا.(  
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- َ رذه ان ھ ُثِ ُم اُِس )١١ -٩(اوُ ُطِرَ ُث َوُھ ،
وََُُر ھذه أق َ إٍت  اِب . ارَر َِِب إرال

 ِِة ا وُ وع اُوَ وَل س دُذه . اھ  لراُس إوُ ِدُمَ
ِل ا تا ِ ُ   ا ِ"،رِا "  رأو إ

  .أَ ًُص

 ِِم ا َك ادُرُس ذ ،َ رن ھذه ا ِثا َطھذا ا 
  َُ ذيب ا ص"اَ قَُن اا ".  ٌر َُ ٌضَ َكُھ

ِب اِ َِدو درا ذيس، ا دُ ٍزو ٍَدرا َ نٌُض، و ُ و
ُ  ُوَُد ُضٌ  دِرُك أ ،ن ُِدوُد . ُروُ  ُِرُ ٌتَك أوُھ

 أ َِوِل اُُ  ِ ِّل  إَا ةذه اھ   ًداأ َط ن
سإَد َل ظِھٍر ذه  دُِب اا  ُدھَِ ت اُأن . ا و

ُدِرَك أن ُطُرَق وأَر َِ ُف ن أِرُ  ،و اواُت ِن 
 ). ٩، ٨: ٥٥إء (ارض  َِا دِرُك أنُ د ًأ لَُ ُُض ا

  .َِن َ ًت راً واداً َن ان، ل ا

م ا ُدو  ، ِ  َُِ ھذه  ِر اَن أ ٍدوا 
 ا ِِل اِ لراإ ًُس أوُ ِدُمَ ،َِت اا

 َِ   ھا ِِ ٍءَ َرِة إ :ا  رََِت اةإرادة ا رُ .

َ واَُؤو َِذ اَرات  رُا ُِ َ د . د ودَُا  أ
َُذوا اَراِت اِط د رَُوا اَِ، وإُروا ن َُ وُدوا  إ

أداًة ِص ھذا  واُ وُأن َد ان َب ِ اُر ص، و
ذا ِدُم ُوُس إرال  ھذه اِت اِ َِل . ما

دَ  َزو ا  ؤوَوا   رُن ا ِا را ِِرات،اِذ ا ُ   

ِط أم َِ راٍت تَواٌء أ.  

َ رن ھذه ا رةا َرُت اا ََِ ٌ  ھ . 
ِم واطق َن ا  ِدِ ًدا دُ ً ُدَِ ،ُسوُ ِلِر لُ . دىإ

 م، و َن ا ٍتإ َِ َن ًر وي ُمَِ ِِِر
 ،رَ ً.  إت أُرى َن اطق رھذه ا   ذهع ھأر

 ُرو ََم ر ُل َُ تت )١١ -١(اذه اھ ُوُر ،
ُل اطق  َُ)١٦ -١٢.(  
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ُوِل اَظم، وھذه  رذا ا َ ُھوا ََ ا َُ رذه اُل ھ َُ
َِ ٌ  ھ َرا  طِت اا .ُ ُرِظُ َرُحُس وو
ُ َطُ ُروَن أن رَُُص اا ُط َف ُقَطُو  ِررَل اوا إ

 مَُزاِم وإُِض،  أَم اِِِم، وَِِوُُ ،مِ َِِو
َة ا أُ ََوع ر َر اا ََ ُج أن ٍِط ٍمَو.  

ُ ،َواُِ وُُِ اَِل  رھذِه ا  ِِطَِ ُسوُ ُوُمَ د
ُرو  وعُ ذ َن ُرھِإ م ا  ذه . اَب ھ د

ُرو إ َ ََب اد ذھ ْنَُ م ، را . لُ ن وٌلَ ٌدَوُ َن نو
ُرق  طاُرو ي إ َُؤد . َنؤَُن ا ِر َََرة، إَِرِه اأ و

  ِزلَِس اِ ن ًزءاُ واُوأ ُرو ُروا إَ د وا نذا
ُرو . و رِت اََُن ھذه ا ًزءاُ واُ َنؤُ ًأ َد إو .

 ُوُ َن ،طرذه ا  َوا ل اِا  ً ًِ طُ س
َ رِت ھذه اِق إط.  

  

ُرو َِر  أھ  

  ، َوُا  رذه ا رَد ا ًددا ََدأَ درا َل أنَ
 ِر َر سة ا  ر ِر ھذا ا ن ًََِم أ دُأن أم . ا

  داِر ا ِر  َر د أن أدِد اا  ٍر ي قِ
ُرو ؤُ  ُس ھذهوُ ََرت رأ.  

  َُ ،ا ِر ِبُُ  مَُ نذِت ا رَظِم اُد أأ
وَن . ِ إرد َن ِداً ظ ِ ً. أُِطُوس

 ِةٍ رھ َِر َ اَطِ ،راَءِة دٍد   ن َد د د وسُطأُو
ُرو َِن ِر ٍدٍل . واوَت ِطَ ََِ ،  ا ِ ُواِت أِ ًَِ

ِل  ُطَِب ُ ود َوَب َ .ُوُل ُ أن ََِظ وأن َرأَ ذَك ادد
َوُُ َد د ،ِ ُمِد . اد ً َر د  د َن ا ُر

أُطُوس، اذي  َن راَء ِِدٍد واٍد ن رُ َوُس اُوة 
  .ھذه

 ِِ وَل  ِراعٍ  ُن رِن ُور َِھٍن ُو ،َّن 
ِا ِِ  َ َِِو .،ِِ  َل ٍح َر  وذاَتََإ
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 ًإ ً د.  ََُم أََر ،رغِو َِِ  ِ َ َمُ ُر َُ َن
ل ن رَِ ُرون ا ١٧ادُد  وِح ا" . ُرذه اھ ُرُِ

ةُ  ر ا َمَن أر رَُ ُ َُ َف . إ َِداَِن ا ُق ذاوھ
 َِن ا . ، ُ وُلُ " ِن را  وأ ". و

دَ  ِِل أُوطُوس، د روُ نر  َرْت أُوُرودة، و َِطر
 ُ  ِرھرَوُ ِددَ ََ َن ذيح، اا ِ . دُدَك اذ

 أُوُرو  َر ُد أَوا ِرھ ط َسو ، ة  ِھِنَك اذ
،ُّور اَُو نر .  

 ٌُُل إُن، َرَرَ َدو ون ِوُ  َرَ ََُ أن ُرُِ  فِء د
 ِو رلٍ ا  ٍبرَ  ُ ٍن Aldersgate .  ً َد و د

ِر ُور ِر  ََِن أُدُھم َرأُ  . َدَث َ أُوطُوس وُور
،ُرو   َدَث ، ِ ٍََطرِ ون ِوُ ُ َد د ُ ِ   وُ َؤرُ
ا ظَا َِ َر رتَ ر، اَ نِرن اا َ أو ،

َن ادن، إرا، و ؤرُِب اََِ ا  ُرورُن ا رات إَ
َ ٍوَرٍة  وََد َ  تَدَ َك اَِ ْتَر ا ، َرَورة اأي ا ،َر

 َا ِرا  ًَز ًَر.  

وھذا َر رِ ُ إرُِ ٍق ِب راَءِة أُوطُوس 
ُرو َِن ر َدٍدَِ . ًددا روُ نر َرأ د أُورو ُر َل و

 َن  وُا  رن ھذه ا ًداَر . وا َ د راإ ُر َر ََو
ُ وس   ُةَ  رذه ا ٍر ََ دَُ ُرأ َن  ،ون وُ

أھِل ُرو ول إُ را . ٌَ وم، ھَودة اُوَ  ِرو ٍَِط لُ
 َِدرا دِءَِك اََو  نُن ا ا ،ُرو َِِر ر ٌَرةَُ

 ً .  

ِس اذن ِ أن  َُِرَد أِم، ن  وُوَدُ  ن ا ُرَا
ُرو َِرِ ر، أيذا ا ُروا  نذا . َََدأَ ِدرا َك أن ذا  ذهھ

َة  ردُرُس ھذه ارأُ و  َكَ ُ َرَُ َ ،ة ُروِح اِ  را
وِح اُُدس أن َََ اراَرَة َِ َك  .ھِل ُروُوُس إ أ رن ا ُْبأُط

 ردُرُس ھذه ا   . 
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 ََِِ  ٌلِ  

 ُروَن أنَُِد اََ  مظَول اُ رِل اُِب رَأ ھ  رھذه ا
د َب  ًِ اداِد و." ُِلُ لَ ءٍ "د َن ُوُس  .ُوُس

 َُن ُر  ًَدِم ال ُِء  أ َ رذه ا ِ ِِا
وَح اُُدس ُُِن اََ ) ١٤: ١(واُء  را َن أنوُورُ َرَحَ دو

َظِر ن  ا ضَِ ،نِو رِص ا و رماَِِ وىَُ.  ُ و
 ُمُ  ٍََِِن اِن  ر أطھذا ا  ُوُلَ)وس ١ُورُ٦: ٢.(  

 رذه اَب ھ د ُسوُ َُ  ذاَم أن . ھ َك أن
  ُسوُ َُ  َمَ دُرَس، إذا أردَت أنِل ُروأھ إ َِِِر . َ

ْل ذه ات اُ َ وُس ُوُوس  ،ُدُأ  َمَ :" ْد أنَِإ
َِ قَا َََِ ً َُ ،زىُ  ًِ ،ً َزُ ِ َك َمُ. "

ُدو ونُ وُس،   ًَل إرَُ ،وُل ) ١٥: ٢وُوس ٢(
وُ  َ َلُ ُوس أن–  ،َِ   ل م أن َ

 َِ  ًِ وَنَُ ُوس أنوُ ذا . إذا أراَدھ   ِِا ا
  ھ طد"اَِإ".  

  رُتَ ٍة ر ِل أو  ُذَُن أ ، ِوُا َِدرَس ا  ِا
 د و َو ًَ اط وق ُ ،َِِوٌب  ادد اذي  ِوا

دأَ اُُذ ََُر ََُرِة إ َك اوُ َُ . وُس ُوُوس
ؤال،  ا ًِرط، طا "   ذا وَنُِرَ لد"ھَِإ " 

ا َِا ، ؟ إ ِوُ"َِر ِدَكُ َرىُ ُذلُأ ".  

  دِوَن اُط مُ دوَن أَِ نذص اَن ا ُب َأ
ُم  وم، وُأو ا ،ووء، واوا ،ََدَر، واَِم ا َدرِس

س و دُم اَُ واَُ وَن أنُو ُس إوُ َل ر ًَوا رَُ أن
 ٍَدرا ِ ُدوِن أ ،م أن . أھِل ُروَِِطِ ُ وَن أُِؤُ ذا مُ و

ِد و َِِت ِوَدِم َل ال، َُوَن  رَُ س دََُب اوا اَُ
 ِأذھ  ِِ َم ُ َ مأنِِو َل مِ .  ٍصذا أھ دو أن

 وَن أنُدرُ َ ِّو رِر ا َن ا وٍعَ  ََُ ُنُ .  

 ِ َُ َسُ أن و إذا ،ٍَطَِ س دَُب ادُرُس ا ُن
ِ  ًة ُو َُِ وأن َُوُ . ُدُق ھذاَ ذهَدأُ ھ َد ص ٍل
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أھِل ُرو إ َِ ر َ َُا َرا دُُدس أن . اوِح ا رَن ا واُُذا، أط
َُِن ُم وى رُ وس ا ھذه، وذَك ِوُوا أن َُوا داً 

 ً  ُل  َ ِدر .درا ّلَا  واُ َ ن َ رذه اھ َِ
ُوهُ دراَِ أيَ وُوٍع آر  اِ أو  َُ  ،ِّھ ذوِد اَُا

ذا درُم ٍِد ھذه ات ا .  ال اذي َُِوَن َُ ُم
 َا  َل ذا وَنَُ وَف ،ُرو  َنِؤُِ ُسوُ ََ ُض أ

س دُِب اِر اأ ن أھم.  

  

ِ لُ اَا  

ُول ُوُسِ ٌَء " را"  

) ١٦ - ١: ١رو(  

 " ِل َرُزُا ًوُّو َرُدَا وَع اَُِ ٌدَ ُسوُ . ذيا
 ِِن إ ، دُِب اُُا  ِِِ ِِ َدََوَ َق . ِلَ ن َر ذيا

ٍة ن َِِ ُروِح اَدا َِِ َِن . داُود ن َِِ اََد ُوِ ِ َنَن إ َو
اذي ِل إًَِ َِ ِِ وِر ًَطُ . َِوَع اَ َر. اوات

و ُوع اَاذن َُم أُم أ. ان َِ  اَُم وُدَ ً . إ
ن ِد َن وُدَ ِ َء ِأ ُرو  َنوِدُوَا َِ . ٌمم وَُ ٌَِ

وع اُ ب روا أ ِ َن" ) ٧ -١: ١رو(.  

ن ُھو  ُرو  َنِؤُُر اُِ ُسوُ  

 رھذه ا  ُوا ُا ھ "ُسوُ ". ت ،ل ورِن اَا 
َُ أدراٍج  ُلِ رُب اَُ.  َك  ًَُب ِرُ ُدُھمَن أ دو

   درَجا كَُ ِرُئ أنا طرُ   ،ً أو َُإ ُ َن ،ما
ِ اِب ن ُھِو َق  َِِ . س ء اؤ وَلَُ ن أنُد ارُ َوُ

ِ ن َلَا ،َِِِ  . ََن ُھوُھَو، وأ ن ُھَو، و ُرُھمُِ . ُرھمُِو
  . ذا ُھَو ون ُھَو، و ُھَو وأن ُھو

 ٍِل أَ◌ِِب ُ َن  ووع، وأُ ُھَو وع، وُ ن ُھَو ُرُھمُِ
 ُ َن ُھوَ ُھَوُھَو، وأ ن ُھَو، و وُع ُھَوُ ذا ُرھمُِوم، ون . وع او

 ُھم، ون أَن ََُرُض م أن ُوُوا م، ون ُھ  ُرھمُِ مَ  
َن . ا ُثَ  ُ وإن ،ُِوُ   ذه اُق ھ َطُ  ُ ن

www.arabicbible.com

info@arabicbible.com

الخدمة العربية للكرازة باإلنجيل

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



 - 14 - 

، و اطق، ُُِر ھذه ن، و  ُ  أن ا  َرُضَُ ُث ن
 ھذه اداِد اَِ  ُِدھ ه اِق اُل ھذ . اَُ ون
اُو ذه اُل ھ ُ ا    ِع اأ وُع إُ َ و ا

ُرو.  

 َِ ُِروا ِ ِوُا  َز َرُ َِ واٌء ،ُسوُ  ِا  
 ا  و را ِ ُھِو إ َِ ،نو رَن اؤُ ،  ُروا َ

َ رىَُد ا ًََِ ،َطھذا ا ُظُر إ . ،وُلُ" وعُِ ٌد ُسوُ
ا ". وُ د ََِ ا إن َرِة إ ُسوُ ُِدَ "ِدم" 

 ھdoulos ق را  ًدا و . ُرو َد ن ُ فِ ن ُرَ
ُوا داً، د َب ُوُس ِرََُ إ أھِل ُرو، وُروَن ن 

 نؤَُس  ا أ ِطق اِف اََُ و ُرو  ُسوُ 
  .ُوا داً  ِس،

ُ َظِم راِت اوم، َس دَ د، وُ دِرُك َف ت 
 ً ِدَةُ ا .  َنؤُ ذهھ ََُُس روُ َب د َِِ

و ،ِن  را ِ راُطورَك ا  ٍصَ لدا  ذا ِرُف َن
وَن اُد . د َن اُد َِطَِ أٍث  اَِزل.  أن َُوَن داً 
ُُ وق.  ًٍُص آر أ ِد ْنَُ مو . ِ ُر َُ ذا مَ ْنَُ مو

 رَُ َن ل ،ِِآراُؤهُ أو ر َِھ  ُد، أوَا ِ ُبَر ذا ُد، أوَِد ا
  .، وم َُْن َدُ ُِوٌق أَر ن أيَ وانٍ وانٍ 

 ِد ُوَقُ  ُنَك اذ ،ً ُِك َتُ ن.  ُر َُ  َت
 ًو ََُ ُد أنرُ  ن، أوِھذا ا ِ ُبَرَ . ل  ُكَِ د

ِد دَِكَ َُوُم  ،ً  ُِن ھذا اَوان ر . َُ ُسوُ ُم دُ د
 و ھِل ُرو ،ًِ" ٌد أ ،وع اُ "  وهُ ُھَء أ ذي

  دد ِ"د ".  

