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"  ً��ِ��َ 
وَح اْ��ُُدَس َ�ْ�َ�ُد �ِ� ُ�ل� َ�ِد�َ�ٍ �. إِن  ُوُ&��ً َوَ�َدا�َِد َ%ْ�َ%ِظُرِ��: َ#ْ�َر أَن  ا�ر

َم +َِ*َرٍح َ(ْ)�ِ�  �ِ� َ�ْ(ُت أَْ.َ%ِ(ُب �َِ�ْ�ٍء َو2َ َ�ْ*ِ(� َ&ِ��َ�ٌ
 0ِْ�ِدي َ.% - أَُ%�� َوَ�ِ�� 
ب� َ�ُ(وَع 7َْ��َ َوا6ِ�ْْدَ�َ
 ا� %ِ� أ6ََ   )٢٤-٢٣:٢٠أع "(َد ِ+ِ+َ��َرِة ِ�ْ)َ�ِ
 :ِ ْذُ%َ�� ِ�َن ا�ر 

����ن ��ل وا �����ز���ن أن 	ر���  �ط  ھ	�ك إذا ��ن��� نوھؤ�ء ا
 �� �ري '& ،م ����وا �"�!م �"د�ن أو#ك اذ�ن أ���وا �"�!م اذ�ن  ا�ؤ�	ون

ي أ�ذ�� �ن ارب ��وع �"د �+د�دك أ���ت ا�"& اذأي +�	ب  ���ون ؟ ھل 
�2ر ��و1"0 ا�/��ل ا �"�ل .�& ������؟ أم ھل ��"دك ھل �� زتو�����؟

  ؟.ن ����م �"�ك و����ت ا�3ل

�و ارب ھل �� زات ھ& �ك؟ �و�� إ�+�ه�� ھو ��ذا أ	ت ��"& إ& ؟ ذك ، 	
 ار��ح ؟ �7 ���2ر �"�ك �+�هأم أ	ك '& ��6ر �ن ا3���ن ��2ر ا��5وع؟ 

  "............َو2َ َ�ْ*ِ(� َ&ِ��َ�ٌ
 0ِْ�ِدي" 

�:ول �وس ار�ول أرا#& � �!م و� �!�	& �/�.ري و� �!م �واء �	ت �ر��ح 
0	��واء . �واء '& ر'"0 أو '& إ	�ط�ط  ا�3ر ���ن. أو ��ت ;2وط و'& �

&	�!� �. ر';و	& � �!م�واء إ��:��	& ا	�س أو . إ.�:د ا	�س 'ً& ��راً أو /راً 

�واء أ.طو	& �:و1& ورا��& أم م أ��ل .�& را��& وم �د'"وا & '& ا�د�0 
دي ا�"&  اذي أ.ط�	& إ��ه ارب '& . �واء أ.�ش أو أ�وت � �!م .� �!م

دًي ���ر و�"ً& أ���& ��ً�	& �� ارب و1د ��ظت و�<ظل .  د�/ق و�<����
&����م ���  أي ��ون ھ	�ك أ�داً  نو. أ��ظ ا�"ً& �ل �� ��:& �ن �"�/��0 '& ا

أو أ�رف ا	ظر  	�رفأ.�C ا5طBق  '& أن �+"�	& ��� ���& و.ظ��0 ���رة



&"�أ	وي . أ��ر وأ�6ر أھ��0 �ن أي �/��0 �!��& ���ون دا#��ً  ن3 .ن ھذا ا
  .&  وأ��م ��رح �"�ً& و�!��&	!أ

 ٢٧٠ ا�"& 1د ��ون  ��"ض ��	��0. �"ً& و�و+� ���:�لد �ن F وٌ  �ل �ن

��"ض. در+0 ٣١٢و�ن K�ر�ن 1د ��ون در+0  0��	 ٥ ا�"& 1د ��ون و ��
ھدف وإ�+�ه  �ن F أي �"& و�و+� ���:�لد �ن F �ل وا�د وٌ . �ت ':طدر+

