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  ��ـد�ــ�

  

  

��ق � ا����ن ��� ���ن ��� ��ده و�ظ
ر ��� �����.  

 ��  . 7:43أ ���ء "  و���دي ��%�� و����� و$����" وھذا �� ���� أ ���ء ا��

و�$)در ھ)ذه ا�)روح ھ)و ��)�/ . و��ز � ا-���ن +ن ا�(�وان إذ ��ل ��� رو()� +�*�)� ��)وق ��()ق وا���)ر وا���)�ل
�%��
� � �� أ�ف آدم +�د �  ). ��7:2و�ن .  ( ا�(��ة ا��� �4

  . وھذه ا�روح ���دة و+ن طر�%
� ��وا$ل ا����ن �6 �

��%)وب ( his master plece إذ أ�)� �)��ورة �:9)ق �  ). ��31:1و�ن( . � �دا�و��� ��ق � ا����ن رأى أن ھذا (�
�ط�/) ��27:1و�ن( و��%� +�� $ورة � ) 18:1 :����دا ذو إرادة (رة.. +�*: . . *دو��  .  

�)ن ���)6 " دم و��ن �<�ف ا���دم ا����ن ا=ول ھذه ا�رادة ا�(رة ����ر و$�/ � و���دى +��
� +�د�� *�ل � >
)  17ـ ��16:2و�ن ". (  �را���/ �@�ل وأ��  �رة ��ر�/ ا���ر وا� ر �: �@�ل ��
� =�ك �وم �@�ل ��
� �و�� ��وت

وا��)وت ھ�)� �)�س �%)ط ا��)وت ا���)دي ا�)ذي ھ)و ا�4$)�ل ا�)روح +)ن ا���)د و��)ن أ�C)� ا��)وت .. �(ق +��� ا��وت
����4$�ل +ن � ����/ �%دان ا��� ��
�ا=د��+ � �%��  .�ن ا�(��/ ا=د��/ و����/ ا�%دا�/ ا��� 

�($:�=ن � )روع � - ���)ن أن �4 )ل . ��س ھذا �%ط �ل و*6 +��� أ��C* �Cء � ����وت ا=�دي �و- �)د��ر � �
  .و�ر�C �ن ��ق ا����ن - �د أن ��م


و ا����م ��ل  �ء ��ذ ا=ز� F ص ا����ن�م ��ن �%وط ا����ن ���4@ة:�  .ل و�
ذا ���H *د أ+د طر�%� �

  .ا��ط�/: �����ن +�ده � ��/اذا �

  .ا�$��ب:  � +�ده (ل أو ����� آ�ر +�ده �:ص �ن ا�� ��/ و

+ن � و�:$� ��ب ��دم � ا=�)�ن ا=�)��ذ +)وض �)���ن ���و+)/ *��)/ �)ن ا���)ب �()دث ��
)� +)ن � وط)رق 
و*د رأ��� �د�/ ��)ل �4)س ���ط )/ ��):ص � أن .. دا���� و+ن ا����د و+ن ا�$��ب إ+:�� +ن ذا�� و+ن �وع و(

��ص ھذه ا������ت ا�����زة �� ���ب وا(د را��ن أن ��ون ��ب �ر�/ ���K�ر�ن���  . �%وم 
  

  
  
  
  
  
  
  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 3

 
  

  ا�!ـ ــرس
 
 

  ص                                                                                                   
                                                         

                                                                             :ـ  " 1
  4                                                                           .ـ  $4ـ�ت �  

  4                                                                           .ـ  و(دا��/ �  

  8                                       .ـ   
�دة ا��وراة �@ن و(دا��/ � ����/ ����/  

 14                                     .ـ   
�دة ا����ل �@ن و(دا��/ � ����/ ����/  

  

  :ـ  ا�$ط�� 2
  33                                                                      .ـ  �� ھ� ا��ط�/؟    

    �
  40                                                                        .ـ  ا����د ا��

 42                                                             .ـ  ا�طر�ق ا��
� ��4Mران    

  

  :ـ  &�ب ا����� 3
  62                                                            .ا����N +ن $���ـ   
�دة     

  66                                                   .ـ   
�دة �:��ذ ا����N �� ا����ل    

    N�دة ر�ل ا����
     69                                                                  .ـ   

    N�د ا�%د�م +ن $�ب ا���
 73                                        .ـ   
�دة أ����ء ا��

  

  :وا�رد ��� � ـ  ا���را'�ت 4  
  77                                                                                .ـ  ا����ـد    

    N�91                                                                        .ـ  أ�وھ�/ ا���    

  102                                                                                .ـ  ا���Kوث    

   113                                                                               .�بـ  ا�$�    

 
  
  
  
  
  
  
  



 4

  
  
  

  ا��ــــــ)
  

  &!�ت "

ذا. � ذات �أ�)�  )�ص ��= )��ص ا��()دودة، أو أ�)� ذو �)وھر ���K)ل ���)واھر ا����و*)/، =��)�  و ��س ا��%$ود 

وھ)و " أ�)� " و����� �%$د أ�� ��9ن �� و�ود ذا��، ���ط�6 ا�����ر +)ن ��4)� ����)/ . �ؤ�ن أن � -  ��� �� و- �ظ�ر
  .��س ��رد ط�*/ أو ����

�����ن �ظرا =ن ذا�� �4وق ا��%)ل وا�دراك، ���)ت $)���4 أ��)د �)ن . أن � ذات، وا�ذات �
� $�4ت، إذا ���� $�4ت 
�����/ +�� ا��ط�+ت +%و��� أن �در�� ��
)�، و )
د ا���)�ب ا��%)دس أن ���ط�6 �(د�دھ� أو �����
�، و�ذ�ك ����4 ھ�� ��

�
�  :+ن ا�$��� 

ھ)و " ���ن ا�و�ود" و". وا�ب ا�و�ود" و " ���ن ا�و�ود: " ا��و�ود ��� �%ول ا�4�:4/ �و+�ن: و(وب ا�و(ود  ـ 1
�ب، و�ذ�ك �
و - ��%دم ا���ب و- �:ا�(�دث ا�ذي ���ب و- ���دم إ- ��ز��، �)ل ��)ون ��)ده، و�)ن - �و�د إ- 


)و و()ده ا�%)د�م ا=ز�)�، ا�)ذي - �(�)�ج �)� و�)وده ا�)� " وا�)ب ا�و�)ود" أ�)� . أ����K ا����د وا����ت وا�(�)وان�
�و�د، =ن و�وده �ن ����ز��ت ذا��، و�ذ�ك - ��وز أ��C ا�%ول إ�� أو�د ذا��، =ن *و- �Kل ھذا �دل +�� أ�)� 

�ت ا�� ا=�د - �ز�د و- ��%ص و- �طرأ +��� �M��ر ��. �ل��ن ��%د�� +�� ذا��، وھذا �(�K دون . وھو F�� و�ذ�ك
  .�واه ھو وا�ب ا�و�ود


و �����9 أن � *)د أط�)ق +�)� . %دس ���ن ھذه ا�(%�%/وا����ب ا��  � ،�
�+ �
��C4: +ن ا>��ت ا��K�رة ا��� � 
د 
  .وا�ب ا�و�ود" ا���9ن �ذا��" أي " 
وه�" ا�م ) وھ� �M/ ا��وراة (����M/ ا���ر�/ ���4 

        �(C�ل أ�)� أ(�و��� أن � وا�ب ا�و�ود، �
و �)م ��)ن ��)�و*� �و�)ود أو +)دم، وإذا �
)و �)�س ��)ذ ا=زل �(�)ب، 
  .و��� أ�� ا=ز�� �
و أ�دي �ذ�ك، =ن �� - �دا�/ ��، - �
��/ ��". ا=ز��" 

وإ�)�    ) 6:44 )���ء إ(  "ا=ول وا>�)ر" إ�)� : ��� ��ل وC)وح، �%)د *)�لوا����ب ا��%دس ��ص +�� أز��/ � وأ�د  
�))��و(�) 16:63 ))���ء إ" ( ُ��))ُذ ا=�))ِد ا�))ُ��"  �((�ِ�))ن َ*�))ل أن ُ�و�))د ا�ِ��))�ُل أو أ�))دأَت :" و�))ذ�ك ��ط�))� �و�))� ا��

  ).�2:90ز�ور ". ( ا=رض وا���ُ�و�َ/، ُ��ُذ ا=زل ا�� ا=�د أ�َت �ُ 

ِ+�)َد ِ�  :" و�%)ول ا���)�ب ا��%)دس. �د�ره، �
و *د�ر �%)درة - ()د �
)�� ھو ���ق ا����م و(��ظ� و ��� أن :ا��ـدرة ـ 2
و�)ذ�ك ��ط�)� أ()د ) ��3:48)و�ن  (" �ُ ا�%�ِدُر +�� ُ�ل  )�ءٍ :" و*�ل أ��C. )���26:19  (" ُ�لV  �ٍء ُ���ط�ع

  .)�13:89ز�ور  (" ُ�ر��4ٌِ/ ���ُ�َك . كَ *و�ٌ/ َ�دُ . �َك ِذراُع ا�%ُدرة:" ا=����ء ���و(�

=�� ��س ھ��ك �ن �ر��� +�� ا�%�)�م ���)ل  (�ن ا���%ول أن ��ون � *د ��ق ا����م ُ�ْر��� ��� أ�� ��س  :ا�رادة ـ 3
ُ�ل �)�  )�ء ا�)رُب $)�6َ �)� ا��)��واِت و�)� ا=رض، �)� ا��()�ر و�)� ُ�)ل :" إذا �
و �ر�د، و�ذ�ك *�ل ا�و(� )��

  ).11:1أ��س  ". (ا�ذي ��َ�ُل ُ�ل  �ٍء َ(�َب رأي َ�ِ �9ِ��ِ :" و*�ل أ��C +��) �6:135ز�ور " ( Yا���

��� أن $��6 ا� �ء ���م �)ل  )�ء +�)�، و+�)� ���)ن أن �ط)رأ +��)�، إذا �)�F +�)� +�)م أز�)� �)�م ����)6  :ا���ـمـ  4
ل  �ء ���ن أن �طرأ +��� �� �ل ا=ز��/ ���)� إذ �C: +ن �و�� ���ق ا����م، و��رف �. �� ا����م ا= ��ء ا���

+�)م � ��)ل ا= )��ء، �%)د و��ص ا����ب ا��%)دس +�)� . �ذ�ك، �K@�� - ��Hر ���ز�ن +�� ا�ط:ق، =�� أز�� أ�دي
���و(�. )18:15 أ+��ل (" َ���ُوَ�ٌ/ ِ+�َد ا�رب ُ��ُذ ا=زل ���6ُ أ+��ِ��ِ : " *�ل ��،  ��: " و�ذ�ك ��ط�� داود ا�� Vرب

�ر��� و+ر����������� و�ر��C ذر�ت، و�ل ُطر*)� . �
�ت ��ري �ن ���د. أ�ت +ر�ت ُ��و�� و*����. *د ا

�. +ر�ت�� �
�)� :" و*)�ل �)و�س ا�ر�)ول.)4ـ) �1:139ز�ور (". =�ُ� ��س ���/ �� ����� إ- وأ�ت �� ربV +ر��

 و*)�ل. )33:11رو��)/  "  (.�4()ص وطر*)ُ� +)ن ا���%$)�ء�� أ��د أ(���ُ� +ن ا .و(��ِ�ِ� وِ+�ِ��ِ �ُ��ق ِ��� ِ� 
�C�ٍء ُ+ر�)�ن و��ُ )وٌف ِ����)� ذ�)َك ا�)ذي ��)ُ� أ�ُر�)�:" أ�  Vل ُ�ل��)را���ن (" و���ْت ���%ٌ/ ��ر ظ�ھرٍة *ُداَ�ُ�، +

13:4(.  
��� أن ا���$ف �����م ��ون �$�را، وا�ذي �� +:*/ �6 ��ره ��ون � :ا�-&ر وا���, وا��+مـ  5 �(������ و����)�، و

+�)� *)درة �  أن � +��م و�� +:*/ �6 �:9%�، إذا �
و �$�ر ���6 ���م، و�ذ�ك *)�ل ا�)و(� ���%)دا ا����رC)�ن
 ا�ُ��داُء �� ا� �ب، و�� ُ�
:ُء ��� ��%�ُوَن؟ ا��Mرُس ا=ُذَن أ- ���6ُ؟ ا�$�6ُ�ِ وا أ�
� اَ�
�ُ :"  ا��$ر+�� ا���6 و
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أ�))� +))ن �:�))� �$))وت ��))�وع، �%))د �$))ت +��))� آ�))�ت �K�))رة �$))�ب ). 9ـ  �8:94ز�))ور  " (�$))ُر؟ ا��))�َن أ- �ُ 
  ).1:20و�روج  22،  ��9:3و�ن  (*رأ +�� ���ل ا���Kل H($رھ�، �

��ن ��� أن � ھو ا�ذي أو$��� أن ���ل ا���ر و����ب ا� ر، وھو ا�ذي أودع ���� ا��C�ر   :ا����لـ  6 ��ا�ذي ���ز 
وإذا . ذاك، إذا �
و ���ل أ��C �� $)�4ت ا�%دا�)/ وا��(�)/، وا��دا�)/ وا�ر(�)/، و��رھ)� �)ن $)�4ت ا���)�لھذا و

ر���� ا�� ا����ب ا��%دس و�د�� أن ا�+��ب ����ل � *د ��� +%ول ا=����ء (�� +�زوا +ن ا�(�ط/ �� +�زا 
�((�َك :" ���))�، ���ط�))� داود ا�� Vر((�       !" �))ك؟K�))� �ُ �))ن �ِ . ِء �))� �ُ ا�))ذي $))��َت ا��ظ))�9ِما�))� ا�َ���))� )أي ا�))�%���ك (و

!! �))� أ�))رَم ر(��))َك �))� �ُ ... أ���ُ�))َك ا�))� ا��M))�م . �))� ربV �))� ا��))��واِت ر(�ُ�))كَ :" وأ�C))�. )�19:71ز�))ور  (
؟ ... �ن �K�َِك " :��� ��ط�� �و�� ا����. )7ـ 5:36 �ز�ور( Vروج  (!" ��زا �� ا�%دا�/؟�ُ ... �� رب�11:15( .

/�)����أي أ�)� �)�س �(�)� �%)ط، �)ل إ�)� أ�C)� . )8:4�و(�)� 1 (" � �(�)/:" و*�ل �و(�� ا�ر�ول +ن ا�$�ف � 
��ر آ�ر إن �(��� - ��Cب، أو �%ل +�� ا�ط:ق����/، أو )�.  

�4ت � ھ)� ذا�)�، �)ل أن $4/ ا��(�/ ھ� ذات �، ��� �%ول ��ض ا�4�:4/ إن $)" � �(�/" و- ُ�%$د ���%ول   
�/، وأن �(��� - (د �
� )إن ��ز ھذا ا�����ر (ُ�%$د �� أن ����� )����  .�4�ض 

��)M�� - :K�)ر $)���4 . ��� أن � أز�� أ�دي، إذا �
و - ��M�ر �� أ�)/ ��(�)/ �)ن ا��)وا(�  :ا�1-�ت أو �دم ا��/�.رـ  7
أ*وا�� �ن ��وات وو+)ود وأوا�)ر  و- ��M�ر. أو *���� أو +��زا ����دل وا�ر(�/ وا�%درة، ��$�N �و�� �� ����ھ:


� و�@�� �M�رھ�، �ل أ�� �ظل ��� ھو �ذا�� و�%�$ده، ا�� ا>�دC�� �M��� ،ذه ا�(%�%/ �%�ل. و�واھ�
�:" و*د  
د 
 إ��)�نٍ  ا�نَ  و- �ذب،�� إ����� �ُ  ��سَ  :"�%�ل و�ذ�ك � ف +ن +��� ����م). �6:3:��  " (=�� أ�� ا�رُب - أ�M�رُ 

  .)19:23+دد  ( !"َ��4؟ و- ����مُ  أو ��4ل؟ و- �ٌ%ول ھل .���دمَ 

   F��) و�وده ا�ذا���و- . - ���%ل �ن ا��دم ا�� ا�و�ود، =�� - +�/ �و�)وده أ$): )��� أ��6 ا�4�:4/ ا��ؤ��ون 
  ./ �ن $���4، =�� ���ل �� ذا�� �ل ا����لو- ��M�ر �� أ�/ $4. ���%ل �ن ا�و�ود ا�� ا��دم، =ن و�وده وا�ب

��م �ل وھ)و رب ا�(�)�ة =�)� . ��� أن ا�$�4ت ا����ق ذ�رھ� - �و�د �� ا����د �ل �� ا�(�، إذا ��F (� :ا����ةـ  8
�����)ون +�))� و�)ذ�ك �))�ن ا=���)�ء +�))د�� . �)��ق ا��)��م و�))ل �)� ��))�، وا� )رط ا=���)� �))� ا��)��ق أن ��))ون (�)�

أ�))وب  " (*))د َ+ِ��))ُت أن و��))� ())�Z :" +�))���))� *))�ل أ�))وب ا�$))د�ق . )��16:5))وك Z�(()) " 2 ُھ))و ا�))ربV " :�%و�))ون
��)� . )��9:1)��و����  1 (" َرَ��ُ�ْم ا�� ِ� �ن ا=و�Kِن ِ���ُ�ُدوا � ا�(� ا�(%�%)�:" و*�ل �و�س ا�ر�ول )25:19

  . )10:4رؤ�� (" ��ُ�ُدوَن ��(� ا�� أ�د ا>�د�ن:" *�ل �و(�� ا�ر�ول

��<��  :أ��را �%ول إن ھذه ا�$�4ت ��و�
� $�4ت �، �
� ����ز 


�، =�� ����� - �(ده (د �واًء �� *و�
� أو�3ر ��دودة  إ� �  ـ 1��� ��.  

��)K: $)4/ ا�ر(�)/ . ��� �ل ا��وا�ق، =ن �ن دوا+� ���ل � أ- �ط�M $4/ ��� +�� $4/ أ�رىإ� � ��وا��4 ـ  2
ا��دا�/ ��)� - �طM)� +�)� $)4/ ا�ر(�)/، �)ل إ�
�)� ����د��)�ن �)ل ا���)�دل  /�ط�M +�� $4/ ا��دا�/، و4$ ��� -

  .و��وا�%��ن �ل ا��وا�ق، وھ�ذا ا�(�ل �6 �ل $���4 ا���%���/ ���%وة وا�$�ر، وا��ظ�/ وا�ودا+/، و��ر ذ�ك

و�ود أي ���)وق �)ن ا����و�)�ت، =�)� ���)ل �)�  6 �$�ر ���م أز-، *�ل�د ���ر��
و *د�ر +��م إ� � أ&��) �4) ـ  3
  .ذا�� �ل ا����ل، و- ����ب  ��9 �ن ا��$�9ص أو ا�$�4ت، =ن ا�����ب �دل +�� ا��M�ر، وھو - ��M�ر

  
   �(�) ���ھذا �(ث ���$ر +ن ذات � و$���4، و��س �� و���� أن ���ب +�� أ�K)ر ��)� ����)�، =�)� �)�س �)�  )

و��� و�K��ُ))و��� ِ��� ))���؟:" �:، �%))د *))�ل ��))���))�ط�6 و$))�4 و$))�4 �))� Vو��� وُ��))و
ُ�. )5:46إ ))���ء  " (��))ن ُ� ))
��� �ك و- �ظ�ر �� �، =�ك ا�%وي و- (دذ �%و�ك، وا����)ل و- �
��)/ �����)ك، وا�(�)�م و- : وا��واب  - ���ط

  .- ���ن ا�(�ط/ �ك +�� ا�ط:ق آ�ر �(���ك، و�ذ�ك
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 ���  "و�دا

  
  ا�� ا=ول: "�%د *�ل �� ����� ا��%دس . �ؤ�ن ��F ا�وا(د ا�(� ا�(%�%� ا�ذى - �ر��ب ��� و- ��ز9/ �(ن ا����(�ون 

  ).�K�32  :39�/ " ( أ�� أ�� ھو و��س ا�� ���: " و*�ل ا��C , )  6: 44ا ���ء " ( وا�� ا>�ر و- ا�� ��رى
 �
  ). 21: 45ا ���ء " ( ا�� ��ر و���ص ��س �واى. �� ا�رب و- ا�� ��رىأ��س أ:" و*�ل ��ذ�ن ا��ذوا ��ره ا�
���%ول  ��  ا�رب ھو ا-�� ��: "و*�ل +�� �و�� ا���� ).  �6:9(��� " ( أ�ت ھو ا�رب و(دك: " و��ط�� �(��� ا��

  "وا(دا�رب ا�
�� رب : "و*�ل ا��K�4 :39  .( �C�/ ". (��س �واه,و+�� ا=رض �ن أ�4ل ,ا����ء �ن �وق
) /��K�6 :4  .( و�س ا�ر�ول�  "� وا(د: "و*�ل ��%وب ا�ر�ول ).  5:  �2��و�Kوس  1" ( �و�د ا�� وا(د: "و*�ل 
  ). 19:  2��%وب (

  
" ���  ا�د�� ��5 و�دا

  
  :ا�د�� ا������  ـ 1
 +و�C +ن ا���%رض�، ��(ل وا(د �ن ا�رادھ� و�د ا��Cف وا��%راض ��
��Kرة - �و�د �� ا�����9ت إ- (�ث �ا •

 .و��� أن � أز�� أ�دي، و- ��Cف أو ��M�ر +�� ا�ط:ق، �: ���ن أن ��ون ھ��ك �واه. �����
�(4ظ�   

 و��� أن ا���(�ز ����ن - ��ون أز��� �ل (�د�K، �: ���ن          . �و �ر��C أن ھ��ك إ�
�ن، ���ن �ل ��
�� ��(�زا ����ن •

�� ھو �  �� Zزأن ��ون أي�)�  وھذا. �: ���ن أن ��ون ھ��ك إ- إ�� وا(د ��ر ��(�ز ����ن. ، =ن � - ��(�ز 
 .ا��� ھو �  

•  ��C�4و�و �ر��� �Hن ���� *د ا�4%� +�� أن �%و�� ���    . أ��C أن ھ��ك إ�
�ن، ����� إ�� *د ا��%4 +�� ��ق ا����م أو ا

))ذه �+ �((� :%�((�� �((�
وھ))ذا ���))�رض �))6 ا=�وھ�))/، =ن �))ن ��))��ز��ت ا=�وھ�))/   . ��))�ا��
�))/، ��))� �))�ن �))ل ��


�� ����ت ��ط/ �ل ��
�� �(دودة. ا���%:ل �����ل���  ���� *دوإن . وإن ���� *د ا�4%� +�� ا*���م ا��
�/ ا��ذ�ورة 
� إذا ���)� *)د أ�). ا �� ���)�رض �)6 ا=�وھ�)/ �)ذ�ك���ل دون ا>�ر ���ن أ(دھ�� +�ط:، وھذ ا�4%� +�� أن أ(دھ��

و�)ذ�ك �)�س �)ن . م ���� �ذ�ك ��)ذ �@���)��� ا����م، و���ن *د �: � وا��دا����4، ��� ���ت ھ��ك و(دة أو ا����م 
  .ا���%ول أن ��ون ھ��ك إ- إ�� وا(د، وھو �

"  :ا�د�� ��5 �دم و(ود أي �ر��ب 4
  ن أن و(دا���� ���ت ا�و(دا��/ ا��ر��/، �Kل ا�و(دا��/ ا���   و����ن ا>. ���ن ��� ���� ��ف أن � وا(د -  ر�ك ��  

� ا����و*�ت، �ل   �  .ا�و(دا��/ ا��� - �ر��ب ��
� +�� ا�ط:ق��$ف 

 :ـ  ا�د�� ا������
 و��� أن � �م ��ن ). إذاً أن و�ود ا=�زاء ���ق و�ود ا��ل (��� أن ا��ر�ب �ن أ�زاء - ���ون إ- ��د و�ودھ�  •

  �����و*� ��دم أو و�ود، =�� ھو ا=ز�� و(ده، إذا �
و ��س �ر�. 


� ا�� ��ض (�� �$�ر �: ��� أ�� - �د  •C��
� (���ر�ب �ن �ر�ب �Cم أ�زاءه C�� =ن ا=�زاء - ��Cم 
  ./ ��، =�� �و�ود �ذا�� أز-، إذا �
و ��س �ر���و��� أن � - +�). �ر دون +�/ا�� ا���ض ا>  

��� أن �ل • �� .�ر�ب �(دود ����/ أ�زا�9 و*درھ�، و��� أن � ��ر �(دود، إذا �
و ��س �ر�

 ���  "ا��ط���" وا�و�دا��� " ا��(ردة "ـ ا�و�دا

م �)ن �
)/ �)وع و(دا���)��(��. �ؤ�ن �:�4/ ا��و��ن وا��
ود وا����(��ن وا������ن أن � وا(د، ���
م ����4)ون ���)� 

 "و(دا��)/ �ط�%)/" و�%ول �ر�ق آ�)ر إ�
)� ". و(دا��/ ��ردة" �/ - ��$ف �$�4 أي أ�
� ��%ول �ر�ق ��
م إ�
� و(دا�
  .وھذه ����ف +ن ��ك


� ��زھون � +ن ا=�$�ف �@�/ $4/ �ن $�4ت ا�����9ت، " ا���ردة" ���و(دا��/ � - ��$ف �$4/، وا�%��9ون 
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�
�K� د+وى أن ذ�ك ����� �(دودا�و���� )� . �و�ود، �د+وى أن  ا�و�ود $)4/ �)ن $)��4
�و�ذ�ك ��4ون +�� (�� ا. 
... و�)وق ... ھذا ا���4 �6 ا+�%�دھم �� +ظ�/ �، �%و�ون +�� إ�� �)وق ا�و�)ود، و�)وق ا���)م، و�)وق ا�رادة، و�)وق 

/��
ذ�/. وإن ���ت $�M/ ھذا ا�و$ف ��دو إ�����/، إ- أ�
� �� ا�وا*6 ��� /M�$� /���� �
، إذ أن و�ل �� �� ا=�ر أ�
�)ن ھ)و �)وق ا���)م : و+�� ھ)ذا ا���)ق. ، =�� ��رج +ن دا9رة ا�و�ود.�ن ھو �وق ا�و�ود ھو �� ا�وا*6 ��ر �و�ود

  .و�ذ�ك �Hن إ�
� �Kل ھذا - ���ن أن ��ون إ�
� (%�%��. و�ن ھو �وق ا�رادة ��ر �ر�د. ��ر +��م


)ذه ا�و(دا��)/ �ؤ��)ون أن F و�)ودا وا*��)�. �ر �%�دة، أو ھ� و(دا��)/ - ()د �
)��" ا��ط�%/" وا�و(دا��/ � .وا�%)��9ون 

م ��%��ون �ن �
/ $���4 ا�� �ر�%�ن، �ر�ق ���4 +�� $4/ ا�رادة و��ض ا�$)�4ت ا=�)رى، ������)�ر وا���)م ���

أز��/ ��� ��ن وإراد�� أز- ��ط�ب إ�� و�ود ����9ت . و(��
م �� ذ�ك أ�� إذا ��ن � �ر�د، ���H �ر�د أز-. ����ز9��ت
و��)� أ�)� - �ر��)ب ��)� و-  )ر�ك �)�، إذا �
)و - ��$)ف �)��رادة و- ���$)�4ت . �ر�دھ�، أو و�)ود �ر��)ب �)� ذا�)�

  .ا=�رى ا��� ��ط�ب �� ���ر��
� �� ��ط��� ھذه ا�4$/

و��ن ���ذر . �6 وا��:مو�ر�ق آ�ر ���د ا�� � ���6 $�4ت ا����ل ا�:%9/ ��، ���رادة وا���م وا�%درة وا��$ر وا��

�)� �()�ل +��� ا��و��ق ��ن إ���د ھذه ا�$�4ت ا�� � أز-، وا+��)�ر و(دا���)� و(دا��)/�����)ن . �ط�%)/، =ن ا��و��)ق 

  !��ن � ��$ر و���6 و���م �� ا=زل و*�ل أن ���ق؟

و�))ود ����4))ل ��$))ف ��))ل ا�$))�4ت ، ��))� أن ا���))�ن �))�C�%� F))� ا�+�))راف �@�))� �و�))ود ����4))ل، و��))� أن ا��وا7ن
ه و��))� أ�))� �))6 �4))رد. �))ن ا�$))�4ت ا������))/" و(دا��))/ ��))ردة" ا������))/ ا�:%9))/ �))�، �)): ُ��%))ل أن ��))ون و(دا��))/ � 

أز-، إذا �): ُ��%)ل أن ��)ون و(دا���)�  ����)� أن ��)ون �)ل $)���4 ��+�)/� دم و�ود �ر��ب �)� ذا�)�، ���)ق+��=ز��/ و
  .��$ف �$�4ت �م ��ن �
� +�ل أز- و(دا��/ �ط�%/

 :ا�د�� ��5 أن و�دا��� " ����ز -���زات $�&�
��)ر أدق، أن ��)ون ھ)و �ذا�)� ����)زا (��ن ا��ؤ�د أن ��)ون F ���)زات . ����زات ���ن (%�%�
 �ل ذاتان �   ـ 1���أو 

��ن (%�%��) ����زات� .  

  ود أي ��9ن �ن ـ�ق، �ل ���ت +���/ أز- *�ل و�ـرت +���/ +�د�� �$� ��ن +�ط�/ أز- Kم   ـ ��� أن $�4ت � �م 2
���� و+دم ��رM��� �C�ر  K 6� ا�����9ت =ن ھذا �� �����ب.  

  و- ��%ل أ�� ��ن ���ر�
� �6 �زء . أ�� ��ن ���رس $���4 �� ا=زل �6 ��ره، =�� -  ر�ك ��ـ و��� أ�� - ُ��%ل  3
���� و��ن ذا�� ��4
�. �ن ذا�� =�� - �ر��ب ���   �
  .إذا -  ك أ�� ��ن ���ر�
  �ل ���ر��� ـود �ر��ب ��
� ����زة ����زات ������/، ��ـدا���
� و+دم و�ـوإذا ��ن ا=�ر �ذ�ك ���ت ذا�� �6 و(  
   إذ ��ن وذا�� إ-  %�%��، =�� - ���ل ����ر�/ ا�$�4ت ��ن ��9نـ� (را +���ـأ� ���� و��ن ذا�� أز-   �
ذه ا�$�4ت  
  ���ن ا�K�ن +�� ا=*ل، أ(دھ�� �(ب وا>�رأن $4/ ا��(�/ . �$/ـ����زا ����زات  /�  �دل +�� و�ود روا�ط ط�
���� و��ن ذا��. �(�وب   /$��  وھ�ذا ا�(ــ�ل �6 ��*� . و�ذ�ك ���$�ف �  ����(ـ�/ أز-، �دل +�� و�ــود +:*/ 

�  �Hذا �@���� �� ا�$�ف �. ا�$�4ت  �  �ل ـوط��� - ��. ذا��  ود +:*�ت ���� و��نـد�� أ�
� �دل +�� و�ـأز- و� 

� ھذه ا��:*�ت  �������� و��ن ذا��، إ- إذا ��ن ����زا ����زات ��$/ ���ن أن �� @  F و�ود +:*�ت�.  

�ـ��%� وا������ ��،  ����ت  و*��� إن �� +:*ـ/ ����ـ��م ن ذا�� أز-،ـ�م ��ن �� +:*/ ���� و�� �و �ر��C أن �    ��=  
  و��� أ�ـ� - ��طور ! �� +:*/ �م ��ن �
� أ��س �� ذا�� أز-، ���ون *د �طور و�M�را�����/ ا�(���/ �ذ�ك أ�� د�ل   
  ت و��� أن ا=�ر �ذ�ك إذا  �
و ����ز ����زا. و- ��M�ر، إذا - �4ر �ن ا�����م  �@ن �� +:*/  أز��/ ���� و��ن ذا�ـ�  

� أن �� @ ھذه ا��:*/  ������$/ ���ن .  


ذه ا����زات - ���ن أن   و�ود �ر��ب �� ذا�� ����ز ����زات ��$/، إذا  وا>ن ��� أن � �6 و(دا���� و+دم  �  
  �� ذا��، �ل أن ��ون ھ� +�ن ذا��، =��  و- ���ن أن ��ون +��$ر أو أ�زاء . ��ون ��ر ذا��، =�� -  ر�ك ��

  و- . ون ھ� +�ن ذا��، =�� - �ر��ب ���ـ�� ذا��، �ل أن �� ��ون +��$ر أو أ�زاء   و- ���ن أن. ��   ر�ك- 
�@ي �وع �ن ا�(دود،  و- ���ن أن ��ون �(دودة. ���ن أن ��ون ��د�/ �ل أن ��ون رو(�/، =�� - أKر ����دة ���    

�، - ���ن أن ��ون ��و*4/ . (د ذا�� - �(دھ� ��زھ/ +ن ا�(دود، =ن   �ل أن ��ون  ����  ��� أن ا��:*�ت ا��� 9/ 
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�4
� أز-، =�� ���ل �ل ا����ل ��ذ ا>زل  ���� و��ن ذا��   +�� و�ود ا�����9ت، �ل أن ��ون أو- و*�ل �ل  �ء�  
  .ا�ذي - �دء ��، و- ����ب  ��9 �ن ا= ��ء، و- ��M�ر أو ��طور +�� ا�ط:ق

��ن ��� أن و(دا��/ � - ���ن أن  ��ون و(ـدا��/ ��ردة  �ن ا�$�4ت ا������/، أو و(ـدا��/ �ط�%/ -   ��� �%دم��  
����4ل أز- �

�، وأن. ���ل �و�ود ��4$�  ��ون   �ل - �د أن ��ون و(دا��/ ��$ف ��ل ا�$�4ت ا������/ ا�:%9/ 

�ل ����4ل أز-  ��س ���%وة  ھذه ا�$�4ت .����  ذات ���ن (%�%�، أو و(دا��/  ��ون و(دا��/ � �ر آ�ر - �د أن أو 

� و��ن ذا�
� +:*�ت ��$/ ��ذ ا=زل ا�� ا=�د، �$رف ا��ظر +ن و�ود��� �
���� @ �� ،�
� /$��
� ���زات �  

  " ����/ ا�����/ا�و(دا��/ ا�" ��ن ا����ن أن ����
�   ��ن - �د �ن ا�م ���� �� وإن . ا����و*�ت أو +دم و�ودھ�
�ب ھذه ا����زات �م   ، =�
� ����/ أو  ���/ �����زات ا��ذ�ورة، و=ن �"ا�و(دا��/ ا� ���/ ا�����/" أو ��  ��ن 

�و(دا��/ � ا�����/ ا�����/ أن   و�ذ�ك - ُ�%$د. �و�ود $���4 و+:*��� ����4ل أز-  �(��ج ا��  �ء �وى ذا��،  
6� /

� أن ذا�� ا�وا( �� ذا��، و أن ھ��ك �ر���� �، أ  ھ��ك آ��
� +�� ا�ط:ق،   دة ا��� - �ر��بـ�ل ُ�%$د ��  

 �
9��Mوا�� ،�
�������ر آ�ر أ�
� ����ز ������زات ا�رو(�/ ا�:%9/ ����4
� ����/  ����/، أو  ���/ ����/، أو ��  ھ� 
  ��� أن ��  �� ُ�4
م   �س �� إ���د ھذه ا�و(دا��/ ا�� ���  وإذا ��ن ا=�ر �ذ�ك. ��ذ ا=زل   �ء ��رھ�،  +ن �ل

��  . ر��� أو �� �ر��
  

  :��ھ�� ا�(����� 4 ا�و�دا��� ا�� ��
���%د ��ض ا�4�:4/ ا�ذ�ن أدر�وا أن و(دا��/ � ھ� و(دا��/ ����/ أو  ���/، أن ھذه ا������/ أو ا� )�ول ھ)� ذا�)� 

���، �)�ن ا�:%9/ ��F، =��� إذا �رC)�� أن �����)/ � ھ)� ذا�)� و$)6�4 ا��$�9ص  ��ن ھذا ا�+�%�د - ��4ق. و���4$

�  ھذا ����(C����C)� و��)�6  �
(C��أن $���4 ���ت ����� و����� و��$ره و�(�� و�ر�ده أز-، أو أ�
� ��ن ���)م 

���C أز-، و�ل ذ�ك ��طل ـ =ن � - �����ل �6 ا�$�4ت، و- �
C��ا�$�4ت �����ل �)6 � أو �)6  ���C و��$ر 

�، =ن ا�����ل - ��ون إ- ��ن ا������ت ا���*�/، وا�$�4ت ���ن و���ت �����ت، و�ذ�ك ������)/ � - ���)ن أن C��

  وإذا ��ن ا=�ر �ذ�ك، ���ذا ��ون ������� إذا؟. ��ون ھ� ذا�� و���4$

ادة وا��(�/، - ���)ن أن ُ��)�رس إ- �)�ن �)��9�ن +)�*��ن +�)� ��� أن ا�$�4ت، �����6 وا��$ر، وا��:م وا���م، وا�ر
��و��� أن � �6 �4رده ��=ز��/ و+دم و�ود �ر��ب ���، ��ن ���رس ھذه . ا=*ل، أو ��ن ��9ن +�*ل وذا�� إن ��ن �ر�

�� �
�4����ر آ�ر،  ��/ا�$�4ت أز- ���� و��ن ذا��، ��ن ا��ؤ�د أن ��ون ذا�� +��
� �6 و(دا��/ �وھرھ�، ھ� ���أو 

� و(دا��/ �"������زات" وھذه ا������ت ھ� �� ���ر +�
� . ��ون ذا�� ��س ����� وا(دا، �ل �����ت�  .، ا��� ����ز 

  .و�ذ�ك ���ت ���6 $�4ت � ����4ل، *�ل و�ود أي ��9ن �واه، أو ���(ري ��ذ ا=زل

�ل أن ��ون ھو . ��ن �ن ھذه ا������ت، ��س �زءا �ن ذات �ل �� �����ت، ��ن ا��د�
� أن ��ون �وإذا ���ت ذات 
$9�$
� و��4$
� =ن �ذات �، =�� ��ر �ر�ب �ن +��$ر أو أ�زاء، وأن ��ون ذات � ���ل  �
�)�ن � ھ)و ��4

�$)�ر ا��)��6 +�ن �وھره، و�)ذ�ك ��)ون �)ل ��)�ن �)ن ھ)ذه ا�����)�ت ھ)و � ا=ز�)� ا=�)دي، ا��)��م ا��ر�)د، ا�%)د�ر ا�
�ذا�)� �)ل ا��)���Mء، إذ ��)ون +���)� و���و�)� و�ر�)دا و�)رادا و�)�ظرا و��ظ)ورا  ���M�(ا����م، ا����)ل �)ل ا���)�ل، و��
و����� و����� و�(�� و�(�و��، وھ�ذا، ا�� در�/ ا����ل ا�ذي ��س ��ده ���ل، دون أن ��ون ھ��ك �ر��ب �� ذا�� أو 

  . ر�ك ���

�ل �%ول إن �: ��
� ��ون ھو �، و�ر�و أن �6C ا�%�رئ � ،�
� ذھ��، أ��� - �%ول إن �: �ن ھذه ا������ت ��ون إ�
=�� . أو ا�:ھوت ����� ـ -  ك أن ھذه ا�(%�%/ أ��� �ن أن ���ط�6 +%و��� �$ورھ�، و���
� ��وا�ق ��
� �ل ا��وا�ق

�ون أي ���ن �ن ������� �زءا أو +�$را ���، �ل ��)ون ��� أن � أو ا�:ھوت - �ر��ب ��� +�� ا�ط:ق، �ذ�ك - �
  .ھو +�ن ذا��


/ ��، �:، =�)� �)�س �)�  )ر�ك أو  )��� +�)� ا�ط):ق، و�)�س �� � /
�]�وط��� ��س ���� ذ�ك، أن � ا�وا(د، *�9م 
�)ل ���)�ه . � ا�ط):ق�:، =�� ����� ذات وا(دة - �ر��ب ��
� +�. ����ه أ�� ����� ذات �� ذوات، أو ذوات �� ذات


� �����ت����  .أن ذا�� ا�وا(دة ھ� 

 : ا=�ر (�رة �� (�رة:" ��م إن ا��%ل - ���ط�6 أن ��$ور ھذه ا�(%�%/، و- ���� إ- أن �%ول ��� *�ل ��ض ا�4�:4/
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� �ن ". وا(د �� �Kرة، و�Kرة �ردھ� ا�� وا(د%���+�د��، �ل ا�)������ھ� و��ن - �4ر �� �ن ا�����م �$د*
� =��� �م �
  .�ن و�وب و�ود $�4ت � ����4ل أز-

و�و�� ����)�ت . �4رد � دون ��9ر ا�����9ت �@�� �6 و(دا���� و+دم و�ود أي �ر��ب ���، ��س ��ّ��� وا(دا �ل �����ت
�ذا�� و+دم ��ر�C ���طور أو ا��M�ر، =�)� �)د �9��Mل +�)� أ�)� �)6 �4)رده و��س ����� وا(دا أ�ر ��وا�ق �6 ����� وا��

��=ز��/ ���ت ���6 ���4$ ����4ل أز-، أي *�ل و�ود أي ��9ن �واه.  