ُ إَر  اً، و رُ َدِد ُو ِِوَ َمُر ُ ن أوُورُ ُسوُ َب
 ُِ أن ًَطوََ ٍنإ لُ ًدا َ . نذا اِدُم ھ وَف ُ وأ

 وع اُ ِل ُنِؤُ ِ َُِرِ َظ ُ ،ُ ٌد ُ و
  )ُ٩:١٩ور ١؛ ١٤: ١روَِ) . َر اص
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اً، وم ُْن داً  رُ َدِد ُو ،َِ ُسوُ نو . ل ًواِطُ َن
ً، اُر اذي َن ِدراً َن اُود ِم  ُروَُت ا وَنَُ واُ نذا

 ِّو را . أن ُ قَِ َناً، و رُ َِدد ُو ُرُِ ُ ذا، و َرَِ  َنؤُا
ُ إَر   ُرو وُورُوس، وُُِر ُن اوم، أ َُِ أن ً َطو

 ًُداً و َسَ ، وع اَُِ   مَِ نذَك اأُو لُ ل ،بََ
ِ .  

ُ َرُولٌ  أ ًأ ُرُُِولُ . وَ  ً ِر،" ًوُّو َرُدَا ". ُرُِ َوَُ
 وُدَ وٌلَُر ُ أ ٍَطِ . رَن اَ د ،ّوِطُرَذا ا وَُ ًدَ ُلُ

س اذي َن ُوع، إَُروا َِ. ) لُدو ) ٢٦ -١٦: ١أ نو
ُول  رَن ا ذا وَُ َدَل ب رَرهُ اَذي إَل ادَا أن  َِ وٍحُُوِ

ُ. ُوُس رَرهُ اَذي إُل ادَا  أ  ًدا دُ ُرَظ  ،س ل، أي
 َ ُ ُد أَِ ُسوُ  د، أدِد اا َ َلَل اد، ودِد اَف اِ َب
  .إ أِع اَِم اَُروِف آذاك

ا " وُدَ، "تِ  ھَِ ن ٌَدةِوا  ُس اوُ . ِدُمَ َوُ
 د . إ إِِر اص ھذه اُ رَ  َن أِورُِ وُلَُ َب

 وع اُ  َِر  َن وُدَ ُُِ ،ُُص)وس ١ُورُ٩: ١ .(

ُ إَََر إَِر اص  أ ن إِورُا إ َِِر  ًرارا َروأ
 ًراِدُ ِ وُدَ ِنوِن اَ ًو ١(اُ٣١ -٢٤: ١.(  

ِل إطَِ ان، : "َرُوً؟ َب َُولذا ُدُ َِوُس َُوَن 
 ِِِل إو ". ن ُرو سِدِد اا  َل١ ،" ِِِل إ ِِ ذيا

ًَِ َِ ". وِر ًَطَِ ان َِ  اَُم ِر ُسوُ َل ،ً
 ُھَو اُن اوم." طَِ ان"  طَ َرة د .  إذا  مُ

 َرِة إ ددِد اُب ا ُ ََدَإ ا ا  ِوُا َِا
ز    " إن"ُوم  َر ا َِطر"،ر رَُ " ُدوَن أنَِ 

َ طع وا زامِا  َنا.  

ِ ا ،َِد إَح اِوَن ُُزَر  َِرِب اَِت اَدا 
َ ُوُد د َََدةٍ وة، د دَل   ٍَدَر ُردُ ن ،نِا

 َِِدَر وَن إِوُد اُُا . َردُ  ِا ِ رَا َِرُد اِ َر
  َقُ وأن ، وا  َم اَق ا زَُ ن َِدرا
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 ِِداَت أ َُدوو . ٍَ ُطَق أن ََُْ م وِدا َِدَرََر ادُ نو
 ً َُرأ َھز ُ دة، وِوا  ريََُد اِا ِ َُرهأ  ًِراً راو

 ِِّذ . ا َُرهوأ َدرِر اد طِن  َُ دَُ ُد اِا َو
 َرََض ُدُر اَدَر ًَِ ََِذ أواِِر . أواِِرِه َت دِد اَل و

 ُر اَق اد، أطا ِِط  َر.  

ونُ دَر ادَرُُ  َِوٍَ، وَد اَرب، د م ك أِرِه 
ؤال،  ا  ِ رَحون، طُ ِد ان أ" ُر اا ھ 

ُل أن  رَ  ًَطَِك  أن  َُ َكَ َِك واِ َطَرتَ
َق َك  زَُم؟بَ " ا ،"  ُر رَُ ٍنإ لُ ٌتَك وُھ ُ ُت أأدر

 َُإ ِِ َرِظُ أن َ .ن د َن وو".  

ََِِب اَِد اَدد، ُ وَُد وٌت واٌِد ط  ِ ُث 
 ِ ُنِؤُ  َرِظُ أن ُط .ُ وَنَُ َِ ل َ وَھِر َ َنَِ

ِ َِرَي إُ أن ًدا  ،ددِد اا  نا  .  ذاھ
 ًِر نإ  ِ.  

ْت َِِزِك َ د رانا وأن ،ً د ٌزِ َك ْر أ وََ .  د
 طرُِذوك، اُ ِءطُل ار ِذَك ھإ   ِھمَُ دة اوا

ن ِِ ُِِل َِك ََِ  أِد رِل اطء اذي ُِرَُك َن 
 .   ِزَك اَُلِ  َُا ُد اَو أذا ُھن"ھؤُ "

ِوُ . ُرأ د" :  ما ُ بَذا أھ ُ  َ دوا ََُذَل إَ 
ِ ،َك ُل ن ُؤُِن  ِل َُوُن ُ اةُ ا د " ُ ِوُا ُا

 َُا َرِة إ ََُد"نِؤُ " ٍزِ ٍص َِك ِلِ َُِ أن 
ُ وَُ) َُل ن داِِل ِزٍل َُِر ِ اران  وُل ). ١٦: ٣ُ رِن اَُ م

  َدَمَإ َد رّيُِق اواّ ُر َُ  َوُ"نؤُ".  

 ِ  ٌَُ ٌَو َدي َُول ارِ د وھ ،َِ" : َكذ ِ ُنِؤُ 
 َُُ . ٍّم ِد ُد رُ َوُ   لُو ". دَر ا َ ًدا ُ

رى ق  ِ ٍد ََرّي، َن ُوُع ُظُِر  أً أن    أن
دَ َ ِ َََِ أن  َََ ِم وُِ  . ُ َل أ مظِِل ا رُد اأ

ُ  ًِ فَ ،وما ِد  ِ ََُِ ُثُ د ٍم َد رُ ُِ
 ِّإ.  
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ؤال،  وُع اُ ُد "طرَح لھ ،ًَِ ِنُن اإ ُِر د
ُھَك اَُل َن اِن اَّ ) ٨: ١٨ُو " (اَن  ارض؟

 ًِر   نإ ََِ دِرُك أنُ   ،ومَا" ٌلِِ زاٌمُِر إ َُ َ 
 ط ِِ ن".  

ذا ُوُس ُھَو ن ُھَو و ُھَو ِ؟ داُ ُُِل ھذا ُوَُد  ھذه 
د . إُم ُ ُِر إَ وَھِر ن و ُھَو  ".ِل إِِ : "ات

 ًَ ُلَ"،ِِِل إ " َُُ  ھذا أ   َوُھ  لُ َ ٍم
 ُُدهرُ  ََو . وُھ  لُ  َرةَِدة ان ا ٍر ًأ َُُو

 ِرَ َل ِ ن ما و ِ  َُُ و ،َُِ  لُو ،
 َُ.  

ُوِل اَدُّو؟ واُُ ھُ  ر ُُدهَِ َن م"َوَُِر اِ  ". ذهھ 
 ِا َُ َُْر ٍلَرُ ِمَظَد أ لَرَُب اَ ُدَِ وَف ،َ را

ووَف َ ھذا ر  اح اِس َر، .  اطق
ة أن ُزو دِِ َبَِر ُ أ ُرو  َنؤَُك اُس أووُ ُرُِ ُث َر

  ًِ ،إ إ ََُر َُِ مَِِدِ َظ أراَد أن ُ  ،ُرو
وع اُ َل َرإ .  

ُِ ،ُرُ وُس أ ًن، ذا، ذا وأَن ُھَو ُوع ِ ھذه ا  .

اتٍ  ر َ وَعُ ُسوُ ُرُذ ،رة داٍدأ ََِ  .  

ُِ ،ًُر أنُ وَع ُھَو اَوُوُد  َِن اء  وع؟ أوُ ن ُھَو
 دُِب اُُ .  ِرَف أن َك، أنو و ،َن أھِل ُرو ُسوُ ُدرُ

وِح اُُدس، َس َر ًَددة را ِو ٍب ِِد ِكو  ُھَو .

 ُر ا ُرَُةُ ا ر   "،ر رَُ " ِرِه ِدن َو ًَ تَ
  .اصّ 

 َُم  ن، أِطا َ َل  ،ھِل رو َُب أن ِِ َن
اَر ِن اق اذي ُھَو  وِك دَُ ،َِِرًة َن اِ اُم 

 ُهَذي إا  َِرَراِء ا ) طَن ). ١٣: ٢ -١ ُ أ و
وِ ا ،ََُِّب أن إَل اِص  رَل اا مُ ،ً وَد أوَُِطُب اُ

نھذا ُھَو  ِف اُذ آ مدَِد اا  ً وََ َرٌِء أُظَ . ُسوُ ُبِطُ
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اُؤهُ ارَئ اَُودِ  رُ ِرَف ُد أنرُم، ودَِد اَظِر ا َُِو ََِرُ ّي
َط  ُ ُُذ اَزل اُمَ  طَ  ھذا أن.  

إذا َدَرَت أَر اِد اَدم، َُِف أ ُ ُم ن ُوع 
ا . َ وَف ،ُو َلإ  َتد َدر َتُ وإذا  ُ ُر أ َذَ

ََ أَم  دَُر اا َ وَعُ ُر أنَُ ،ُو ِلن إ رِح اا
ُل، د أََرُھم  ًن ھذه ار را . َذهُ أن وُعُ َرَد أ

 ُ واُ مُ ءر وازاَب ا ُو ،وُ.  

َطأ د  ُ رأُ أ ،مدَِد اِن ا رةظذه اَل ھُ روُع اُ
ود ََِم ). ٤٥، ٤٤، ٢٧ – ٢٥: ٢٤ُوَ ".)  ذھَُم ََُوا اُُب"

ةٍ ِ م دَُِ وا ُ َُ وُس  ر ِل و َ دَُب اُُُل اُ را
  ُرو  نؤُمُ ِِ  : سا َِ َومُ ُھدَُد اا

رّ اذي َُ ُُم اُل وَُرَھن ر اطذا . واَرُح ھ َوُ
 لُ ِن ن دةرَا َھذه ا  ،َطَ و ٍَ ٍََطرِ لا

 َوُا ُُِِدسروِح ا رَن ا   . ُد أن ؤُ ،َكَل ذَ َل أن ،نو
 ٌ اِد اَدم رُ َلا .  

اذي َر َن َِل داُود ن ..." ََِِب ُوُس أ ًن ُوع 
ةٍ . اََد وُِ ِ َنَن إ ََو) "... ذه ) ٤ -٣: ١روھ  ُسوُ ُنُِ

ً ات أنُ وَع َن  رََ ً . َنَن إََ وَعُ ُس أنوُ ُرُِ د
ٍة، َن ُُر إُ َِ وع ا، وَن ُُِن أنُ وَع َن  ُوِ ِ

ِد ٍن ََِريّ  رَُ ن َرَأ.  

 ُرو ؤُ ُسوُ ُرُِ مُ–  ًوَم أُن ا رَُِو  –ون ُھ
 ًِ ُبَُ د ،ُنؤُا" :وع اُ و وُدَ ًم أُم أَُ نذا .

ن ِد َن وُدَ  ء أ ُرو  َنوِدُوَا َِ إ) ". ١رو :

٧ -٦ ( ُمظَوُل اُ رَف ھذا اَق وو د وُدَ وٌلَُر ُ  َُ .د و
 ھذه ا أن ََق ورأََ" ّوُدَ "ُسوُ َِ موٌم ھُ ھ . ن ھوا

 وُدَ َوٍن ُھِؤُ لُ م أنُ ُبُ َنذَك اُر أُوُِ وَن . ُھَو وُدَ ُنو
ن" د ." َرِة ُسوُ ن ُطُرِق َدٍةِوا ُر إُ َِِع ھذه اأ إ

ا .  ً ن وِلَ َرةََُا َُطرا ٍَطَِ ھ َُ
س دُ.  
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ّ ُھَو . ُوَُد رٌف دي و ِِدس طا دي ُف ارا
ََض ا نِدِر ا ّب راِم ا دُ ُدُق أِطُ د ُ أ مَِ ،ر

 د ُُوإ َُطو ً وُ ً .َس ھذا نو  ُِف ارُھَو ا .

  ُروٌزَ ٌس أو دُ ُ  ،ٌس د ٍن ُھَوِؤُ لُ ،ددِد اِب اََِ
  .َن ام

 طِن ا وٌلُ ُ َس أ ِ ِ ُددَ َرٌزُ د ُ َم أُر ،
 طِن ا َلَِ أن ِ ُ أ  ذا ،ِع ا ٌدُد . أدا

ُس ھ روا ِل ا ُروُزوَن من ُھِ دُن أو ا دا أن . د
 ،طِن ا ِلا  ُھَو ُد ادوُن اُ ذاوُد ھَُ  ًِ

 ن اواأو ا ،َِا ِ وُِل ان أ ٍل س إد ِن ا ُما
س أن َ ََُُوُل  دُن اؤُا  َُُ أو َُُ .  

 د ِلِا دَن ا َ دَل أن ،لِا دا ِرج إَن ا ُد 
ُو"ِرج، َُ ھذا إ ا ."  ََِن ا ُ ُس اد 

  ذيم، اُا َا ِِل ا ُروٌزُل وَُِ َنِؤُا دة أنا
 طَا ُُِزُ ذيوا ،–  وا ،ََِِ َ رُضَ ء اأي ا

ُم .  د ُونَ   ، طَِن ا وَن َا َُع اُل أَِ َد
 ھذا دس ُ ،وع اُ ُروُزوَنَ . ا ُِس اد 

َ  ا ،َدل أن  َُ أِس وان  ِا َِ  َِ
وَ اُس  طِن ا ِِم إظ.  

 ََِ س"إندَُ " طِن ا وَنُھ زَُ َنِ دُا أن  ُدَُ  .

 ُِواُ مُ ،ونُ دَُ مُ  َنِورَُن اؤُا ُر إُ ُسوُ ُ ٍَِ م
ُر ھذا أنُ ِ  . ورُوس ا ت َوُوَدًة طو ٍََن اط

 ،وع اُ ُروُزوَنَ ٌسُم أل ُھ ، طَ  ًُوا أُ َن دُا
وع اُ ِع ِن . و ً ُ ُوَنَِ ، ً رُزُھم مَِ د

 طا .ذا ا ُر َدُف اَدھذا ُھَو ادِد اا  م . َط و
 ََُِة اا  ِرَعُ أن  ، ِِد اھذا ا  زاُل 

ِل او طَِن ا) . ٢: ٨ -١٤: ٧ُرو .(  
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َ َ ََُرَِ ٍَُدھ ٍل أو ر ُ ل رِِل   ُسوُ ُُِ مُ
 ُُسو" :وع اُ ب روا أ ِ َن ٌمم وُ ٌَ) ". ١ُرو :

٧(  

ََ ر، إذ ُُِر ُوُس ھُؤء   داِد اَر ا ُ ِ ا رَِ
 ِداما لُ  مِِ ََِ ُ أ ُرو  َم . َنُر ،ًِ رُتَأ و

 أ َدَك ا ن َنؤُ َإ ُ و ،ُرو د إ د َذَھَب ْنَُ م ُ
 ِو را ِ راُطورَن ا رىُُدٍن أُ  َنرَُ.  