�!:�:�� �م إ����ره ��&. �ل �ن ٌود �ن F ھو �ن إ����ر ارب. و�!�0 ��"& 

 �5ن أو �	تو�دة  اروح ا:دس أ�داً ن ��د ). ٧، ٥:١٦١�	� �و(�<�& ��6ر ��6ر

 F ن�� !!!أ�داً . دون ھدف ��"& 

�����0ن و�و;Q ار�ول �وس ���ا���5	�0 3+ل ��ذا ٌود  �ن �دا�0 ����� ا
 &"�7َ���  .�َِ�ْ.ِ�لَ اْ(ِ�� أََ��َم أَُ�ٍم َوB�ُُوٍك َوَ+�ِ� إِْ(َراِ��لَ  ....." �6	�0ً و�� ھو ا

 �وس�1ل F  ) ١٦ -١٥: ٩أ��0ل ("َ(Dُِر�Fِ َ�ْم َ�ْ�َ+�Eِ أَْن َ�َ%Dَ� َم ِ�ْن أCَِْل اْ(ِ��

م و����ت أ�ل وأو��ر  �ر.�0.وا�ف '& �"�� ��ون ھ	�ك �أ	�  ار�ول
�ط�0 إ����رات �و� دا#��ً ذك  و ��ن. ا�ط�"�ت �ل��را:�ب وا3�Bم ا

 ً����� !م �6	�� R/ . أ�ر .ن �!��� و������ و�"��أي م ��ر�� و�7 ذك ��� 
'& أور/��م .ن ا���5رار وار+م �ذك م �+"�� �وة ا5 �ن &ِ وَ ا3َ ر'ض ا

 &��ق  '& و1تا5�وه '& أ���  ر'ض. �ر1ص م �;"�� �نو ���0 ا�3ل ��	�
�	"� �م ا��ن و ا�+ن م ��ط�ا;رب و  .م �ؤ6رذك '��ر�ول أن �:��وه ��ن 

  .�ن �!���

�:دس؟ �� ھ& ا �ك و�"�ك.ن �!� ��&ك و�����ر ���د .ن ي �+"�ك�� اذ
 0��/�/&ء ��2ر �6ل /�ص ھل ھو ؟  ا�& �+"�ك ��2ر إ�+�ه �و���كا

�Bة طو��0 '& إ+���ع ا�Bة ��"دك .ن وا+!�ك؟ و ���& ��وت .�ل +داً 
ھو /&ء  ھل ؟اً �و	!� طو��0 +د/&ء ��2ر �6ل �د��ت ا�	��0  ل ھو ھ

ھو ���رة ���0 ؟ ھل ھو ھل �ر'ض �ن �1ل ز�B#ك ؟  ك��2ر �6ل �"ر;
إر�داد ازوج .ن  ھوھل '& ��1ك ؟  ���:رة/!وة  م����ء و�Vرة أإ�رارة و
ھ���م �ن �!���م ؟ ھل ھو .دم ا��5 �+"�ك ����& .ن ازو+0 ا��ردة  ا���5ن أم

 ا�"�	�ة �ن �ط�م ���	�ك؟���ب ك  و�	��ر.��ك  أو ارا.& '& ا�	��0 ا:س

�رح؟�م .دد  ..هآ..ه آ�� &"�  ! اذ�ن ����ون و�	!ون ا



�ل وا�د �	!م ، �!�0 ا!�0 أ��ر �ن أي �/��0  	"مF �"ط& �ل وا�د �ن أ�	�#� 
�!�0 �ن ارب أ�2ر �ن أ��ر ون ���ذ أي وا�د ! !� أو �وا+!!�وا+!�ن ���ن أ

�س ذك را#"�؟أ. هدا�/��ل ا�& �وف �<�& ; 

  "......�� .ر��2 ��ء �ن ھذه ا�7��ء " 

َ#ْ�َر !  ھ��و�ـــــــــــــــــ�" 	&�ر��� /&ء �ن ھذه ا3/��ء : " �وس ار�ول �1ل
 ً��ِ��َ 
وَح اْ��ُُدَس َ�ْ�َ�ُد �ِ� ُ�ل� َ�ِد�َ�ٍ � ��ن �����ً  .هإِن  ُوُ&��ً َوَ�َداِ�َد َ%ْ�َ%ِظرُ : أَن  ا�ر