  :ا��9��م
  ". أ*�وم" وا��4رد   ��=*���م، ا$ط�N ��ظم �:�4/ ا����(��ن �� ا=���ل ا=و��، +�� ����/ ھذه ا������ت     

+ن �)واه، +�)�  )رط أ- ��)ون ��)� ُ )�ص و�)� ظ)ل، ���/ �ر����/ �ط�%
� ا��ر��ن +�� �ل �ن ����ز  " ا=*�وم" و
 Before  و*د وردت �� ا��M/ ا�:����/ ���/ � �� ھذه ا����/ �� ا��طق �%ر���، وھ�". ا����ن" و�ذ�ك ���H ُ�راد ��=*�وم 

The Class"   و����ھ�"Aequanimitas"   ،ل �ل ھ�9/ أو �ظ�م" أو أي �� ا�$دارة�* ."  �C�م �� ا�" و*د ���� أ����
 /���)� ورد �)� ��)ض ��)ب ا���4)4/، ��)�س " أ$)ل" إن ���/ أ*�وم ����ھ)� أ�� ا�%ول ". ا��4ر وا� �ور وا�$�4ت ا�ط�

�$(�N، إذ �C: +�� �%دم �ن د��ل �Mوي، ���H)� - �)ؤ�ن أن ا=*)���م ھ)م أ$)ول ���)��م، �)ل �)ؤ�ن أ�
)م أ$)ل ا��)��م، 
��)�  (وا�%ول إن ���/ أ*�)وم ����ھ)� أ$)ل ��%)ول . ن �واه ھو أ$ل ا����م و��د+�و� دو. =�
م ���ن � أو � �����

و�))6 �))ل، �))Hن ".  ا=*))���م ا=$))ول، ووا())دھ� ا=*�))وم:" �%))د �))�ء ��))� �553))ن *))��وس ���))�ر ا�$))(�ح ص ) أ+�%))د

� رو��)/ "ا��ذ�ورة $�(ب ا�����ر ���4 ا+�رف أ�� �م ��(%ق �ن �$در ھذه ا����/، �%د *�ل �� ا�$(�4/ �" وأ(�)

��� - ". ا�رو��/" ا��� ����
� $�(ب ا�����ر  (وا�وا*6 أ�
� ���ت �ذ�ك، ��� ��NC ��ل �ن �� إ���م ����M/ ا��و����/ 
��ض ا���س ا�� ا�و*ت ا�(�Cر �
" أ*�)وم"  ��)ون �%���)/، ����)/ =ن ا����/ ا��و����/ ا��%���/ أو ا��� ���د ) �زال ����


ذا ا����� +��� "Hypostasis "و*د ُ�%�ت ا�� ا��M/ ا�����ز�/ " إ��و�����س"ھ� � �
   .وا�ُ����ت ��

�ص"�رادف �� ا��M/ ا��ر��/ أو ��رھ� �ن ا���Mت �ؤدي ����ھ)� ����)�، =ن ���)/ " أ*�وم" و��س ����/ (   " /(��ا��ر
  ".أ*�وم" �ذ�ك �ن �
/ ���/  و�� �راد�
� �� ا���Mت ا=�رى �دل +�� ا�ذات ا���4$�/ +ن ��رھ�، وا=�ر ��س

إن ا= ��ص ھم ا�ذوات ا���4$ل أ()دھم ) 1: (�ن ��(���ن ر9�����ن" ا= ��ص" ����ف +ن ���/ " ا=*���م" ����/ 
إن ا= ��ص وإن �)��وا � )�ر�ون �)� ا�ط���)/ ا�وا()دة ) 2. (�
م ذات وا(دة، ھ� ذات �" ا=*���م" +ن ا>�ر، أ�� 

أ�� ا=*���م ��6 ���ز أ(دھم +ن ا>�ر �� ا=*�و��/، . ذات �$�9ص أو $�4ت أو ���زات ا>�ر إ- أ�� ��س =(دھم 
  .ھم وا(د �� ا��وھر ��ل $���4 و�$�9$�  و���زا��، =�
م ذات � ا�وا(د

و +)�ن ��=*���م ������(�/ ھم �����ت ا�:ھوت، أو ���ن ا�:ھ)وت ا��)�ص، ،أو ھ)م ا�:ھ)وت ����)�، �)Hن �)وھر � ھ)
=�)� ( �����، وھم ����� أو إ��ه �����، =ن ا=*���م ���وا ����)�ت �)� �، �)ل ھ)و ذات ����)� أو �)��(ري ھ)م +)�ن ذا�)� 

، �ذ�ك - ُ�%�ل إن ا=*���م �� �، أو إن � � ��ل +�� ا=*���م، �)ل �%)�ل إن ا=*)���م ھ)م �، و� )����� - �ر��ب ���
  .ھو ا=*���م


م ا=�*))���م إذا ھ))م ا�:ھ))وت ����))� �))� ذا�))� و$))���4، و�))ذ�ك �))Hن ا�:ھ))وت �))� ����))� أو أ*����))� - ��))ون ھ))و � ا��))
ا���Mض، ��� ��$وره ��ض ا���س، �ل � ا����ن ا�واNC، ا�ذي ���ط�6 إدرا�)� وا�ر�)وع إ��)�، ���)د ��)� �%$)د��، 

���  .ا�ذي ���ن إ��� �4و��� و�ط�9ن إ��� *�و

و�ذ�ك ��ن � �6 - �
�9��)� و�4)رده ��=ز��)/، و+)دم . ھ� �$�9ص � ا�ذا��/... أو ... *���م، أو ا������ت، أو ھذه ا=
و�ود أي �ر��ب ��� ��س ا��� ا���رد �ن ا�$�4ت، أو ا�ذي ��$ف �$�4ت �م ��ن �
� +�ل أز-، �ل ا��� ا���$)ف 

4���ا����و*)�ت أو  وذ�ك ��ذ ا=زل ا�� ا=�د، �Mض ا��ظر +ن و�)ود�ل، ��ل $�4ت ا����ل ا�:%9/ ��، ��س ���%وة �ل 
 �(C�9 +)ن �)ل  )�ء �)� ا�و�)ود، و+)دم ��ر��M�(دم و�ودھ�، ا=�)ر ا�)ذي ��وا�)ق �)ل ا��وا�)ق �)6 ����)� ا��)�م، وا�+

  .���طور أو ا��M�ر

��لو�ذ�ك ��و �C�ل و�د�رة أ��%د�ر و*�)ول، =�
)� ���)ن ��)�  ن و(دا��/ � ����/ ����/، ��س (%�%/ ��%و�/ �(�ب، 
 ،�(�أن � ���ل �ل ا����ل، ا=�)ر ا�)ذي ��وا�)ق �)6 ذا�)� �)ل ا��وا�)ق، و���)ث �)� �4و�)�� روح ا�+�)�ب وا�+�)زاز 

  . وروح ا����د وا���ود ��
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�:� �� ��  :��� ��دم ��'� �

)� أ�)� وا()د �)� �)وھره     ��� أ�� - ُ�راد �و(دا��/ � ا�����/ أ�� وا(د �� ����� و���6 أ  ـ1��ل ُ�)راد  ،����� �� �C�

  .و���6 �� �����، إذا ��س ھ��ك أي ���*ض �� ا�%ول إن و(دا���� ھ� و(دا��/ ����/


)� أ�)� وا()د �)� ��� أ�� - ُ�راد �و(دا��/ � ا�����/ أ�)� �)��6 �)� �)وھره ووا()د �)� ����)�، �)ل �)����س �)را  ـ2�د 

� �دل +ن و�ود أي �ر��ب �� ذا�������، إ �وھره و���6 ���@�  .ذا - ���ل ��ظن 


)� ذا�)� و()دھ�، إذا - �)��ل ��ظ)ن �)@ن ھ)ذه  �و��� أ�  ـ3�- ُ�راد ������/ �����، ذا�)� و��رھ)� �)ن ا�)ذوات، �)ل �)راد 
�، أو و�ذ�ك �Hن و(دا��/ � ا�����/ - ����رض �6 +دم و�ود �ر��ب ��. ا�و(دا��/ �دل +�� و�ود أي  ر�ك ��

  .�6 �4رده ��=ز��/، �ل ��وا�ق �6 ھ���ن ا�(%�%��ن �ل ا��وا�ق

  

� �د����) " ������ ة ا��وراة -:ن و�دا��  
  

�ل أن ���ق � ا����ن، *�ل ـ  1* ":��
�
ذا ). ��26:1و�ن  " (���ل ا����ن +�� $ور��� � �وط��� ��س ا��%$ود 
�)ل ا����)� ا���)�زي،  ،�
وا����)� ا���)�زي . =ن � �)�س �)� $)ورة ��د�)/ ُ�$)�غ أ()د +�)�  )��
�ا����� ا�(ر�� �

8:2*��)ل ھ)ذه ا>�)/ �)6 ��)و�ن  (ا�����ب �
ذه ا>�/، ھو أن ا����ن ُ��ق �� (��/ ا��وا�ق �)6 �  /
��( � /(
، �)ن �
  ).(واء >دم، �ن ا���(�/ ا����و�/


��:" �)� ا����)�ت و*د ا���ف ا���س ���� �دل +��� $�M/ ا���)6، ا���)����/��%)�ل ". ���)ل ا���)�ن +�)� $)ور��� �َ )َ
و��� ��NC . �ر�ق ��
م إ�
� �دل +�� ��ظ�م � �ذا��، و*�ل �ر�ق آ�ر إ�
� �دل +�� أن و(دا���� ھ� و(دا��/ �����


)�  إن ا�����ل $�M/ ا���6 ��د-�/ +�� ا���ظ�م �)م ��)ن ��رو�)� �)� ا��M)/ ا���ر�)/: ا�(%�%/ ��%�رئ �%ول�ا��)� ُ���)ت 
ا��وراة أو ��رھ� �ن ا���Mت ا�%د��/ ـ �����وك وا��ظ��ء ���وا ��(دKون +ن أ��4
م، ��� ���وا ُ���ط�ون �$�M/ ا��4رد 

، 101، 14،13ص : إ*رأ �K: ا��ط���ت ا�%د��/ ا�واردة �� ���ب ا���ل �� +
د ا�4را+�)/، �<�)��ذ أ�ط)ون ذ�)ري  (
، و�)� ��)�ب �$)ر 76، 75، 73، 72، 69، 38، 37ص: �/، ��د��ور �(�د �:ب، و�� ���ب ا�4��4/ ا� ر*112

وا���))�ب ا��%))دس �ؤ�))د ھ))ذه ا�(%�%))/، �%))د *))�ل �ر+))ون . )388، 378، 372ـ)) 370ص: ا�%د��))/، �<�))��ذ �))��م (�))ن
ر �$)و*)�ل ��و�)ذ . ��)���: $)�M/ ا��4)رد )��17:41)و�ن  (" إ�� ��ت �� (��� وا*�4 +��  �طc ا��
ر:" ��و�ف

�ل �دا���ل���C: +ن . ، �����: $�M/ ا��4رد أ��C)4:4دا���ل  (" ��ت �ط���9 �� ���� و��Cرا �� *$ري:" ��ك 
�%)د *)�ل ". أ��" �ل ��C�ر ا��4رد " �(ن" ذ�ك، �%د ��ل ا����ب ا��%دس أن � ���4 �م ����م +ن ذا��، ��C�ر ا���6 

وھ)ذا د��)ل . )6:45إ )���ء  (" أ�)� ا�)رب، و�)�س آ�)ر:" *)�ل ��)را9�ل���  ،)��1:16و�ن  (" أ�� �رس �ك:" ��راھ�م

)� ا�����)ر +)ن �����)/ �
)� ا���ظ)�م، �)ل ُ�)راد �+�� أن $�M/ ا���6 ا���)����/ �)6 ا�)�� �)� ��)ض ا>�)�ت، - ُ�)راد 

  .و(دا���� ��� ذ�ر��

��)ر ��)روف �)د�
م، �)9: ��)�9وا �
)م  ا$)ط:(� �Mو�)�و��� أ�� ��س �ن ا���%ول أن �����ل � �� أ*وا�)� �)6 ا�� )ر 

ذه ا�$�M/ ��ظ��� �ذا���
� ��ظ��� �ذا��، و�� ا�و*ت ��4)� . ا�Mرض ���، ��ن ا��ؤ�د أ�� - �%$د �و��� أ�� - �%$د 


)� ذا�)� و()دھ��
� ذا�� و��رھ� �ن ا�ذوات، �ل �%$د �وإذا . ھو و(ده ا����ق ����dن، ��ن ا��ؤ�د أ��C أ�� - �%$د 
  .�/ أو ����/ ا=�ر �ذ�ك ���ت ذا�� ���ت ��ردة أو �ط�%/، �ل  ����ن 

و�ن ھو +ظ�م �ل ا��ظ�/ �� ذا��، - ���@ ا�� ��ظ��
� ـ إذ - . �Hذا أ��4C ا�� ذ�ك، أن � +ظ�م �ل ا��ظ�/ �� ذا��
 ،�
��)� �Mط)� �)� ��
)� �)ن ��4ل ذ�ك إ- ا����وق ا�ذي � �ر �و�ود �%ص �� ���4، ��د��� ُ�ر�ُب ا��%ص ا�� ��ظ��

�� ھذه ا>�)/ و��رھ)� �)ن ا>�)�ت، �)دل +�)� أن " �" �%ص ـ - ��%� ���ل �� ك �� أن $�M/ ا���6 ا�������/ �6 
  .و(دا���� و(دا��/ ����/

��))و�ن  (" ھ))و ذا ا���))�ن *))د $))�ر �وا())د ��))�، +�ر�))� ا���))ر وا� ))ر:" و��))د أن �))��ف آدم و$))�/ �، *))�ل �  ـ 2
 ا���ظ�م +�� ا�ط:ق، �
ذا ���(�ل �<���ب ا����ق " $�ر �وا(د ���" و- ���ن أن ��ون ا�Mرض �ن *و�� . )22:3
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" �وا(د ���:" و�ذ�ك �%و��". ھوذا ا����ن *د $�ر ����K:" و�و ��ن �رض � �ن *و�� ھذا أن ُ��ظم ذا��، �%�ل. ذ�رھ�
��ر آ�ر���
ذا ا��ص، �دل +�� أ�� ���6، أو �  .+�� أ�� أ�Kر �ن ���ن وا(د 

3 �(C�ر  ر ا���س +�� ا=رض، *�ل أK� م )أو د+�)� (ھ�)م :" ـ  و+�د��
�)ل ھ�)�ك ��)����ـ  )��7:11)و�ن (" ��)زل و�
()دوث  ، - �دل +�� ��ظ��� �ذا�� إط:*�، �)ل �)دل +�)�"د+��"أو " ھ�م" وا��@�ل �� ھذه ا>�/، ��NC ��� أن *ول � 

  ؟!�ن ھو ھذا ا>�ر ا�ذي ��ن � ��داول ����ُ�رى . �ر�داول ���� و��ن آ

��� أن � وا(د -  ر�ك ��، و�� ا�و*ت ���4 ھو ��ٍف ��%��م ��ل أ+���� ��4رده، إذن �
و - �6C ذا�� ���� : ا��واب
���%ول ��داول ا��)ذ�ور، وإذا �)�ن ا=�)ر �)ذ�ك، �)Hن ا��)..." ھ�م ���)ل �)ذا و�)ذا:" ا�� ��ب �6 أ(د �ن �:9%� و���ط

��)ر آ�)ر . ��ون *د (دث ��ن � و��ن ذا�� و(دھ����و(دوث �داول ��ن � و��ن ذا�� د��ل *)�ط6 +�)� أ�)� �)��6، أو 
  .+�� أ�� أ�Kر �ن ���ن وا(د

ـ و- ���ن  )8:6إ ���ء  (" �ن أرِ�ل، و�ن �ذھب �ن أ����؟: " ـ  و+�د�� ظ
ر ا�رب � ���ء ا���� �� ا�رؤ�� *�ل 4
ا���ظ�م +�� ا�ط:ق، ��)�س �)ن ا���%)ول أن ��ظ)م � ذا�)� �)�رة و- ��ظ�
)� " �ن أ����" ��ون ا�Mرض �ن *و�� ن أ

�)ن " ��)ون ا�M)رض �)ن *و�)� و-  ���)ن أن . �$)�M/ ا��4)رد" �ن أر�ل "   ��� رة  أ�رى، =�� *�ل *�ل ھذه ا����رة 
- ا�� ا�� ر �ن أ��� و�ن أ�ل ا��:�9/ ���، �ل �ن أ��� و()ده، ذا�� وا��:�9/ ا�ذ�ن ���، =�� - �ر�ل ر�و" أ���� 

وإذا ��ن ا=�ر �ذ�ك، �Hن $�M/ ا���6 �� ھذه ا����رة - ���ن أن �دل إ- . =ن ا�� ر ��ب أن �ر��وا إ��� دون �واه
��ر آ�ر - �دل +�� أن ذا�� ���ت ����)� وا()دا، �)ل ����)�ت. +�� أن و(دا��/ � ����/���، وأن ا��)���م ھ)و ��)�ن أو 

  .�ن ھؤ-ء ا������ت

ُ���� " �" +�� �%دم �ن أد�/، ����H إذا ر���� ا�� ا��M/ ا���ر�/، ا��� ھ� ا��M/ ا=$��/ ���وراة، و�د�� أن  �C: ـ  5
���))��ن ر9��))��ن �((

))وه� " وا�K))��� . "ا>�
))/ "، وھ))و ا�))م ��))6 ���))�ه ا�(ر�))� )��1:1))و�ن " (إ�))وھ�م" ا=ول : ��"          

و-  )ك �)� أن � . "ا���9ن �ذا�� +�� ا�)دوام "أو  "��ون �����رار "وھو ا�م �4رد، ����ه ا�(ر��  )15:3�روج ( 
��ظ��� �ذا��، =�� �و ��ن ا=�ر �ذ�ك، ا��4رد، - �%$د  "�
وه "ا�م  ا���6، ����ب  "إ�وھ�م" �Hط:*� +�� ���4 ا�م 

ط:*�، إذ ��س �ن ا���%ول أن ُ��ظم ذا�� ��رة و- ��ظ�
� أ�رى، �ل �%$د ا�����ر +ن �وع ��� ا����ل ا��م ا��4رد إ
ا�و(دا��/ ا�����زة �@�Kر �ن ���ن وھذا ا��وع - ���ن أن ��ون �وى ا�و(دا��/ ا�����/، أو . و(دا���� �� ���ل ��ص

�)ت �)ذ�ك أن ا���)6 �)� ���)/  .وا(د ��� ذ�ر��K� �(ل ا�+):ن +)ن أن ، - �%"إ�)وھ�م" و��(�$)د �)� ��ظ)�م � �ذا�)�، 
  :و(دا���� و(دا��/ �����، ا�د��:ن ا>���ن

�)ل ��د-�)/ +�)� و�)ود أ�K)ر �)ن       "�)�د" أو " ر9)�س" ��د-�/ +�)� ��ظ)�م  "��دة "أو  "رؤ��ء "- ُ�%�ل �ط�%� )  أ (  ،

� أ�� أ*���م" إ�وھ�م" / و+�� ھذا ا��%��س - ُ�راد ����. وا(د" ��د" وا(د، أو " ر9�س" �     .��ظ�م �، �ل ُ�راد 

�م ُ�����ل +�د ورود ا�م ا��:�)/ �)������م وا����ط)ب �(�)ب، �)ل و+�)د وروده �)������م +�)� " إ�وھ�م" ا��م )  ب(
�C�ق � ا���وات وا=رض" �� ا>�/ " �" ����/ . أ��". �وھ�مإ" ھ� �� ا=$ل ا���ري ) ��1:1و�ن " ( �� ا��دء 

و��� أن ا�%�+دة ا����/ ھ� أن $�M/ ا���6 - ُ�����ل ����ظ�م، إ- إذا ورد ا��4+ل �)������م أو ا����ط)ب �(�)ب، إذن 
  .�دل *ط�� +�� أن � أ�Kر �ن ���نV وا(د" إ�وھ�م" ف 

�(;�ل ُ�ط�;ق �;+  و�� 3رض " �ن إط+ق إ���ن �$��!�ن ��5 �!�;)، و4; أي  : وأ��م ھذه ا�(%�%/، ��@ل ا���ض
� �� ��� �؟�  


�، ا�)��زم . ن �ط�ق � +�� ���4 ا��� ��9ق ا���*�/، ��� ��ن ھ��ك داع =�و- و�ود ا��:: وا�(واب%��و��ن +�د�� 
 ،�(�+ �9�  ��ا=�ر أن �ط�ق +�� ���4 ا��� ���ر�� ��، ُ�را+� �� ا����ره أن ��ون ذا ���� ���ن ��:9%� أن ��رف 

�ب *$)وره ا�)ذا��، - ��)�ط�6 أن ��)رف . ُ�راد �� ��ر�ف ا����� �� �دى ��)ره =ن �ل ا�م(��و��)� �)�ن ا����)وق، 
و�ل �� ���ط�6 ��ر��� +�� ھو $���4 وأ+���� ا�ظ�ھرة، ��ن �ن ا��)د�
� أ�)� +�)د�� .  ��9 +ن �، �ن (�ث �� ھ���

�Hذا ر���� ا�� �4ر ا���و�ن، ا�)ذي . ا�ظ�ھرة ��:9%� أو أ+���� �ط�ق � +�� ���4 ا���، ����ر ا��� �دل +�� ���4$
�دء ا���ق وأ��Kء ا���ق، ھ)و  �� ��و+�)د�� . ا���)6" إ�)وھ�م" ھو أول إ+:ن ��� ر +ن �، و�د�� أن أول ا�م ُ+رف 

ا>�
/ "  ، أو (�ب ا��ر��/ ا�(ر��/"�
وه إ�وھ�م" أ��ل ��ق ا����م، وأ�ذ �� ��ق ا����ن وا��$�ل ��، ُ+رف ���م 
 :و�ن ھذا �����Y). 8، 7، 5، 6�4:2 ��و�ن  5، 4، 3، 2، 1:1إ*رأ ��و�ن " ( ا���9ن �ذا��
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��)�ن �)ن ا��)د�
� أن ". � �$رف ا��ظر +ن +:*�� �6 ��)ره" ، أو "� �6 ذا��" ا���6،" إ�وھ�م"  ُ�راد ���م)  1(

ذا ا��م، *�ل ا���ق وأ��Kء ا���ق، =ن �ا��م ا��ذ�ور �دل �� ����ه، و�� �������، +�� ��4�/ � ا�ذا��/، ُ��رف � 

�ذا�� +ن �ل  �ء �واه، ��� �دل +�)� و�)ود $)���4 ����4)ل، �$)رف ا��ظ)ر +)ن و�)ود ا����9)�ت أو +)دم  �9��Mوا��
  .و�ودھ�


)ذا ا��)م +�)د�� ، و�ذ�ك �)�ن �)ن ا��)د�
� أن �ُ "� �� +:*�� �6 ��ره" ا��4رد، " �
وه" ُ�راد ���م )  2(��)رف � 
��ق ا����ن و��د ��%� إ��ه، =ن ا��م ا��ذ�ور �دل +�� ا��
د و�� ���6 ذ�ك �ن ا��را�%/ وا����+دة.  

� و��ض ا>�
)/ ��)�، ��)� أ�)� �)م ��)ن ُ�ط�)ق +��)� �وا�)ط/ ا��
)ود ��)د �)@Kرھم  "إ�وھ�م "�م ��ن ُ�%$د ����م )  3(

���ن �ن ر��ل ا�4���4/، �ل ��ن ُ�%$د �� � و(ده، ��� ��ن ُ�ط�ق +��� *�ل �@Kر ا��
ود ���و�K�/، ��� �%ول ��ض ا���

����ن �K�رة، وا�د��:ن ا>���ن ��ر  �ھد +�� ذ�ك /��Kو���:  

، "إ�)وھ�م "وھذا د��ل *�ط6 +�� أ�)� ُ�%$)د �)� . ا��4رد "�
وه "ا���6 �راد�� ��م  "إ�وھ�م "أ  ـ  �����ل ا�و(� ا�م 
  إ�)�6 �)� إ�)را9�ل، �
)وه :" ���� إ�را9�ل) (�ب ا��ر��/ ا�(ر��/ ���ص ا���ري(ات � ا�وا(د، �%د *�ل �و�� ا���� ذ
، �� آ��ت "�
وه "�راد�� أ��C ��م " إ�وھ�م" و*د ورد ا�م  ).�K�4:6�/ " ( وا(د) �4رد (�
وه ) ��6 (آ�
��� ) �4رد (

��ر ا=��م 1، 9، 6، 4:4، 13، 9، 8، 1:3، 19، 18، 15، 9، 8، ��7:2و�ن  (�K�رة �Kل �و�ظ)را =ن ). 8:28أ
�)ـ "�
)وه "ھ)و  "إ�)وھ�م "و  "إ�)وھ�م "ھ)و  "�
وه " /($��، وُ��)�د ا�$)�4ت "إ�)وھ�م" ا�)� " �
)وه" ، ُ��)�د ا�$)�4ت ا�

�ـ  /$��  ).23:7$�و9�ل 2إ*رأ �K:  (، �واء ��ؤاء "�
وه" ا�� " إ�وھ�م" ا�

�رة �))ل �))� أول �����))� +))ن � وا����%))/ ب ـ  �و�))� ا���))� ھ))و @((�� /((�أول �))ن ا�))���ل ھ))ذا ا��))م، �))�س �))� ���
  ).��1:1و�ن(

��� �%)دم ��N(C ��)� أن ا��)وراة، �)6 إ+:�
)� أن � وا()د -  )ر�ك �)�، ُ���)ن أ�C)� أن و(دا���)� ����)/، أو �)��(ري  
  .و(دا��/ ����� �����

 ���  ا�� ��ا��وراة و��ھ�� ا�(����� 4 ا�و�دا
  

��)ر آ�)ر �)دل +�)� أن ذا�)� . �و�د آ��ت �K�رة �دل +�� أن �����/ � ���ت ذا�� و���4$، �ل أ�
� ذا�)� و()دھ����أو 
��$�ر ����4 ��>��ت ا�����/d� ل أ*���م، و��ن�  :���ت أ*�و�� وا(دا 


م �)��رب .:" م.ق 700+�� ���ن ھو 6 ا���� �)�/ " � وه" *�ل ا�رب  ـ  1($��ـ) ) 7:1ھو )6 " ( ;وه إ�  ;م�" وأ
��ن �د+وه " ا�رب" �����@�ل �� ھذه ا>�/، ��NC ��� أن ا�����م وھو  ��
م" ����ص  �
و��� أن ا�����م أو ". ا�رب إ�

و��)� أن ا�)رب ھ)و ����)� ) =ن ا�$4/ ���)�، وا����)� - �)���م و- �%)وم ���)ل �)�( ا����ص - ��ون 4$/ �ل أ*�و�� 
و��)� أن ا�)رب ا�وا()د، أو ا�)رب ا��)� ا�وا()د، �)���م و�)���م +�)� �)� ). ��س ھ��ك رب أو إ�� �واه=�� ( ا�رب ا��� 

  .�4س ا�و*ت، إذن �
ذه ا>�/ �دل أ��C +�� أن � أ�Kر �ن أ*�وم وا(د

+�)� �)دوم و+�)ورة ��ر��)� و�)�را، �)ن " �
)وه" �@�طر ا�رب " و+�دم ا��4(ل  ر �دوم و+�ورة، *�ل ���و(� ـ   2
، أ�ط)ر "ا�)رب" و����@�ل �� ھذه ا>�/ ��N(C ��)� أن ا��)���م وھ)و ). ��24:19و�ن  " (�ن ا����ء " �
وه"�د ا�رب +

=ن ا�$�4ت ( و��� أن ا���ِطر أو ا���َطر �ن +�ده - ��ون 4$/ �ل أ*�و�� ". ا�رب" ��ر��� و��را �ن +�د آ�ر �د+� 

)وه" (ا�)رب" ھو ) �
وه" ( ا�رب" و��� أن ) �: �����ٍن، وا������ ��س �
� و�ود ذا��، و- ���ل +� ( �(���� ) �(�=

+�� �� �4)س ا�و*)ت، إذن �
)ذه ا>�)/ �)دل �)ذ�ك +�)� أن �  مَ و��� أن ا�رب ا�وا(د ����eم و����ّ ) ��س ھ��ك رب �واه
  .أ�Kر �ن أ*�وم وا(د

�))��و(� �))�/ ـ   3 �((�+))ن ����))� (�))� أC))6 أ+))داءك �وط9))� *))�ل ا�))رب �ر�))�، إ��))س .: " م.ق1000و*))�ل داود ا��
��ط�� ا��و�� ) �1:110ز�ور" (�%د��ك� �C�ن أ�)ل ذ�)ك ��)(ك � ... �ر�)�ك �)� � ا�)� دھ)ر ا�)دھور " و*�ل أ(�


�ج ��  "، - ��ون $4/ "ا����وح" أو" ا����N" و��� أن ا�����م أو ا����طب و). 7، �6:45ز�ور  "(إ�
ك �دھن ا�

 )� و��� أ�� ��س ھ��ك إ- رب وا(د وإ�� وا(د، وھذا ا�رب ا�وا(د ھو ����� � ا�وا(د، و��� ) ��ل=ن ا�$4/ - �%وم 
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أن ا�رب ا�وا(د ����م و���طب �� �4س ا�و*ت، و� ا�وا()د ���)N و���)وح �)� �4)س ا�و*)ت، إذن �
)ذه ا>�)�ت �)دل 
  .أ��C +�� أن ا�رب أو �، ��س أ*�و�� وا(دا �ل أ*���م

وا���د ا�رب أر����  "، "أ�� ا=ول وأ�� ا>�ر.. إ��6 �� �� ��%وب .:" م.ق �700ل � �4م إ ���ء ا���� ��/ ـ  و* 4
��))ر آ�))ر  "ا=ول وا>�))ر "و����@�))ل �))� ھ))ذه ا>�))�ت، �))رى أن ). 16ـ))12:48إ ))���ء ( "ورو())����� ا=ز�))�  "أو 
َ�)ل - ��)ون را��رِ�ل وا��" ا=ول وا>�ر" و��� أن ". رو(�" و" ا���د ا�رب" *د أر�ل �وا�ط/ ا�K�ن، ھ�� " ا=�دي
) ا��رِ�)��ن" (رو()�"و " ا��)�د ا�)رب"و ) ا��رَ�ل" (ا=ول وا>�ر" و��� أن ) =ن ا�$4/ - ُ�رِ�ل و- ُ�رَ�ل (4$/ 

�ل ھم ��9ن وا(د، ھو  ،/4���، ورو(� ��س ����9 وھو ����� ا���د ا�رب. =�� ھو ا=ول وا>�ر" (�" ���وا ����9ت �
�C�ل ھو أ�، و��� أن � ا�وا(د �ر�)ل و�رَ�)ل �)� �4)س ا�و*)ت، إذه �
)ذه )+�ن ذا��، إذ أن � - �ر��ب ��� ��ره، 

ا>�))�ت �))دل �))ذ�ك +�))� أ�))� �))�س أ*�و�))� وا())دا �))ل أ*))���م، =ن ا=*))���م ���))ن أن �ر�))ل أ())دھم ا>�))ر، ��%�))�م �@+�))�ل 
�@*�و���� /$��  .ا�:ھوت ا�

  أ���ء ا��9��م و�ددھم وو�د� م
  

و���ت ا=رض �ر�)/ . ا���وات وا=رض�� ا��دء ��ق � :" +ن �دء ا����%/. م.ق��1500/ *�ل �و�� ا����   ـ 1
���ن ھ���ن ا>��)�ن، ��N(C ��)� ). 2، ��1:1و�ن  " (�ر ُظ��/، وروح � �رف +�� و�� ا����ه���/، و+�� و�� ا�Mو

��ق، ھ�)�  أن ا�K�ن *د ا �ر����(�، �)�=ول ��)ق ا��)�وات وا=رض، وا�K)��� �)�ن �)رف "روح �" و " �" �� ا�%��م 
�
وإن �)�ن ��)دو أ�)� ��)ر �، إ- أ�)� �)� ا�وا*)6 �)�س �)وى � �)� " روح �" و . +�� و�� ا����ه،  ����ث ا�(��ة ��

��ن �ھو و(ده ���ق ا���وات وا=رض، و��+)ث ا�(�)�ة �)� �)ل إن � ) ب(إن � - �ر��ب ��� ) أ(�وھره، وذ�ك ��
  .ا�����9ت

2  /�(� �(�، و*)�ل �)� �وC)6 آ�)ر )�6:33ز�)ور  ( "����)/ ا�)رب ُ$)��ت ا��)�وات ".:م.ق1000ـ  و*)�ل داود ا��
��ق ـ) �30:104ز�ور  " (�ر�ل رو(ك �ُ���ق:" ���ط�� ا��و����(�  ھ�)�    : و�)ن ھ)���ن ا>��)�ن ��N(C أن ا�K)�ن *��)� 

إ- " روح ا�)رب" وإن ���ت ��دو أ�
)� ��)ر . ����� +�م ا�رب و*و��" ���/ ا�رب" و". روح ا�رب" و " ���/ ا�رب" 
��ن �إ�))� و())ده ھ))و �))��ق ) ب(إن ا�))رب - �ر��))ب ��))� ) أ(أ�
�))� �))� ا�وا*))6 ���))� �))وى ا�))رب �))� �))وھره، وذ�))ك ��))

  .ا���وات وا=رض

�ت ���6 أطراف :" *�9: �� ���و(�. م.ق �1950%��ء $د�%� �� ��/ ـ  و��طب أ�ور، أ(د (���ء إ�را9�ل ا= 3K ن�
  ).4:30أ��Kل  " (ا=رض؟ �� ا��� و�� ا�م إ���، إن +ر�ت؟

و*د ���ت ھذه ا>�/ �و6C �دال ��ن +���ء ا��
ود ز��� طو�:، ���
م ا��
وا ��د درا�/ ا��وراة درا�/ د*�%/، ا�)� أ�)� 

ذا ��ل ا����� ا�رو(� ا�)ذي ��وا�)قا��ن ھ��، ��س ھو ا����� ا�(ر" و���� . أو ا����N ، ا�����"ا��ن" �%$د  ،�� 

  .�6 رو(���/ � و�$�9$� ا=�رى

ا�ن  "و. "ا�ن "��س ��ردا، �ل ����ز �ـ ) أو ���(ري ا�:ھوت( ��NC ��� أن �  4:30ھذا �� أ��Kل  و�ن *ول أ�ور
  ."ا���ِ�ن F "أو  "���/ � "- أ�� ��س �وى � �� �وھره، إذ أ�� ھو ، وإن ��ن ��دو أ�� ��ر �، إ"�

 /�((� �((�وا>ن ا��))�د ا�))رب ... أ�))� ا=ول وأ�))� ا>�))ر  "��))� ذ�ر�))� ���))� �))�ف . م.ق 700و*))�ل +�))� ��))�ن إ ))���ء ا��
ار�)ل �وا�)ط/ ا�K)�ن،  ، *د"ا=ول وا>�ر" و�ن ھذه ا>�/ ��NC أ��C أن ). 16ـ 12:48إ ���ء  ( "أر���� ورو(�

وإن ��ن ��دو أن أ(دھم ��ر ا>�ر، إ- . وا=ول وا>ِ�ر، وا���د ا�رب، وروح ا�رب". رو(�" و " ا���د ا�رب" ھ�� 
  ".ا�رب" أ�
م �� ا�وا*6 ��9ن وا(د، ھو 

�)ل ���)ن أ�C)� أن ��� �%دم ��NC ��� أن ا��وراة - ���ن �%ط أن �����/ � ھ� أ*���م، ��� ذ�ر�� �)� ا�4$)ل ا��)��ق ،
/(K:K ن" و" ا����)/" إذ أن : ھؤ-ء ا=*���م ھ)م(�ھ�)� وا()د، وا���K)ث ھ)و  "ا��)�د ا�)رب "و  "ا�)رب "ھ�)� وا()د، و "ا�

  .وا=*���م ���وا ����9ت ��ر � أو ����9ت ���، �ل ھم +�ن ذا�� ��� ذ�ر��. "روح ا�رب "أو  "ا�روح "ا����� 
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  ��وراةا�د�� ��5 &دق � �دة ا

:C� /��%+ /ك أد���
� ،�
+ن أن ا>��ت ا����ق ذ�رھ� ����/ ���و(� ا��
�، ا=�ر ا�ذي - �دع ���- �� ك �� $د*
��@� ��� �
�� �4��� ،�
  :�K�رة �ؤ�د أ��C $د*

��%)دون ـ  ا�ذ�ن ���وا ھ)ذه ا>�)�ت، وھ)م �و�)� وداود وإ )���ء، �)م ��و�)وا �)ن ا�)و�K��ن، �)ل �)ن ا��)ؤ���ن ا�)ذ�ن � 1
�و(دا��/ � و+دم و�ود أي �ر��ب ���، ��� ����ن ��� �ن أ*وا�
م �� ا��وراة ��  .ا+�%�دا را�

وداود ھو ). 2، 1:20�روج " ( - ��ن �ك آ�
/ أ�رى أ����... أ�� ا�رب إ�
ك :" ��و�� ھو ا�ذي ��ل *ول ا��و��
، �2:16ز�)ور " (
م ا�)ذ�ن أ�)ر+وا وراء آ�)ر��Kر أو�)�+. *�ت ��رب، أ�ت ��دي ��ري -  �ء ��رك:" ا�ذي *�ل

  ).21:45إ ���ء  " (أ��س أ�� ا�رب، و- إ�� آ�ر ��ري؟" وإ ���ء ھو ا�ذي ��ل *ول ا��و�� ) 4

و��� أ�
م ����ب ھذه ا=*وال، *د  )
دوا �)� ا>�)�ت ا��)� ذ�ر��ھ)� ا>ن، �)� ُ��)���Y ��)� أن � �)�س أ*�و�)� وا()دا �)ل 
��ظن أ�
م �%�وا ھذه ا>��ت +ن ا�و�K��ن، �ل �ن ا��ؤ�د أ�
م �%�وھ� �ن � رأ��، �H+:ن �4$)��� أ*���م، إذن - ���ل 

  .+ن ذا��

�: ا����Kء، ـ  ھذه ا>��ت  2 �
و�ظ�9رھ�، - �رد �� ��ض أ�زاء ا��وراة دون ا���ض ا>�ر، �ل �رد �� ���6 أ�زا9

� �� +$ور ������)/ و����+)دة، و�وا�)ط/ أ��
م +)ن ا�)��ض ا>�)ر �)� ا�K%��)/ وا��)ن ر�م ���(C����ص ����)ف ( 

��$)/، . وا�� @ة وا���9/ ا��:�� +ظ��� /4($� �(
��ت $(�
�، أو �و��� ا��ظر إ��K� إ �رة /�@� /�وھ� - �رد �$(و

م �)م ����وھ)� �)و(� ��@(�، =ن �ل �رد �� ���ق ا��:م ا���دي دون أ�/ إ )�رة �)ن ھ)ذا ا��)وع، إذن �): ��)�ل ��ظ)ن 

�ت $د*�، إذ أ�� K�ُ ري �و(�� وا(د ����6 ا=����ء +�� ا��:ف +$ورھم وظرو�
م، و=ن � - �(��ج ا�� �رھ�ن 
  .�(�ل �� ذا�� ط��6 ا�$دق، ا�ذي - �@��� ا���طل �ن ��(�/ ��


� ا����(�ون �(�ب، ���ن ھ��ك ��� 3�ل ��ط�)ن �)� $)د*
�، ـ  أ��را، �و ���ت ھذه ا>��ت �دو�/ �� �وراٍة �(�4ظ 
�((
��))د+وى ا(��))�ل �))@��ف ��))ض ا���))�(��ن �
))�، ��@��))د +%�))دة ا���K�))ث ا��))� �ؤ��))ون  . �((
���))ن ا��))وراة ا��))� �())�4ظ 


)� ا��
)ود أ��4)
م�
� ا��وراة ا��)� �()�4ظ �����)ذ�ك �)��ط�ن أو ا�� )�ك �)� . ا����(�ون وا��دو�/ ��
� ھذه ا>��ت، ھ� 
  .وم +�� أ��س$دق ا>��ت ا��ذ�ورة، - �%

  
  

����� ����) " ���� �دة ا��(�ل -:ن و�دا  
  

��)ر آ�)رھ��ك ���إن � �)�س أ*�و�)� : آ��ت �K�رة �� ا����ل �دل +�� أن و(دا��/ � ھ� و(دا��)/ ����)/ ����)/، أو 
ر�Kوس �و2، 26:15، 17، 16:14و�و(��  22، 21:3، و�و*� 11ـ 9:1و�ر*س  17، 16:3وا(دا �ل أ*���م، ��� 

  .21,20، و�
وذا 18:2، وأ��س 6:4:ط�/ ، و�14:13

��$�ر ����4 ھ�� ��>�/ ا�����/، +�� ���ل ا���Kلd� ن��:  

��ذھ�وا و���ذوا ���6 ا=�م و+�دوھم ���م ا>ب وا=�ن وا�روح :" *�ل ا����N ��:��ذه �� أوا�ر �د��� +�� ا=رض
  ).���19:28 " ( ا�%دس


� ا��ؤ�ن �� ا���ء، Kم ُ�%�م ��� ��K�)/، ��د-�)/ +�)� �و�)� +)ن ا��ط�)/ ھو �د�/ د���/، �Mد �� ا����(�/، وا�����طس 

))� ���))د � دون �))واه�أ�))� ا+��))�د ��))� إ�))را9�ل ��و�))� �))� ا��ر�))/، �ُ�))راد �))� . و*����))� �(�))�ة رو(�))/ �د�))دة �(�))� 

  .)4، 3:6، رو��/ 27:3و�:ط�/ ، �2:10ور�Kوس 1( �Cو+
م �� وا�%��دھم وراءه 

��)� ��� أن ���� ا=�وة وا���وة ھ�)�، �)�س ھ)و ا����)� ا�(ر�)�، �)ل ا����)� ا�رو()� ا�)ذي ��وا�)ق �)6 �$)�9ص �، 
  .���NC -(%� �� ھذا ا����ب

  :و����@�ل �� ھذه ا>�/ ����ن ���

���م "و���/ ". ���م ا>ب وا-�ن وا�روح ا�%دس" ـ  إ�
� - �%ول �@���ء ا>ب وا-�ن وا�روح ا�%دس؛ �ل  1"  
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K:K/ ����9ت، �ل ��9ن وا()د، ھ)و  "ب وا-�ن وا�روح ا�%دسا> "ا��4ردة، �دل ��ل وCوح +�� أ�� - �%$د ��=*���م 
��ر آ�ر، ھو � دون �واه"ا>ب وا-�ن وا�روح ا�%دس "�ذا�� وا(د، ھو �ذا�� ���ا�����ل  وُربg *�9ل �%ول، إن .، أو 

��9ن وا(د، ��ن ا��(��ل أن ��و�وا K:K/ ����9ت  "ا>ب وا-�ن وا�روح ا�%دس "د��: *�ط�� +�� أن ��س  "ا�م "���/ 
و��ن - ���ل ��Kل ھذا ا�+�راض، إذا ذ�ر�� ا�(%�%)/ ا��Mو�)/، " ا�م" ��4$�/، و�ل ��
م ��Cف +�� (دة ا�� ���/ 

���Kد ا���ا>ب و(ده ھو �، وأن ا��ن وا�روح ا�%دس ���K%�ن  ��� �د+� ��ض ا����رC�ن أن .ا�واردة ��د ذ�ك �� ا�
��ن ر9����ن . ����ا>ب وا-�)ن وا�)روح  "إن ا��راد �)ـ) أ(��ن ھذا ا�د+�ء - �$�ب �� �ن ا�$واب إط:*�، وذ�ك ��

، و�ب ھو � "ا>ب "��9ن وا(د �(�ب، و��� أن ا����رC�ن ���%دون أن ) �NC -(%� �� ھذا ا����ب��� �(  "ا�%دس
�))@ن وا())د ��))�  "ا�))ن وا�))روح ا�%))دس "   +�))�
م ا���))��م �))@ن  ���((����ا>ب وا-�))ن وا�))روح  "�))� ا��))وھرأو ا�ذا��))/، و

إن ا�Mرض ا�رو(� �ن ا����د ھو ا��Cوع ا��ط�ق وا���ر�س ا����ل، و��� أن ھ)ذا - ��)ون إ- ) ب. (ھو � "ا�%دس

م، ھ)م �، "ب وا-�ن وا�روح ا�%)دسا> "F، وF و(ده، �ذ�ك - �دال �� أن �(���و�ظ)را =��)� �)�رد . ا�)ذ�ن ����)د 


ذه ا��:(ظ/�  .+�� ���6 ا�+�را�Cت �� ا���ب ا����س، ����4 ھ�� 

، د��)ل �M)وي +�)� أ�)� "ا��)ن "و  "ا>ب "، وا��وCوع �)�ن ����)� "و"ـ إن (رف ا��طف ا���ر�م �ن ا��و����/    2
K:Kم ا����*=��/، ��9ن وا(د، =�
م �و ���وا ��ر ذ�ك، -�)���ل �)د- �)ن ()رف ا��ط)ف ا��)ذ�ور، ا��:�)/ ا��)� ُ�%$د 

 /��  ".،"  "ا��4$�/" ُ�د+� �� ا��ر


م �
�)دس، ��H)� : و�ز��دة ا���Cح �%ولK��(Kب، و(��
م ط�)��Kص أ(دھم �(�م، و��إذا أر�د ا�����ر +ن ���ء K:K/ أ 
�)�ن ا��)��ن ا=ول وا�K)���، و()رف " ��ء �()�م، ط��)ب و�
�)دس" ل �(�ب *وا+د ا��M/ ا��و����/ ُ�%� /�($�� 6(Cو�

أ�� إذا أر�د ا�����ر +ن ���ء  �ص وا(د، ھو �(�م وط��)ب و�
�)دس �)� �4)س . +طف ��ن ا����ن ا����K وا���Kث
�، وا��)��ن ، �و6C (رف +طف ��ن �)ل �)ن ا��)��ن ا=ول وا�K)��"��ء �(�م وط��ب و�
�دس:" ا�و*ت، ���H ُ�%�ل

، ا=�ر ا�ذي �دل +�)� "���م ا>ب وا-�ن وا�روح ا�%دس " وھذه ھ� �4س ا�$�M/ ا�������/ �� ا>�/ . ا����K وا���Kث

م ��9ن وا(د، ��س �واه�  .أ�� �%$د 

K)/ أ*)���م وُ���ر +ن (%�%)/ ���)زه �K:. "ا��و(�د "، �ـ� ���ر +�
� ��� ذ�ر�� و(%�%/ و(دا��/ � و+دم و�ود �ر��ب ��
و�ذ�ك �����K�ث ��س ����ه أن ھ��ك K:K/ آ�
/، ��� �ظن ��ض ا��
:ء، �ل ����ه أن � ا�ذي -  ر�ك �� . "ا���K�ث "�ـ

  ."ا>ب وا-�ن وا�روح ا�%دس"و- �ر��ب ���، ھو �ذا�� K:K/ أ*���م، =�� ھو �ذا�� ا��%$ود �ـ

و����ھ)�، ��)� �%)ول  "�ر�)�س "وھ� ����M/ ا��و����)/ . ا���Kث ��د ا���:د��ن �� ا�%رن  "ا���K�ث "وأول ا�����ل ��4ظ/ 

� ا�� �وھر �، و���/ "وا(د "����/ . "وا(د وK:K/ "أ���ذة ا��M/ ا��و����/ �
)� ا�)� أ*����)� "K:K)/" ، ُ� �ر �، ُ� )�ر 

�ت ��رو�/ �ل ا���ر�/ �دى ا���)�(��ن و��س ���� ذ�ك أن +%�دة ا���K�ث ظ
رت �� ا�%رن ا���Kث، =ن ھذه ا��%�دة ��
ا�����/، إ��� �م ��)ن �)� أ�)��
م (��)/ ا�)� إط):ق ا�)م +��
)�، إذ �)��وا �)�  ا=ول، ��� ��وNC �� ا=�واب ��ذ ا�%رن

. ھم � "ا>ب وا-�ن وا�روح ا�%دس "، وأن "ا>ب وا-�ن وا�روح ا�%دس "���ط/ إ����
م ���4ون ���+�%�د أن � ھو 
  ."ا���K�ث "�ن ��� ا+��ق ا����(�/ �K�ر �ن ا�4�:4/ �� ا�%رن ا���Kث، +�روا +ن ھذا ا�+�%�د �ـو�

  

 ،" ���  �وا4ق ا����1ث �, و�دا
  و�دم و(ود �ر��ب �4)

  

�ق� ��� ��� NCن �ظ)را . ، أن و(دا��/ � ا�����/ ا�����/ ��4ق �ل ا���4ق �6 و(دا���� و+دم و�ود �ر��)ب ��)�ا�(��
�ت �� ھذا ا�4$)ل �ط)@ ھ)ذان ا���ض =K� ث ����رض �6 ھ���ن ا�(%�%��ن، رأ��� �ن ا�وا�ب أن��Kا�ظ)ن،  �ظن أن ا��

�  :�4/، و�ذ�ك �%ولو������4 ��(%�%/ �ل ا��(

ـ  �و ��ن ا��راد �����K�ث أن ھ��ك K:K/ آ�
/، أو إ�
�ن ��Kو��ن �6 �، ���ن ھ��ك ���ل ��ط�)ن �)� $)(/ ا���K�)ث،  1
��ن ا=�ر ��س �ذ�ك، =ن ا��)راد �)�، ھ)و أن � ا�)ذي -  )ر�ك �)�، ھ)و ����)� ذات . �� ��ون �� ھذه ا�(��/ إ را��=


م ذات � ا�ذي -  ر�ك ��، =�
م �م ��ر�وا +ن �و�
م �����ت ���� ا=*���م ا�K:K/، وأن ھؤ-ء ا=*���م ا�K:K/ ھم 
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و�ذ�ك �����K�ث - ����رض �6 و(دا����، �ل ��وا�ق . ��%�م أو ���زأ +�� ا�ط:ق وا(د وو(�د، -) أو � (ا�:ھوت 

� �ل ا��وا�ق��.  