ِدِد اا  ُوُلَ َب" : ِلإ  ُروِ ُُدهُذي أا َ ن
 َف  ِھٌد ِِعٍ  إطإ ِواَ  ًدا ً رََُ مُُرُأَذ "...

ون " أ أِ ََُك ُلَ وٍم،"ُؤُِو اَوم َُوُوَن َِِم اَض، 
ُروَن أن َُوا َ؟ د َب ُوُس ھذه ات،  َذ ؤال ُھو ھل ا

 ً ط ًوداُُم ُو دُ نَُ م . ًِ ُبُ ُ ُظوا أِ" :  ِھٌد ُ) ُ أي
ُرُم َ واِ) أي ِرار(أِ  إطٍع ) ِرفُ  َذَأ".  

 لُ واُظِ ،ولُ رُس اوُ  َوُل اِ رَرأُوَن ھذه ا َ
 د اوزام أو اِھذا ا إ ِ ُرُ ٍن رٍد أوَ ِلن أ ِة  ِدق

ووَف روَن َدھ أنُ وُس َن َدُ . َُِ ِو ٍََن اُؤن
ة ا  ًٍَت َطو  َن ُ اً، وأ د ًَةٍ طو . َِ ذا

ٍَة طو َُ ًأ د وُنَُ وَف ،ة َة ا ُو  وَفو ،
 ً ،وا ٍتُر إَِراً، وو ً ،ة ا  ًَطو ًأو

 ِِوا ٍِت راوب إَُول اُرَر ھذا اََإ  .  

 ُ م، وأِ ِء ُق و َن ُ م، وأِِ ٍَ َ ُ ُس أوُ َب
ِة ُتٍ َوَل  د  مََُرم. زَِرن ز ُقُ َن ة ر لُ  نو .

 ُرم اََُ وأن ،ً ُرو ًَوِھ مَِل إِ م أنِرن ز َُُن َھَد
  و را ِِ  ٍَظ ٍترَِ واُِھُ ن)َرَف ). ١٢ -١١َ د

دن وأن ر ًظَِ ًَُل ا أنُ  وُس دَُِذِه ا   َمُا َ
  .َُم َدَ ُوَن َِِم اَض
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ُول  رُس اوُ ثَُا ِا ذُف او١٦ -١٣(ا(  

 ا ،َا ََُل رِ ُسوُ ُدأ ،ِِ  ن ِِم اِا  َِ
 ة اوُوا ر ھِط اَر َكص، وذِل ا ٍمد َِِ
اتٍ " أ"اُم اَُرد  ر َث لا َِر . ،ُولَُ ُسوُ َب" أ

ُ ) ١٤." (َدُوٌن ُِوِن واَراَِرة، َُِِء واَُء ُن أُِ َووُھ
 ََ ٍصَ لُ وٌنُد.  

 َ ٌَُ ُقَُ تَ ،رةَك ا ونُدَ ٍصَ لُ .

 دَن او ْن ا وَن إُدَوُد اَُ د َن ُ  ،رةط ًَُِ ُل ُ ُن. 

ُن َ ًُِب، م دِن اَُ  َد دَ ن وٌنُدَ َزِ ل إذا ُرََُ َن ،ِِ
  ُِبُ ًَر ُن دنِ ا   وَن أنُط  نذَن اِوُدََك اأُو

ََذ . ُوُوا ُِدُوِم إ ُ أ ِِا ُر ُوُلَ ُسوُ َن ،َرةَك ا ِرإط و
 لُِ ًوُد َُ َل ن ِّو طَر اا  ُ أ َ ،َِ ِريََ ٍن

 ُ ِلِم اد ن َن  ،َُِ ٍَطر ِ  صُدُم ھذا ا.  

ذا  ُھَو ََُ دَِِ ِرُم أُم اذن ُ" م َب َُوُل، 
 ًأ ُرو) ". ١٥: ١ُرو ( ا" دََُ " " ُ ٌق وََ" َرُحو ،

ُرو  ِل ِرَز ً وََُ َن ذا ُسوُ . َند أ ُسوُ َن د
  ِ ة، و د َنِأ   ط َِر َ رَزل وأَرَة اِ

، وُورُوس  ،سُل أ دةِ ُدٍنُ .ا ِِ ًَريِء و
سَ ل، َن د  دن أَُك ا   وَ َسِ . ً وََُ َن ذا

وَح اُُدَس وَف  را أن ًَُِ َن ُ  ،ًأ ُرو  ل راَزِة
وَح  ررأى ا  ً ،لوَن اَُ د ،ُرو  ًةطُ ُد دَُ

  .َُُق ھذه اَُِزة  واَِم أُرى َن اَِم اَُِّ  اُُدسَ 

ر  ا  ويَ ذيث اِ ُس اوُ ر ذا إھ ُوُدَ
"ُس." أوُ َل" : ]أ [ ِ ُة وُ ُ  ،ِل ا َُت أَ

ُ ًمُِ وَ ِّص ُِل ن ُؤِن، َُِودِ  ّي أو) ". ١٦: ١رو(  

ِ َُر ََِط ٍن ِِر  ُر أ َذََ ، َددَد اَت اَطَإذا إ
ُول إ أھِل ُورُوس،  رُس اوُ َِن ِر داٍدأ َِ َ لا

ُم أ  ُدُ َِورُوس، إَز ُوُس   َََُ ً ذِر َر َ ٍرِإ 
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ذ َن  َوَِك اَدِء راَزِة ل َ دِِ . َِراَزِة ل
بّ  را ُ َرَوس، ظُورُ.  

بُ وُس، طرٍَ أو ُرى،  رَل ا دو" َدي ،ُسوُ  ْفََ 
ذه اھ  ٌَرة وٌسُُد . وَفو ،َِ َلن اِط أ َتأ

ُوس َك ا ن ھ ُفَ) ". لوس ١؛ ١٠و ٩: ١٨أُورُ١: ٢- 
ِِرّي، أَن  )٤ -١: ١٥؛ ٥ ا ِِظو  ًداِ ََرََك ا ن

ِن اَُ ِنَا ،وع اُ ن ِنََ ٍَطَِ ُسوُل . دو
 َ ط د ُ َِ نَِن اَ ُنا ِ ذا ًَرَك أ

ا   ِِا ِ و ِّ ا ِِإ  . ن َنآ مُ
َِوا وُِؤُ لوا اَُِ َنذَك اُك أُو رَُ ُدَسُوَح ا رُروا ا

  .اص

 ،ِِ ن اٍت ر َ وُلُ رَب ھذا ا و"َك "أذِ َرَأ ،
ن ُھوَ   رو ِ  َنؤُّل . اُ ُدو ،وع اُ ُد ُ إ

 َُن ُوذاً   ،ةذه اھ  َِ ٍصَ ،لِن ا ة دِِ
َدِة اِصو ةھذه ا  مَِ نذِرَز . ِس اَ ً وََُ َن د

ُر  َُ َف رأى ُ  ،ِل ا َ  وُھَو ،ُرو  ل
  .ِ َُ ا َِة اس، دُ َرُز ل ُؤُِن اُطة

  

ِث لُ اَا  

"ُساوُ ِبََِ ُل"  

) ٣٢ - ١٧: ١رو(  

 ََُُ ََدأَ قر طا ُ ُد َُ ُسوُ ِ  ن َُرةُت اَِا
 ُھول، . ا دادذه ا  ذاا ِِرا     َم أُر

 َِ  ُل، د .ُ وَف أ َِ َِ ھذا اَُب ُِن أ
ء َِرَ ٍُوُلُ◌ ِ أن اَل َُِف َََِن ظََن  دھذا ا ُُِْ

 ِن :ن َُِْ إذ ،َك و ِ َن َطُ ًا رِ ُلُن اُِ .

 نذا  ِ َب ًُل أُِن اُراراً ووا أُ)١٨ -١٦.(  

َم ُ ًَوََزًة ِن  دَُأن أ ُس، أَودوُ  ُھوا َذه ا ٍَ دَُ
اِت ارََِ اُو ن رُ َِوُس إ أھِل ُرو، اُر اذي 
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س، ا دُِب اا َن وداِرُِھوِد ان أ ُُْ ورُ دDavid Stuart 

Briscoe:  

"  ُرُِ ،ذهُس ھوُ َِن ر ُوا َرِت اا 
 ُھَو : ر ُ .ونَُ َك أنو  ُ ُدرُ ذا ُرُِ مُ : أن ُ ُدر

ن دَُ . ُُوَن أراراً   ُِرُ مُ : ُ ًا ر َس ن لُ ُندَ . مُ
 ُُِر   ُسوُ ُرُِ : ِرُف ُ َطََ ن  ِا وِدُُِ  أ

 َُو َصَُ ٍف ٍل ًراراأ َُِ ن ََِوَُن ا ٍَ وِنُِ و
ِ ا ِ . قِھذه اَ ِر ا ُو مَِ د ِ ِن."  

ة " ر ِر اِن ا ِثدَ ُسوُ وُدَ َب  –ھذاَ ُل َُ وا
 َا را َ روُروَح ھذه ا–  ََُِ   ُِرُ د . إ ُ َء د

 َُ دو ِِص إَِ مھذا ا ََُ أن ُط دة اوا َِ ذ
 ِلَِ ن ًراراَن أَُ ن أن ُ َُو ط ن .   ُسوُ ُرُِ مُ

ُ : رُد ُ أن َلَ   ََِِِ  ُرُِ د ِ َنِؤُ أن ُدرُ ُ
  ."  ون أِل إِ أراراً  َُِل  ِن ط

ُل ن ِر ُوُس اق واِل ل، َُِدهُ  وزُء اھذا ا
 ًِ ُبُ د ،سِِح ان ا ل َودِد اا  ً َُ" : د ذ

وع اُ َرِ ِ َ ٌم  ،ن ر رََ ".  

 ذاھ  ُفُِ ،لا  ٌنَُ ِ رِ ُس أنوُ ُبُ د
 ًِ ب د ،وق ِا َِوَھَر ر ولَا" : ِ رِ ٌنَُ ِ ن

 ِن ّرَا  وٌب أُ ُھَو  ن ٍن) ". ؛ ١٧: ١رو
َك ََب رن ُور، ھذ) ٤: ٢وق  رَُ ُ ََُدَذي إدد اا ُھَو ا

 ِّح ا ِا دة ا وُا َذي أوا . ٍَِط لُ ، ًِ
س دَُِب اَن ا درَدِد اذا ا وِدھُُوِ ُندَ  إ .  

َن اُؤُِوَن ُوَن أن د رأَ رن ُور ھذا ادد، 
ِ ّر اِِل اأ  ً َؤُ َن َصَو . ا َ روُ َنو

 َِِل ان أ طو ٍ وُرا ٍَرِ َكص، وذَن ا وعھذا ا
 َ ُن  ت ا ،ِّا ذا رِوط، ووا  ِسَد ا ودُُ ل ٍتإ

 َُ ُبَ َكذ ُ أ ً ظ ،َُِِر  دراجر . ا و َك أنِ ھل
 ِِم وأ س إ دُِب اا َِ  ن ُتَزت ھذه اَ َف
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ح َك اذ  رَوُ..." : َوُھ  ن ٍن ِ رِ ٌنَُ ِ ن 

 ِن ّرَا  وٌب أُ".  َددَُرَب ا رَُو َب١٧  ن ُرو١ ،
  ِا س، ا دُِب ا  ِا َِ ِش اِھ “Sola” أي ،

ُر ." وَدهُ " ر ،ِل َسَدهُ، وِن و ُ ُم أَ رَوُ َدأ د
نا.  

ِل ل ق واا ِِد إ ُس ُھوُ َلد . و َن َد أن
 َدھ ُم ،ن ذيا رِِن ا َِة ا ر ِر اِن ا ثددأَ ا

اطرَُ ا َطُِق : ن اَِ ا ،َِن ِ اَُن  ُ ال
 ًِ ُبُ ُث ،ََا لُ  ِ ُبََ " : ٌنَُ ِ َبََ ن

ِء ُ َِ وِر اِس وإِِم، اذن ُُزوَن اَق م َن ا ".  

 َِوط ِ َِن ط  َوُا َِِِدرا ُس إوُ ُلَِ مُ
 ،نناا ِ ھ ن، و زَك اذ  ت  . ،نِوِر ا 

ََِِ  راَظ د ،نوا ِ ِن ًَُِ ًَُد درا) . 
س، وَُ ُد  " إن" دُِب اا  لِ ا َ َدٌمَُ

ُل ِِء اء را(.  

 ُسوُ َ َك ا ل َِط ُر َُ َف وُعُ  َرَد أظ
َوُأَو . و ٍََِِ َل ،واج زِن ا ؤاٌلُ وعُ  ِرَحُط د

واَج  ُھَو ان، َك أن رَِ إُ" رى،  زَم اَ إذا أردَت أن
  واَج زَم اَ وأن َِداِنا زَك اذ  وَنَ أن ُ ُ َط ط) ".  

١٢ -٣: ١٩ ( ُدرُ ُ  ،َن  رََا َُِوِط اُ ن ُسوُ ُرُِ
  .أن ََم طََ اَِِ اََر و َِ ھِ  ان

ُ إداًء َن ادد  ُظوا أِبُ ١٨ُ ،  ً َُ ُرََُ  ًَط ُسوُ
 ََطََس ا طل ھذا اا  أو ،َدرا س دُِب اا ِِط َن

َل دي  ابِ  َُس . ا َنو ،ِ َن ِ ًَوُ َوِب ُھِا لُ
 ِراَء  ٍُِ وٍح أوُ ِبا لُ ُروَرِة  . ذاوِن ھَ دم َمن ُرو

 ِ ِواا ِطن ا ُ أ س، إ دُِب اا  َرةُا ِِطَن ا طا
ا . ، ِِوَ َُدأ وُھَو" َِ  ء َن ا ٌنَُ ِ َبََ ن

 قَُزوَن اُ نذم، اِِِس وإوِر اُُ م) ". ١٨: ١ُرو(  
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 ٌَرن وُ ِ َبََ وا أنُظِ :س ِم اس وإ ور اُُ .

س ن ھذا َ ٌَ ُوِن  دُِب ا وَنُِرُروَن ا ُا ُرُِ
اوَُ اُو أُدِرَت  . او اََر د أُِطَت َ وَن
 ِنا ََ تَ ظ ا وا .  و ُ ِ ُدَوُ ت

ُم ََ اِن َ أِ ان ظَُ ت ا ،َِ ا َِوا.  

 ُ أن ھذه او ارَ اُوُ ظُِر  ُرون أ ُء اُِد ھُؤ
س،"أِء، دُ ُر ُوُس إُ  وُونَ َِب  َِف  وِر اُُ "

ل أَرِ َُد ذَك رَق  وسأوُ َن ا رى، . وٍُت أَِِ د
 ، دِ ًِطُ راً، أيِ ُرََُ ،ُوا َرا ََوُن اُك اَِ

 ََْ َك ُ ًِوً وُ وَرًة َُ ِ . ْن َك آَِ أُرى أ"
ِء ن َوق، و  ارِض ن ُت، و  اِء ن ِت  ا   ِ

ب إََك إَُ ٌوٌر أَُِد . َُ ْد ُن وَُ ُدُھن . ارض را أ 
ا ِن ُِِ  ُذَب اِء  اِء  الِ  رث واِ ا . َُوأ

ب إَك . إً إ أُُوٍف ن ُِ وِظ وي رِم ا ِطْقَ 
 ًط . ًِط ِِ َطَق ن ِرُئُ  ربا ن . َُ دَُِ ِت وَم ا ْرُأُذ .