 C�. &' 0 ا���5رار�!  .�!��� ا5

��&إذا ��ن ھ	�ك �"ر�ف ���ھو ا/�ص اذي : ھ	�  ه+د	، '�ن ا�ؤ�د  ���ل ا
��ل .�C إ	!�ء ���رها3�وال وا����م  �!�� ��	ت.�& �"��  ���:C �ط��"0 ا

وإذا ��ن ھ	�ك �"ر�ف . �رح� و�"���& و':دا	�"دم ا���ھو  '��ون ���ل ا
 ؤ�	�ن�م �ن ا���Bن �ن ا� آه. ه أو �"��.�C ���ر��:& ن ا/�ص اذي 

أ�2ر ��#0 �رة �ن او;7 '& ���ب �/��ل �	�ر'ون �ل .�م .ن ���رھم 
��س( ا�+ن ھل ���ون �1دراً ؟ ���ك�� ھو �:��س  .أو ار+م أو ار'ض) ا

أم ���ون �	�س ارأس '& �زي " أ���ت ��رح �"�&"�وم اد�ن أن �:ول �رب
   ..�رو

�0 �ن ا 	�:د، و���ل دون 	زاھ�0. ھ�م +داً  �!��	�ا���ل وا	زاھ0 '& �"�	� و ��
F . ً�;ك أ��	زاھ0  ھ	وا���ل '& �!��	� و�"�	� و��ن .دم .01B ��ن .دم ا

�	 F ك. و+ود �ر��ت�	ل �ن .دم و+وده و��ن ��0 ��ن و+ود  1د ��ون ھ���ا
�!�0 �	�!�0 "�م �ن �1ور ا�ؤ�	�ن 	+د ���وب .��!� . �� 	�رره ��	�#	� وأ���د	�

 !"�1ل ��"�دھ� ���ب �/��ل ��'!0

C:زاھ0 أ�	"داد ���رة  و��ن '& +م '& رٌ . ار�ول �وس .�& ا���ل وا
���Bذه  ط ����أو�ن .	د�� . ا�3وات ���ث �م ��ب +��6 �ن ��ك ا�د�	0

���ة دَ ""�� '& �!��� و����ر.�C ا�ورإور+"ت � ا  ... "أَْ�*َُس ا�% �َِ��ذِ  ُ�َ�د�

�ر�وا �!��!م ��ف ���ون ��ل ا�ؤ�	�ن �وم اد�ن اذ�ن  )٢٢-٤:١٩١أ.��ل (
اذي ��ن 1د  س ار�ولو�� �:�ر	0ً  دوس أ�د ا3/��ص .�& أطرا'!م���ب 

 ٌ;���!� C:ك أ��+�رة و�7 ذ, ؟ �د�:&  و�"�� رب '& رأ�� و +�ده ��



ھل د�ك . ا���5رار '& ا�"& دون إ�داء أ.ذار أو ��رراتھو وا���ل  ا	زاھ0
  ا	زاھ0 ؟

�+�رة � �س .ذراً � �و	� �أ	 ار�ول �وس مأ�ن �"ً� و���� �"رض �ر/ق ��
َ�َرَ�ُ)وا " !ا�"& وا�!�0؟ 	"م �"�ًم �ن ارب ��وع  ��ت �رك�ا�د�	0  ��رج

� �َ . ِ.�Cََرًة �َِ�ْرCُُ�وهُ  ُ(وُع 6ْ��ََ%َ*- َو6ََرَج ِ�َن اْ�َ�ْ�َ�ِل Cْ�َُ%�زاً �ِ� َوْ(ِطِ�ْم أَ� 
 -٥٩:٨�و.�� " (َوِ��َ�� ُھَو Cْ�َُ%�ٌز َرأَى إِْ�َ(���ً أ0ََْ�- ُ�ْ�ُذ ِو2ََدِ%Fِ  .َوPَ�َ- َھَ�َذا

١:٩(  

�	� , ه '& ��م ا�وتو;"و. ��وع ر+م ارب�+�رة  وا�:طإ &;�  C�/ و
دار+ل اذي وٌ  C�.أ. أ��وت أن �<�ذ .�C ا13لأ��م ا�!د�د ��	�2&   ��ن� 