�ط)رس �)K: وا()د، ���)� . و�%د *��� إن � وا(د وو(�د، =ن ا�وا(د ھو ا�4رد �� ا��دد، وا�و(�د ھ)و ا�4)رد �)� ا��)وع�
�((��� �((��أو ا�:ھ))وت، �وا())د وو(�))د، =�))� �))�س �))� �ظ�))ر +�))�  أ�))� �. �))�س و(�))دا، =ن ھ�))�ك �K�))ر�ن ��K))� �))ن 

  .ا�ط:ق

ـ  و�و ��ن ا��راد �����K�ث، أن ھ��ك K:K/ أ�زاء �� �، أو K:K/ +��$ر ��)�، أو أن ھ�)�ك K:K)/ أ )��ل �)�، ��)�ن  2
ا=�)ر �)�س  ��)ن. ھ��ك أ��C ���ل ��ط�ن �� $(��، =ن � ��)ون �)� ھ)ذه ا�(��)/ �ر��)�، وا�()�ل أ�)� ��)ر �ر�)ب

��)ر آ�)ر �����، أو  V��� ل أ�� ��� ذ�ر�� آ��4، ھم��ذ�ك، =ن ا=*���م ���وا أ�زاء �� �، أو +��$ر ���، أو أ ��- ��، 
و�)ذ�ك ����K�)ث - ���)�رض �)6 (%�%)/ +)دم ��)ون � �)ن أ�)زاء أو . ھم +�ن ذا��، =ن ���نV � ��س  ��9 �)وى ذا�)�

�
  .أ��C �ل ا��وا�ق +��$ر، �ل ��وا�ق ��

ا=*)���م ھ)م ذات �،  ��� �%دم، ��NC أن ا���)�ب ا��%)دس ���)ن ��)� �����K�)ث، أن � -  )ر�ك �)�، =�)� �)�ص +�)� أن
وأ�� أ��C - �ر��)ب ��)�، =�)� �)�ص +�)� أن ا=*)���م ھ)م +)�ن ذا�)�، و���)وا أ�)زاء أو . و���وا ����9ت ��ره أو ���

�C): +)ن ذ�)ك . و�ذ�ك ��س ھ��ك ���ل ��ط�ن �� +%�دة ا���K�)ث +�)� ا�ط):ق. ��- ��+��$ر ���، أو $ورا أو أ 
  :����H إذا �@����ھ� ����، و�د��ھ� +�� أ+ظم ���ب �ن ا=ھ��/، �<���ب ا>��/

��)�  ـ  إ�
� ا����/ +�� أن � �6 ���زه �$�4ت و+:*�ت ������)/، ���)ت و(دا���)� ا�و(دا��)/ ا���)ردة أو ا�وھ��)/، 1

)� ذو �اCطر ا�� ا�%ول �ذ�ك ر��ل ا�4��4/ ا�ذ�ن �زھوا � +ن �ل  �ء �وى ا���، �ل ا�و(دا��/ ا�(%�%�/ ا��� ھ)و 

  .���ن (%�%� أو و�ود (%�%�

ـ  إ�
� ا����/ +�� أن � �6 ���زه �$�4ت و+:*�ت ������/، ���ت و(دا���� ا�و(دا��/ ا� ���/ ا��� ��دو وا(دة ��  2
�K)ل و(دا��)/ ا����و*)�ت، �)ل ھ)� ا�و(دا��)/ ا��وھر�)/  ا=�ر �ر��/ �ن +��$ر أو أ�)زاء ، ���
� �� ا�(%�%/ظ�ھرھ�

�ت أ�� ـ �6 ���زه ����زات ��$/، - �و�د ��� �ر��ب أ�داK� ا���.  

��)ون وا�. إن و(دا��/ ا����و*�ت �����، ھ� و(دا��/  ���/ أو ظ�ھر�/، =ن �ل ���وق ��ون �ن +��$ر أو أ�)زاء
وإذا ���)ت ا�)ذرة ��4)
�، ا��)� - ���)ن �%�)��
� ا�)� . �ن +��$ر أو أ�زاء، - ��ون و(دا���� و(دا��)/ ����)� ا����)/

�)�ت وا���رو�)�ت، �)�ن � �)6 ���)زه ����)زات ��$)/، ھ)و و�)�ت  و��و�روأ�زاء، ��و�/ ��� �%)ول ا����)�ء �)ن �رو�
  .و(ده ا�ذي - �ر��ب ��� �@ي و�� �ن ا�و�وه

�ذا�� +ن �ل  )�ء و� �9��Mوا�� ������ذ�ك ��ن � ھو و(ده ا�ذي �6 �������، ��وا�ق �6 ذا�� �ل ا��وا�ق ا�ذي ���ق 
���� و��ن �K�((�= ،�(�4:( �� ا�و�ود ـ أ�� ا����ن  �����)ون �)ن +��$)ر  �، ���H �6 و(دا����، ��رض ���زاع ا�دا

  .)ھ� ا���د وا��4س وا�روح (����4/ ـ 


� - �دع ���- =�/ � ��/ �ن ا�� �:ت ا�4��4�/ أو ا�د���/ ا��� �%)وم �)� و�)� ا�)ذ�ن �ؤ��)ون أن و(دا��)/ � ـ  إ� 3
�ذا�� +ن �)ل  )�ء �)ل  ھ� و(دا��/ ��ردة أو �ط�%/، ���M��� ز��/، ��ن و- �زال=����ن ��� أن �، �6 �4رده � �
�=

�ب ��%� �����م ود�و�� �� +:*/ �6 ����9ت �م ��ن �
� و�ود �ن  ��� أ�� �م ���رض =ي �طور أو �. ا�����Mء��M�ر 
 ،�(� /(��
�ب �و�� K:K/ أ*���م، ��ون ���4$ �@�رھ� ��+�/، ��ذ ا=زل ا�)ذي - �)دء �)� ا�)� ا=�)د ا�)ذي - ����ل، =�� *

�$رف ا��ظر +ن و�ود ھذه ا�����9ت أو +دم و�ودھ�، ��� ذ�ر��.  

:K � ر، �ن ����ز��ت و�وده ا�ذا�� و����� ا���مو�ذ�ك ��ون��  .K/ أ*���م، ھو، إن ��ز ا���

  

  

  �وا4ق ظ ور أ9�وم دون آ$ر،
') ���/�ر   �, 1-�ت " و�دم ��ر.

�� وا(د ا�:ھوت، وأن ا�:ھوت وا(د وو(�د و- ��%�م أو ���زأ +�� ا�ط:ق، ا�NC ��� ��� ��ف أن ا=*���م وا(د 
 ��ن ا�ذ�ن - �در�ون ھذه ا�(%�%/، ���رCون . - ��4$ل أ(دھم +ن ا>�ر �@ي (�ل �ن ا=(والو�ذ�ك ��ن ا��د�
� أ
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���%ول �
ا�� ا=رض، �6 ا-+�%�د ��دم *����/ ا=*���م �4�d$�ل، أو ���(ري " ا��ن" ��ف ��4ق �K: ���ء أ*�وم : +��
��ت � و+دم ��رM��� �C�ر؟K�  �6 ا�+�%�د 

  :%ولوردا +�� ذ�ك �

��)ر أدق ظ
)وره +��
)�، دون . ـ  �)و أن ا=*)���م +��$)ر أو أ�)زاء �)� � 1�����)�ن ��)�ء أ()دھم ا�)� ا=رض، أو 
ا=*�و��ن ا>�ر�ن، �ؤدي ا�� (دوث ��4ك �� �، =ن ��K)� �)� ھ)ذه ا�(��)/، ��)ون �K)ل ا���)�ن ا�)ذي +�)د�� ��)رج 

. �ن ا=*���م ���وا +��$ر �� � أو أ�زاء ���، �ل ھم +�ن ذا��و�. رو(� �ن ���� ����وت، ���رض ����4ك وا��M�ر
و�)ذ�ك �): ���)ن أن ���)رض � =ي  )�ء �)ن ا��M�)ر، . وذا�� وا()دة - ���)رض ����ز9)/ أو ا��%�)�م +�)� ا�ط):ق

�ظ
ور أ(د ا=*���م �� ���ن دون ا=*�و��ن ا>�ر�ن.  

+�)� ا=رض أو �)� أي ��)�ن آ�)ر، دون ا=*�)و��ن ا>�)ر�ن، أ*�)وم ��(�ز ����ن، ��)�ن ظ
)ور  ـ  �و أن ا�hھوت 2
�ؤدي ا�� (دوث ��4ك �� �، =�� - ���ن �� ھ)ذه ا�(��)/ أن ��)ون أ*�)وم ظ)�ھرا ��4)رده �)� ��)�ن �)�، و��)ون �)� 

ا�)ذي +�)د�� ا�و*ت ���4 وا(دا �6 ا=*�و��ن ا>�ر�ن �� ا�:ھ)وت، =ن �K)ل � �)� ھ)ذه ا�(��)/، ��)ون �K)ل ا���)�ن 
�رج رو(� �ن ���� �و*ت ��، - ���ن أن ��ون ��4$�/ +ن ��)�� و��4)�، � ،�(�
�و�)� ا�و*)ت ذا�)� ��)ون ��()دة 

�(�
��)ن ا�:ھ)وت �)�س �)ذ�ك، =�)� - ��(�)ز . =�
� �(دودة ����4 و����، و�)� ا�و*)ت ذا�)� ھ)� *���)/ �4�d$)�ل +�
و�ذ�ك +�د�� �ظ
ر أ(د ا=*���م �� ���ن، ��%��م �@ي +�ل �ن أ+��ل . ����ن أو ز��ن، و- ���رض ����ز9/ أو ا��%��م

ا�:ھوت، - ��ون *د ا�4$ل +�� =ن ا�:ھوت ھو +�ن �وھره، و- ��ون *د ا�($ر �� (�ز ��ص =ن ا�:ھوت - 
ا�ط):ق، �)ل  ���زأ +�)� ��(�ز ����ن أو ز��ن، و- ��ون *د ا��رق +ن ا=*�و��ن ا>�ر�ن =ن ا�:ھوت - ��%�م أو

  .، و�� و(دة ����/ �6 ا=*�و��ن ا>�ر�ن)إن ��ز ھذا ا�����ر( ��ل ا�:ھوت  �ظل *���9

و*د أ �ر ا���د ا����N أ*�وم ا��ن، ا�)ذي ظ
)ر +�)� ا=رض، �)���ن ��)� ذات � و�%ر��)� إ��)� ـ أ )�ر ا�)� (%�%)/ +)دم 
و��س أ(د $�د ا�� :" و�وده �����د +�� ا=رض، إذ *�ل�(�ز أي أ*�وم ����ن أو ز��ن (���� �(دث +ن ���4 أ��Kء 

، و���)� ذ�)ك أ�)� �)6 و�)وده )13:3�و(�)� " ( ا����ء، إ- ا�)ذي �)زل �)ن ا��)��ء، ا�)ن ا���)�ن ا�)ذي ھ)و �)� ا��)��ء
��� �ذ�ك� �C�ھو�� �� ا����ء، و�� �ل ���ن أ:������د +�� ا=رض �� و*ت ��، ��ن �� �4س ھذا ا�و*ت .  

��NC ��)�، أ�)� �ظ)را =ن ا�:ھ)وت - ���)زأ و- ��($)ر �)� ��)�ن أو ز�)�ن، و�)� ا�و*)ت ��4)� ھ)و �)وھر ��� �%دم 
و�)ذ�ك ���)ذ . ا=*���م ��� و�وھر �ل أ*�وم +�� (دة، �Hن ا=*���م وا()د �و(دا��)/ ��)ر *���)/ �4�d$)�ل +�)� ا�ط):ق

و*)د  .+ن ا=*�و��ن ا>�ر�ن �)@ي ()�ل �)ن ا=()والأ*�وم ى - �
��/ ��، - ��4$ل ا=زل ا�ذي - �دء ��، ا�� ا=�د ا�ذ
، و(%)� إ�
)� "إ�
� ا�(�د �: ا��:ط، و���ز �: ا�4$)�ل:" و$ف ا�%د�س أ���K�وس ا�ر�و�� و(دا��/ ا=*���م ھذه، �%�ل

و��س . �ل ا��وا�قإ��� - ���ر أن ا���K�ث �4وق ا��%ل وا�دراك، و���� �6 ذ�ك ��وا�ق �6 ���ل �  أ��را �%ول، .�ذ�ك
و�� �ن ا�و�وه، =ن و(دا��/ �، ��� ا�NC ��)�، ���)ت و(دا��)/ ��)ردة أو �ط�%)/، ھ��ك ���ل �+�راض +��� �@ي 

ا�و*)ت ��4)� و�)� . و������
� ���ت $�4ت �ل أ*���م، وا=*���م ����ز أ(دھم +ن ا>�ر. �ل ھ� و(دا��/ ����/ ����/
وط��� ��)� أ��)� - ��$)ور � �)� . ات � +��
�ذ=(دھم +ن ا>�ر إط:*�، =�
م و- ا�4$�ل ھم وا(د �� ا�:ھوت، 

و(دة -ھو�� ��F ا�وا(د،  �$� وا(دا ����� +�� +رش وا(د، �ذ�ك - ��$وره �)� ��KوK)� �)�>ب وا-�)ن وا�)روح 
 ،F روش، =ن ھذا اا��$ور �(د�د و����م+ /K:K ��+ ص �����ن��
و . �6 أ�� - (د و- ��م ��ا�%دس، K:K/ أ �

�� ��Kوث و(دا���� وو(دا��/ ��Kو�K روح - �د�ل �(ت ($ر أو  �ل، و�ذ�ك �
و أ��� �ن أن ��وض ��� ا��4ر أو 
ا�)� +%)ول ا����)/  ���)/، ��)� �%ر�)وا K)��وث و(دا���)�و*د (�ول ا���ض � ��� ذات � �@��K/ �)ن ا�ط .��$وره ا����ل


�، �%$ر دون ا��$)�ح +)ن (%�%)/  ذات �، . ت إ- ����(�و��تا��� - �4
م ا�رو(���و��ن ���6 ا=��K/ ا��� أ�وا 
�� ا����ن ا�وا()د ا���)ون �)ن �4)س وروح و��)د، أو +%)ل و�ط)ق و(�)�ة، و- � )�� ا���)�ن ا�وا()د ا�)ذي  � - �
�=

�ودھ)� ا�)ذا�� ا��ط)ق وا�(�)�ة، و- � )�� � Mل K:ث وظ�9ف �� و*ت وا(د، و- � )�� ا�)�4س ا�وا()دة ا��)� ��
)� �)6 و
 ��=ن ا=*���م ���وا +��$ر أو ... و- � �� ... ا� �س ا�وا(دة ا��� ��
� �6 و�ودھ� ا�ذا�� ا= �/ وا�(رارة، و- � 

أ�زاء �ن �، أو $ورا أو وظ�9ف ��، �ل ھم +�ن ذا�� ا��)� - �ر��)ب ��
)� +�)� ا�ط):ق، ا=�)ر ا�)ذي - �و�)د �)� 
  .�ر ��ن ا�����9ت�ظ
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  أ���ء ا��9��م

  "ا�����" أو " ا�-ن" 
Fا�-ن: " أو :"  

1  (�����   ":ا�-ن" ـ  ا��-ب 4

��� أن ا����ب ا��%دس ��ص +�� أن � روح - أKر ����دة ���، وأ�� - �و�د و- ��د، وأ�� -  ر�ك �)� أو �ظ�)ر، وأ�)� 
�ت - �ز��K ده إ��، وأ����" ا�)ن" ، "ا��)ن" إذن ��ن ا��ؤ�د أ�� - ُ�)راد �)@*�وم . د و- ��%ص +ل ا�ط:ق��س *��� أو 

�)������ ا�رو()� ا�)ذي ��وا�)ق �)6 رو(���)/ � " ا�)ن" ������� ا�(ر�� ا�)ذي ���)�در ا�)� ذھ)ن ا���)�ن ا���)دي، �)ل 
س ھ�)�ك وا()د �)�
م �ظ)ن أن و�ذ�ك �)�. و��رف �ل ا����(��ن ھذه ا�(%�%/ ���م ا���ر�/. و�$�9$� ا�����/ ا=�رى


ذا ا��م، =�� ُو�د �وا�ط/ " ا��ن " أ*�وم �، أو =�� أ(دث ��� ز����، أو =�� أ*ل ��)� �%��)�، =�
)م "ا>ب" *د ُد+� 
����� ����ون �ن ا����ب ا��%دس، أن ا��ن وا(د �6 ا>ب وا�روح ا�%دس �� ا�hھ)وت ��)ل �$�9$)� و$)���4، ��)� 

��)وة أ*�)وم و. ذ�ر�� ���� ��ف����)� �)ن ھ)ذه ا���)��� ا���د�)/،  ،"ا��)ن" �ذ�ك إذا ��6 أ(دھم  �$� �%ول إ�)� �)راد 
  .ا+��ر ذ�ك ��د��4  ���� +�� �، �$م أذ��/ دو��، و�%�و�� ��ل �� �د�� �ن (زم و+زم

. �K�)رة أ�C)� ُ�����ل �� ��ر ����ھ� ا�(ر��، �)�س �)� ھ)ذا ا��وC)6 �(�)ب، �)ل و�)� �واC)6 "ا�ن "ذ�ك أن ���/ 
و��ن ��)وة أ*�)وم . ، �d �رة ا�� �وط�� أو ز�ن و�وده"ا�ن ھذا ا���ل "أو  "ا�ن �$ر "��(ن �%ول +ن إ���ن �� إ�� 


)� ���)� �)ن ھ)ذ�ن ا�����)�ن أو ��رھ�)� �)ن ا���)��� ا���د�)/، =ن ا�)م " ا��ن" �وا�)�� ا=*�)و��ن " ا��)ن" - ُ�راد 
��F دون �واه، و�ذ�ك *�ل ا>�ر�ن أ��C، ھ� أ���ء رو(�/ � /$�� �
 :�)رة" ا��)ن" �زھ/ +ن ا�ز��ن وا����ن، =�


�)�، �)�س �
)� )��27:11)�  ( ".و��س أ(د ��رف ا��ن إ- ا>ب، و- أ(د ��رف ا>ب إ- ا��)ن" ���، ����:*)/ ا��)� 
  .�ظ�ر �� ا�و�ود +�� ا�ط:ق

��وة : وھ�� ��@ل ا���ض�
ذا ا��م؟ "نا�� "إذا �م ��ن ا��راد �  ���� �ن ھذه ا������، ����ذا ُ��� 

� �)م �%$)د �و(�)� +)ن ��)�  =ن "ا��)ن "��س �� ا����ب ا��%دس آ�/ ��$/ +ن ��ب ����/ ھذا ا=*�)وم �)ـ: ا��واب
 ھ)و، ذا�� �(�K +%���، ��$و�� �� *��ب ا���/ وا����ول أو ا���ب وا�����/، �ل *$د �� إ+:�� +ن (%�%/ - �در�
� إ-


� ��� ھ�، �Hن �
� و�ؤ�ن ��
ذا ا��م، =�� ھو ا�ذي ���ن �، �
)و $)ورة � ��)ر  "ا��ن "و�ذ�ك +���� أن �%�ُد+� 
  ).18:1�و(��  (وھو ا�ذي أ+�ن � ا�ذي �م �ره أ(د *ط ) �15:1و�و��  (ا���ظور 

و��ن �ن ا��ؤ�د أن ��)ون �)� $)ورة ��$)/،  .و���ت F $ورة ������� ا���روف �د���، =ن � �وھر - +رض ��
رو(�/ - ��د�/، =�� وإن ��ن �وھرا - +رض �)�، إ- أ�)� ذو ��)�ن �)�ص، و�)ل �)ن �)� ��)�ن �)�ص �)� �ظ
)ر أو 

=�� ���ن � ��ذ ا=زل، ���  "ا�ن � "، �
و �4س ا���ب �� ������ �ـ"$ورة � "�ـ "ا��ن "أ�� ��ب ����/ . $ورة
��� NC����� � .ن" و�آدم ا�)ذي ُ��)ق +�)� �)م �($)ل +�)� ھ)ذا ا����)�ز +)ن طر�)ق ا���)ق، ��)� �)�ن ا�()�ل �)6  "ا�

و�ذ�ك - �%ول ا�و(� +)ن ھ)ذا ا=*�)وم إ�)� . $ورة �، �ل إن ا��ن ھو �@*�و���� $ورة � ��ذ ا=زل ا�ذي - �دء ��
" أو  " $ورة �" ، أي أ�� �� ذا�� ھو "$ورة �" إ��  ُ��ق +�� $ورة �، أو إ�� $�ر +�� $ورة �، �ل �%ول

F ا����ن."  

*))�ل . "�$))� "أو  "ذات ا� )�ء "*)د وردت أ(���))� �))� ا���)�ب ا��%))دس ����))�  "$))ورة ا� ))�ء "�C): +))ن ذ�))ك �)�ن 
، و*)�ل )�13:1)� 2 " (�ذات ا��:م ا�$)(�N" أي  "ا�&������ك �$ورة ا��:م  ":ا�ر�ول �و�س �����ذه ���و�Kوس

     "ذا� ;�ا= )��ء أو  ����;�- �4)س  "أي "=ن ا����وس إذ �� ظ)ل ا���)رات ا����)دة - �4)س $)ورة ا= )��ء :"����را���ن
  . "� ����� "أو  "ذات � "، "$ورة ا��ن "، و�ذ�ك - �را�/ إذا ��ن ا��راد �ـ)1:10+�را��ن ( 

    أط�)ق +�)� ��)ض ��)ق � �)ن ا��)�س وا��:H(� ،/(�9ن ھ)ذا ا=*�)وم  "ا�ن � "و�ظن ا���ض أ�� �ظرا =ن ا�$ط:ح 
و��)ن ھ)ذا ا�ظ)ن - �$)�ب �)� �)ن ا�$)واب، =�)� �)��ر�وع ا�)� ا���)�ب . ُ����)ر وا()دا �)ن ��)ق �) (�ب ز+�
م( 


)م، وأن ا��)ؤ���ن *)د%��
)ذا ا-�)م،  ا��%دس ��NC ��)� أن ا��)�س وا��:�9)/ ُد+)وا �و�)� +)�م أ��)�ء F، =ن � �ُد+)وا 

م �� (��/ ا��وا�ق ��� �)� أ��)�ره )�26:3:ط�/  (����� أ*رب ا�� �، =�
م ���وا ������ن (��ة رو(�/ ��� ���� ،

��ن، �ل ���ب ����ف +�
�� �ل ا-��:ف، ھو أن "ا��ن "أ�� أ*�وم . و���4$�
ذا ا-�م ���ب �ن ھذ�ن ا���، ��م ُ�دع 
 �ر�د �� �
و �ن ھذه ا���(�/، . ظ
ره ��ذ ا=زل ا�ذي - �دء ��، *�ل و�ود أي ���وق �ن ا����و*�تا��ن ���ن � و�
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 ���
ا�)ن � ) " 1(و�ذ�ك أ �ر إ��)� �)��و(� �@�)� ). 8ـ 1:1إ*رأ +�را���ن  (  �$�، و�ر�د �� �ر�زه، و�ر�د �� �
، =ن �)ل وا()د �)ن : ��)ون �:�)� أو إ��)��� أو ���و*)�أي ا�ذي ��س �� �ظ�ر �� ��و�)� F +�)� ا�ط):ق ـ �)" ا�و(�د

، أي أن ��و�� ���ت  ��9 ������ أو )3�و(��  2 (�@�� ا�ن ا>ب ���(ق وا��(�/ ) 2(و . ھؤ-ء ��س و(�دا، �ل �� �ظ�ر
�ل أ�
� (ق �ن (%و*� ا�ذا��/ ،���+ �
�ن �): �)ن و �ص �Kل ھذا - ��ون �:�)� أو إ��)��� أو ���و*)� �)�، =. ����� 

  .����H ُ�ط�ق �ن ��ب ا����/ و��س �ن ��ب ا���(%�ق" ا�ن �" ھؤ-ء، إن أط�ق +��� ا�م 

����� ا�$ط:ح " ا�ن �" ���$ط:ح  ،������ل ھو ا���  ،N����� ��ھو ��رد �%ب ���:�9)/ " أ���ء �" ��س إذن �%
ُ�راد �� ا� �رة ا�� +:*)/ �)ن ا��:*)�ت أو $)4/ " ا��%ب" و. وا�� ر، =�
م ���وا �� ذوا�
م أو �� �وھرھم أ���ء �


� "ا��م" �ن ا�$�4ت، أ�� (�4� /�($�و�)ذ�ك - ��)وز ا���)ط �)�ن ��)وة ا���)�F N، و��)وة . �ُ�راد �� ا�����)ر +)ن ا� 
   .ا��:9ق ��، �@ي و�� �ن ا�و�وه

�ـ N�ن "�����/ ا����
/إذا ���ت ��=�ر ا�Mر�ب، =ن ا�� "ا���)Hذا رأ��)� . �وة �� ����M �دل ���� �)دل +��)�، +�)� ا�� )�
�����)ون ) �6 ا��4رق ا�ذي - �)د ��)�(و+�� ھذا ا�%��س . إ����� ��$رف �Kل أ��� ��  ��� أو أو أ�:*�، *��� إ�� ا�ن أ

�)ل " ا��ن" أ*�وم  ،���
)ذا ا��)م، �)�س =�)� � )�� �، =ن � -  )ر�ك �)� و-  )�=�)� $)ور�� ا�)ذي ����)� *د ُد+� 

�ء ��)د " ��-�ن ھو . وُ�ظ
ره، إذ أن ا�$ورة ھ� ا� �ء ا���ظور ا�ذي ��Kل (%�%/ ���9/، ظ�ھرة ��� أم ��ر ظ�ھرة�

ي ُ�ظ
ر ��د � ��)ر ا��ر9)�، وا�ر�)م ا��)درك ا�)ذي أي أ�� ا�Cوء ا��ر�9 ا�ذ). 3:1�ن +�را�� " (� ور�م �وھره
  .درك���ن �وھر � ��ر ا��

إ�
م :" +ن ا���M ا�ذي أر�ل ا��� ا�� ا��را��ن *�9:) ���37:21  (��� أن ھذه ا�����/ �دل +�� ا��%�م =��� �%رأ �� 
����ون ا�
�)را���ن  (�(�ل ا�م أ��� و�%���، و- �دل �ط�%� +�� ا�ط�+/ وا��C)وع، =��)� �%)رأ �)� " ا��ن" =ن " �+

ا��)ن " ، أي أن $)4/ ا�ط�+)/ وا��C)وع �)م ��)ن �)ن $)���4 �)ـ"���)م ا�ط�+)/ �)6 �و�)� ا��)�" +ن ا���)�N أ�)� ) 8:5
  .�/ ا��� - ���ط�6 أن ����
� �واه، و����  �ء ��(ض ا����ره أن �ط�6، ����م �%�$د ا�:ھوت ا����"ا=ز��

  ":ذات "" ھو " ا-ن "" ـ   2


�ؤه ��ك �وھر (%�%� إ- و�:ز�� ر��� ��ذ و�وده أ�C)�، ��ذ و�وده، و��س ھ���� أ�� ��س ھ��ك ��د إ- و�:ز�� 
و��� أن � أو ا�:ھوت - (د �� �� ذا��، و�� ا�و*ت ���4 ��س ��  ر�ك أو �ظ�)ر، (�)� ��)�ط�6 إظ
)�ره أو إ+:�)� 


ذه ا��
�)/ ��)ذ ا=زل ا�)" ا��ن" و��� أن . ��ذ ا=زل، إذن - ���ن أن ُ�ظ
ره أو ُ����� �واه�ذي - �)دء ھو ا�ذي �%وم 

�ء ��د � ور�م �وھره، إذن �
و �، أو ا�:ھوت ������ ��= ،��.  

" ا��)�" أز-، Kم ا��)ذ �)� " ا�ن " ������(�/، +�� ا���س ��� �ظن ��ض ا���س، - ���ن أن ا�:ھوت أو � ��ن �دون 

ذا ��$)واب، =�)� - ��4)ق �)6 ��)�ل �، أ- أز-، وھذا ھ)و +)�ن ا" ا-�ن" �� و*ت �ن ا=و*�ت، �ل ���ن أ�� ����ز 

��د ذ�ك ����� +��� أو ���� �
��� �%ول ��ض ا�4:�)4/، =ن �$)ر�� �K)ل ھ)ذا ـ �)و . ��ون ������ �ذا�� أز-، Kم ����� �
  .(دث ـ ���ن د��: +�� طروء ا��M�ر +�� �، وا�(�ل أ�� - ��M�ر +�� ا�ط:ق

ا��)/ " أو " ��ت  )���" ��K: *ول � ". ذات ا� �ء" ا���ر�/ �K�را �� �رد ����� �� ا��M/ " ا�ن ا� �ء" ا�$ط:ح 
���ددي" - ُ�راد �� إ- ذات  ���، و*و�� ) 11:8إر���  " ( ��� /��ُ�راد �� ذات ا��)�س ا����)دد�ن ) 10:3$�4��  " (ا

 /(�� The "ا�)� ا�����ز�)/، ��)� ھ)و �(ر���)�  �%)ط، ����)� ُ�)ر�م" ���)ددي" �ن  ���، و�ذ�ك �ر�م ھذا ا�%ول ا�)� ا��ر

Daughter of My Dispersed" . أن ��� �(�+ /(��ذات ا� )�ء ُ�)در��  "ھذا ا�$ط:ح +��� *د �دل أ��C �� ا��M/ ا��ر
�)(Cت ا��4)ر"، ��-$)ط:ح "ووا�(��ُ�)راد �)� ا���)���/ ����))�/  "ا�)ن ا���)���/ "ُ�)راد �)� ا��4)ر ����)� وواC)(�، و "
  . وظ�ھرة

�)�س ���9)� " ا�)ن �" �)�س +�$)را �)� �، �)ل ھ)و ذات �، =ن � - �ر��)ب ��)�، �)ذ�ك �)�ن " روح �" و��� أن 

)ذا ا��)م، =�)� ھ)و " روح �" و�ل �� �)� ا=�)ر أن . �و�ودا �ن �، �ل ھو ذات �، =ن � - �و�د و- ��د�ُد+)� 


ذا ا-�م، =�� ھو ا�ذي ���ن ا�:ھوت �6 �%�$ده " ا�ن �" و. / رو(�/ا�ذي ���ن ا�:ھوت �6 �%�$ده �و����ُد+� 
�و���/ ظ�ھر�/.  

��ت أن ا����� �� ھو +�ن �، " ا�ن �" وا�(ق، أن ا=�ر �م ��ن ��ط�ب ��� ��
ودا ���Cح ���� ا�$ط:ح Kأو إ
 ت و�ود ا����N +�� ا=رض، =ن ا���س ���وا ����� ا>ن ��� ���ت و* �و أن ا�$ط:(�ت ا�د���/ ���ت  ��9/
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وا�د��ل +�� ذ�ك أن ا����N ا�ذي ھ)و أ*�)وم ا-�)ن، +�)د�� *)�ل . "� ������ "أو  "ا�ن � " �4
�ون ��ل �
و�/ ���� 
، )18، 17:5�و(�))� (�
�))وا �))ن *و�))� ھ))ذا أ�))� ��))ل ��4))� ��))�دل F  "أ�))� ���))ل (�))� ا>ن، وأ�))� أ+�))ل ":���
))ود

و���� �)� ا�وا*)6 �)م ��)ن ��)د�� و- د+�)�، =�)� �)م ��)ن ��)دف أو . Cط
دوه أ ر اCط
�د إذ ا+��روه ��د�� ود+����
  .+�� ا��واء وأ+دا�9 �د+�، �ل ��ن دا��9 أ�دا �%ول ا�(ق، وا�(ق و(ده، ��� � 
د أ$د*�ؤه

  ، �Hن"ا����ن F "أو  "� "��� ھو F، ��ن ا�Mرض �ن ذ�ك، أ�� �� أ*�و�� �%ول ا����ل إن ا����N ���دل و+�د�

  .- ���دل �� إط:*�، =�� -  ر�ك �� أو �ظ�ر "� " 
  
4 ا��وراة "ا-ن " "ـ  ا�&ط+ح  3:  

��)ن ا�(%�%)/ ��)ر ذ�)ك، =�)� �)��ر�وع ا�)� ا��)وراة، " ا��ن" أ*�وم  ا���ض أن ا����(�/ ھ� أول �ن *�ل �و�ود�ظن 
+ن  �ص ��ب أن ��6C �� . م.ق�1000%د *�ل � +�� �م داود ا���� ��/ . ا ا=*�وم�رى إ �رات واC(/ +ن ھذ

. م.ق950، ��� ��طب أ�ور، أ(د ر��ل � ا=�%��ء، $د�%� �)� �)�/ )�7:2ز�ور  " (أ�ت ا��� " �ل ��وك ا=رض 
�ت ���6 أطراف ا=رض :" *�9: �� ���و(�K إن +ر�ت؟... �ن ،���  ).5ـ 2:30أ��Kل  ( "�� ا��� و�� ا�م ا

و�ذ�ك ��ن +���ء ا��وراة ��ر�ون ���م ا���ر�/ أن F ا���، وھذا ا��ن ھو ا���ِ�ن ��، أو ھ)و ذا�)� ُ����)� وظ)�ھرا، ��)�  
���Kد ا���  .ذ�ر�� �� ا�

4  4 ��  ":ا�-ن" ـ  ظ ور " �

إذا أراد � أن ���ن ذا�� ���م ذ�ك �وا�ط/ أ*�وم  ��� أن ھذا ا=*�وم ھو ا�ذي ُ�ظ
ر � أو ا�:ھوت، ��ن أ�را �د�
�� أ��
=ن ا+�زال � +ن ���%��، و+دم إ+ط��9 إ��ھ� �ر$/ ���ر�� ��ر�/ (%�%�/ واC(/، - ��4ق �6 ا����ل ا�ذي  "ا��ن "

���)� ()دث وھ)ذا ھ)و . ُ�رى و- ُ��رف، �$�N �ن ا����ور ��� رؤ��)� و��ر��)� �)� ھ)ذا ا=*�)وم��F ا�ذي - . ��$ف 
ا-�ن ا�و(�)د ا�)ذي ھ)و �)� (C)ن . � �م �ره أ(د *ط ":��:، �%د ظ
ر ھذا ا=*�وم ��  �ص ا����N، إذ *�ل ���و(�

�ر�  ).18:1�و(��  ( "ا>ب، ھو 


� ا����� ا�(ر�� �ل ا�رو(�، =ن � ��س �)� (C)ن �)������ ا��)�دي "(Cن "و���/ �وا����)� ا�رو()� . - ُ�%$د 
إن : وا>�)/ - �%)ول. ا�ف وا�(ب وا��(�د، و�� ���6 ذ�ك �ن ا�(�ط/ ��ل ا=�رار وا��%�$)د ا���ط��)/��(Cن ھو ا��و

�ل �%ول ،��C) �� ن ا>ب، أو ���ونC) �� ن ��ن�و���)� ذ�)ك أن (C)ن ا>ب ھ)و  "ا�ذي �� (C)ن ا>ب ":ا�

و �ر�زه *�ل ظ
وره +�� ا=رض، وأ��Kء و�وده +�. ا�دا9م "ا��ن "�ر�ز � NCـ وھذا د��ل وا �

�، و��د ا��%��� ���

  .+�� أن و(دة ا=*���م ھ� و(دة ��$�/ ��ر ���$4/

�)ر "��� أن ���)/ �"  �(����� )ف �)� أ��)ق +�)� ا�� )ر �
�)� �)ن �
)/ " أي " � )ف" ھ�)�، �)رد �)� ا��M)/ ا��و����)/ 
  ".ا�:ھوت

       ، وإن ��))� �())ل �))ل �))لء ا�hھ))وت ��))د�� )�16:3��وK))�وس 1 (و*�))ل أ�C))� +))ن ا���))�N إ�))� � ا�ظ))�ھر �))� ا���))د 

�، +ن ا�:ھوت �� �����، ا$ط:ح د��� ُ�را" وت�لء ا�:ھ" و����ر ). �9:2و�و��  (�
د �� ا�����ر ����M/ ا��� �4

 "ا��)ن" وا�%ول إ�� �(ل ��� ��د�� ھو ��� ��ن �(ل ��� رو(�)� . �6 ا�:ھوت" �� �����" إن ��ز أن �����ل +��رة 
  .�� ھذه ا������/" �(ل" ا=ز��، إن ��ز أن �����ل ا��4ل 

����1 " :����  ":ا�
، و*)�ل أ�C)� )13:19رؤ�)�  ( "���)/ � "�%د *�ل ا�)و(� +)ن ا���)�N إن ا�)��  "ا����/ "أ��C  "ا��ن "ُ�د+� أ*�وم 

�ل  �ء �� ��ن، و�M�ره . � ا��دء +�د �ھذا ��ن �. �� ا��دء ��ن ا����/، وا����/ ��ن +�د �، و��ن ا����/ � "+�� 
  ).2، 1:1�و(�� (  "�م ��ن  �ء ��� ��ن

�)� ا��))دء ��))ق � " ا�))واردة �)� ا>�))/ " ا��)دء" ����))ف �)� ا��%$))ود ��))� +)ن ���))/ " �))� ا��)دء �))�ن ا����)/" وا�%)ول 
�)��1:1و�ن " ( ا���وات وا=رض ،� /%����دء  �
�
� �� ا���و�ن ُ�%$د �H� ، �(�)1:1���� �)� �و  j�ر�(� �(
�ُ�%$)د 

��ر آ�ر ���ق ��ل  �ء ���ن أن ُ���ذ *���� ��ز�ن �� �ظر ا���س و��ر ا���س، =ن ھذا ھ)و ����ق ��دء ���%��، أو ��
 ��I��ء" �ن *ول ا�و(� ��د ذ�ك  ُ�����ل   ��ء��ن، ) أي ا����/( �" و�ذ�ك ُ�%$د �ـ ". ��� ��ن و-/�ره �م ��ن 


� �� ا=ز��/ھ" ا��دء����  "ا����/ "أو  "ا��ن "� 
د �ل �زء �ن ا����ب ا��%دس أن ) أ(و��� �ؤ�د ��� $(/ ذ�ك . 
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)� +)�دة "أر�)�" ھ)� �)� ا=$)ل ا��و�)��� " ا��)دء" أن ا����/ ا���ر��)/ ) ب(أز��، ��)ل أول �)ل  )�ء" ، وُ�)راد * "
  (in the very beginning)و " �)� ا=$)ل" أي (originally) و�ذ�ك ُ�ر��ت �� ��ض ��j ا���)�ب ا��%)دس ا�����ز�)/ 

   ا�)وارد �)�  "ا��)دء "وط��)� - ��)�ل �d+�)راض +�)� أن ���)� . "�� ا��دء ا�ذي - �دء *��� "أو  "�� ذات ا��دء "أي 
=�Kر �ن ���� ، =ن ا����/ ا�وا(دة ُ�����ل أ(���� )1:1�و(��  (ا�وارد ��  "ا��دء "، ����ف +ن ���� )��1:1و�ن  (

  .وا(د، وُ�4
م �ل ���� ���%ر��/ ا��:ز�/ �
ذه ا����/

�)ل �%)�ل"ا����)/ " ُو(;دأو �� ا��)دء  "ا����/ " ُ$�ق�� ا��دء : أ�� - �%�ل ��
�) أ(��� ��در �:(ظ�� �� ھذه ا>��ت  ،   
و�ودا، و�)ذ�ك �)Hن ا��)دء ھ�)� �)�س ھ)و � "ا����/ "�م ��ن، (�� ��ن ) أو ا=زل (، أي أن ا��دء "ا����/ ��ن �� ا��دء "

- ��)ون ��)ذ ا=زل �(�)ب، �)ل ��)ون أز��)�، أو  "ا����)/" وإذا �)�ن ا=�)ر �)ذ�ك، �)Hن .  �دء و�ود ا����)/ أو ظ
)وره
�دل +�� أن " وا����/ ��ن +�د �" أن ا����رة ) ب. (���(ري ��ون ھو ا=ز��، =�� ��س ھ��ك أز�� إ- وا(د - �واه

ا��:زم �� -  "ا����/ "أن ��ون و��� أن � أو ا�:ھوت - �دء ��، ��ن ا��د�
� . ��ن �:ز�� F أو ا�:ھوت" ا����/" 
�C�دء �� أ�ا�)وارد  "�)�ن "�� ا=ر�6 �%رات ا=و��، �� ا��M/ ا��و����/ ا�%د��)/ +)ن ا��4)ل  "��ن "����ف ا��4ل ) ج. (

، أ�)� ا�K)��� "��ن و- �)زال "، و�راد �� ا����و�/ ا�دا�9/ أو ا�و�ود ا�دا9م أي "إ�ن "��=ول ھو . �� ا�4%ر��ن ا=��ر��ن
ا�ذي  ا=�ر (.Liddel and Scott Dict )، وُ�راد �� ا����و�/ ا��� ��ت �� ا�ز��ن أو ا�(دوث وا�$�رورة ��� "ا���و "�
و 

زل، و- �زال �و�ودا ا�)� ا>ن، ��)� �)��ون �م �و�د ����وق، �ل ��ن �و�ودا ��ذ ا��دء أو ا= "ا��ن "�دل +�� أن 
  .�و�ودا ا�� ا=�د


)� ا�$)�/ ا=ز��)/ ا��)� �)�ن �  "وا����/ ��ن +�د � "�
� ا������/ أو ا�����/، �ل ُ�%$د �) أو ا�:ھ)وت (ھ�� - ُ�%$د 
�)روس، �)ون "ھ�)� ) �����)�ن( ھ)ذه  "+�)د "��� ا�� ا��M/ ا��و����/ ا�%د��/، و�د�� أ�� ���ر +ن وإذا ر�. و��ن �����" ،

و�ذ�ك إذا ر���� ا�� ا����/ ا�����ز�/ �K:، و�)د�� . و����ھ�� ��� �%ول أ���ذة ھذه ا��M/، �دل +�� ا�ر���ط وا��وا�ق
 /���� �
���و��  "ا����/ "و�� ا��M/ ا��ر��/ �دل . وھ� �دل أ��C +�� ا�ر���ط وا��وا�ق "�6"أي  " with"أ�� ���ر +�

��+  :K� ن �%ول)�� ،���������� أ�� ��وا�ق ��
� �� أ���رھ� و�%�$دھ� "ا� �ب �6 ا�(�و�/ "ھذا ا����� .  

  .أو ���(رى ھو أ*�وم �ن أ*�����, �ل ھو �,ھ����س ����9 ��ر �  "ا����/ "و�ن ھذه ا>�/ ��NC ��� أن 

  :�/+���� أن ��@�ل �� ا��%ط ا>� ," ا����/"و��� ��رف  ��9 +ن 

1  5����� ""  أو" ا�����" ا�&ط+ح ـ �� :"  

����� ا��4ظ أو ا����رة أو ا��%��/ و�� ھذه ا�(��/ ��ون �ؤ�K/، و��ون ا=���ل وا�$)�4ت وا�C)��9ر ا���$)/  "ا����/ "
�C�أ /Kؤ�� �
�>�)/، ھ)و � ھذه ا������، �ل ا��راد، ��� ����ن �)ن �)ص اھ��، ��س ���� �ن  "ا����/ "��ن ا��راد �ـ. 

�ل �ذ�را "ا����/ "و�ذ�ك - �@�� ا��4ل ا������ل �6 . ذا��، أو ���(ري أ*�وم �ن أ*����� �Kأ��� إذا ر���� ا�� . �ؤ� ���
�ـ /����د-�)/ +�)� ھ)ذا  "ا����)/ "ا��M/ ا��و����/، ا��� ھ� ا��M/ ا=$��/ ���
د ا��د�د، و�د�� أن ا��4ظ، ا���ر�م ا�� ا��ر

ا��%ل ا���4ذ �� �9/ � وا�%�9م ��د��ر  "أو  "ا����ن F "ا$ط:ح �و���� ُ�راد ��  "�و�وس "و. "�و�وس "و ا=*�وم، ھ
، و�ذ�ك �)�س ھ�)�ك ��)�ل ��ظ)ن �)@ن "����ز" ا���دي، �
و " ا�%ول" ��د-�/ +�� " ا����/ "أ�� ا��4ظ ا���ر�م �ـ. "ا����م

� ���� �ن ���" ا����/" ���/ �  .�� ا����/ ا���د�/ھ��، ُ�راد 

  ":أ1ر ا�����" و " ا�����" ـ  ا�!رق -�ن  2

=�� (�ب رأ�
م " ���/ �" �%ول ا���ض إن �ل  �ء ُ��ق ����/ �، ُ�د+� ���/ �، و�ذ�ك �ظ�ون أن ا����N ُد+� 
� /������ن. ُ��ق �  :��ن ھذا ا�ظن - �$�ب �� �ن ا�$واب ��


� ا����N، ��و�� �م ُ�دع  ، ا�م"ا����/" إن �4ظ )  أ(�، وداود "���م �" ، �ل ُد+� "���/ �" �ن ا=���ء ا��� ��4رد 
�ل ُد+� ، "���/ �" �م ُ�دع " � ��وإذا �@���)� �)�ر ���)6 . "���)ل � "، �)ل ُد+)� "���)/ � "، وإ�راھ�م �)م ُ�)دع "�

، (�)� أن آدم ا�)ذي ُ��)ق ����)/ � رأ�)�، �)م ُ�)دع "���)/ � "أو  "ا����/ "ا�ر�ل وا=����ء، - �رى وا(دا ��
م ُ��� 
��
ذا ا-�م أو ��%ب �.  

