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ُِث ن  ٍَُِِف ن أَرَُ ٍََِت َُوُر  ُب ا ََُو اذا ُھھ
، اَُ ُم ِرُ ََوُس  ِذاا َِرا واَُِ نذَك اُو ٍتظَُ

 أھِل ُرو رإَد ا ًددا .  ُھوا َذه اَدرِس ھ َتِذا َر
َزة ن  َُا َرا دذه اَم ھَُ أو أن ، َوُُس اوُ لِِن ر ن

ً أن  َك أو راِرَِدِف اَِ ،نر ِل ُرو أو  َلَ
َِ ھذه ا  ِنََُب َُذا ان ھ َمُ دُرَس أوَرأَ و َل أن ، . إذا

  .إََت  ،وَف ُرُِل َك اََت ا م َْل  د

  

ل ولُ اَا  

"َ ُر واِا"  

) ٣٣ - ١: ٩ُرو(  

  

َ اُوة، رِطُ  رذه ان ھ ُوا ََرِت اا  

ِطَن ان و ِررِن ا ََِِن ِر ُسوُ . ِتا و
ُروا ن،  ر نذة اطَُن ار، ورَن ا ُطِرَ ،َ ا َرا

ُ  ،ًرارام أَََُذي أا َ ُدوا َُ ٍَِ وَنُ َف مُ ًراِظُ م
  .آُوا ُ ََُِ وُع ن أِِم

َِ اَُؤ َن أرََِ إٍت  ا وَُُس ھذه اوُ َمَ ِد
َ . ُ وأرَوِع َط ٍ اِد ادد) ٨ -٥( أ ً ٌَُِ ُسوُ

 ُ َ ن ،نرَُِ ن َمَظوَن أَُ أن ِ َ ُد ا دُِدُر و
ِرھ ِ نن، وََُق اِن ا َطُ ِ ن ا ،

ِ  دَا ِواَك اذ َ َِ ِن وا ى و.  

َد أُوَك اذن إََرُھم  َر و رو َرَف ود َق ،ُسوُ ِبََِ
ُرَ.  ص رَُ ذيِوي ا ا أ  ل ، ُنُ  ِرُِح إ

) ٣٣: ٨ُرو( و ،  ذيوت اََن ا ُمِا ُا ،ِِإ و ،
 وَُ ذيُُدس اوِح ا رن . اَدة اِ إن  ولُ رذا اَد ھ ِا را

َُ ِ ِوُن أظَ   ن َِ ِدر أن َءَ  أن ن، ھرَُِ ن َم
وع َرُ ِا  . ِ ُو ، ُدَِ  ُر  ، ، ُق

وِح اُُدس روا ِِل ا ن ،ِ ِن أو) . ٨ُرو.(  
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" ا ُ َر أن َِراَُِودَ".  

 ِن ِرَِ ُرو ُھَو واٌِد ن أَِب إِت  ُح اا
َدأُ ُوُس ھذا اح ِر ن . اِب اُدس  اِم واطق

َِِِ  إرال ون َو ًَُ َِِھُم َوا َِد ا ِِ  . 
 ِ ِِ ُِ ن ھَدِف ن ُرَُ  ًرا ،ِ" : ِّوُِ مُ ،ً أو وِديَُ ".

) ل ١٦: ١ُروُل ) ٢١: ٢٠؛ أُد َن  ، ِرا ِِر 
 وِديَُا َِا ذَھَب إ ن َِِد وَذُجَُ َن ،رىَُد ا ًَد

 ً أو ن ُھم إ ًُِ نا روس أو اُا َُ َ ََُِو "، ووَع ُھَ
ل ." (ا٥، ٤: ١٨؛ ١٣: ١٣أ ( ِِر ِقَن أ َدٍةِوا 

ِِ ھ أن َُوَن  وأو أھم ُوُل أنَ َب ،ِرا َِِد را ن
َُِ ،ًو وِدَُ نَ ِد ِ  وَن إُُِ وٍدَُ َِن رؤ ،رىُ أو ٍَطر

  ).٢٢ -١٩: ُ٩ورُوس ١(ان وَُِروَن اص

 ِِ َِا ِِ و َودَ َن ًر ُ ُوُل أ ُسوُ َب
 اذن ا. ادّي ِل ِص ِِ اَُوب  ،نؤُ   ُر

ھب اذي  ُُن ِرَِ أن واِداً  رِب اَا َُروا وََد إ ،دم أود
 إ ً ِ ي ؤدُ ٍة وِع ن ِرُبَن وِن ا ُدَِ ِدن أو

ِرا .  ا ِ  َن ٍََر ُل إَِ د َنِن أ وُنَُ د ،
ِِ َ ادّي ن أِل ِم َُ أن  َن دَُِ . لن ھو

ِس  ِص ا ِلن أ دّيا ِِ َ َُ دَُِ ن ُھَو َ ُدَوُ
ِ؟ ِن أ واُوَُ م وو  ،ن ا  

 ُسوُ   ُ وُل أُ ُ د، و  ُل ھذاَ َن ُ ُوُل أَ
 َُُ د" :ا  دَق وُل اُأ .  ِھٌد ِريَِِذُب وأ 
وِح اُدس ر . ُِطَ  َِ  ًَوَو ًظَ ًزُ  ُت . إنُ 

َ وُن أُو أَ َب أَود ِِأ َوِل إ َن ا ًُروَ 
 واَُد واُُوُد واِراُع . اََد َ ُم اَُوَن ورام إن ُھذا

وَُُم اُء وُُم ا َُب اَد اُِن  . واَِدةُ واَواِدُ 
  )٥ -١: ٩ُرو". ) ناُل إُ ًَرً إ اَِد آ

َُوَل ٍَص واِد، وَن اُِن أن َُوَل ٍِت أو َن اُِن أن 
م  ََ وَن إُم ذاِھُ و أاد رَن ا ن ر، وَِا  ن ٍف
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ُ ٍَِطُِ ُن أن ِم ھذا طر. إذا م ُؤُِوا ُوع اُ ًَُ م
ھب رل اِذا ا ُروُروَنَ أ ًطذه . إَل ھَُ أن ِ أو
ھَ اُر ُدُوٍع وٍَب َُِر را ََر . اا أن ِواَن ا
 ِسَن ا َدزا َُر ذيُھَو ا ِا.  

ُس ھذه اوُ َب د ،وِدّيَُِب ا  ِِِ ن ُرَُ ت ا
  ََِ َل أن ِّوُر طُول ا لم أن ُھذَك اُو ً 

  .اَ اُم  طرِق ِدق، َب ُِدُوٍِ وَِِبٍ◌ َُِر

ِزنَ  َُ وُدََُن ا ُرٍقُط ََِ َرَزد أ  ً ُرو  . ذهلُ ھ أو
 َُُِ ُنُِ  َن  ِو رزات اِا"َ َك ." ا  ُ ُروا أ َذَ

ن أطً إ أن ُُوا  َءهُ اُر أَِ ُِدواَن ا ، ِو رَرة اا
ا َِر را ن . ذاوَن ھُُ دو ََ ُم ظَُ َن ،ُِوّن ا ا

 َُِِ نِرَ ًَوور ُ ًءم أِ ًِرَ  ُِنُ ، ِر ٍََ .

  ُسوُ َدَمَِرّي إر اطذا ا"".  

 ُن َنِ  أ ،ُِر َُدهو ُ ٍبأ  ََُُد أرَوُ  وبُ ا لُ
َ إراھم َُوُوا   ُذر  و ُ َرذا إ ،مدا ِرا  وَرةُذا

 َُن اراَِ أن َر ُ اَُود، وَُ . َُ  اُر اَُز ُد أَِ
َِن،  َُ َءَل أن ذا؟"إِ "  

 رَ لُ  ، َُل ذا؟"ٍة ُ َل ذا " وُنَُ ،ِِل ا
ُ إن َن  ُِد إ "!ُ وَدهُ َمُ "اواُب،  ول أَا ِ ًرِ َر

 ًوَ أو ،ً َُ ؤُ ُ ُوُن أو ارُق أو اِھذا ا دھ ،ًوط ًُن أو أِ
 ِ ِِ وََِ وٍحُُو  ِّرِوا وطن، . اإ ٍ مذا اھ إ  َِ

 ًذا اَدف  ًَ ُ َق . ُر َ وُل أنَُ َِِ ُمدَُد اا
رِ ون اَدن اَدم واَدد، َِ إ ا . أُوَك اذن َِدُُم

ُح ن أُوَك اذن إَرُھم ، اِرّي اَدم واُِر رَُ ُ ،
  .ََظلِِ م أن ُروا أن َُ وُوا ُِرن

ُم أُُطوا اَد َن أ ودُ ِ ا ِو رُز اَِرةٌ . اذه إھ
 اّ، اذي َن ََ ُ اَِدة وھََل إ اَ، أو ُُور 

 ِ نَر ِن اُن ھذدُء و م د ،نُ ً  . َُت اَ َ د
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  َب َدِت اد، وذا ا واِھَرت ظَ  ،ًَ ِر وُد اراً و
 ، ُھَو َو رَا  ِرھمَددروج واَُري اِ  وٌفُ.  

َر . ُمَ ذُُر ُوُس اُُوَد اَ َطَِِ َ َ اُر ذ أن 
  د"أن "  ،ددم وادَن اَدا َرِة إ تَِدُإ 

َن ن  َِ َ َِس اَِن ادم وادد، ل اَدن اَُطو
ن، .  َِِ اَدِم وادد ن واَِن اَدِن اذھ إ َِ

  .طُُ ُ َوداً  أٍص ل ُوح، إراھم، وداُود

  وُ ِل ن لرا َِطُذي أا ِ وِسُ َزَةُِ إن
ِ اذي ذَرهُ ُوُسََِل ء، ھ اُِز ا ا ِو ر . وِدَُا َ  إن

رَِ ا َدأُ  ط ِر  ًِ َرةُ إِت ا  ،وسُ ءِا
ِ ُح اا  . ذهھ ُُ دَُ ذيم ا ظَُرِض اََظَم اُ أن د رأ

 َر ،َ رلارا َِطُذي أا ِ وِسُ ِدِ ٍ ٍمِ ُطِ . د
ُوس م ْق  ا َِطُأ ِن أ د اِوِن اَ ة دِِ ُسوُ َم

ذود، اَُِة ا  ًذه  نم ھُ َب ،ًَُ ُسوُ َن مِ
َ را.  

ُ َكُر ُھُ َن ،وُ َِدِِوس وُ ذا ا ٌقَُ ًا د مٌد ھ
 ُ  ُِس إوُ" د ". ا ص اِا َرةٌ إذه إھ

 "أو " َِ اَِدة،"أطھ  ُ ِر اُُروج، ُُِوص 
  رَا  عِا ". َُا  ،ص اِذه اھ لُ  ُ ا

وت ر اِون ا ُظُِر َف َ إدام َ اَِدة ھذه، 
وس ُدا َ ُدُ َف زَر اُِب ا ذا ا ُرِظُ َن َ أن ھ.  

  وُ .ُمُ ُر ُوُس إ اَواِد  َھا َِ ًوُ ذاُر ھََ
ُ ٌ وَُوٌق َِود. ا ََِن ِ وإرال ََُ ُ َُُ  لُ .

 ِِ  وِص ُذرُُِ َمراِھ ُ ََط وُد اُُود واِوََك أرُض اُ .

ِوَُن اإ ُ  ُقَُف إَوُد . ِدوا َنِؤُ و أني ُھ دذا . وا
 ِدِوا َنآ ُ  ،ن ً َ ًر بو ھذا اُُر أََُ.  

ِ ُھَو اء ا ِو رَز اِا اً أن د ِمَُِن ام، . وراھإ
 َ ُروَنَداُود، وآ ،َوُ ،ُوب ،قَم إَُ اُھم وأھ وو ُ ُھُمُرُھم َد

 مُ ، ُأ ِس إ َن ا ًرا ًوراُ واُ وَُوا و ََُء، ووا آوُ
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 َُك ا ُوُدواَ . ً زاً ُروِوَن إ َُ مُ  ءء اُس ھُؤوُ ُرَِ
طأ زات اِن ا رلآراِب إَ ُ ھ.  

 ُ َن أ لرا ُ ُهطذي أَظم، ان واِا ِو رُز اِا
ُر  ذا  َُو ِ ُ  ُنَُ ِ ذيص، اَُا  مِ ن

ِب د أََ اُص َُ ًُِوِد وَُم ن ِل ھذ. ام ا ا
ِة . اُر دُ مذا اھ  َشداً، و ُ َل، أراِل إ ن

 ًَ َنٍِث و . ةطُا  و رزاِت اِذه اھ ََِ ُمُ وإذ
 د َء ُم وم، أطُ وُس أ ًرال،  َِوِن ا َِ ِرذ

س اذي ُُِن  ًَط ََدى ُ ِوُع  أَد أو دُِب اداِد اأ َِ
َوُ ِلإ : َ َن ُ أ" : ًَرُ ًّل، إُوَق ا َء، وُھَو ُ٩." (ا :

٥(  

  َھل َِلَ ُ؟

َُ اذن  ْن َسَ . ون َس ھذا  إن ِ َََِ د َََطت"
ُم ن َِل إراھم ُھم ًَ أودٌ . ن إرال ُھم إراون  و. 

أي ََس أوُد اََد ُھْم أود  ل أود . ل َق ُد ََك َلٌ 
 ًَ وَنَُُ دِوَھذه. ا د ھِوَا َََِ ن . توذا اَو ھ آ أ

 َنٌ وَرة إِ وُنُ." ) ٩ -٦: ٩ُرو.(  

 َِِ ُسوُ ذهھ َِِد ورا رَُ ن ُرَُھَو أ ً وِدَُ نون اَ ،
َس ُ اَوُودَن ن أٍب وأُمَُ وِدن ھم إرال . او ودة

 ُّر . اََو أُھ ً وَدَُ نوُن اَ ّو ٍءِِد إ رَُ ن . وُنَ
ِ إراھم ُھَو َدوة  ن ُذر ِنا . ََُ ،ًِ رُتَأ د"وََ"  ،

  ،س دُِب اا  ًراراِ تَِدَُدِة "إَُ ُدوِنِ  ِرََا  طا
 ِ ".وََك اأُو أن ُس ُھوُ وُلَُ ِ َل ُبط  ٍََطرِ َنوِدُ

 ّل اراوا إُ مُھ ، ط ِرقُروا . ا ر نذا  نو
 َطُ لَ ،َِ ِل ا ُبََُ  ذيّر اِذا اوا ھَُِن و

ب ا  وع اُ ِل وَنُِؤُ نذَك اُو ُ  م ُذرَك ُھأُو ،
 م اراھن . إِطَ َ َذه اُس ھوُ َب) ط٣ :

٢٩.(  
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 ،و رزاُت اِإزداَدت ا ُ ُ  وٌرُ ولُ رَب ھذا اَ إن
 ُروا  ؤوَت اَُظَ ُ .إ لُ ن ِم را  ، و را ِِزا

  وا اََُر ، َن َنِرُ واُوَُ  ل أنراُب إَ َرإ
زة اَ، وا . واَُص ُوع َُِت اُس ھذه اوُ َُدأ وإذ

ُم ُِوُوٍح َُ  –أو ن وِن  ِِد إَر اَُود  -َُُم  ِن اِر 
 ُ م  َن َنِرُ مَُوَ أن  مَُ ؤوم وَُُدَر ِزْلُ مل وِط

  .إِر ِ وإر دِرِه ِِم

 َا ِت اذه اھ )ُس )١١ -٩وُ ◌ُدِم ،
 ُِر أُوَك اذن  إرال وََ ٍَِل  اِب اُدس ن ونِ 

َدُھم ن ِل اص َرُھم و رَُھم وم ودَُ  َق . َظمَدى أإ 
  ٍلَ َظِم لراإ ًِدُم أَ وَف ، ِ  ُِِِ

ة، رُن اراَدِة ا ُِر إُ   سدُِب اا "َأو ا  ا 
  .َُُر أ ُوت ذاَت ٍَر ُرّ 

 ُن َُو ذَك  ن، وََُِ ُدواِن ِن َوُض ُھَا
 ِر وُطُرِقأ َ ُوُطُر ُرُم أَِ د . ل ُھَوراب إ وُنَ

ِة واِر، ُھَو أَظُم ٍُض  اُل ا ِن ُل َن اراَدِة ا رُ
س دُِب اا . رأُ أن ُثَ ،لا  وٌدُوَ ُُ ُُض ذا اھ

 ِِوع وُ ِن َِراٍت واَ ُذوَنِ  َلُ رَد . ا ،نو
، أَن ُم ِث واٍت ن إِِ، وُ َوِِ ارة  ُا  مَُ

 ًِ" :مُُرَإ ل أ ،ِوُُرَم إَُس أ) "... َوُ١٦: ١٥(  

س، ُرَ ُ ص، وُرَم  دُِب اِب اََ ُ دِرُك أُ د
ع و دَُا ِِطَ َ ،َُص أن ُِ ُن ُر َكُدود، ذَا ِ

 أو   ُر إَوَن اَُ أن َ ُ َن أظ . َ ُر ُن أ  أي إ
ُر ذيُھَو ا َ ص، أو أنوا . ھ َِا س أن دُُب امُ اَُ

 ً نذ. اَم ھَ أن ِ َس ُ َم أُر ،ُر َ نر، وا ا
ر وِا َ  رُ ِرُسُ ُن َكَم ذوُرصوا َ ُر . أن 

ََل اََ اُ  دَُض ن ھن اََرَِن، اِن ُدواِن 
س َُمُ  دَُب اا ن ِن َ ن، ُھَُِ َ ُھِ ن.  
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 ِا طذا ا َل  نَن ا دَُِ َأ ، َذه اھ َ
 ِ ن َوُ ن : "ا َُ َوِھ ًأ َل ِر ط َكَس ذو
وُُق أٍَد وُھَو إِوا .َ راً أوَ  ُد و داَوُ م وُھ ُ  ،ًا ر

. ُ ََِت ُد  َِب اِر، َس َن ال ل َن اذي َدُو

ر ِ ُدََُ َرَا إن  َلِ . ُتََُوب وأ ُتَوٌب أ ُھَو 
  )١٣ -١٠: ٩ُروُِ) ". و

 ر  ُ ،حھذا ا  ُسوُ َُ   ًء نُظ  ُف
ف ر أن َ ُ َدة . أُا ِن ُطُر أو ،ِِد ن ُِرُ ل

 ُ ِ  .  ُف ر ُ ٌن، وأإ ُ و ِ َر َُ أن بُِ ُن
 َُ  ُ وَ ُف رََ ُن ُ .إ ِِل ا ن نو َر ذَ ،ء

ُر وَُل وُوُن  ُ، وَن إُء  َُ ا طرَن ا رَقَا أن
ُر  ُن وَُل وَُوُن إذ َ ، ُھَو ُل إرِِع  َُ ا طرا

واِت ِن ارض  ء (ا٨: ٥٥إ.(  

 ُا ِ َقَ ٌت إو رََ طَُ رَضا أن  . َنؤُا نو
 ً وَما ُ ُظَ  ُد َُؤ ً ِِ ًوُُ ُواََن . إذَك ادأَ أُو مُ

َ ُدوُر  َرة، ودَُ رَضا ن ِعِا ََِرُ ورُُوَن ھذه اُدُر
 َُ ذاوھ ،َوِرھِ وَل َِوَُن ا زٍءُ ِ ِء  اَا 

  وي ،ُ ُدوَدُ  وٍنَ ن زٌء َدوِرھِ ھ ا ، ِ ا
َُ و دَُ    ٍتوُ . ُروَنُ َنؤَُض ا َل ھذا

َك ا  ِحِرَدِم اَُِِ واُ مُ  ،م َس ُمَُ ِ َََِ َن أن
  .ذكَ 

 ِ ذيم اَذا اھ إ  ا ُظَر  وَنَُ أن بُِ ُن
 ة وُوُ اّص ِن ِ، وُرُد أن  ا ََُش، و

 لُ ،ضَا ِ ِبِ إ ُِوُ  ورَُُد ھذه اَوا  ََِِط 
 َ َُ   َقِد   ِب . اا  َِ ذيا َ نو

َ  ًوُن داَُ  ،س دَُب اَن ا ذي َدوا  َا ُس، وا ددِر ا
 َُُد َورُ رة ا ا َُو ِِد ِم . ُدوو رَُ ُ أ

ُ إٌ أَر َِر ن أن ُو َُ  ََِر واِِب ھذه  ،قد ا.  
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 ِر ن ُروِجُا  ُ ُِرُ ،ِ ُف رو ِ ُر َُ 
 َ ٍَطرو ،ً َوُ ِر ٍَطر ُف ر ِِوَ ،ُدودا  ُ

َر إء،  َُس إََُ . ًرَن وُرَِن ذَ  نء (و٥٥إ :

ُر وَ ُل  نُ ). ٨ َُ  َوُ . ،حذا اھ  َلُد َل أن
َظِر ھذه اَ ُل  ن إء،  ا ََُو ٍَطَِ َر ذ أن 

رَ اَ ُل  وأن  طأو ا ،َُُ  ُلَ ذاو ، َمَ أن َو 
 َُ َر ر  .  

َظِر ھذِه ا أَر ُ  ن  ِِن  ا َََر ُو َذ ُج أن
ر واِا ،ِ ِح ا َودرا ِِراَء َل ،ءِل إ ِدي

ُول رُس اوُ  ُِھوا َذه ان ھ رََ . ِتذه اھ 
ووَف . ا ،َوَف رُِط ُوُس ارَر ن َِِب إرال

ِ إراَدِة   رُ نن، و ِ ِرِن إ ٍح لراُس إوُ ِدُمَ
 ِرِإ  نا.  