��& �+��ز أ��وع 0�� �و+د ! أف �رة �و ھذه ا�د�0 ا"�ط��0 ارھ��0 ؟ �را
إ���ر . أن �6	��ذك � �و+د �/��0 ���ن . �!�0 ارب و�"���/��0 أ��ر �ن 

�0�0 وأم ��ن ذك +زء �ن إر�. م ��دث و�<ن /�#�ً  ارب ��وع�!�  Q���ا
١٨:٤و�1( أم �:ل ذك ھو �ذا��؟د ا��ر �"���ن ؟ ���"أن �!ب و� (  

 
 ؟و()� و%�B�ف ھل �د�ك ���

أو +���.�0 إ�/��0 أو ���0  أو .�#��0: أ��ر �ن أي �/��0 و����ف ھل د�ك �!�0
�!���م أ�2ر �ن أ��ر �/��0 ���ن أن ��	ت 0؟ إذا �/���0 أو �/��0 �	�

إر���0 . م ا����ف وا�!�0 ا�& أ.ط�ھ� F إ���م:د ':د�م .�& ا5طBق '!��وا+
 .أ��ر �ن أي �/��0 و دا#��ً  و����ف F و�!��� أ.ظم 

 أو�ً " '�� ھ& �!��& ا5!�0 ؟ . �;رة ا:س أ	� �+رد ر�0 �	زل  1د �:ول �ن"

�إ�� &��0 إ�ذ'& وا/ط�& �ن +���ك ���0 وا�دة ':ط ھC �أن أ1ول & 
أي . '& ���وت F" �+رد " أو " ':ط "  إ��� /�ص� �و+د /&ء ). �+رد(

  .إ!�0 �!�� ��	ت ��دو ��2رة ھ& ذات 0��1 ���رة وأھ��0 ^ ����ف أو �!�0

.د�دة، وأو+� ��وي .�C أ+زاء ا�!�B.� 0وة .�C ذك، �+ب أن 	درك أن 
. ا���Q و�!�0 �ن �"06 /��ء اC�.3 ��ن +زءاً ��	ت �!�0 ارب 	��� ����6 

C	زا�أ+زاء أ�رى �ن و�	��ري ا:�وب وإطBق ا�<�ور�ن ��	ت  /��ء ا



و�7 ذك '`ن  أ+زاء ��6رة ذك !��!��	� �ذك '`ن و���6ل . 0 وا����ف�!�ا
  .	�أ��ر �ن �ل ا�/��ل ا�& ���ن أن �وا+! أي +زء �ن ھذه ا�!�0 ھو دا#��ً 

َ�ْد " '& ھذه ا0�a  3ي /�ص ���ن�!�0 أي و ار#��& �ن أي /�صا+زء 
ب� إ2ِ  أَْن َ%َWْ�Vَ اْ�َ.ق   َ�� اYِْ�َ(�ُن َ�� ُھَو Xٌِ��Wَ َوَ��َذا َ�ْطFُ+ُُB ِ�ْ�َك ا�ر  �أ6ََْ+َرَك أَ�


 َوَ%ْ(Bَُك ُ�َ%َواPِ)�ً Vَ�َ إَِ�ِ�كَ َ�َ.ْ   ) �٨:٦��6 "(.َوُ%ِ.ب  ا�ر 

�قd َوَ�ْ��َُك ُ�َ�َواِ;"�ً '& �ل طر1ك ا����ر '& ھذه ا����ت اَ"ظ��0 أَْن َ�ْ�َ	7َ اْ
أن ���ك . ا	:د وا5	�:�د أن �د�ل 	��ك روحو:�وة اھذا ��	7 :��ب ار��0 و

ارب ��وع و�وس ار�ول وأن ���ر �داً ��د و�7 ارب و���ر�F 7 ���	وخ  
) ً ارب 	:ط�ع �7 /ر�B� 0 إ( وان � �	:ط7 /ر��ك �F 7� F 7) إC +	ب +	��

او��د  ا���ل�وا;7 ، واذي ھو وأن �:وم �ذك ��ل إ�;�ع و) ��وع �ل �وم
  .أن ��م ذك ��اذي ���ن 

'& اوا71 أ��ر �ن أي أو +��7 ا�/��ل ا�&  &ھ .+��"�ً  	��!�0 �/�ر�0  هھذ
 ���ن و1ت ، �طول ا.�	�ك .�C ذك ��6ت إذا �	ت !  إط�1Bً �وف �وا+!!� 

� �و+د �/��0 إط�1Bً . أن �<�ذك '& ا2رق أ�داً 3ي �/��0  !  