�ل إ�� ���4 ھو  "ا����/ "و�:(ظ أن  ،N�ن أ�%�ب ا���� ���)د- أن  �$)� ��)ره ، و�ذ�ك �)و �رC)�� "ا����/ "��س �%
  .�� ھو ا�ذي ���ن � ��ذ ا=زل ا�ذي - �دء ��، �ظل ا����N و(ده ھو ا����/ ا�ذي -  ��� ��، ="ا����/ "�ُ%ب �ـ
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، "أK)ر ���)/ � "، �)ل ھ)� "���)/ � "، ������و*)�ت ���)ت "أK)ر ���)/ � "و  "���)/ � "ھ��ك �رق ���ر ��ن )  ب(
��%ت ����/ �، و�ذ�ك ��س ھ��ك  �ص +�*ل، �%ول إن �: �ن ا����ن وا�(�وان وا����ت وا����دُ �
���/  "، ھو =�

، �: �%)ول إن ا����%)/ ھ)� ���)/ �، �)ل �%)ول إ�
)� "أKر ���/ �"و "���/ � "��� أن ا����ب ا��%دس �4رق ��ن . "�
��ر آ�ر إ�
� أKر �ن آ�Kر )�6:33ز�ور  ( "���/ � "ُ��%ت �ـ���  ."���/ � "، أو 

  :ا��و(وسـ   3

، و�د+وه "ا��%ل ا��
� "أو  "ا��و�وس "و�د+وه �:�4/ ا��و��ن �ـ "ا����/ "�ـ إن �ن �د+وه �:�4/ ا�4رس وا��$ر��ن
ا��%)ل " أو " ا����)/" ، و�)د+وه �:�)4/ ا���)�(��ن �)ـ"ا��رزخ ا���9ن �)�ن � وا��)��م" أو " ا��و�وس" �:�4/ ا��
ود �ـ

�
، ھ)و �)� �)د+وه "ا��ط)�ع" أو" ا�
و" أو" ���/ا�" أو " ا�%طب" أو " ���/ ا���و�ن" ، و�د+وه �:�4/ ا������ن �ـ"ا��
و*د ا���ف ا�4:�)4/ �)� �(د�)د  �$)�/ ھ)ذا ا��)�9ن ا��:�)� +ظ��)�، أ�)� ا���)�ب ". ا����/" أو" ا��ن" ا����ب ا��%دس 

وا����)/ $)�ر :" ، �%د *�ل ا�ر�)ول �و(�)� �)��و(�"ا����N" ا��%دس �%د أ+�ن �وCوح أ�� أ*�وم ا����/ ا�ذي ���د �� 
ورأ��� ��ده، ��دا ��� �و(�د �ن ا>ب، ���وءا ���/ و(%�، و�ن ���9 �(ن ����� أ�ذ��، و���/ �وق . ا و(ل �������د
  ).16، 14:1�و(�� " ( ���/

�ـ /$���ن ا�4�:4/، =�
� ���ت *د أ �رت إ��� وا�� $���4 و�$�9$� وأ+���� " ا����/" �م �%��س ا��وراة ا�(%�9ق ا�
، ذات "ا����)/ "�)ـ) ��� �)م �%$)د ا��)وراة �)ن *�)ل( أ�� ��دھم، - �%$د  �م، ��� أن ا����ل ا�ذي*�ل ظ
ورھم �� ا���

 ،�(�
م وا$)ط:(��
م �)� ا�4)ق أن �)�ن $)(�(� ا��و�وس أو ا��%ل ا��
� ا�ذي ���وا ���دون �(M� دم �%)ط �)ن��)ل ا�)�

)�(�ب ا�(ق ا��
�، وذ�ك �ظ
�ر ا�(%�%/ ا��� ���وا ��
�و�
� أو ُ����
إن ا��و�)وس : و�@�)� �%)ول �
)م. �س +�)�
م �

��ق � ا����م، وا�ذي +ن طر�% ��ل، � ���ط�6 ا��$�ل ��، ��س ��رد +%ا�(%�%� ا�ذي ���ن � ��ر ا�ُ���ن، وا�ذي 
أ*�)وم ا����)/ � �� دور �ن ا=دوار ���$ل ��� و�$��� ��، إ��� ھ)و أو ����9 و�ط� ��ن � وا���س، أو ����� ا��%ل إ��� 


ذه ا=+��ل �واه، و=ن � -  ر�ك �� أو �ظ�)ر، و=�)� - ��M�)ر �ا=ز��، أ(د أ*���م ا�:ھوت، =�� - ���ط�6 ا�%��م 
  .أو ��طور +�� ا�ط:ق

 ���+ ��
م ���و)��و�س ا�ر�ول �6 أھل أK���، ���د�� رأى أ(د �ذا �
�� ، *)�ل"��� ��
ول "وھذه ھ� ا�طر�%/ ا��� ا�
). 24، 23:17أ+��ل( ، "إن ا�ذي ��%و�� وأ��م ��
�و��، ھذا أ�� أ��دي ��م ��، ا��� ا�ذي ��ق ا����م و�ل �� ��� ":�
م


)ل و�)��/ �ر )�دھم ����
م �ن ا=و�Kن ا�)� � ا�()�، ��)��د�� ا+�)را�
م �وط��� ��@ ا�ر�ول ا�� ھذه ا�طر�%/ ����ذ
  .ا�� ا�(ق

�
��+ ���
�"� ������" ، أو "ا����/" ، أو "ا�ن �" ��(�ون ا+�%�دھم �@ن ا����N ھو �ا� أ�� ا=���ب ا��� � ،:  

ـ  إن أ����ء ا��
د ا�%د�م ور�ل ا��
د ا��د�د  
دوا ���و(� +ن ھذه ا�(%�%/ �[��ت واC(/ �ل ا�وCوح، �� ا��وراة  1
�[-ف ا����ن أ��C، ��� ا�N(C ���)� أي ��س +�د ���ء ا����N ا�� ا=رض �%ط، �ل و*�ل ���. وا����ل ��� �
�9 إ��

  .��ف، و�دل �ل ا�%را9ن +�� أن  
�د�
م $�د*/ �ل ا�$دق

2        �(Cده (�)� ا�)� ا��)��ء، ا=�)ر ا�)ذي �)دل +�)� أن أ$)�� �)��وي - أر(���ـ  إن ا����N ُو�د �)ن +)ذراء، و$)�د 
  ).51:24، �و*�34:1: �و*�( 

�C): +)ن . /، ��� ��ن ���: �ل ا����ل �� ��و��، وا��$�/ وا����ل F و(دهـ  ��ن ا����N ��$و�� �ن ا��ط�9 3
-*���ء  �ء �ن ���+
�، أو ا�($ول +�)�  )�ء �)ن ��)ذا�
�،  �ل (���� +�� ا=رض، دون أن ���� ذ�ك، ���H +�ش

/�  .ا=�ر ا�ذي �دل +�� +دم �Cو+� ����وس ا�ط���/ ا�� ر�/، ا�ذي ��6C �� ا���س *�ط


)� إ- � و()دهـ  �� 4�، "أر�)د �)@ط
ر:" ��)K: �)�ن �%)ول �<�)رص. ن ا����N �%)وم ��=+�)�ل ا��)� - ��)�ط�6 ا�%�)�م 
، )��15:8)�  (و�6C �ده +�� ا��ر�ض، ���رأ  ،)�42:18و*� ( ، و�%ول �<+�� أ�$ر، ���$ر )���3:8  (��ط
ر 

و�� � +�� ، )�24:8و*�  (اج وا�ر��ح ��
دأ و���ن ، و���
ر ا=�و)44، 34:11�و(�� ( ، ��%وم "*م ":و�%ول ����ت
، و�ط�م آ-ف ا���س �ن أر�4/ )19:20 �و(�� (، و�د�ل ا���وت وا=�واب ��M%/ )���28:14  (ا���ء دون أن �Mرق 

��ل �� ��(دث �� ا����%�ل ا�%ر�ب وا����د +�� ا��واء )���20:14  (*���/  ������ c�  ).41ـ ���15:24  (، و��

، )18:1، 9:14، 35:9�و(�)� ( "ا���ِ�)ن F "و  "ا�)ن � "أ��را �Hن ا����N ���4 *د  
د ��ل $را(/ أ�� ھو ـ   5
 ، وا�طر�ق وا�(ق )���20:28 (وا��و�ود �� �ل ���ن ) 8:1رؤ�� (، وا��دا�/ وا��
��/ )58:8�و(�� (وأ�� ا���9ن 
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م )25:5�و(�)�  (، وا�)د��ن �<(�)�ء وا=�)وات )6:14�و(��  (وا�(��ة �، )�5:2)ر*س  (، ��)� �)�ن �4M)ر ���)�س ذ�)و
، و�)ذ�ك *)د وC)6 ��4)� )29:20�و(�)�  (وا�+�راف �@�� ا�رب وا��� ، )���33:14  (و�%�ل ��
م ا����دة وا���ود 

 و���. و���ت ا�����/ ا���� رة ��$ر�� ھذا أن +رض ���4 ��س ا�Cط
�د �(�ب، �ل و��$�ب أ��C. �و6C � ذا��
أ�� - �6C ذا�� �� ھذا ا��و6C �ن دون �، إ- �ل د+� را�ب �� ا��ظ�/ ا�د��و�)/، و- ��)رض �Cd� �(�4)ط
�د 

�ب  
�دة ���م *�ل ��ره أ�� ��س �
� �$�ب �ن ا�$واب، إ- �ل ���
�ر ��*د ��)و+� وا�دراك��و��)� أن . وا��وت، 
�ل ا�(��/، و�(�%را ���ظ�/ ا�د��و�/ �ل ا�(�%�ر، ��� ��ن ا����N ��ن +�� ا���س، ��وا��C �ل ا��وا6C، و(���� 

طول (���� +�� ا=رض �� ���
� ا��%ظ/ وا�����ه، وا��د*�ق ا���م �)� �)ل أ*وا�)� وأ+���)�، �)ذ�ك -  )ك �)� أ�)� �)�ن 
  .$�د*� ��  
�د�� +ن ���4 �ل ا�$دق

  
  ظ ور أ9�وم ا�-ن 4 ا�����

  

� أو ا�:ھوت �طر�%/ ��ظورة ��� ذ�ر�� ���� �)�ف، �)ذ�ك �)�ن أ�)را �)د�
�� أ�)� إذا  ��� أن أ*�وم ا��ن ھو ا�ذي ���ن
و+�ل �Kل ھذا ��وا�ق �6 ����� �ل ا��وا�ق، =ن �)ن دوا+)� ھ)ذا ا���)�ل أن - ��)ون �)�  (أراد � أن �ظ
ر ذا�� ��� 

و�ن Kم ��F ا�)ذي . ظ
ور �وا�ط/ أ*�وم ا��ن، أن ��م ھذا ا�)+ز�/ +��، �ل أ�� �ظ
ر ذا�� ��� ��� �در�� و��وا�ف ���
وھ)ذا �)� ()دث ��):، �%)د . - ���ن رؤ��� أو إدرا�� �� ذا��، �$�N �ن ا����ور ��� أن �)راه و�در�)� �)� أ*�)وم ا��)ن

()د  � -� و*در�)� و�(��)� و��ر��)� ا��) ا�(د ا=*�وم ا��ذ�ور ������N ا�(�دا ����، و�ذ�ك ا��ط��� �� أن �درك *دا�/
�
�.  

أ�� *�ل ظ
وره �� ا����N، ���ن ��رة �ظ
ر �� ھ�9/ �:ك و��رة أ�رى �� ھ�9/ ا���ن، و��ن �)دل �)ل ا�%)را9ن +�)� 
و*�Cة  20ـ  ��17:21و�ن  . (أ�� �م ��ن �� ذا�� ھذا أو ذاك، �ل ��ن ھو ا�رب ���4 ا�ذي ���(ق �ل ا�رام و��ود

�ت ). 24ـ11:6K� ض ا=د�/ ا�����  .ھذه ا�(%�%/و���� ��� 

�$&�� ا�����)  أ( 5�� ��-���  :ا�د�� ا�

1 (;;� (;;���))�  (*))�ل ا���))�N إ�))� ا�))رب �%))د : ـ  �;; �د�) �;;ن ر-و-��;;) و-�و�;;) J وو�د�;;) ا�(وھر�;;� �;;, ا7ب وإ�+
، 38ـ) 35:9�و(�)�  (��� *�ل إ�� ا�ن � ). ���42:24  (، ورب ا�ر�ل )45ـ���42:22 (، وإ�� رب داود )3:21

، 30:10�و(�� (، وإ�� وا>ب وا(د )18:5�و(�� (، وإن � أ�وه ����� أ�� ���دل ��، أو ���(ري وا(د ��� )36:10
، وإ�� ��ب +�� ���6 ا���س )10، 9:14�و(�� (وإن �ل �ن رآه �%د رأى ا>ب . ، وإ�� �� ا>ب وا>ب ���)22:17

  .)23:5�و(��  (أن ��ر�وه ��� ��ر�ون ا>ب 

�ل إ� �ء ا����م : أز���) وأ-د��) ـ  � �د�) �ن 2* �$��، وإ�)� *���)� و�)د إ�)راھ�م )5:17�و(��  (�%د *�ل إن �� ��دا 
   وا=ول وا>�)ر . وا��دا�)/ وا��
��)/. ، وإ�)� ا=�)ف وا��)�ء)58:8�و(�� ( �ذا�� +�� ا=رض، ھو ��9ن أو ���(ري ��9ن 

  ).17و 8:1رؤ��  (

��ن ـ  � �د�) �ن �دم ���زه -ز��ن أو 3�: � �(C�ن و�)وده +�)� ا=رض، أ�)� �)�ن و*�9)ذ �)� ا��)��ء أ�(�    %)د أ+�)ن إ
����H +�� ا=رض، ��ون �� و�ط
م )13:3�و(��  ( /K:K ن أو��Kا���6 ا ��K�) وأ�)� �ظ)ل )��20:18)�  (، وأ�� ،

  ).���20:28 ( �6 �:��ذه، أو ���(ري ا��ؤ���ن ا�(%�%��ن ��، ا�� ا�%�Cء ا�دھر 

4 � �، )21:5�و(�)�  (، وأ�)� �(�)� �)ن � )�ء )25:20�و(�� (�%د  
د أ�� ا�(��ة : د�) �ن �و�) ا����ة وا�ُ���ـ  
، وأن �))ن �))ؤ�ن �))� إ����))� (%�%�))� �))� ا�(�))�ة ا=�د�))/                  )10:10�و(�))� ( وأ�))� أ�))� ��))� ��))ون ��))� (�))�ة و(�))�ة أ�C))ل  

  ). 16:3�و(�� ( 

5  ;4 (�     " �4M)ورة �)ك �ط��)�ك" *)�ل ����4)وج : 3!;ران ا�$ط��;� وإد$;�ل ا��;�K-�ن ا�;5 ا�!;ردوسـ  � �د�) �ن ��ط�
�ط���ھ� ا��K�رة" ، و*�ل +ن ا��رأة ا���ط9/ )�20:5و*�  ( �
ص ا�)ذي إ���)@ إ��)� ، و*�ل ��))�47:7و*�  (" *د �4رت �

 ). �43:23و*�  " (ا��وم ��ون ��� �� ا�4ردوس" ��د�� +�� ���� �ن  ر 
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4 9-ول ا��(ود 6 (��)�  ، و�)�د)11ـ) ���1:2  (�%د ��د �� ا���وس وھو ��د ط4ل $M�ر : ـ  � �د�) �ن ��ط�
، )��25:15)))�  (، وا�������)))/ )�22:5))ر*س (، ور9)))�س ا����)))6 )38:9و(�))� �(، وا=+�)))� )��2:8)))�( ا=�))رص 

��)�  (أ��)را �)�د �)� ا�ر�)ل ����)� ، و)��23:14)�  (، و�ل ا�ذ�ن �)��وا �)� ا��)4��/ )�8:5و*�  (و�طرس ا�ر�ول 
17:28.(  

�%د *�ل إ�� ��� ��ء �� ��ده ����6 أ���� ���)6 ا� )�وب  :ـ  � �د�) �ن ����-�) ����س وK�'9) ��5 ا���ط�ن 7

م +)ن ا�))��ض ا>�))ر، و�%)�م ا=�))رار +))ن ����)� وا= ))رار +)ن ��))�ره، و�%))ول ��4ر�)ق ا=ول ((C����))��وا �))�  "����)ز 

 "اذھ�وا +�� �� �:+�ن ا�� ا���ر ا=�د�/ "و�%ول ��4ر�ق ا����K . "ا ا���ك ا���د ��م ��ذ �@��س ا����م���ر�� أ��، رKو
  ).�18:10و*�  (ط ا��رق �ن ا����ء +�ن أن ا� �ط�ن �%ط أ���� ��� ��%��� أ). 46ـ ���31:25  (

   
�$&�� ا�����) ب( 5�� ���  ا�د�� ا���+

  

ا��ظ�/ ا�د��و�/، أو �و ��ن ذا �طش و*وة، أو �و ���ت  )
�د�� *)د و�)دت *�)و- �)دى  �و ��ن ا����N ���� وراء ـ  1
ا��K�ر�ن �ن ا���س، ���ن ھ��ك ���ل ��ط�ن ��  
�د�� ا����ق ذ�رھ�، �د+وى أ�� ��ن ����را، أو أن ا���س ھم ا�)ذ�ن 

�)ل ا�ودا+)/ و(���)� �)ل ا�(��)/ �)�ن ود��)� . ��ن ا���)�N +�)� ا��%)�ض �)ن �)ل ذ�)ك.  ��وه +�� ا�د+�ء ��-�وھ�/
�ب  ))
�د�� ا��))ذ�ورة )��29:11))� ( و$))�د*� �))ل ا�$))دق ((���و(�))� (C� ، )): +))ن ذ�))ك، �))�ن ���$))روه �%�و�و�))� 

، �Hذا أ��4C ا�� ذ�ك أ�� ��ن �$ر +�� ا� 
�دة +ن ���4 أ�)� ا�)ن � +�)� ا�)ر�م �)ن إھ��)/ ا��)�س �)�     )33، 32:10
، وأ�� �و ��ن *د ��(� +ن ھذه ا� 
�دة ��� أ$��وه ��)وء �)�، ا�N(C ��)� أ�)� - �)د )38ـ 30:10، 23ـ17:5�و(�� ( 

  .أ�� ا�ن � ��� *�ل

ـ  إن ا��
ود ���وا *د ا��4وا (ول ا����N �� أول ا=�ر �����وه ���� +��� =�
م و�دوا ��� ا����� ا�ذي ���وا �(��ون  2
 ��
م، =ن ا���)وك �)��وا و*�9)ذ ��)���ون و�و ��ن ا���)�N أراد أن �ؤ�)� �). 15:6�و ( �(�
م ا�)� ر���4)� ��)�ن *)د أ�)�

 /

م ھذه، و�� ا�و*ت ���4 ظل � 
د أ�� ا�ن � وھو �� ��)/ ��ن ا����N ر�ض ر(. 22:12أ+��ل ( �����/ ا>����

�د�� +ن ���4 � �م ��ن �د+�� �ل $�د*� �ل ا�$دقا�ودا+/ وا�4%ر ا��� ا���رھ� ����4، ا=�ر ا�ذي �دل +�� أ�  ��.  

ـ  ��� أن ا����N �م �4رض +�� ا���س ا�+�%�د �@�� ا�ن �، (�� ��ن ��وز ا� ك �� $دق  
�د�� +ن ���4، �ل  3
، و�)ذ�ك �)م �ط�)ب �)�
م أن )18ـ) 13:16، ��)� 71ـ) 66:6�و(�)�  (�ر�
م ������ون ھ)ذه ا�(%�%)/ �)ن ��%)�ء أ��4)
م 


�د�� ا��ذ�ورة إ����� أ+ ��ت �
م ���)د��ل ا����)� $)د*
��ؤ��وا K� ل ��ن���)K: +�)د�� أ+�)ن �
)م أن �)� �)�ط��� . ��، 
+�� �4ران ا��ط���، ا�ذي ��4رد �� �، أظ
ر أ(%��� �� ���ر�)/ ھ)ذا ا��)�ط�ن إذ  )�4 ����)/ وا()دة ��4و�)� �)م ��)ن 

�و(�)�  (" ���)م أ�)� ھ)� � )
د �)�ا=+�)�ل ا��)� أ�)� أ+��
)� : " و�ذ�ك �)�ن �%)ول ���)�س. ���ط�6 (را�� +�� ا�ط:ق
، و )�ص )11:14�و(�)�  (" وإ- �$د*و�� ���ب ا=+�)�ل ��4)
�. $د*و�� أ�� �� ا>ب وا>ب ��g " ، و )25:10

�4
م و�(��وا �وا�ط�
� +�� (%�%/ أ�ره، ھو  �ص $�دق �)ل �@���ر ��� �4($
� ا���س ��(���� وأ+���� �(ت ا�
  .ا�$دق ��  
�د�� +ن ���4

إن و-دة ا����N �ن +ذراء �م ��رف ر�: +�� ا�ط:ق، د��ل +�)� أن �)� و�)ودا ذا��)� *�)ل : و-د�� �ن +ذراءـ   4
و-د�� ��
� ود��ل أ��C +�� أن �� (��ة ذا��/ ����� �� ��� +ن �ذرة (��ة �ن ر�ل �� ـ و�)�9ن �)� و�)ود ذا�)� و�)� 

  .(��ة ذا��/، ھو �، أو أ*�وم �ن أ*�����

�)@ن �و�)د ا���)�N �)ن أم [ :أ�� ا�%ول N�(� ن *در����إن � ��ق آدم دون أب أو أم، وأ�ذ (واء �ن أب دون أم، ��� �
=ن � ��ق آدم دون أب أو أم، =�� �م ��)ن *��)� . ، �: ��وز ا=�ذ ��]دون أب، و�ن Kم - ��ون إ- وا(دا �ن ا�� ر

��
و�)� ، )��5:19)�  (��و�� وا(دا �: ��4$ل أ(دھ�� +ن ا>�ر وأ�ذ (واء �ن آدم �%ط ��� . ر�ل وا�رأة �و�د ��
�
��ن ��د و�ود ا�ذ�ور وا���ث +�� ا=رض، �م ��ق ھ��ك داع =ن . ا�و*ت ���4 =�� �م ��ن *�ل (واء ا�رأة ��و�د ��

���%/ ��� �����)ل �@�� إ���ن �ن أم �دون أب، أو �ن أب دون أم، أو �ن دو�
�� ���، =ن � أو�د ا�����ن �� �دء ا�
و�ذ�ك �و ��ن ا���)�N ��)رد إ��)�ن، ��)� و�)د إ- �)ن أب وأم �K)ل �)�*� ا��)�س ـ (%)� إن � أظ
)ر . ��
�� ا�� ر �����

*در�� �� و-دة ا����N �ن +ذراء، و��ن ��ب أن - �4و��� أن إظ
�ر *در�� �� و-دة ا���)�N �)ن +)ذراء، د��)ل +�)� 
 .ا�� ر +�� ا�ط:قأ�� ��س �� �K�ل أو �ظ�ر ��ن 
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�6 أن ا����N +�ش �� ��د �ن �(م ودم، و��ن �� ذات ا����م ا�ذي ��)�ش ��)�، و���)ت �)ل �Mر�)�ت : ـ  +$��� 5
 �
+�� ا��%�ض �ن �ل ا�ر�ل وا=����ء، �%د +K)روا ( ھذا ا����م �(�ط �� ����K �واء ��واء، ���� �م ���� ا�� وا(دة ��

�ط���و�ذ�ك ��� ا���6 ا��
)ود ()ول ا���)�N �()�و��ن ا�)�:ق +�)�
م ا��)� ��)رر �)� ). � ���و+/����� و��وKت (���
م 

م +��� ا�رأس و*)�ل �
)م����ط�9)/؟:" �ظرھم ا�%�ض +���، و*ف  �(�+ �(������)م �%)در أ()د أن �)ذ�ر �)� " �)ن �)��م �

إن �و�س ا�ر�ول : ����4 ���%ول و�ذ�ك. أ�� +ن  
�دة ا=$د*�ء +�� ��K�رة. �ط�/ وا(دة �� أي دور �ن أدوار (����
ا�ذي ��ن أ�د أ+داء ا����N ���)� �)�ف، *)�ل +�)� +�)د�� +ر�)�، إ�)� *)دوس �):  )ر و- د�)س، *)د ا�4$)ل +)ن ا��ط)�ة 

�را���ن ( و$�ر أ+�� �ن ا���وات �� ا�ط
ر وا�%دا�/ +26:7.(  

�ل ��)�ء +�)�  ��ن أ����ء � ����ون ا����زات ��س: ـ  +�ل ا����زات ���ط��� ا�ذا�� 6 /�$����ء +�� إراد�
م ا� 
�/ �)� أ�)را +�د�)�(������Hراد�)� ا�ذا��)/، و�)ذ�ك ���)ت  �(
أر�))د " ��)�ن �%)ول �<�)رص . إرادة �، أ�)� ا���)�N ��)�ن ����

، ��زول +��� ��� �دب ��)� ا�����)/ "*م وا(�ل �ر�رك وا�ش" و�%ول ����4وج ). ���3:8 ( ��ط
ر �� ا�(�ل " ��ط
ر
، ��%وم +�� ا�4ور و��س �� +رض �ن أ+)راض ا��)وت أو "*م" و�%ول ����ت ). �9:2ر*س ( �ر�رة و�� �  و�(�ل

�C: +ن ذ�ك ��ن �� � +�� ا���ء ���%ذ أ ��$� ���وا � ر��ن +�� ا�Mرق، و�د�ل ا���وت ). �14:7و*� ( ا��Cف 

))دئ روع أ ))��ص ����
))م ا��))وف وا�4))زع � �((�� /((%�M� واب((�، و�))�ن ���
))ر )26:20، �و(�))� ��25:14))�( وا=

 �
�C): +)ن ذ�)ك �%)د ا�)�ط�ع أن ��)�N ). �39:4)ر*س ( ا��وا$ف ��
دأ �� ا�(�ل و��ود ا��:م ا�� *�وب ا�ذ�ن ��
 �
�)� �)ن ا=���)�ء )���1:10 (  -���)�:��ذه ��ط��� +�� +�ل ا����زات، ����وا ����و�� �(�K� ا=�را�ذي �م ��4)ل ،

  .أو ر�ول �ن ا�ر�ل


م �ن *�ل، ��� ��ن ��رف ا=+��ل ا��� ���وا : +��� ���M�ب  ـ 7��%د ��ن ��رف أ���ء ا���س دون أن ��ون *د ا��%� 

� �� ا���4ء �، �C: +ن ذ�ك )18:4�و(��  (وا=�رار ا��� ���ت ���ن �� أ+��ق �4و�
م . )61:6�و(��  (�%و�ون 

 �
�)ر*س  (، و�� �(دث �� ا=���ن ا��)� ���)د +�)� �K�)را )15:7�و(��  (��ن ��رف �� ��ء �� ا���ب دون أن �در�
��9 ا����%�ل )���27:17 ( ، و�� �و�د �� أ+��ق ا��(�ر و�� ا����� ا���ك �ن أ ��ء )13:14�، ��� ��ن ��رف �� �


� ا��راب وا�د��ر . �ن ����ف ا=(داث� ، وأن ��)�زر �)��وت وأ�)� �)�%���)�6:21و*)� ( ��رف أن أور ��م ��(ل 
، وأن �ط)رس �)���ره K):ث �)رات )��23:26)� ( ، وأن �
)وذا ���)��� ���
)ود )14، 11:11�و(�)� ( �ن ا=�وات 

اCف ). ���21:16 ( �ُ�$�ب و�%وم �ن ��ن ا=�وات �� ا��وم ا���Kث ) أي ا����N( ، وأ�� ھو ���4 )���34:26 (

ذه ا=�ور �م ��ن �ر��ط� �ز��ن ��، �ل ��ن �، ا=�ر ا�ذي ��4)رد )64:6�و(�� (  ا����%�ل �د�� +�ما�� ذ�ك أن +��� 

�� � دون �واه.  

���ر�وع ا�� ا����ب ا��%دس �رى أن ا���س ا�ذ�ن *��وا �ن ��ن ا=�)وات �%)وة ���ز�)/، : *����� �ن ��ن ا=�واتـ   8
�ل ��د �� +)�ش +�)� أ�� ا����C4� N: +ن أ�� �م �ُ�ت ��د *. ���وا ��د �� +� وا +�� ا=رض ��رة �ن ا�ز�ن ،�����

�ت ��
� إ���ن �:��ذه، ار�64 ا�� ا����ء K� و�� )�24و*�  (ا=رض �دة �ن ا�ز�ن%�، ���H �� ا���د *�م �ن ��ن ا=�وات 
/�$��و(�)�  (" ا�%C)وا ھ)ذا ا�
��)ل و�)� K:K)/ أ�)�م أ*��)�:" �%د *�ل ���
ود *�ل $��� +)ن ��)ده. ا�ذا��/ و�Hراد�� ا� 

، و �ص ��ون ���4 ���� ��، ��)��
� إذا )25:11�و(�� " ( أ�� ھو ا�%���/ وا�(��ة:" �
م أ��C +ن ���4و*�ل  )19:2
  . و��ون أ��C ھو ا�%���/ وا�(��ة - ��ون ���و*� أراد و���ردھ� إذا أراد،

� ا�)�ط�ع وا()د ��)� أن �و ��ن � *د ظ
ر ��� �� ��ده ا���ص ��� ���ن ��� ذا�� و�%ر��� إ���، ��)) أو-: ( أ��را �%ول
20:33�)روج " ( ا����ن - �را�� و��)�ش:" �%ف �� (Cر��، �ل ��%ط ���� ��  ا�(�ل أ���� �%د *�ل � ��و��( ،

�ل �ر�د أن �د�و��� أن � - ،���و ��)� (�)� ��)� و )و*� إ��)�، ��)ن K)م �)�ن �)ن ا��)د�
� أن �ظ
)ر ��)� �)�  �ر�د أن �ر+
  . �� �� ا=�ر ��ون ھذا ا����وت ����� �ن �ط�/، ��� ��ون ��وا�%� �6 *دا��� ا��ط�%/و�ل . ���وت �Kل ���و���

) ����K( ل ظل ��� ھو ا���زه +ن ا�ز�)�ن وا���)�ن�و*)د أ )�ر ا���)�N �)ن . إن � �ظ
وره �� ا����N �م ��(�ز �(�ز، 

/ -ھو�� ا�� ھذه ا�(%�%/، �%�ل +�)د�� �)�ن �����)د +�)� ا=رض إ�)� �)�ن �      �(
�)� �4)س ھ)ذا ا�و*)ت، �)� ا��)��ء +��

  .)13:3�و(��  (

) �K��K(  ����$وا�=�)� . ��� ظل ���وت ا����N ھو ا����وت ��)ل �وا$)�. أ�� �ظ
وره �� ا����N ظل ھو � ��ل 
  .(دث ��ن ا�:ھوت و��ن ا����وت ا��:ط أو ا��زاج �ؤدي ا�� طروء �M��ر �� أ�
����م 

�:ل (��ة ا����N ا����)و��/ ��)د أد�)� - �%)ل �)�  )�ء +)ن ذاك ا�)ذي ���ظ)ر ظ
)وره �)ن � و�6 �ل �%د ظ
ر �ن 
�و(�)�  N(C�� ���) �)ن " � ا�ظ�ھر �� ا���د" أو " ا�ن �" ���4، و�ن Kم ا��ط�ع ا=�%��ء �ن ا�� ر أن �ؤ��وا أ�� 

  .)16:16و���  27:11و 31:7و  42ـ 39:4و  23، 11:2و  49:1
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  ا7ب
  

��ا����ب ا��%دس ��ص +�� أن � روح - أKر ����دة ���، وأ�� - ��د، وأ�� -  ر�ك �� أو �ظ�ر، وأ�� �)�س *��)� � أن 
�ت - �ز�)د أو �)�%ص +�)� ا�ط):ق، إذن ��)ن ا��ؤ�)د أ�)� - ُ�)راد �)@*�وم �K ده إ��، وأ�����)������ " أب"، "ا>ب" أو 

�)������ ا�رو()� ا�)ذي ��وا�)ق �)6 رو(���)/ � و�$�9$)� " أب" ��دي �ل ا�(ر�� ا�ذي ����در ا�� ذھن ا����ن ا�
�%)د *)�ل . �)� ا�:ھ)وت ��)ل $)���4 و�$�9$)�" ا-�)ن" وا()د �)6 " ا>ب" ا�)و(� �)�ص +�)� أن . ا��)���/ ا=�)رى

أ�)� :" ، *)� �)�"�)��)� �)�د أر�)� ا>ب و��4:" ، ��� أ�� +�د�� �@�� ����ذه ����س)30:10�و(�� " ( أ�� وا>ب وا(د:" ا��ن
أ��ت �ؤ�ن أ�� أ�� ! ا�ذي رآ�� �%د رأى ا>ب، ���ف �%ول أ�ت أر�� ا>ب! ���م ز���� ھذه �د��، و�م ��ر��� �� ����س

 g�� م *�ل ��:��ذه �����!. �� ا>ب وا>بK ":�
، وإ- �$د*و�� ���ب ا=+��ل ��4 g�� د*و�� أ�� �� ا>ب وا>ب$" 
�و �م ��ن ا����N وا(دا �6 ا>ب �� ا�:ھوت، =��ب ����س إن ا>ب - ُ�رى، =�� � ��)ر و). 11ـ  8:14�و(�� ( 

�ر ا���س +�� ��M/ ا��)ذ�ورة، - �)دع ��)�- �� )ك $)��)ن رده ���... ا���ظور، وا����N ر�و�� ا�ذي أ�� ا�� ا����م ��
  .��� ذ�ر��: �� أ�� وا(د �6 ا>ب �� ا�:ھوت

��F دون �واه، وا�Mرض ا�و(�د ��
�، ھو ا�+:ن  �@���ء ا=*���م، ��� /$��*��� ���� ��ف، ھ� أ���ء إ�
�/ رو(�/ 
�ذا�� أز-، وو�ود +:*)�ت ������)/ ���)� و�)�ن ذا�)�  �9��M9ص ا�:ز�/ ������ وا���$�+ن أ�� ���6 ��ل ا�$�4ت وا�

  .(��ذاك، دون أن ��ون ھ��ك �ر��ب �� ذا�� أو ��ون ھ��ك  ر�ك ���

  ":ا�-ن" و" ا7ب" ا���-� ا�ز��� -�ن 

�ل إ� �ء ا����م : ""ا>ب "�رة، +�د�� ��ن �����د +�� ا=رض، �� �ط�ب �� �6  "أ*�وم ا��ن "*�ل * ����� "=�ك أ(
�ن ا=�رار ا��� ���ت �� ا�:ھوت، أو ���(ري، ��ن أ*���م ا�:ھوت، *�ل و�ذ�ك � ف ��� +ن �ر ). 24:17�و(�� ( 

��ر آ�ر �� ا=ز��/ ا��(�%/ ا��)� - ��)رف ا�4:�)4/ +)ن �  ��ق أي���
)�، ) أو ��)ره(  �ء �� ا�و�ود، أو �� �9�( 
���:���ن وا�ُ�ز�/ وا���رد �ن �ل +:*/ �
 ��ن �� ھ)ذه ا=ز��)/ ا��)(�%/ ا���
و�)/. �و$4وھ� ���M�ب، وو$4وا � ��

و-  )ك أ�
)� ���)ت ����د�)/، و+���)/ و*�9)ذ ��)ل . و���)�" ا>ب" / �)�ن أن ا��(�/ ���ت ����د�)" ا��ن" �د�
م، أ+�ن ��� 
��/ ����/، و��ر *���/ ��ز��دة أو ا��%$�ن�K ���4$ ل �� ���6 ا=و*�ت، =ن��� ��� ،�
����.  

  :�-�دل ا���-� -�ن ا��9��م ا�1+�1ـ  

م أو أ*�)و��ن، �)ل ا�)� ا�K:K)/ أ*)���م ��)�، أو و��� ��ب �:(ظ�� �� ھذه ا������/، أن ا�و(� - ���د ا��(�/ ا�)� أ*�)و
���(ري ا�� � أو ا�:ھوت �� ذا��، �%د *�ل  "/�و���� ذ�ك أن ا�:ھ)وت ا�)ذي ھ)و �)وھر ، )8:4�و(��  1" (� �(

�و(�))� " ( ا>ب" �())ب " ا��))ن" ،  و"ا��))ن" �())ب " ا>ب" و�))ذ�ك �))Hن . ��))�، ھ))و �(�))/�))ل أ*�))وم، و�))وھر ا=*))���م 
31:14( /���ن ا=*���م، د��ل +�� ). �7:1��و�Kوس2، 30:15رو��/ ( ، وا�روح ا�%دس ھو روح ا��( /�و���دل ا��(

��ر آ�ر +�� ا��وا�ق ا���م ��ن � وذا��، ���
م، أو ���  .�/ا=�ر ا�ذي �:9م ����� �ل ا��:9ا��وا�ق ا���م 

=ن " ا��ن" �طن �ل ����� ا��(�/ �� �، و�د+و أ*�و�� آ�ر �ـ=ن أ*�و���� �ُ " ا>ب" ��ن ا�و(� �د+و أ(د ا=*���م �ـ
ا=�وة وا���وة، ھ� ���/ إ�
�/ أز��/ رو(�/، ��س �
� / �� ا�:ھوت، و�ذ�ك �Hن �: �ن ظ
ر �ل ����� ا��(�أ*�و���� �

  .�ظ�ر �� ا����م +�� ا�ط:ق

و�)ذ�ك �
)و ا�)ذي ��)�ب �(�)/ �  ).30:15رو��/ ( " روح ا��(�/" أو " ا�روح ا�%دس" و�د+و ا�و(� أ*�و�� آ�ر �ـ
 ����ب )5:5رو��/ ( �� *�و(�� :��، و(�� ���ط�6 إدرا�
� وا���دة ��
�، =��� �ن ��%�ء أ����4 - ���ط�6 ا�� ذ�)ك �)

  .وا�روح ا�%دس ھو ��رى �(�/ ا�:ھوت ا��%د�/ و(���
�. *$ور�� ا�ذا��

�d� ا>ب �� /����� /�ن، و�� ا��ن �hب، وأن ا�روح ا�%)دس ھ)و روح ا��(�)/ و(���
)�، �)ذ�ك - �)دال و��� أن ا��(
�� أن � ���ل �ل ا����ل، و���Mن �ذا�� �ل ا�����Mء، ��ذ ا=زل ا�)ذي - �)دء �)�، =ن (�)�ة ا��(�)/ ھ)� �)� ا�وا*)6 

ر�)�ط " ، =ن ا��(�)/ ھ)� أ��� �وع �ن أ�واع ا�(�)�ة، و�)ن �(��ھ)� - � )�ر أ�)� �)� (��)/ ا�)�  )�ء +�)� ا�ط):ق
و�ن ھذا ��NC أن ��ق � �����م �م ��ن ����/ � �وره �(��/ ا�� إظ
�ر ذا�)� أو ا�)���Kر $)���4، ��)� *)�ل ". ا����ل

 وا�� �9/ إ(دى ا�$�4ت ا�����/ ��� أز-، =ن و(دا���� ھ�  (����  �ء ��ذ ا=زل ��ض ا�4�:4/ و+���ء ا�د�ن، 
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� �واه، �ل أن ���ر +�
� �� $ورة ��ر��)/ �وC)و+�/، )/و(دا��/ ����� �����، أ- ��ون �(��� أ�را ذا��� - ���م 
��)ق ا����9)�ت �
�، و�ذ�ك *�م �
� ��ره أ��C، =ن ھذا ھو �� ��وا�ق �6 �$�9ص ا��(�/ ا���Kر�/ ا��� ��$ف �����م 

 �))ن ا���))ق ھ))و إظ
))�ر ذا�))� وا�))���Kر وإذا �))�ن �))ن ا��())�ل أن ��))ون �))رض �. (�))ب �%�$))ده ا=ز��))/ �))ن �(وھ))�
$���4، =�� ���ل �ل ا����ل �� ذا�� و$���4، و���Mن �ل ا�����Mء +)ن �)ل  )�ء �)واه، أ- ��)ون +%�)دة ا���K�)ث، 
�/ ا����9/ ��ن � وذا�� أز-، ھ� +%�دة $�د*/ ��4ق �6 ����� �ل ا���4ق؟)��� /����  !ا��� ���ن أن ا���ق ��ن ����/ ط

�
)� ا�����)ر ����M)/ ا��)� �@�
� إذن أن ا>ب أ�Cل �ن ا��ن �%���، أو أ*دم ��� ز���)�، �)ل �)راد ��ن، - ُ�راد d� وة ا>ب

��، �@*�وم ���
� +ن ���/ �ن ��ب ا��(�/ ا�����/ ا����9/ �
�طن �(�/ ا�:ھ)وت ا��)� - ()د �
)�، وأ*�)وم " ا>ب" �4�   


�، =�� وا(د ���ن ھذه ا��(�/ و�ظ
رھ�" ا��ن" �����    "ا�)ن �(�)/ � "و�)ذ�ك ُد+)� ا���)�N . �)6 ا>ب �)� ا�:ھ)وت 
�)دل أ�C)� +�)� أن ��و�)�  +ن د-��� +�� أن ا����N ھو ا����ن ��(�/ �، ���Hوھذا ا��م �C: ). �13:1و�و�� ( 


� �وى إ+:ن � واظ
�ر��قه، ��� ذ�ر�� ���F ھ� ��وة رو(�/ �(ض، - ُ�راد � �.  

   :ـ  أ-وة ا7ب ���ؤ���ن

 �ء � �� ����� و�(��� ا����ن - (د �
��، أن �د+و ا��ؤ���ن ا�(%�%��ن �)� أ��)�ًء وأو-دا �)� �%)�ل �و(�)� ا�ر�)ول و*د 
                "�)))ن أ�)))ل ھ)))ذا - ��ر��)))� ا��)))��م، =�)))� - ��ر�)))�! ا�ظ)))روا أ�)))/ �(�)))/ أ+ط��)))� ا>ب، (�)))� ُ�)))د+� أو-د � ":�
)))م

  ).1:3�و(�� 1 (

وھذا �ر��� أن ا����ن ا�(%�%� ��F، ��س ھو ��رد ا�+�راف �و�وده، أو ��ر�/ $���4 وأ+����، أو �(�و�/ ا��Cوع 
    +)ن طر�)ق  �)دورھ� - ��)@�� إ-وھ)ذه . ه وأ(����، �ل ھو ا�دراك ا�رو(� �)� ا�)ذي - ��)@�� إ- ���ر�)/ ذا�)�����و$

وا��Cوع ا���م �� �وا�ط/ +�ل ا�روح ا�%دس " ا��ن" و�ذ�ك ����(�د ا�رو(� �ـ. ي ���ن ذات �=�� ھو ا�ذ" ا��ن" 
 �������وأ�)�  "":ا��)ن" +)ن و�ذ�ك *)�ل ا�)و(� . ھو ا����ل �d���ن �� إ����� (%�%���� ا�%�ب، ھو ا����ل ���ر�/ �، و

  و*�ل �� ا���د +ن, ) 12: 1�و(�� ( "ي ا��ؤ��ون �����Hل ا�ذ�ن *��وه �@+ط�ھم ��ط��� أن �$�روا أو-د �، أ

  .)6:14�و(��  (  "��س أ(د �@�� ا�� ا>ب ا- ��. ا�� ھو ا�طر�ق وا�(ق وا�(��ة: "���4  

�)� �)وى و�و- ذ�ك، ���� ��ظر ا�� �، ��� �و ��ن �%ط ا���9ن ا������� +��، ا���ر�6 +ن ا��$�ل ���، وا�ذي - +�ل 
����)� أ�)� �)ن ����ل �ط���
� �وم ا�د�ن، و���� - �(�� ���� �ذ�ك إ- (��ة ا�%�ق وا��)وف، دون أن ��ط)ر ��+ ���*���� ���

N��($م ا�ط�)ب ا�
��@(�
� ا=���ء ����(ر�/ ا��� ����6  ،����)م . ا����ن أن ��ون ��� أو �M�ر�� (ق ا�*�راب إ��� وا����6 
����H و��ط���، و���ل �ل �� ��� � �%)د أ�)� �)�ف ���رC)��9، و��)ب �4را�)� ورC)وا��، ��)ن ��)� - ��)رف ��� �

�� و(����، أو ���م ����$�ل �� وا��وا�ق ��� �� $���4 وأ���ره، �ل و��� - ��Cن و�(ن � ر �ط)�ة، )���ف ����6 
  .أن ��ون ��� �$�ب �� ����9 ا�ط�ھرة

�:ط�)/  "(�)� أ�)� ا>ب: روح ا��)� ا�)� *�)و��م، $)�ر��K)م ��)� أ��)م أ��)�ء، أر�)ل � :" و*�ل �و�س ا�ر�)ول ���)ؤ���ن
�))ل إ�
))م �)):، . و�))�س ���))� ذ�))ك أ�
))م أ$))�(وا وا())دا �))6 ا��))ن �))� أ*�و���))�، أو �))� ��))��� ا�4ر�))دة �))6 ا>ب). 6:4

�ـ ���ب إ����
م ا�%��� ،F رون �%ط أو-دا���� وا����)/، أ�). وا�(�دھم ا�رو(� �� "ا��ن "ُ������(��ن �
م أ��)�ء H(� ھ)و �

))ذا ا����))�ز، - �زا�))ون ��))� �))��وا �))ن *�))ل إ��))��
م �
م �))6 ��))��
م �H((� وھره و(%))� ا�))ذا�� ��))ر ا�����))ب، و�))ذ�ك((��

��ق � و+��ده، و-  ،��
م، ���%وا�(�دھم � /������
م و��دھم�زال ھو .  