 ِر واِا  ِدئ َ  

ُ ََُوُس  َِدئ   أن َو ََِل إِرا ِن 
ِ ِح اوُروث. ھذا اَ ُر َصا ل ُھَو أن وَدأُ اَُروا . ا وَ

 ُوِد ھٍل ُؤَِن أء أ .َ دو ًدا ُذووأ ،ِ َ ُأھ 
 ٍ  ٍَدَر  ِمَ  ُوأر  ُرَو ،ِرا ٍََ  وِرُُ

ُِوِف اُ ِرِآ   َِا ف ن ،َُ . لذه اھ 
 زاٍت ُرووُن َذوي إُ . َنَطَُن وُؤوَ وُنُو    َِ

ھوِر ا  و را ِزاِو و را ِراُِ  .   ھذا نو
َُُ ون د. أأ َِد َس ُ .دط أو َِد ل . ِو ردأُ اَوا

ل َد ُوُس واَُق ِِر وا، ُھَو  وا صَ أنَر  ا
  .َوُروث

 َِ َر َصا ح، ُھَو أنھذا ا  ُسوُ ََُُ ٍن ٌَدأَ
ُِذھ  رات ل ، ِ ِشَ ِزَمَ ن ُذھِ َ راٍت   ُ

 . ُ د ُرِ ص  ِ دأ اذا اِوُم ھُ ُن َنِؤُ ُد أنر
َطَر َت وَر ھُا وأن ، دُر ادُ ن ُن  َدأُ . أَن ھذا ا إن
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َطَرةُ  َدي ، وُن ُِ ب أن ََر  وُن اَُ دھ ،ً
َطَرة َن ا وع ذاھ.  

 َو أنُھ ،ُس ُھو ُُ ِث ِدأٌ ُرو  ٍس َؤُ ُرَ َصا
 ََ أم ًِ ًأ ِ إذا   ن، أوَ َن أمِ ِوَ .

ر ّن ُو وُوب َز اَُس اوُ ِدُمَ .  ِنَوأ ذاِن ا
اً  رَ راً و َ د وَُ م ِم رَِر . َُ ،َكَم ذُر  ً ِِ ًر

ُ أََض ُو، وذَك نُ و  َرهُ، وأُوَب وإ بَأ َ ُوُل أن
  .ُدُم ُوب

َد رأُ أنَ  أََض ُِو،  أن ُدِرَك أن ھذا اَول ُھَو 
ُ َُر . ٌَِر ِزيّ  وَھِرِه أَ  وُھَو  َرھَأظ ا ِ ا َ

 ُ دا و وُ َه ِِ  ََُ ن ،ُوبَِ ُ َُ . وُعُ ِدُم
ُ إن  أ ًِ ِِ زاِمِ َوَة دَم ا د د َ  رِوَرة ا ھذه ا

ُ وإوَُ وأواِِ  أراَد أٌد أن ََر  ُذاً، ُهُ وأَض أُِ أن ِ
 ِِ  نرس اا لُو) ُو٢٦: ١٤ .( ِ َ ن ،َكَم ذُر

 َدِوا بُِ أن  وٍح أنُُوِ ُمَُ) ُروجُأن )١٢: ٢٠  ُ وأ ،
َ ُ َ أن ). ٢١ -٧: ُ٤وَ ١(ُِبُ ل إن  َ وُع أنُ ُمَُ

َُوَن ظ ًدَرَِ أ دُ ِر َ ُواِط َِه أيَ ٍص آر، 
َُ  ن ور ُواِط ُدو وَف.  ٌ ر ٌوَرةُ ذهت ھ

ِرَرِة اا   ِز.  

ًة أُد ھِ  رَ ٌَدة َ ُ تََرَء، إس ا دُِب اري ا َُ ر
 ،ُ تَُس "وَِ ُثَ ،ددھذا ا َ َُِ َدي ،دروور آُ دا أ

 ، وَل ُسوُ"وُ ُتََُوب وأ ُتَد، ." أُروواُب آ َن
" َدي ًأ َف  أ َمَأن أ ھ َُِ ندد، وذا اھ َ َُِ

  ."أَُت ُوب: "إطَع ُ أن َُولُ 

 َة ُوب اُل واُِدع، وُدِرُك َف َش َد رأُ  ِ
ُم ِ أن ََم ذا أَب ََُ "َُب،"َُ وى إِِ، اذي ُھَو 

س آُرود ذَك اواب دُِب اذه . ان ھ سِِح اا 
 ِل ا ن  َر ُ د ِ ِ  وِنَ ن ُسوُ َب  ،َ را
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 دُ  ُ د ،ِ ِل  داءة، وأطُ ،ًَََُب . أ  ً ُن
  ًُن اطة، و َن وِن ِ أ أ بَُوب، أو أ بَ .  

 د ُُء  وُھَو أ ، مَُا طوَل ھذا ا رىُأ ٌَظَُ
 ً اَُوِم اُِر  ُ ُز َرُ د ،ِم ُھ َن ا ّدف اَم ا

  ِإ"َِل ." رإََل أن أ نو ،ًرَ ومَذا اھ ُُِوَف أ
 َُُ ا   ووا َ ا ََوا اُِوَ أن  مُُ ََُك أذ

ب ا طذا اھ  ُسوُ . ذاھ  ِ ُد دَُ رِإ ِ َُ و
ُ ُوُِ اَدفَ   ،حا  َذه اھ  َُُُ  ِ ّ را

 ُِھوا : ٍَِ َدُقُ ل ،َِ ِل ا ُبََُ  صذا ا
 َِ.  

اً، م إُِر ُوب  رَ راً أوَ ِنَوأ ذاِن اَل ھَ َل أن
ُ، وَس  َأ َ ن ،صََِ ٍَِ ٍلأ  ِب أََِ . ُرُ ذاھ
َ إر  داً َُوب َِ . ص؟ ًََ أو ًأ ُ ُر ل

 ًَ ُر لِ َ ٍب أن َِِ ُمدَُد اا ُرُِ ، ً
ُ إََر اَُود  ،ص.  

رھذا ا  ِنَُِ َد . ُن ُھَو ََ َِد أنَ أن بُِ
 َُن اَدِل أن َر  َُض اص  أ ُظنَ   وأ ،َِطَرَ َت

  .و َر آرن

َ ُردَ أن  ُ َو أُھ ُس ُھوُ ِ ُمَُ  وَھُرَ إ 
  وع ا ِل َدة، وإ ا ُّا ِ راِت وإ ،َا

ِوأ ِرا إ َ ُردَ َدَل أنَ ،ِ ِلَ ِب ا . نو
ُم أً ھذا اُض دَُ ُسوُ : ن َر أن  ،نِرُ  ُ وإن 

َر ن رََ  ًَُ ِ ِ ،َنِرُ وَنَُ .  

ِب  َن ا َن ذا وَنََُ ،مَُد ًُو وُ وُسُ َن إن
ُس ُھوُ َُُُ  واُِؤُوا وُِوَ ء أنَِن ا رَا  ًا د .

  رَ  ،وُرونَُُوا وَن ا ،ِدِهد َلَ ِّوُر طُول ا َن
س ن َظِر َب دُِب ان ا ُوا ََر اوَن اُظَ .

َُروَن َن اُؤَن اوم م رأُوا  ھذه ار ا اُو َن 
ة، ُرمَ  رَ س ودُِب اا  َِ  ٍََر زاِوَ ُل َُ ِوَ . ذا
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ُوِس ھذه ِر اأ َ َنُِ ءوُد اََُن ا . ََإ ُ ِنإ
َضَ ِوي  إِر اَرِق َن اِة واَوت، اذي َن  إُِر 

د واِن  طُ َِوِس  ودَِِ، أو  رَ ر ان : (إِو
٢٧، ٢٦ َ ٣٠، ٢٨؛.(  

اً  اَُوِد اِء أن َوُِوا اَِرَة  د ِب َن ا َن ذا
 ِّو روت اَوا َ و رَة اا رَ  أنَ ل ،َرھ وَُ م  .

ا َن  ًم أن ُؤُِوا أن اَص واِرِ  أن رى ذ
 ً َ َسَن، و َلَُ أن َ ِ َِ  طوة، وو َدن ھَُا

 ِسِوا َِط ًَِو ًوُروَ.  

 َن  رَ َوُس، وُھوُ َجذا إ رى أن ًأ ِ
  رَا َ قِذه اَم ھَََ  َِرَراِء اَ  واٍت ِِ ن، إ

ن  ِطَا إ َِِر  رَِك اَف ذو  ،مُا ِا
) طِرٍق ). ١٠: ٢ -١ ٍنإ ٍت وإو َج إإ ُ أ ِِواَن ا

ذه اَب ھِوَ ،َ ط  ررّر واِا َ ِطَ َُدو ،َِِِ
ن اَُوِرن اذن  رَن اِا رَن ا ًداِو ا َُوَ ،ُِِھو َ ن

  . ُوا  ارض

اِونَ  رَم ا د وسُو اَُُ أو  َ َِ َنِِدَُ ُسوُ لأ
 ِاَِووا َ . ٍَِ َِِا    وَنُُِ واُ د ،َ

ًة، . أُرى ر لِھ ِا رَل اُِ"  ًوَن داُُ وَن  ا رم اُذا أ
ؤاِل ُِؤاٍل آر؟ ور، " اَُا ِا رَب ھذا ا"؟ َمُس " ووُ ونَ

 را ُر َر أن و ،دَ  ِ وَنُطَر ھذه َِِاَء ِر   َبأ ،َِأ
َُ ُوُل ُِو . . ذا َُوُل؟ أََل َد ِ ُظَ ًِ" : ًول 

ذاً َس َِن ُء و . إ إرَُم ن أرَُم وأراَءُف  ن أراَءف
 َِمَرَ ذيا ِ ل َ ن . َِِ ذا ون إَِرِ ُبوُل اَُ ُ 

ِ وُ َدى ُ  ِل ارض ُو َك َرِأُظ َِ َكَُو . أذاً ُھ
 ن َء َُُء وَ ن ُمَر ".) ١٨ -١٤: ٩ُرو.(  

و َوُ ن ُسوُ َلََ ن إن رَأ ُُوُُو َُُ ُبُ ونَر
 ََوُُِوب و ن ِِ . ِل ََ ،وابَؤاِل وا  واِرِه ُُس إوُ وُدُ

ِد ِدِه  رَُ ونر َ َُق أن ًد َسَ ُ راَض أِطَرُح ا ِِِر
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 ُا ََُ ُِضُ ََُ ن ر را  ََُ أن ِز . ُ ُدو أ 
َُ ا ،ن  ُو ِ ُ َرِظُ  ،ًدا رََُ ًور َق َ دِل أنََن ا

َرِت اَر ا وََت  اِِرن ِل اِ .  

 ،َِّرَؤاِل ا َم اؤال، أ ھذا ا  ُسوُ واُب"ن أَت أ 
ُم ِدُم إَِرًة  ًَت اَِرَة " اُن اذي ُِوَب ؟
 إر َِد ا ََ ُا) ٦-١: ١٨إر.(  

ِرّي  َا ُُِ ُن، و طا ُُِ ،نِ ٍرََ أ َرةُ ھِا
ن طُت اَ ذيا ن  .ا ٍَِآ َِ وُبوُھَُت ا ُوُم اَ د

ت َُوَل ذا  ِرّي أو ا َا َ ُن طمُ ا ل ،ن طَن ا ٍَ ٍَُ
ُت ُھَو  ا َو أنُھ ُِواواُب ا؟ اَُ َُو ََُ ُدهُ أنرُ َف نَا

 ٌدَ ذان ھ زاٍءن أ ً ًءَل إَ َر أن رَُ أن ِِن، و طا 
ُس ِرِض،  ا ُُِدَ َن ًءلُ إَ ُ رىُزاٍء أن، و طا

َُ َُوَرةً داَِل اِزل رُض اِراُر واِرا َُِ َل أن . مُ
ُ  ََِطُق ھذه طِس ا ن ونرو وُ َِِ  ِ  َرةِا

ِرََا.  

 َن ِر ُم ذيا َِطا   د دَُا ََ ََا ُد ُھَِ
ِأ  ِنَر ِنذِن اَوأِن ان : "وَِ ُء وََ نَِ َس ًذا

ََ مَر ذيا ِ لَ) ". ١٦: ٩ُرو .( ُ وا ُ ِزَرَا َُا
 َِن اِر  ا ِطھذه ا   دَُِا ِ ِر  ُنُ 

 َِِدِ . ََِِل و ًَ َس َصا ِن ُھَو أنََطِن اُم ھذُز
ا َِو ًَ ل ،ِل ون َِِر وِوإ َِو َِ.  

َِن ا  ِِذِج ا َظِم ان أ ٌدُِوُب ُھَو وا . َدأَ ر د
ً أنُ ل رِِ ھ َ َدھِِ و ِِ إِزاِع اَرِت  ظ ِِإ

ون د َرَع  ٍَك،  َُُ . ر ُر َ ءُ و ِل اُُو
 ُد َرَك ََِب  َِ، ا م َِْ وم ََِ وم  ِرُف أ

 ِوِدِه اُُ ْزھُِ.  

 َنر ِة دُ َِِ وبُ ِرَكُ ِوُل أنُ ُ َن د ،ً
 َُِرُ ٍف ٍل ًِ ُفو وبُ َلَ أن ِْطََ م ُ و . 

س، أَذ ُ ھذا  دُِب اا  َن ا ِزَوِر ا َظِم ادى أإ
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ُل ُوب  رء (ا ِثََِض واروا ِ ا  ذي دأَبا
 ص، إوا َِِذو  ُر ورُُت ا أن(  َُ ٍن إ ،

َ " وق،" رِ  ذيض"وا رَد ." ا  ،َرَجأ ُ َُ كوُھ
ض  روا ِ ا  ًِدرا َدھ) نو٣٢ -٢٢: ٣٢ .(  

أن َ َن طرٌَ أُرى ِر ن ھذه اِ ، ھَ وِل 
س دُُب اا ِ أو َط ًَ َلَ ن وَبُ َمَُ ِوُل أنُ :

بّ " رِظِر اَإ"!  مَ نو ب رَر اِظَ ُوب أن ل ً ُ َ  د
ُوَر ُُذ َدُع اُ "وُرُد ُ أن َُوَن أً . أن ُراَِب َ َلُ 

راھ ". ًَ َن ُوب  ُدث،"أ وَرُُُل اَ " م ُ أ ََِدَر
بّ  رِظْر اَ . ََرجَك أذ ََُ ِذِهَ قُ ُ َ ذا . َد ،َو

بّ  ُُِ اُن أَرَج أو َُداً، ذا َ أَُ إ أن َِظرَ  را . أ
ِدس ." ر ُج اََرج َُوب"أَُ ھذا  دِد اا  ُسوُ َب د

 َُن ُُر إ إِِر  ُِد أَأ ،ِ ل ،َ ذي َس َرِا ر أنَ
 َِ  ُوب"وق ".  

 وُ ِ رإ س إوُ َرَةإ إن ،َ طِس ا ن ونَرو
 ُُرَذي َذُس، واو َُذي طرؤال ا ھذا ا  ِِّ واٍبَ  ُز َرُ

 رن ھذه ا سِِح ا ري " : ھذا إ رَل اََف َد
ؤاُل اََِ واھون ُذ ظُورِ " ام؟ ذا اَر ھ  دِن  وذھ

ُ دَ ُوَُد َ. اَن  رِ اِر أ ُ ِ ُرُِ ءَِة إ وُُ  ٌد :

رّ " ُِق اِم و ا ُِ َ ظُِق اور وُر ا وَُ . ُِ ب را أ
  ).٧: ٤٥إء ." (ُل ھذهِ 

 َا ُِ ُدرُ د ُر واِھِر أن ٍ ََ  ََُ ،ِِ َض
َ ِرَزَُر وِظُ  ،وداءَ ٍ َِ . ر ا ُس أن دُُب اا ُرُِ

 ََِِ وٌد ُھُوَ . وَنُ أن ُُُِ  ر ا ناً، و رَ ُقُ  ُ
 ُ َِ م و ًوداُوَ ِوِدهُُوِ . ر س ا دُِب اا  ُ ِدُم

 ِِداو ِِ واِھَر  ِرُزُ وداءَ ٍَِ ٍ َِ.  

 َون ُھ وَھَر ِ ُمُل إَُ . ًرا رِ َس د  َوُھ ُ . 
 ِ َدَمَإ َ رأُ أن ،َطل، ھذا اراإ  ِررِ َُِون ور
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ظا َُ ُو  ُ َرَوداء أظ ٍَِ ٍ َِ . ھذا ُھَو  ِ ُد
  . أن َُرَف إُ  ُُل ارض

 ِِا ُر َِِأ َ واِرِ َطُس ھذا اوُ ََدأ" : لََوُل؟ أَُ ذا
ؤال ُھَو أنَ  ) ١٤: ٩ُرو) " ِ ُظً؟َد  ھذا ا  ِِوا وَھُرَ

َ ُُل َ ء ق، وأَطُ ٌدَ . ُج  َوُ ،ءَ لُِ ٌِم َ أن و
أو َرأ َِ د إ ن ٍب ورَ نِ  . دا َِ 

ِا را   ءن إ ُسَِ ،ِت اُس ھذه اوُ  ُمُ ا
 ُِِؤ" :راً؟ُ ُ َر ن أو ب رَر اِ رَف ن ن) " ١١ُرو :

َ َب أٍص ل ) ٣٤ ُ دء، وَ ن  ُفرأ ُ
 ُُء أن ََل رَون، ٍب َ ِرُ أٌد ِواهُ   َكُل ذَ َوُ ،

  .ذكَ 

 ِِا ُر َ ِّوار اھذا ا ُس إوُ ُِر مُ" : ذا  ُوُلََ
 د؟ ُوُمَ ْن  ََُ ِوُمُ ن . ِوُبُ ذيُن اا َت أن أ لَ .

ِِ ُوُل ََا لَََأ   ٌنطُ اِف زَِ َسَ ذا؟ أمھ َ ذا
ِن أن  ََن ٍَُ واَِدةٍ إًء َِراَِ وآََر َِوان؟ طا) " ٩ُرو :

٢١ -١٩(  

 أن ٍَوُُِ ُسوُ ُطَ ،ونُُ ماَءهُ وھ رُ َل " ُرَ ذاھ
 ُرَون ذا اَدف، ون َم أن دَ  ََُف ُُِن أن  ! َََِدل

ؤال ُھَو، " َُ َُ  َِِ وَُ وََُ؟ ھذا ا  واُبَف "ا
َن أن َِرَض  ط ُنُِ ل ِق؟ا  ِرَضَ ٍت أنُو ُُِ

ِن إ طن ھذا ا ُلَ ذيِرّي ا َا  َدي  ٍنُد ِط رَُ أ ًء؟ و
  َ ،ْن ُن َ  أ َُ َدوِر ُِرَن ِ وََِِن ُ؟

 ،ُس ُھوُ ُ دُ ا َِوَل ا ٌل ٌلََ ُدَوُ وبِر أ 
ُِ ؤال ذا اھ   ُبُ ا َر طِل ا نرَن . ؤاٍل آ د

 ِِز  َش ًا رِو ًَ ِسِر اَن أ ًداوب واُر أََُ . َرَطَد إ
 ًر ًُروَن أََُ َدوِرِھمِ واُ نذا ،ِِِدن أ ٍَ َ واٍرِ 

ُ . َِء  َك اَرة ِح اا ُل إَِ د ن نِن وا
َِك، ُد أنَ  إََرَط  واِرِھم، وأَم دُ ًدِھَََِ " َ ً امَ "

س دِب اا  ٍرِ َدَمُر أََُ  ،ٍتإ َِِ رََوب، إأ.  
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َِِ ا  د أرََم ُ أوَب  اوا ُِن ِل ٍَل َن ا
 ََوب ا أ ُطَ . ُ رَحد ط  ،ِقَن ا ًَِوب أ أ

 ،ُه  وَبذا "َل أ ُِرفَ وب؟أ  ِقَِن ا"   

واِت وارض؟" ُت اََ د َتُ َنَت؟ أُ َنَرَح  "أد َطو
 ُ ًَِوب أأ   ،س طِن او ،ِ ا َِوَُا  ومُِن ا

 ُ أ َِد ْنَُ مو َُ وب ن أُ م ،َرة رىُأ رِق وَِن او
 َطَرٍةَ . َرُحط د ،َُ َء ا ًر ُلَ ُسوُ ُدَِ وُھ

 ُنُِ َف ن ؤاَل ا َ ِوَبَ ت أنُِدود و اِن ا
اِف ُطٌن ُ" م َُل ُوُس، . َض  أِِ وَرِ  زَِ َسَ أم

ِن أن  ََن ٍَُ واَِدةٍ إًء َِراَِ وآََر َِوان؟ طا) " ٩ُرو :

٢١.(  

َِظُدَوٍل ذات أ  وَنَُ نذُص اا ، راِطوُد  
 ِ وِن َرَة وَنُِ  َِِ  َِ طَرَةَو َطُ َدةِ َذا–  ً 

َ  ُ اُوُوَق يِِ  . م ِع أِا   َِ  راِطوُ د
ا  ًََطُ ًَطُ ِِط ِريََ ٍنِنر .  راِطوُ دا َُوُُا

َم أِن أدا ً وَن ؤدُ َ ُ ُلَو ، ؤوَوا ََط ِرُك اُ َم
 َُوُ ذيِب ا ا . ،ِ ُشَ ذيِن اِن ا ِرظا ضَِ ن

 ُ وُن أَُ د مھذا ا َ ََُِ   ،ََطُا ِ َدِة وَمُ ِوُم
ِ  ًَِ َطَرًةَ َُُ و ِ ُقَِ.  