َ َُُل وَ ٍم أ َ  َكَِ َ . ب رِ ٌتَ َِِ ُِ وُم اَا  وأ
 ً ََْ  أَت وإَُك وإََُك وَُدَك وأَََُك وَََُِك وَِزَُك . إِكَ 

َء وارض واََر . اذي داِل أواِكَ  ا ب را ََ ٍم أ ِ ِ  ْن
  لُو. ِ وِم اَا  راَحَِت . وإ وَم ا ب رَرَك ا َكذ

 َُ دُروج ." (وُ١١ -٣: ٢٠(  

َ َِر َِت  ا َِوا  َِّت ا ا َوا أن و
 ُس إوُ ُرُ ذ ،مِِ َ ِ ِبَ"ما" ورَق ا ُدُ ،

َِا َِوا  ودةُوَّت ا َل . اَ ن ِ ُب َلَِ د
واَب ِِ م، وُوا  ام َك : "اُ ُطوَل أَ َِ َك َُك وأِرْم أأ

ب إُكَ  را ھَك إطُ رض اا  . ْلَُ  . ِزنَ  . ِْرقَ  . 
ََِ  إرأََة َرَِك . َ ََِ َت َرِكَ . ََْد َ رَِك ََدَة ُزورٍ 

َِ رِكَ  ِ ًَ َرهُ وِ وَرهُ وَ و ََُأ َدهُ وَ ُروج ." (وُ
١٧ -١٢: ٢٠.(  
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ََُب   ،َدُ ُب ُوُس أن واَب  ِ اُُوِر وام ُھوَ 
ََُل أ أن " : ِب ُ ء، وِا ،َوُ ،ُسوُ ُدُ ذا

 ،دُ ُروَن إ َغَ◌َِب ؟ َُِد اَُروَن  دُا ِ ِر اا
  ٌِق ُ م، وأدَِد اا  ط ُدَوُ ِ ِبَ وَمَُ أن ِ ،ِر ، ِدا

ون م َن اَوِت  ُذ أن . اَء ُؤُِوا ِ وُھَو ُوٌم ِ أَر 
ٍة َظ ًن ََِب ؟ أو د َُل،  ر ِرِ َتَِ"  َت لھ

ٍة واَدٍة، َِظ ًن ََِب ؟ رَِ وَك، وِ"  

  َطَُ ان

 ر َث ُسوُ َب ،نا َُِوِط َطُ ِ  ِِو  اٍت
 ،ًِ" ُ مََُأ) " َد ). ٢٨، ٢٦، ٢٤: ١ُرو َ أن   ذاھ

وُ ل . ل  أن َ أََُم ُ وا رَُوَن ِ . اَل َن ان
َِ ،رذا اُدُث ھ ٍة رَ  َون، وأا  ِ ِتُدوَن إ

 ا ُ َُ ن ُدَث ن ب اِوان، وا . ُنُِ
 ،َطھذا ا ََُِ" ً أو أَد ً أ رَا ُِوِط اُ َِدرا".  

 نا دِ ِ َن ٍم ُل إ زاُل، أو َن و" قَُزوَن اُ
 ُُ  ،ن ُوع  إِل  َِمُ وھذا ." م طِف ار َ
َوُ. ُف ُھوروا" :ِطَ  ،ورُ ُدوِنِ ".  

 َُن َو ًَن اوِر اذي أطََ راً ُوَك  وُع أُ َل د
و ِن ِل اذَن َرَ  رُھم ا َنُِوأ ،ً ن ُروُ ُوا مُ ُوا أ

ون اذن  رَُروَن، أي اُِ مُ َن أِ وَنُ  واُ َنذَك اأُو
ُم ُن؟ َن واُ ُُم،  م أَُِ  أن ِِ ُدُ َن وَع إذاُ ُوا

 و" ِطَ مُ ت  ،ٌنُ مُُ . ،رُِ  وَن إُُوَ نن او
َِ مُُ ِطَ ". ،وعُ َل ،رىُأ ٍََُ " ُتِ د ْنَُم أ و

 ِطَ مُ ْنَُ م مَُُم. وِِِطَ  ذٌرُ مُ َس نا  وأ) ".  َوُ
  ).٢٢: ١٥؛  ٤١، ٤٠: ٩

ن  زَك اذ  َن  ،نا دِ ِ ن ُل وُم ا ذا اھ
و ُھَو ِ ان، َُِف اطر اُ ُز  اُن داً اوَر، أو 

 َُُِ أن ُ ِوُلُ ذيق اا . ً وَنُِزَُ ءھُؤ أن م وِِ
ُم رُُوَن اق اذي ُو ُِ ُھَو   ،ّرَِن ا َِوابُ ا ا  ً ِأ
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 ُ ُِنُ د ّرِم اُ . ُن أنا ُطَ ا ِ ََ ،ُسوُ ِبََِ
 ذيِق، اوِد اُُِو ًِوا ََُ أن َ َِوا راھ َُدهُ أن َ

  ).٢٣ -١٨: ١ُروِ)  اَدر 

ون  ُِھوا ِ َُ  ذاھ" ّ طن اَن ." ا ُرََك اوُھ
 ِم ان ِن  ن  ِوع إُوَ وَل َنِوُھَن ا َدلَا

ذا اِص ھِ َ  ،ََِِ َِِندرا . ذاھ   دَ  ُسوُ
ط َِِظَُ ِد رَُِ َُص ِن أنِن ا ُ أ طَك، . اَم ذُر

َُ  ُمُ  ُد أ َِأ   ،نُوِط اُِ و طا َِ را  َوٍةطُ َل أو أن
ھِ َرِض أو َت اور اذي ُِوُل ُ أن  َُُِذا ان َل ِة 

  . اِرّ 

 ُ ُِنُ د ُ زاُل أ َن و ،نا د ِ ِلَِ ن رٌم آإ
 َُُن وُدهُ ا َُ  ،ن   ُ ََِ ا َا ِطُ

 ِِ . ومُ ِ ُدَِ س دُِب اا  رٌن آ ھذا" ً أو  ". ن
 ُ  ، َِ ٍءَ لُ وُنَُ َدھ ، َِ ٍءَ أي  ُ َن

إن .  أن ُ ُ َُِلَ ٍء  ، َِن َُوَن  ًَ اطقإ
ُوِط، ََِِب  ِه ا رىُطَوةٌ أُ ُھَو ،ً أو َ َ ن أنَض ار

ُول ُوُس را.  

ُھَو ر إٌم آَر َن  ِد ان، َن و زاُل أن اَن 
ُ ِراِن ال. َُور ِطَِ ٌر َُ ٌرو ذاھ . ًَ ُسوُ َرَذ مُ

ُم ِِدرا َِِنِ  دُ ا طَن ا ًََن  طو  ،رَا َِطُوِط اُ
ُ وُوس . ن َزن و ھ اُل ان، ُ ل أِء ھذا ام

ب أنُ راَن ا ا ِا رَك اذ وُلَُ ُسوُ َب ،ِث ح اا ِ
  ).٥ -١. (ال ُھَو ُ ٌَُر إَ و ُِش  اِم ارة

 ُ ان، َرأُ إذ و ُِب اِواذِه اُر ھ وَطَ" : م و
َ  َِرَِِم، أََُم ُ إ ذھٍن َرُوٍض، ََُوا ََُِوا أن ُُوا 

وَر وَطٍَ وٍُث، َُوَِن َداً  َ ًُوَن ن ُل إٍم وزِ . َ  ق
َن . وً وًِ وَراً وُوَءاً  ظََُ َنِ ِ َنُِ َنرَُ َنِ 

 ِ دُنَِدواَن اَر ط ،ًُروراُ َنِدَُ َن . وُُ ٍد وَ ٍم وَ 
َر و ًَِر ذه . وَل ھ وَنَُ َنذا أن ِ َمُ ُواَر ن إذذا
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وَن ِذَن ََُون رَُ ًل أ ط َُوَ  ،وتَوَن اُِوَ ".

 ٣٢ -٢٨: ١ِرو(  

  

 َِ  

ُس ن ََِب َِ  ،ُف  دُُب اُم ا د ُُرهَِ ًوراُُ
 ِرََ ٍتََِ . "بََ "مِھ ٌَرةُِ ٌَ ھ رِ . وھ

 ،"زِور أو إُُ ". ِ ِ َِ وَھَرَ أن ُا   َِوط 
ت . ُھَو اَ َ ا نو دةوا  ا . ُ ِ ِ ويَ

ٍِع ھ و  ِت َن ا ٍل . ِِِ دى ُنُِ  أو ،َداَا ھ
ِ ُ ھ وَھُر رف  ُھَو َواٌب أو . و ُُدِل اِل َِو

ِدل . َدِم َل ًَ َلَ أن  ُ أ  ذا ،ًِد ُ َن ن
  .اوى وَدِم اِرّ 

ةُ َِِك إذا رأََت اَََم  وُن َردََُ ذا ،َدمََرِة اُ ن ُھَواِة َتُ و
 ًط ِِِر نَرَِد اأ  زاٍء َََُ ُل َُ  َد مَ ،ًَُ

رَُِب اَرُق اَُر اطَُ َ، إذا ذا اَم ٍَِ َِ ُدوَن أن 
َل  َََُزاٍء  اَرِق؟ ُ  

ْل ََ ٍِم ُطَق، اذي دِ ٌُُل وَُم  . ذا ُ  ُُوَ
ل . َق، َ طُ أن ََِم َل ُُوِر اِس وإِِمادل اِل واُط

ِ ب طا َ ًَوَب دا أن َ .ُس ُھوُ ُُُوَ  ذاھ :

  ."ََُب ُ ٌَِن  ھذه اُُور"

َطَرَة  ھذا   أنُ َ راُِب اُُوَر وام، ُمََ ُب وُدُ  ا
 ِِأ  . ،َِدوا َ دُة، ا را َِِط َ ًإ ُ أ  ل

 م إِِِس وإ وِر اُ وِلُِب ُوَ ِ ِبََ َُُر اَظ د
ِ إ اََب"ََُوًى ُن، َُو  َن ا ُز".  

  َنرُوَن ا ُز َدُ  ،بََا إ ِ   ً َنرَا
ُول  رل واوُ ِ ا َُُِ   َكذن، وو طا  َدَث  ،َوا

 ظب واھ را ربوِم اَ ُرسطُ) لوُُرس  ٢؛ ٣١، ١١: ٢طُ٣ :

١٠ .( ِ ِبََ ُفر ُنُِ ُم ُ " لِدِل ان ا دةُل اة ا رد
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طَِم وا ظَه ا ". ونَُ ُن أنُِ رٌف آر" ن دةُِل اِةُ ا رد
وَع ھذه اُوَ ُد دُ  لُ دِ ِا ِ ا".  

َل إََ ب و ُن أنُِ ٍِِّد أروا ُ  . ََدث  ََإ ًة أن ر
رة .  َِواٍت ِد إَُِت وَُِت ِة اذه اُد ھَِن وا دو

  ًراِ ُدِواذا اَن ھ ذ ،ِ طِف وا َفَذي إا ،رَوا
 طبَ ا ا ،رَِز ارط د أَُِر اُِرُم اذي َم ذه 

 ن  ا طذه اَد ھِوا واُِوُ رَط ِز اَر ِءأ لُ ُرا
 ُِ وَعُو َر د د ِِوَ ِ ءَِرم واُا  وِمُُا.  

 َُس ُوَرًة  و ، ِبََ ِمَ  ُدُِ ذاھ َم أنُر
ً دَ ًٍَل فٍ  ِز  َِِ نِ ر . ُ ،ًِ رُتَأ و

ِ إ اََب َن ا ُز د ِِأ  َطَرَة ُد ا .  

 ِ ِبََ ن ُسوُ َب ،َ رذه ان ھ ِ ِح اا 
َوُ دا  ُ ُر ُ ذيا ََُِا .  ُفَِ رَ ِث ِح اا

 دِ م ن واِط اِ ِل ن ُ ُرَُ ذير اِا ِ َبََ
 َنِوا وَنَُِ نذَك اَط . أُوِ اٍت ر َث ُسوُ َفد وو

ُر ن ََِب   ِن ِرُ  َُ ذيذا، اِم ھ ِن واون،  اُا
 ِِوَ ً ُسوُ َُو" دم".  

ةُ أٍَُم َ ًِء  أُدوف ھر  د ْتَََت، إَرَل ا
ِزّي، اذي أَذ ِِِ  إَدةُ اَُوِد ن وِ ارض زب ام . وا و

َُا لُ  َ ،رھ  ُءَّم اََِدُھمد. وِد وأََك اَل ذ 

رِن اََن ا سِران  واَُر ذيَن اؤَُن ا ُروَنََن ا ،
  ِ ِبََ ن ًرا ُوَن َُ مُ ُدوَن أَِ  ا ِ َرِب اَا

ّر ا ت ُِرُف  إَدِة َرة  ا َِطُ  ريءَ نن إ
 ِز ب اذِت اَُ . َِرَُف ا ِا ُ ِِا َُت او

 ت رب ِدُ ،َوِ ُُط  أ ھ َِا ِ رِب اا 
ِ ٍَطُ دِ ِ ِبََ ن ًراَُ ،ِّ ٍنٍم وأ ُد دَُ ت َرة ر

ِزوَن  َرُھم اََذي إوب اَُن ا َرُھم نل ا ،ط وِدََُس ا
  .أد َرُ ًََم
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ِا رلُ اا  

" َُوَُد"  

) ٢٩ - ١: ٢ُرو(  

را َِِل ر ُرو إ َِا  ُسوُ َلَو َد ،
 ٍُو ٍَِطر،  ر ٍََد ر ُُ ُ َنن أو ،ًَ َن

 َََُُ ُنو رن . اذوار ا زُل ا َن أواراً، و َل ُزوَِ ن ُ َُِ د
ُرو َِدَ  ودَُون ا دَدة ام ُھم اَََُُ َبدَ . ط دم وَُ َل

  وِتُوع، وَُ ٍ َُ وٍرُُن أ َ دُِب اَُُن ا) ل٢٨أ :

٣١ -١٧.(  

 ،أھِل ُرو إ َ رن ھذه ا ِح اُس اوُ َب د
ُرو َِد إ ِِوُِل ُو د أو ُن زاُروهذوَد اُِطُب اُ َن ُ و .

 ًن ھذا اوف َدُوِ َِ اَدة  َُ ًزاَوُ بَُھذا ا  ُم دُ
ُ َوُس  ھذا اح د ا.  

  َرة، اِا ِ ََوُُس َدوُ َفل و وِح اا 
وأِِ اَِرة ن ََِب  َه طَِ ان َ ِل ٍر راِھٍن 

َِوا . ا ، ََُِا ِ َِوَُدِ ُسوُ ُ  ،ِِح اھذا ا 
ََِرة واِن اا َِط  ِ ِبََ ن ًََُِ ًرا ُِنُ.  

 ن اا ِ َِ َ ِ ُوَب إن  ًوَد داَُ أن َ
َوُ دا إ َِ ا . ًُل دات ا ذاَف . ھ  َِ  واُظِ

ِطن اا َِط  َِ ا  ُ ُمُ . نوِر اِ  َُرأ
 روح اُ نن ُطوورة، وُُدوم وَ  ِ َِوُن َد بن (ھو

  ).٩ -٦؛ ٢٩ ٠-٢٤: ١٩

 ًِ نِراِا إ َ رُب اِ َنَِس أن : "أ  َُِو و
وُ دَك اَد ذ مَ نًة، و ر واُوَُ) "... نِراذا  )٢٧: ٩ھ 

 ًن ذَك ا ِوا ً َُ ُسوُ ِطُ ِ ِح اوِت اَا َ ِدِوَ
 َمأ  لُ ُُِواُ ذيا ،َوُ دوا . ِ رِب اِ َ ُسوُ ُِقواُ

َُ ُوُن ُھَك دُو ٌََن  ِ اََُل َد اَوت  ،نِراِا إ.  