و�ظرا � )�وع ا�)����ل . ا=و�� �����(�/��/، وھ� ا��M/ ا��� ���ت ��داو�/ �� ���ط�ن أ��Kء ا�%رون اأر "آ�� "و���/ 
ھذه ا����/ ��ن ا����(��ن و*�9ذ، ُ�%�ت �(ر���
� ا�� ا��M/ ا��و����)/ و��رھ)� �)ن ا��M)�ت، وُ��)ب ����ھ)� ��)دھ�، ����)� 


ذه ا������/ �%ول، إن ا=د��ن *د ا�%��ت �ن �
/ ا�+�%�د ������/ . "$�ر�� أ�
� ا>ب "ھذه ا>�/ إذن، ھو �%ط �� و
. *�م ���%د أن � �%�و �� ������)� �)6 ا�� )ر، �
)و ا�)ذي  ���)ب +�)�
م ا����+)ب وا>-م )1( :����س ا�� أر��/ أ*��م

� ر، �
و ��ر�
م و )@�
م �)� ھ)ذه ا�(�)�ة )2(��� ����ر()وم، ��ط)ف و*�)م ���%)د أ�)�  )4وق  )3(. و*�م ���%د أ�� - �

م�
م أ�C)�، أ�� ا�%�م ا=��ر  )4(. +��
م و�
�م �وھو ا����(�/، ����دي �@ن � - ��ط)ف +�)� ا�� )ر �%)ط، �)ل و�()


م� N��$ا>ب ا�ط�ب ا� /��K��وھ��ك �رق ���ر ��ن ا��طف وا��(�/، �%د ��طف ��� ���)ل +�)�  )ر�ر ��)وز، . �
و 
���� و��)د �)ذة �) �� ����ض ا���ل أو ا�ط��م، و���� - ���ط�6 �6 +ط�4 +��� أن �ر(ب �� ا��)��� ��)�، �
)ذا ���ده 

�/ إ���، . ��طف +�� ا� ر�ر ا���وز، و���� - �(�� أو ���ل إ���ا���M ا����ل ����� أ�� � ��ر�م �ط����� و(%�رة  @��� 
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�/ - (د �
�، �%د *�ل ا�و(� +��)�� �C�أ ���ھ�ذا أ(ب � ا����م (�� �ذل ا��� ا�و(�د :" - ��طف �%ط +����، �ل و�(
�)ل ��)ون �)� ا�(�)�ة ا=�د�)/ ��� - �(�
م ا�)�  ":و*)�ل أ�C)�. )16:3�و(�)�  (" �
�)ك �)ل �)ن �)ؤ�ن �
م، أ()�ا�)ذ�ن أ()
�

م، و�ذ�ك أدام �
م ا�ر(�/ )1:13�و(��  ( "ا�����وھ)ذا ھ)و �)� ُ���ظ)ر ـ  )3:31إر��)�  (، وأ��C إ�� �(�/ أ�د�/ أ(

  .ط��� �ن إ�� ���ل �ل ا����ل

  :وراة وا�!��!�4 ا��" ا7ب" ـ  ا�م  5

وا>ن �)� رب أ�)ت :" ، �م �رد �� ا����ل �%ط، �)ل و�)� ا��)وراة أ�C)�، �%)د ��ط�)� ا���)� �)رة *)�9:"ا>ب" ا�م � �ـ

)�، . )8:64إ ���ء  " (و���� +�ل �د�ك. �(ن ا�ط�ن وأ�ت ������. أ�و��� /
���ن ����@�ل �� ھذه ا>�)/، وا>�)�ت ا�� )�

������� ا���روف �� �� ا����(�/، �ل �)�ن ��رو�)� �)�>ب، ����)� "ا>ب "��رو�� و*�9ذ �ـ ��NC ��� أن � �م ��ن ،
وإذا ر���)� ا�)� ا���4)4/، و�)د�� أ�C)� أن . ا����ق وا��(�ن �(�ب، وھو �ن ھذه ا���(�/ آب ��ل ا��)�س +�)� ا��)واء

����� ا����ق �����م وا��د�ر �� وا�"��>ب "ا�م �  �
��، ��� ��ن ُ�%$د �� �� ا��وراة �ن *�ل، *د ا�ُ���ل �� �����.  

و�ذ�ك إذا ر���� ا�� ��ر�j ا�� ر ا�ذ�ن +� وا �� ا��
د ا�%د�م، - ��د وا(دا ��
م ��ن ����6 ��F ��>ب، ��)� �)� ھ)ذه 
�ب  )�ورھ(��م ا����/ �ن ����� ا�(ب وا�(�)�ن وا���)�/ ا��ر��)/ ا��)���/، �)ل �)��وا �% )�رون ����)� �)ن (C)ر��، 

$9�%
م و�ط���ھم ا����ددة��
م  أ�� ا��ؤ��ون. ��@(��ن، ��
)م أن �����)وا �)�F، ��)� ����)6 ا=��)�ء ا��)ررة ��(�ا�(%�%�)ون 
�C4))ل إدرا�
))م ا�رو()) �((�= ،N��(($م إ��ھ))�ا�ط�))ب ا�
، �))زول �))ل ��))�و�
م �))ن �
))/ *$))�ص � ��4))�رة ا=�))ن و*�))و�

�ون +�)� (�)�ة رو(�)/ �)ؤھ�
م �����)6 �)�F وا��وا�)ق ��)� �)� �ط���ھم، و�C4ل +�ل ا�روح ا�%دس �� �4و�
م، �($
  .أ���ره و���4$

6 ��  :ـ  أ���ل ا7ب ا�$�&� -

، ھو ا�ذي ُ��طن �(�/ � ا=ز��/، �ذ�ك - �را�/ إذا +���)� أ�)� ھ)و ا�)ذي ��ر��)� ��)ل "ا>ب "، �و$�4 "ا>ب "��� أن 
�ل �@��س ا����م، ���ون *د���ن و�: �وم *دا�� �� ا���ر��  �ر�/ رو(�/ �� ا����و��ت �� ا����N، وأ�� ھو ا�ذي* ���

 /�، وأ�� ھو ا�ذي أھ��� � )ر�/ )3:1�طرس 1( ، وأ�� ھو ا�ذي و�د�� و-دة رو(�/ �ر��ء (� )4، 3:1أ��س ( ا��(
��:*/ � ا>ب، و��ر ذ�ك �ن ا=)�12:1و�و�� ( ��راث ا�%د���ن �� ا��ور  /$����� +��ل ا�.   
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  ا�روح ا��دس

  
  ":ا�روح" ـ  ا��-ب 4 �����) -ـ 1

N�ا�)روح أو ا�)ر ��
ذا ا��م =�� � ��):، إذ ھ)و �K)ل ا=*�)و��ن ا>�)ر�ن، -  )��� �)� و- �ظ�)ر . �م ُ�دع ھذا ا=*�وم 
�رو(���/ ا��وھر. +�� ا�ط:ق ��
، =ن �<*���م �وھرا وا(دا ��� �ر ���، �%د أ+�ن ا�و(� �:. و��س =�� ����ز +�

��رة $ر�(/ أن � ��) /(K:Kا� �����*@��):، =ن ا=*)���م . و�)�س =�)� (�)�ة ا>ب وا��)ن. )24:4�و(�)�  (ھ)و روح  )
�و�))��/  تإ��))� ُد+))� ����)م ا��))ذ�ور، =�)� �%))وم �@+�)�ل ا�:ھ))و. ا�K:K)/ وا())د �)� ا�:ھ))وت ��)ل �$�9$))� و$)���4

  .أو �و���/ ��ر ��ظورة، ��� ��NC �ن ا��� رو(�/،


)ذه . ��� أ�� �م �و$ف ���%ُدس =�)� ����)ز ���%دا�)/ دون ا=*�)و��ن ا>�)ر�ن��):، =ن ا=*)���م ا�K:K)/ ��$)4ون ��)� 
� �4و�)�� و���� ُو$)ف ���ُ%)ُدوس =�)� ھ)و ا�)ذي ����)� ا�رو()� �). ا�$4/، و��ل $�4ت ا����ل ا=�رى �در�/ وا(دة

و��)� �ؤ�)د ��)� أ�)� وا()د �)6 ا=*�)و��ن ا>�)ر�ن �)� ا�:ھ)وت  ��)ل $)���4 . �%د�
� و����
� �� (��/ ا��وا�ق �)6 �
��=ز��/، وا�و�ود �� �ل ���ن، وا���م، وا�%درة، و��)ر  �C�ل ُو$ف أ�و�$�9$�، أ�� �م �و$ف ���%دا�/ �(�ب، 


� ھذان ا=*�و������4$�ل ���� �����ن، �ذ�ك �ن ا�$�4ت ا��� ��$ف  NC�� ��.  

  :ـ  أ9�ـو���ـ) 2


)� � ��)ن �ر�)د، ��)ن ا�(%�%)/ ��)ر "ا�روح" �ظن ا���ض أن ����/ ھذا ا=*�وم �ـ)��� /(�
، �دل +�� أ�� ��رد *وة إ�

� إ- ا���9ن ا���*ل، �Kل ا��:م وا�4(ص وا�ر �د و. ذ�ك���� ���د . ا�����م=ن ا�و(� ُ���د إ��� ا=+��ل ا��� - �%وم 


� إ- ا���9ن ا���*ل، �K)ل ا��(�)/ وا�$):ح وا�� )�9/، و�)ذ�ك ���)ن أن اإ��� ا�$�4ت ا��� - ��)ذ�ن - �ط��و�)� ��$ف 

م ��ذ�ون و��د�ون +��� 
م إزاء�%4ون إزاءه �و*4�

م �� ��H� ،وإ��ك ا=د�/. ا���9ن ا���*ل:  

��)� *)�ل ). 2:13أ+�)�ل" ( �)� �ر���)� و )�ول ����)ل ا�)ذي د+و�
�)� إ��)�إ�)رزوا :" *�ل �رة ���ض ا=����ء وا�����)�ن
��+ N�و �ر )د�م ا�)� ���)6 ا�()ق :" ا���د ا���(
�)ر�م �)@�ور آ��)/... وأ�� ��� ��ء ذاك روح ا�(ق، ���و(�)� ( ،"و�

13:16 ،14(�((C�ل �))� *��))� ��))م... ا�))روح ا�%))دس  ":، وأ((��، و*�))ل )26:14�و(�))�  ( "�����))م �))ل  ))�ء وُ�))ذ�ر�م 
   .)�10:2ور�Kوس 1 ( "�4(ص �ل  �ء (�� أ+��ق � "���و(� +ن ا�روح ا�%دس إ�� 

 /((�        وأ�))� �))وزع ا��واھ))ب ��))� � ))�ء  )�20:9(��))�  (، وأ�))� ا�))روح ا�$))��N )�7:1))� 2 (و���))وب +�))� أ�))� روح ا��(
  .)�11:12ور�Kوس 1 (

، وا��
))ود �))��وا ُ��))د�ون +��))�          )3:5أ+�))�ل  (�
�))� �))ذ�� +��))� ��))� أن (����))� و�))4�رة ��))� �))م �%))و- ا�$))دق، ا+ُ��))را أ

م �%و�ون +�� إ�� ر9�س ا� ��ط�ن)���31:12 (�
  .، إذ ���وا �� �

4 ا��وراة" ا�روح ا��دس" ـ   3:  

%)د *)�ل �� ا����ل �(�ب، �ل و�� ا��وراة أ��C، و�ن أول $(�4/ ��
)� �" روح �" أو " ا�روح ا�%دس"�م �رد ذ�ر 
 /%������ *)�ل +�)د�� ا�)�4(ل  )ر ا���)�ن �)� ). ��2:1و�ن " ( روح � �رف +�� و�� ا����ه" ا�و(� +ن ��و�ن ا�

رو()� *)�9م �)� " ، ��� *�ل +�� ���ن (�� ا���)� )��3:6و�ن " ( - �د�ن رو(� �� ا����ن ا�� ا=�د" ا��
د ا�%د�م 
و��ط)ب داود ). 29:11+)دد" ( ��)ل ا�)رب رو()� +�)�
م:" ا���)� و*)�ل �و�)�).  5:2(�)� " ( و�ط�م، - ��)��وا
�ر�)ل رو()ك :" ، و��ط�)� �)رة أ�)رى *)�9:)�11:51ز�)ور " ( رو(ك ا�%دوس - ��ز+)� ��)�:" ا���� ا��و�� *�9:

  . ) 30:104 �ز�ور" (وُ��دد و�� ا=رض�ُ���ق، 

4 ��  :ـ  أ���ل ا�روح ا��دس ا�$�&� -

�طر�%/ رو(�/، و*د ذ�ر�� ���� ��ف طر�� �ن ھذه ا=+��ل، و�ذ�ك ����4 ھ�� �)��%ول  �%وم �@+��ل "ا�روح "أ*�وم  �
�)�N ا�%)درة +�)� ا����)ؤ و+�)ل ، وھ)و ا�)ذي )�30:104ز�)ور (إ�� ھو ا�ذي ��ث ا�(��ة ا���د�/ ا�)� ا����9)�ت ا�(�)/ 

�))�م ���$)):ة، و��))�(
م ا��واھ))ب ، وھ))و ا�))ذي ��))�+د ا��))ؤ���ن +�))� ا�%)6:19أ+�))�ل ( ��ر�))ل وا=���))�ء ا����))زات 
، وھو ا�ذي ُ���ت 9��Cر ا��ط�ة و�ر دھم �� ا���طن )12ـ �4:12ور�Kوس 1، 17:8رو��/ ( ا�رو(�/ ا�:ز�/ �
م 


� ا�ر�%�ء �وق أھواء ا���د و 
وا��، �  ا�� ط�+/ �، وھو ا�ذي ��ط� �ن �ط��ون $و�� (��ة رو(�/، ���ط��ون 
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، و��ر ذ�ك �ن ا=+��ل ا���$/ )16:5، �:ط�/ 8:16�و(�� ( ا�ق �6 � �� $���4 وأ���ره وا���وك �� (��/ ا��و
��:*/ � ا�رو(�/ ����.  

  :ـ  �(�K) ا�5 ا����م 5

�ل ا��%�ل ا����N �ن ا����م، أو$� �:��ذه أ- ��ر()وا أور )��م ��)د $)�وده +)�
م، (�)� �()ل ا�)روح ا�%)دس +�)�
م     *
ط�+/ �
ذه ا�و$�/، ا��ظروا �� (��/ ا��$�ل ا�رو(� ��F وا��Cرع ا���وا$ل إ���، �()ل +�)�
م و). �49:24و*� ( 


م، و�)�(
م ا��واھ)ب ا�رو(�)/ ا��)� ھ�)@�
م ��%�)�م �(+ N�(/ �� ا��وم ا��� ر �ن $�ود ا���)C9/ وا�
�ا�روح ا�%دس 
ا�%دس ھو ظ
)وره، و�)�س ا��()رك �)ن ��)�ن وا��%$ود ����ء ا�روح  .�ر����
م �� ا����م، �و+د ا����N ا����ق �
م

  .ا�� ���ن

�� رة أ��م، و*)د �)�ن ���)ل �)� �4)وس: وھ�� ��@ل ��9ل N�د $�ود ا�����ا=���)�ء  ��ف ��ون ا�روح ا�%دس *د ظ
ر 
�ل ���ء ا����N ا�� ا����م ���9ت ا����ن؟*  

�/ +�� ذ�ك �%ول��dو$4: و��� أ(د أ*)���م ا�:ھ)وت �)�ن ���)ل أز- ھ��ك �رق ��ن +�ل ا�روح ا�%دس وظ
وره �
و 

�9)/ و��)ن ظ
)وره، �K)ل ظ
)ور . �� ا���)ق و��)د ا���)ق، ��K)� �)� ذ�)ك �K)ل ا=*�)و��ن ا>�)ر�نو�ا��)ن، ھ)و ����)� 

واN�4�� ،/)C ا���ب أ��م ���6 ا���س (�� ���4�دوا �ن +��� ا�رو(� ��
م، ��� أ���4دوا �)ن ظ
)ور ا��)ن �)ن *�)ل، 

م����� ا�4دا�9 =��.  

  :ـ  ��و�) ��5 ا��ؤ���ن 6

�)Hذا . ��� أن (����� ا�� ا�روح ا�%دس ���ت أ*ل �ن (��/ ا�ر�ل إ���، ��ن �ن ا��د�
� أ- ��ون (�و�� *�$)را +�)�
م
ر���� ا�� ا����ب ا��%دس، و�د�� أ�� (ل أ��C +�� ���6 ا��ؤ���ن ا�ذ�ن +� وا �� ا��$ر ا�ر�و��، و�(ل و�)�(ل 

، ��%))درھم  )13:1، أ��)س 15:11، 44:10أ+�)�ل ( ���ن ا�(%�%)�ن �)� �)ل ا��$)ور وا=��)�ل �)ذ�ك �)� ���)6 ا��)ؤ

م، +�� ا��وا�ق �6 � وا���وك ��� ���%دا�/ ا��� �ر�دھ��� �
K���وا�ط/ ا�(��ة ا�رو(�/ ا��� �.  


م، =������ ��ر ��(�ز �(�)ز، و��)زه و���ط�6 - ُ�%$د �(�ول ا�روح ا�%دس �� ا��ؤ���ن �(�Vزه ��
م، أو ا��:ط� �ط
+ن ا��@Kر �@ي �ؤKر، �ل ُ�%$د �� �:ز��� ��4و�
م �� �ل (�ن، ��(4ظ
م �� (��)/ ا��$)�ل �)�F وا�ط�+)/ ا���)��رة 

�)ل ��وا�)ق ��
)�، ��)� ��وا�)ق �)6 �$)�9ص ا=*�)و��ن ا>�)ر�ن. �� ،�$9�$�و�ز�)�دة  .وھذا ا���ل - ����رض �6 
  ).17:3، أ��س 23:17، �6 �و(�� �14:1��و�Kوس 2، �19:6ور�Kوس 1، 17:14�و(�� ( ا���Cح إ*رأ 

��� �%دم ��NC ��� أن �ل أ*�وم ُ��� ���م ��ص، ��س =ن أ(دھم أ*دم �ن ا>�ر ز����، أو أ�Cل ��� �%��)�، أو =�)� 
���ف +�� �وھرا، �ل =ن �: ��
م �%وم ���ل �����ب �6 أ*�و����، و=ن �)�ن أ()دھم وا>�)ر ��)� ،/($���� رو(�)/ 

�� ھو �� ��� +ن �ل  �ء �� ���
� �:ھوت +:*�ت ������/ ���� و��ن ذا��، ��ذ ا=زل ا�ذي - �دء ��، ا=�ر ا�ذي �
أ�))� وإن �))�ن �))ل أ*�))وم �%))وم ���))ل �))�ص، إ- أ�
))م ����))� وا())د �))� �))ل ا�$))�4ت  و���N((C ��))� ���))� �))���. و�))ودا�

  .دا��/ � �� ��Kو�K، ھ� و(دا��/ (%�%�/، ��� ذ�ر�� �رارا و��رارا�دل +�� أن و( يوا��$ر��ت، ا=�ر ا�ذ
  
  

  و�دا��� ا��9��م 4 ا�+ھوت 
�ل $&�K&) و&!��)-  

  

. ت وا(د وو(�د و- ��%�م أو ���زأ +�� ا�ط:قا(د =�
م ���ن ا�:ھوت، وا�:ھو� ا�و���ن ��� أن ا=*���م ھم ذات 
(%�%/ ����رض �6 ��ض ا>��ت ا������/، رأ��� �ن ا�وا�ب أن ���ن �� ھذا ا�4$)ل أن و��� ��ن ا���ض �ظن أن ھذه ا�

�ل أن ��ون (%�%)/ ���)4�/ أو ��ط%�)/* /��و���)� . و(دا��/ ا=*���م �� ا�:ھوت، ��ل �$�9$� و$���4، ھ� (%�%/ ���
��ض ا>��ت ا��� �دل +�� ذ�ك ���:  

" �" ، و+ن ا��ن إ�� )����16:2و���� 2( أ�و�� " �" و(� +ن ا>ب إ�� *�ل ا�: و�دا��� ا��9��م 4 ا�+ھوتـ   1
  ).5ـ 3:5أ+��ل  " (�" ، و+ن ا�روح ا�%دس أ��C إ�� )7، �6:45ز�ور ( ا�ذي �ظل �ر��� ا�� دھر ا�دھور
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      و+)ن ا��)ن إ�)� ، )��25:11)� " ( رب ا��)��ء وا=رض" *)�ل ا�)و(� +)ن ا>ب إ�)� : و�;دا��� م 4; ا�ر�و-�;�ـ   2
  ).�17:3ور�Kوس 2" ( ا�رب" ، و+ن ا�روح ا�%دس أ��C إ�� ھو )36:10أ+��ل " ( رب ا��ل" 

  ، و+ن ا��ن إ�� )26:6دا���ل  ( "ا�%�وم ا�� ا=�د "*�ل ا�و(� +ن ا>ب إ�� : و�دا��� م 4 ا�ز��� وا�-د��ـ   3

�را���ن (�ذ�ك  "أز�� "ا�%دس إ��  ، و+ن ا�روح)8:1رؤ��  ( "ا=ز�� وا=ول وا>�ر "+14:9(.  

*�ل ا�و(� +ن ا>ب إن �� ا��ل، وإ�� +�)� ا��)ل، و����)ل، و�)� �)ل  :و�دا��� م 4 �دم ا����ز -���ن أو ز��نـ   4
�)))�دة وا�$))):ة ��، و+)))ن ا��)))ن إ�)))� �و�)))د �)))� �)))ل ��)))�ن )6:4أ��)))س ( ا��)))ؤ���ن ��� ��(((�H�                ��)))6 ��)))� ا��ؤ��)))ون 

أي أن �): �)�
م - ��(�)ز . )13:40إ )���ء  (- �(ده ()د و- �در�)� *�)�س ، و+ن ا�روح ا�%دس إ�� )���20:18  (
�(�ز.  

               ، و+)))ن ا��)))ن إ�)))� ا�()))� )57:6�و(�)))�  (*)))�ل ا�)))و(� +)))ن ا>ب إ�)))� ا�()))� : و�;;;دا��� م 4;;; $�&;;;�� ا���;;;�ةـ)))   5
  .)�3:3ور�Kوس 2 ( �� ا�(� ا��C‘، و+ن ا�روح ا�%دس )18:1رؤ��  (

*)�ل ا�)و(� +)ن ا>ب إن ا��)��د�ن ا�(%�%�)�ن ��)�دون �)� : و�;دا��� م 4; ا��;����ق ��-;ول ا��-;�دة وا��;(ودـ   6
 "� "، و+)ن )�10:2���)� ( ، و+ن ا��ن إ�� ھو ا�ذي ���)ده �)ل ا� )�وب و��)�د �)� )20:4�و(��  (���روح وا�(ق 

، و+)ن ا�)روح ا�%)دس إ�)� ھ)و ا����)ل �)� ا��)ؤ���ن )24:4�و(�)�  (ه ُ�%دم ا��)�ود �@*����� ا�K:K/ إ�� ھو ا�ذي �� و(د
 F �%�%)26:8رو��/ ( ��%د�م ا���ود ا�.(  

و+)ن ا��)ن إ�)� ) 11:17�و(�)� ( *)�ل ا�)و(� +)ن ا>ب إ�)� ا�%)دوس : و�;دا��� م 4; &;!�ت ا�+ھ;وت ا�$�&;�ـ   7
، )17:17�و(�)� ( و+ن ا>ب إ�)� ا�()ق ). 4:1رو��/ ( �%دا�/ ، و+ن ا�روح ا�%دس إ�� روح ا)�35:1و*� ( ا�%دوس 

            و+))ن ا>ب إ�))� ا�%))�در . )26:15�و(�))�  (و+))ن ا�))روح ا�%))دس إ�))� ا�())ق ، )6:14�و(�))� ( و+))ن ا��))ن إ�))� ا�())ق 
. )7:1س ���وK)�و2 (، و+)ن ا�)روح ا�%)دس إ�)� روح ا�%)درة )6:9إ )���ء  (، و+ن ا��ن إ�� ا�%)د�ر )7:5+�را���ن  (

، و+))ن ا�))روح ا�%))دس إ�))� روح )27:16�و(�))�  (، و+))ن ا��))ن إ�))� ا��())ب )27:16�و(�))�  (و+))ن ا>ب إ�))� ا��())ب 
 /��و(�)�  (، و+)ن ا��)ن إ�)� ���)م ا����)6 )��26:6)�  )و+ن ا>ب إ�� ���م أ$Mر ا=�(ور . )�7:1��و�Kوس 2 (ا��(
  .)�10:2ور�Kوس 1 (+�� ا=رض ، و+ن ا�روح ا�%دس إ�� ���م �ل  �ء �� ا���وات و)24:2

  

  و�دا��� ا��9��م 4 أ���ل ا�+ھوت و�&ر��4)

  

�ن : و�د� م 4 إ-داع ا�$����ـ   1��� �
%���را���ن ( *�ل ا�و(� إن � +2:1( /��������%ت ُ �
، )3:1�و(�� ( ، وإ�
�@*����� ا�K:K/ (� ، إن )�6:33ز�ور ( و���روح ا�%دس (  �
%��  .)1:1�ن ��و (*د 

، وإن ا��)ن �)�ء �)ن )37:5�و(�)�  (ا��)ن ا�)� ا��)��م *�ل ا�و(� إن ا>ب أر�)ل : "ا�-ن" و�د� م 4 إر��ل ـ   2
  .)16:48إ ���ء  (، وإن ا�روح ا�%دس أر��� )�15:1��و�Kوس 1 (��%�ء ذا�� إ��� 

، )11:10�و(�)�  (إن ا��)ن �)ذل ��4)� و. )16:3�و(�)�  (*�ل ا�)و(� إن � �)ذل ا��)� : و�د� م 4 ��ل ا�!داءـ   3
 �
�را���ن  (وإ�� ���روح ا=ز�� *دم ���4 أو �ذ�+14:9(.  

    ، وإن ا���)�N *)�م ���4)� )24:2أ+�)�ل  (*)�ل ا�)و(� إن � أ*��)� : و�د� م 4 إ���9 ا����� �;ن -;�ن ا��;واتـ   4
  .)11:8رو��/  (، وإن ا�روح ا�%دس أ*��� )�6:16ر*س  (

، وإن ا���)�N )44:6�و(�)� ( *�ل ا�و(� إن ا>ب ���)ذب ا��ط)�ة ا�)� ا���)�N : � م 4 ا���ل �(ل $+&��و�دـ   5
، وإن ا�روح ا�%دس ���ن ��
م ��د ذ�ك، ��%درھم +�� ا���وك )7:1�و(�� 1( �ط
رھم و����
م أھ: �d*�راب ا�� � 

 F��2:1�طرس 1( �� ا����وى ا����� ا�ذي �����ب �6 +:*�
م ا��د�دة .(  

، وإ�)� وا>ب )��20:28)�  (*)�ل ا�)و(� إن ا��)ن �و�)د �)6 ا��)ؤ���ن �)� �)ل ()�ن : و�د� م 4 ا�و(ود ����ـ   6

م و���ن ��
� )23:14�و(��  (�����ن ��
م �  .)�19:6ور�Kوس 1 (، وإن ا�روح ا�%دس �(ل �� *�و
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، وإن ا���))�N )26:14�و(�)�  (ر�))ل ا�)روح ا�%))دس *)�ل ا�)و(� إن ا>ب أ: و�;;د� م 4; إر�;;�ل ا�;روح ا��;;دسـ   7
  ).4ـ 2:2أ+��ل ( ، وإن ا�روح ا�%دس (ل �ن ��%�ء ذا�� )26:15�و(��  (أر��� 

، وإن ا��ن ���ن ذا�� )���17:16  (*�ل ا�و(� إن ا>ب ���ن ا��ن ���ؤ���ن : و�د� م 4 إ�+ن أ�دھم �N$رـ   8

))م � �((C�م و���))ن ا>ب أ((
�))رھم )21:14، �و(�))� �22:10و*))�  (���))ن و�d� �((�� ذ((��و(�))�  (، وإن ا�))روح ا�%))دس �@

14:16 ،15(��
م أو ��ر�
م � ����� ��H� ذ�ك�  .، و

، و- ��)�ط�6 أ()د )�3:12ور�K)وس 1 (و�ذ�ك *�ل ���و(� إ�� - ���ط�6 أ(د أن �%ول ��وع رب إ- ���روح ا�%)دس 
، و- ��))�ط�6 أ())د أن �))@�� ا�))� ا>ب إ- �وا�))ط/ ا��))ن )44:6�و(�))�  (ا�))� ا��))ن إ- إذا ا��ذ�))� ا>ب أو-  أن ُ�%�))ل

، و- ��))�ط�6 أ())د أن ����))6 �))��روح ا�%))دس إ- �وا�))ط/ )24، 23:4، 8:16، 17، 16:14�و(�))�  (وا�)روح ا�%))دس 
  .)16ـ 7:16، �و(�� 13ـ �11:11و*�  (ا>ب وا��ن 

، وإن ا��)ن �)�ن )10:14�و(�)�  (�(�ل �� ا��ن ��ن ����
)� *�ل ا�و(� إن ا>ب ا: و�د� م 4 ��ل ا���(زاتـ   9
 /�$��Hراد�� ا�  �
����) ���3:8( �
  .)���28:12  (، وإن ا�روح ا�%دس ��ن ھو ا����ل �� إ�را9

، وإن )17:5�و(�)�  (*)�ل ا�)و(� إ�)� �
�)� +�)ل ا>ب ���)ل ا��)ن أ�C)� : و�د� م 4 (��, ا����ل وا�9والـ  10
�و(��  (، وإن ا>ب �(ب ا��ن، و�ر�� �ل  �ء )19:5�و(��  (�ل �ن ذا��  ��9، �ل ��� �رى ا>ب ���ل ا��ن - ��

، ��� أ�� - ����م �ن ذا�� �ل ��� ���6 ����م )11، �10:2ور�Kوس 1 (���6 أ�ور � ��ر�
� روح � ، وإن )20:5
  .)15ـ 13:16�و(��  (

��4)رده، �)ل ���)�ه وط��� إن +دم *��م أ*�وم �����ل ��)�% �(�: +)ن ا=*�)و��ن ا>�)ر�ن، �)�س ���)�ه +�)زه +)ن ا�%�)�م 
  .و(د�� ا�����/ ��
�� �� ا�%��م ��، وذ�ك �و(دة �وھرھم


م ���))ل �))�ص، ��)� �%))دم ��N(C ��))� أن ا=*))���م وا()د �))� ا�:ھ)وت ��))ل �$�9$))� و$)���4، وأ�
))م �)6 *�))�م �))ل �(�
  :ا��$ر��ت، و�ذ�ك �:(ظ أن ا�و(� ا��
���(دون ا�(�دا ���� �� ���6 ا=+��ل و

ا>ب وا��)ن : " ������ �%ول �)رة. ـ  ���ل أ���ءھم  دون �ر��ب ُ�4
م ��� أن =(دھم أ��%�/ أو أ��C�/ +�� ا>�ر 1
���)/ ر��)� ��)وع ا���)�N، :" ��+: ا>ب أو-، وا��)ن ��K�)�، وا�)روح ا�%)دس K��K)�، �%)ول �)رة أ�)رى" وا�روح ا�%دس

/��$��ن �� ا�)روح ا�%)دس، وا(4ظ)وا " و�رة K��K/ . )�14:13ور�Kوس 2 (" و ر�/ ا�روح ا�%دس) ا>ب( �  و�(
 � /�
وذا  (" ���ظر�ن ر(�/ ر��� ��وع ا����N ��(��ة ا=�د�/) ا>ب( أ���4م �� �(�20(.  

��ض ا>�ر، ��K: �د+و ا�روح ا�%دس  2��� �
C��روح " و )�6:4:ط�/  ( "ا��ن روح "ـ  و�ذ�ر أ���ءھم �%�ر�/ 
N�((ا��� ")  /((�ن ). 9:8رو��))/ " ( روح �" و) ��20:10))� " ( روح ا>ب" و )9:8رو�((+ :((C� روح ا�%))دس��((�

أ*�و���� ا���$/، ھو روح �، وھو ���4 روح ا��ن، وھو ���4 روح ا>ب، =ن �وھره ھو �4)س �)وھر ا=*�)و��ن 
  ".وتا�:ھ" ا>�ر�ن، وھذا ا��وھر ھو 

�و(�)� ( ـ  و���)ن أ�
)م ��()دون ا�()�دا ���)� �)� ا�ذا��)/، و�)�=(رى أ�
)م وا()د ��
)�، ��%)ول إن ا��)ن وا>ب وا()د  3
، وإن )9:14�و(�)� ( ، وإن �ن رأي ا��ن �%)د رأى ا>ب )19:17�و(�� ( ، وإن ا��ن �� ا>ب وا>ب ��� )30:10

، ا=�ر ا�ذي �دل +�� أن ا=*���م وا(د �� "روح �" و" روح ا>ب" و" روح ا��ن" ا�روح ا�%دس ��� ذ�ر�� آ��4 ھو 
��ر آ�ر أ�
م ذات � ا�وا(د���  .ا�ذا��/، أو 

  

  ا�د�� ��5 &دق � �دة ا��(�ل
  


��ك أد�/ +%��)/ � ،�
���و(� ا��
�، ا=�ر ا�ذي - �دع ���- �� ك �� $د* /��C: +ن ا>��ت ا����ق ذ�رھ� ا����و
�ت ھذK���� �� �
  :ه ا�(%�%/، �ذ�ر ��

�ل �)ن ا=���)�ء وا�ر�)ل ا�)ذ�ن  1  ،/
ـ  ��� أن ا�ذ�ن ���وا ھذه ا>��ت، �م ��و�وا �ن ا�و�K��ن ا�ذ�ن �ؤ��ون ���دد ا>�
، ��ن ا��ؤ�د أ�
م �م ��%�)وا )�K�10:13�/ ( �ؤ��ون أن - إ�� إ- �، وأن ا� راك �� �ر��/ ���(ق ا�ر�م �� ا�(�ل 

�ل ��%وھ� �ن � رأ�� �H+:ن �4$��� +ن ذا��ا> ،/�$�  .��ت ا��ذ�ورة +ن ا�و�K�/، أو +ن �$ورا�
م ا� 
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ـ  و��� أن ھذه ا>��ت - �رذ �� أ���ن ����/ �ن ا����ب ا��%دس، �ل �� أ���ن ��4ر*)/ ��)�، ا=�)ر ا�)ذي - ُ��)رف  2
�� -ھوت �ل أ*�وم وو(دة ا=*���م ��� إ- �درا���� �
��ض ا>�ر، ��� أ���� �
C�� /��/ ��9ت �ن ا�$4(�ت ��� و�%�

�ل �رد �� ���ق ا��):م ا��)�دي و�)� (��)/ ا��وا�)ق ا��)�م  ،/$�� /4$� �
�@�/ إ �رة ��و��� ا��ظر إ�� /�- �رد �$(و

� �� ا����ب ا��%دس =ي �رض �ن ا=�)راض ا����$)�/، ���، إذن ��س ھ��ك ���ل ��ظن �@ن ��ض ا���س *د أد 


)� إ�)�
م ��
)�، دون أن ��)ون �
)م أي �)د�ل �
� �� ا=و*�ت وا�������ت ا��� ��ن �و(� �������ل أ�
م ھم ا�ذ�ن *��وا 
�
�  .�� �وCو+
� أو أ��و
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  ا�$ط��
  :�� ھ ا�$ط��K؟

ن ا��ط�9/ ���ت ھ� ا� )ر ا� )��6 �(�)ب ��)� ـ ��ن ھذه ا����رة ��NC ��� أ"�م ُ�ِ$ب ا�
دف أو ا�(رف +��:" ����ھ�

� ���و��� �)� ا��)��م ا�(�C)ر�Cو$�4 ا�%�+دة ا��� و�و��)� . �ظن ��ض ا���س، �ل إ�
� أ��C ا��(راف +ن (ق � 

��ر، �ذ�ك ����ط�9/ - ��ون ����(راف ا�� ا� ر �(�)ب، �)ل و�)���(راف +)ن �����ن (ق � ��
� +ن ا� ر و�@�ر 
�C�ر أ��  .ا�

�C�ط�9/:" *�ل ا�و(� أ�  . )15:3�و(�)� 1 " (�ل �ن �)�Mض أ�)�ه �
)و *��)ل �4)س" و). 9:24أ��Kل " ( ��ر ا�(��*/ 

� "و�
��. �ل �ن ��ظر ا�� إ�رأة �� ��* �� �
�   "�ن *�ل �� أ(�)ق، ��)�و�ب �)�ر �
)�م "و. )���28:5  ( "�%د ز�� 

� ا���س "و. )���22:5  (��� �وم ا�د�ن .�ل ���/ �ط��/ ����م ��) �
  .)���36:12 ( "�وف ��طون +�

  " �ن ا��ط��� ا�����رة ا�رF ":��9 *�9: )داود(  و*د +رف ا=����ء  ر ا��ط��� ا���ط��/، و�ذ�ك $رخ �رة أ(دھم

�ر�� �� � وا+رف *��� ":��� *�ل ��). �12:19ز�ور ( ��وا�ظ)ر إن �)�ن �)�g طر�)ق . ا��(�)� وا+)رف أ��)�ري. ا
��، =ن ا����ن *د ��
ل أ���ر ا� ر ا��� ��ول �)� ��4)� أو - )24، 23: �139ز�ور   ( "واھد�� طر�%� أ�د��. طل

��، و��ون ا�����/ ا��
�9�/ أ�� �رى ���4 دون أن �دري، ���دا +ن � ��دا +ظ�����) �
  .�(�ب �

�ط�9/، ��ب أن - ����6 +)ن ا� )ر �(�)ب، �)ل وأن �ن أراد أن �(�� (��ة ا��وا�ق �6 � أو ���(ري (��ة ا�ُ��د +ن ا�
�C�ر أ��و- ���ل �d+�راض +�� ذ�ك، =ن �ن - ��طف +�� ا�4%�ر أو ����6 +ن ���+دة ا�����ن، ��ون . ��4ل ا�

�)ن ��)رف :" �ذ�ك *�ل ا�و(� ��)�. ���دا +ن �، و�ن Kم ��ون ��ط�9 (�� إذا �م ��4ل  را �ن ا� رور ا����ق ذ�رھ�
  .)�10:6:ط�/  ( "����ل ا���ر �����6 "��� *�ل ). 17:4��%وب " ( ���ل (��� و- ���ل، �ذ�ك �ط�9/ �� أن

طM)� ھ)ذا  ��)ن إذا. إن ا���� وراء ا���ش و�($�ل ا���ل ا�:زم ��� �� ھذا ا��)��م، أ�)ر وا�)ب ط���)� �()ن �(�)� ��)�
�)��(ري +�)� +)دم ذ�)ك د�)�: +�)� ا�(را�
)� +�)�، أو  ا���� +�� ا��4س و$ر�
� +ن ا�$�/ ��F وا��وا�ق ���، �)�ن

�C�ط�9/ أ�
�، و�ن Kم ��ون ا���� ا��ذ�ور ��+ ��C4� و�%د�رھ� ��� �
�%K . ص���ذ�ك *�ل ا�و(� إن ا����)�ن � أ )
�$)راف أو �)��(ري ا-( إن �(�)/ ا��)��م " ��)� *)�ل ). �17:9ز�)ور( أ رار �[�
م ا�
�و�/ �Kل ا��ط)�ة �)واء ��)واء 

�و(�))� 1" (  ))
وة ا���))د و ))
وة ا���))ون و��ظ))�م ا���� ))/" ، =ن �))ل �))� �))� ا��))��م )4:4��%))وب " ( +))داوة F) إ��))�
�(ب ا�رب إ�
ك �ن �ل *��ك، و�ن �)ل ��4)ك، و�)ن �)ل *)در�ك، و�)ن :" و�ن ا���(�/ ا=�رى أو$��� *�9:). 16:2

�)ل ھ)� ا� )وق ا�%��)� إ��)�، وا�(�)�ن ا��%)دس وإن �)م ��)ن +)�ن ا�ط�ا��(�)/ F،  . )�27:10و*�  " (�ل ��رك ،�(� /(+
+ن �وف ور+ب �Kل ط�+/ ا����د �ط�+/ �� �� ھذه ا�(��/ - ��ون وا. ��و�ود �� �����، ���
� �%ود�� ط��� ��ط�+/ ��


)م�
م ا��)�ر �(�و- �M)�-ة �)� ھ)ذه ا�و$)�/ +�)� . ���دھم ا�%���، �ل ��)ون +)ن ()ب وإ�):ص �K)ل ط�+)/ ا=��)�ء =
��)� أن ا��(�)/ �)�، . ط:ق، ��F ھو ���%�� و$�(ب ا�C4ل +����، و�ن ا�وا�ب أن ��ون �� ا��%�م ا=ول �)� (����)�ا�

إن �م ��ن �ن �ل ا�%�ب و�ن �ل ا��4س و�ن �ل ا�%درة و�ن �ل ا��4ر، - ��ون �(�/ ����/، وا��(�)/ ��)ر ا�����)/ - 
F���)وف ا�)�ك و()د ":�ذ�ك *�ل داود ا���)� �)رة �)�. ���ق � �(��ز�)ور " ( أ�)ت �)�دي ��)ري -  )�ء ��)رك" ، "*�
11:86 ،2:16.(  

  
4 'وء "   :���وا�� ا�رو�

�ط���س �ن ���ل �ط��� ) �� �ظر �( إن ا���ط�  �C�ل و�ن ���ل أ��واء ���)ت ����4)ل ( / وا(دة �K�رة �(�ب، 
=ن ا�ذي . إ��� +Kر �� وا(دة، �%د $�ر ��ر�� �� ا��ل�ن (4ظ �ل ا����وس، و:" ، �%د *�ل ا�و(�)أم ا�%ول أم ا��4ر

و�)ذ�ك . )11ـ  10:2��%)وب  ( "�Hن �م �زن و��)ن *��)ت، �%)د $)رت ���)د�� ���)��وس. *�ل - �زن، *�ل أ��C - �%�ل
  ل �ط�9/ وا(دة ُطرد آدم و(واء �ن، و=�)4:2�طرس 2 (=�ل �ط�9/ وا(دة طرح � ��ض ا��:�9/ �ن ا����ء 

، و=�)ل )�K�52:32�)/  (، و=�ل �ط�9/ وا(دة ُ(رم �و�� ا���� �ن د�ول أرض ����ن )��24:3و�ن  (+دن ��/ 
  .)11ـ 1:5أ+��ل  (�ط�9/ وا(دة أ��ت � (����� و�4�رة �� ا�(�ل 

��l أ��� در��ت ا=�:ق ا��ر��/ و*�م ���وا���ت ا�د���/ ��ر *��م، ��ن ا�(رف �رة +ن � ��
����4ل إن ا����ن �   
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وإذا +�ش دون أن ��(رف ھذا ا��(راف، ��ن �م ���ل �ل ا�$:ح ا�ذي ���ط�6 . أو ا�%ول او ا��4ر، ��ون ��ط�9
���(��/ ا��ذ�ورة، ��ن أ�ط@ �رة وا(دة �
وا، ��ون ��ط�9 أ��C ــ �Hذا �ظر�� ا�� أ�C �� ���4وء ھذه  ��ا�%��م 


��، ظ�� ��� أ�
� $9�Mر - �%�م � �
� وز��، ���
� ا�(%�9ق، �رى أ��� �@�� �ط��� - ($ر ���) �
� دون أن �(�ب �
إن �$ور أ���ر *���، إ��� ھو  ر�ر " و�ذ�ك *�ل ا�و(� +ن ا����ن +��/ . �� ا�وا*6 ذ�وب و���ص �� �ظره �����

   �ء وھو ���س أ�دع �ن �ل  )أو ���(ري �وطن ا� �ور وا��واطف ��� (، وإن *��� )��5:6و�ن  (" �ل �وم

  )22، �21:7ر*س  (" ��د�ف...�ن ا�%�ب ��رج أ���ر  ر�رة، ز��، ��ق، *�ل، �ر*/ " ، وإن )9:17إر���  (

ا�(��ط [ إن �ل ا�رأس �ر�ض، و�ل ا�%�ب �%�م �ن أ�4ل ا�%دم ا�� ا�رأس ��س ��� $(/، �ل �رح وأ(��ط " و 

� ھ,�وCر�/ طر�/ �م ]. �� ا��ط�9/ ا��� �د�ر �4وس ا�� ر و��(%
��M/، ھ� ا��روح ا��� �� @ �ن ا��(ق، وا��راد 


� �� ا����ن (�� أ��دت )6، 5:1إ ���ء  ( "ُ��$ر و�م ُ��$ب و�م ���ن ���ز�ت�، أي أن ا��ط�C /9ر�ت أط��
�@�ره �����.  