 ٌَطٌَُق، وطُ ٌنطُ َِد ٌِكَ َ أن  ِ وِتََُ وَمَُ نو
ََُ ًوُت  َِس ظً ِدُ . وَطَرةٌ  َرهُ  راِطَك . وت ُھَ

اِ و اِراف رَن ا َِا  راِطوُِد  أ . ِ ا ا رُھَو ا ُ
 ." (را اراف اَظم"واَظم رال، وُوُع ُھَو  َوُ١١: ١٠ ،

ِِك اُُوك ذاَت َوم، وَف ُ وُع  ًََِ ) ٢١، ٢٠: ١٣راِن 
ُُب ُوُس ُھُِ  ٍل إِرا ،ِّدِم ارِ . وَرب ارب

. اُوِ َ أنَ  ُھَو َُِك اُُوك وَرب ارب، وأنَ َ ُل ََ ء

  ). ١٥: ُ٦وُوس ١(

ُم ُوُس اَوُوَع ا ّذه ا دُ مُ د ،َِت اَ
ََِن ا ِنَوَ ن ُرُِ" : َََُ َرِظُ ُد أنرُ وُھَو ُ َن ذا إن
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َةً َك َُ ٍبََ َََِرٍة آَ ٍةَِ َلََإ ،َُ ُو َنَُو . َِ َنَُ َِو
ھَِ دِدِه  آَِِ ر ٍَد  دََ َقََ . ،ھ ُن إ َد ًأ ا

  )٢٤ -٢٢" (َس َن اَُوِد ط َل َن اَُِم أً؟

  اِب  ِوَ ا ِطا من أَھ ُُِ َ ُت اھذه ا
َوُوع، اذي َرِض اراً، د َدأُ ُوُس ِ  ھاُدس ون أَرِ 

ووَف ُظُِر َن . ََِرِِ  ُوُوً إَِ  اِح اِدي َر
 إ  ،مَُا َص إَل اِوُ أن ًت دا ِ َ طُ م أندَِد اا

ِب اَرد، . اَُود ذا ا ًوَن أَُ مراھإ ُ َض وَ د ُُدهَن و
  ).٣: ١٢ون (راھم أنُ ل أَُِم ارِض َََََرُك راھم 

َد َوٍع  رَُ ْنَُ م مََُص ا َر أنِظُ َن ُھو ُسَِ وُھَو
َوُد اََُض اََر د ُ  ط ا َدَا ِ طَُن ا" .  ُُولَ 

. وَ أ ًَدُو اذي َس َِ َِ واَ ت ُوُ َوَھُ 

 ِ َءوَن أَدُ َكُھ ُ أ َ مَُ ِ مُ َلِ ذيا ِِوَا  وُنُو
 َّا) ". ٢٦ -٢٥: ٩ُرو(  

 ُُِ د ُ ُر أِظُ ءَن إ َِط ُسَِ مُ  ن ًزءاُ ُمَُا
 ٌَن اَُوِد َُ اذَن َُُون  َِ َكوُن ُھَُ ،ا) ٩ُرو :

ََد اِِس ن إء، رُِط ُوُس ). ٢٣، ٢٢: ١٠؛ إء ٢٨ -٢٧
  َرتُِذ ا ِ َن ال وران إ ِوّيَ وع اُوَذا اَن ھ

ا ،ًِ ُبُ د ،َ رذه ان ھ ُوا َرذا "ِت ا
اِر اذي . إن اََُم اذن م َُوا  أََِر اِر أدَرُوا اِرَُ . ولُ 

ون إرال وُھَو  َ أَِر ُوِس اِر م ُدِرْك ُوَس . ن
ُوسذا؟  . اِرّ  ِل ا ُ  ل ،ِن َس َكَل ذ ُ . مُ 

َد ِر اََِ واَُطَدَر . إ ونَِ  َُأ أ وٌب ھَُ ُھَو 
  ).٣٣ -٣٠: ٩ُروُ ) ". َزى َة ََرٍة وُل ن ُؤِن َدٍَ وَرَ 

ُروا م و م أنُِ ھل  وِديَُا ِا رذا اھ  ً َن
 ًَن اِراِن،"اُِظ واَُم، اذي َن  ِرا " وِسُ ُق و

 ََ ھذا اَط؟  َُا ََِل ا َب وِوَ ن، أن رَا) ٣ :

٦ -٤(  
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و رََن ا د ِنا َِِإ  ُِظواُ َن َدرَُن وِ ظَُ َن
ٍب . اَُوِديّ  ََ ًِزَُ ُنذا اَن ھ ،َِا ِِ لُ َلو

 ََُ ُن أنُِ َصوا رِا ن ََِِدِة اا َِِإ  َِظَُ
َ َ اِ اِم .  ِظ ُوسِ  ط ِرقا ِِِ ِل ن نو

 ب را َ ُه ذيا ِِِل و نق، وَِق ِدَطر  وتََن ا
، إَََف ُوُس إَل اِص، واِر اذي َن  َِرَراِء ا  وعُ

 ِ َِ ِ َ ِطَن، واوع اُ وَنُِؤُ نذَك اُو  . دُ 
 ّ رَِل اُ رِل ھذا اِب وَ  َِو ٍ ُھو ٍة َھز َِِ َن ھذا أن

  .ُوُس

إن ُُم َذُُرون، َن ھذا َوَھُر ُ َُ وُس  اِت 
ذه ان ھ ُوا َرا ُھوا َ . دادذه اھ  ُن ُھُِ ُ إ

هُ : وَھَر  رَز ِ وُ َُورِن وإ وع اُ ھ َ َِا أن
: ُ١ورُوس ١(َُوً، اُر اذي َن و زاُل َر ََرٍة َُِوِد 

٢٣ .(  

 ُوُ ن َرٌَد أْم أََ م طَا  َذه ا وُدََُر ا  ذا س
 ، َِ ِ َن  ِ َ  ِطَ َوذي ُھّر اِا   ل، أين ا

وع اَُِ ِن نََُوٍة، . واَِ وع اُ ََ َدَ طذا إِ
َِد ادَر اَِ َل أن ُا ََُوَإ د ،قِق ِدطر  ّ

 ُ َلُم وُا َم"اَُوَل اُم " َرظَا) ١٣: ١١ُرو.(  

  

ِ لُ اَا  

  "ذا ََ َ أن أََلَ َِ أُص؟"

) ١٣ - ١: ١٠ُرو(  

  

 َؤاٌل طَرُ َول ُھَذا ا َُُذي وواُن اُا  ٌن َ ُ
 َِدَ  ٍنِ  ُسوُ وِلُ را . ،ُ ُسوُ واُب َنْن "وِآ

بُ وع اَ ،ُْص أَت وأھُل َِكَ  ر) ". ل٣١، ٣٠: ١٦أ .(

 ول إُ رُس اوُ َِن ِر رِِح ان ا ِرُبَ َنُن ا وھ
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ؤاِل أھِل ُرو ا  ددِد اا  واٍب ََأو  ُدَِ وا ،
ُول رُس اوُ   ُن َ َُذي طَرا .  

 ََِ َدُمَُ د" ُُصَ " وُنَُ ، َن  ٍعِل أَِ ن
ِر اِ َِ ً ِوُل ُھ  ًَِرُ ًؤأُم اَِ نذن اؤُ وَنُِ

 وَم اِِ  . َ ِدُم اَ ُن   أ ََِدَر ،نؤُا َ َرٍة
 ِ دَ ِدمُ ھذه   ٌَرة ِمَد َس نؤَُر ا أن ًدِرُك داُ

ا . ََِ ُص،"إن " ر  ً"ذَُ ". ،ھذه ا ََ ُدَرَ و
ؤال،  َرَح اط أن "ذا؟ ن ُذَُ " ذان ھؤُُر ا ُ د

ؤاُل  إذا ُوا َُِن أو َُِذن م ا ؤال، إذا طر وُن . اَُ
  "ََُِن أو َُِذَن ن ذا؟"ُؤاُُم، 

و ٤٠ا  ،ذه اوُع ھُ  َدَمَإ اِت ا رَن ا 
 ََُِّا ِ طِب ا ن ًَُ ِنوِن اَ ن ُم . ِدا 

 َُد اَوت، ُوُن ُھَك  ٍب أراٍر وِ وُعُ ُمَُ ،ددا
ُ َثِ  ِنِإ :م  ء أو ن . اداِم  ٦٠ون إ 

 ِ طِب ا ن ُذَُ نوِن اَ ن ُم ُُدهَِ ،ذه ا وعُ
ِر  تُس ُُوَن ن اُُود، ل ارأة ا . اِر ظا َََُِ

َس  َرِض ا ومَا ِ ُ  ً رَ َِِ ِة دُ . وُعُ َد و
ن  َك ا ن ِطواَلط َدًة َُ ت َ ) ُو١٦ -١١: ١٣.(  

واِت وأ ََ اِب اُدس ر اََدى أطُرس إُ َ .

لَ  و ،َِ ٍَ ِطو  لِر اَ  ََ َد  ن ِ
 ،ُ رأُ أب، و ررَ "ا َدأإ َدق ًِ رَخ ، : َ َرّب  "!)  

 رِت إ ًِ ،ِ . و ال، أََذهُ ُوُع َن اََرق) ٣٠: ١٤
َُر إ وَطُو  َُ ت ازَك ا ُِواُأن  ُم  د ، 

رَِوا ، ا ،ََة ا َك ا َُ.  

 ھذا اح، دُِ ُرُ وُس َف ُُص، ُم ِل 
ِ ن ِدَوا ََُِا َِ َك ا ن . ُفِوَذا اَن ھواٌء أ

ُ َذ ن ، أم ً ِوُُھ ا  ورُ َقط ُذوَنُ ذيوع ا
 ذه اوا ھُ َطُ م أنِ ،ّدَِل اََ  َظُص"اَُ " ن

َس ھم  ا أن دّي، ھوِت اَوا  دِة ان ا ا ََا
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 ُدوِن وَنوَن وُِھ .ِظَ أن  َسكِ وَت أوَُ أن َر إ .

وذا ! ذا  أ وأَت أن ُص. ُن أً ھُِوَن وون
ة ر ر ال، أو اا  وُعُُ َُف رَوُ.  

 ِراً  ا ِِا ُرا  ،ونُِم ھُ ُس أِرُف ا َد
 د ًِرُ ًَِك : "ا  َ ،دوا ََُذَل إَ  ،َمَا ُ بَذا أھ ُ 

دةُ اا ُ وُنَُ ل ،ِ ُنِؤُ ن لُ .)  َوُ١٦: ٣.(  

 ّا َِِو ِِِن إھ ًدا دَُ ِر حُس ھذا اوُ َُدأ
 َِص اودُ" : لراِل إ ِ إ َِوِط َِ َة رََ وة إنا أ

.  أَُد ُم أنُ م ََرًة ِ ون َس َب اَِرَ. ھَِ ص

 ِِ واَُُ م ،مُِِأ رِ واُُِ وَن أنُُطو ِ رِ ُوَنَ ُوا م إذُ  ر
 . ُنِؤُ ن لُِ رِِ ُا وس ھُا ََ ن) ". ١: ١٠ُرو- 
٤(  

ِ واَطِف  اَُود، َدُُم  ََ ٍمَُ ٍبَ ن ُسوُ ُم وإذ
َوَِِم وُھَو رى َ  .ُ  ََُرِِم ُ َوَِِم ِت ِر أُِم

 ََِ َل أن ِِ  ّا ِا دت ا ھذه ن ،ِا ذھم ا رِ ِت
ُوس . ِ اُمَ  ا َُ َوُھ ََا وِل أنَِ َطَم ھذا ا دو

أن َُوَن وُ وُس ذا أنُ ََ وِس  ِت . ُِل ن ُؤِن
 ا إ  َلَِِ َ َؤدُ وُسُ ا) ط٢٤: ٣ .( ًُد أِ وُھَو

َم اُوس  َُ زاُل َن و َا أن) ٤: ١٠ُرو  ١٧: ٥؛.(  

 ُِرُف ت ال واس   ،ودَُء اِل ھؤ ة دِ ٌلَُ ُ إ
 َواِا ذا رِ صِل ا ورَُا َِ  َُذي أل ا . ِة دِِو

 ُ  ُهُ ا ذي أراهُ إّر، اِِب اِإ ََِوُ ن َسَر اََواٍت، إ
ِن أ َُُ ََُ  َِطِوا ،ِن ُلَُ ِ َن ٌ طَ.  

ٌِ أن ھذا وٌف ُظُِر َُوِد، اذن َن ُُب َُم، و ووا
 رِ ِبإ ََِوُ َن رَقََك، او رِا ِ ِطَ ِ َن ِِوُُ َنو ،

ب ا  ِن أ وُعُ َُ  ِن ، ِ ا.  

 ِن ھذه ا ِح اا  َلِراُس إوُ ِدُمَ ،َ ر
ِن ِح اا  ِ َم  َض َِوُ.  

www.arabicbible.com

info@arabicbible.com

الخدمة العربية للكرازة باإلنجيل

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



21 

 

 ،ِ ِح اَن ا ِل وزِء اا ن، وِِح اا  َمَ
 َدِةِ  َِا ّر اَزَة اُِ ُسوُ . رُِس اوُ َد أ

 رَدُھما ََرُھم و رَُھم وم وَدَُ َم وََُرَ ُ َق نذَك اُِو ِّو .

م ن َ إَر ُوَب ورَض ُو َل  َد او ،ِِح اا 
 رُ واُدَل إراَب إَ أن َھ را ََُس اوُ رَزدا، أَوُ م أنَُ 

 َن َنِرُ واُوُ  ُروا أنّر، وإُ ٍر ٍت ذاِتِ.  

وُھ ، اِح اِر، ُم ُوُس ِن اِص َُود، 
 ص ھِر اَِزَة إُِ نّب، و رِم ا وُد ن لُم، وَُ

 ن لُ َ َِ ٍَطَِ ّب رِم ا َوُد ُر أن . ،ًِ رُتَأ و
س دُِب اا  ِتُِِم اَظن أ ًداِذا واُر ھََُ . َُطرا

 َ َِا ن َ ا َِوِل اُُِ َوُض، ُھذا ا لَ ِد َُدةوا
 ،نَن ا ًداِت واَ لھ  ً ِنَُن . ا  و ،ُر ُ

ُر َر اديّ  رَُ ا  رَطوات اَُر واُذ اِ  َدوِرِ.  

 ُ و ، َدِةِ  َِا ِر ا ُنِؤُ ُسوُ َم أنُر
 ِِوِص إ ِل َرارٍة و َُ  م نذود، واَا ِِواوأ

اِ، ذَك ار اذي  ذا رِ مََِِ  ذِرّيَر اَك اُروا ذَِ
 َإ َد َرهُ ُھَوََإ.  

َِ ُِب َدِة  ،َِس ِ أن  َرِة أِِ ً ُرَكَ  أن 
 َر أيَُ ِوا ِل ن ٍءَ . أن  وَا را ِِِر  ُسوُ ُُولَ" َ

َد  ِِذا ." ُرُد أنَ  اِس ُُون وإَ ِرَِ اَقُُِ ون
د . ارُ َُ ،وُس ن َُم واٌت ِراَرةٍ ِل ِ اس

  َُْو مَِ دوم، وَا  ِرداف اھوا ِر ُِ ُل
 َ ،ِص ا ِل واِت ھذه ا ُدِرَك أن أن  ،تووا

َم  دَُ ء"أنَ لُ َل ُوس ١!" (أووُ٤ -١: ٢ .(  

ود اَُء اھُؤ ٍب إ ُسوُ ُرُِ َق ُوَنِوُ واُ نذ
ُ  ُوَُد َُوِدي َوَل أََر ن ُول   ،ِا ذِھم ا رِ ِصا

وع َن اِرّ  ذا اَق ھَُ ن  ِوُر طُس . اوُ رَد أو
وع َن اِّر  اِح  ِق ھذا ا دوىَِم ادا ِِرا ِ ا

َ، و رن ھذه ا  َ َُا ِِ إ َِِن ر ِثِح اا 
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 . ًِ مُوِد وَُء اُؤ َب ،ر طٍفُب : "وُ َوُ ن
 ََ ََُ ذيَن اا وِس إنُ  ذيا رِا  .ا  ذي وأا رِ

ِء أي ُِدَر  ا ُد إََ ن َكَِ  ْلَُ  ذاوُل ھَُ ِن
ذا . ا ن وات؟َن ا ََد اُِ أي َِِوا ُط إِ ن أو
َ ا أدُ ََوُس ) ٦ -٥: ١٠ُروَ) " ُوُل؟ ِراِا ََُُظ اُِ

ُھ صِط او .  

َِ َُِس ُوُس  ِر ا  وُ َُ ًراَُ ًَط)١٢: ٣٠- 

ُوس اَظم أدرَك داِ ًَد ). ١٤ ا طُ أن َطذا اھ رُ
د . وُُدوَد ُوِس ، اذي أُِطِ َِب  ِن ََ  ِِل ء

 ُج إ  أ  َرِظُ َن أن وسُ َن ا َدَا أن وُ رَف
ء، َزلَ اَِدي، ا، اذي  َن ا  ،لِا َِ ذَل اَ وَنَُ

  . َل اِر اذي ُُل ِن وَوَُوَت وَُوَم َن اَوِت، 

 َوُ د رأى ً ِوَ ذِهل ھا ََ . َُِت اََأ د
 ًر َُ َن ذاھ َد، وأنَوُ أن َ َن َا ة أن ر َر اا
  َدأَهُ  ُن ِل إراھم  ِ ٍَطَِ َن ھذا ،با َِ ًظ

 وُ ِل ن ََُوس وُ ِء اط) ُود رأى ). ١١، ١٠: ٢
 قَوا ََا أن إ ،ِِ ن ِ ِبَِ َء ِ ق َم أنُر ُ أ وُ

  . َرا ِِب  ِن ِل ا اَُوب واُم

ا  ُسوُ َُذي وا ّو رَر اا ًد رأى أِح و
َ رن ھذه ا نِن . ا ، وَسُ ُم َُ ذيّر، اِا َط وأدرَك أنَِر

 ٍَطِ  ل ،وسُِظ ا ھذا ََُ ذيا ، ط ِرٍق د ٍ
 َِِ ُوِبُ  ّرِا.  

. د أٌر ھمَ ُو  َُُب ُوُس َُوُل أن اِر اذي َن ان،

" ذا َُول؟"وُھَو ُُر إھَ   َُِو ،ُُِم اَطِ أهُ ُؤال، 

ِس اِن  ا َ ُرُِ نُھَو ا َف وھ ٍنَز لٍُن و لُ 
ؤال ھذا ا  ُبُ د ،واُُ م أنُُُِ .ذذي ھّر اَِو اُھ  ا

 ُوُلَ ذين، اَن ا" : ََُِ َك أيَِ َك وَِ  َك ٌَرَ َُا
 ِرُزَ ِن اا) ". ٨: ١٠ُرو (  
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 َِ  ھ ِ ََِ أن  وُلَُ ِنن وَن ا ذيا رِا
َِ و . ُ ُمَِن اا ُر إُ ُبَوا ،ِّرِن اا ُر إ

 ِّا دا . ،ُ وُع أُ َ دن"وُم ا ِبَا ََِ ن ". ُو٦ :

ٍَِِت أُرى، َِك أن ِرَف ذا ري  اَب، ن ِل ). ٤٥
ُر َ ُم َُ  . ُرَذُ سدُِب اا  ٍة ر ِفن أ َرَُب أَا .

 ،ِ وَھِر إ ُِوَ مَِ ، َِ  ِبَا َرةُ إا مَِ دو
َِ ِت ِوََم أوِ ََُو َُِل دوا َُراراٍت، و ُذِ و ،َ بُ ُثَ .  

 طذا أِ ،َصُ أن ُُِ َف ن ًَِوا ًَ ُسوُ
 ًِ َب د" : َك أنَِِ َتوع، وآُ ب ر َكِِ َتَرََك إن إ 

ن اََب ُؤَُن ِِ ِر واََم ََُرُف َ . ِ أ ََُن اَوِت َُت
َ  ُرق َن . َُوُل ُل ن ُ ؤُِن ُ  َِزىن اَب . َص 

 ِ وَنُد نذا َِِ ً َِ َِِ ًداِوا ً َر ن ِّوُوا وِديَُا . ن
ب ُص رِم ا وُد ن لُ ".) ١٣ -٨: ١٠ُرو .(  

 َ َرَواب أُر ھذا اََ َ  ُن َ َُذي َطَرؤال ا ا  ً
س ن َف . ُ وُس دُِب اا  ٍِو َطَوأ ََأو ُد ُھ

ُُ اُب ھ أن ُؤَِن ُُوِ وأن َِرَف . ُُِن ان أن ُص
 ل؟ وھل ل ُن ُؤُِن ُُِو .واِھُ مَِ ُد اُب  َُص

ُ ؤُِن ُِ ُِوِ؟  ُوُل أَ  ِ ِرُفَ  

 س، وا دُِب اا  بَا ُر إُ ن اا إذا َدَر
 ًُس أ دُُب اا ِ َُ  ُد أنَِ وَف ،فِن ا َدُدھ ُدز
وح، اراَدة، اَل، اِطَ، اُور، وواٍح أُرى  را ُر إُ ،بَ

 ِِِو ِ وَرِةُ  ًَُوَ ٍت  ُلَ َك ا ن َرة . ُدَوُ
رََِة اَن ا وا ذه اھ لُ ُلَ ذيد، ادِد اا  ٌر .