ُس ِرار أن دُو دُُب اُِم اُ َذُ أن َ ً ََُِ ًَ
راھ . دةوا طرا ِج أنِ َُُم طرُن اُ َدد وو
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 راھ ِم اظ ََُا َ ا ََِ ًَ َدِ أن ِ  ا
َا َُِا َل إَِ ن ھ ،ِ : " َكوَن ُھَُ أن َ

َوُد) ". َِب ) ١٤ -١٣: ١٢؛ ١٧ -١٦: ٣ ُُس ووُ ِبََِ
 َن ادَ َنردةآا َُوُدد، ادم واد  ھ َِوا ٌََطُ ٌ ِ.  

) ٢: ٢ُرو) َب ُوُس أن دُوِ ََ ھذه َُوُن ََِِب اَّق 

ُ ،ًم اُوَن أو  وَد أوَُِطُب اُ ُسوُ ُروا أن َذَ ،حھذا ا 
 ط ُن ُِطُ ،ً طم، وَُا . َِدا ٌلَ د ً ُن

ً اُؤَن ارن  ،َنرَر ھذا . ا َقر طُر اَِ ُسوُ نو
وُن اَُ ا ِ ََوُد وٍح أنُُوِ ُح رَُو  ُُِا َِوُدَن ا وذجُ 

  ٍدِوا لُ ن ُ ُُِرَ  َِ  ً َِ . ،َط ذه اھ ُِوُ َ
  ). ٣(ّي ُُف أن دُوََ  ِ ََرُِ  لِ ٍن ََرِ 

 ً ُِرا وُنَُ ِ ََوُد ُم أنَُ مُ . ُزُن ُن ،ُسوُ ِبََِ
 ًِ  ِطُو ُِواُ ا ،ط  ِ َن ٍتوُد ُِ

َودوَم ا . ط ُل  َ ُس أنوُ ُمُ ،رطھذا ا  ُ  َرةَا
  َو ا إ ُُوإ ُُُط ُوَدَ أن ھ ُُ طُة، وُل ا٥، ٤(طو .(  

 َرَة أن ًُ ،َِ ا َِِِر  َ ََطُرس ھذه اُ ُمَُ
 َِو ا إ َُل اُِ ل أن ٌسَُك  أِ ُد أنرُ  َ  صوا

ُِق ھذاِن اِداِن َِ  اِد ادد أن َدُوِ ََ ). ٩: ُ٣طُرس ٢( 
ِ رََ و ُِرا ّق، وھَِب اََِ ھ .  

ة  ر ًَِد ًَوُوُن دَُ ِ ََوُد س أنوُ َب مُ)٥ .( د
ُ ؤُِن  ،ِل َف َُ ِداُن، ن َُو أ َرَإ  ُ ََِن ا .

 و ِِل ا ْلَ ن و َِ  ِبََِ وُنَُ ِ َُوَ٦(د .(

ُو َ رُ ِِِورِن  دِن ا َ َذه اُم ھَُ َووُھ
  ).١٠: ُ٥ورُوس ٢(

 ھذا اطر، ُواُِق ُوُس َ َرِ وَُِِ أن اطَق ُھَو أَُر 
َِويّ  راِف اَِن ا ًدا ً  أھ . ِد  رار أنِ وُعُ َنَد أ

 ا طرن ا رأ ، ُف ر ا طرُھَو ا ِ َظِرِ رىُ ٌَ
 . (ُف َِ رِ  ٢٧ -٢٤: ٧ ُو وُع ) ٤٦: ٦؛ُ َر ط د

ِن اذن َطَُوا أن  دِل اِب رََط َ َوَب ،ٍِّل دراَِ َلََا
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: َروا أوراَق إِِدِه، َوَب ٍََِل أظََر َُط َُ ھذا ٍَل سٍ 

" ،نٍن إ َن  ْلَوَم إَِب اإذَھ ِإ  َلِل و وا َء إ
ِرَ . ُدأُر  َلَب وَ .ََراً وِدَم أَ ُ و . ِ ا َء إو

ي اَِن َِل إراَدَة . وم ِض . َب وَل ھ أَ  د. وَل ذكَ 
ل وا ُ ُوا ب؟ا . َل ِوا زَن واِر َا م إنُ ُُولأ قوُع اُ مُ 

 وِتََُ م إَُُوِ) ". ٣١ -٢٨: ٢١ .(  

َ اَُُ  ھذا اََل ھ أن ًُ ن َھَذِن اَن  ا َُا
 ِِراِ ًُِ َُُ َنٍء، وَِ َرَفَإ .إ ِِراِ ْنَُ م ذا 

ھد زا ا .أداُؤُھ  مَُ َن ذيَو اُھ . ََُطُ ن ُمَُ وُعَُ َن
 ِِن أ أو ،ِِِ َن َُ ، رََا َِ َن ا ،دوَن . ا دو

 َح أ رَ ُأو أداَءه َُ أن ًُم أَُ أداَء أو ِب، وأنْرِم اَ  َن ُ
 ِِوَ مِِراَم إب، ُرْرِم اَ  نَُ م مَُُُ َن نذَك اَل أُو

 ِ.  

  أ ھ أھِل ُرو إ  رھذه ا  ِزَرَا ََ را َم أنُر
 ل ،َِ ا ِ ُر رَ  ،ِ ِب ا  م َُا ِِل اَ

:  ھذه اح ُدو ون رأي ُوُس َُِف ن وِل ُوع وُوب

ِ ان اذي ِ  ِدُقُ ََِ َل اا أن   ًراراأ ُ ُُِ
  ). ٢٤ -٢١: ٢ُوب (

م، ھذا ا َ ًِإ   وُنََُ ِ ََوُد أن ًِ ُسوُ ُبُ
آَن اَُوُد اذن َن ُوُس ُِطُُم  ھذا ). ١١: ٢ُروُ) ة 

 ح أا  ًوداَُ ُِدوام ُوُ  ،ص ٌَ مُ ْنَُ م . نَو اُھ وھ
ِم أ ا  ُقَُُف وُ ِبََِ َسو ِِب أََِ داُنُ ه، أ

 ً ودَُ نوَن اَ ٍب أنِ ِِر َكوذ ،ِّا راِإ
َِوّي   د َ َ َدن راِف اِِء واِ.  

م َ أن َُونَ  ذا اھ ،ِِّق اط  َكُو ٌَ ُ
 ُ  ،وَنَُُ مُوَن أُِؤُ نذم  ماَد نو ،  ٍِ  ُِدواُو

 ًُد أط وَنُزا  مُدوا وُھََم إُ ء وأِن أدِوا . ٌَ ُ ذاھ
ًَ، و ذَُ ًة وَنُ نذن، ا طِص ا دِق َن ا مَِد

وع اُ ذ ن ردى ا  ِ رَأ ََِِدَف . وا إذا
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ف َن اس، ُ ِطُب ُوُس اَُود، ِْظ  ن ھذا ا َتَت أُو
ِِو ّ دَك اِراُ َكََِ ََُ َتُ َك، إنذ َتَك أُِطُ ُ َك أَِ

 أِ ًكَ  ِا.  

 َ ٌم ھذا َُ ًوداَُ واُ نذَك اأُو ِِ ن ُسوُ ى د ٌمظ
 َُوَُ أن وِديَُُح ا رَُ  لُ داءِل واََ واُوَُ َِ ،َدِةِو

ِراِف اِ.  َُ وُدََُن ا د ُھُمطد أ ِ وِن َزِةُِ َنور
ُم ُوا َُ اُر َُُوا ُو َُرن و ،َُوُ . ُواو

ُم َُرَ َ اَُود، َن اَِ" ً "َُُروَن اََُم     ً طَُ
 ُ ن َر و ُِِوُِ ً لُروھذا ا  بَوى اَ . رواََد إو

 ِ وَسُ واِرَ م نذا أن،  مُ "لم "أطَُُُروَن أَِ واُ َ ،
ً " آءَ " م . ُرووا ُھُ  ،َِ ظا  وَنُ روَنُس اَن او

وِن ُن رَدَة اا.  

و ُ َھواَدة،ن ِ اُھم د ُسو  ِ ُوَنِرَ  واُِرُ ن . مُُوَو
ُوس؟ ذا ام ھُِِ وَنُطُ لوس، ھُ  َنَُ  مُ ُسوُ ُرُذ

َُُ وَن ارَن أن َ ِرُوا، ھل .  ًَن او اَر
  ود َُم دد إن ُوا ِرُوَن اَِل؟ ُرُوَن ُھم أُُم؟

 ،ِم  َد ا ِنوَدِة ا دِ ب ِدي ادَ واُ مُ أ و
ََِول اََِن ا لا َِِرَِ مََِِرُ َل ٍبَذ ي ُرواَُ . و

 ت مھذه ا أن ،رَرِة اِوا ِ َِھِب وا ذَن ا ًَوُ
ِِِم . ُ  ًِوا ُوَِ َ ط ََِن ال ر ن واَُد دا

 َن وھذهوَرهُ ا َ م أنِِ دَِرَ رََُ م ھذا.  

 اُ  –إنُ دَرَة اِن اََرّي   نَدَ– ُ ِرر  ُِِو
 ُدوَدُ  ،ِطود، . اَُا  مُأو ا َداذه اُس ھوُ ُمُ

ِف اَُود  ر َِِب طرََِ مََُن ا ِ ُف دُ ِ َمإ أن ِر
 ِّم اَُراهُ إ وَُ تَ ذا. اَق ھَطُ  َإذا و ،َ 

ِّ، اذي د ُوُن إراَف أھِ ا ،ِّ أن ََل  دا ِراُ َِ
َُ؟: أِّا ِرا راٌفأو إ ٌو ُھو ُ أو ھل أداُؤ  

 وسُ ِب اََِ وُنَُ ِ ََوَُد ُس أنوُ َم ذيَك اأُو 
  وَسُ ُذواأ) ل ). ١٥ -١٢: ٢ُروء أِا َ َقَد واو
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 ً ُرو ً ؤو  ظُا  و رزاِت اا َم أن ذيوس، اُ
  َمأ ً ر ِدأ ً ُرو ًَُظم، ووس (أُم ). ٢٧ -٢١: ٥َُوَ

ود أوُ ََوُس . ، ُوا َُورَن َُِزِة َوِِم ُوا ُوَس َُود
َط َُطٍب أن َدُوَُ ِ ََوُن ََِِب ُوِس  ُِوَك اذن أُُطوا 

 وَسُ.  

وع اُ وُنَُ ِ ََوَُد أن ََظَُس اوُ ُفُو . ُِق 
 ِِ َِوُ دا َ ؤو َطَب أا ن وعُ ِر َ ُولذا اھ

)  َوُن ). ٢٢: ٥ َنَُ َُُس رأوُ ُواُِ ُض أنَِوُل اُ 
 ُُِف َم ُوع، اَُ ھ أنُ وُس َن أِ دُ ،ِِ  واِزي  أھُ
ُوُد . ِرار  َ َُِم ُوع، ُؤِداً ِ داِِ ارِ 

 ،َِل َواِِ ان، لَ  َم َر  ُد َزوُ ٌتِن  أو م َك اذ
واج و زا  وِعَُن ُر ًزءاُ وُنَُ ذيا ،ف اطإ ِ َُ 

  ).١٨ -١٣: ٤ُو ١؛ ُ٧ورُوس ١(ُوع 

 ُُ واَزى ،وعُ ُ َم ًوُوَ ُسوُ ُُِ د نو
أَُل ٍِل  ذَك ُھَو اح اذي . داً وَُِم  َِم ُوع

واج  زَل ا َِِِأ  ًوا ،نِورُ َُ ور١(وُ وسُ٧ .(  

ال واَُودّي  اِرج دا  وِديَُن ا ُبُ مُ . أن 
 ََ ،ً وِدُ نوِن اَ  ِدا ٍَ  ِرا َََن ا َنِا

ِن ُوُس َ ََُِوِن ار َن اَُود ُوا ُِرُوَن طَس اِن، ُِدو
ِ اَِِ وراَء َُرَِ ان ِا دا َِهُ . اأ  َُ دھ

  ."ِن اَب"

 ًَُِ نون ا س، أود راَفِإ َِ ُنَِن ا د
َداِة ا ِشو ِ ًُروزار و◌ِ شِن ا . ءُؤُس ھوُ ضَ د

 َُِل او ِ ِل ِرُزواَ أن  مُ َُ َن ،مُِِوُ ِن  ود
 م اُِم، ودواُُرارا ،مُُُد إراَداَوُ ُث ،مِِوُُ  ٍَدا ِة

  .َُوُدھم ِذ اَرارات

َِ إ َوُ دِن ا ِِ ن ذا ا  مُ َكوذ ،ِ
 ٍََرَُ ،ً وِدَُ ِِو َُراُن إَل ا َُ أن ِ   زر

 ً وِدَُ نون ا ً ِ  نوا ِ َمرِھُن أَُ ٍ  .  
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 َُ ُ أ دُ  َدٍأ ن ُسوُ ُر َُ ،رطھذا ا  ِن ا
ن. اُم رََن ا  رَ دأذا اْم ھ م ُ أ كَ  . َر  دو

 د  وس، واُورُ أھِل إ َِ ا َِِر  دأن ھذا ا ًأ
: ٣س ُورُو٢." (رِف اُوس"َُرَ ًَ " ُروَح اُوس"ھذا ادأ 

 ُ ھذا اح، َُِف ُوُس ُروَح   ون ) ٦ ول أَا ُُِ
اِل واَب،   اِرِج واَظَر دا  أي ،ً  ًوِدَُ نا.  

ٌد ُؤَن اذن  ُرو، واذن م  دَُ َِ ٌقط ُدَوُ
مَُوُوا َُوداً، و ھذه ا  َكو  . ِّرراف اِا ھ ُ ودُا

 َ َندِ ُ  ل، وأ ُنِؤُ  أ  ِدا ٍَ ِِوَ  وع اُ
 َِِو . ھ ،َظُا ِِ ورُ  وُعُ  ِوُ  ُ ودُ

  .داَِ ِّ  إراٌف  َِرارٍ 

َُ ،وُن إُِل  زو أن ر ا  َُ ٌ و ب ُر رَُ د
ذاهُ  وإ  ذيّي ا ر راِر اََك اذ ً َِ ًر ِِزوا . د

 ُ ًَُ وع اُ ُنِرُ  ؤ رَُو  َو ََ ََُُ أن َ َر ُ ،ِ  ً
 ً ِراراً دا وُن ھذا . َكذ ََِّا َروَن اَُ   وِدُ نو

اِّ اَر دا ِّن. ار اَس  ووُد طََُك ارَس أُو  ً
ُز اَر ُر إُ َن ا َُِدوِن اِ ،نِا ًذا أراِف ذاك، ھ

 اُ ُر  ِا دا ُدوِن اِ ،ومَا ِ ودُا ََر ِرَسُ ُن أنُِ
إ.  

 َِ ُِطُ وَف ِ ََوَُد أن َِا َِا  ُسوُ ُد دَُ
 ِر ِ ََرَإ    ِا دب اَا ً ََِو ً . وِن وَعُو َُدأ َووُھ

ِم أن دُوُُِ ِ ََ أراَر   ،ً  ً وِدَُ نا) َِأو دوا (

 َوُ د ِ َموَن أَُِ نذوِب اُ) وُل ). ١٦: ٢ُروُ رذا اَب ھ
 ُط وُل أَ نِورُ  وراَء َِا  ر ا َِوا دا ُ ُفِ د

 َ ُلَ َدھ ط ،ِدْ أ ًَوُأو د ً)وس ١ُور٥ -٣: ٤.(  

ُِوُ ِص دوا  َه  َو ِرإ  ُِق داُود وإر  .