ب ا�$ط��K ا�5 ا�-�ر ����   :��ر.

�دو �وC)وح �)� ا�$)Mر، ��)ر أ�)� �@�)ذ �)� ا�ظ
)ور ا����ن �و�د و�� ��ل ا�� ا��ط�9/، وھذا ا���ل وإن ��ن -إن � 
�)�ن �و�)د . ����  ب ا����ن و����Kل أن ا�(���ن، ���H - �رد إ��� �)ن ا��)�رج، �Kل ا��م ا����ن �� ا�K� ل ھذا ا���لK��

��. و�� ���� ا���داد ���و����Kا� l��  .ن ��� ����/و�ل �� �� ا=�ر، أن ھذا ا��م - �ظ
ر ������9 ا�����/، إ- إذا 

و�(ن �رى ھذا �� +��د ا�ط4ل ا�$M�ر و+$���� وأ������ و�راه �)� أ��4)�� �()ن ا��)��M�ن �)� ا���ر�)�ء وا�M�)رة و()ب 
  .ا�ذات وا� 
وة

و*))د ور�K))� ھ))ذه ا�ط���))/ ا��ط�9))/ �))ن أ���))� آدم، ��))� �))رث �))ن أ���9))� وأ�))داد�� أ�))راض ا��))�ر وا�%�))ب و(�))� ا�$))�6  
   . و��رھ�

�+ NCل وا�K����
� +ن أKط�/؟ �%د ور�  .� ھذا ھو *���ل ا�ذي *�ل أ��ه ھ���ل �ن ا�ن ����9 ا�

  �-ب وFدة ا����ن -ط-��� ���ل ا�5 ا�$ط��؟
 - /Kء +�� *��ون ا�ورا���  ز�رة �����. ا=(��ء و+�� رأ�
م ���دل ���ن ���9ن أن ��د آ�ر ��M�را ��، ��� �%ول +���ء

) :K(�( ،:(�) ن أن ��)د(��� - �(��+ Y�(�� ر ����)� �)�ن *)د �%))د . وا� )وك - ���)ن أن( �و��)� أن آدم ا�)ذي ُو�)د ��)� ا�
��ط9)� *�)ل أن ���)ب ��):، إذا �)�ن أ�)را �)د�
�� أن �و�)د أ��)�ؤه  N�
)� وأ$)��+ � �(%����$���� )��ة ا���%��/ ا���( 

�$))�ر�� �))� ا��))ون، - ��))د@� �((��� �((�

م �ظ�))ره، =��))� ��((���و�))ذ�ك *))�ل . ��))�/ � ��))د�: أو �())و�: ����))� �ط))�ة �ط

ذه ا�(%�%/ �ن *�ل، �%�ل ). 21ـ 12:5رو��/ " ( ����Hن وا(د د��ت ا��ط�9/ ا�� ا����م:" ا�و(�� ��و*د  
د داود ا��

�ط�9/ (��ت �� أ��:" +ن ���4����)ن ا�)�طن �)��ت :" و*�ل إ ���ء ا���)�). �5:51ز�ور " ( ھ@�ذا ���Kم ُ$ورت و

� وأ�دھ). 8:48إ ���ء ( " +�$�����ر، �
)� أن ا�ط���)/ ا��ط�9)ا�(%�%/ ا���  
د ��/ ا��)� ���)� *)د ��)ر�ت إ���)� � ا�

���و-دة �ن آدم ا�ذي ������� ��� �����.  

�Kر -��$ط�����IK وFدة ا�-:  
� 6C�� ���6 ا�����9ت ا�(�/، ��� أن ا��ط�9/ ��ر�ت و���رب ا�� ا�� ر ���وراK/، و��� أن *��ون ا�وراK/ *��ون +�م �


م�(���
م ��� و�)دوا �ط)�ة �ط����@���د أن ��ر�ت ا��ط�9/ ا�� ا�� ر، أن �$�روا ����� �ط�ة  ��
. �ذ�ك ��ن أ�را �د�
ا����)6 زا�)وا و��)دوا ��)�، . ��س �ن �ط�)ب �) �
�� رو(��( ��س �ن �4
م . ��س ��ر و- وا(د:" و�ذ�ك *�ل ا�و(�

=�)� - �)رق، إذ ا����)6 أ�ط)@وا وأ+)وزھم :" ��)� *)�ل). 12ـ 10:3رو��/ " ( �س و- وا(د��س �ن ���ل $:(�، �
- �د�ل �� ا��(���/ �6 +�دك، ���H �ن ���)رر :" ، و�ذ�ك $�ح داود ا���� �رة *�F :9)23ـ 22:3رو��/" ( ��د �

إن ھ)ذا ا���)�ن أ�C)ل �)ن : %و�ون �)K:ا+��د ا���س أن �4ر*وا ��ن إ���ن وآ�ر، ��). [ �2:143ز�ور " ( *دا�ك (�
��ن ��س ھذا ھو ا�(�ل �� �ظر �، =�� ��س ھ��ك وا(د �ن ا�� ر �م ��4ل �ط�9/ وا(دة �� (����، و�)ن ��4)ل . ذاك

�ط�9/ وا(دة، ��ون ��ط�9 - ��را.[  


م �K�ر�ن �ن ا�$��(�ن: *د �%ول *�9ل���  .��ف ��ون �ل ا�� ر �ط�ة، و�(ن �رى 

����� +دم إ���ن أي �ط�9/ ���%ول أو ا��4ر، �6 ا�%��م ��ل أ+��ل ا���ر ��ل ا=$د*�ء ( إن ا�$:ح : ولو��رد �%  
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�)ذ�ك *)�ل . ��س �� و�ود �)� ا�� )ر +�)� ا�ط):ق) وا=+داء +�� ا��واء، دون ا��ظ�ر =ي �زاء أو Kواب ��� ذ�ر��
��)ر أ�K)ر �)ن ). �19:18و*� " ( ��س أ(د $��(� إ- وا(د وھو �:" ا�و(��أ�� أ�Cل ا�� ر �
)م أ )��ص �%و�)ون 

��رھم و��ط9ون أ*ل �ن ��رھم، و�ن Kم ���4رق ��ن ا�� )ر �)ن �
)/ ا��ط�9)/ ھ)و �)رق ��)�� �(�)ب، =�
)م ����)� 

م، �واء �Kرت ھذه ا=+��ل أم *�ت���+@� �C�ط�ة أ�
م و�����ط�ة �ط.  

 )2:42أ�))وب  (وأ�))وب  )13، ��12:12))و�ن  (إ�))راھ�م و )��21:9))و�ن  (أوC))N د��))ل +�))� ذ�))ك أن �و())� و��))ل 
�و*)�  (و�طرس  )�20:2و*�  (وز�ر��  )5:6إ ���ء  (وإ ���ء  )�1:51ز�ور  (وداود  )11ـ 6:20ا��دد  (و�و�� 
، و��))رھم �)ن ا�ر�)ل وا=���))�ء *)د أ�ط)@وا �K))ل ��)رھم �)ن ا��))�س، أ�)� ا��$))�/ )3:23أ+�)�ل  (، و�)و�س )61:22


� إ��
م، =�
م ���وا +�)د ا����دة ا�� ا�ر�
م ��ر��9ل ا��� ��ن � ُ�و(� M����ل وا=����ء �� ا����(�/، �
� �%ط �� �

م �%�ون �(ت ��ط��� ا��ط�قM���ا�)� أن  ":و�ذ�ك *�ل �)��و(�. و�ن Kم �م �C�4وا إ��
� ���/ أو �(ذ�وا ��
� أ�رى. �

أ�� *ول ا�و(� +ن �وح إ�)� . )���18:5  ( "ة �ن  ر�����زول ا����ء وا=رض - �زول (رف وا(د أو �%ط/ وا(د
، و+ن أ�وب إ�� ��ن ر�: ���: و���%��� ��%)� � و�(�)د +)ن ا� )ر       )9:6 ��و�ن (��ن ر�: ��را و���: �� أ����� 

��ر�ن )1:1أ�وب  ( ���� ��
/ طوال (���
م، �ل ، �: ُ�راد �� أ�
م �م ���4وا �ط�9)�6:1و*�  (، و+ن ز�ر�� وا�رأ�� إ�
�ون � و�(�و�ون �
د ا�ط�*/ أن ��4ذوا و$���ه، ��� ���وا ��ر+ون ا�)� �%)د�م ا�)ذ��N9 ا���4ر�)/ �)� +)ن �
أ�
م ���وا �

�
  .�ل �ط�9/ ���4و�


م ��ر ��9و��ن +ن ا��ط��� ا��*ول ا����(�/ ا�ط���/ ا��ط�: آ�ر و*د �%ول *�9ل���� ،/Kورا���� 9/ ا��%�ت ا�� ا�� ر 
  .�$در ��
م، وھذا �� - ��4ق �6 ا�(ق +�� ا�ط:ق

/ ا��%�ت ا�)� ا�� )ر ���وراK)/، ���)ن أ�
)م ����)ون ا��ط�9)/، �)�س ����(�/ �6 *و�
� إن ا�ط���/ ا��ط�9إن ا: و��رد �%ول
�)Hراد�
م أو �)��(ري �
����)/  ر��� +�
�ن �د�و+�ن �� ذ�ك �Mرا9زھم و(دھ�، ��� ھ� ا�(�ل �6 ا�(�وان، �ل ����و�

��/ ر���ت ھذه ا�Mرا9ز�� ��+ /�$�و�ن Kم ��و�ون ��9و��ن +ن �ل �ط�9/ ����و�
)�، =ن ا���)9و��/ . ��وا�%�
م ا� 
      و�)ذ�ك *)�ل ا�)و(� إن �)ل وا()د ��)� �)��ط� +)ن ��4)� (�)��� F . - ُ�ر�6 إ- +ن ا=ط4)�ل و��*)دي ا�ر )د وا�$)واب

�))ل +�))ل �))ن أ+�))�ل ا��))�س ا�))� ا�د��و�))/، �))واء �))�ن �4�))� أم ظ�ھر�))�          ، ��))� *))�ل إن � ��(C))ر)12:14رو��))/  (
 ) /����14:12( ،  


� آدم و(ده؟: *د �%ول *�9ل��ب �ط�9/ ار����  ھل �ن ا��دا�/ أن ُ��Cر ا�� ر ����� 

إ���� ا��:ص ��
�، و�ن  9/ إ���� دون ذ�ب �����ه، �@���ط���� أ�� ��� ا��%�ت ا�ط���/ ا��� ��� �� �أ+�ن : و��رد �%ول
�ن أو �)��(ري دون أن +�)ل �)ن �����)� �)وى ا���)+%و�/ ا��ط��� ا��� �$در +�
)� �)ذ�ك، ��()/ �����)/ ��)� ��)���، 

9)/، �)ن أن ُ���)ق �)ُل ن ر�ل وا(د و�رث ��)� ط����)� ا��ط��C: +ن ذ�ك، أ�� ��ن ��را ��� أن �و�د ���� � .ا�(%�%�
�$� +ن �ل �ط�9/ ���4
�، =�� �� ا�(��/ ا=و�� ��ون ��� ����� ا����ز ا�($ول وا(د ��� ��4رده و��ون ��9و � -

و�ن Kم - ��)�ل �
)ذا ا�+�)راض أو ��)ره �)ن . �ن � +�� �4ران ���ل �C4ل ��9ب آ�ر ا��� �ن آدم ��� - ُ�%�س
  .ا�+�را�Cت

J �-����- �K�1ر ا�$ط�:� :  
�� � �C: +ن �و�� ���: �ل��� أن ���ر، إذا �
)و �)6 ا����ل و(� ا�� أ�د ا>��د، ھو ا�ذي �
��� +ن ا� ر وأو$��� 

�%)وق ( ، وإن +���)� أط
)ر �)ن أن ��ظ)را ا� )ر )13:1إ ���ء ( �@Kر ��� ����4 �ن ا�Kم رو(����� ا��ط�%/ �)13:1( ،
��ره �(�ب، �ل وا�� � *�ل �)ل  و�ن Kم إذا ��ل أ(د�� �ط�C /9د ���4 أو Cد ��ره، - ��ون *د أ��ء ا�� ���4 أو

  . �ء آ�ر

و�)ذ�ك +�)د�� أ�ط)@ . �ط�9/ �@��
� Cد أ����4 أو Cد ��ر�� �ن ا��)�س، ��)ون �و�
)/ C)د � أو- ��)� ذ�ر�)�إن �ل 
F د أور�� وا�رأ�� *)�لC ����)� أن . )�4:51ز�)ور  ( "أ�ط)@ت، وا� )ر *)دام +���)ك $)��تإ��;ك و�;دك  ":داود ا��


� +��� ا�رأة �وط��4ر، *��و�ف ا�$د�ق �Cا��� +ر /�K<ا /���)ف أ$)�6 ھ)ذا ا� )ر  ":�
� ل+�د�� أ�� أن ���� ا�ر�
  (�� �� �Kل ا-�ن ا��Cل ا�ذى ا+ط�ه ا����N �رد *ول ا-�ن ا=$Mر  .)��9:39و�ن  ( "!؟وأ$طء ا�5 "ا��ظ�م 

  ). 21-18: �15و*� ..".و*دا�ك ا����ءأ�ط@ت ا�� " 
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�و(  � ا�5 " -�-ب ا�$ط���Kدى ا���ء   : ة ا��
�ب �)�و � +)ن إدرا��)� �)�وا - ()د �)�، ��)ن ���)م أ�)� �Hر��)�ب ا��ط�9)/ (��         وإن ��� - ���ط�6 �(د�)د ھ)ذه ا��)�ءة 


� إ-  ُ�(ول ��ن � و��ن ا�$�/ ا�رو(�/ ا�ط��/ ا��� �ر�د أن ��ون ���� و�����، =�� �م ���%�� +�� $ور��) أو-( � �  

���ر�ض  ر���� و���ر ) �K��K. ( ���ر ���C +���� و���
�ن ��واط�4 ا��ر��/ �ن �)و����K (��. ( ���ون ��� ھذه ا�$�/ 
  .ى ����رد +��� و�
��� �� ار�C و+�� �رأ���و��، و�ذ�ك ��

�ب ) 19:2أر��)� ( �ذ�ك *�ل ا�و(� +ن ا��ط�ة إ�
)م - �� )ون � (� :(�، و�ر�C)ون )�4:69)ور �ز( و��CM)و�� 
، و��))��ون )16:13ھو ))6  (، و���))ردون +�))�  �$))� )11:7� ))وع  (، و��%C))ون +
))ده )19:6إر��))�  ( ))ر���� 
، )4، 3و2:1، إ ))���ء �13:10ز�))ور  (، و�
��))ون �%��))� )�7:1(��))�  (،  وُ��4))دون أ���))� )�8:3:�))�  ((%و*))� 

 �((C�(و�(�%))رون ا�))�� و����))و�� أ  �((�ا�ُ�))د +�))�، و���ر�))/  "، =ن ��))�ن ())��
م إزاءه )20:36، (ز*�))�ل �6:1:

� ا�� �، و�ذ�ك *�ل ا�و(� )14:21أ�وب  ( "طر*ك - ُ��ر
  :ــ ����ط�9/، ِ+���� أم �م ���م، ھ� أ��ر إ��ءة �و�

  .)13:7رو���  ( "ا��ط�9/ ��ط9/ �دا "

�ر-�� �-����- �K�1ر ا�$ط�:�:  
ا9$�� و��(طم +�ده أ����� وأ������، و�ور�K)� ا��K�)ر �)ن ا�()زن وا=�)�، �)�س ن ا��وت ا���دي ا�ذي �ر��د �ذ�رة �را

�ط�9/ �� ا����م ا�(�Cر�� /�����
�. إ- ا�����/  ا��+ �ّ
=�ك �وم �@�)ل ��
)� �و�)� :" �%د *�ل � >دم +ن ا� �رة ا���
  .)��19:3و�ن " ( �ود=�ك �راب وا�� �راب �:" ، ��� *�ل �� ��د ا=�ل ��
�)��17:2و�ن " ( ��وت

  �دى ا���و-� ا�� ��

�Hذا و*�ت إھ��/ +��  �ص *��ل ا� @ن ���دم . *$�ص ا���ءة �����ب ������ طرد�� �6 ����/ ا� �ص ا�ُ���ء إ��� 
 �
C�ذ�ر، و��ن ��و�ُ - �
أ�)� إذا و*�)ت ا�ھ��)/ . C)9�:) إن ��ن - �د �)ن ��)و�ض( $M�ر �� ��زل، ��ن *$�$

�ص +ظ�  ��+��  .����� - ���ل ����و�ض ��� �(�ل م ا�%در ���ك أو (��م، ���ت �ر��/  ���/ ���(ق +%�

�د أن ���*ب، وإذا أ�ط@ �� (ق ا��درس �Hن ا��%�ب ��ون أ د  - ��H� ���ط@ ����ذ �� (ق ����ذ ز��وإذا أ�ط)@ . إذا أ
ا����)�م أو �)� ()ق ر9)�س �)� ()ق وز�)ر  ��)� ���)ك إذا أ�ط)@. أ )د وأ )د ��)ون  �)� ()ق �)�ظر ا��در�)/، �)Hن ا��%)�ب

  !ا���
ور�/؟

 �(
� /��
� - /�. و��� أن ا��ط�9/ ھ� إھ��/ F ا�ذي - �
��/ ���ده و- (د ���وه، إذا ����%و�/ ا����(%/ +�
� ھ� +%و
 �
و�)ن ). 17:2 ��)و�ن" ( �و�� ��وت" و�ذ�ك - +�ب إذا ��ن � *د *�ل >دم إ�� �وم �@�ل �ن ا� �رة ا��� �
�ه +�

 �(�
)ذا ا��)وت ا��ؤ�)د، ا��)وت �@�وا+)� ا�K:K)/، أي ا=د��واK� 6C�رة �� ا����ب ا��%دس ��N(C ��)� أ�)� ��)��� *$)د 
و*د �(د��K ���� ��ف +ن ا��و+�ن ا=و��ن �ن ھذا ا��وت، و�ن Kم �($ر ا�(د�ث ھ�� +)ن ا��)وت . وا���دي وا=�دي

  .ا=�دي

، وھو *$)�ص )14:20رؤ�� ( �� ا����ب ا��%دس ����وت ا����K، أو ا��ذاب ا=�دي إن ا��وت ا=�دي ھو ا����ر +�� 
�ذ�ك *)�ل ا�)و(� +)ن . و- (د ���وه. �ر ��� ھ� �ر��/ Cد � ا�ذي - �
��/ ���ده - �
��/ ��د��، =ن ا��ط�9/ ���


م ھو �وھ)ذه ا��(�)رة ھ)� . )8:21رؤ�)�  ( "ا��(�رة ا���%)دة ��)�ر و��ر�)ت ا�)ذي ھ)و ا��)وت ا�K)���" ا= رار إن �$�
������� ( ــ وا���ر ھ�� ���ت ط��� ��را ��د�/ ــ =ن ا���دة ) 44:9 �ر*س( ط4@ ��رھ� و- ��وت دودھ� �
�م ا��� - �ُ 
ھ� �ن �$�9ص ا=رض و��رھ� �ن ا=�رام ــ و�6 ذ�)ك ��)ن ا��ؤ�)د أن �@K�رھ)� �)��ون �<�)��ب ) ا���روف �د���

�/ - ()د �
)�، =ن ا�4)رق �)�ن ا��K)�ن ھ)و �)� ا�وا*)6 ا�4)رق �)�ن ا�(%�%)/  ا����ق ذ�رھ�، أ د����ن �@K�ر ا���ر ا���د�/ 
/��M�� 6��  وھذا ا�4رق ،�
� /$����� أن ا�دود ا�وارد ذ�ره �6 �
�م ��س دودا ������� ا�(ر��، إذ أن . وا�$ورة ا�

  .و�زات ا��C�ر و�@������ ا�:ذ+/ ا�دا�9/ �� دا��را

  :ق ا�-�ر�� ���&ول ا�5 ا�/!رانا�طر
وأھ)م . �4Mرھ)� �
)م) (�ب ا+�%�دھم( در�ون  ��+/ �ط���ھم �(�و�ون ا��ر�Cء � �و��9ل  ��، (�� �ا�ذ�ن ��ظم 

�� )�4ع ���%د��)�ن وا�$)��(�ن، و��)� ��N(C ��)� *��)/ ھ)ذا ا-ھذه ا�و��9ل ھ� ا�$:ة وا�$)وم، وا��و�)/ وا�$)د*/، و

� �%ولا�و��9ل �$4/ +��/ �ن ��  ��4رض أ�� +�د�� ُ(�م +�� إ���ن ���+دام �%��� : 
/ �واز ا�($ول +�� ا�4Mران 
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، أ�)ذ ��)��طف ا�%�C)� و��)ذ�ل أ���)�، أو ا���)6 +)ن ا�ط�)�م وا� )راب أ�)دا ط)و�:، أو ��
)د ��)ل )�)K: (آ�ر +�)دا 
ا���)@ ا�)� ذوي ا� )@ن ��)� �%و�)وا �)� إ�:ص أن - �ر��ب �ر��/ أ�رى، أو وھب �ل أ�وا�� ��4%راء وا������ن، أو 

�ر9)/ ا���)�ن ... أو... �دور ا�و��ط/ وا� �4+/ أو�� /(���� ����
ل ����ر ھذه ا��$ر��ت أ��م �زاھ/ ا��دا�/ ا��ط�%/، أ��
ا��ذ�ور، أو (�K��ت *��و��/ ���Mء أو ��4�ف (�م ا�+دام ا�$�در Cده؟ ط��� -، =ن ا��$ر��ت ا��ذ�ورة - ���ط�6 


)� �@�)� �)م ُ���)َد +��
)�، و- أن ���)د ا�(�)�ة ا�)� ا�%��)ل (�)� أ�� N����در�/ ا��� �$ �
ن ���د ا�� *وا��ن ا�دو�/ �را��
و�ذ�ك - ���ن ��ر9/ ھذا ا�%��ل أو ��4�ف ا�(�م ا�$�در Cده، �ل ��ب �ط��%� +��� ��� ھ)و، . ��
ض �ن �و�� و�(��

  .��4�ذا ��ط��ب ا��دا�/
�)ل ��)دى أ�C)� +�)�  )ر���� : ���� �%ولو+�� ھذا ا���ق � ،�(
��� أن ا���طc �م ُ��4)د �%)ط ��4)� ا��)� ا���9)� � +��

ن $)�وا�� �
�)� ط��)ت، وأ$)وا�� �
�)� �K)رت، و$)د*��� �
�)� ا. �)� ��)ض ا��)�س�����، إن �م ��ن *د أ�)�ء �)ذ�ك ا

�� $د*ت، و �4+/ ا�%د���ن وا�$��(�ن � ���� �ط��)ب *دا�)/ ، - ���ط�6 أن �4)+/إن ���ت �
م  �4 (+ظ�ت، و�و

���ط�6 أن ���د ا�� ا���طc (��ة ا���%��/ ا��)� ���)ت >دم *�)ل ا��)%وط �)� -  )أو- (ھذه ا=+��ل  =ن. � و+دا���
�� - ���ط�6 أن ُ���د ا )��K��. ( ا��ط�9/، (�� ����ر �� ا��وا�ق �6 � �� *دا��� و��رھ� �ن ا�$�4ت ا=د��/ ا�����/

 �
�� �(%و*���� �C�ر ا=+��ل ا��ذ�ورة ��و���� ��) ،�

� �@�� �م ُ���د +���� N����در�/ ا��� �$ �
  +دا�/ � �را��
=ن +دا�/ � - (د �%درھ�، ����� ا=+��ل ا��ذ�ورة �(دودة �� *درھ� ــ وا=�ور ا��(دودة �� *درھ� - ��4 �ط��ب  [


� و*درھ� �ن �واح ��$)/، ��)ر إذا ��ل ا=. ]أ�ر - (د �%دره���* �
+��ل ا�$��(/ ا��� ����
� ا���طc، وإن ���ت �
�)4$�و- ���ل �d+�راض +�� ذ�ك، إذ أن � �%در �� ھو ر(�م . أ�
� ���ت �����/ ��@ھ��� ��و�ود �6 � أو ا����6 

و�ن  Kم - ���ن أن �4M)ر إ- إذا . ��رؤوف ھو +�دل و*دوس، =�� ����� ���ل �ل ا����ل �ن �
/ �ل $4/ �ن �4$
إذا ��ن ھذا ���ط�6 ا��وا�ق ��� �� *دا���، و��رھ� �ن ا�$�4ت ا=د��/  ا- ُو��ت �ط��ب +دا���، و- �%رب أ(دا إ���

  .ا�����/

  ا��و-� و�+�9 � -��/!ران
�$)راف ا���)� +�
)�، وذ�)ك ھ� ا��دم +�)� ��)ل ا��ط�9)/ �(�)ب، �)ل وأ�C)� ھ)� ا�ا��و�/ ���ت : ـ  ��ھ�� ا��و-� 1

�(�� /��%)�ء ا���4�)ر ��
)� . إ�را�� F و�( 6(� �(
أ�)� ا����)�ع +)ن ا��ط�9)/ ���)رد ا��)وف �)ن ����9
)�، أو ا����)�ع +�
�ر �� �ظر � �و�/ +�� ا�ط:ق، �ل ُ����ر �)� ا�(��)/ ا=و�)� �د�)/ ��$)(/ وا�)ذات، و�)� ا�(��)/ ���ُ :� ،�
9�
وا �

�دا+� � /���Kا��
� :��Cل . ��4س و�(�و�ذ�ك *�ل ا�و(� +ن ا��ط�ة إ�
م ��ب أن ��و�وا +ن �ط���ھم، و�)�س ھ)ذا �%)ط 
 /(��و�)وا وار��)وا +)ن �)ل :" ��)� *)�ل �
)م). 20:26أ+�)�ل ( وأ��C أن �ر��)وا ا�)� �، +)����ن أ+�)�- ���)ق ����و

  ).31و 30:18(ز*��ل " ( وا+��وا =���4م *��� �د�دا ورو(� �د�دة. ���$��م

4 'وء ا������ 2 ��ُ���� +ن ا�: ـ  �و-� ��
�ط)�ء أ(���)� �)��%ول وا��4)ر، �ط�9/ إ�را�� F و�(�/ ���، *)د ���� أ��� �
�C��4ل أ���إذا . و��� أن ا��ط@ أ�� ��ن �و+�، �(رم ا��4س �)ن ا��وا�)ق �)6 � �)� $)���4 ا=د��)/ ا��)���/. إن �م ��ن 

/�  .����/ =(د ��� أ��م � ����ت ھ��ك �� ا�وا*6 �و

. أن ا����� ا���س ����M �ن ا���ل �ن ا�
�9/ ا��� ���ل ��
���4رض : ـ  أ1ر ا��و-� �ن ( � ا�/!ران وا��-ول أ��م " 3
��داد ھذا ا����l إ��
�، وإ- ُ�$ل �ن +��� و*ُدم ���(���)/ �C%� رورةCن أن ��)�� ھ)ذا . و���ت ا�(+ �(Cو��)ن +و


ل ���ط�6 ��$)ر�� ھ)ذا أن ��()و �)� �()ق ا����ن ��داد � ،�
�+ ���ا����l ا��ذ�ور، أ�ذ ���� +�� �ر���� و���ن �و
�� �ن وزر، أو �$�N أھ: ���%�ء �� +��� !:� ����)دون �)دوى، إ- . ط ���وإذا ��ن ا=�ر �ذ�ك، أ- ��ون ���ؤه و�و

9�
  !/ ا��ذ�ورة ����/ +��؟إذا أ 4ق +��� إ���ن �ر�م، و*�م ��داد ا����l ا�����س ��


�)� $)د*ت : و+�� ھذا ا���ق �%ول� /���� أ��� ��ر���ب ا��ط�9/ ���دى +�� (ق � و��4د أ����4 أ��C، و��� أن ا��و

� �@�� �)م ُ���)د +��)� �� N�=ن أK)ر ھ)ذه ا��و�)/ �()دود، و()ق � ��)ر ( - ���د ا�� (ق � *د���� ���در�/ ا��� �$

، أو ���)د ا�)� �4و�)�� (�)�ة ا��)�%��/ ا��)� ���)ت >دم *�)ل )��(دود - ��4 �ط��ب أ�ر ��س �� (دود�(دود، وا� �ء ا
��M)ت أ�)�� در�)�ت ا��):ص وا=���)/، - �����)� �)����ن �)� �)ل ��(�)/ �)ن ( ا��%وط �� ا��ط�9/  ��
� /�=ن ا��و

+�� ا��وا�ق ��� وا����6 �(Cر��، إ- إذا و��ت أو-  ، �ذ�ك - ���ط�6 ����و�/ أن ���ل �4را�� �ن � أو *درة)ا��وا(�
/$�� /�
  .�ط��ب +دا��� و*دا��� �ن �(و�� �و���/ إ�
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  :ا��!��� و�+�9 � -��/!ران
��� أن ھؤ-ء ا=����ء وإن ���وا أ�Cل �ن ��رھم �ن ا���س، ��ر أ�
م  : ـ  �دم 9درة ا��-��ء ��5 ا��!��� أ��م " 1  


م، إن �م ��ن ����4ل، ����%ول�� ذوا�
م �ط�K� م �ن ��%�ء أ�4 �ة
�H� م - ��وا�%)ون �)6 � �)� $)���4 وا��4ر، �ذ�ك
(�
 /
و�)ن K)م - ��)�ط��ون أن �� )�4وا =�)ل . ا��(%�*
م ا�ذا�� �(ت ط��9)/ *$�$)� ا=�)ديا�����/، ��� �%�ون �ن �

(
وا���)�ب ا��%)دس . م أ��4)
م ��4%)رون ا�)� ھ)ذا وذاك�:ص أ()د �)ن *$)�ص �ط��)�ه أو �@ھ��)� ��و�)ود �)6 �، =�

م، �ل ���ن (%�%/ أ�رھم (�� - ����د ) ����20:7/ ( �H+:�� أن ا�%د���ن �ط�ة �Kل ��*� ا���س �- �%$د ا�� 
�ر 


م أ(د �� أ�ر ا��:ص ���+�
  .ن ا��ط�9/ و����9

�� ��5 ا��;!��� �;دى " 2K+م ��)� أن ا��:: ـ  �دم 9درة ا��
�9)/ وإن �)��وا �)� �ظر�)� ���9)�ت �)���/ ط)�ھرة، ��)�
�)Hذا أC)��4 ). 18:4أ�وب ( �%د *�ل ا�و(� إ�� ����� ���ب ا�� ا��:�9/ (��*/ . ���وا �ذ�ك �� �ظر � ا���� ا����ل

�ر ا��()دودة، ا�� ذ�ك أن ا��:�9/ ����9ت �(دودة، وا�����9ت ا��(دودة - ���ط�6 أن ��4 �ط��ب +دا�/ � و*دا��� �
- ���ب ��� ا�4Mران أو �%ر��� ا�� �، =�� - ���ل ا�)� ذ�)ك إ- ��)د ) إن ���ت �
م  �4+/( أدر��� أن  �4+/ ا��:�9/ 

  .إ��4ء �ط��ب +دا��� و*دا��� ��� ذ�ر�� �رارا و��رارا

دوم ن ا= ))رار ا�))ذ�ن �))��وا �))� �))�))رة +)) إذا ���))ت  ))�4+/ ا�%د��))�ن - ُ��))دي، ���))�ذا أراد � أن ��4))و[ �%))ول *�9))ل 

م + رة أ�رار���  ]؟)��32:18و�ن (  و+�ورة، �و ��ن 

�رار ھ��، أ ��ص ���ون �ن ا��ط�9/، �ل أ ��ص ���وا ��)��ون � و�()�و�ون �
)د ا�ط�*)/ : و��رد �%ول=��- ُ�راد 
� ���N(C ، و��)��� ��%ت ا� )�رة �@�و�
�، أن ����وا �و$���ه، ��� ���وا �%د�ون �� ا�ذ��N9 ا���4ر�/ +ن ا��ط��� ا���

����4$�ل ���� ���� .  
أن ��%د���ن �%��)� ��$)� �)دى � ��)� ذ�ر�)�، ��)ن -  )ك أ�C)� أن ھ)ذا ا��%)�م - �طM)� +�)� �ط��)ب +دا��)� -  ك 
ا�%$)�ص �ذ�ك إذا أ���� ا��ظر �� (�دK)/ �)دوم و+�)ورة �)رى أن و�)ود ��)ض ا=�)رار ��
)�، �)م ��)ن �ر�)6 . و*دا���

 /(��9
م ���وا�)ق �)6 � �)� *دا�)�� و$)���4 ا=د(�
ا=�دي +ن ا= رار ا�ذ�ن �)��وا ��
)م، أو ���)�(
م ط���)/ رو(�)/ �
  .ا�����/ ا�� ا=�د، �ل ��ن ��ر�6 +�
م �%ط *$�$� و*��� د��و��

� ا= رار �)ن �K)ل ھ)ذا و�6 �ل ��ن �وا6C أ�رى �� ا����ب ا��%دس، ��NC ��� أن و�ود ا=�رار �� ا����م - �(�
إن أ�ط))@ت ا�)ّ� أرض و���)ت ����))/، ��)ددت �)دي +��
))� :" �%)�ل. ا�%$)�ص، إذا �)�ن ���))�ل  )رھم *)د طN((4 أ�)�م �

�ز وأر��ت +��
� ا��وع،  و*ط�ت ��
� ا����ن وا�(�وان، و��ن ��
� ھؤ-ء ا�ر��ل ا�K:K/ �وح �و��رت �
� *وام ا�
$��
م إ��� ��H� ،م ودا���ل وأ�وب
�رھم ) �(�ب( ون أ��4�  ).14ـ 13:14(ز*��ل " ( 

�H� ،/�د���س ھ��ك *د�س �
�� ��ن  @��، ���ط�6 أن ��%ل، +�� أ��س ������ ا��)���/ �)دى  �وھ�ذا ا�(�ل �ن �
/ ا=
���  و��4 +�� ذ�ك د��: أن ا�ر�ل ا���M ا�ذي +�ش +�� ا=رض ���دا +ن �،. �، ��ط�9 �ن ا�
�و�/ ا�� ا�4ردوس

��)�ء . �� أ�� إ�راھ�م ار(���:" ��دى وھو �� ا�
�و�/ إ�راھ�م أ�� ا��ؤ���ن *�9: �� ���وار�)ل ��)�زر ���)ل ط)رف ا$)
�� ا��� اذ�)ر أ�)ك ا�)�و��ت ��را�)ك �)� (���)ك، و�)ذ�ك ��)�زر : �%�ل إ�رھ�م. و��رد ����� =�� ��ذب �� ھذا ا��
�ب

��ت، (�� أن ا�ذ�ن �ر�دون ا���)ور  ةھذا ��� ����� و����م ھو و�وق. ا��:��، وا>ن ھو ���زى وأ�ت ���ذبKظ��/ *د أ+
  ).26ـ �24:16و*� ..." ( �ن ھ
�� إ���م - �%درون، و- ا�ذ�ن �ن ھ��ك ����زون إ���� 
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  ا��(�ـد ا�� ـ

  
  ا���(� ا�5 ظ ور " ��-�ر

  

��/ ا��)� �)�ن *)د ُ��)ق +��
)� أو-، و�%)د ���)� �)ذ�ك ا���)�ز ا��$)�ل ��� أن آدم، ��%وط� �� ا��ط�9)/، �%)د (�)�ة ا��)�%
، )=�� ���ت ھ��ك +:*/ ��ن ا��ط�9/ وا��ر، أو ا�ظ��)/ وا��)ور( ا�رو(� ��F و��ر�/ ذا�� و�%�$ده ��ر�/ $(�(/ 

 ��Kو$��4 ��ل آدم، *د ور���$)�ل �)�F، و��ر�)/ 9/، و+�ز�)� ��K)� +)ن ا�(�م *��ون ا�وراK/، ط����� ا��ط�و��� أ��� 
 ���
ذه ا���ر�/، و��� أن � وإن ��ن �%دا��� ��ره ا��ط�9/، ��ن ��(��� ��طف +���� و�
�م �أ�� ��ق ( ذا�� و�%�$ده 

�
�). ��26:1)و�ن (  "
�����ل ا����ن +�)� $)ور��� � )�: " �%د *�ل *�ل أن ���ق ا����ن) و��%�� +�� $ور�� � 
ر��� و @��� ��د �%وط��، �)ل أن ��)و�� ھ)دا���� وإر )�د�� ا�)� ا�(��)/ ا��)���/ ا��)� �)�ن *)د ��%�)� ��ن �ن ا��د�
� أ- ��

و��� أ��� - ���ط�6 أن �4�د �ن ھدا��� وإر �ده، ط���� ��ن �� ��زل +�)�، �%)د �)�ن �)ن ا��)د�
� أ�C)� أن . +��
� أو-
  .(���C4ل و�ظ
ر ���، �@ي و�� �ن ا�و�وه ا��� ��4ق �6 �وده و$:


م، ��%�ر�)ون ��)� و��وا�%)وا ��)� ان�وإذا �)�ن ا=�)ر �)ذ�ك، �)�ن �)ن . �ن  @ن ا��)ب أن ُ�N(�4 ا���)�ل أ�)�م �)ن �()

م ا��$)�ل �)� وا��وا�)ق ��)��(��� �

م إدرا�
�، و+ن طر�%���� /)Cم �� ھ�9/ وا
و��)� أ��)� - . ا��د�
� أن �ظ
ر �

�، =��� �م �@�ف ا���ش إ- ���، و- �4
م إ- ���M، ��ن �ن ا��)د�
� أن ���ط�6 أن ��$ل أو ��وا�ق إ- �6 إ���ن �ظ�ر�
 إذا �را�/ - �ذ�ك .ا������/ �ن *ر��/ أو إ�����/ ھ�9/ �� ��، ��d$�ل ��� ا���دادا ا���س =�Kر أو ،����زل � و�ظ
ر ���

 �)� وأ�)رى �):ك، ھ�9)/ �)� ��رة وا�%د���ن، ء�<���� أ��C �ظ
ر ��ن �@�� ���، �K�رة �وا6C �� ا��%دس ا����ب ����ط�

  .إ���ن ھ�9/

��!�����وت ا�+ھوت ا���د ��-   
�[��ت أ+�ن ا��%دس ا����ب �@ن �ؤ�ن و�(ن وا�دراك، ا��%ل �4وق أ�ر ������وت ا�:ھوت ا�(�د /)Cر � أن وا(
 �)� ظ

 �)ل و$)���4 � ذات �)6 �وا�)ق� ا���)د، �)� � ظ
)ور �)Hن ا�$)دق، �)ل $)�د*/ �و�
)� +)ن �C): ا>�)�ت وھذه .ا���د

 +%)ول ا�)� ������)وت ا�:ھ)وت إ�()�د (%�%)/ �%ر�)ب ���)رد ��)ن .ا�����ب �ل ا�� ر �(ن (����� �6 �����ب ��� ا��وا�ق،

����(�و��ت، ا�� ��� ا�� ��ون�� ا�ذ�ن �@�� ���� ��� �����/ �ذ�ر Kم ���ده، ا����ن روح إ�(�د ��4�/ +ن ����� �%���� 6� 


� �م *د ��ون أن ���ن ا��� ا���4�/ ذ�ك،�  :�%ول و�ذ�ك ������وت، ا�:ھوت ا�(�د 

�ل +�� ��4$�/ ���ت وا��$�9ص، وا�$�4ت ا��وھر �
/ �ن ���� ا��:�� ��ده +ن ����4/ أ�
� �6 ا����ن، روح  ـ 1 

�� ��(دة.  