ذَك ََ ل، ل وإن َن إُ اِرُج ُ" َوُس َُوُل،  بَ 
 ًوَ ًوَ ُد د ُلِا د) ".وس ٢ُورُُر ) ١٦: ٤ُ وا ذه اھ لُ

  َُ ُن أنُِ ا ُِوُ ن ُم د س دُُب اا ِن "إ
 ِّا دا."  

 َدُ ُلُُد َرَوُ َن ،واٍت ِة دِ ُذُJOHN QUINCY ADAMS  َنو ،
ِرِع وا . ُز اِرع ُز اإ َُط ٍََدَر ِ  ا ◌ً لَُ َنو
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 دِق، رَ إطَع َ اِراب َن اَِ اُرى َن 
رق طا . ََُ ،ِرع ُز ا َن ذيء اِدُد اذا "أَك ھُ َف

ح؟ رام" اُ   َب، أ . َِزلا ند[ وََُش  ]أي اذي أا
 ُؤوس َِ  ُھَو ِ . ُب و ُ أ ََِدَر ِرٌبَ ُ إ ،َ

َ رب  ُ َِلَأن أ  . ً َ رامُ   ي◌ِ ن أ  أ ".  

 ً ًُھو لُ رذا ا َن د . ِّا دِن اَن ا َز َُ ن
و اديّ ( را ُأي إ( ِّرِن اَن او ،) د أي

ُُدهُ ُوُس َد إ ،َِ   ن ھذا از طَ َرًة )اُؤت
 َُصَ أن إذا أَرد ُِوُِ َنِؤُ ن َُ.  

  ِِواِھد ا ُد ھذه انِ أ    َُ ،بَأن ا" لُِ ََ َظَ
إَدى ھذه اَ ھ ) ٢٣: ٤أل ." (ٍظ، ن ُِ ِرُج اة

ُ ان  –  ، َو َربوَع ُھُ أن َ رافِ ِوارار اأي ا
  وَن َرَُ وتََن ا َمو ،ِ َن ََدَ َت ُ أ ُِوُِ ُنِؤُ  

  . اَ اُم

ِن وَر  ِح اَن ا رزء اا  عِطِء اطَد إَ
 ً إر    ل اح ُ ُدََِ َصا ن ،ِ ا

ِ َه َدَ ا  ُؤوَا  ُس ُھوُ ُز َرُ ،َِِدِ سأ .

واِھ ِرَفَو ُِوُ  َنِؤُ أن ََ .  ِا دن اَِن اَُدوِن ھ
 ِرصوا َك أيوَن ُھَُ ن ُ  ًِطن إا طُ ، . ُمُ مُ

 َ َرزا أنَ ِنَذل، اوُ ِّ ء واإ ِّن ا سِ دادھذه ا
  . َُُص ُل ن دُوهُ َِص

 َ أن  ُ أ َِظَُن ا َد  أن  ّوَع ُھَو َربُ ن ِرَف .

رَ ا  ت َُ اِد ادد، ت  ت اَ َ َرةُ ا
َِ ا ِ ِو را ِ راُطوا َِطُ َت . لوَن أِو روَن اُواِطُوا

ل  إٍم ُ َوُس، اذن أراُدوا أن َُوُوا َ واٍب أو  ا
ةً  ر ًَُ ًو طُِرُ م أنُِ ُوَُ َن ،َا  راُطورَھذه ا

َ ا  . ر، وأن ا ََِذ  ور ََن ا ًَ واُُ م أن َن
ُوا َ ًَِول،  رَُ" ّر َربََ ".! د َدُِذ  إ َن ُفا

س طذا اھ ََِرُِ واََُ م مُ  ،ءِوع اُ . تََذا أوھ
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!" ُوع َربّ "َرَُ اَرِ َ اُو ھِن اَِن، 

  ).٣: ُ١٢ورُوس ١(

 رُ  أ ،ِ ا ًوا أُظِ ،ددِد اا  رأُوَن  

َن ِراِف ُوع ََُص وُدَ . وعُ ِرَفَ وَن وُد ُن ل
 َن، . ََربّ    ِن  َك اذ  ُسوُ واَب إن" ب ر ْنِآ

 ال ) ٣٠: ١٦أل ." (ُوع ا ُص أَن وأھلُ ِكَ 
ُوُع أن اَص د َق ُل ن إََرَف  ارِ ،َُظوا َف أنَ 

 وَع َربَ ُو(أن ١٠ -٨: ١٩ َوُ ١١: ٨؛.(  

 ِواوع اُ ِترَِ ُوا  ، َوُ ِل مُِراَء َل
 َُن   اَد  .  َُ" ُِرفَ "  ِوُا َِ نَََِ :

 "مَ ا " ول، وَ ل"أوِا  ".  راُفِ"لِوُل ا ". أن
 د ِِ ن ُھَو َُ ذيا َُ َءُوَل اَ ُھَو أن ً وع َرَُ ِرَفَ

 ُُ ََن  زاُل ُش ُھ  ھذا ام، وأن َُوَل اَء َُ اذي 
 ََِِِ  ِِن إ ُبا .  

َ اُظ، أََر َف َِرُف  ورُوُع اُ َطأ د
 ُِوُ  ِ ُنِؤُ  واِھ– وتََن ا ََُم إأ َ َل . أنَ د

اً  رِ وعُ ذ وَنَُ أن  ِلََُن ا وُعُ َ َد ،َ َن َل
ظُا ِ ورُ ن ًزءا ِ ودُوُع . اُ َأو ، ورَُك ا 

د أََرُھم أن ذَھُوا، أو َُوا ذ، . َذهُ أن َُوا أرَََ أء
 نذَك اأُو َ ُدوا َُ ذ، وأنء اوا ھُؤَُُ م أنِِوَِ وَنُِرَ

  . َذهُ 

  ِ رَز ذيل ا ًِراً وواَُ ًر ُسوُ َب
َ اُوَة، ُوَك اذن َق وإَُروا  رَم ھذه ا د ،وسُورُ

د َن ھذا الُ . اص د رَز ُم ِل ُ ورُوس
 ُفوع اُ ن ِنَ ن وَھِرِه : َُُو ُُوَ)وس ١ُورُ

٤ -١: ١٥ .(  

 ،َرَح ُوُس َف َِرُف  رذه ان ھ ِدس ِح اا 
 ِ ُل اذي أوُ وُع ا َُذهُ أن ِرُزوا  وِدُ
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 ِ . َا أن ٌَُِ وع، أُ  أو َدة ا دُا َر طا ھ ودُ
ِ ِلن أ وعُ وِتَ ُنِؤُ  أ  ِا دا َِ ً ِر ِرَفََ .  

َر ا َنؤَُن ا ُنَت ا ،َا ِر ن نرُِروِن ا
 ودََُل ا وَعُ نظُا ِِ ورُ ن ُأ ز  ًزءاُ َ . ِ ط

 ِِأو أ ِِراِ ن نوَت اَ ُبَُ َ ودُا وُع أنُ رَف .

 َظِ  ُطُرٍق دَدة،  أن َِرَض   ذاَر ھَأظ ُ أ و
 َ ُ أ ِ ا ا را َُو ، ِ ٍفِ  ودَُ ْرُ م َوُ

  .اذن َِرُوَن َوِِم َذهُ 

َ اء ھ اطرَ ا أوُ  وع  ودُ أن ٌَُِ أ
ُِوُ  ِ ُنِؤُ  واِھَ ِرَفََ :ََم إأ َ وأن ، َرب َا أن ُ

  . َن اَوت ِل ِ، وَُوَن َر اَّ اُم َن اَوت

  

ِث لُ اَا  

" َ ُءَرُ "  

) ٢١ - ١٤: ١٠ُرو(  

  َداِد اا  ُ دَُ َر اُس اوُ ُمُ ،ًِ رُتَأ
ََ ِّر اُو ن ھذا اِح اِر ء واَإ ِّ ن ا ِنَِ ،

 َ َصَُ ن ًا د ًُروراَ وُنَُ َ ِن أنَِ ظن وذل، اوُ
ُ وھ . أُوَك اذن دُوَن  ِِص أ ًِ ُبُ َنُھَو ا  ِ
ة ا َِف اص،  أن َُوَن ُرَء ِ َ اذي ُھوَ  وَُدُر اَ

واذي ُدهُ ُھَو اُد اَرُو ن ھذه اَُِزة اظ ،ِن 
 ًِ ُبُ ص، إذَ َنر :" ِ واؤُ م نَ ونُْدَ َف؟ 
 واَ م نَ وَنؤ َفرزٍ . و  ونَ َفف . وو

 َُْواَْرُ م ِرزون إْن . َنرّداَم اَل أأ  وٌب ھو  ِم
 ُا َ ِرات َنرّ) "! ١٥ -١٤: ١٠رو(  

ون اَص  ٩و َ٨َد أن َل ُوُس اَر ُدو  اَن 
 ُوِب ُھَو َل ِ ل، ُُب اَن ًِ أن اَص َُِد 

 ِّرراف اِوا ِّا دِن ات  . اذه اِب ھَ  َووُھ
َد  َر و رَو َن ودََرَف و َق ٍ دةِ ا  ا ََُم ا دُ َا
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ُ ون ُرَم ذَك،  ھذا اطر ُُب . أُوَك اذن إَرُھم َص أ
  .إن َِرْز أٌد وإن م ُرَْل أٌَد، ن َُوَن ُھَك ص

 ِا را ُُد ،نِ ِح اا  ُُص، وا  ِ َدِة
ِ واِدي َر، َت  ن، ا ِت اا  رِن ا

ِ ُ أن ُرَك َ. اََض ُُوَن ََم ھذا اَوُوع م أُُ َر ر
 ِدي  ً ُ  ِو را ِ  لُو َ . َوُھ َ أن و

ةُ ا ََُِف َ ،ِوَف َُِل  وُِل أُوَك  وَُدُر واا
 ُدوِن أيِ صا إ  ُلَِ ،َنِا  د ٍل .  

 َِط ِلو  ٍدِ َلَِ ،َِّ زاِرٍعُ ن ً ِ ًة رَ ُتَِ
ُِ ٍَ ٍَزَر واك إ ًََ ت أرٍض . ُِِض ِرَ

 ًِذُ َن زاِرعُذا اھ ُِدوَن أنَ مُ م أِِ ُِروا راَن أؤُا
 ِءرا ِ ِطَ . ،بُِِت اوا  ُ َلزاِرَع وُا ا را د" د

بََ ٍل را ٍِ ھذه ازَر، أَس ذك؟ رَت واَت أُ " َب
ا"اُزاِرُع،  را  ر أذا اھ ِ ِ ن ٌد َُ َدِة . أَُ ُدوِنِ

ّب َ دِ  راَزَرِل ھذه ا ِر  ً رُت . ،ا را  ن، أو
 ُرھدُ ب رَن ا د زَرَُل ھذه ا ت َف رى َك أن َن

ِِبِ◌ُدو"!  

 ب رُر ا رَُ د ِ إ  ،ّب رَن ا ِتَرََظِم اَدى أإ
 ُن  أ َََُ لَ  َِِِ . ًَذهُ در وُعُ طول، أُُِد اأ 
 ًظ . واُوَُ أن ِ م ُب و ٍبأ َ ِ مطُ ن د
 َُن ُھَو واُب واِد. ُِرن راً ُھَو أُِ وعُ ب روِن اَ ُحِ . َت 

 مَِ  ٌََدةٌ وو َِد ت ََك ات، ووواَل اب ِطا َ
ُم  أن َُوُوا واِداً  ََُد َِِ . اِح ِرهِ  َُ َن ذاِ.  

ُم أََر ھُؤء . أظََر ُوُع ذ رًَ ذاَت أٍن َرة
ل أن اَِح ِر ُھَو أن َُوُوا وا رذه ات ھ  ً ،َُ ًداِ

اُن  ًَِ اَرَِ ا  ت اُن َِد َدأَ إطِء 
أ اَرَ "ود أَطُ وُع رَُ اظم، . اة اذي ُِ ََرةً 

ُم ُِدو  ِِطُوَن أن ." وأُم ان َرُھم أ ذو ًَ ُواَ.  
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 ًَ َلَ أن ُط  ُِِدوِ . ذهھ أُدِرُك أن د ُب ََأ و
 ب رَل اَ ن ،ُِدوِ ُ أ ِِّ ٍر  ًَطوي أ َرةِا

 ًَ .ُ  َرا ُد أنَِ ،َطَا  ِزَرة اِذه اھ   ُت
َرََد . اِ  ُد أنرُ ٍنن أ ُثَ ٌَرَ وُع ُھَوُ ،رطھذا ا 

ي َك وَ َُ . ِو ار ،طرَ ٍَُل ن ھذه ان َُِرةً  دَ ا
  "ھل َُوُن واِداً َُ وواِداً َن اِن اَُِرة؟: "ُھوَ 

 ُت أُ و ِ دا ِ رَِت اَِن ا ُتََ  ،ّب رَن ا
ََِ ن ًزءا َ ا . َن وِِب ا ِّا ََِِ  َََ ُ

ا م إھذا ا ص .ِر وا  ھذا َ أن َ أ . ُ
 ِوا   ُ َُ ُزُِ ،لَا  َُءهَرُ َُ د مَ

ِ ن .  ََُ د ِ راً إ ًر ًأ ُِ ُلِدُو
ََرُح ُِ . َزِة ِق اِص َِن اذن  َم  ھذا ام

 ِرََ ِء َن ا ُطَِرِھم ِس ُدوَن ِض ا ُرؤوِس  . نو
 ُُوأ ُُروُطُ ُ ،م َل ا ،رَحَم . اِ ُ  َلُ روُع اُ َرَد أ

). ١١: ُ١٥وَ (أن َُوُوا ُِرَن، ُ َت َرِ ُُم وَُدوَم ََرُُم 

ِوّي د وَد َرُ ُروراً ر ا ِِل أََو َِ ِمإ  ًن (اِرا
 دَ لُ ال اذي ُرُد ُ أن ). ٧: ١٠ ن، أِطَ ُسوُ َب

َوُ ). ٥، ٤: ٦ط ،ََُ) ُد َِ  اُِر َ ًَرِح ار 
  .َََل ذا اَزى اذي  ً َ َُظُ ًَرُء ُ َ َط ا

  ، ريُ وَنُوَُ ذين، اَِس اا هُ أنأ َُطُِن اُ
َُم ودُھم وإَرُھم ِ ُص، ھُؤء ُُُِ م أن  َ ق نذا

ِل أ  وَم اُ أن وا، إُُ ٍتؤو َِر .  وَنُِ
بّ  رِم ا واُد وَن أنُطَ  ِ وَنُِؤُ  ذيوا . اُِؤُ م أنُُُِ و

وع اُ َل َروا إَُ م ُدوِن . إنِ واَُ م أنُُُِ و
م ُرَُوا ُوَِك اذَن واذن َِرُزوَن ُُُِ م أن ِرُزوا إن . ِرز

َُو َُض ا  أن ُدِرَك ذا ھِ . م أن َُوا وُؤُِوا
ُم َ ِطُوَن أن ِرُزوا إن م ُرَُوا  أ ًِ ُبُ د ،) َنِ

ا .(  
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 ون َ  اَن اِن وا ،ُِدو  ؤوَا لُ ِد 
 اِح اِر، ُُذ إط ًن اَِِن . ب اَِن ص

  واُِرَوا وُِؤُ  ؤوّل اُ مَِدم ونُُ د . ذاھ َد مُ
،ا ِ ُِ َدَفٍب ھ ُم دَُ ذيم اظَا َطَع  اِطا طُو

ُ رَِل ِرزَن ُُِوا اَل  ؤوَا َد ا أن ِواا
 ب رِم ا واُد نوا، وُِؤُ نوا، وَُ ن مُ  ن، وإِ

  .ُُِوا

َ اِ راَزِة  ؤو ِرَكُ ءن إ ُسوُ ُسَِ ِلرو
م اَُرَن َرات: "َُرن  َنرَُداَم اَل أَأ ) ". ءإ

٧: ٥٢ ( ، ٌَرةِذه إحُ ھ رَُ  َ ن َكُو َرىُ ًَ ِطُ
  أً أن ُِط. اُرََن ِن ال ذن ُرُدوَن أن َُوا

 اذي أُرَِل ََ  ، وُؤَِن ِر اص  َِ رىُ ًَ
ة ر ا .  

د َُوُن " واِظ أو ِرز"َِ . ُھ دُر اَرةُ إَُ َظَن
  ن ُم ذيُظ اِواُھَو ا  وَدُا ُِد أنَ َََْ إذا ،ًَِرُ

 ِِر اَ . َوُھ  وَدُا نو ، ط ََُن ھذا ا ََ َُِا
َأو  . ،   ِوُا ن"ا ُمِا ".  أن 

ر  َُ أو  ِرا ً ِرَ وَنَُ ُسوُ َُُِ ذيص اھذا ا دَُ
 ُ أوَ ن لَر.  

َل ن ِذ ُوع أَُوا ال راِد  وَل اا رأُ أن
وُوا اَء   َُداَِِم، وُ َل اذن إََوا ِِم ِِِ . م

ا َِ إ أُوَِك اذن أُرُِو. َراِِز ِِم أو ِِ م ٍَِل م
َر  َذ أن َ ،نِوُھوَن ارَُظ وا ُوا إ َُِس، ووُ ل

ِم  َُ ن ِل ن لر ان"إِِ" ءؤن َھ ِد  ،
  .اِرزن

َب ُوُس َُوُل ُورِن أنَ  اذن إََُروا َُِزَة 
ُا ََدو َََرًة رَُ واُوِدُد إ ،ِل ا ن  َ ََ

 َُ)وس ٢ُورُو). ٢: ٦ -١٣: ٥َُُوَن اُِؤُا ُظنَ د َن
طأ َ أن  ٍَ   أو ا را ط لِن اإ َ ُؤو
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 و ،لَرُظ أو اِواا إ َُم"ُل ا ٍق".  ق اَِدى اإ
م"ُُِن أن ُوَِظ ھذا  ق اِن " ا وَنُ وَُ ً  أ ھ

 أن َُوَن . ال ِن إ  دِرَك أُ ُج أن ،ذا اھ 
  .ُرَن أو َھَدُ ًرَن

ِ ُ ِطُنِ لُوَن اِ نذَك اُو َرًة ًَ . ُروا 
َِ ا َِر ط ذا . ُدَوُن اذا اَن ھٌد، وٌن وَدهُ إ َن ُ

 ًَرُ . َن أذص اِص أِو ا  َرًة ًَ وَنُطُ لَ َ واُ
ّب وُُوا؟ ھذا  اَل ُم َُ وا، رِم ا واُدوا، وُِؤُو

  وُھمََُُن إذَن ا ً  ر أَھَم اص ھء اُص أو ھُؤا
 َم، وَُِمُُر مُ . ًَر ُبط ِل طا ََر وُل أنُ ٌل َكُھ

ِرھ . ُرُب اط ،ذا ا ِِدل وِن ا ِرھ ًَ
 ًِ ،ِ ٌَ ُ أوَت . ِن دُ ا  ُِو َدَة ا ا إن

  .ََ ال إ ِة اِن

ِ ََِل ھذه اداد ن ََِل أداِم أُوَك اذن  ا َظَُ
 َُ ؤاَل ا ُر اُ ،ل ء : "ُروَنُل ھُؤِرُ ذيا  ن ُھَو

ً أن " اَُرن ُُِوا ال َِن  ھذا ام؟ ِھرُدو ظ ُ َم أُر
َة اََِ وراَء ھذا  وُا نن، ورزء اُؤُل ھِرُ ا ھ ا

اَُا َا ُا ل ھمر . َربِ واَُ أن َُُوُع ُرُ َم د
  ). ٢: ١٠؛ ُو ٣٨: ٩رُس . (اد أن ُرَِل ًَ إ ِدهِ 

ََ  ُطُ أي إٍن أن َِ إ ا، إن م  دِرَك أُ أن 
َ) ِذُْ اُب  َوُُس، ). ٤٤: ٦َءُل ا ًراً "أُ ْنُم أ و ذا

ُ إن م َُْن "  وإن أردُت أن أُص؟ َو أؤال ُھ ھذا ا  واُبا
 َِ ر َرُ ن َوُ ،ُدسُوُح ا را ُِْذَ م راً وإنُ ُنھذا ا

  .َص

 ُدُ رَُل أٌص ل ُوُس ورَ  أً أن ُدِركَ  أ 

  َس َد ا ُدَسُوَح ا را ن ُدُث ذاھ ن ، َ ٍَ َِطِواِ
َوِة ِراِز  دا َ واَُو ُوَنَرُ نذُوِب اُ  َك رو ،ا

 دَك ا) لَب ). ٢: ١٣أ ُسوَُ ُلَِو اُھ َ أن ِ َِ
 ِِ رَ ِلن أ َلََد ورُ ) ١٣: ٢؛ ٦: ١.(  
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ُد ُر، وْن  َُُر و رَُ ،وُد ،ًَُ ُنَُ ،ًََُ ِرُف ُ
 ُُر ودُو . ِم أن ُؤُِوا ُ ُوِِم وَِرُوا واِھِم َُُوا

 ،ًُأ ًُر أ ُ ن، وِ َلوَن اُُِ نذَك اِن أُو وإ
َة . َُوَن ُم ص ر َر اوا اُِ وَن وُدََك ان، أُوو

ن، ِم أن َوُوا وُطُوا َدَوَة ِِ  ِم، وأن ُُِوا 
  َءرُ–  ًرا ُلِ ًون –أي أُُ نذَك اُو.  