 َِدَُرة و رِ ھ َُوُ أن ُِن إرُ . ،ُوُلَ َوُ" لُ ن َدُعُب أَا
أي ن ِرف " ن ِرُ؟"ُف ُ ،ًُِمَ "..ُِ ٍء وُھَو َسٌ 
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ؤال ِر أنَ  وَدهُ ِف  ذا اھ  ُبُ؟ و ر ا َُِدوا
  ).١٠، ٩: ١٧إر . (اُُوب

و ًَِوَق اَدِة َد طُُب َن ِ أن ِرُ َُمُ ر داُود زاً 
واِ اَ   أن َُوَن  دوا ،ِِذھ  وَنَُ أن َ  ر اا
  َِ ُد أنرُ ُ  ،َُرو  وَبُ أن ُ  َ ،َِِ 

 دِق ار طور (اُزَ٢٤، ٢٣: ١٣٩.(  

ُوِ َِ اََُِ ا وَف  ن د ُسوُ ُبُ ،حھذا ا 
 ََوَُد ُِواُ  ،ُِوُ ُِراُر ودواُن أَُ د ُِواُ .

 ُ َو أدة، ُھا َوُ دَن ا َِ ذه ا ُِق اطَم ا أن 
َص دواُ َُِوِ ان،  أن   ن داُود أنو ،ن إر ،ُسوُ ن

َوُ دا   َفَُ   َرِظَ . ،ِرَفَ أن  ،َل داُود و
 ،ُِوُ  وَنَُ أن َ  ا ِوا در وان ھذه ا َِروَب وُ

   ّديِق ار طا  َُك ُد أنرُ.  

 ُ ھذا اح رَُِط أَ ًوُوِع  ِد  ا ُ ُت اطا
 ّداِء اوا ِ راِف اَِد . اوُت وَُ ِو َِ ُل  وإذ

َ َءأ ِوَ ََِ ََُ لدان، ھُ َكل ذ؟ وھَ َُ ٍِأو ط ٍ
اِّ؟ اُن  ذا  رِ ِلِ أو ، ِا َِِ َأو إ َِ َُ
ُم ُوا   ،ٍن وَنُوَُ وَف ،َوَُك َدَن ُھ إن ُ وَن أُِؤُ

أَت واٌِد ن ھُؤء اس؟ وھل  ھل. َِِن وم ُؤُذوا أداً َِِ م
َء ذاَُ اذي ُل اَ ُن  َ ن وذوُد اَُا َُِ ذاُس ھوُ مُ

ِ؟ ِح اا  

 َِ ََ أن  َ   حھذا ا  ُسوُ َرَد أ
ِ ِل ِ . ذه اِم ھد ُُِ َم وإذ أن  ، ُھوا 

دد  َ  أن َِ ََ وإ ِ َِل ِ، إذ َِرُب 
 َِا َِوُ دوِت واََن ا ً در.  
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  اَلُ اِس

ُروَن ن" رَُ"  

ا دوَد وَُُس اوُ َبَط َد أن ن ِ ِح اا  ُھم
ؤاِل  إذا  رِح اَط ثِ ِح اا  َدأ ،ِل ُروأھ إ َِِِر

ً؟ ُم أبَ  وِدَُ رِءوِن اَ ن ٍت ُ ُد أَوُ تَ   ِِؤاُ 
 ً وِدَُ نوِن اَ ِت راِز ِّا ذا . ََ ُل أو أن ُس ھوُ ُ دَُ ٍَ

  .َ أَط اُوس، أو َُ َََُِود

   

ُوس َت ا ِس ا لُ  

ُول، ُرَم أن اَُوَد م ُطِ  رُس اوُ ِبََِ دَم ن ،ِ َََِ واُ
ُُِ ا ََا ٍَطَِ رِھُنَُ مَِِط   وُسُ– ةطُ ً  أ .

ِوَ ََذه ان ھ ُر ُ َووُھ" : ًِذ ٍنإ لُو ًِد ُ ِنَُ ".

) ٤: ٣ُرو ( أن َُُِر اَ ُرِظُ ،ِ ِح اا  َرأ و
ُمَ ُُِ وِل أن ). ١٥: ٢. (دَ وُ َوُ   َُُوِب َِر اَُو

 وِسُ َت ن، ُھمَُُِوداً أو أَ ،ا .  

 ً  أ َ ا َِِن ا فَا ھ ِ وِسُ ت ُِ َدىإ
َ ا اَ ُوُل أنُ . ََِ طة ِزوَرَة ا ُوُب ا ُِدم ھ ِ َ

ُظَر إ أن َ رآٍة ل  ِ ُفَِ   ،ً ِوَ) وبُ١ :

٢٤، ٢٣ .( َ واُطُ م ِ َََِ ُطواُذي أود اُوُن او ،َُ ُلِطُ 
ُد ََِطٍ اََد َن ا، واذ َؤُ ل ،ِ ََِِ وَلُ ًدات أ ي ُھَو

  . اَم َ ََِ وُ ًَ ِطة

ُ ًِ ِوس  ُ  َت مِس ُھ ا لُ ُس أنوُ ُنُِ مُ
  طَ٢٣: ٧(ا .( ً   َُر َمَد ،مدَِد اَن ا ُسَِ وُھَو
َ اِن ُظُِر . )٣ -١: ٥٣؛ ٣ -١: ١٤زُور (ُطة  ِطَ أن 

  أن  ُم أَُ ُ ُوَن أُوَ ذيَك اُس أُووُ ُوُ ، ِ ََ ُل َُو
 د ِ َِ ِ ِ  ِدُقُ  رات، أي أَا  َ َِطُ

 ُِطُ . َرا ُرُِ ُسوُ نوِطم اھذا ا ً.  

ََُ أن ًو ْنَُ م ِ وِسُ ن ُدُس، اوُ ِبََِ . ل
َ، وأن ُظَِر َ ََ ِص  طََِن اُ أن ِ وِسُ َن ُدََن ا
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َ طُ أن َش َُ وى ال اذ. وَُص  َدأ  ُُُط ي
 . ذيَو اُھ ِ وُسُ ل ،ِ وَسُ ُرِ ُن َس أ ،ذا ا

ُرَِ.  

 َُِواٍِظ  ٍن َر أن ُِطَب اُِرَن اُوم ِم، 
ن وِل اُِك ُدو  واُ نذِل . واِدا ن ُرِب ُدوُ تو

 ض ار، وَا وا  ُوٌش ِنر ِنِرَ ِنو ِن
وھََُد إ ونُِرُء اُؤَن ھ ا ون اوا . َبِطُ َل أنو

اواُِظ اَن، إََرَب ن واٍِد ُم، اذي َن د رأَ َض وان 
ن . او اَر َِِوَِِ وَن  ُُِراَءِة  ُظ ھذا اِواَل او

 ،ً"؟ِإ  رَتَ ون ھذه ا ُن، " أي َب ا" رِم أ أ
د َ  َوھذه ا .َرََ ا ل ھ "!  

َر أداً أ ر ن  أ ًِ ُسوُ ُبُ ،ِثِح اھذا ا  َم
َِ ا َُ َل  ِل ا و ،طراِف اَِدِم إَ ِ ََ

 وِسُ ََِدف. طَذا ا َُوُ ِطُ م ُ . ُ طل أ
طِن ا َُوُ . ُھَو ِ وِسُ ُد ،ُسوُ ِبََِ" ُ دََ َ ل

 َن ٍصِ َت ِمَا لُ َرٍَِم وَ) ". َق ). ١٩: ٣ُرو لھ
اِّ، واداً  ذَك ا رِِ ًُِم، وا زاُل  َك َك، أم أََ ِ ََُِ ْت دَو

؟ ِوا ِو رَك اِطِ ذاَرا  

ِ ا ِو رِر اا لُ  ُِھوا َ ذِه اھ  ُسوُ  دو 
 َِ ٍوِ ھذه اَوَھَرة،  ِأر َِ ھ ،طھذه ا  ،ا

 ن أھم ٌَدةوا ھ ُس اوُ ِتِ  ِِطا :" رِ َرَد َظ نا  وأ
ُوِس َُوداً  ُنَ  ُدوِن اِ  ءِوِس واُ وع . اَُِ ِن ِ رِ

َ  ُرق. ا إُ ل وُ ل اذن ُؤُِون  . ُواَطأ َُإِذ ا
 ُد َوَزُھموأ .وع اَُِ ذيداِء اِ َِِِِ ً  َنر رََُ . إِذ

َُوا وأَطأ َُا ُدَ ذي . َوَزُھمداِء اِ َِِِِ ً َ َنِر رََُ
وع اَُِ . ِلن أ ِه رِ ِرظ َِِدِ ِن َرًة  ُ َُ دَ ذيا

 ِل َِ ا طِن ا ِ ر، . اِِن ا زا  ِه رِ ِرظ
َر َن ُھَو ن اِن َُِوع َُِونَ  رَُاً و ر."  
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ُل َب  َُ ذيا ،طذا اھ  َوُروح  ّوُھا رذا اھ
ة َل أن  ر َر اا طُ ،رر وِع اُوَ ن ُسوُ ُُ دُ ذيا

َِزُِر اا  وَضَُ .ةُ ا ر ُر اا ھ َ رذِه اھ  ََُُ
 ِ وِسُ َِِد ط رَُ  ُرَِ  ذيوا ، ِلَِ ن َِنُأ رِ ن

َطَِ . ِل َسو ،وع اُ ِن ُبََُ رِ ُھَو رِذا ا
ذَن ُؤُِوَن ا  ِ ن َِلِ  لَ ُِن أن ُھذا اِر ُ . اِر ن َِِ ان

  .ََِل ُوع اَ  ِب اص

ُر ََِدِف ادد اَ ََ ا أ ََ ادِد  رَُ نُھَو ا وھ
وع َن  َك اُد ذَوُ ُ أ َرَُث أ ،ل وِح اَن ا رَ ِ ا

 ُا رِنِ اَ  َزٌمُ ذي ُھَول، اا  ِ راَزةِ وٍلَُ ُرٌق و وََُو
 ُرو )ّر ). ١٧، ١٦: ١ِذا اھ داد أنَك ا  َب ُ ُروا أ َذَ

ََُُب ِن وَدهُ وَس ِل ن َِِ اذي ُؤُِن ن َ ِدٌر أن 
 َُُِ ًا ر.  

ِطََت ا ُا  

 ،َ ِر اِر اذِ ،ة ر ِر اذه اِر ھَد ِذ ُسوُ ُُِ
 ًِ ُمُ د" : ِ ُد َوَزُھمُوا وأطأ ُرق؛ إِذ اَ  ُ  "...

س، د دُُب اا  َبُ ا ُت اْت ا  ٍت َُِ 
 َدة ھِوا ٍَ ً ََُر" ِطَ ". إ ًُت أذه اُر ھُ

ٍَم أطَ اََدف، أو إَُ وِم اُُروَج إ  وراء ال اَُوح 
  .ِ، أو إَ ِر اواِِد واَواِن

 أ ًِ ُسوُ ُبُ د ن ِر ِدُم ،َطأ َ 
 َِ ًَ  طا َُ ًَ َدفُفَا وِل إُُوِن ا ُر .  َ ًِوإ

ُر ن اَُوى  َُ   ،ٌةطُ ً  أ وُل ُھَُ ،ًِ ُسوُ َُ
 ََِِ لُ  ُ  ََُذي وةاوُا ِ.  

 لُ َو أنُھ َِِِ ُ ََُذي وَوى اَُس، ا دُِب اا 
د . َرةٍ، ٍََِ، وٍَل َُومُ  ُِب َ ،ِ أن َ َِِد َِم

ُر ن ھذا اََُوى، َُوُن ُطةً  َُ .ُأ ٌَذِه طرھ ،ٍَطَِ وِلَ رى
  ن ُل اَِب   ھ ا ،َظُا  ورَُظ اَ أن  ُ أ
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 ِ  ُُ وٍمَ لُوِم وواَل اِر، طا لُ ندَرِة وُا لُ نو
  ).٥: ٦؛ َِ ٤٠ -٣٥: ٢٢؛  ٣١: ُ١٠ورُوس ١(

 ِ ھذه ھ اَِرةُ ازِ  طَوِم اُ ن َدي َ ُا ُ 
 َِ . ُتَوا ، ِرا ََُ ن اِراِت ا َدى 

 ِطَ ِِّف اروا ھذا اَُ وَن أنُ نذس ان ا ِنوَ .

 ُ مُ ُوَن أُوَ َنذَك اَك أُوُ ً ُمَُُظ وأِأ د َِد  ُروَن
ُم ُطة ُوَن . أُر نذَك اط أُو مَة ُھطُا ن وَنُِؤُ َووُھ

َ أو اَل زُوَن اِرَِرَف، وا . ،ِظذه اوَن ھَُ  مُ أ و
 ُوُلأ د َِد  ُروَنُ مُ ةطُ مُ م أُ.  

ِطَ مِِر  م ھَُُُِ .  ِطَِ ِ َفر وَنَُ َدِ
–  َِِِ ُ َُذي ووى اَُن ا ُر َُ  ًةطُ ِوَ ومُ– 

 َا طَك ا واُِرَ م وو   ٌةطُ مُ وَن أُدِرُ ا ظ
ُروَن ن . رُُطوَ َوِن اِن ِطَِ ًَظِرِھم َُ مُ  ٌةطُ ل ُھم

 ِِ ُ مَُ  ِق : ،وِمٍل طواَل اَوٍل وٍَر و لُ   د
 َُوُ وٍمَ لو .  

ف ُھرذا اھ ُج إ ذير اُص ام اُ ُن أِؤُ ذيَو ا
 َُُروَِ  ُرواََس"إِد ا ". م و مُ أ  ُسد م، اُ َِ

 َُن َدِم  ،واُِطُ نأن و إ  ط سد ِر اِ ُزواإ .

)١ َوُ١٠ -٨: ١ .( مِِر  َُِ ءدى َھُؤسد . رُتَأ 
 ا دأ ُ وُس رََُ، دُ وُس اُورَِن  ِ  ري  ًِ

ُم  " َن دَُ"مِِ  طَن ا ٍَطو ٍَِ مَُ مُ ، . َُُ
ه ِن اَط زُل اا   سد ا ھذا أن .  

 ط مِِر  ٌَُِ ًم أِد . وا أنُدِرُ وَنُ مُ إ
َ ھ اُر ن اَُوى اذي و َُُ واَُ َ  ُوَن  ِطَا

 ُم َُْد ). ١: ١٧؛ ون ٤٨: ِ) ٥ن  ٌن أ َُ ٌص َ ذا إد
 ُن ُِطَ أ ،ًد ُوُن رَِ ُُطُطِ  وأ ، راِفِ ًوراُ 

 زكَ ان ذ وأَو أُھ ل وَا ،َِر ُل . ، اُق أِواُ د نو
 ،َطھذا ا  ط ُسوُ ُُ دَُ ذيِف ارا  صء اھُؤ

 دا وَن أنُدِرُُونِ مُ مِإد َِ وَن، ھوُِطُ  مُ  َء .  
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 ِ وَسُ وُعُ َل  د ِلََ  وُ وِسُ ِم ُروِح
ال، َرُ َوَس  ،ًِ َِدرَِ أنُ وَس ُو ھذا َر ُِر 

 دَُو ،  ٍدِوا لُ  َََن رِط ِطِة ا ِع رَِن ا إ واھأ
 ِ)  َة ). ٤٨ -١٧: ٥ َُ د  أ ةُ ھ ر ُر اا

 ِ ذَھَب إ أن ِ ُ  وُعُ ُرُِ ، ََن رِط ،ِطا
ِرَن،  رَُ- َن أَُِ أي  ِلَِ ن ًرارا) ُو١٤ -١٠: ١٨ .(  

ُروا ن ر م أنُُُِ ُا  

ُل زَم وَد ھذا  َُ ة، ا ر ِر اا إ ًرَ ُسوُ ُِرَ
د دُرُس ھذه . ارِ اُو ِ َن ُھوِت اَِد ادد

ُوا َرِت اا ، َن ً طُ ُم دُ ُسوُ دِرُك أنُ ،ٍَِ 
ُم م ُِطُوا  أي و ، َن ًراراوا أَُُ ةُ أنطُا ِ ن ُطَ

 ًأ .  