���ة ھل ���ن  أي /&ء ؟ و�ن �ل "  �+رد" أن �رى أي /�ص �"�	ق ھذه ا
أ�	�� ن �<�ل اط�ن أو ��:& �� أو ����ق �� وا�د �	!م �وف ��ون 1د�س .ظ�م 

��0، أو �� إذا ��ن '& +���ع ا�	إ'& أو  و+دت، �واء ��ن .�C /�/0 ا���ز�ون
ھوا���ح وا����ف ا�/�رك  ا�!�0 ار#���0 '`ن ����ر5و�� .���ن ا"�ل

���رك  '& +�ده !�.�/ا�& �	�س اطر�:0 ����Q أن ���� و�"�ش '& +�دك 
.���ر.	د�� ذك '& ا5 و;"�مذا إ!  .�م �;& ٢٠٠٠أ�6ر �ن�	ذ  إ���

  .�& �"��م و�!���م'�����رون '& ا�5:�ء .�/��0  ونوا+!�

��لي ':ط م �"د. إ	ِك �:و�ن أ	ِت ر�0 �	زل	"م   . �+رد ر�0 �	زل  �ط��"0 ا

�ن ��ط�7 إ�;"& زو+ك ؟ ��� �"��و�"�ك�رى �ن �!��ك ا3+زاء ا��3 ھ& 
 Q���� ���" ِ ��َ�َ dُِ�نبf �اْ�َ;ْ"َن ِِرَ+� dك ) ٢٢:٥أ'�س ( "ر��'ظ& .�& �	ز

�و	& ا3م ا���ر0V و إذا ��ن ھ	�ك أط��ل ،  .ِر �زوج��ون �ر;& وٌ��
 0 أن ��+�وز �ط�:�ً و �!	�أد.وة .���	�0 � ���ن 3ي  �أ	إدر�&  .�����ل !م



وا أن ��� !م���	 ناذ��ر��0 ا�	�ن وا�	�ت إ& ر+�ل و	��ء ارب ;���0 �!�0 
��م+اأ�واب  واو�!ز 5�;�ر ا���ء .�& ا3رض. 

���#ق  �����ك ا��ص" ��2را+زء ا" 3.ط��مأوا�ل ��ر وھل �<� اaن
 0	�ن أ���ر '& ذك ط�ب +��"&  أو�!	دس أو /� ًB� ؟gد�ك اروح . إ

   .ا:دس �"��ك

&�:ول  "�ن“: " ًB/' د '/�ت:ھذا ! ا�/ل .ن و1ف�و إ	!ض وإ���:ظ" ذر�"�ً  

 F ھو �� �1لا�/��0 ھ����� .�& و;7 �ل إو.�ي '/ل �/وع '& . �/وع
و.�ء ا��2ر �ن ا/�:C�. 0 اذات 	��� و /�و�� و���ب ذك '& و;"� '& 

. و+!ك '& ا�رابو �رب �� �د�:&ھل ھذه اطر�:0 ��وض ا) ١٠-�٧:٦ش (

إC  & �!م �"�داً وأ:ھل ر';!م F؟ �6ل ھؤ�ء ا	�س ؟  ھل ھ+ر ارب و�رك
���ون أ�داً ا�3د ؟ � ��(�Bً ا+واب ھو   0؟�ر '& ��+�	!م اذھ��أ�+�د ا	 أ( !

   !�"دإ .. �/وع�1ل 

�ك ا�:د�0 و����7 �!�1ٌم وإ	!ض وٌ.د وإر+7 إ& س 	��ك و 1دً  ،�� �د�:&
Q وا���ن: '& ذك ا�وم ا"ظ�مك ��دك �:ول �� . 	"��ً أ�!� ا"�د ا
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