 ََ  ،ًدا دَُ ،ؤال طَرَح ا أن إ ُ" راٍت ِذ ُوُمَ ُ ھل
ُھ، أم أ ُر ازاِت اَظ ن َُوَن َِن َ  ِ َِب 

ِطُُِ ِوَ، اواُب َِ ُم  ََ " اص ِن  ھذا ام؟
 َُ أن َ واَبا نِن ول ا ،ھذا أو ذاك  ت إَ  َِا وَن أن

 ً  . ُ َِدة ُب اِ ِنوَ ذاِن◌ً لا م، ُھُا َا ُوا ،
َُن ُر أن . ذه ارات، ون  أن َر ن َُوَن ُرن

َ أي  ا، وھذا ُ َُ َت ُ  ُِت اُُن  اَر
ُِ) رن  وُ١٥.(  

  ِر ان وَدم ان

 ٍَرُ لِء وء ِح ا داَرِة ُطَُل اََرة، ا ُدٍنُ ِة دِ 
 َُُُن ُرؤُِ  َِ ط ًدرا ُبط ،ور  . رى أن ِ َس

رض، اَت ا توا رطَن ا َو طرات اوء أو ار
ِ ٍََط ء إرَ ْتَأ َك اُِز  ُرَِ ٍَ .  ُنو

ُدوِد   َُِ  ِتِض ا و ،َ ِت ا وَُداِت واَوُ ََُِ
ُد ارَء َن اء، ُوَر ارء ُدِن واء ارة اُ و

وَر  ٍََرة ا  ُءُو ، ُش ِزل اواِرع واوا .  

وح  رَل اَ تذه اھ  ُسوُ ُرِظُ ،ِ َِر ط
 ا ََدة اُظور، وَر ا ُُدساَك ُرؤذ ُُِ  ا ، .

ُن َ طُ ُرؤََ ارء ً، ون ِ أن رى َ أو 
َِرُ  وَء ُء اُ د ءرَل اِ . ِ َس ،َكذو

 رِل اََ َنرھُ رى أن ُطَ  ُُدس، ووَح ا ررى ا ُدس أنُوِح ا
ٍة  َُ اِطُ اَل، ُؤُِن وَِرُف وُص رَ لُ  .  
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ة  ر ُر اُن اَُ د ُ ُس أوُوع وُ ن لُ ُرُِ
ِذا َُِد دا . ًن، ُض اِس ُؤُون، ونُ َظَُم ُ ؤُِون

ل؟ ھذا اا َ ِضَُُوب ا واُ وَنُِؤُ نذَك اأُو ن لھ
ِداِر ذِء اذن ُ ؤُِون؟ أم ن أُوَِك اذن ُؤُِوَن ُھم أَُر ذًء 

  ن أُوَِك اذن رُُوَن أن ُؤُِوا؟

 َء ذا َو أنؤال ُھ ذا اھ  ُسوُ واُبَ َِطر َر َس ا
ُُِرُ وُع وُوُس أن أُوَك اذن ُؤُِوَن . ُوِب اِس َ ال

َ ان  ِطَ واُُِ مُ  طرذه ا وَنَُو)  ١٩؛ ١١: ١٣ :

١١  وس ١؛ ٢٩: ١؛ُورُ١١ -٩: ٢(  

ِ إَء ِب اََِ َِِدَ ِن أوَن ا ُِضُُوُب اھذا ا ،
 ِرَن ا ددِد اِن اََز  ط َدَث ًَ َس ،ُلَُن اُ د

 . اِريّ  ِوََ اٍت وُُ إ ًِطُ ، ََء ا ً ِوََ ُءََرَز إد أ
 ن أي َرَم أدَِد اا  رآ َِ . ُدَث َل أن َ  ن رَأ

 َِس وأو دُِب اِت اَظِم إَد أُء أَإ طر، أھذا ا
ب  ا  ِوِت ا  ن) ءَ٥٣إ .(  

 ن أھم ٌ  ح ھن ھذا ا ُوا ُ  داُد اداِد اأ َِوأ
ب ا  وِت ا  وَل ً س ُرو دُِب اَق : "ا دَ ْنَ

بّ  رت ِذراُع اَُِِن إَِو َرََ . ن أرٍض رٍقَِرٍخ وََ َُا ُد َتََ
 ََََُِ َِر إُظَ َلَ و ُ وَرَةُ  ٍَِ .ٌر وََُ َن ُذوٌل

 دَ م ٌرََُ ،وُھُُو ُ ٍرَََُزن، وَُر اٍَُِع وُل أوُِس َرا
 ِ.  

" ًُ ُهَِ ُنو ،َ ََ َوأو ََ َزاأ ن
 ًُوذَو ِ َن ًُروَ . وٌقَُ ،ِ ِل ٌروٌح َوِل وُھ

ُ ِرِهُُِو ،ِ ِ ُبد ،ٍِد . آِوا لُ ِ ،ََ ٍمََ ُ
ِ َمإ ِ َو ب روا ،ِِطر ء ." (إَ٦ -١: ٥٣إ.(   

 ِوَة ا وَُك ا ُءإ  َدأ ا َطرَظ اُِ ُسوُ  َُ 

ن أَء وُل  رب . ْن َس ا ُد أَطوا الَ : "اُوة
َرََ َق دَ نَ . ِ ِ ُرِر واََ ُنإذاً ا) ." ١٦: ١٠ُرو- 

١٧(  
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 ،وِت اَ ِا را ِويَ ا َُُء وَدأَ إ  ،ُسوُ ِبََِ
َز ھُ  ؤالر َك اطرِح ذ ،نَدِم اِن و ّر ھذا ا  َھَِو إ .

ِِ اذي َُِل َن اََُِن وَن اِن ا ارُ وََِِب إَء، 
وع اُ وم، ھھذا ا  . مظَح اذا اُء ھَدأَ إ د

 وَھُرَ  وِلَ ،ُه" ي ْقِ م وا ، مَُرُِ ٍة وُُ َظُمأ دي
  " َ آر أن َُِ، ون ن ُھَو اذي ُؤُِن ُ  َرى؟

وُح  رِدُم اَ َف ُرِظُ ً ًر ذاَد ھ ُسوُ ُفُ
 سا ِِذَ َل ِ ََ ُُدُساَِِن و . ولُ رُس اوُ ُبُ

 َِ ِعِ  َنا أن ًِ .  َنا أن ً ِرَ دُدُر اُذ
ا َِِع ر ن.  

َ ََا ًَُ ُسوُ ُرسطُ مَ ُرس، . ُھطُ َِ
 ً أُوَِك اذَن  ِ َُ ھِ ذارٌ  ًة ُرو ُدَوُ ذيا ،َ 

 ََرأُو أو َوَُ د ،َك ا َ ٍَ ٍَطرِ وَنَُو
  ).٢٣، ٢٢: ُ١طُرس ١(

ًة َُ ،َِِدً إَِرًة أُرى  ر َ ََطُرس ھذه اُ ُمَُ
 ،َ ، ََِِ ن راِبِا  ُاَءه رُ ضَُ د  وٌرُ  و

ور، وَف . َوُ ٍِظِم ذا ان ھ وَنُِرَ َ ،ُرسطُ َِ
ُُ  ِوِم : َُِروَن َُِزَن ُب اَوَ َُطَر و ُر اَِ

    ). ١٩: ُ١طُرس ٢(

ارُ وُس، وھِن اِرِن اََُدِن ن َِِل  ھذا
 ِ َِدَف إرُل ھ َُ ،ُسوُ رذا اھ َ ِنواَز ِنُرس اطُ

 َََِِ ًر ُروُُس، ووُ مُذ ا دا  ١٩٤٩ . َرَد أ
 ُ أ ِِ وُُ  ُءإ  ِ َر وُطُرَقت أَأو ِ َََِ ن ، ََِِ رَز

 دُ دُِل ). ١١ -٨: ٥٥إء (وان إ اِم  ُت أََد إ
 ِ َََ ُلِدُو ِ ََِِ َس إُن، اا  دھ ،س ِة ا إ

َك اوَدةُ ادد َوُوَِ ٌٍَل ٍَل  . ن دد وُوَُد ھُؤء
 ََرِطُرسإُ . 
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َِووا ََِن ا ٌدزَ  

 ُو ٍَِِق أِ رىًُة أ رَ رِِح اُس ھذا اوُ ُمُ
 ِِا ُر ن . ٍ◌ِل  رَا   ھا  ُز َرُ د ن ا ِع اَ

 ،َُُوَ ماَءهُ وُھ رُ َر و وِل أنُ رِن ا ،نا  ِ
َد أن ُُت َُِر " ًَِ، وذا ن اذن م َُوا ِرَ ال؟"

، ِِ ٍَِ ِرإط  ِتِب ان ُط ِرا َ لُت  اَِ
ِل  و لوَن اَُ واُ د َرًةَُ ؤال ذا اوَن ھُطَر ًُط

ة ر" :ً؟ َلوا اَُ م نذَك اأُو ِ ن ذا"  

 ِ ُبُ مَ نؤال و ُس اوُ َرُحط" : م مََُوُل أُأ  َِ
ََ وا؟َُ . إ َِوُا ِأ م، وإُُوَ رَج رِضا َِ

ُ ًوَ ولُ أ أُُرُم َِ .  أُوُل أََل إراَل م ََمْ . أواُُم أو
 َُس أَ .مُُظُِأ ٍ َِ ٍ ُ . م نذَن ا دُتُِوُل ُوَُر وَ ءَإ مُ
وُُطَ َ ُواََ م َنذِ ًِھرارُت ظِو ، . لراإ َِِ ن  أ

ِر ََطُت ََدي إَ ٍب ٍُِد وُِوم وَل اُوُل ُطَ) ". ١٠ُرو :

  )١: ٦٥؛ إَء ٢١: ٣٢؛ َِ ٤ -١: ١٩؛ زُور ٢١ -١٨

  ءوإ ،وُ ،ن داُود ُسوُ ُسَِؤال ھذا ا  ِِوا .

ون  ُِھوا ِ ُ  ُم داُودَُ" ّ طن اا" ُب أنُ د ،
ُ  ُوَُد ٌن  وأ ،ِد ِلََِ ُرُِ ُكََوا ، ِدَِ ُث دَُ واِتا

ِ َْ م رضا  .  

 ََِن َل أِري زرَ  ِطق اِض اَ  نَرُِة ا
 ًُت إ ،رضا .  وَنُ نذَن ا ،  ُضَوُم اَُ د

اُُدِن اََرة، ِِزَرِة أِن  ادل، ُث  إَرة َدُُِ ، أََر 
 ُون اَذا اوم وُوِد اُُِو ًإدرا ُش ذيدِھش ا . َ  ُرَو

 ً دُ ،ِرِهَظ  ًََُِ َن ا َرّب، ا ٍمََ را داُود
ء وِم اُُِ . ،ر ِور اُزََب اُ ن ُُدسوُح ا را ُ ََو

بّ  رِد ا َراِنُِ كََواِت وا ا ن.   ُث ٌَدةِوا ٌَ ُدَوُ و
ظِذه ا ُكََواُت وا ِرُز ا . ُدَوُ ْنَُ م وو  ،ِب داُودََِ

  ما  ٌدٌِن وا ُدَوُ  نوت، وَ أي و ُ ِ َرُز ذه
َظِا .  
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ُ ،َُِن  رن ھذه ا ِل وِح اا ُسوُ  رِب ا ُ أ َ
ا م إ ُن ِل َُِزة اَق، ذَك ُِوَن ُھم ُ ِذر 

) ِل ). ٢٠: ١ُرو ن   ُواِر َن أنِن ا ن ھلو
ؤا ھذا ا  ُِواواُب ان؟ ا ُروا رَََ  طِن اَو ال ُھ

" ".  

ُ إذا أدرَك اِطُ اِك اذي َُث ِن  ُس أ دُُب اُم اَُ
 َ ًُو َِقذا اَب ھَذا َط ،ٌِق ُدَوُ ُ أ َِل ا ن ،قَا

 َن ا َدزا ِطُ َ ن ،َِل ا ن َُ ذيوِر اذا . وراھ
  ََِِ  ًا د مدأٌ ھ) ١٦: ٣  َوُ ٢٢: ١٥؛ ٤١، ٤٠: ٩؛ .(

  ِدا ِطَق  وٍبُُ َل إوا اَأو َد مُ ُوَن أَرُا ُرُِ
ُم ُوا َِظُرونَ   ُرُھمُِ وبُت ھذه ا ،مَن ا َِ  وَنُوو

َواٍت َطو ُذ َُوُُط ُوا ذيا ِ ن رھمُِو  ٌدأ َِ أن .  

ھذه ا  َد أ َِ ٌرإ َدي .  را ُتُ 
س رّي، َ إرأَةٌ  وو َُ ُو دَُ ٍب ُم درَسُر، أ

  . إن َن ِ أن   ََد اع أ رَأ دھو
 ِ رِب ان ا  ِِِر اَُل ا وُطو ِِ  َُِ ت

ِس ك دُِب اا َِدرا  مَُ ُُ دَُُت أُ ذيا ِ تَ ،َِ د . ا
 ََُ ِدٌر أن َ ٌُد إَوُ ُ أ َِ  تََر و ،ً وِذُ ت

 ُ تَ إذا .  

ر وطَ َوَُب  َر اَ ،وع اُ َت إََد و
َِ  ِ ا . ََذا أن  تْ وھ َُ وُر وا ،وع اُ ًذا

ِور ! َو ا ھطذي أا ِ َ تََو ،ِِل ذاكا َِ –  دو
ور، َدرت ان َك اَ وِھَُ َوُل،  َن ا دزَه اطأ" ب را

ِوِري وُ) ". ورُزَ١: ٢٧(  

َة ُمَِ ُس ُوُس دداً  ًن ِِر ا ،َُِث  وُ وس اُ طُ
اَ ُُِ وُوَع   ن ھذا اح، ول اح 

 ُھوا َذه ان ھ رَ ِديَرَة . اَ ُرُ َ أن وُ ُ 
  .إرال ِِر أٍَُم ر ُروِن ص
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، اُر اذي َن َُُد ِ أنِ" ب"أَر ُوُع إ اَُِم 
 ِو رز اوى اَُ ى د  ِو رُزهُ ا َن ِنوَد اِ َُِا

َل ُ ُم وإَر . دى اب و ُر إذاُ وِدََُرة ا أن دُ 
" ً ِ "رُا َُ واُوَُ . ُُِ  ِباِت ا وُُ ن أرَوِع دًةُس واوُ

ِة ُو أنُ َ ُر َرَة اَُوِد ِص  وُُ  ُد دَُ د ،س دُا
َ أنُ َ ُر ََب إرال ِر ٍب . اَُم  ًأ وُو

  . ِھٍل، أو ٍَب ُِدوِن ٍم، َص

َء واَواِھَب اِر َدى اَُود؟ ُِظوا م ن  ھل ذم اُظَ
ت،  ا ِا ذا َ َل، واوُ زةِ ِء، وراُر اھَ

 َؤُن وِروُتواُزوَوِديّ  اَُ ٍلن أ ُروَن د ،ا را .

 ُ َر أن َِر ِ  واُوَُ ،ودََُن ا ًءذ لوأ ً واِھ لأ ًَ 
ُد ُوُس أن اَُم اذن إََرُھم ُ ُوا . َُ اُر ادد َؤُ

ُم ُرء أو أوء أو أذِء   نرُ)وس ١ُورُ٢٩ -٢٦: ١.(  

نِ  وُُ َُ وُ ُة وُُ  ن ،وُ َُ   ِنُ ،ءَ
 َا ُُُطَ  ٍبَ ِر وِدََُرَة اَ ُرُ َ . َرَفَق وا د

ُم   ،َِرَب ا تَ مََُر نو ، ٌَرةَ مِد وَدَُا ن ُسوُ
َظِر إ  َ وَنُُطِا ذِھم ا رِ  َندَُِ مِِوَل، وِا دا  . وُدَُا

رُو ،َِّل أن إَُوا ُ ،وا َُِزَن  طُول ا ل واُ نذا
ٍب  ٍة و د َن راِبِ ٍََطر ا ذا رَِك اذ.  

َھُت ِع َص ِن ، أو وَِر ن ُُ َِوٍد، إدَ 
 را مَُذي إَن ا نؤُ دات . ُن أنُِ  ، ً

َن َُطََِن ن ھذه اَِص ن َف وَد اُؤُوَن ، أو  ِ َدَِ
 ُ َدُھمَف و .ص، وَِذه اھ لُ  ُُْظَ وَذٌجَُ َكُھ  َوُھ

 ِ َُر"أَل ا دا ". ُرھُذ ٍَرةِإ  ٍَ ٍَطر ُم دُ ل دھذا ا
 َُِرا ب را َََف أ ا روِر اُز  ُرُِ د لَ . داُود :

"ُِرُ ".  

إ ان ُ   ُِت أ ُِِس وُھم ُُِرو ََف ُؤوا
 ً َ وَنُُط واُوَُ م مُ م ُب أ ،م . وُُط ُ َن ل

ا، . وَُث ُم را  مُِِرؤو  مِِرَِ ونُُر مََُ
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َ وَنُطَ  ٍَُِ ِرَظِ ًِ َرَذي ظَظرُ . ا ًھذه و وا إ
ل اُِّب ن َِِل رام ََ ،ُروهُ  ھذه  دا أ  َُِا

َُِا .   َِ ٍل و ِطُ  ت َد ذه اھ  َرَؤُ ُُِو
ِِم  َن ِ وَس ن ََن اواِِ أن اَُدَرَة . رِت إِم

َ وراء .  

َُ ھَُ  اِن وراَء ، وَن اَب "َل أَُدُھم،  دا
ُم َ وُھَو َ وراَء ان دُ س دُن ." ا ًَُِ ،ُسوُ ُ 

إء، َدٍث ِر إِِدّي، اذي راهُ اَوَم ِ  و ِرِت 
َزة  . ،ن اِار َُ َرة مد تَ نذود، اَُِف اِ 

ََ ُ ُھَو   ،ُ ُدُھمَِ ءُؤَھ ،ً ِ وَن وراَءُ  نذُس اا
ُل ن ُو، إء وُوُس ُُوَن  ھذه اَ . وراَءُھم

ِن ا َدِھُود اَُا َد مَُ ُل ھذاَ َ َم أن ا ، و رِة ا
 ِو را َِو .  

  

  

  

ِا رلُ اَا  

  "إرال ُز"

) ٣٦ - ١: ١١ُرو(  

  

س ُم ُُوٍع  دُِب اري ا َُ ِرِھ ُدَن أ َد
 ُ ا ِا  ٍلِ ٍءَ ُد أيَوُ َن إذا  ُُ ،ھُت أر

 َِِرَل ز ءرِوا َِراِا  ُُدهُِ . د ُت 
 َ  ،ر ز اص ا َض َُِطُأن أ ُطَُت أُ إذا  َ

  .ا َََُدهُ ََرأَھ ت اُُبَ 

اَز ُھَو "ُن َن اِس ُِوَن أن َرأُوا َِص از، ن ا
 ًوَ ٌَنُ رِ ". ُ ِرھ َرأُوا وَن أنُِ نذَك ابِ أُو   ،زا

ر اذي َُُن ط ز، أو اُھَو ا  َِِر ِقِإ ََِوُ وَنُ  ٍَر
س،  . أو ُِرى دُِب اا "ز" ُر إُ ِوَ إ َِ ،
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ِة ِ اِدر  ُوِ َق ط أن ُُِ ذيا ً ََُِ ًَد ُفَِ ،نَُ ر
  .ُ لَ ء

ول إُ رُس اوُ َِن ر رَ ِديح اا   ِلأھ
ُ إرال ھ ) ٢٥(. ُروُ ،ُر ُوُس إ إرال ٍَُز أو َِرّ  ُ

ِة أَب د رِ . ُل َُ لراإ أن َھ را ََا ِِ ُمدُد اُم ا دُ
ُ ِوُس  ُ  ًر"إ". ُا ِ ُبَ وُد ھمَر . ٍزَُو

 ًأ َُُِ   ِّ وا َِل اِا ًل أراُر إََُ ،بَ ِِ
ة،" رُراَدِة ا " ُوَُ  ُروا أنم إُ ر واُا ِ َب.  

ُ إرال اَُِرة، ََت َُرًة، وََُ ُر بَ  ُأ  أ  ِ
ِب اِِطُ ّظُِر ھذه اََ . اُر ا  ة رَُِم اُُِظ
َھ را . ُُوَم،  موِء اأ  لِ َن َُ وُدواَُ م مُُوَو ،ً ُأ

إ ، رل، زز لم، أدَِد اِء اراَزِة أ ٌق ذه ُھَوء، و
ُول رُس اوُ  َدو ِت اا . إ ً ِل ُروراوَع إُُر نو

ٍِل واَِ د ُدْثَ م ،ًأ ُ َُُ ذيا ، .  

ؤال،  ُس اوُ َرُحط ،حذا اھ  ِن رَ" َضر َ لَأ
ُم َرَُوا  ).١١، ١: ١١ُرو " (إرال؟  َلراإ ُ َضل رھ

 اذي أرََُ إِم؟ واُُ ُھَو،  َوا ،َُإ" ". و" َ َا  ". َُِر
 ھ أن َ م  َُِد َ إرال  دح اذا اذه . ھھ 

ُوُل اَظُم إ  اَ اُھو ن َِن ِت ُوُس رُر اُ ،َِ
 ٍَطر ُنَُ وَف ر ل ھراوإ ِ َن ََا ن ، رَ لراإ

اُت ُوُس  ھذه . أو ُرى وُُ ُُِ ،ّر ذا اُن ھَُ د
ِة ِ اَدر ُوِ ط ًَُِ ِتل. ارا  لُ  ٌزُ أو رِ ِھ
رّ  ِن ا ُُ د َنذن اَرَن ا.  