 طُُف ھذه اَؤُ ُھَو ُ .  ُسوُ َُ  لُ  ُرھذا ا ُِ
ِت اذه اھُوا َُس . روُ وُلَُ ،نِ ِح اا 

رُ "ُِوُوٍح،  رَُ ذيُھَو ا ُ) ".٣٣: ٨ ( ،ِ ِلََ ،وع اُ َُذ
  طُذه اُس ھأ ٢٥: ٤؛ ٢٥: ٣(ھ .( ھ وع اُ َُو

 ِ َل َن ب ا  َت ذيا أن َُ ِل  ان أ َت ذيا
  ).٢٥: ٤ُرو) ط اَم 

 ط  ررَزَة اُِ ُق َطُ ِ ذيدأُ اَو اُن ُھا
  ِ٣٠، ٢٨: ٣(ا .( ،ِرر ن ًا د مٌل ھ َوُن ُھإذ 

ذه ان ھ ِا رِح اظَم اُ ُسوُ ُص َُ م رراِھِل إِ َ– 

دُ رُد ُ أن ُوَِل َِرًة راُ َُُ ،َِوِم . أ اُؤن
َ . ًص ھ ًوُ َنُر اَِ َر . وُھَوَ َإ ُ ُص َُ ،ذا

 ُ  ،مراھإ ِ ِِ َرُِ ،نوِر اِ ن ًإ ً َ ًر َن
  .ن

وِح اُُدس أن  ر َنوَُا ُُ ُ ُدرُ د ،ددِد اا 
َ َءٍ  ُُِرو ِن ان، لَ  وا أُُ ن  أن ًر ًدا َُروُِ

 اَرة  اِد اَدم َذُوَرةٌ أ. إراھم ِذه ا ِدا  ً
 ٍَن اِد ادم  ِ ن أ َرَد، أدا.  
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  ِلَِ ن ًراراأ ُِأ ِوَ َدُرَ ھ ِ َُِ) ٢٤: ٣ُرو .(

ٌَ أ ًن ِل  وُ ،ِرر َدُرَ ھ ِ ََِ َدةُ أنَا َُ
اً، ََرُح ُوُس د. ِة إراھم رِ ُ َبُِ ،ِ َنَم آراھإ رأُ أن 

  .أن ھذه ا  أن اِر أُِطَ وم ََُب أو ََُق ن َِِل إراھم

ا  ٍلِ ُوَب ِِح اا  ًِ ُسوُ ِدُمَ .

َُ  ھَ لُ   َدٍةَُ ُدوِن أيِ أو ُِدوِ ،ِو  ِ . ََُر
  ُبُ ِ  واعأ ص وا  ِدُقُ ِ َُ  ،َُِ

 ِا وِدُُ َُُ  أو ،ََِ  ِت اَرَُس . اوُ ُوُلَ ُھ
 َ ن  أ ِأ   ِ َدَر َدِ ٍَطَ ل ،ِِإ  و 

 َِ .  

 ّن اا  ِدُقُ ذيُن ارھُا ُل ھ٦: ٢(ا- 
١٠ .( َُُ ذيُن اُوب، اَ ِبََِ لَ ٌنإ ًُھَو دا) وبُ
اُن وَدهُ َطُ أن َُص، ون" َل أُدُھم، ). ٢٦ – ١٤: ٢

ُن ُُص ٍن ُراُُِ داً ." اَن اذي َُص َُ وُن أداً وَدهُ 
َِ ٌلأ ِ ِدُقُُر . و ر  و أھ  رذه اَم ھُز َم أنُر

 َسِن و لِر ِو َ رذه اھ  َددوا اظِ ،ل
 ِِن اؤُا َِِر  ِل  ا ا  ،ةوُُس اوُ)٢ :

١٠ -٦.(  

  و ،َِ ِل ا ًداوَن أَُُ  ُةطُُس، اوُ ِبََِ
 د ٍَِ ٍل ُُص  َُك َِ ھ د ُ َق) سُ٨: ٢أ- 

١٠ .( ْص وُ م  أ  ُسوُ ِت لُ  ًا د ِويَ ٌدد َكُھ
َ ُِط ِل ا ِ  ََظَُُم . از ًَو أذا ُھھ

طو أھِل ُرو ُس إوُ ََوى رو.  

َُ  

ِرَن  رَُ َةطَُن اُِ أن ِِ ن ُطَ ٍ طُ ِدُعُ َوُھ ُ
 ًوا أُِطُ م مُ َو . وُھ وع اُ ُب ُسأ  طذه اھ .

 ھ وع اُ َُِنُ و  ودُوَد اوا ِ نَو إوع ُھُ وِنَ
ِب ِِدا ِد َم وتَ  ا  . ھ ِ ََُدرُ وَ  ِ ِ طُ

ِ ِل ِِ َ َُ . َوُن ُھَدأُ واَا  ً َِ ُقَطُ ِ ذيا
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ِ ِلو ط ن ِرر  ا  طُذه اھ .  ُلا
 و ،َُُ َُ ُل  اَُُ ذيا َن ا .  

ِث، َلُ  ِح اا  ِِ طُ َبَ ُسوُ َم دُ َد أن" : َن
ُوس " اِر؟ هُ اطد أ ِ وِن ًوراَُ ً ِوھ ً وِدَُ ِطُبُ ُ إ

َ ُُظ ھذا اُوس وأ . رََِء ور ًِذُ ُُ ُسوُ َن ،ورَُ 
اِّ ھذا  ذا رِا) ٩ -٤: ٣.(  

ب  َدِة ا ٌ َوُ ُس ُھوُ ِم ُمَظُ ،وعُ ِلِ و
 َِ . اَُوِدّي ادن طُ ُمَ َد  َو أُھ ِا ذا ِِؤاُ  ُُوا 

ُوُل . ھذه ِ أراراً، ن َُوَن ُھَك ٌن ِر رُُب ھذا ا ذا
ن ِطَ ًِ" : ِب َرَِ َر إَِأن أ   َِِ ن  وأ

وع اُ) ". ط١٤: ٦(  

 ح اذا اُُم ھ ،وسُ  ٍقِ ٍمََُ ًُو ًِ ثِ
داً  دُ" :طََ وِدَُِ ُ أِم . ًِم أَُِ ل ً؟ِم أَُِ َسََُم ھذا ." أُ مُ

 ِ ُ "نوس اُ " ،ًَُأم أ  ُ ًوَداَُ ،ِرر ِ ُ طُ ذي ُھَوا
  .وُل إٍن  وِ ارض

ُوُس . هُ اِِّ ُھَو أن ارَر ِن ُ ِرُغ ُوَس ِرُ 
 وَسُ ُس َؤُ ،مَُوَد واَُا ُ ُر رَُ ِِ ذين اا . ُُرو

ِ، اذي أََر  رأِس َِل ا ِِِن اُوس ھَ َدى َِِت  َر
ا ِ َُُ  وَھَر َل َُ ل ،ءِوَس واَُُض ا ِت م ُ ل أ

  ).١٧: ٥ (اُوُس واِء 

  

ِدس لُ اَا  

  "ارُف ا َن"

 َدُ رُد ُ أن ُوَِل َِرةً ظَُ ،ًَُف َك اَِرة  ةِ 

س، ُرُدَ . ص دِب اِر ان أ ٍر ِل أو  ،ًِ رُتأ و
ُل إراھم. ُوَم ان َوِبَ ُ أن  رذا اھ  ُ رَُ ،ذاِ .

 ، ذيرام، اأ َُُد إ ،ِ ََِ د"نرَ ءأب أ ". ُ و
 َِا  َننإ أي َِد ْنَُ مِرِه، وُ ن َن وا ِ . ذاْر ھ و
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ُِل اُوز  را ُ  ِِ ن ُف رَُ"نر ٍءو أُُس، ." أا َُ ُرَ
 اإ ًَدَك م " وز أَُ؟ا"  

 ُم َُْن  أ ًِ َرُحَ ُُروه وَ مُ َن ن إنو ،ً دَو أي َِد
ل اذي  واِط ِِر ھذا  رء، أو ا وَم اُ وا دَُ م أنُِ

 ًو ِِ دُد وُنَُ   ًَرةِ وَنُ وَُ َدھ ،مُوهُ . ا وإذا
 ََ رھذا ا رَف أن َف َن ُرَ ،ُقَ  ،ِ ُبُ"َرَأ ُ 

  !" ِذكَ 

 َوإذا إ َ ْ مُر َك، ون ذ دُھَو أ  م إُِ داِمِإ  مُ
 أرام، ھل َر "وُوهُ،  ُوَِك اس اذن رأوه َد  ِِواتٍ 

 َن ُُب، " َدَك َن؟ ُرَ"َ مُُُذ أن رأ ُ َر َ ،رةِة ا ر
وإذا !" َن اَن ، أو أَُمٍ ، اذي َ"إراھم"إ " أرام"إ ِن 

َ ،ً ".  أن َُوَن َدَك إٌن واٌِد  الّ "أُوهُ َول،  ُرَ
ُر واَِد  ِن َُرُ م َ ..." ون . َِ ،َس  إنٌ "َن ُُب، 

رة وا  ِءوِم اُُ وُنَُ َُ أن ِِط  ذيِل ا ر
  .اَر

، وُلَ َرُ ِِم، وُل َ  ھذا  وِديَُ لُ أن َزةُ ھُِا
. إراھَم أهُ  أن  ام، َِرُ  ُ ُرُذَ ذا روَنَ ھل  دُِر اُب ا

  إَم إراھم دُ ِوُوَن أن َُُو َِن ان؟

 ُ اِت اد َر  ُت أُ ،نوِر اِِ َِِدرا 
ُل   ُداَ اَون، ارض، ارُل، ارأة،  َُ ،ر ن ھذا ا ُوا

ِواج، ا زادَم اَُت، واا ،وُ دم أو اُزاع، اا ، طَا ، 
ر ذ َرًةد ُ ُرھَِ ا . َِون اُوا ِ ُت اوا

َن  َُ َس ا ِرُف أن َ ن ،ٍتَِ َِ ََُل درا َُ
 دَُ ُف ُ ھذه اھم  ٍص،  َم ھِھ ُم ُنو

 ٍ رََ ٍت ِ ِف .  

َل . اُن ُھَو اُوُم ام اذي   ُ َُُُِة إراھم
ول، واُ رُس اوُ  ُھوا ھذه ا ،ُرو َِِر ِِراَء ُم 

 َُِِن ارر ن، ِ أن رى ذا ُط ُ ھذا ادار 
. َن اوو  اَ اُِ َِِر ن ٍَص ُر  ُھَو ان
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اُم إذا ر .ُن ُھَو إُد اِن ِ وِ َُُِ، وإُد  ِن
ِدرا َِر اون، َُِدوَن أ أُب أََر  هُ ِن ان، 
َل راَء ِن َف وَد ُ إراھم وَف وَد إراِھُم َ اذي َق 

  .وَش ُ ووَدهُ 

ُول رَُ ا َن َ ِص  رُس اوُ ُدَِ م، إذراھإ
 د ،نذا ا  ّدراا  وِراِتُِر ُظَن أ َدٍةِوا  ُز َرُ

َر . َن ُِرُب ا  َن اُر َ د ُ َنو و ََُدهُ إَر و رو ،
ا  ِرَِل اِء ور وِم اُ َل وُنَُ ذيم اراھِل إ نرةَ .

 ٍ ِر ٍََطر ،مراھ ُ َرَم، أظراھ ِ وِرُُظ ََُِ 
 َُ ٍقٍد و  َن َُإ أن ،ود.  

م َُن اَوان اُِزَ َوُوَدًة  َك ام ا َر  إراھم 
 ِِإ ََم، إ. رَك ا  ِِوَ  مراھل إ ِريَ ٍلُُء َر َطََر

َ ٍد، أو  اُھداِت ا أَ َ رٍل آرَن أء وأوء 
 َُ . ِطِر ن مراھل إ ٌلَُر  َ  َدةُ اوا َُ

ٍل آَُر َ ِدا ََ َن داءوِص واَُدِة اَِ بَُ أن ِِ ،ر
داً ذَك اََدف اذن َِدُُم د ادّو  ُ ،ََد ا مراھإ

  .اَُرك

ودُ وا دُُوَن  ھذا د، َن َدم َطٌس د، َن 
ِم اِد وَرِة اَ َد ولُِرَي او ً َِر ُُِ َن ذيد ا

رِن َِِ اَض طا َُط . وِفُُوِ َُدأ ِدا ِط ُلَِن إ
 ِوا ٌََذ ُُط و ،ضَا َِِ َلُِ ِنََر طَرةُ . ا تو

إ َوُا  ذا ِِط َطو ُ لُ َِ َد أن ري ِدا 
ًَِ َِ وُدوُر  ذا ِ َر ُز مُ ،ِ َرٍةِدا  ُردَ م ،نِ

َن َُل ََرِة اَِد  ُُِدد َِ . دوَرًة  َِِه اُِس
 َِ :8.  

 ُ ،دَرَة اَ ُروَنَ ءَن َھُؤ ََ ًَ وَنََُ ووا َُو َُ
 ًِ ِر  .  ِر   ُِف ا ا ِو َدوَن اُُ واُ مُ

ُِن اَر طَن ا لُ ِدِنَدِھ . ًَِ ُرُكُرُق و ِ ط ذاَن ھو
  ِدِ  ةدى ا ِِ . َن د َروَنَ وَنََُُداُء اا
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 ٍََد، ُوا َِرُوَن أن ھذا َص َن َ ٍد ُ َوى أُرى 
 ُ َوىأو أ ُ َِوُ  إ . ًوا أُِرُ م أنِ َن ،ُوهَُذا ھ

 َُوُِرُ ذيا َُ َھَد ذير ارَف ا طا .  

ُُظ ُ َُ ن مراھإ ُ َدُث و ،مراھ ِ وراِت
 اِح .  ٍَِد َطَ ُ َُ إراھمَُوُن َر ادد، ت 

 دُِ ن َُرهم، وأراھ َُده ُ َر رَ ،نوِر ا ن رَ سِا
 ًََذ . مُ مراھإ  َأو ً ًُ.  

ِر  َن ا ًَُ ُمراِھرأى إ ،ُِِ ن مراھإ ُ َظَأ َد
 َِ ِل َِرَ َُ وا ،ھ دأ ا َِ ذوَق ا ُل و

، إَرًة إ اد َِ . ُ َن ،َوَُا  ِزوَرة ا َر ھذه ا 

 َد ذَك َرأُ اََدَد اذي ُ َُُِوُس." أ  ٍد كَ "َُوُل راھم، 

اً : "ن ِِل ھذا اِر ِر ُ ََُِ ،ِ ُمراِھَن إن ." (آو١٥ :

٢٢، ٦ ٣: ٤؛ ُرو.(  

  ٌَِر اون َدوُ َِھ  لُ رھذا ا ُ ِ َوا  طَُ ،
 ِِ ن ًَ َنرو ً . ذهَرأَ ھ أن ُدُر َ َر أن ذ ُج أن

  َرِظُ ٌَ َدوُ ِِ َ ِا دِرَك أنُ أن مَ نو ،ِِ  ا
  .إن: وَُِرَِ رِف ٍَِ واَِدة

ُز ُوُس  َرُ ُنُِ ذيا ،ِا را  ِن ھذه ا ٍدِدٍد وا  طََ
 ، ذا َِِط وَق ُك ر ط ََِرا ََ ُم اراھرأى إ د ُ أ

 َ َق د . َُ ِ ِد َنل آ ،ِ وِدُُوِ ط نِؤُ م َوُ . َُُن إ
َ ُ وُلَُ ُ َُ  َن ،ً . ِ َنَم آراھإ أن ُ رأى د

اً  رِ ُ َمراھَن إَب إَِ ُ أ َرَم ا د ،َُ دو.  

 ُق اطا  

ِ اذي َُوُم ُ ِوُس ِن إِن إراھم وُق اطذا  اھ 
اً اح، ُھو د رأ ر َمراھإ ُ َن ،ِ َنَم آراھإ أن ُ ى .

 ا ََُق ا َطُُس ووُ وُلُ را ُِوُ ،قطذا ا ِِ َلو
 رذه ان ھ ُوا َرِت اا  ھرأ .  َرَد أ

و  ُ ََُِ  تھذه ا  ُ ُدرُ و ،ِل ا ن
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ُ ُرُد أن ُؤَِن وََِق  ِدُِ ُر . وَك أن َل َل ھذا ار
وع اُ ِل ن َُِ .  

َِدُم ُوُس َة وإَن إراھم ُظَِر  ذا  أن ُؤَِن 
 َُ د ِ  ِن أ ُ َُِ .  ُس ُھوُ ِرُ

د أَرُت ھذا "َوَھُر هُ أن َ َظَر إ إراھم، وإَََم وَل، 
َ دَو ِ َنَو آوُھ ،ً وزَُل اُ رذا. اھ ََد أذا ! و

 ُُرَأ  ،ًا ر ُُُِوَف أ َنوآ َ د ٍءَِ".  

َ ھ َُِ ِن ارر، اذي ُھَو َُِزةُ  ِِن  رھذه ا
َُطُق ُوُس  َُِن ارِر ن، وذَك َِدِم ھذا . اُطِة أراراً 

 َد . اِل ن إِن إراھم ق ُھَو أطَة ھذا ا ر َر اا َُ
 ِل ُوع ا ، أن  آ  ٍَطَِ ،ًراراأ ُُِ َ أن

َ اِرّ  ِطَ ُ ُهط ،ِ ُمراھَن إآ  ً ِ َنِؤُ.  

 َدَ ُل ھذا، َُِر  وِل أَ ُسوُ ُُِ نن ا ُر َُو
اً  رِ ُ ُ ََُِ ،ِ َنآ د مراھإ ِ َ َن ذيا ِِ . ن لُ

دُ ؤُِن ِل . ُؤُِن  آَن إراھم، ُھَو واٌِد ن أِء إراھم
 ُُِ ، رھذِه ا  ُسو ََُذي أر ارا" َوح ر ًوداُ ".  

ُ ُسوُ ُُِ مُ ،ِّوُر طُول ا وَنُُِ َنذود اَُا ََِط
اً َل  ر َمراھَن إأ َ أن ُر إُ د ،ِا  ُھَو َُ ذيا

 ذي َن وأَذ ََ اِن، ِ ًَر ان، ا: "أن ََِن إراھمُ 
 َِرُم  ،اُ َبَُ َ َِرُا  موَن وُھُِؤُ َنذا َِِ ًوَن أَُِ

وأِ ًِن ذَن ُوا َن اِِن ط ل أُُ ًوَن  . أً اِرّ 
َرُا  َوَن وُھ ذيم اراھإ ِن أُطواِت إُ) ". ١١: ٤ُرو، 

١٢.(  

ون،  ً أن . َن اُِن َم اَِد َن ِ وإراھم
 َ ِِد إ ُم ل ھ ،َُُ  َ ودُِص  ا ُد دَُ ،

، و ي ن  ِِن راھمِر اُوُس ُ َطِ أن اَِن م َُْق 
  .ِدهِ 

 ُ َرُحَ د ِ َطذه اھ ُس إوُ ُر ا ا 
ََِِب ُوُس،  .   إراھم" ُوُِ" ًُر أن ھذا اِّر َن 
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 ِد إََ اِر ل اُرة ا  َُِ ِر ٍَل َد أ ُا .

د  لَسَم . د اراھإ  ً ِ  ًَوَُ ًََن ِھ ّرِذا ا
 َنآ ُ .  

ُمَ رُِط ُوُُس َن ُووِد ِد  ِراھم، ُُِوِص ِِ اذي 
ِل اذي  طِ اَر،  ررة وَا  ِء وِم اُُ َل وُنَُ

َن ام ون ُھ ِررِل ا واُن آذَك اأُو لُ دة أنَا ِ
ُ . أوُد إراھم  ًوداُوَ َن مراھون إ  َن َرھ ًوُن أَُ

 ُناِل ا ن ُه رِ ْبَِ م ُ أ  ،د ًوُ ْنَُ م د ،م .

 ُوُ ُِدَ أ ِِوَ ََ َر وَ ُ  ،ًَم أراھ َِطَُد أوا س أن
 َُ  ُ ُرُھمِ د ِ وَنُِؤُ نذم اَُن، أو اا  نذا

 مِِ.  

 ذه ان ھ ُسوُ َبَِ  نِط) ط٩ -٦: ٣.( 

 ُوُ ُدُ َ  س طُ ،مراھ َنا طذي أا َُ َا واهُ أن
ا ََوِھ ل وَنُِؤُ نذَك اُو ِن) سُ٩، ٨: ٢أ  ١؛ :

  ً َُن اَُودُ ). ٢٩ أ ًُد أُ دوا  وُوَُ  َن َنِرُ
ُوا اَم ا ن  دذَك اأُو ًأ   َرَك إذ ،ُ َرُا

 وع اُ ، َا و َ َدوُا ََِِِ اَم دُ واُوَُ ن وَموَن اُِؤُ
 (اَّ اُم  َوُس ١٦: ١٥ُ٤: ١؛ أ.(  

إ ِ  ن ِ وُا ِطَرِض اَھذا ا َُُ ًةطُ ِ ِن
 ِ  ھذه اِت   ذيراراً، وام أِِري وظَرَك وظ
ل َن اِح اِس،  ودِد اا  َِ ُدھَِ ،ُوا َرا

ر ن،  مٌ ِ ِ ََر" : َد َب ُوُس َُولُ  رَ د ذ
  ." اُ وع

  أن  ُ  وُلَ ذيس، ا دُِب ادأَ َدرِس ا ھذا ُر َذُ
 ِِّق اِطََل اُ أو ،ِرَل أُ َُط ِتَم ا دَع

ُول رُس اوُ ل ٍبِ . ولُ رِت ا ُرأ د ُدُھم أَل أ
ٍة َِدُم  ارف ُوُس ر لُ  ،" َرى "فَف وو أن  ،

ُم َدًة ٍَُ أو ُطَوٍة . َب وِِ ھذا ارف ُھك دُ رفذا ا
َُُ ا َِِطِق ا  ٍ رف، . ھذا ا ُسُِح اَدأُ ا
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ن دَ ََُظَر إ اوراء، إ آِِر أٍر َُ اُر اذي َ أ" ذ،"
   .َل ذكَ 

ُ وُس، دأُ  َِ ادِد  ُھوا َُم ھذه ا أو ُ ُ
 َ  ُِل  ُس أوُ َنُث أ ،ل وِح اَن ا رَ ِدس ا

د. اَك اَب ذَ مُ ِبَ  ً ُِھو وَرًةَ َدأ ذير ا ِ د ا
ا ى إ ذي أدر، واَُو نر أُوُرو  ِّروا ُھوِح ا

َِم أَوا.  

 ط أن ْح رَُ م ،ررِن ا ُھوا ُطُروَدأَ ھذه ا د
 لا  ُِن أََ راَزِةِ ٌق وََُ َول ُھَ  ،ِ ََ  :

ن إٍن "ود َب أً أن ھذا اِّر ُھَو . ِر  وُب ُ ل إم
ن ار ِن : "َل أن ََِس ن َِظ ِوق اظ "نٍ 

) "! وق ١٧: ١رو ٤: ٢؛.(  

وطرََُ ٍََرٍة ارَ اُھوِّ اذي د َن ُُِن ِرأٍَة 
ُوا َرِت اھذه ا  ٍقُِ َُره َطو :  َنُّر، اِھذا ا أن

ن : " ود َب َُوُل  هُ . ال، ُھَو ِرََُ ُب وََُُر ن
و أَرُت  ،ًِوَف ُُب  رِِِ ." ُد ٍن أَرإٍن َُو

  َن  َطُ نذا اھ رى أنُس (اُ٩، ٨: ٢أ  ١؛ :

٢٩ .( َن ٌ ِطَ َوَن ُھا وع أنُ ن ُسوُ َم).  ١١: ١٣- 

١٧(  

 ّرِا ََ ُروا أن َذَ ِبَ ً َم د ذيدد اھذا ا  ن
 ُ  ،روُ نر  ِنَُِن ا ُ ُم، أَُ ت َُِوُل، واُ َن

َِ ِل ا َ َبَ ُروِرّي أن وا .  َِظُ ُج أن
 قَن اِ ،ِن ِّرھذا اُوا َرِت اذه ا ً .  

ُِ ًَُن  ُ اُطَة أراراً  َُ ً طُ ُم دُ ُ أ َق ورأ د .

  ن وا ، ََ ،ََُ ،َب اَ ُن   طُذه اھ
 ّن اُل ا َُ ا ،ِ ل اا .  ً ُ ُظوا أِ نو

 ِا رِح اا  َُر ُمُ ، ُو ٍََ َمأ ََُِ ٍمُ ُم دَُ
  اِح .  َِل إراھم ِِِر اا َِِو َُُطر ھذه ھ

  .ََُب ن وَس لأن اِر اََُن  ال ُ –اِث 
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اَطُ اَرةُ اُ ُُِ وُس  ھذا اَرض رِر ن، 
رَُ" : ٌر  ُ ھذه اِت ا َِِن اِح اِس رََ د ذ

وع اُ َرِ ِ َ ٌم  ،ن ". َدَذا اھ  ِ ُد ا
 ذه ان ھ َِ ا َرت اُم ا دُ سِِح اا

ِا را  ُھول. اُِِب اَُ ددذا ا ِري ُِظَوَف أو.  

  

 َِّ ٌقط  

ا  ا وا َ دُ ب، وَُھذا ا َِداِ   ن ُ د
َُك أ اِرُئ ازز أن   ،أھِل ُرو ول ھذه إُ رُس اوُ َِر

ر ذا ا  َكََِل ِدرا ،َكَم إ َ  إ ََُ ِا رن  ا
ذ د َم إ أٍص ل ُور، أُوِطُوس، . أِر اِد ادد

  َكََأن أ ول، أودُ رُس اوُ َ رَر ھذه ا رُُ َنروآ ،وِو
 َُس َِك أن َُف  دة أا َھذه ا ً َ َك ُ َنإذا أ
َك  ر ل َك؟ِ ِلن أ ِب ا  وُعُ ََُأ   ٍءَ أي

ُھ   ُ َت أنُدَك أرُ و َُِ و ،ُُِر و ،ُُدَ و، و
  ََُ؟

 ر ُ .مُن ادَ ُو . ُدوِرَك، و وَنَُ ن ُ ِرُف أ ُو
اً ٍل ٍف ِص  ر َكَ ًَِ ًَل أَ أن ،ًَ ون

ِب  وكَ ذا أرََل ِ . ُكَ  ا  وَتَُ دوا َُإ  . دو
ِ َُِ َك، َُِد   ،ةوُا َ رھذه ا  ُسوُ ِل ن ُرَكُِ

 ِ َنِؤُ ُدَك أنرُ َ أن.  

 ُمراھَن إراً، آَم أراھإ ُ َرَأ َد . ُ َنذا، أ
اً  ر َمراھُس . إوُ َ رن ھذه ا ُوا َرِت اھذه ا 

ول إ أھِل ُروُِ ،ُرَك ُ أراً  روِت . اَ َكَإ َك أن ُ وُلَُ
 وع ا–   ِلََ َكِ ِب ا  َُ َم د ذيَو  –اُھ
اً  اُس اودُ  ر َكَُِ أن ُُُِ ِِأ  ذيا . ُُُوَ  ُنِؤُ ھل

  َك ؟

ََِك، وُِرَن ََك  َُ ِدَم وَكُب، أدَُذا اُم ھُإذ أ
 َِِز اُط، ن  ا  َكُِدَر َ ،ًِ ًَك إِو َِطِوا
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أ ِطأُوُرو إ ًوُُو ر . ن راروَن ا ِأُص اا
را ِط ن ا ِدِن ا   وا وُ  . ُص ذويوا

 َِطَوُزوَن ا د ،َِدَُا ِا  ًَ ٍرأ ََ ُوَنَِ دو ،
 ُِه ا ِطن ا دطأ . ،ًا د وَنُِ وَن واُِص اوا

 َُِ د ذين، اِھرَن اِ  َل ا وَنُوَُ د ،دي لونأ  
 ِراٍت إو ِ م إَِِ . َُ ُوَنَر مَُ مُ و

 َ م موى وُھُاأ ِِط ن ُد ُدواِإ ر  رات وو ََِ
  .زاُل ُُِم ن أُوُرو آف اورات

ُ إن َن  ن، أ ِطا ُس إوُ َب ُنَر ا ر ِدراً أن
ب ُِدوِن  ا  َت وَعُ أن َ ذاھ ن ،َِ ا ِِ

 ُطراٌت َن ) ٢١، ٢٠: ٢ط . (َھَدف وع وُ َرُق َطَ د
 ،ًِ َ ،م دسُ "اذه اھ  ْرَُ ،نَُب، إن أا  ن، . أو

د َن طُُب َن ). ٣٩: ) ". ٢٦َس  أُرُد أ ،ل ُ رُد أتَ 
ِوّي َ وَھُر هُ  ا ِأَ إن ُ ِم ، أ رىُأ ٍ طُ ُ ُد أُو ت

ء إم اص ذه  ر ،ب ا إ ُِِدوِن إر ،مِص ا
طرا .  

ُ طرٍَ أُرى،  ُد أَوُ  ُ أ ِوي ُب اَب اد أ ،و
ب ا  وَتَُ ََُل إَأر ُ وأ . ُُِ وٍل  أُ َر َدھ ُرا

 ِ َن ُ  ،ب ا إ ََُل إِرُ أن َ َن  ُ أ ِ ُوَلَ أن
َِ؟ ا ِ ََُص أَُ أن  

  ّلا  َبُ أن َ ،ل ِص ُنِؤُ ن لُ
َِأ َِ : َف ِلَن ا   َت د وُنَُ َ َمَ َك أنُُِ

َِِ اِ ََِك؟  َك، وإن اِ ِص ن َد  َك أنُُِ َفو
  وُعُ َت ذاِ ،َِ َِك ا َكَ َصَُ َك أنِ َن

ب؟ ا  

 َُ ُ، وُ َُِ اِر اذي ن، ھل  و آَن إراھمُ 
اً إذا آَت  أََرَك  ُ ِ ھذه ات  ر َكُُِ َ ن ُنِؤُ
ارَ اُو ن ِرُ َِوُس إ أھِل ُرو؟ ووَل َُطِ ھذه 

 َِ ُسوُ َب ،ةوُت اا  ُ  رَكَأ َ أن ،ُرو  ُوا
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اً، إذا آَت َ ُو ُُكَ  ُُِكَ  ر . َر رَََِو ،ِ َنِؤُ دَُِ َتل أ
  ن؟

 ََُ وَكَُك، أدذ ُرَن ا ُت  –إن  ، َ م أي
ة د واٍت ُذ أ" . وأ ،ِط ِرُف أَّب، أُِا ِوي ُب اا ُأ

َُِ وَنَُ وع اُ َكِ ُنِأُؤ . ِِوَ  ِإ لُ َُأ أ
 ٍن َطي ِطَ لُ راِنُ وتََن ا َِِ ب و ا  . وھ

أُرُد أن أ َََك وأن أَُِ . وأر ُِأ ان أُرُك ُل طي 
ان و ھذا ان، أُُِن ِن أنُ وَع ا  ُھَو . ط ِكَ 

 َِِد َت وَنَُ ،ُروٍطُ ُدوِنِ ،ِ ُ ُمَُوأ ،َُِو  َر
 َِِطَرو . ٍمإ  وُنُ  ْلَإ َ ٍلِ ا ظَا ِ طُا

َِِ ًدا َأرد .  َلِ  ،وع اُ َكإ َُأ  دِ
ِِ، وَ َِدِه وِدكَ  ُوو ِِطُ . صذا اھ ِ  ًراُ

  ."آن. ادي اَظم

ة، أدُو َت ھذه اَ د َتُ إن مُ ،َكذ َُِو ََب إَُ َك
َُُو ِ َِ ُنِؤُ  َ ٍَ إ مَ أن.  

إن َُت أُ ًؤِ ًِ وُ ًِوع ا، أدُوَك َُوَن 
َُ ُن أنُِ ن لُ َ َة ر َر اِرَك اُُس، ووَُ ، ر ُ  َن

 َ ديِم ا  ََِو.    
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