ؤال َرِح اط حذا اُس ھوُ َُدأ" : َضََر َ لََُوُل أ
 ؟ََُ .ن ِطِ ن مراھِل إَ ن راإ ًأ أ  . م

 ََُ ُ ُِضرَ ََُرَ َقَ ذيا) ". ٢، ١: ١١ُرو(  

 ، ودَُ ٍ َِ ن  ذين اظ ا ُوُد اأ َأ د
ِب  ُد ُطأ ََُ ،ُھوتِت اُ دىإ  ِا را ََُظِ أ د

 ،ُ َلُھوت وا" ََأ َ وِديَُ ُل َت أوأ ُ ُ ". ،ُظِواا َُ
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ُل اَ َر؟" ر ًداأ ََْ ْمَم " أُ رَ َوع اُ ُذ
ُوا ُوداً، ود َرأُ َر ال ن ِداَِِ و اِح ار، 

ُ َُذُِ . ُظ أنُ ل اُؤَِن  اُ وا َُوداً  ُس أوُ ُر َِِِِ 

  ِصَب ا قُِ م َ ُد أن َؤُ ،ا ِر  لَرُ َظمأ
  .اَُود

ُمُ ِط إ ًَن اِد اَدم ن  َِظٍم َظن أن َ رَك 
 َُن اِ اود اذي  ل، وأراإ َ ُأ  لَم واد اُ نَُ م

 : "ا ُرُوا  ،ُولُ ُوُس إ  ُبُوُل ا ذا وَنَُ مَُ أم
 ًِ لراإ دِ ِ ُل إ و َف : واَُدَءَك وَھِوا أُ ، َرب 

ن ذا َُولُ ُ اَو؟ . ذاََِك وَُِت أ َوِدي وُھم طُُوَن 
  )٤ -٢: ١١." (أَُت ََ َِ آِف َرٍُل م ُوا ُرَِ ًَل

 إ ِ ُدَوا  ٍن  ب رُدُم اُش و د  َن ٌََ ٌِ
   َر إََ  َرُ اً أن د ِل َن ا ،نؤُا دون، وأو 

َ َ ُدُم نذُون، اُدوَن اووَن اوَن اُؤُا .  َر و
اِم اُِء  دَُن ا نل ا  فا ِ دى أن دَر ،ُ ُُِر

  .أ َ ھذا ام

َة أطء، د د َرَف إَإ  َأو َُ راَح ،َرٍةَ ِت إ َُْ
 ََُ َذُ أن ِ َن َبوط ،ًِ . أ ُوا َُُط َن  ِوَ ََِ ُ

ِرُف إَ  َُُِر ُنُِ  ِ رَزَء اا . ُ  ھ  ِو را َُا
إ َِ َِدِم و ن ُروٍرُِ َو  . ًَ وُنَُ  ُوو

 ل اَِن ا رَك اُھ ن ،ُِوُ ُظُر إ د وُنَُ  داِر
 ُراً، و َن . َُل  ار   ُ ،ُ ُُِر  َر وو

 رَ َوت أ ُِوُ  َد.  

 ة وُ رد َءةإ ََط ًأ  َرَف إَِد إَس . و وُرُوا
وَرةُ أ ،ًن َ َس َ  ًُظ ُنُ  دو اَُ  ًداأ َََ . َن

 ُھَو ا َ أن ُرو ِ َن ر نِح اا  ِوُع اُوَُد ا 
ة اَُ ُ َق  اَِر واََُُط  اُُور،  ُوّل اُ دو

 ِّو را .  ُدُث ء اا لُ َلَ أن ِِو–   د  
 ِ ٍءَ أي  وُنَُ–  ِ َ طُ َم َُ ،رَِ ً ُلَ نو ِ
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ِ . ن ،َِا ِ َدِةِة و ُو ُد ُرؤََ د َبُط نَس و
َإ ُ.  

 ََِن ا رَقَا ََِ ُ َن أ  إ ََُرَذي إث اِ ا ُطا
ِن اِِر أ ًد َََت َِ : "وال زا  َكذ ِرَِب إ ٌ 

َا .  َن نل ُد َس ،َ .وإ َِ ُد َُِت اَََ .

َِ ُد َس ل َن وإن .وإ  ً ُد وُنَُ  ُلََ ".

) ٦، ٥: ١١ُرو.(  

ُر ن َل َِ ُِد  ن َُ د  ُطَ ذاُن، و ذاو
إُِر  دَ ِرُ . أو َ طُ أن ََل، وَف س

  و ، َوُھ ن و  ُدَِ ِ َلَ ن َِر اظا ََُو
ِ ن ََُ أن ُط .  

 أن ًُم أظَا  ذا اھ ََِ د   و را َُ ًوَطُر َن
 َوا  دا ِِ ث إَُ ٍلَ .دا ِِ ُلُِ َن د .

ََرٍة َطو ْمَ مو ًَ ْلُ مو ،ًَُ َن . ،ً ًُ ِ ُ ََو
 ََُوأو ،َُأط ،َُظَأ مُ  ٍم إِ ٍل َُدهأ ُم ،ق ٍتُ  ًَِ

 ِا َِِد) .ُوك ١ُ١٩، ١٨، ١٧.(  

 ِ ِ طُ  ،ود اَُا  َِ ن  ُ َُ  ُسوُ ُقَطُ
 َُر ا َ َن رِ ا .،رال َم أُر  ُ م ن ُرُد اَو

اُؤَن  َِن اَُود، ون ُھَك اَُض م َن اذن آُوا 
بّ  رص، واَُا ، ا ُ  ِ . ِدِر أ ِزِ ُت  د

 ِن َِِدود وَُا .ُذ ا ل ِدٍم ُِدمأ  م و
و  . ، ود رأُت اَر َن اِس ُوَن إ اِن ُوع١٩٥٣

  وَنُِؤُ ودََُن ا صَرة أ م أَر إ ،رةذه اھ لُ
  .وُُِوَن  ُذ

 داِد اا  ،رذا ا ًرا ُسوُ ُم دُ ُسوُ ُب ُث ،َِ
و ِّد أُِدَل  أَُِن إرال ََب را ََن ا ًزاُ َكُھ أن :

" ََُْ م َكل ذراإ ُُطَ  ذا؟ .ُوه ُروَنُِن اُوَن . وا  وأ
وا ََ .ُرواُِ    ًوٍُُت وُ ُروَح ُ ُھُمطوٌب أَُ ُھَو  

ً وً . وآذاَُ   ًوا إ ھذا اَوم َ َُُدِ رَِِ ُوُل وداُود
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ُظِْم ُوُُم ُِ  ُروا وَِِْن ُظُوُرُھم ُ ل . وََرةً وُزاًة ُم
  )١٠ -٧: ١١ُروِ ".) ن

وِ اذي ُُب ُ ُوُس، َن و را ََوماَا ًِزاُل وا  .

 ، َِوَر َِِ رُُِض ا ُھَو ا ِّو را َواِرِض ھذا ا ُدأ
ؤ رِر اِ ن إِو ِر ا ن ،ِ َِِ  راٍرِ ُم دُ ذيا .

َُ وَمزاُل ا َن و ِظُا ِوُذوُرا وِديَُِق ا  ً 
 وِسُ َِط ِِ . ُُضرَ ذيا  رََا َِ طا  ٌءَ َكُھ

ُِوُ ِص ن ُزوَنِ   ِرَفَ وأن ، ِصِ َِمَ أن .  

ِ ارَ وِِف اِز ھذا، د  ھِن ا ُمَُ وُعُ َن 
   ُلَ ذيوات، واوِت اَُ إ ُُ ذيل ا وِِف اوَِن ا َم

وح: "َ ارِض وُوَر ام ر ِنَِ َوُط) ".  ٣: ٥ .( مُ
ِ  َطوذه اھ  وُعُ َفأ" :ََزاَِ وّل ." ُطَا 

 طُق ھذه ا  ِرَفَ ُم أن َ زُن  أ ھ َِ ا َطو
وح را  نِ.  

و َِّد اَُود، َن و زاُل  را َوا ِا ذا رِ رٌَد آُ
 ُ ،َِ ًُوَن أَوس وُُظوَن اَ مَُوَ مُ مٌُُِن  إدَ

ُُم ُوُس ھذا اِم اِدّي ن رُ . َِِم طِِم اص
 ََأ ٍََِدَر ِ َطأ ُ وَل أَا ُطَ ٌند إَوُ  ُ أ َرِة إ

 ُ ًدَ َ ُ" :َُ ُهط َقََ ن أو)" ٣٥: ١١ُرو.(  

 َُ را  َُِ    ِِ ِ َُِ ھ .  ُسوُ ََأو
ََِ  ق إَ ب  أ ،َ رذه ان ھ ُوا ََرِت اا

ِإ  َنُا ، . ٌَ َوُھ  ِ ََوَُب ودََ ُِفوُ  لُو
 َِر .  

 ِ َُِ ِتر  ِدُقُ ا ،ِ ِتِ ن َُ َك اِ ھ 
ََِ  ص اا . لُ ُِدم إذ ،ِ  َدوِرِهِ وُمُ ُ

ر،  ََة ا ََُ أن ُُِ ُث إ َِرُ َُِ ٍَو" مُا
ِطا أ َِإر!) " ُو١٣: ١٨(  

 ا ُوا ََطوُق اَطُ َدھِ ،ك ِِطَة ا َُ َد
 َ إذا أَرد أن َُوَن َ ارِض   أن َ وع، واُ 
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وح: وُوَر ام ر نِ وَنَُ َرة . أي أن ََُر" ن
و رح " "وح رري اَُِ ". ِدَمَ أن ُ ُدرُ ،رطذا اھ 

 إ  َلَِ ،َِل ذوا ِوَرةَُا َو ، ا ِ َِب  أِوا
َُوُ َصَُ ِدَر أن ن  ِرُف أَو ،ِزَ ِرُفَ ذير اِا.  

 َا َ إن ُ ََُ ًِود ُرو َِر مَِِ ٍضَر َِ  ُوَن م
ِس  ھذا . وِ َِ، وأََق م َب اص َن ا نَك اُھ

َن  ِص  َُ مِوَ َِ ن ودَُوَن اُُِ نذم، اا
 َُُوَ  َِطِوا ،مُِم أَُ واَُُ َِ ،َُُوَ  م . أوُ

 َِ ِبِ ً وَنُِزَُِدُروَن و مُ وَن أَُُِ.  

ؤال اذي  َِدأُ ھذا اح، طَرُح  ا ًَِ ُسوُ َُل د
ََُِ ٍَطر ؤال ھذا ا" :ََُُوُل أَ ُُطوا؟ َِ ُرواََ م "!

) ١١: ١١ُرو ( ُل إَِ ،َِ ِة ا رَ ؤال ذا اھ  ُبُ َ
َِن ن اَح واھذا ا َِِب ِرَ . ن  ِف اا 

َِ  ادد اِدي َر ن ھذا اِح ادي َر، َدأُ طءِ 
ً َوِر ًن  َِ ً ٍ ُ  ًو ُلراوُن إَُ ، ٍب اأ

 َ َد َد، و َرُا ِ َب واُوَُ داً أن دَُ ُروَن .  

ً، ھ أن َص اَُم  ل ُروراإ َِوَ ِدِ ل وُب اَ ا
 ُ وُدَُن ا لراِص إ ي إ َؤدُ أن ِ ِلَِ ن ًل : "داَ

  ). ١١: ١١ُروِ) ". َزِِم َر اُص َُم َرِم

 لُ رِل اُر أ َن ُونإذاِر ،مَُد ًُو  د ُ نَ أ 

ً إدا ًد ،َُ ًََن ذَھُب  دُلُ  ُوُس وِد أوَُا  . َن دو
 ًوأ ،َُراَز وَنُُر وُدَُوة، اَِ َُُدوِ ط واُ  ُروَنُ واُو

 َُو اَُم وِرُز  و َن ،ُه دِ ِرھ ًُدُلا َِر مَُ .

ُرُِو َك ا َُِدا ح أنھذا ا  ،ودََُر اُ َن أن ،را
َرةُ ھُؤَ ي َؤدُ َل أن  ُ  ،وُ َ  م ءِ ءا.  

رَن  رََُم اُا لُ ُتذه اھ ضَُ أن َ م وَنُدِرُ ھل
 واُ ِ َِ َن َؤھُن، وا ِ◌ َُ ًة  ،ِ َِِِ ؟ ُد

 ،ِ َ ٍَ ٍن ِل اَ َ ،َل اَُوَد  و ٍَ َ  أن
َ. اِء ُظُروَن إ وُُروَن ََرة  ُظواُِ أن َ ،ََر ،
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وداً  ُن اَُود، وُن َن ھذا ُ"و َ ا، وَُوُوا، 
هُ ُ أََِِ  ً اُر دأ  ُروَنَِ نذم اََُن ا ُر .  

 َ َِرا َ ذام ھد ،وع اُ ذ َر ُن  م
وع نَ  ذا ا رٍص آَ ود، أو أيُا  ُرُ ٍَدر ،ِ  َرةَا

 أن  ََُُوى؟ ََف ُھَك اَُل  ا ُا ُط ذيل اَا
َ ِد ھذا اوع َن اََرة ُ ُوِب اَُوِد اِء، أو َرھم ن 

   واُ  ِا َِ ر ُدُھم َزوُ ذين، اؤُر ا ،ُن ِ ُ
َ واُُِ وا أنُط . ُرُ  ِ َِِ  ُرََك اُھ ،َ

وى  ًُِ ًوراُُ . نذَك اأُو لُ ود، أوَُ َِد وَھُر
ِ ُھَو ا ،َوُِراُ : ِ ُ   واُ  ُدوَن أنرُ وا ھلُُِ  ،

  َ؟

ُ َُوُس ِِد َوَِ اَُود وُرُوِِم  د ذيا  ُب اَ ا
ب، ُھو أن اََم ِرِه َرُك د ُدُث ھذا ار ر ً رو .

 ِّو روع اُ را مَِ أن َق إ ن َرَھذه ا ،ِوا :" تَ ن
 أُوُل ُم . َزُُم َِ ًَِم وُُُم َُ ًَِم، َم َِريِ ُؤُھم

 اَُم أ .َد ُد َُِم، أَُ وٌلَُر أ أ  . ُِِر أُأ ََ
ُ إن َن َرُُم ھُ . وأَُُص أُ ًُم ا ََُُ وُن َوَُ ذا ،م

م إُُوات إَن ا ًة) ". ١٥ -١٢: ١١ُرو(  

 َُ ، َِِت ارا د َِ ذه اُم ھَدَ ا َُدا" د
 َُون ا ا ." َ ،ِِس إداَرِ ُسوَر دذه اُس ھ َؤَُ َر

 َؤُواتٍ ا ِة د ُذُ ،راو  ُوزان  ،مِر ا ر اَ .

 ٍ ارض ا ت د  ُأ لُ ِمأ َُِرؤِ ًدا ًرا َبُِد أ
وع اُ ِل َرت . ُل َرإ  َنُِرض أا   ُأ لُ

 ،  رُِ وع اُة رُ ٌ ُأ َدت . ھِم ُوَُا لُ  ِر  ُُُرؤ
وَُن إ ُھَو ُن ان اذي  . ،ِ َِ ذَك اُؤََِر اظم

ة اَ رت اُؤََر رُم اُا َُ ِلَِ ن َُُِ ت.  

 مََُك ا لُ ، ً ،وع اُ َل َرت إَِ د ت
وا اَُوَد َرَُا ن . َكَن ذ إن ،ُ و أُھ ُس ُھوُ ُُُوَ 

ُض د ُ ُ َل َك اُم اََِ ت إَل ا ،م َرُك  را
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 وُدَُُن اِؤُ د ًا د رَُم أَُروَن ا دو ،ِل ا
داً أن َُوُوا َب ِ اُر دُ . ،َ ط َِرَزة اُِا ذه ھھ

ُول ُوُس  ً ھذا  رء، داُود، واَإ ،وُ ن لُ َأ ا
س دُِب ان ا دِھشُِح اا.  

 ََ َم دَُ و َ ُ ،ب را إ ً ود ُروَُوِع اُُر ِدِ ثِ ا
 ًَذَك : "َِدُم ُوُس إََرَِن ََن دَُ ُوَرةُِت اَ وإن

 ،ًذَك ان. اَنُ  دَُ ُلَن ا وإن) ". ١٦: ١١ُرو(  

 ذيُھَو ا ا وِديَُط اراتُِم ھذه اَ . وِن ُبََ ھذا
 َُِأ ٍ َِ ن  و ، ِمَا ََ َ ررُت . ھذه اََد أ

 ،ََن  رذه اُب ھُ ُرسط َن  ُ أ ن إا  اٍت ر َِ
ُول ا وَنُُِ واُ نذوَد اَُِطُب ا َل أن ،ب َُا ّو طر

َر إُُ إُ وُس  َل أنو ، ََِ.  

 َِ  ُ  َرأ َدة اِا ر إُ ُوَرةُ اِا
 ًِدَُ اُوَرة  ،  رَا  ِعِا . َِد ذه اُم ھد ِمَ 

ّب، ر نََن ا ٍَرة ٍ  َ ُر مَِ َن . ًر ُِطَ ِھُنَن ا
 اَرة َن ان   َن ھذه ا ًرا) َِِب ا نا َُ أو

 بّ )ا ر ًوَرةُ ُ دَُ َنَن . ، و إن ُ َرةُ أِذه اُم ھَُ
ا دھ وُنَُ ُُ ُن ،ً دَُ نا َُِ َن َِطُذي إُف ا ر

 ً دَُ.    

َطُق ھذه اَِرة ھ أن اُوَرة ُُر إ اء اَُدء؛ 
ِن دَُ واُ َنذُوب اق، وَم، إراھق، . إَم، إراِھَن إ ن

َِن وإن ُوا اُورة، أو آء ھذا اب اُر، َُوُن وُوب  دَُ
 ًأ ً دُ ٍ ُ ُبا َدھ .  

اِ ِِد َوَدِة إرال  را ََِِ ُس إوُ ُوُد َُِ َرةُ اِا
ب رُِط اُذُ  ذا اب، وھ را إ ً نُرو وَر . ُُِ َدِ

وِ أداً  را َُُرا ُر َُ  ،ًَ وِديَُا . ً َُ ً وِدَُ ُُِ ُ إ .

 ِّو را ََ ً ودَُ ُُِ ،ً  َُِا ُُِ د ،نو
 ُُِ ُن َبِ  أي أ ،َِ  ،ولُ رُس اوُ َكذ ُ  ،

" لراإ ".   رَا َِوُ زَن اُل أِ ُذوُر اُوُد ُھم اَُأي (ا
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ُون ). اَُم زَرِة ا  ط وَنُ َطُ مُم ھَُود(اَُم .) اوُد ُھَُا
  َُا ُ  طُن اا ِ َب ُلَُ ذه، اون ھُ زَرِة ا

  . اُِر ل

 ًِ ُُب د مَُن اُس اوُ ِطُبُ" : ُضَ َُِط د َن ن
ُو َِاِن وأ زِل اأ  ًرَ رَتَِ  َتْ ُط ٌ  رَ ٌَوَُت َز

َِر . وَدَِ نا  . َلُل اِ َتَ َت رَتََوإن إ
َك ِل ُل إِل ا .َم أ َُط ُنِت اَُِط ُوُلَ . ً  . ِلن أ
  ،َُدِم اِن ُِطَتِ   طُن اا ًَك أ ُِقُ  ُ ".

) ٢١ -١٧: ١١ُرو(  

ُوا  ان، اَُُم اَدِ  وَن ُطءأ  وأ   ط مراھإ
ََُِد ُوُس ُِوُوٍح أنُ وَ، إء . ُم اُُذور اِ لُ ان

ب ر  و رل اراوَدِة إو َِوَ ُوا  د ول، . وداُودُر ا نَِ
 ُس، أنوُِ َِ وا ،  رَون اُ زَن الُ أِ ُذوَر اُا

ََرة،  ذه اھ  تَ ن ُط   طُذور اُذه اھ ول أنُر ا ن
 ِّو را ِأ إ  ًو َِر . وَدِةِ ِدِ ِا رُب اَ َو اذا ُھھ

و رل اراإ.  

ُر أُ ُ  س دُِب اا إ ً" راِا ِ ُنإ- ا ".

س ِن اِري ون َم ِن  دُِب اا ُر إُ د
  .ا ،ّذه طرٌَ أُرى َرِة إ اََدن اَدم واَدد

أن اَر اَ اُو ِب  َن اُِم َِ  أن ُدِركَ 
 ِإ َِا سَ ُن ًا د مٌس ھأ وس، ھُر اس، أو أ دُا

وع اُ ِمَِة و نل وَن ا ِراَِل إ) . م مُُ إن
 ُُ َُم، أدَِد ان ا رذه اھ  واُدُر  ُواَ م أن
 اَذِن ُِداُِم  دراَُِم ل وا ون اََُا .( َ رذه اھ 

مُ اَُ ،  ولُ رُس اوُ ،ب ا  وع اُ وَتَ ٍب أن
 رََُ َُنُو ط ُرَُ ِ ذيس ازاُل ا َن ونر.  

 ُ رَُ دانا  َوُ ََُ د ،ِ ِلََ وع اُ 
ُُل  رِِِم اُوة ُ ُم ُ ِوُس  ھذه  رُم اَُ د أو
ب، أَوى  ا  ِن أ وُعُ َُ  ِن ُر ر  أ ،َ را
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 ُ َري  ٍدد ِرَوس، وُ ِر اأ  ُدھَِ م ذا اِ 
ن ِوروج واُا) .  َوُ٢٩: ١ .( ِِل اََ ُم َدُم دُ َن كُھ

 ِبََ ن ِرات اِا  َن ،ًءطِ َرةً، أو . رأى د
َل وَق أِب ِزِم، َن ُُر ووُز ھذه ُك ََوة َدَم ا

   )ُ١٢ُروج . (اِت

َو ِِو َل رةوع اُ تر ُدَأ  ُا  َُ د ،ِِ
ََُث إ َل  ُُِِر َ را َِ . ءؤِر ھ َذا ادأَ ھ

ُم ِدَ  أ ُ ل أ رماَُ ذا اُوِل ھ وٍقَِ ُط َن ُ أ ََِر .

داً ذه اِدة، إ أن َََق ِِل  دُ ُِلََ ْنُ م ُ  ذاَن ھ
 ھ) ُو١٦، ١٥: ٢٢ .( ََل، أَِ تذه ا ِِر َد

بُوُع ََل ا َِو ِِ ا  .  

ُم  دُ ُُدهَِ ،ِل ُروأھ ُس إوُ ن ِا را َ رذه اَر ھ
ُوس، و : "ُوَن وس"اُ م اَ ". ن ِ وُسُ ،ُسوُ ِبََِ

ب ا  وع اُ ِل ن َق وُ ِل .  

 ُنِؤُ وُل أَُ َد ِلن أ ب ا  َت وَعُ ن
،ط  ،ُهأ َََُوع اُ ِت عِذا اَم ھَد أن ِ

ِِل اََ ب ا  ِِوَ ََُوا . َِ أن ًأ ِو
 وُول اُ رت ا  َإ .ا َد نع وِذا ا وى

ُوس َري اِ ن  : ُِل اَ ُم دُ ُث ،ن ِوُروج واُا
  .َذًَ، وُطُق ِ َدِة اُود

ُس  دُُب اا  َُ د وُدُھذا ُھَو ا" ّراُن اا
 بَ ." ا َد ُسوُ َُده  وھذا  َ َطُن اھذه ا أن

  .ِ ُل ُُذوَر إرال، ل اُُذوُر َُِل ھذه ان

ن  ھذه اداِد اَذُوَرِة  ََُِن اُس اوُ ِطُبُ 
ً إراھم وإن إراھم َََرِة َزُون، واُؤُِوَن  ِز ُم دُ ،هأ

 ُاُون ا زَرِة اَ  ْتَ ُط ، رَ وٍنُِن ز مَ . ُنا
َرت ِل َدِم ان  د ك ون اُ زَرِة ا  ُ  طا .

ُر  ذَُ ،ل ورِن اَُذ ا نؤَُن ا ٍل لُ ُسوُ ُبِطُ ن إذو
َرت ِل اُؤَن ا  د ا ُ  طُن ات اَ إن ُ م، أَُ
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َدِم ان، ن َ ُُن اُم ُ ؤُِن ذا اِّر اذي ن، وَف 
  .َُط ُذكَ 

َو ُسوُ ُنِؤُ ِِ ذيُس اُِب اَ ل اراوِع إُُرِو ِ
 ،ً ُروَِ دادِ اا  ُُدهَِ" : َُُراو ِ ُطُف ذا وَُ . َرا ا  أ

 اطف َََك إن ََت  اطِف وإ َت أ . ً اذن َُطوا وأ
َطُ .ونُ َطُ نَدِم اَ  واُُ م م إنِدٌر أن . وُھ َ ن

 َطُ ًم أَُ . َتُِط د َتَت أُ إن ُ   َب ِ  رَا َِوُ زَن ا
ُم  َطُ ِريَ مَ ،َدٍة َ ٍَوَُز   طِف اِِ َت وُط  طا

؟ م اَِِوَُز   طَب اََ ن ُھمذء اھُؤ) " ٢٢: ١١رو- 

٢٤.(  

ل ذا اِع اب ُوُس  وَب اَ َم اَ َِ–  لراإ أن
  ًو ًُرو ُِر وَف–  ِر َِِم طرَ ُج إ  أ رُت إَأ

ِّ، اذي ر  ذِِ اَدة  اِد اَدم وِدّي اَُم . اَ َ
ا ََُ وُُ ن ًَ ِرَف ُج أن ،ِوّيَ ِم ا ذا ا ِدِ ر

  .اِر اَُِرة

  َمَُت أن أ  ،ِرٌفَُ زاِرٌعُ َن ُھَوِ رَُا ِِدَد أََأ أن
اقٍ  َرِة ُدرََ  نرََن ا ًُ َت َك إذا ط أ ُ َنُھذا ا ن ،

ا ،ًل ر ،ًن اَر  َر ُدرُِ ن َسِن وَُن ا ُُ ن ذِعُ
 َِّرِة اَ ا .  

"ذا إََدَم ُوُس ر  طِف اِ  " ِسََُا َِطا 
: وُس ؤء اُم  هُ ن ِل ھذه اَِرة اَ ،ُوُل ُ . أه

"  مُ ُط ٍ  رَ وٍنُِن زو ،ٍ  رَ ٍَوُن ز مُُِط ٍمَُ مُأ
ُوا ن اِن إََ . َرِة زُوٍن أَ وَِرة  ن ،لھذا ا 

ِِر اِة و رُا ِ  رَِر ا .نم  وُأ ، طِف اِ 
 ط َِرُُدس اوِح ا رَر اِ َنُروَن اُِ ! َُِ ِدراً أن ُ َن إن

ِ أُِم، َُو   رَُوِن ا زِن اَن أ ،ھم إُرِ َدَة ادا ََا
 ًَراأ َُِ د أن ِدٌر د ،  طِن اَن ا َ ط ًَِر

داً زُوَِِم  دَُ وَنُ َطُوَن وُِؤُن طم اراھء إ ا.  
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ان ُن  ُظُر إ ان ارا ا ،ّل إََ ِن 
ِرََُِ  ٌَن، اراِن وان، اَذنَ  طُ ٌت َُ َدت

 ًر َنر ن ِرَ . مَد َس نذُء اِرراِت، اَظِم اُ 
  ُوا طواَل اَ م أنِ ،مََُُ ا ََرَُم اِواَن ا لَا إ

 لُ اٍت ر َة د ضَم اِِ َ ُطوا ِت وأن ِ و ،َ
 د ال . ا وھ  ودَُا  ُوا وع اُ  ُشَُ

إء اِرب ن وٍت إ آر، ون َِ  ًِِن راَ  ََل 
 ً َِ ِ راِرِإ  لََا ََِإ.  

 دِرَك أنُ أن َ  ة وُُ د رَُ ن ع، أوِد إ رَُ ن رَھذا ُھَو أ
ُول رُس اوُ ن . لراِب إَ َء رذا اُس ھ َؤُ ُسوُ ُروا أن َذَ

َإ ،وُ اِت وُُ  ًرا ُ َذي أأن . ، وداُودءا ِِ َنو
 ً  ،نرء آ َدَِ   ِرَذي، )٦: ١٣؛ ٢٣ -٢٠: ٨(َزا ،

 أَر ن أيَِ  آر ِوَ اٍت وُُ طء، أَِء إِ .  

 ُ ،ّب را إ ً ِل ُروراوَدِة إَِ ُسوُ ِن رُب اَ ا
 ًََُراً، وِ ،ًِ ٌقط . ِ ُسو ُبُ د ِدٌر أن َ أن ً

 ، وَنُِؤُ نذود اََُك اِون أُوُ زَرِة اََ د إد ن َم َطُ
ل اء ُ َِ وع اُ وا  أو داً أنأ ََ  أن 

  .َُوداً 

وَم ا ُدوا د ٍفآ َِ ن ُرأ ،لِر اِ ن . َُرأ مُ
 ِ تََ ا ِِِم وا ا  ُدوا د ٍفن آزةَُِك ا . ُُِ وإذ

  ِدُلَ ددِد اا ِ َر ُد أنَِ ،راَءةِف"اآ " 
ُروا َذَ . وھذا أََِت اُ َُوَُف ُُ وع َن اس". ُُوع" 

  !َن اُؤَن ُوا َُوداً  أنُ ل آف اُُوع

 ُ وَع أُ وِديَُ ٌصَ ِرَفَ ِدّي أنَِر إ ًراُدهُ أَِ ومَا
ب رص، واَُا ، وم أن . اُوِف ار ا ن ،ًِ رُتَأ و

  ُ  وِديَُ َُِ ومَا" ً ِو ً ودُ"،  أي َُِ أن ًؤُ
 َا ُ أ  . وع اُ واُِؤُ م أنُ َِ ِب َن ا

ُ ًم وَر ًَُ . بِوا دىذه إوَب ھُُ ُِ ذيا ِّو را َا
رَ . اوِد اَوم َذ أن  نو  ًَُ َس ذاھ ِح . أنا 
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ب ، َن  الِ اِر ن ِر  را  ًِر ًُرس إطُ َِطُ أن
 دو ،َ ط ات ر َث نذا اَر ھ ر ُ ُرس أطُ َُِ َل أن

دَ  د ِن وأن َر ر أن َُِِن ا .  

ُ ُد أَِ مُ َُرأ نذَن اؤُا ُ ،لَر اِ َُرأ م 
 رِر ا ن ھذا ا رِِح اا َل إَِ أن ود، إَُ .

 ِل وِل اا و مَُوُد واَُا ،َ نُِ َذ ُھ ا
وع اُ . َ دوا  ِدھمم أو إَِِدِز وز  ُواِ . 

  واُوأ ً ُمَُوُد واََُش ا ،طأ  ل ،سِض اَ
و أن اَُوَد َُظوا را ٍَ ). ١٤ -١١: ٢ط) ِس اِدة 

وُ ن وھُ رِب اِل واِس اوا م مُوَن اا  ،
ُل َل ھذه اِت  وا ََِا ََُد اَََك، إُوا ذَ) ل١٥أ :

٢٩ -٢٢.(  

 ًِؤُ ُُِ ََُِن ا د ُ أ إ َِا ََُل ھذا ا و
 َ َش أن ُ ًُوط ْنَُ م ،ََُو ُ َر ِد أن رَُ وديَُ ُ

 ً وِدَُ َن وعُ . ُسوُ َُ  ُل  د ،ِمِھ ًراُ ُدو ھذا
ن  ِطَ–  ََ ودَُ مُھ ،ّن اذوي ا َع اأن أ

 ُ أو أ ، ِّو رما راھُء إذي أا َِِ ن وَنُ  مُ  ،م
ِ ُ إراھم   َن) ط٢٩: ٣ .(  

 ُ بَطُ نَُ م ،وع اُ ًذا ُُِ وِديََُن ا َد
َُ َُوِدّي، و أن  ن َُرِِ وَداِِ ا ُرَك ُھِو أن  ودَُ 

َُ ًوداً، ن . اِل وارب ُروَن ُروََُ مََُن ا وَنُِؤَُن ا 
ِن َُ ًوداَُ ُروَنََُ نِوَود اَُء اُر . ھُؤ ُحلُ ھذا ا َُ

ُول رذا ا ُ ُهطأ ً ِوََ ًِدّي إِا.  

ّو، واداُد اَوُوَدةُ  ھذا اح اطَ   ِ   ذيا 
 ًَُِ لراإ ِ ُن أ ُلَ ،ُدُر ر اََ ِديا  ًَُِوأ  ،ِ

ِ ، و ُھو َِ . َِِ َ ،حذا ا ِِراَء َل
 ِ َه ِوااأ َ َن ٌَرَ ھ وا ، طون اُ زَرِة اََ ن

 ن َن ذ ُوع ا اُم ر اَُود،   رَون اُ زن اأ
ِ ً دَ ُد ھذا ،ّب ر ً ِود ُروَُوِع اُن ُر ة وُُوھذه ا.  
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 د ن َدةِوا َوزو أ ِ  ا  وات س تَ ِ
ة  طن زَ عِطو  ِرَا.  َ َكِل ُھََا  َُرُ َطد أو

 ِدُف إ تَ وا ، ا ؤ را م، ھَأُور  ِإ ٍَ ؤُ
ھذه اَُرة َِ و  زوِد اَطَن اَظُون َُدات، أَطت

 ا ِا  رَُرق ا ط ًَرًة وَ َطأ ،ًأ َدِوا
 ّطِب اا َ وَنراا ُِدَ .  ُدِ  ِرَف أَ أن 

 ِ ُأ َر إُظ ن ِ ً دََ َكذ ُل اراِل إ ن َرةِ ِبَ 

َِوّي اذي أَُِن ُ وء آرن ُوُس ن اوا َِِول . وَا ِ
ٍة م ََق د، وُن طَِ ُوٍق إ ُرؤَِ ُرُوِع  وُُ لُ ٍد أن

 إ ً ل ُروراب إ.  

و ،ُ أ ِِواَن ا ِبََِ ،ومَود اُ ،نِوَود اَُِء اِ
ُول، ُوا َب ِ اُر رُس اوُ . وَرة أوَُُن ام ال ُھ

 ُطوا) ٢١، ١٧: ١١ُرو .( َ َن أنِؤُ أن ُطَ ن نو
 ِِو  ،لراَل إ ََُِ ُقَُ  َِِوطر.  

س دُِب اا  َِرُ َظمأ  

  ان، ُُب ُوُس ًِ أن إرال   داد اھذه ا 
س دُِب اا  تُ ت وار م اَظدى أإ ن ھا .  إ

 ط مراھَء إأ أن َدِھُ ٌ ِِ ٌَِرَُ  ُظواَ وو   ،
 ُ و ، َو ِا ذا رِ مَِم  ُدواَِ م . ُوا ذيا َ ُدواَِ م

ُ  ُ وَنَُن  م ُُدهُن إُِ َ وَن، أنُؤُ وَنُزا وا، وُآ
 ن ُق ذيا ،ِّا ذھم ا رِ ِل دوِدھم اُُم وِ  ِل .  

 ھذه اَط ،َن ُوُس َِدُم َِ ِ ََ إ ال، 
 ً ل ُروراوَدِة إَو َِوَ ُسوُ ُنِؤُ ِ ٍبأ ََ َم دُ.  وھ

 و ، ََِِ داِمِ ُُِ نَو اّر ُھ ذا اُق ھ َف ُفَِ ُ
ُلُ َُ  وُس  اِت اِ، اِر، واداد . اَُِزة

ارَ واِرن اُو َن اح اِدي َر،  ُھَو إ ٌر 
 اَوة"َُوُل، . ُِ ُرِ  ان ُد أُت أُرَ   ذاوا ھََُ أن

 ر ء. اَُ مَُُِد أ واُوَُ ِ . ً ِزُ تَََ د َوَةَا أن
 ُھَو . وھذا ُُص ُ إرال. رال إ أن دَُل ِلُء اَُم
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ُھَو وھذا . ُوٌب َُرُج ن َِْون اُُِذ وَُرد اُُوَر ن ُوب
  )٢١، ٢٠: ٥٩إء ." (اَُد ن ُ َِِم  َزُت طُھم

ِ ن َِِ اِِر ُم . ن َِِ ال ھم أداٌء ن أُِم" وأ
ُء ن أِل اء ِأ .َدا ِ ھ ََُوود ِ ِتِھ ن ".) ١١ُرو :

٢٩ -٢٥(  

 ُل ودُد اُس  اوُ ُرُ ُث ھو  ََِِ ن زَُا َطھذا ا
 رَِ َلل اراُب إ َضر  ا َر طا رُت . إَأ و

 ََِ ،ًِ" ّرِ "   َزةُُِف اَِ ،س دُِب اا  ُدھَِ ُث
ٍة رِ  ُو ط ًَُِ وُنَُءَ لُ  ِدِرا ِ َن  ط ٍَ . ر 

 ظُوا  طل اِو ُرھ ُنُِ  ُ َِِزةُ اُِأو ا ِِا
 ن َِِل ان اذي َ طُ أن رى  ُ َُُ َف   طا

ِ َن ر، إ َزةاُذه ا ِ رّ . ِم ذا اِرٌق / ھ َدٌثَ َوزة ھُِا
َ، وَ أن ََُن ، وإَ ن ََم أداً  ُ َُُ  ھذا  ط

  .اََدث

ي ُق رال، واذي  رِ ٍزُ ُوَن  مدَِد اُء اُس وأوُ
 ُنَُ وَفَ ٍَّر ُھَو . طر ھذا ا ، َُ ً ل ُروراوع إُأو ُر َُوَ

 ن اََر طِب اََ ، رِ ِد  ُف َُ ّو روع اُ رذا اوھ
ھذه ا  س دُب اِدم اَ.  

ّر ُھَو َُو َُُل ذا ا ُل وُد اًُة  .ا رَ مَُو د مُُ إن
ُ وُوَن د واَُم  ُر ،ودَُِد ا ًَِ ًرا َدًة أو واُ دُ ن

ََِِب ُوُس، َُوَُُم ل . َدھم ھذا اوع َن اَُو ل
 رِ ھ . َ ط ٍَِر ٍَطر َ ُ ِّو را َََب اُ ن

َر َُل ِرِ  ھذه اَُوَ ا َِن َِِل اَُود،  ◌ٍَفُ ل، وأنراإ
ُم ُم ال دُ د.  

 َِ مُ أ ُظنَ د ،مَُُوا أَُُ ن ُُرونَر ا مِِوُ ن واُ
ُم أَُو أ َِدَر َِر ُنُِ َف واََُ ِزمَن ا َرََن أَُ ا

ُم . ِ أن َُب ُم َِ وَُ ِبِ◌ََِب طُھم أ نُظَ د
ُوَن ََُوا َف ُِدُق ِ ََُ ُم وُطم  وََُ لَ  ،وَن دَُِ
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َة ُُِو وُا   مِ نم و َلََِو ، َدًةد َقِ ا
  .ُُُِم أن َُوهُ َُِِم

ِل ا ن ََََُ ُسوُ َدد و .  َََذه اَل ھ َُ نو
 َ ط ًِر ً َد ُ ِدَثُ أن َ َن ،ِِوإ ِِ َِِل رَِ ن 

ب إ راِء . اِ اَ اُم  ِة ھذا ان رَذهُ ا
 ُ َب ذيوَت اُھا ََُُ ،واٍت ِثن ا ِلَ  ٍة دُ ، َِرَا

 أھِل ُرو إ َ رھذه ا ) ط٢٠ -١١: ١(  

ذا ا َُا د  ٌَِوا ھ ُُُِل و   َُرأ د ً 
ِن  وا ِ ن اَف ا ِدق وا ُس اوُ رَدَ ،َ رن ھذه ا

ِا ذّر اِوا  طا َ َُ ذيراع ا ِن ا . ُسوُ َن نذوُد اَُا
ُوا واِد اَُرَ اِِ ًَُ م َر ُل ھذه   م ،َ را

  .إَََرھُ وُس د إ َ ام اذي أِ ََدهُ 

َ ا وٍح أنُُوِ ُنِؤُ ُسوُ َم أنُر   َِآ دُ  َ ِو را
 را َا  ًُد أ دَُ ُ ود، وَُوِن اُُ  ُ ََُدذي أا ِّو

ُم َث َُظٍت ن ھذا اََ. َھُؤء اَُود، ََِِب ُوُس دُ وُھَو .

 ُوا َُُظَُ لُءِ َلُ أن إ ِّزُ َوُھ و را ََا أن ھ
 ِنا ِتُ◌وا إ أن م، أي إَُا . رُت وُھَوَأ  ذا ُدُ

وِّ  –إِ ِراراً  را ََُروَن ھذا اََِ ودَُّل اُ َس أْن.   

ََؤُ ٍََرَ وُنَُ ِّو را َھذا ا أن ھ َِ ا َُُظَُ .

ُ ،ً ِود ُروَُوع اُوُر َِوَ ن ِِ وُُ َ ًوإ ََذا اھ ُب أن
ُوا ِّو روداَُِل اَِ ن ل دَوا ُدوَم إ ن ، . ھذا َم أنُر

َُ ُوُن   َذا ان ھ ُسوُ ُ د نو ،ًر َنرِ رََإ
ٍد ، َُو ُ ُر إ)٢٥: ١١ُرو ) (إ أن دَُل ُِؤ اَُم( دَُ دٍد 

ُدون دوَن وُوَُ مََُن ا . ِ دِد اا  ًَدُم أَُ لء ََِ إن
ن َت : "ُھك ُُر ا إِ لء اَُود. َر َن ھذا اح

  )١٢: ١١." (مَزُُم َ ًَِم وُُُم َُ ًَِم، َم َِريِ ُؤھُ 

ُوُط واََُل ُراِن إ دِر أُورَم ن َِِل اُُوش  ھذا ا
 ً نَر وِد اُُ َد  ِو را . ُ وِدََُدةُ اَِرت ا َ دو

ھب رَدث اَِل ھذا اِ ٍقُِ . م ْدَُ  َ َدةِ َ مَد َك،
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  لُ م إَِر أُورد َدُث مَُ  َد أن رَر ا  واُ  ا
دُ ُر ُوُس إِ لِء اُم، ُُد ذَك ُِؤھم . أَُِم ارض

 ِّو را . ُر إُ د ،ُھ َر طِس اَِ َ ََِدُم اَ وُھَو
 ِ ِّو را َََن ا َھذه ا َِ ًَ َُ ذيُر ام، اَُلِء ا

  .َد اَُود

َھ د ًةدَو ً د َرُد ھذا اِأ أ . ُ َو أة ُھ وُ ذه اوَھُر ھ
و ،ِّن ھذا  رلَء اِا  َُِا ا َ ُرَِ َد َرَةَ ُرُ

نَ  ُ ُوَنُوَ مُ أ ََِدَر ،ودَُنُ : "ا َُرهَِ أن َ  ھذا "! َ
 ِّو را َُل ا َُ ذيا ََِّا ِرَن ا لَا ْد إَوُ م ،فَا

ََ ِو رلُء اِا ُُُ ذيود، واََُد امُا ا ِ . ُر
ِض اَُر ذ ن ا َِِ ٌءَِ َزةاُُِروب . ه اَُل ا

ذَم ا ،ا   ِم  نا وِدَُا َِذِ نّ مَُُوا أ َ
ا.  

 ن ُوُس ون أِءِ  ِدُِر ا ُة وُةٌ  ا وُُ م ھدَِد اا
َوَُ وُرُوُع إرال ُروًِ ھ ازُء اواُِ واِرُز ن . ذات َُدن
ة وُ ھذه ا . و أنم ھِھ َرًةر إَة، ا وُ ن ھذه ا رَد اُا نو

  َُ ٌلءَ  ِزُِ ٌَ ُھَو ً ُرو ا ََذا اھ ََ ُزَُ ،ََو
و اذي أَد ُ َُ أُِن اَُود را . َ ًُو ََُ وِدَُلُء اِ

 دََُِدَرٍة وَُ ٍَة وُ ِب ھذه اَِ ،َدة.  

ة ذات اوَن، ا  وھ د دأ رى ضَ  وُ ذه اِت ھ
ومُق ا دأت . َدي ٍرُِل إَِن  أ وِديَُ ٍصَ َدِة 

داَ، وُو َن رَن ً أو  َن ا ن َط ،
 ،َزو و  وَنَُ واُ نذَن ا ،مِزو إ َِ رَأ

دق اَُودِ  ذا اوا ھَا ِ  َََُد أن . ي وزو ،و
ُلُ  آَن ھذا را  ، وديَُسَ ا َع أن  أطَُث إ ،ً ِوَ ًَ

ُ ُھَو اَ، اَُص،    ِنا وِد إََُن ا ِر َِ
بّ  روا.  

ونِ  زذاِن اھ َد أ  َرِةَ َرا ُ  ،نَِؤُ ِن وِدَُا
ِ وِة ِذ ُوع اِء،    َوا َ أن َِ ن ِو را
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وُھ ن ن أذا . ت ّلا  ُدُث َءذا أَھدُت ھ د
 را رىُاٍت أ ر .ُ ِب وِ ُس، إوُ ِ َ   أن ٌَِ

ً◌ٍة َن اَُود  ِل ِد رَُ ن َس ،مدَِد اِء اِونَ أُِؤُ  .  إ
 ِِِ ودّيَُِب اِب اِ ن وا ِ َو ِوَ ٍل و ن ٌة وُُ.  

َِن ِن و ا"َُوُل اُِء،  ا ون وإَِ ِدي إ
بّ  رُوُل اَ ُوبَ  ََِِا . ب رَل ا مَُ ِدي ذا أ  أ] . 

ُر إر ن ھذا َِِر ) ٢١ -٢٠: ٥٩إَء ]". (زُت طُھم َُ
 ًِ ُبُ د ،ٍل" : ذيُد ال ھذا ُھَو اَ لراِت إ َ َُُطأ
 ب رُوُل اَ ِم َك ا َد . ،مُِوُ  ُُم، وأِِِدا  َرَ ُلَأ

 ًَ  وَنُوُ وُھم ًم إُ وُنُوأ . َُِ ٍدِوا لُ ُد وَنَُُ و
 ب رُوا اِرَن إِ ُهٍد أِوا لُِرِھم . وَ ن َُوِر مُُ مُ 

 ب رُوُل اَ ِرِھمَ دُ . إ مَُ ِطَ ُرُأذ م وِِن إ َُأ  ".

) ٣٤ -٣٣: ٣١إر.(  

َرُھ ن اَُود َذ ُس أنوُ ُدرُ راِنَك أُھ : ُم، وُ ُِ ُ
أر ن . ََِل َُم، ن َدَوَة ِ وِھُُ ھ  َداَم  َُِد َن ا

ؤال،  ُس اوُ ة، طَرَح ر" َ لَل؟أَِ " ؟"أوََُ َضََر  لََأ "

َُو ُرُد !" " ھذه اِت ا ،َواُب ُوُس اواِ ُھَو 
ُ أن ِرَف اَُ ا أ ُ َُِ" لا َِِ ن] ُودَُم] اُِن أ داٌءأ .

ُء ن أِل اء ِم أُ ِرا َِِ ن  وأ) ". ٢٨: ١١ُرو (

 ُِ مم وُ ُِ َ نوم، وَل اداَء اوَن أُوَُ د رىٍُت أ
  .َُ ََُم

ُ ُ  ِر ِل ا ن ،لراَرِة إ َرِةإ ِ را ن ُسو
 ًِ ُبُ د ،ِل ا ِمَُِر اِ " : ًة ر مُم أُُ  ُ 

 ُطُوَن َ وِن اَن ُرُِم ِِِن ھُؤء، ھذا َھُؤء أً اَن 
 َِ واُطُ ممَُِرِ ًوا ُھم أَُرُ  . ً ا  َقَأ َ ن

َم اَر َ ،نِا ) ". ٣٢ -٣: ١١ُرو(  

ُل  َُ ذيء، اَن إ ٍسِ َِت اذه اُم ھُ مُ
َن ا ،َ رھذه ا  ََُ  لُ  ََُر ً  نو ،ُوا ِ

. َُ ِق ِ َِ وَِِ وُ " : ِِِل َُ  ن إرال، ُول
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ْن ن رَف َِر .  أََد أ َُِن اَِص وُطُر َُِن اِء
ب أو ن َر ُ ُراً  را .َُ ُهط َقََ ن أو . ن ُو ِِو ُِ

  )٣٦ -٣٣: ١١ُرو ." (آِن. ُ اَُد إ ادِ . ُل اء

 ُ ءن إ ُسوُ ُرھَ ا ََُرَدةا َ ٍَِأ ََ ُر . 
ُھو ِداُر ِر َِ؟ ھل ِرُف َ  ُُل َل َ ُم؟ ھل َُم أٌَد 

 قَِ  ؟ َِوُن َد َءَل َم، أوَ ،َث ِن أنَُِن ا ؟ ھل َرِ
 َي ن َي ٌندَ ُ ل؟ وھ ًراُ وَنَُ ٌل وَُ ن ُھَو َكوھل ُھ

 ن أِل  ِداَُ؟  ِريََ ٌِن ُدَوُ ٍء؟ وھلَ  

 ِھذه ا  َُِوا ًر ٌَُِ أ ََِدَر ٌَِوا ھ َ .

ََد اُِل َ ا َ ھذه اِت اَِ ارة ن ھذا اِِم 
 َووا ِذه اھ ُد أنَِ ، ُھوا َن ھذه ا وذُا ّا

 ً  ٌَُِ . ُِرف ُ ءَ لُ . ،ِرُف  ُقط ھ ََِا أن و
ُ ُھو َدُر ُل ُ . ِرُف د   أن ََل َل َ م

َِ َُُ ذاو ،ٍَِ . ھ َُأو أ ، مت أو أوُد أن و
َِِِ ا ،َِن اَل ِل ِ ُھَو ٌر ن ِرَِِ اُِھَ و

  . ُُر َدٍن َي ن َيَ ء. أٌر َُ ل

َ رذه اھ  َُ  لُ  ُسوُ ََِرَ ھذا ُر َُ . ُوا 
ِ َ، و ِ ُوَِ اَظر و رذه ا َدأ ا ِ ا ََِل ا

ِث   اِح اِن، وإََر َر ھذه اِت  دَ  ُسوُ
 ِا رذه ا مُِراَء َل ،رةا َا" : لُ ُو ِِو ُِ ن

  ). ٣٦: ١١." (آن. ُ اَُد إ اد. اَء

ُح ُوُس ََِطٍ أنَ  ُھَو ََدُر ُل اء رَُ . ة وَُو اُھ ُ
د . ا ََِف ُل اء، وُد ِ ُھَو اُد ن ُل اء

 ھذه اَرُ ،َُد أنُ " َ ّل اء،"َِدُم ُوُس ھَِن اَََِن، 
   ََُر  لُ ن َدُفُھَو ا ِ ُدو ،ِا دة ا ُوَدر، اُھَو ا
ِن اذي أوُ إ ھذه  ِح اَن ا َطَك اذ ً  ،َ رھذا ا

َِت اا.  

 ََرَھذه ا َُِ أن َُِ  رَوِة ا د ًر  ،  ل
  ا َطرَل ا ،ت ِوَوا  ٍ ِ راراٍت ِذ وُمَُ
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 ُ ََأو در اّل اُو َواِھ ،َط ،َِدُم و . 
 ُ ُذَل ُد أنرُ  ُوُل أ ٍَ َذا ًُ راراً أو َذِ  ُوأن راِطِ َ

ٍء إَ ي ذلَذا اھ َُ ُھَو َ ول أنَا طَإذا إ .  َ 
 َََِة ا وُوُن اَُ َ أن َر إذا إ ٍ ُِ ِ َدِف أھ  ِرَطَ أن

د َُرَف ھذه ا . د ُنَُر وأَأ ةُ ھأوا َدھ دَُ ن أن ًا 

 ٍء، إَ ي  َ ََُد  ُدَُھَو ا ِ َد أن ُ وَلَا ُطََ
  . ن ھذا اء

د أََرُت راراً َوَ ِ أن ََھَل ِت ات، 
ا  ا َِ را  وَدًةُوَ ْنَُ م وا  َنؤُ ُسوُ َ 

ت . ُروَط  ًرار، وَ ِث رِن اَا  ُر م تھذه ا
ُول  رُس اوُ َد َوُِر اَِق ا–  ِلأھ إ َِِر  ً 

ُرو .ح اُس ھذا اوُ ُمُ د دد ھذا َِ ،رَ ِدي
َ ِر رِف اَطِف  َح اَدأُ اد ." فَ "و حُم ھذا ا

ُوُن أوأَ َُطَ ٍَِطِق ُوُس اُو ،ن َن ُل ر ِِِ اِد 
  .ادد

ھذه اَرَُ اراِ ا إََرھُ وُس ن إَء، َن ُ د أن 
ََِ داُد اَرةً اَُ " : واُ دَُ أن ِ َِرأِ َوةا م أُُُب إط

، وُِ ُوا  َِم اََُدِ  َد ً ِرَ ًَ دَُ ً َ ًَم َذَُدأ
ھر دمھذا اُِِد أذھدَِ مَُِ ن ُرواََ لَ ،  ِ ُإراَدة ھ  ُرواََِ

َِا ُ ِرَا ُِ ا) ". ٢، ١: ١٢ُرو(  

ُوا اَد ادد، وَُوا  ظ َنذُص اا ،ِح ُھَم ا
ُول َُِم إ زَن رُس اوُ ِلَِر لُ ن . زءا ًَك داُ

ُولاّ، ون  رُس اوُ ِلِر  ِّطزء اا  مَ . ،نو
ُم طِق " ف" ھذه ا ،َرف اَطف  دَُ َر ا ِِطَد اوا

َا ََِِرَ ن ََُِ أن ُُِ ذيم، اَوا.  

َِ َِدء، وَ لُ ِرُف َ أن  َُأ أن و ،َِ ٌ
  ُُج إَُ وَرٍة ن  أ ن، وََِا َِِو َِِِر  ٌَ َؤُ
َ ُُر َدٍن ٍَد يَ ء؛ ن َن ُ ُھَو اََدر،  أ ٍن، وإ
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ة ا ََِف ُل اء، وإن َن دُ  ُوء، واا لُ ن ُدهُ ُھَو ا
 ِ َمَُ أن ِِطَُروطَن اُ ُدوِنِ ُِِ َ ِ.  

 ،َ رذه ان ھ ّدي اِزِء ان ا ُسوُ َِ د
َِ  ،َِِ اِح اِدي ََر، و َدأُ ازَء اط ن رِ 

ٍل َدٍد ن  ََِِِرُول" فَ "َُِدهُ ُُِق ِرِف اَطِف  و . ل وھذا ا
 ٌُوَِك اذَن َُِوا ُلِِ ، إذ طُُب ُم أن رَُوا  وُ دد ا

 ِِراَد ،ُروطَ ر ◌ٍِم َقط ِ واُ دَُ م وأنَُِدأ  ،َِ ا
َِوا ،ِرَا .  

ُ اطُق اوُد اَُول   ُروطَر ا مُس ھذا اوُ  َُ
 ِِ ذيل، ا وِح اا إ ًوُن، ُرا   ََُ  لُ أن

 دى ًوُ وَنَُ .َدة اَك ا ًأ ُ َك إَد أُو َِواا ، 
ُم ُؤُِوَن ُوَع ََربّ  م أِواِھ واَُرَم وإِِوُُِ واُن آذذه . اھ

 وَع ُھَو َربُ ن راِفِ رىُأ ٌَطر ٍَطَِ.  

  وُلَُ ُسوُ نو ُُُرهُ و ُنُِ قطذا اوَھُر ھَ
 ُه" : وُنَُ دھ ،َك َِ ٍءَ أي  وع اُ َن إن

  ٍءَ لُ وعُ ُِْ م إن ُ  ،َك َِ ءَ ّلُ وُعُ ،َك َِ
 ُ أ  ذا  َك   ًَ . َ ْمَ ،ُھ ُُ  لُ ُنِؤُ َتُ َك إن

ؤال اذي دأُت ِ ِرََ إِ ِ ُِدوِن ُُروطٍ  َك اذ ُْوإ ،
 ،ا َ  و رَل؟"اَأن أ  ُدرُ ذا ، َرب ) " ل٦: ٩أ(  

ُھَك اُن َن اذن َِرُوَن ِِم ُوع ٍَُص ُم، 
 َِد ا رَُ نو  د أو َُوُ د ٌءَ َوُھ َو َربوَع ُھُ ن راف

إن ُُم َرأُوَن أَل اِد ادد، أو َرَِل . َُوِِ  ًِ َُم
 ِ َرَفَُ أن َ وَعُ وا أنَُِ م أنُ ،َُِ ذھٍنِ ،لُ را

 ِ َنَؤُ وأن َرب صََُ . ُدوَنرُ  مُ و ،ًَُ ُدوَنرُ ُروَن
 ًُ ُ واَُِ م أنِ ُب و ً َر.  

َُِ وَعُ َلَ َم أن م ًُن أ . ُِرُ لُ رُل اَِر
 َنوُ َُِ َ ،َُإ طأ َ وع أنُ وِبَُا ) سُ٦: ١أ .(

 ٍَ واُ  وَن أنُ ،صَُ وعُ وِلُُِ ُوَنَ نذَك اأُو
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  طزَء اَدأُ ا  هُ، واأ ر إُُس اوُ ِتر
َ رھذه ا.  

ََوذه اُق ھَطُ د رؤاٌل آُ ُرَظ ص . ؤاُل ذا اھ
ُ ؤُِن ُُوَ ِوِت وُ َِوع ِل َف َِرُف واِھ "ُھو،  أ

ؤال ُھَو أ َوُب َ َدَوٍة " ِ؟ ذا اھ  ُوُفواُب اا
ٌر  إٍع ري م َُ ُ دُ ٍ  .وُ ُن طوَن اُزا ا و

ِة ِ، وراَزِة  وُو َِ أي ،طرذه ا ََوذه اوَن ھَُّطُ
 َماظِِظ ا ُوِل اَِ ن وح ر َِوُ . ِ َُ  ٌد َ ٌقط ذاھ

ُس ُھوُ . ذاھ  ُق َطُ دة اوا َر طا ذه ھت ھَ نو
 مُ ا.  

َ د ُ أ ھ ِث ُھَوُع اُوَ ُ ٌَِد ا دَُ ٌتوو ، ُرو د
وع اُ َر ُروٍطُ ُدوِنِ ِ ُِمَ . وعُ َنِؤ أن 

َن َوِت ن  دَُِ وَنَُ وأن ،ِ  ً َر َُ وَُ وأن ، ًَُ
 ُ  وأن ِذوا"َ َِذ ".  

َ َووُھ  ِد ِ ُر إُو ،َدأ ص ٍلِ ُرُذ
 َ ًَُم . ذ دُ ُِ ذت ا ،ِواا  ذِم اد مدِد اِم اظ 

 ِد َِد ذ ًََ ًدا . ُومَُ ى د  ُسوُ اَء رُ  َا َِ ذا
ن  رَُوا ن ُوُوا ن أِل اِ وَ ِب، ل وأن ُوا 

 ِو ِ ًدا .َُو  ٌَوُوَ  ا َ ذدة ھذه ا  أو ،
  .ُرُِ ھذ أن ًُس أوُ وٌلُ ُروط ُھَوَر ال وِم اا ا

 َد ِرَو . َموٌل أُ َكن ذ لَء أَ  وُد ُھَو أنوا.  

وة ِزاِم اِل دھذه ا َ ٌ  . َوُُس اوُ ُتط
 ِ ُُُوَ  َلَ ن ًدا ا د ،ِ ِِوا َ ًذا . ُم داھ

ُواأو أ واُھُد أَوُ ُث َدأ َ أن ا د . ُِ َكوُھ
َِ  ٍ  ٍت . ذات ھ َِم وأَِ َلُِ ن َد أ دَُ أن 
 ِ ُش ذيم اُت، . ارَدى اوُل إُ" َمَدَع ا  أن 

 َِِ َل  َُِ ".J. B. Phillips) 

  أن   مَِ ، ِ ت اھذه ا إ َِ"رَ ". 
ََُر أ َُ َ ُھ ُ مَِ .را وَمَُ أن َُُ  ِ َََُِ ِت
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ُس ُھوُ ُِرَ ن . اذا ِ ِب ن إر ِ َر اَِ ،
ُر . "ُوا ُِوُوَن َر أُِم َُ لِك؟ ھََطر ِِدُِ َنُِرَ ذا

 َُطَُر ُرِ أِو ا َُطر ِوُا .َ واَُ ِدُروَن أنَ ًم أُ  راً أ
ّر؟ وَن اََُُا) " ٢٣: ١٣؛ ٣٦: ٢إر(  

ُروط،  َض ا وا َُ ِ َبَ وَن َُوَن وَُُ ُلُ رُء واا
َرُھم َُ ن َ ُن َُ ذيُر اوس . اُ َم اَُ وُعُ َم دو

َ ُ وس أُُود وقَ ن َدَوُ أن) . َوُأن ). ٥ -٣: ٣ ِ َس
ََُد أَِ .،ددة اول ا ،ُ ِو رَدةُ اِو  َِ ٌرِإ ھ

ُ وَُد . ِوَدةُ ھَ ٌء ُدُث ُم.  َِذَن ُوَُدون َرأُ أ" ِ َن "

 (ا اِر ُھَو ُل  وأن ھذ َوُوس ٢؛ ١٣، ١٢: ١ُورُ١٧: ٥ 

 طُ أن ُِدَث َراً  ِ ذَك ار اذي ). ١٨: ٣؛ ١٨و
  . ُُِ ادد

ُول ھذه إ أھِل  روُلٍ◌س اُ َِن ر ِث ب اَُُم ھذا اُ إذ
َِ ُرو، َد أطَرحُ  ا َََِك ا" : َكَد ل؟ ھ ت ُروِإ

ِ  ًَك؟ ھل آَت ن ُوع ا ُھَو  وع َرُ َتَرَوھل إ
 ،ُ َتَل طُروط، وھَر ا َكَإ ُ َت د َك، وھلَُُ" 

َك أن ََل ھذا  ِزَِك اّص، ِ " َرّب، ذا ُرُد  أن أََل؟
  .أو  َِ أي ٍن آر

 ا ِوُط َك َلُِر  ْلِِن ھذا، إزاَم اِذَت إَإذا إ
َذَت ھذااِزام، د أَُك، . ُُِدكَ  ِد إ َتُ إن" ََت َذل أھ

؟ َ " ٌكرَ َتل أوھ َ ،نرآ َ لا ََِرُ  ِ َ
اِ؟ را ََُِ ُرواَِو ،ِطَا ِ وِدُُ ن ً ُرو ًُروا ُھم أ ر "

  " إن م َُْن د ََت ھذا َد، ذا ؟

َُم دراُ ذيا ،ِ ب اَُا  َل ن أن ْد   َِر
أھِل ُرو ول ھذه إُ رُس اوُ َِن ر ،رَد ا ًددا ،ُرو.  

www.arabicbible.com

info@arabicbible.com

الخدمة العربية للكرازة باإلنجيل

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



www.arabicbible.com

info@arabicbible.com

الخدمة العربية للكرازة باإلنجيل

الخدمة العربية للكرازة باإلنجيل هي هيئة إرسالية مسيحية شغفها نرش كلمة 

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

الكتاب املقدس مجاناً للجالية العربية يف أمريكا الشاملية والقطر العريب وبلدان 

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

روحية، عظات، تراتيل والكتاب املقدس. 

ملزيد من املعلومات الرجاء اإلتصال بنا.

يحفظكم الله وميأل حياتكم بالصحة والسعادة والسالم. 

أرسة الخدمة العربية للكرازة باإلنجيل 