�$9�$ ��
�� �ل �(�4ظ �����د، ا�(�دھ� �6 ا�روح ھذه  ـ 2�� ���ل ا�روح ھ�  ���روح ���/،ا�ط �
$9�$� ا�رو(�)/، 

��ل ا���د ھو وا���د �$9�$�  .ا���د�/ 

�$9�$ ��
�� �ل ا(��4ظ �6  ـ 3�� ،/����  .ا����ن ھ� وا(دة ذات ��� ا�(�دھ�� �ن ���ون ا�ط

  .وا���د ا�روح ھ�� ����4�ن +�$ر�ن و�$�9ص $�4ت �� وا(دة، ذا�� ��ن وإن ا����ن  ـ 4

 أن ���)ن ا��%دس، ا����ب �ن �����Y أن +%و��� ���ط�6 ��� ������وت، ا�:ھوت ا�(�د إن �%ول، ا�(%�9ق ھذه Cوء و+��

  :ا>�� ا��(و +�� �م *د ��ون

��ذه ��ن ����، ��وا ا��ط�9/ �ن ����� ���و�� ����4 "ا��ن " ا��ذ  ـ 1���  :إ��ه 

�����د ا�� ر�/ ا�روح ��%�د ��� �� ��%�د �م  )أ( �
�، �صا��   "ا��ن " =ن وا�ز��ن، ا����ن +ن ا���زه ھو ��� ظل �ل 
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��4$� و�)وده أ�K)�ء �)@+�ن ا�(%�%)/، ھ)ذه ��)�ن ا���)�N ا��)�د أظ
)ر و*)د .�()دودة ا�� ر�/ وا��4س �(دود، ��ر ا=*�و��/ 

 �)�س " ا��
)ود أ�9)/ أ()د س���%ود��و *�ل �%د ا����ء، �� )�:ھو�� ( �و�ودا ا�و*ت �4س �� ��ن أ�� ا=رض +�� �����د

 و�)وده أ�K)�ء أ�)� أي ).13:3 �و(�)� ( "ا��)��ء �)� ھ)و ا�ذي ا����ن ا�ن ا����ء، �ن �زل ا�ذي إ- ا����ء، ا�� $�د أ(د

   �(�زه +دم +�� د��ل وھذا .�ذ�ك ���� أ��C ���ن �ل و�� ا����ء، �� ا�و*ت ھذا �4س �� ��ن ا=رض، +�� �����د

  

  . ا>�ر�ن ا=*�و��ن �6 ا�����/ د��و( �+� أ��C ود��ل �(�ز،

��)ر او �)� ��()دا ظ)ل �)ل �)�، و*�� �� ا���(دة ا���د +ن ا�� ر�/ ا�روح ��4$ل ��� ا����وت، ھذا +ن ��4$ل �م  )ب(��� 

��)ر أو ������)وت، "ا��)ن " ا�()�د �)�ن و�ذ�ك.��� وا(دا آ�ر��� ا�)روح ا�()�د �K)ل �)�س ������)وت، ا�:ھ)وت ا�()�د آ�)ر 

��  .ا�ط:ق +�� ��� ا��4$�ل أو ����4ك أKر - دا9م، ���ل ا�(�د ھو �ل وا��4$�ل، ����4ك  *��: ���د،

$9�$)�، ��
�)� �)ل ا()�4ظ *)د ������)وت، ا�:ھ)وت ا�()�د �)6 إ��  ـ 2�� ��()ول و�)م ���)وت، ا�)� ا�:ھ)وت ��()ول ��)م 

 إذ ا����)وت، أو ا�:ھ)وت �$)�9ص +)ن �$�9$)� ��ف�� �د�د ��9ن ��� ا�(�دھ�� �ن ���ون و�م -ھوت، ا�� ا����وت

�ر، أ()دھ�� ا��)زاج ھ)و ��س ������وت ا�:ھوت ا�(�د أن<�(� دون ����)/، �و()دة وا()دة ذات �)� ��)� و�ودھ�)� ھ)و �)ل 

���ل وذ�ك �M��ر، أو ا��زاج أو ا��:ط �
��)ل ا�:ھ)وت ھ)و ا�:ھ)وت ظ)ل و�)ذ�ك .وا�دراك ا��%)ل �4وق إ� ،�($9�$� 

��)ل ا����)وت ھو ��وتا�� وظل ،�($9�$� ��)� ا�(�دھ�)� �)Hن و�)ذ�ك .�)� �M��)ر أ()دھ�� +�)� أو +��
�)� �ط)رأ أن دون 

�����د ا�روح ا�(�د +ن أ��C ا���(�/ ھذه �ن ����ف ��:�� �)ؤKر ا���)د و(��)/ ا���د، +�� �ؤKر ا�روح (��/ =ن .���� ا


�ت �Hذا ا�روح، +�����ر �@ي ا�روح ا���ر �ن � �ن +�/ ا���د أ$��ت وإذا ،وا�� �ط �������ش ا���د  �ر رة��ا� ا=

��ول ا�روح  �رت ا���ل،���  .وا����9ب 

 �)� �)�ن �)��:، ا�()�دا ا���)�N �)� ��)� -�(�دھ�)� أ�� إ- �وھر��، ا��:�� ا�hھوت +ن ����ف ��ن وإن ا����وت إن  ـ 3

  .ا����ن ا�ن ��Cأ ����� وھو �، ا�ن �
و :ا��K�ن - وا(دة ذا�� ا���د


�)� �)ل و�$)�9ص $)�4ت �)� ���)ت ��)�، وا����)وت �)��:ھوت �%���)� أ�� إ- وا(دا، ��ن وإن ا����N، ا���د إن  ـ 4��. 
 �)ن ا��)��� ا����)وت وط��)� ا����)وت، و�$)�9ص $)�4ت أ�C)� �)� ���)ت ��)� ا�:ھ)وت، و�$)�9ص $)�4ت �)� ����ت

��رض، ��@Kر و- �(�ز، ��(�ز - ا�ذي ا��درك، ��ر ره��وھ � ھو ��ن ا�:ھوت، �
/ ��ن .ا��ط�9/ ��Mذا�)� وا����� 

 و*ت �� وا(د ���ن �� إ- �و�د - ا�ذي ا���دي، ا���د ذا ا����ن ھو ��ن ا����وت �
/ و�ن ..ا�و�ود ��  �ء �ل +ن

 وا� )راب ا�ط�)�م ا�� ا����N �جا(�� أن ا���م �6 ھذا ( .و راب ط��م �ن ا����ن، إ��� �(��ج �� ا�� �(��ج وا�ذي وا(د،

  .)ا����ره (ض�� ا����وت ا��ذ *د ��ن =�� ا����ر��، ��ن

������وت ا�:ھوت ا�(�د أن ��� ��NC �%دم ��� �� ،N�ر +��� ��ر�ب �م ا���K@� ي ا�:ھوت@� ھ)و ���4 ا�و*ت و�� �ؤKر، 

 �)د�و�� �)�ن و+�د�� ا=رض، +�� +�9 � ��ن +�د��و ا��ذراء، �طن �� ا����N ��ن +�د�� و�ذ�ك .دا9م ���ل (%�%� ا�(�د

�و()دة ���)و�� �6 وا(دا -ھو�� ��ن ا�%�ر، �� /(�
 -ھو�)� �)زال - ا>ن، ��)ده �)� وھ)و �)ل - وا�دراك، ا��%)ل �4)وق إ�

  .ا�����/ ا�و(دة ھذه ��Kل ���و��، �6 وا(دا

 �)ن +�$)را ���)ت ا��)� ا���)���/، رو()� �)ل �-ھو�) ��)ن �)م ا�$)��ب، +�)� �)�ت +�)د�� ا���)�N ��)د ��رق وا�ذي ھذا

 ا�:ھوت =ن ،)46:23 �و*� ( �hب ��� ا����ود+/ �رو(� ��� ا����ت ���ده ��(دا ظل �%د -ھو�� أ�� .���و�� +��$ر

  .ا�و*ت �4س �� آ�ر، ���ن �ل �� و�وده ���6 - ���ن �� �و�وده ��رض، ��@Kر و- �(�ز ��(�ز

 �)� أ�)�ن �)واء ا���)�ن =ن $)(�(�، إدرا�)� � �)درك أن ذا�� ��%�ء �ن ���ط�6 - ا�روح، +��م ا�� ا��%ل وإن وا����ن

 ا=�)ر �)�ن وإذا .ا��()دود ��)ر +)ن  )��9 �)درك أن ��)�ط�6 - وا��(دود �(دود، ��9ن ھو ا�روح، +��م �� أم ا���دة +��م

 +�)� إدرا�)� ��)�ط�6 �): ،"ا���)@�س ا��)ن " �)� )��)� /وا=�د�) ا�(�C)ر ا��)��م �)� ( � �)درك �)م إن ا����ن �Hن �ذ�ك،

 - ا�ذي ا�رو(�، ا����وت �ل ا���دي، ا����وت ھو ��س ا>ن، ا���د �� وھو ا����N، ���وت �@ن ا���م �6 ھذا ـ ا�ط:ق
 ا�)� أو رب،وا� ) ا=�)ل ا�)� �)د+و ���ل ا����ء �� �و�د - =�� ( ا�(����ت �ن ذ�ك ��ر أو  راب، أو ط��م ا�� �(��ج

 - رو(�)/ أ��)�دا ا=�وات، ��ن �ن *����
م +�د ا�%د���ن، أ���د ���ون وھ�ذا ،)ا���د�/ ا=+��ل �ن +�ل أي ���ر�/
  ).58 ـ42:15 �ور�Kوس1 ( ��
و و- ��زوج و- � رب، و- �@�ل

   ا�� ا�:ھوت �(ول ھو �س� إذن ������د ،"ا����د " ا�م ������وت، ا�:ھوت ا�(�د +�� ا����(��ن +���ء أط�ق و*د
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 (%�%�)/، و()دة �)� ا��)ذه، ا�)ذي ا����)وت �)6 و�وده �%ط ھو �ل �M�ر، أو �طور =ي ��ر�C أو �(�ز، �(�زه أو ���وت،

���ل �
  .ا��وا�ق �ل ��وا�ق �����س �ل $���4، أو � ذات �6 ����رض - ھذا �Kل وو�ود .وا�دراك ا��%ل �ل �4وق إ�
  

  ��/!ران ا��  قا�طر� أو ا�!داء
  ا���و�ض أو ا�!داء 'رورة

  

NCل - أ�� ��ف ��� ��� ا����و�)��/ و*دا�)�� +دا��)� �ط��)ب إ�4)�ء أو- �م إذا إ- ��F، ا����6 أو ا�4Mران +�� ��($ول � 

���4�/ ��ر��
م ��دم +�
� ��C�Mون ��ن �در�و�
� أو ا�(%�%/، ھذه �در�ون - ا�ذ�ن ��ن .�� ،�
 C)��9رھم ون�ر�() إ����


)� (د - أ�� و�ؤ�ن ا�+�زاز، �ل � �ر(�/ ���ز ��� وإن و�(ن .ر(��� ا�� ا=�ر ��رك ،��F وا����6 ا�4Mران �
/ �ن� 

 +�)� �ؤ��)� +��
)� ا�+��)�د ��)ون - ��)� ��)ن وا�4M)ران، ���$)N4 إ���)� ������ن ا��4��/ ھ� و(دھ� وأ�
� ا�ط:ق، +��

   :�%ول وا�وا*6 ا�(ق +�� ل� ا�� م، أو ا=�ل ��رد


)ل ()ق، �� �4رط و- ا��دل �%دس ذ�ك ا�� �����C/  ���� وا�رأ�/، ���ر(�/ � 
ور *�ض ا�� ُر��ت *C�/ أن ��4رض� 

��و*�)6 �رC)� - ا�)رؤوف ا�)ر(�م *��)� =ن �)�(�� ��)رئ �)وف ا�%�C)� ھ)ذا �@ن ���4 ُ�ط�9ن أن ���ذ�ب ��وز /(� ا��%و

 أ�C)�، و*)دوس +�دل ھو رؤوف ر(�م أ�� ��� � أن ��� :�%ول ���م ا���ق ھذا و+�� .- ط��� )ابا��و ( +���؟ ا�%��و��/


)� �����)6 �ؤھ��)� ا��� ا�و���/ ��رف أن *�ل ورأ�/، ر(�/ �ن +��� ھو ��� �4و��� �ط�9ن أن ��وز - إذا� ا��()�ف دون 

  �رى؟ �� ا�و���/ ھ� ��� و*دا���، +دا��� ��ط��ب


� (د - ا��� و*دا��� � +دا�/ �ط��ب ��4 أن ا�$��(/ وا=+��ل وا��و�/ وا�$وم ���$:ة ���ط�6 - أ��� ��� :ا��واب�. 
 $���4 �ل و�وا�ق ا��ط�ق ������ وذ�ك و�(���، ر(��� +ن  �ء �� �%:ن - و*دا��� � +دا�/ أن ��� أ�رى ��(�/ و�ن


��، �����6 ���ل ھ��ك ��ون أن ا��ؤ�د و�ن ( � أ��م وا�%�ول ��4Mران� �����6 ���ل ھ��ك ��ن إن إذا.ذ�ر�� ��� ���� =ن 

 �ط��ب إ��4ء �ن �د - ���(ري أو ا���و�ض، أو ا�4داء �ن �د - ،)+�ل �: ��و�� أن ���ن - � �� وا��(�/ ا�ر(�/ ��4$

�))ل أن ا��))�9ن ھ))ذا �))ن ط��))� ��))��زم ا��ط��))ب ھ))ذه وإ�4))�ء ـ))ـ +�))� +وC))� �))�9ن �وا�))ط/ و*دا�))�� � +دا�))/%� �((�+ �((�4� 

�ب ���(%� ا�ذي ا�%$�ص����� وأن ،" �دا�� ��ط��ب ��!�ذا �ط����� 
� �C�أ /��� � �)6 ���وا�ق أھ: ������ رو(�/ ط
�� ���4$ /��  .*دا��� ��ط��ب ��4�ذا ا�����/ ا=د


و ا���ر�/ ا��M/ �� ا�4داء أ��� /�Cد ا=(%�د وإزا�/ ا��ر���ل، �دون و��س ا��%�ذ ھو ا��ر��/ ا��M/ و�� .ا���و�ض د�6 �%� 

 د�)6 أي "�)داه " ا��()�ط ا�%)��وس �)� �)�ء �%)د �)�ل، ��)ر أو ��- ا��C(�/ ھذه ��ون و*د ا�:ز�/، ا��C(�/ �%د�م ��د �ل

���4)داء �ُ�)راد ا=ورو��/ ا���Mت �� أ�� .��K�/ ا �راه *د ��ون Kم و�ن �@�%ذه،  ��9 /(�� ا� )رف ا�)�رداد )ا=ول ( :�)ورأ أر

 ــ �وت أو أز�/ �ن  �ص إ�%�ذ )ا�را�6 ( ا��رھون ا� �ء ا����دة )ا���Kث ( ا=��ر �راح إط:ق )ا����K ( +��� ا�ُ���دى

�وا�ط/ ذ�ك و�ل /�)C� ود أو
�� ��.  


� ��� �4��� ا�(%�%/، ھذه Cد �و�� ا��� ا�+�را�Cت أ������
� وا�رد ��+:  


�، +��� ��ب �%وا��ن �%�د ا����ق، ا��Kل �� ذ�ره ا�وارد �%��Cا إن [  ـ 1%�� �)ل �را*�)ون رؤ�)�ء �)� ذ�)ك +ن �C: �ط

  ].و(دھ� ر(��� �ن �دا�6 إ��� و�%ر��� +�� �N4$ أن �� �ذ�ك رؤ��ء، +��� �را*ب و- �%وا��ن ��%�د - � ��ن .أ(����

 ��4ق - +�ل �@ي ا�%��م +ن ��زھ� ا�ذي ا�ذا�� ����� �� ��ن رؤ��ء، +��� *ب�را و- �%وا��ن ��%�د - ��ن وإن � إن :ا�رد

 - �����)� =�)� ا�ذا��)�، �وا$)� ���)دى - ھ)ذه ا�)�ط�+�� ��)ن  �ء، �ل ���ل أن ���ط�6 � إن (%� .و*دا��� +دا��� �6

)و .ا��واص ھذه �6 ����رض +�: ���ل أن )�
� (د - ا��� *در�� �6 ( ���ط�6� ) :K(�( - 6�ون أن ��)�ط(�� �(� أو ��ذ

����ن $��4ن وا���%��/  ا�$دق =ن ���را،�K ���. و��� أو ����ھ: ��ون أن ���ط�6 - و�ذ�ك�
 ا��دا�)/ =ن ا� )ر، �)6 �

����ن $��4ن ���/وا=�K �C�د - �ذ�ك، ا=�ر ��ن وإذا .��� أ� +�� +و�C ��9ن �وا�ط/ و*دا��� � +دا�/ �ط��ب إ��4ء �ن 


ذه ا�%��م +�� *�درا ��ون� 
 ُ���د �م �@�� ��
� ��ون ا��� ���در�/ *د���� � (ق ا�� ُ���د أن +�� *�درا ��ون أي ( �/ا��

 +�)� *�در�ن ��ر �(ن ط���� ،)ا�����/ ا=ر�6 $���4 �� � �6 ا��وا�ق (��/ ا�� ��� ���و رو(�/ (��ة ��ط��� وأن +���،


ذ�ن ا�%��م�   .��� �4ران �: وإ- ن،ا����� 

   +�� �دل ا=و�� ������رة .��ذب أن ���ط�6 �: � أ�� ��ذب، أ- ���ط�K�( 6: ( ا����ن أن إ��� ا� �رة ��در و���
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ه +�� �دل و���(ري ا��ذب، ا�� ا�����ء ا��(��/ +�� ��دل ا���K�/ أ�� ا��ذب، +دم +�� ا�%درة Vا��)ذب، +�)� ا��ط�)ق ا���ز 

  .�واه دون ��F ���ق �� اوھذ

  .ا��ذ���ن؟ أ(د �ط��� +ن �����و�ض �ريء ��9ن �%وم أن ا��دا�/ �ن ھل   ـ 2

 �ذ���ن +ن ا���و�ض ���ط��ون - ھؤ-ء =ن ا��ذ���ن، +ن ا���و�ض *��و�� �� �(ق ا�ذي ھو ا��ريء أن +ن �C: :ا�رد


م، +ن �
م �ض�����و �%وم �ن ا�� �(���ون ذوا�
م �� أ�
م إذ �ظ�رھم،�  :�%ول ذ�و

�دأ إن� /���ط��)ب ا�%�)�م +�)� و�وا�%)� *)�درا ا���9)ب �)�ن ط���)� �%��و���)�، ا��دا�)/ � 
د ���م ��دأ ا���� /(� �)رى �)ذ�ك .ا����

�))ب �))�، *C))�/ �)� ��4))� +))ن ا�))د��ع ��))�ط�6 - ا�))ذي ا� )�ص��� �((� ھ))ذا �))� ا��(��))/ ��))��6 و- +�))�، ��)د��ع *��و��))� ��9

�� ���زم �ل ا��$رف.   

��داده ا���Cن أو ا���9ب �%وم د��� �داد +ن  ���ز ا�ذي وا��د�ن /(� ��ر�)ب و�)� د��)� �)ن ا��)د�ن ���)ص و�)ذ�ك +�)�، ���

�ذل ا����ل وا���دي .+�
م +و�C أ����9 أ�ط�ء ���Y9 ���4 �� ��(�ل ا�C�4ل وا=ب .ا��دا�/ أ��م ��9و��/ �ن +���� ��4� 


م ����� ا��� �ل ھؤ-ء، �ن وا(د +�� ���رض �ن سو�� ــ ووط�� أھ�� +ن �د�/���
م و� �د ����+@�.  

 ��ز��)� أن دون إ��)�، و�%ر���)� +�)� ���4)و �)د+وه ����)� ��)ررا و*دا��� � +دا�/ �ط��ب إ��4ء +ن ����� +�ز�� أ��س   ـ 3

�(ث���  .+���؟ ��Kورا +���� ا����ذر �ن ن�� إذا ���� - +��، +و�C ا��ط��ب ھذه ��4 ��9ن +ن 

 ا��)ذ�ورة ا��ط��)ب +)ن �)�زل� *)د ��ون و*دا���، +دا��� �ط��ب إ��4ء +ن +�ز�� ���رد  إ��� و*ر��� +�� � +�4 إذا :ا�رد

 +دا�)/ �ط��)ب إ�4)�ء �)ن �4ر - �ذ�ك *دا���، أو +دا��� �6 ����رض ���ل ا�%��م +�� ُ�رَ�م أن F (� � ا�� و��� .�Cطرا

  .��ف ���� ذ�ر�� ��� ا�ط:ق، +�� ��� �:ص �: وإ- +��، +و�C آ�ر ��9ن �وا�ط/ أو ����وا�ط و*دا��� �

  .���؟  4%/ أو +ط�4 أ*ل � ��ون �
ل ��، ���و�ض ��ز�
م أن دون إ���� ا����9�ن +ن �K� �� N4$�را إ���   ـ 4

��واطK@� �(�4ر�� �(ت �N4$ ��رة =��� ا>�ر، ����ض ����C �����/ و��ن ���� � �����/ ��ن ا��%�ر�/ ��وز -  )أ( :ا�رد 

��$��(�� �@Kر�� �(ت ���*ب و��رة ��N4$، ��ف ��رر ھ��ك ��ون أن دون ا�� ر�/ /�$��)رر ھ�)�ك ��ون أن دون ا� � 

�ب إ���� ا����9�ن +ن �K� �� N4$�را ����H ذ�ك +ن �C: .���%و�/ ��ف���وط أو ���ء�
م ������� 

�، ��@Kر� در�/ �� أو 

�ب����%�9$��  �ور��  ���� ���� - أ�� +ن �C4: � أ�� .إ��
م �(ن ��ط�ء +�د�� +�� ا���س �N4$ أن �� ا���ط��/ ور�

�ب ��H)� ا=(وال، �ن (�ل �@ي ��M�ر و- ا= ��ء �ن  ��9(��
)/ �)ن ��)� $)���4 �)ل و�وا�)ق �
)/، �)ن ا��ط�)ق ����)� � 

 ا�ر(�)/ دون ����دا�)/ ������)ك *��)�� أو .ا�$)N4 (��)/ �� ا��دا�/ دون ا�ر(�/ ��را+�ة ����ھ: ��ون أن ���ن - أ�رى،

�� /��) ،/��ل ا��%و N4$� ن إذا�� N4$ط��)ب +)ن ����وز - ا��%�ب ��ن إذا و���*ب +دا���، �ط��ب �6 ����رض - ا�� 

 ا=�ر ��ن وإذا .ا=و*�ت �ن و*ت �ل �� ��� و+�دل ر(�م إ�� �ل آ�ر، و*ت �� و+�د- و*ت �� ر(��� ��س =�� .ر(���

 *دا�)��، �ط��)ب �(%%ت إذا إ- ��� ���و�ود ا����6 ا�� ���ل و- +دا���، �ط��ب و��ت إذا إ- ا�4Mران ا�� ���ل �: �ذ�ك،

  .+�� +و�C آ�ر ��9ن �وا�ط/ أو �وا�ط��� إ��

 ا��)��وس ھ)ذا وأن ا��وا�)ق، �)ل $)���4 �6 ��وا�ق ���، � و��C ا�ذي ا=د�� ا����وس أن أ����� و���C إذا أ��� ���  )ب(


�، ا��ط�9/ �ر�ط ا�ذي ھو ���4���)/ ��)ون ا�4$)ل ھ)ذا أن إذ و��)ك، ھ)ذه �)�ن ا�4$)ل ���ن - أ�� )أو- ( أدر��� ��%و�K�� 

 *د  � ��ون أن +��� ��ر�ب إذ (دو�K، ���ن - �� وھذا ــ $���4 �6 ��وا�ق ا�ذي ا=د�� ���و�� و��ن � ��ن ا��:*/ *ط6

�
������6 وا�ز��ة ��$وص ��N ���4 ا�و*ت و�� )�K: ( وا�ز�� ا��ر*/ +ن � �� �� ،�9��� �C*��� ��4� ��4��. ) ����K( 
 وھ)ذا وC)��، ا�)ذي ا=د�)� ا��)��وس +�)� ا��(��ظ)/ +ن ��� ��(�� أو +��
�، ��� �وا�%/ ��ون �ط����� +ن � ���وز إن

  .ذ�ر�� ��� ا���و�ض أو ا�4داء ��د إ- ا�4Mران، ا�� ���ل - �ط��� �ذ�ك، ا=�ر ��ن وإذا .:ن��ط وذاك ا=�ر

 � ��)�ط�6 - ���)ف �$)درو��، ���)� أ�ر �وا�ط/ ���+دام +��� ا��(�وم ا��ذ���ن ��ض +ن �$4(ون ا���وك إن   ـ 5
N4$ط�ة +ن ا��  ؟ا��(و ھذا +�� ا�


ذا �%و�ون ا�ذ�ن ا���وك إن :ا�رد� �)� ا��ط�%)/ ����دا�)/ أو ا= )��ص، ھؤ-ء ��را9م  �$�� ��@Kر�ن ��و�ون - ا���ل، 

��ص �ر�ط
م +:*/ �و�ود �� ��%��م �Cطر�ن ��و�ون أو ��
�، ا����/ ا=�:ق �%وا��ن  أو �:دھم، =�� أو ا��)ذ�ور�ن، 


م، ا�))� ا��))�س �))ن �ر�))ق ���))ذاب��:دھ))م �����))ب أو �))�� �((� ا��ط�%))/ رو(����))� �))K@((�� 6ر � ��))ن .دا���))/ ةK))ور أو ا�%:

�ط�������ل ���وب، ��ر أو ���وب *��ون ��رد ���ت �د�� ا��دا�/ أن ��� ،)��ف ���� ذ�ر�� ��� ( �@��
� ا���  �
 $)4/ إ�

/���K ��� إ��4ء ��ب �
�   ل،��� ا�%��م +�� �ر��� �ن ھ��ك ��س ذ�ك +ن �C: .وا=(وال ا�ظروف ���ت �
�� �ط��
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 +دا��)� �)6 ��وا�%)� �)��(ري أو *��و��)�، ا�$)N4 �)�ن إذا إ- �N4$ أن ���ن - Kم و�ن ��
م، �و�� أو ا���س ���ض �����/

  .ا��وا�ق �ل ا��ط�%/

م � �N4$ أن �ر�دون ا�ذ�ن إن �%ول أ��را�+ ،/���� =ن ذ�)ك، ��)ر ا�(%�%)/ ��)ن .�)ط(�/ �ظرة ا��ط�9/ ا�� ��ظرون 

�ل �M�ره، أو �����ء إزا��
� ���ن ا��� ا�%ذارة �Kل ���ت ا��ط�9/ �
   ��� ( � ��:ل إھ��/ أ��ر �و�
� ا�� �����C/ إ�
 أو ا��ط)�ة +)ن ا�$)N4 ���)ن - �@�)� ا���)��م �)ن �4)ر - �ذ�ك .ا���4د �ل ���دة ط���/ �ن ���6  ر ھ� ،)��ف ���� ذ�ر��


م��و���/ ��� و*دا��� +دا��� �ط��ب أو- ُو��ت إذا إ- �، ا�� �%ر� ��.  

 ا��ط�ة +ن ا�N4$ �� ا��ط�%/ ا�(ر�/ �� ��ون Kم و�ن *�د، �@ي ��%�د - ����� ��، � ��$ف ا�ذي ا��ط�ق ا����ل إن   ـ 6

���و�ض ُ��ز�
م أن دون ��.  


)� �ط�%)/ا� ا�(ر�/ ا�� ن��ظرو �
ؤ-ء ا���س، �ظر �� ا��ط�%/ ا�(ر�/ ھ� ���ت � �ظر �� ا��ط�%/ ا�(ر�/ إن :ا�رد�@� 

���، و*وا���� ا����ل +ن ا��ظر �Mض �ر�دون، �� ��� ���4ون  ا�ذي ا����ل�Kن �)ذ�ك ا�H(� /ھ)� �ظ)رھم �)� ا��ط�%)/ ا�(ر�) 

/�)���@و�6 ا� �
 .ا�)ذا�� ����)� ()دود �)� �ر�)د �)� �)ل ��� ��4ل ا�ذي ا����ل �
� �، �ظر �� ا��ط�%/ ا�(ر�/ أ�� .�����
 ��)ر  �$)� (C)ر�� �)� �%�ل أن أ��C ���ن - ا=د��/، $���4 �� ��� ��وا�%� � �$ �ر�ض أن ���ن - أ�� ���� ذ�ك�

  ).15:17 أ��Kل ( ا�رب +�د ��رھ/ �:ھ�� ا��ذ�ب و��ر9/ ا��ريء إدا�/ إن ا�و(� *�ل �%د ــ ��
� ��� ��وا�ق

 ا��� ا���(�/ �ن إ��� ا����ل ��(ث �ل ا�4Mران، +�� ا�($ول 
/� �ن أ���
� ا��را*�ل �%�م أو أ����4 +�� �%�و - �ذ�ك إ���

 �$)ورا��� +�)� �ؤ��)/ ا�4M)ران ا�)� �ظر��� ��ون - (�� و ��+�
�، ا��ط�9/ إزاء و*دا��� � +دا�/ �و*ف �6 �����ب

/�$�
ود�)� +��)� �($)ل - =��)� .ا��
�)/ ا�(%�9ق +�� �ل ا� �����)�ء وذ�)ك ��)�، ���()� ا�)ذي ھ)و � �)ل ا�)ذا��،  �(�+ 

��/ ا��وا��س وھذه .$/ا��� �وا�����K ،/�  .ا�ط:ق +�� ���دل و- ��M�ر - را�
  

�ـ:ة�  ا�!ـداء 
  

 ا���)دي، ا��)وت (�)م و*�9)ذ ��)� � ��4)ذ �)م أد���، �و�� و��ت +�
� ا���
� ا� �رة �ن أ�ل +�د�� آدم أن  ��ق ���� ذ�ر��

 �)�ن ا�)ذي ا=�)دي وا��%)�ب ا=�)دي ا��)وت �)ن أ�C)� وأ�%)ذه ا��)وت، ھ)ذا �)ن أ�%)ذه �)ل ا��$)��ن، (��)/ �� �� أ�ذره ا�ذي

 ذا�
)� (د �� ا�(�وا��/ ا�ذ��(/ ھذه ���ت وإن .+�� +و�C (�وان +�� ا��وت ��و*�6 وذ�ك ا>�ر، ا����م �� �� ����رض

 ھ)ذا و���)�ن ـ)ـ ا�4داء *وة  ر+� و*�9ذ ��تا�� �ذ�ك �، �ظر �� ُ+ظ�� ذ��(/ ا�� ر�زا ���ت =�
� ��ن ��4داء، ����/ ��ر

  :�%ول


�� �d+�راف و(واء آدم ا*��د ��د�� � أن ا�و(� ��ل���$���, +���، وا��دم & ��

�� ��د �ن أ*�$/ ��� ��و�ن ( وأ�

21:3.( ��� ا=*�$)/ ھ)ذه �$�;ق �م �  أن �$د�ق +���� و�ب �ذ�ك ا�$(�N، ����ھ� �� إ- ���/ �����ل - ا�و(� أن و

�ل ا��دم �ن � ����)ق �)ل ��4)رده، ��)دا ���)ق �)م و� .��)� ُ�$)�6 ��)� و*�9)ذ ��د و�ود ����زم $��+�
� ���ت و��� .& 

  .ا=*�$/ ُ$��ت ��دھ�� و�ن (�وا��ن، ذ�N �م �� �و���/ أ�� ا��ؤ�د ��ن إذا ا���د، ���وھ� (�وا��ت


)ذا ا��(�ط)/ ا�ظروف �@���� إذا ��ن� ��)رد ��)ن �)م  ا��)ذ�ور�ن ا�(�)وا��ن  ذ�)N �)ن ا�M)رض أن ��)� N(C�� ا��وC)وع، 


�� ا���4�ر �ل ا���د +�� ا�($ول�
�� ا���و�ض ���(ري أو ( �  :ا>��/ �<���ب وذ�ك وزو���، آدم +ن )

����)/ ا���د �ن أ*�$/ ���ق أن +��� ا����ر �ن ��ن �م ����/، ا������ن ��ق ا�ذي � إن  )1 ،�(C�د- وذ�)ك أ(� ذ�)N �)ن 

  .ا��ذ�ورة ا=*�$/ $�6 �� ��دھ�� ����دام (�وا��ن

 و�ن �(�ب، ا������ت �@�:ن ���� )و(واء آدم أي ( =�
�� ��،  �ء �� ا�(�وا��ن ھذ�ن �(م ����Kرا �م و(واء آدم إن  )2

�رر ھ��ك ��ن �م Kم� N�
�� *$د � أن �و- ا��ذ�ور�ن، �نا�(�وا� �ذ� أ�)� .ذ�ر�)� ��)� وا�رأ�)�، مآد +)ن �د�)/ أول ��4رة 

 و+��)�ء .�(�)ب ا�����)�ت �)@��ون ��)��وا ا�� )ر �)ن �)�%وھم �)ن أ�)� ،)3:9 ��)و�ن ( وأو-ده �)وح �
و ا��(م أ�ل �ن أول

j�ا���ر ���� +�)� و�)وده �)ن طو��)/ ��)رة ��)د إ- ا��()وم أ�)ل ��رف �م ا����ن إن �%و�ون �
م ا�(%�%/، ھذه �ؤ�دون ا�ط

  .ا=رض

��د ���� ��رى ��� ( ���4 +ن *دم آدم �ن ���لھ إن  )3( /)��   ��4�/ ��رف أن ا����ن �ن ��ن �� وط��� F، (�وا��/ ذ
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�
 ا�)�(%�*� �)درك أو  ا�(�)وان، ذ�)N ��4�)/ ��)رف (�)� �(�)� �@�)ل ��)ن �)م =�� ( ذا�� ��%�ء �ن �%د��
� Cرورة أو �%د��

�ب ���وت���ط�9/ أي  ،�
 وط��� .أ��� �ن ا=�ر�ن ھذ�ن +رف أ�� �د - �ل ،)���4 +ن ��4رة �(�وانا ھذا �%دم (�� �@��

� �ء ھو ���64 �م ا��ذ�ن ( ا�(�وا��ن �ذ�N *$د � أن أدرك أ�� �و- ���ر�
��، أ�وه ��ن �� �(�
 ��و�)� أن ،)ا���)د �)وى ��

  .ا�رأ�� و+ن +�� ��4رة

�ب و(واء �[دم ل�( أن ��ب ا�ذي ا��وت أن )أو- ( :��� ��NC �%دم ����� ،��
�ر�9�ن �(�وا��ن �(ل أن � ر�ب +$��� 

�Cو+ ��
   إن )��K�� ( .أ�رى �
/ �ن ار��Cه ا�ذي ا��(و +�� � +دا�/ ��ط��ب وإ��4ءً  �
/، �ن و(واء �[دم ر(�/ +�

 و�)ذ�ك ـ)ـ �(�)وا��نا نھ)ذ� ���)د �ط��
�)�، ��)�Y9 �ط� (ري��� أو +$���
��، +�� �ر�ب ا�ذي و(واء آدم +ري ��ر �

  .و*�9ذ ����ري إ��
� � �ر ا��� ا���9/، و����9
� ا��ط�9/ *$�ص �ن ا��:ص أ��س ا�4داء ��ل *د � ��ون
  

  ا7-�ء �&ر 4 ا�!داء
  

 و����دون إ��� ��%ر�ون ���وا Kم و�ن �د��، �ن  ر��/ أي �زول *�ل ��F ا��ؤ��ون ��� +�ش ا�ذي ا��$ر ھو ا>��ء +$ر


� ��N +�د�� >دم، ��دأھ� ��م ا��� ا�ذ��(/ أ��س +�� ��)��ذ /�  :��� ��� ��NC ��� ���4، +ن ���

 ،)4:4 ��و�ن ( ِ����
� و�ن ���� أ���ر �ن *د�
� أ�� ا�و(� و���ل F، ذ��(/ *دم )��ف ���� ذ�ر�� ��� ( ھ���ل إن  ـ 1
 �رة أول وھذه .)4:11 +�را���ن ( ��ر أ�� +�� �  
د ھذا ������ وأ�� أ����، +�� +�� �ر�C � أن �H���ن *د�
� وأ��

 ا���)�ن ھ)و �)�س �، �)دى ا��)�ر أن ��)� ��K� ��� NC�رة �وا6C و�ن .ا��%دس ا����ب �� "��ر " �@�� إ���ن ��
� ُ�و$ف

�����ب ا=�)دي $)�ص��% ا�)�(%�*� �)درك ا�)ذي ا���)�ن ھ)و �)ل ،)ا���)�ن ھ)ذا �K)ل ھ�)�ك ��س =�� ( ا��ط�9/ �ن ا�(�� 

�ط���ه. /��C���
� ��4رة +�� � أ��م ا�%�ول أ�ر �� ����د +�
�، �و��� ا�� و�Cء �ر���� ا�)ذي ا��$)ر �� و$���ه +�� 

��� ا�ذي ا��(و +�� +دا��� �ط��ب ���4ء وذ�ك ��
�، �%دم%�.  

��� ا��4ك �ن �رو�� ��د و�وح  ـ 2 �)�
�9م �ل �ن وأ�ذ ��رب، �ذ� +�� �(ر*�ت وأ$�د ا�ط�ھرة، وا�ط�ور ةا�ط�ھر ا�

،N� ا�)ذ�ن ���$)ر�� �)ن أ�C)ل �)�ن وإن �و()� أن ��� ��NC ا>�/ ھذه و�ن .)21:8 ��و�ن ( ا�ر�C را9(/ � ����م ا��ذ

�$�ر�� أدرك أ�� ��ر ا�طو��ن، أھ��
م�
م ��
:ك و���(ق ��ط�ء (�ل أي +�� أ�� ا�رو(�/ �K� ) ط�9/ =ن� ��ون - ا�

�4��� *)دم K)م و�)ن .ر(��)� ا�)� �ر�)6 إ��)� ا�
):ك، ھ)ذا �ن إ��ه � إ�%�ذ وإن ،)ذ�ر�� ��� أ��C وا��4ر و���%ول �ل �%ط، ل

N9��
�9م �ن ا�ذ�������ن +���� ا�ط�ھرة وا�ط�ور ا�ط�ھرة ا� �
  .F ��4رة �%د��
� ���ق ا��� ھ� و(دھ� أ�

���  ��م، �ن ���%رب � �� ظ
ر +�د�� ا��ؤ���ن، أ�و وإ�راھ�م  ـ 3 �)� ،إ�)ل ��)ت  )ر*� ذ�)ك ��)د (ل و��� .�كھ� �� �ذ
��� �)� ـ)ـ )18:13 ��)و�ن ( K��K)� �)ذ�(� ھ��ك ��� ��را، ��وط�ت ا�� ����� �%ل و+�د�� ،)8 ـ6:12 ��و�ن ( �� آ�ر �ذ

 .�)� (���)� و��)رس �، ���)د ��ن أ�� +ل أ��C ود��ل F، ذ��N9 ���4 +ن �%دم ��ن إ�راھ�م أن +�� د��ل ا��ذا�N ھذه و���ء
:C� ن ذ�ك +نH� � دم أن ��� ط�ب +�د��%� ��� ��)رد �)�ن ا�ط�)ب ھ)ذا =ن �ظ)را ��)ن .وا()دة �(ظ)/ ��)ردد �م ذ��(/، ا

  .)13:22 ��و�ن ( +�� �د�/ أو ا���، +ن +و�C ذ��(/ إ�راھ�م �%د�� .�� � � أراه ا��(�ن،

��ر�/ وو+ده ا�رب �� ظ
ر +�د�� وا�(ق،  ـ 4�� ،���� ��� �)� أ�)� �)ذ�ك ����)� ،)25:26 ��)و�ن ( ا�)رب ���م ود+� �ذ

  .أ�وه إ�راھ�م ��4ل ��ن ��� �واه، دون �� �ذ�N وأ�� ��رب،

 ��)و�ن ( "إ�)را9�ل إ�)� إ�)ل، " )ا�)م +��)� د+)� و���(ري ( ود+�ه �ذ�(� أ*�م  ��م، �د��/ ا�� ����� أ�� ��� و��%وب،  ـ 5

 ،)22 ص ا�$))(�ح ���))�ر ( "ا�ل " � ��))�� أ�C))� ا��ر��))/ ا��M))/ و�))� ،"� " ����ھ))� +�ر�))/ ���))/ "لإ�)) [" )20:33
   ا��م أ�� .وا(د )أ��C وا=را��/ وا��ر����/ ( وا���ر�/ ا��ر��/ ا���M�ن أ$ل أن ا�� � ����ا ھذا �� ا���ب و�ر�6

 .]"� �)6 ا����ھ)د " و���)�ه �)�F، ا����)ك �)� ا�)������ أظ
)ر +�)د�� ��%)وب، +�� � أط�%� ا�ذي ا��م �
و "إ�را9�ل "
 أ�)ره ��)� ا��)ذ�N و��)� �$)�د �)ذ�(�، ھ�)�ك و��� "إ�ل ��ت " ا�� �$�د أن �دة، ��د � أ�ره ���، ���ق +
د +�� و���ء

 �و�ف، ا��� �رى ��� �$ر ا�� �زو�� و*�ل .)8 ـ1:35 ��و�ن ( � �� ظ
ر ھ��ك =ن ،"إ�ل ��ت إ�ل " ا����ن ود+� .�

N�  .إ��
� طر�%� �� ��را�%� �@�� وو+ده � �� �ظ
ر .)1:46 ��و�ن ( F ذ��N9 ذ
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��دد ذ��N9 ُ�$�د أن +�د�� �ن ��ن وأ�وب،  ـ 6 �9���
� ��4د�
م F، أ� �)ن �)�
م $)در *)د ��)ون أن ���)ن �)� *$�ص �ن 


م ا�%$�ص ھذا �%6 - (�� ،)5:1 أ�وب ( ر���
م$� �� �ط@��+.  


م �ن ا$ط�4ھم ا�ذ�ن (�� ( ��� ر ا�ر(�/ �ظ
ر � ��ن أ���� +�� ا�ذي ا���دأ أن ��� ��NC �%دم ������ ا+�)را�
م ھو )


م�@��ب ا=�دي ا�%$�ص ���(%ون وأ�
م �ط�ة ��  .�4و�
م +ن +و�C ا�ذ��N9 ذ�ك ��د �%د��
م Kم �ط���ھم، 

  

  ا�� ـود�� 4 ا�!ـداء
  

 ��%�م ا�ذ��N9 ھذه و���ت ا����، ��و�� � أ+��
� ا��� ا� را69 و�ق إ�را9�ل، ��و �%د�
� ��ن ا��� ا�ذ��N9 4داءا� ھذا � �ل

  :ر9����ن *���ن ا��

 ا�د���)/، ا��وا�)م �)ن �و�)م �)ل و�)� �)وم، �)ل �)� F �%)دم ���)ت ا��� ا�%و��/ ا�ذ��N9 وھ� :ا����/ ا�ذ��N9 )ا=ول ا�%�م (

�
  :وأھ�

1(  ��)�ن ا�K)��� وا��)روف $)��(� ���)ل ا=ول ا��)روف :$)(�(�ن (و���ن �رو��ن �ن ���ون و���ت :ا��و��/ �(/ا�ذ 

  .)4 ـ3:28 ا��دد ( ا�� �ء�ن

2(  /)���رو�� ا�� �����C/ $(�(�ن، (و���ن �رو��ن �ن ���ون و���ت :ا���ت �وم ذ /)�� 8:28 ا��دد ( ا��و��/ ا�ذ

 ا�را()/ �)وم +�)� ُ�ط�)ق و�)ذ�ك ،"ا�را(/ " �����ھ� "ا���ت " ���/ أ�� ��/ أو (ول، ���+ �ر ا�ذي ھو "ا�(و�� [" .)10 ـ

  .]إ�را9�ل ��� �دى ا=��و+�/

3(  /)��  .)15 ـ11:28 ا��دد ( $(�(/ (و��/ �راف و���/ و��ش Kور�ن �ن ���ون و���ت :ا� 
ر أول ذ

4(  /)��       ا��)��/ ا�N($4 أ�)�م �)ن �)وم �)ل �)� وا()د، سو�)� $)(�(/ �)راف و���/ و��ش Kور�ن �ن و���ون :ا�N$4 ذ

�4
� أ�رة �ل ����
� ���ت ا��� ا����9�/ ا�N$4 ذ��(/ +دا ھذا ــ )25 ـ16:28 ا��دد (�� ) /��K� 2:16.(  

5(  /)��  .)5 ـ1:29 ا��دد ( و��س $(�(/ (و��/ �راف و���/ وا(د و��ش Kور �ن و���ون :ا�($�د ���ورة ذ

6(  /)��  .)10 ـ7:29 ا��دد ( و��س $(�(/ (و��/ �راف و���/ و��ش Kور �ن و���ون :�رةا��4 +�د ذ

7(  /)��   ������/ أ��م ���K�/ �� �%دم ��وس، 8و (و��� �رو�� 105و �� � 15و Kورا 71 �ن و���ون :ا��ظ�ل +�د ذ

   .)40 ـ12:29 ا��دد (

8(  /)�� ا��)دد( *�)�: أو ���)� �)س �)ن ��)ل ا�ر�)زي ��ط
�)ر� و��)���ل �)�ء، �)� �وC)6 ر��دھ� و��ن :ا�(�راء ا��%رة ذ

  .)10 ـ1:19

  :وأھ�
� ���، ����ز ا�ذي ا�ظرف (�ب �ل ا=�راد، �%د�
� ��ن ا��� ا�ذ��N9 وھ� :ا��$&�� ا�ذ-��K )ا����K ا�%�م (

1(  /)��
)� �@�� و��ن :ا��(ر*/ ذ��)وأ +�)د�� ��)K: ،)9 ـ)1:1 -و�)�ن ( �رC)��9 وا����)6 � ا�)� ا��%)رب أراد �)ن �)ل ّ� 

��د ا�ُ��ك �����ن ،���  .)4:3 ��وك1 ( �(ر*/ ذ��(/ أ�ف وا(د �وم �� F *دم أ

2(  /)��
� �@�� و��ن :ا��:�/ ذ� أو ( ����)/ �)� �%)دم أن أراد أو إ��)�، ��)��� أ�)داه إ(��ن =�ل � � �ر أن أراد �ن �ل 

���(ري /)�� و+�د ،)21 ـ 11:7 ،5 ـ1:3 -و��ن ( إ�را�� �� ا�����4 �� ر��/وا� �� ا��:ص +�� ��د-�/ ،)�طو+�/ ذ

 و��9)/ ا��%)ر �)ن أ�4)� و+ )رون إ�K)�ن +)ددھ� �):�/ ذ�)�N9 �%)دم F،  )�ره +ن ���ر أن ا���ك �����ن أراد ا�
��ل ��ر�س

  .)63:8 ��وك1 ( ا��Mم �ن أ��4 و+ رون

3(  ��)��
)� ا��)� ا=�)ور �)ن  ��9 �
وا +�ل �ن �H(داھم �@�� و��ن :وا�Kم ا��ط�9/ ذ� � �(
 ،35 ـ) 1:4 -و�)�ن ( +�
��ر F ُ�%دم ���ت ا=و�� ا�ذ��(/ أن ��ر ،)19 ـ1:5 -و��ن�+����ر �� �%دم ����ت ا���K�/ أ�� .����/ ا��ط�9/ �+�� ا��ط�9/ 

��  .أ��C � ا�� ���ء �ل �%ط، أ����4 ���س - ا��ط�9/ ��ر���ب =��� ــ ذ�
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4(  /)��
م، إ*���
م �وم ا��
�/ +ن ا���4�ر +�د �%دم و���ت :ا����ل ا���ر�س أو ا��لء ذ���+@� أ$)�(وا أ�
)م +�� ��د-�/ 

  .ا�ر�ز�/ ا���(�/ �ن )36 ـ22:8 -و��ن ( و��د��� F �%د��ن

5(  N9�� وا��$)�ب ،)20 ـ1:14 ن-و�� ( ��رأ +�د�� وا=�رص ،)8 ـ1:12 -و��ن ( ��د +�د�� ��=م ا���$/ ا��ط
�ر ذ


)�9م أو ا�� )ر �)ن �و�د ��ر �ل +ن ذ��(/ �%دم ���ت ا�ذ��N9، ھذه و+دا .)15 ـ1:15 -و��ن ( ���� ��%ط6 +�د�� ���ل� ا�

��))ر �))ل أ�))� .ا����))/ /((��
����4))� �%))دم ��))�ن ا�ط))�ھرة، ا�(�وا�))�ت �))ن  /(()�� �))ن ا���))ر دون =�))�، ،)17:18 ا��))دد ( ذ

�� ا�و-دة +�د ا��ط
�ر و�%د�م [ .F �%د��� ���ق ن�� ا����/، ا�(�وا��ت� ا�)ذي ا��%)�ب �)ن �)زءا ا�)و-دة أو�)�ع و$)ف �

�ب ا��رأة +�� � و*���� �
 ا���(�)/ �)ن ا=ول :���ط�9)/ �$)ور��ن وا��)�ل ا��)رص �رض أ�� .)16:3 ��و�ن ( �ط��9


��/ �ل ��ر �%د�م أ�� .ا���ط��/ ا���(�/ �ن وا����K ا�ظ�ھر�/،��� ��ر�6 �   إ�را9�ل ��� أ���ر أ�%ذ *د ��ن � أن ا�� �

 ��، ���� وأو�9ك ھؤ-ء �ن ��ر �ل أ$�N و�ذ�ك ،)29:12 �روج ( ا�4را+�/ أرض �� ���وا +�د�� ا�%�ل �ن و(�وا���
م

  .) 15 و2:13 �روج ( ����وت ����� *�Cؤه +��� �%6 أو �ذ��(/ ��4دي أن ا�وا�ب �ن ��ن Kم و�ن

  :�@�� �� ا�ذ��N9 ھذه �� �:(ظ�� ر��د و���

1(  �

� ا��رء ���م - ا��� ا��
و �ط��� +ن ُ�%دم ���ت إ�� ا���)س +�� ( أ�
� +�� �دل ا�ذي ا=�ر ���، $دورھ� ��د إ- 

  .ا=ول ا���ب �� ذ�ر�� ��� �، أ��م ذ�وب )ا���س ��ض �ظن ���

 -و�)�ن :�)K: ا*رأ ( ��+�
� ُ�ر�م أو ُ�%�ل أن ا�وا�ب �ن ��ن �ل ��، �4رة� �
� ��ن ��م +�دا ُ�ر��ب ���ت ا��� ا��ط��� أ��

 �)ن أو ا�)وط���ن �)ن )+�)دا أي ( ر���)/ ��)د ���)ل ا��)� ا�)�4س وأ�)� :"� *)ول +�)� ���ء وذ�ك )35:15 و+دد ،10:20

�))�ن �))ن ا�))�4س ��))ك �ُ�%ط))6 �))��رب، �))زدري �
))� ا�Mر�))�ء، �
��((  �((
 +))دد ) "و$C% ���(())تو� ا�))رب �)):م ا(�%))رت =�

  .ا���د �ل ا��ط�9/ +ن ا�����د و�وب ������ أن �ذ�ك � *$د و*د ).30:15

���4%راء رأ�/ ��ن �%�را، ��ن إذا (�� أ(د �%د��
� �ن ُ���4 ��ن �م ا�ذ��N9 إن  )2 N�� � م
��%د�م � N9�� ا��Kن، ر��$/ ذ

  ).22 ـ21:14 -و��ن ( ا����م أو ا�(��م �Kل

 =�)ل �%د�)/ أ�
)� ا����)6 �)دى ا��4
)وم �)�ن K)م و�ن �، ھ��ل �� ا�%�9م ا��(�س �ذ�N +�� �%دم ���ت �ذ��N9ا ھذه إن  )3

�ط��)�ھم، +��
)� و�%)رون رؤو�)
� +�)� أ�)د�
م �C)�ون �%)د�و�
� ا�)ذ�ن ��ن ��� ا�4Mران، +�� ا�($ول� ���%)�ل ر�)زا 

  ).4:4 -و��ن ( +�
م �د�/ أو ��4رة ���ر� ���ت Kم و�ن ا��ذ�ورة، ا�ذ��N9 ا�� �ط���ھم


)� أ�)� ا�)ذي ا� )�ص ��
)� �)زءا �@�)ل �)�ن ا��:�/ ذ��(/ إن  )4� ا����)6 �)� - )�را�
�� ر�)زا د�
�،*) ا�)ذي وا��)�ھن 

 و(ده، ��
� �زءا �@�ل ��ن ا=*داس، *دس ا�� �د�
� ا���ھن �د�ل - ا��� ا�Kم وذ��(/ .)38 ـ11:7 -و��ن ( � �H(��ن

 �)د�ل �)�ن ا���)�ن ا��ط�9)/ وذ��()/ ا��(ر*)/ ذ��()/ أ�)� .�د��)� دا9)رة �)� �و�)دون ا�ذ�ن ا���س إKم +ن ��9ول =�� ر�زا

��
�)ر ���)ت =�
)� ا��)ذ�N +�)� ُ�()رق ���)ت ا=و�)� أن ��)ر ـ)ـ أ(د ��
�� �@�ل ��ن ��م ا=*داس، *دس ا�� �د���� �(��� *ر

�ب ���/ ����ر ���ت =�
� ا��(�/ ��رج �(رق ����ت ا���K�/ أ�� ،)13 ـ 8:6 -و��ن ( ر�Cه +�� ��($ول F ط�ھرا�� 

�
��  .)30 ـ 24:6 -و��ن ( ا���د �ل � +ن ���دا ا=�دي ا��ذاب ���(%ون �ط�ة +ن ���

 أو ا��K�)ر أو ا���)روح أو ا����)ور أو ا=+�)� �)��(�وان +�)ب، �): ��ون أن ا�وا�ب �ن ��ن +��/ �$4/ ا�ذ��N9 إن  )5

��%د��)� ُ��)�N ��ن �م ، ... أو ... أو ��(و*
� أو ا��$�/ �رCوض أو ا=��ف أو �ربا= /()�� ـ)21:22 -و�)�ن ( F ذ

 �)��: ��)ون وأن �)ل �(�)ب، ط)�ھرا ��ون - أن ��ب ا���س +ن ��4رة �$�N ا�ذي ا��4دي أن ا�� ر�زا ذ�ك و��ن ،)25

  .أ��C ا�و�وه �ل �ن
� ���  �!داء�دم �!��� ا�ذ-��K ا���وا

  

وإن ���ت ا�ذ��N9 ا�(�وا��/ - �زال � Mل ا�� ا>ن �ر�زا +ظ��� ��ن �K�ر �ن ا���س �)� �):د ���)ددة، ��)ر أن ��)رة 
أ�ذت �� ا��طور ��ن ر��ل � �ن +
د ���د، و��� �%ف +�� ا=���ب ا��� أدت  �%د��
� =�ل ا�($ول +�� ا�4Mران

  : ا�� ھذا ا��طور �%ول

��� أن ا�4د�/ ا��� �$�N ����4�ر +)ن ا���)�ن ��)ب أن ��)ون ���د�)/ �)� �)�  :�ذ-��K ا���وا��� ��!داءـ  �دم �!��� ا 1
��/ و+%��/ ����/، ����� ا����ن رو(�/ ���دة وذات �واص أدو��� أن �4س . ا�%��/، (�� ��ون ����/ ����و�ض +��  
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� /����ن ھذه ا��)واص، إذا - ���)ن أن ��)ون �)� ذا�
)� ����)/ �4س ا�(�وان �C: +ن �و�
� د�و�/ - ��ود �
�، ھ� 
  .�4داء أ����ن وا���4�ر +�� أ��م +دا�/ �

إذا ���ت ا�)ذ��N9 ا�(�وا��)/ ��)ر ����)/ �)� ذا�
)�  :����ءل ��ض ا���س وھ��  :ـ  �دم �!��� ا�ذ-��K ا���وا��� ��!داء 2
  .���ن، ����ذا أ�ر � ��%د��
�؟����4�ر +ن ا�

إن ا����ن �� ا��$ر ا=ول ��ن - �%در ا�%�م ا=�:*�/ �%د�را $(�(�، ��� � 
د �ذ�ك ا����ب : +�� ذ�ك �%ول و��رد
j�ط�9/ �� ���4، أو �%دار ا��)�ءة ا��)� . ا��%دس و��ب ا���ر�و��دم �%د�ره �
ذه ا�%�م، ��ن ���ذر +��� إدراك ���Y9 ا�
�
��4�
� ا�� � 

م، �ذ�ك ��ن �ن ا��د. �و��
� أن ��دأ � وھو ا�(��م ا��)�رف �ط�)�ع ا�� )ر وط)رق ���)��
م و�
)ذ��


)� وإدرا�
)�ا�Hظ
�ر �طورة ا��ط�9/ وو���)/ +و�
�و�)�9ل ���و�)/ ��)�ط�6 +%)و�
م ا��دا9�)/ � �(
�وذ�)ك ��$)و�ر . *
��� ھ� ا�()�ل �)� ������)� ( ا��وت ا�ذي ھو ا�����/ ا�(���/ ���ط�9/ ���ل ����
م رؤ��� ���و�
م و�
م �ر��ه ��%و�
م 


م ���ط��ون إدراك �د�ول ا�$ور *�ل إدراك ���� �= ،�
�<ط�4ل ����H� ،:K �%دم �
م ا�$ور *�ل ا�����ت ا����رة +�
  و��� ��ن ا�(�وان ھو أ*رب ا�����9ت ا�� ا����ن  �ورا ���را(/ وا=�م، ��� �ظ
ر +��� �وCوح ). ا�����ت ا��ذ�ورة

  

. وا��وت، ��ن �ن ا��د�
� أن ���ن � ���ط�ة �� ���(%و�� �ن +ذاب �$ورا �� ذ�)N (�)وان و(ر*)�+:��ت ا�(��ة 
�ب �ط���ھم، ��ن �ن ا�وا�)ب أن ��و�)وا ��)�ن ھ)ذا ا�(�)وان��، ��)ن � �)ن �)�ب ا��ط)ف و�ن Kم ���وا �در�ون أ�� 

�� ��4رة +�
م N�� م
ون � =�)� ��)ل �
)م طر�%)� ���):ص �)ن و� )�ر. و�ذ�ك ���وا � �رون � ��+/ ا��ط�9/. +��
�
$�$*.  

3 ����Hر�%�ء ا�� ر أد��� ورو(��، أ�ذوا �در�ون ����/ ا��ط�9)/  ��ن: ـ  أ�-�ب �طور ا7راء �ن ( � ا�ذ-��K ا���وا
�
�در�)وا أن و�ن Kم أ. و�@K�رھ� ا� ��6 +�� �4و�
م، ��� أ�ذاوا  �در�ون �دا(/ ا���ءة ا��� �و�
و�
� ا�� � �Hر���

و*)د $)�دق � . ا�ذ��N9 ا�(�وا��/ - ���ن أن ��ون �� ذا�
� ھ� ا�4د�/ ا��� *$)دھ� � ���):ص �)ن +%و�)/ ا��ط�9)/
�ك، �)Hن �(ر*��)ك ھ)� دا�9)� *)دا��. ا��6 ��  ��� �@���م ":+�� إدرا�
م ھذا �%�ل �- آ�)ذ �)ن . - +�� ذ��9(ك  أو

�)/ ( ، =ن �� (�)وان ا�)و+ر)�داء أي( ���ك Kورا و- �ن (ظ�9رك أ+�دة �Mل ا=�)وف ، )أي ا��(�
)�9م +�)� ا���... وا�
 "ُ+�� �� �وم ا�C�ق أ�%)ذك ����)د��اذ�F N (�دا وأوِف ا���� �ذورك واد. ھل آ�ل �(م ا�K�ران أو أ رب دم ا���وس

��(ر*/ - �ر�C. �ت أ*د�
�إ- ��و. =�ك - ُ��ر �ذ��(/ "و�ذ�ك *�ل داود ا���� �رة F . )15ـ �7:50ز�ور  ("    

��)� أ�%)دم ا�)� ا�)رب وأ�(�)� ��d)� ا���)�؟ ھ)ل أ�%)دم  "�� ���ءل ���)� و�)�ن ��4)� *)�9: و���� ا��. )�16:51ز�ور  (
ھ)ل أ+ط)� ��)ري +)ن ��$)���، ! ھل ُ��رV ا�رب �@�وف ا����ش، �ر�وات أ�
�ر ز�ت؟! ��(ر*�ت، ���ول أ���ء ��/؟
��  ( "!؟�Kرة ��دي +ن �ط�9/ ���4�7، �6:6 .(  

ھذا ھو �� ا��
� إ��� ا=����ء ا�ذ�ن ���وا �ؤ��)ون �)�F و����)ون �)ل �)� �)� و�)�
م ����)وا �)ن +%��)� و�($)�وا +�)� 
 ،����� ���وا ��Kرون �ن ا�$�وات وا=$وام وأ+��ل ا�ر(�/ وا�(��ن و�%د�م ا�ذ��N9 وا�%را��ن، و�6 ذ�)ك ���)ت Kوا


ذه ا�و��9ل �4را�)��ط���ھم +�� ا�ر�م �ن *�� �
�)ذ�ك *ط�)وا ا=�)ل �)ن �
)/ ا�%�)ول . �
� أ�Kر وأ �6 �ن أن ��دوا �
+�� +$�ه و- ����M)�  )� (��ر�6C� N��$� . 6 �ده +�� ����� )أي ���� و��ن � (��س ����� " أ��م �، �%�ل أ�وب 

����� *ط�وا ا=�ل �)ن و�)ود إي �د�)/ . )1و 33:9وب أ� ( "+�د �؟) إذا( ا����ن ���ف ���رر  ":و*�ل أ��C. "ر+
و�ر��/ ھ� �د�/ �4و�
م، �Mَِ�%ت . ا=خ �ن �4دي ا����ن �داء، و- ��ط� � ��4رة +�� "�%�ل داود ا���� . +ن �4و�
م

�))� أي أن ا���))�ن - ��))�ط�6 أن �4))دي أ�))�ه ا���))�ن �
�))� ���))ت +:*))/ ا��(�))/ ا�. )8، �7:49ز�))ور  ( "ا�))� ا=�))د

��، =ن ا�4د�/ ا�(%�%�/ ���ت �� ����ول ا�� ر +�� ا�ط:ق ���) ���� ���� NC��� ���( . �(�+ N�(و*)د $)�دق ا���

��)�  ( "أو �;�ذا ��ط; ا���;�ن 4;داء �;ن �!�;)؟��ذا ���64 ا����ن �و ر�N ا����م ��� و��)ر ��4)�،  "ا+�%�دھم �%�ل 
26:16( .  

�رة +�� ھؤ-ء ا=��Cل، و �ورھم �����ز +ن ��ر�/ ا�4د�/ ا�(%�%�/ ا��� �$)�N وا�(ق أ�� - �را�/ �� ا���:ء ا�(
�
أ�� ا����دون . ����4�ر +�
م، =�
م ��@Kرھم �%دا�/ � �@Kرا (%�%�� ���وا �رون ا��ط�9/ ��� ھ� ��ل  ��+�
� و�طور�

ا��
ل ا�($)ول +�)� ا�4M)ران �وا�)ط/ رؤ�/ ا��ط�9/ �� ھذه ا�$ورة، و�ن Kم �ظ�ون أ�� �ن  +ن � �: ���ط��ون
  ��ن �و �ط��وا ا�� ذوا�
م �� �ور +دا�/ � و*دا��� ا����ن. أي +�ل �ن ا=+��ل ا��� �ط�%ون +��
� ا=+��ل ا�$��(/
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م +�)زھم ا���)� +)ن �()و �ط��)�ھم، ��)ل أ+�)��
م �- (د �
�� ��� ��ل ھؤ-ء ا=� �K(� ل، -�)�ط�+وا أن �)در�واC
و�ل �)� إ�)� ھ��)ت، =�)� إ��)�ن  "���ر��
م ا�د���/، و�$رخ �ل وا(د ��
م ��� $رخ إ ���ء ا���� *د��� ا���ر�/ و

، و��
�@وا ���� �ذ�ك ���ر�)/ ا�طر�)ق ا�)ذي أ+��)� � )5:6إ ���ء  ( "ن��س ا� �4�ن وأ�� ���ن ��ن  �ب ��س ا� �4�
�:ص �ن +%و�/ ا��ط�9/ و����9
� ا� ���/، وا�ذي ���و�� �� �ء �ن ا��4$�ل ���� ���إ �)�C�.   

  :أ�� ا�+�راض ا��و�� Cد ھذه ا�(%�9ق �4��� ��� ����� وا�رد +���

ا��)��ق ا� )�رة إ��)�، �)دل +�)�  )15ـ �7:50ز�ور  (ـ   إن +دم ط�ب � =ي ذ��(/ �ن ��� إ�را9�ل ا�وارد ��  1

))ود ��))� أن . ا�($))ول +�))� ا�4M))ران+))دم C))رورة �%))د�م ا�))ذ��N9 =�))ل ��� �((�C))�وا  "*))ول � +�))� ��))�ن إر��))� ا��

)9���م و- أو$��
م �)وم أ�)ر��
م �)ن أرض �$)ر �)ن �
)/ �(ر*)/ �م و��وا �(��، =�� �م أ��م آ���9(ر*���م ا�� ذ
/)��  .�دل +�� و�وب +دم �%د�م ا�ذ��N9 ا��ذ�ورة )22ـ 21:7إر���  ( "وذ


))�، �))�س ا��
))� +))ن �%))د�م ا�))ذ��N9 �)رى  )15ـ  �7:50ز�))ور  (�))��ر�وع ا�))� ا>�))�ت ا�))واردة �))� : ا�)رد�أن ا��))راد 
��($ول +�)� ا�4M)ران، �)ل ا�����)� ا�)� +)دم ا�)�ط�+/ ا�� )ر أن �%)د�وا ا�ذ��()/ ا�����)/ +)ن �ط��)�ھم، �)Hن � �)و�� 

 ��4��
م ��د ھذه ا>��ت �ـوا�د��ل +�� ذ�ك أن � ( )9ـ  5:10+�را���ن  (�د��رھ� Cن ��/ �%ر� 600ر�(�� �(�+ ��
إن *)ر��م ا=+�)� ذ��()/، أ��)�س ذ�)ك  )را؟ وإن *)ر��م  ":�:�� ا���)� +�)� �%)د�م ا�)ذ��N9 ا��)� +�)ب ��
)�، �%)�ل �
)م

�� ( "ا=+رج وا��%�م، أ���س ذ�ك  را؟:� 8:1(.  


� ��س )22ـ  21:7 (��� أ�� ���ر�وع ا�� ا>��ت ا�واردة �� �4ر إر��� �ع ا��
ود +ن و�وب ا����، �رى أن ا��راد 

م F وإ$:ح طر*�م أ����، =�
)م �)��وا �ظ��)ون ا�Mر�)ب وا���)�م وا=ر��)/، ��)� �)��وا ���ل و�وب �و ،N9���%د�م ا�ذ


م ا�� �)9��  .)15ـ 1:7إر���  (!! ���4ون د��ء ا=�ر��ء و�ر�Cون وراء ا����دة ا�و�K�/، و��د ذ�ك ���وا ��%د�ون �ذ

  
 ا�!�دي�وا4رھ� 4ا��روط ا�وا(ب   

� ����� �����  وإ�
  

+ر��� ��� ��ف أن ا=����ء وھم $4وة ا���س، +�زوا +ن ا�ھ�داء ا�� ا�4د�/ ا��)� �$)�N ����4�)ر +)�
م، +�)� ا�)ر�م 

م ا����ددة، ��� ا���ب �� ذ�ك؟)9��  �ن أ$وا�
م و$�وا�
م و$د*��
م وذ


م و�دوا و�وب ا ���ل ھذه ا�4د�/ +�� ���زات: ا��واب�= ���و�ذ�ك ���(ث ���� ��)� . ���ذر ��%�%
� �� �ظرھم ط
+�� *در �� ���6 ا����ل أ��م +%و���، +)ن ا� )روط ا�وا�)ب �وا�رھ)� �)� ا�4د�)/، أو �)��(ري �)� ا�4)�دي، (�)� ��)ون 

�@�ره، إ��4ء ��ط��ب *دا�/ �أو ���(ري +�� �(�ل *( *�درا +�� ا���4�ر +ن �ط����� ��4�را (%�%��  �
 ا��� - $�$
�
� /��
  .وا����6 �(Cرة � ، (�� ���ن ا�)$ول +�� ا�4Mران�(

  أوF ـ ا��روط ا�وا(ب �وا4رھ� 4 ا�!�دي

ـ  ��� أن ا�4د�/ ��ب أن ��ون +�� ا=*ل ���و�/ �� *���
� �� �ء ا��ط�وب �داؤه، و��� أ�)� - ��)�وي ا���)�ن إ-  1
  ��K� ن ا�����9ت ���دإ���ن���� و���و��، �)ذ�ك ���4د�)/ أو �)��(ري ا�4)�دي ا�)ذي �$)�N ����4�)ر +)ن =�� ��س �� �ظ�ر 

  .�4و���، ��ب أن - ��ون (�وا�� �ل أن ��ون +�� ا=*ل ا�����

وذ�ك ���ذر و�ود ��ٍد ��ل وا()د �)ن �:�)�ن ( ـ  و��� أن ھذا ا��4دي ���ون ��د�� ��س ����ن وا(د �ل ��ل ا���س،  2
  .��ب أن ��ون *���� ���د�/ ��ل ھؤ-ء ا���س). �م، �� �ل ا��$ور وا��:دا�� ر ا�ذ�ن ��� ون �� ا���

، ��)� ا�)�ط�ع أن ��)ون )ض و�ود �Kل ھذا ا��)�س+�� �ر (�و ��ن ا��4دي �ن ��س ����ف +ن ����� ـ  و��� أ��  3
،��+ ���ب أن ��ون وا(دا �ن ، �ذ�ك ���H �6 +ظ��� ا��� ذ�ر��ھ� �)=ن ا���9ب ��ون �ن ��س ا�ذ�ن ��وب +�
م (��9

�����.  

  ـ  و��� أ�� �و ��ن ا��4دي ��ط���K� �9، ���ن �(رو�� �ن � ووا*�� �(ت *�Cء ا�%$�ص ا=�دي �ظ�ر��، و-  4
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���ط�6 ���� �ذ�ك أن ��%ذ وا(دا ��� �ن ھذا ا��$�ر ا��ر+ب، =�)� ��)ون ھ)و ��4)� �(���)� ا�)� �)ن ��%)ذه ��)�، �)ذ�ك 
  .و�� وا(دا �ن �����، ��ب أن ��ون ����� �ن ا��ط�9/ ��وا ��������4دي �6 و�وب �

و��� أن ��وه �ن ا��ط�9/ وإن ��ن أ�را �����، - �%وم د��: +�� �����، و������� +�� أھ���� ���ون ��د�� ـ)ـ �)[دم ـ   5
ا=رض �%ط ��
�، �ذ�ك - �K: ر�م أ�� ُ��ق ����� �ن ا��ط�9/ ��ر أ�� �م ��ن ��$و�� ��
�، =�� +�د�� +�ش +�� 

�C�أ �
�ت ���د��ل ا����� أ�� ��$وم ��K� ل ��ب أن�  .���4 أن ��ون ا��4دي ����� �ن ا��ط�9/، 

6 F �(��� �(�����و )�ص �)�س ���)� ���4)� �)ل ���)� F، - �()ق �)� . ـ  �C: +ن ذ�ك، ��� أ�� �و ��ن ���و*�، ���ن 
�$� ��ر ���وق ��� ��ون �ن (%� أن �%دم ���4 �%د�م ���4 �د�/ F +ن إ���ن ��، إذا   �C��4دي ��ب أن ��ون أ���

  .��4رة

ـ  أ��را، ��� أ�� - ���ن ا�($ول +�� ا�4Mران وا����6 ���و�ود �� (Cرة � إ- إذا �م أو- إ��4ء �ط��)ب +دا��)�  7
�)�وھ� (�)� ��)�ط�6 إ�4)�ء �ط��)ب ا=و�)� و*دا��� ا��� - (د �
�، إذا ����4دي ��)ب أن ��)ون أ�C)� ذا ����)/ - ()د �

��Hداد�� �(��ة رو(�/ �ر*� ��� ا�� در�/ ا��وا�ق �6 �  /���Kوإ��4ء �ط��ب ا� ،��+ �Cط�9/ +و���(�ل �ل *$�ص ا�
  .�� $���4 ا=د��/ ا�����/، ��� ذ�ر��

ا����)وق �)� ذا�)� و��)ر ا��()دود ��رى �ن ��ون ھذا ا��4دي ا��ظ�م ا�%در، ا����� �ن ا��ط�9/ وا���$وم ��
�، ��)ر 
�� ������، (�� ���ط�6 ��طو+� أن ��4 �ط��ب +دا�/ � ا��� - (د �
� +و�C +��، و���ث ���)� أ�C)� (�)�ة رو(�)/ 

)ذه �
)ذه ا�$)�4ت أو ��)�ط�6 ا�%�)�م ��ر*� ��� �در�)/ ا��وا�)ق �)6 � �)� $)���4 ا=د��)/ ا��)���/، و�)�س �)ن ��$)ف 

  !��ب ا������� ا�����زة ��ب أن ��ون ھو �؟�
ل ھذا ا��4دي ��ا=+��ل �وى �؟ 

  .(%� إ�� ��ؤال �ط�ر، ��ن �وا�� واNC �ل ا�وCوح، و- �4ر ��� +�� ا�ط:ق

  

������ ����ق ا��روط ا���-��: �1��  إ�

�)�ذه ھ)ذا ��)ذر +��)� ا�إن إ���ذ � ���و�� �ن ����� ���ون ��� ��د�� ���، �C: +)ن أ�)� أ�)ر - ـ   1�H� �(�H� ،�(��%�)�م 
(�))ب �%))د�را��� ( =ن ا�:ھ))وت - ��(�))ز �(�))ز، إذ أن و�))وده �))� ��))�ن . - ��($))ر �))� ��))�ن �))� )أو- (ا����))وت 

��ذه ھذا ا����وت، - �4%د  ��9 �ن ��ده ا�ذا��، ) ��K��. ( - ���6 و�وده �� ���ن آ�ر �� �4س ا�و*ت) ا�� ر�/�H�إ�� 
إن إ���ذه ھذا ا����)وت أ�)ر ��ط��)� ر���)� �)� أن ) �K��K( ���رض ��ز��دة أو ا��%$�ن +�� ا�ط:ق =ن ھذا ا���د - 

��ون ��� ����)� +:*)/ (%�%�)/ ��)�، إذ - ���)ن أن �%)وم �
)ذه ا��:*)/ *��9)/ إذا ظ)ل ���)دا +)ن �)دار���، وظ���)� �()ن 
���د�ن +ن ا��وا�ف ���.  

" ا�:ھ)وت" اد �� ا�ط���/ ا�� ر�/ ��� �(و�� �ن ��د و�4س وروح، أ�� ���)/ ، ُ�ر"ا����ن" �$در �ن " ا����وت[" 

� �وھر �، و�وھر � ھو +�ن ذا��، =�� - �ر��ب ��� +�� ا�ط):ق�
� +�� وزن ا����وت وا���روت، ُ�راد � .

  .]أ�� ا=�وھ�/ �
� �$در ���وب إ��� �����، �Kل ا�4رو��/ ا����و�/ ا�� ا��4رس

��و ھذا ا����وت  وا� رط ا���صـ   2��، =ن � +�)د�� ���)ذ ���4)� ���)و�� - �ن أي ��ل ���ط�)/ - ��)�(�ل �(%�%)
�
و��)� أن ا�ط���)/ ا��)� ���)ل ا�)� ا��ط�9)/ - . �(��ج ا=�ر �� ��و�� ا�� �ذرة (��ة �ن ر�ل ��، =�� ھو ا�)��ة �(�4

 ،�(((���ن ا�ط���)))/               إذا �)))ن ا��)))د�
� أن ��)))ون ھ)))ذا ا����)))وت ����)))� �)))���%)))ل ا�)))� ا���)))�ن إ- �وا�)))ط/ ا�����)))ل ا�ط
�ب ����� ا�ذا�� *�درا +�� أن ��ون ��$و�� �ن ا��%وط �� ا��ط�9/ا� ر�رة�� �C�و��ون أ ،.  

�(%�%)�، (���)� �C)6 ـ  وا� رط ا���ص �و�وب ���واة ��4)� ��4و�)�� �)� ا�%��)/، �)ن ا��)
ل +���)� إدراك إ�����)/  3
��� أن ���وت � �C: +ن �و�� �%�ر�� �� �ل ا�*�ران، ا=�ر ا�ذي ���ل *���� - (د �
� +�� ا�ط:ق،، �Hن ھذا أ��

  .ا����وت *دوس �ل ا�%دا�/، وا�%دوس أ+ظم �ن �ل ا��ط�ة ��� - �%�س

�ن ا��د�
� أن  )ن ��أو ���(ري ��و�� ��ر ���وق �وا�ط/ ��9 (ـ  وا� رط ا���ص �و�وب ا��:ك ا��4دي ����و��  4
�
  .��وا�ر ���، =ن ھذا ا��4دي ھو �، و� ھو ا����ق ��ل ا= ��ء و����

  ـ  وا� رط ا���ص �و�وب ا(���ل *$�ص ا��ط�9/ +و�C +�� إ��4ء ��ط��ب ا��دا�/ ا��
�/ ا��� - (د �
�، �ن  5
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�و$�4 ھو �، �(�ط ��ط�� ��= ،�C�أن ��وا�ر ��� أ �

� �� ا����وت ا�ذي ا��د�%�%)� �C�ب ھذه ا��دا�/، و���ط�6 أ
�ذه��.  

ـ  وا� رط ا���ص �و�وب ا��ط�+�� أن �ر*� ��� �� (��/ ا��وا�ق �6 �، �)ن ا��)د�
� أن ��)وا�ر ��)� �)ذ�ك، =�)�  6
/�

ذه ا���  . �� ذا�� ھو �، و� ھو ا�ذي ���ط�6 ا�%��م 

  .ا�رھ� �� ا��4دي ���ت ��%و�/ �(�ب، �ل و���ن �(%�%� �و���/ ��%و�/ أ�����C �%دم �رى أن ا� روط ا�وا�ب �و

  

د " -� �� ا�!داء     أد�� ���-�� ��5 �!ر.
Fدة ا��وراة:  أو� �  

  

1  (F ��و��� ��در ا� �رة إ��)� أن �)داء � ، )13:15: �روج (" 4د��)�ر د �رأ��ك ا� �ب ا�ذي :" *�ل �و�� ا��
�ن ُ�راد �� �داء أروا(
م، �%در �� �)�ن ُ�)راد �)� �)داء أ��)��
م، أو �)��(ري إ�%)�ذھم ا��
د ا�%د�م، �م �� �ض ا�� ر ���

أ�� �داء � ���، ����� ا(����� �� ���4 �ل �ط����� ��%�ذ�� �ن ا�%$)�ص ا=�)دي ا�)ذي ��)�(%� . �ن ا��وت �و���/ ��

� ��م ُ���ن ����) ��� ���� NC��� ���( إ- �� ا�/�)���.  

 ،�(Cا��وراة �)� ا�)ز�ن ا��� �� �
� /$��
ذه ا��
�/، �ذ�ك �رد ا=���ل ا����ن �ظرا =ن � *$د ��ذ ا=زل أن �%وم 
��د ذ�ك ���
)� ا��()دث +)ن أ�� إذا . ��� ��NC �ن ھذه ا>�/، و��� ��%��وردت �� $)�M/ ا��C)�رع، ���)ون ا�ُ�)راد 

��/، =ن ا�����ر +)ن ھ)ذه ا�(%)�9ق ُ�$)�غ �)� ا��4)ل ا��C)�رع ��)� ھ)و ا�4داء أو ا���4�ر �(%�%/ �ن ا�(%�9ق �Kا� /�
ا��
و�ن ھ)ذه ا>�)/ ���K�8:21(  N(C�/  (" 4د�ت �� ربا�4ر � ��ك إ�را9�ل ا�ذي :" و*�ل �و�� أ�F �C. ��روف �د���

  .��� أ�� - �4ران إ- ��د ا�4داء ــ وھذا �� ��4ق �6 ا�(ق �ل ا���4ق

��را=  2 ( "�ل �ن ھ�@ *��/ �ط�ب � ��!ر �نا�رب $��N " *�� ا���ك ا��%� و*�ل (ز)  2�  .)19،  18:30��م ا

  .)28:33أ�وب  (" ���4 �ن ا���ور ا�� ا�(4رة، ��رى (���� ا��ور �4دى" و*�ل أ�وب +ن � )  3

4  ( ��" ���4 �ن �د ا�
�و�/ �!دي� � إ��" و*�ل أ��C . )�22:34ز�ور  ("�4وس +��ده  �4ديا�رب " و*�ل داود ا��
       "�)ن ا�(4)رة (���)ك، ا�)ذي ����)ك ���ر(�)/ وا�رأ�)/ �!;ديا�)ذي :" ��� ��ط)ب ��4)� *)�9: +)ن �). �15:49ز�ور ( 
�!;;ر �� ;;����$))��� أ�))ت " و�))ذ�ك ��ط))ب � �))��%ول . )�5:25ز�))ور  (" $+&;;إ�))� " ، =�))� )�4:103ز�))ور  (�       "
وا��)):ص ا��%$))ود ھ�))� ھ))و ا��)):ص �))ن ا�C))�%�ت وا>-م، ��))� �))راد �))� ا��)):ص �))ن ا��ط�9))/  )�3:65ز�))ور  (

�
  .و����9

5  ( �(�إ )���ء  (" ��%)وب 4;دى ا�)رب *)د:" و*)�ل أ�C)�. )4:47إ )���ء  (رب ا���)ود إ�)��  �4د��;� "و*�ل إ ���ء ا��
وا���ر ھ)و ا��)�دل، وا����)ص ھ)و  )21:45إ ���ء (  "، ��س �وايو�$�صإ�� ��ر " و*�ل � +�� ����� . )23:44

Y9�(�� ل( V�)� ص(��
��، إ- إذا *�ل ا�����وإ- . �ط����)� +وC)� +�)� �(%�%)� ���دا�)/ ا�ر(�م، و�ن Kم - ���ل ا�� ا���6 
/���/ أو را��K م - ��ونK ن ا��دا�/، و�ن� �
ار�6 ا��g =��  "��� *�ل �� �ب ا���طc . ��ن ا��:ص ر(�/ - ��د �

  .)22:44إ ���ء  ( "4د��ك


مو�$�& م  "و*�ل ز�ر�� ا���� +ن � )  6
 "و��س ھ��ك إ ��ل �� ھذه ا>�/، إذ ُ�%$د . )16:9ز�ر��  ( "ا�رب إ�
و�)ذ�ك ��)ون ا����)� أن � ���)ص ا�� )ر ) ��)� ���N(C ���)� ��)�  (ا����N �)ن ا���(�)/ ا��وھر�)/  "���رب ا��� ھ��
N�وا�ط/ ا����  .)8:10ز�ر��  ( "4د�� مأ���
م =�� *د  " +�� ����� و*�ل �. 

  

���� �دة ا��(�ل: �1  

*�$دة �ذ�ك أ�� ا����ص �
� �ن ا��ط�9/، =�� �)م ��)ن ). �47:1و*� " ( �$�&� " *��ت ا��ذراء �ر�م +ن � )  1
�
  .�د�
� و*�9ذ � ��/ د��و�/ �ر�و ا��:ص ��
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2  (��
�� 4داء���رك ا�رب =�� ا��%د و$�6  "�و(�� ���د ا�طر�ق أ��م ا����N  � أن ا��� و*�ل ز�ر�� +�د�� أ�� �" 
  .)�68:1و*�  (

�:ط�))/  (، وإ�)� ا��))دا�� �))ن ���))/ ا��))��وس )�14:2))�طس  (و*)�ل �))و�س ا�ر�))ول +))ن � إ�))� �4)د��� �))ن �))ل إK))م )  3
. )�9:1��وK)�وس  2 (ود+��� د+وة �%د�)/  )ن �ط������ ( $�&��وإ��  )17:2+�را���ن  (وإ�� ��4ر ا��ط���  )13:3

  .)�5:3�طس  (�ن �ط�����  $�&��وإ�� ��%��C ر(��� 

أ��م ا��ُد��م - �@ ��ء ���4 �C4)/ أو ذھ)ب " و )21:3�طرس 1 ( "��$�&�ا�ذي ����K  "و*�ل �طرس ا�ر�ول إن )  4
�� �ن (�ل �: +�)ب و- د�)س، دم ا���)�N ��رو�)� �)��%� ا>��ء، �ل �دم �ر�م ��ن ��ر��م ا���ط�/ ا��� �%�د��وھ� �ن 

  ).20ـ  18:1�طرس 1" ( *�ل إ� �ء ا����م

ــ وا��ط
�ر �ن �ل  إK)م ��C)�ن ا��):ص  )9:1�و(�� 1 " (�ن �ل إKم�ط ر�� " و*�ل �و(�� ا�ر�ول +ن � إ�� )  5
  .)2:2�و(�� 1 (��م أ��C و*�ل +ن ا����N إ�� ��4رة ��س ��ط����� �%ط، �ل ��ط��� �ل ا��. ���

  . )25آ�/  ( "ا��� ا�(��م ا�و(�د ���$�� "و*�ل �
وذا +ن � أ�� )  6
 /��راد �� �� ا���M�ن ا���ر�/ ) �و�ود ��(/ +�� ا��4ء(  "�4ر "إن ا��4ل ) أو-( و��� ��در ا� �رة إ��� �� ھذه ا�����

 ��� /���و�ود  دة +�� ا��4ء، "�4ر "وا��4ل . ����راب "��رھ� "، أي �4ر ا�4:ح ا�(�وب: ��(ن �%ول. "��ر "وا��ر ،
��د ا��4ل ا=��)ر، ���)ون ا��)راد  "+ن "أ�� إذا ا����ل (رف ا��ر . ��N و*4ل: �راد �� ا�����M/ �� ا���ر �Kل ا���4�ن

*)دم ا���)و�ض  ، أي"�4)ر �):ن +)ن ذ�و�)� ":�)�(ن �%)ول. �� �%د�م ا���و�ض ا�:زم +)ن ا��ط�9)/ أو +)ن ا��)�ن �)ذ�ب
�
��، أي *دم ا���)و�ض ا�):زم +)�
م ��)� - ��(%
)م "�4ر �:ن +ن ا��ذ���ن" و�%ول . ا�:زم +�
� (�� ُ�ر�6 +�� +%و


م ���)ن ھ)و ذات ا�4M)ران، ���)� �)م إن ا���4�)ر وإن ) ��K�)�. ( )34ـ) 30:16، 19ـ  5:5-و�)�ن  (أذى �)ن �)راء ذ�)و
، و�)�س ھ�)�ك ��4�)ر إ- )أ�)� �)�ن �)وع ھ)ذا ا���4�)ر (ك �4)ران إ- و��)�%� ��4�)ر �%�رن �� �ل ا�*�ران، =�� ��س ھ��

و��� ��ن ا����ن - ���ط�6 ا���4�ر +ن �ط���ه ���در�/ ا��)� �4)� �ط��)ب +دا�)/ � ا��)� - ()د �
)�، . و����� �4ران

ذه ا��
�/ ��� ذ�ر�� ���� ��ف، �ذ�ك ��Hن ��4�ر � ����4 +)ن �ط��)�ه ����)� و��ن � و(ده ھو ا�ذي ���ط�6 ا�%��م 

 ��4� �� �
�ل أن �4Mرھ� ���، أ�ر - ��)وز ا��)�:ف � )@�� +�)� ا�ط):ق )+�� �(و �� (ا(���ل ����9* ��+ �Cو+ .
�)Hذا أ�)ت . ا�� ��ده، �Hن ��ده �� أن ���*��، و�� أن ��4و +�)� )�K: (و- �را�/ �� ذ�ك، ��(ن �رى أ�� إذا أ��ء +�د 

�4��
��ن إذا رC�ت ���4 أن ��(�ل ھذه ا���ءة +ط�4 و 4%/ +�� ا���د، ���H . � أن ��(�ل إ��ءة ا���د، +�*�� �ن أ��
و�� ھذه ا�(��/ ��ون *د �داه أو �4ر +ن إ��ء��، =�� �(�ل ا=�م �� ���4 +و�C +ن أن �$�� +�� رأ�� . ��4و +��

�ب ا��ط)ف +���)�، �)ل أ�C)� و�ل �� �� ا=�ر أن � �� +4وه +. ��را (���/(���� ��(�ل إ��ء��� �� ��4)�، �)�س �%)ط 
���4ء �ط��ب +دا���، =ن  ھذه ا���ت ��رد  ر��/ �د�� ��� +� ا�(�ل ����، �)ل إ�
)� $)4/ �)ن ا�$)�4ت ا��)� ����)ز 

�@ي (�ل �ن ا=(وال �
�
� ذا��، و�ذ�ك �ن ا�Cروري إ��4ء �ط���.  
   

�9�و��� ��9م " -��!داء    
  

��ب ا��)� ذ�ر��ھ)� ، وإن ��ن -�د �ن ا���)��م �)� �<�)"ظ
ور � �� ���وت ��%��م �����4�ر +ن �ط�����" إن �وCوع 

م +������� ��ق ��Cو�ذ�ك ��4(ص ���� ��� ا+�را ،��
  :، ��ر أن ا���ض ���ورھم  �وك �ن �

  . ]���و�� ����K، =ي �رض �ن ا=�راض �����4 ��زه �� ذا�� �ل ا���ز��، و�ن Kم - ���ن أن ���ذ [ ـ   1


� ��)� ذ�ر�)�، أدر��)� أ�)� - ���)ن أن : ا�رد��/  د�دة، =�� ��%�)� +�)� $)ور�� � ))� ���إذا و���C أ����� أن � �(
وھذا �� �)د+وه ا�)� أن � )ق ���4)� طر�%)� . ��ون ����+دا +�� �ل - �د أن ��ون (���� +���� أ�Kر ��� ���4ر أو ��$ور

ا�� +��م ا��ط�9)/  -�(دود�/ ا�� ا��(دود�/ �6 �%��9 ��ر �(دود �� ذا��،  و�ن �و ا�%دا�/ ا��ط�%/ ا�ذي ھ�ط �� �ن
�%�9)� *دو�)� �)� ذا�)� ا�ذي ���ش ��� 6� . /(�
)� �)ل �)��)� أن ھ)ذه ا��(�
�9)/ ��)�ط�6 إدرا�)� �د+وه أن ���)ن ذا�)� ��)� 

� ر�/ /9�

� - ���ط�6 أن �ؤ�ن أ�� �(��)�، و����)��� - ��)�ط�6 أن �()ب أو �K)ق إذ �دو. ا�دراك، وھذه ا�
�9/ ھ� ا��
������ ا�*�راب ��� وا��وا�ف ���، و�ن Kم �Hن � +�د�� �ر�د أن ���ن ��� �(��� ��4ر ����4 +ن �ط�����، - ��ون ا�� 

��ل �ن ا��ط�9/ و �
و  ھ��ك ���6 �د�� �ن ا�ظ
ور �� ���وت ��ص، أ�� ھذا ا����وت�
=�� �و ظ
ر ��� . ��$وم ��
  .�� ھ�9/ �:�9�/، ��� ا��ط��� إدرا�� (ق ا�دراك، إذ ��س ھ��ك ���ل ���وا�ق ا�(%�%� ����� و��ن ا��:�9/
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وإذا ��ن ا=�ر �ذ�ك، أدر��� أن ا���ز�� ا�ذي ���ق ��F ھو ا���ز�� +ن ا��ط@ و+دم ا��ر، و+ن ا���ز وا��Cف، و��س 

م وا��طف +��
م ��ل و���/ �ن ا�و��9لا���ز�� +ن ا�� /�
م +�� $ور��، أو إظ
�ر ا��(%��  .�$�ل �����س ا�ذ�ن 

�)� ذا�)�، و�)ن �)و ا�%دا�)/ ��)ف � )ق � ���4)� طر�%)� �)ن ا�:�(دود�)/ ا�)� ا��()دود �)6 �%�9)� ��)ر �()دود  [ـ   2
  ]�� �� ذا��؟ا��ط�%/ ا�ذي �(�ط �� ا�� +��م ا��ط�9/ ا�ذي ���ش ��� �6 �%��9 *دو

��� أن و�ود � �6 ���+/ �ن ا���س �� و*ت ��، - ����� ��)� �)ؤ�ن ����)� �)ن ا�و�)ود �)6 آ-ف ��رھ)� �)� : ا�رد

�ت ����+دة �� �4س ا�و*ت، �ذ�ك - ا+�راض +�� ا�����/ ظ
وره ��� �� ���)وت �)6 �%�9)� ��)ر �()دود �)� ذا�)�� .

ر �����رب إ��� �
�� ��ن ھذا ا� ر +�� �%ر�/ ���، =ن ا�%دا�/ ا��ط�%/ ا��� ��� أن *دا�/ � ا��ط�%/ - ���N =ي  
 ��
� � +�زل �(ول دون ذ�)ك، �
)و وا�(��)/ ھ)ذه � )�ا��)ور ا�)ذي � )ق طر�%)� �)� و�)ط  )إن �)�ز ا�����)ر (��$ف 

�
� .ا�ظ��/، دون أن ����ط �� أو ����ط ھو 

  

  .]� ���وت ����K؟��ف �ظ
ر � ا�ذي - (د ��ظ���، � [ـ   3


�، - �)��� وأن ا��ظ�)/ ا�(%�%�)/ : ا�رد(Cل �(%�)ق أ�را�����و*وف �)� �) /�إن �(�/ � ا� د�دة ���، - ���N =ي +%
�)� ا=K)رة وا=����)/ �)ل �)�  ���ت �� � ��j ا��ظ�م �ل �� �وا��C، و���ت �� ������ �)ل �)� ���ز�)�، ��)� أ�
)� �)�س

(K�ا�/�)((Cص، ط���))� أن ھ))ذه ھ))� ا�و�))��/ و�))ذ�ك - . �ر وا���((����))ن أن ��))���ف � �))ن أن �ظ
))ر ��))� �))� ���))وت 
 �(C�أ �(
�
)� ��)�ط�6 إدراك �(��)� ا�9�4%)/ ��)�، و��)�ط�6 �ا�و(�دة �4دا��9، و�� ا�و*ت ���4 ھ� ا�و�)��/ ا�و(�)دة ا��)� 


�9/ �در�/ (���� =أن � ��ن ��راءى أ�Hذا أ��4C ا�� �� �%دم . ا�د�و ��� وا��وا�ف �����)د�
م، ا�N(C ��)� أن  �9��4$ 
ا �)�ن ذظ
وره �� ���وت ��� ���ن ��� ����� �(��� ا��4د�/، - ����رض �6 ط����� أو �%�$)ده �)ن �(و�)�، - �)��� إ

  .ھذا ا����وت *دو�� ����� �ن ا��ط�9/ و��$و�� ��
� ��� ذ�ر��

��)� إ�)را9�ل. �� ���K- ��)�دون �)� ��ن � �ظ
ر ���
ود �� $وت دون ھ�9/ ��، �9: ����وا� �(�:    �%)د *)�ل �و�)� ا��
أ�)� �)�  )�K�12:4�)/  ( "و��ن �)م �)روا $)ورة �)ل $)و��. �����م ا�رب �ن و�ط ا���ر، وأ��م ����ون $وت �:م "

�ب ا�ر�وخ �� ا����ن، ��)�ن �ظ
)ر �)� ھ�9)/ �):ك أو إ��)�ن ��ا��)�  =�
)� ا�
�9)/ ((��/ +دم ا(���ل +�ل ���Kل �� 
��� �
�، أي "أ�ت إ�ل ُر�9:" أدر�ت أ�� � �����، *��ت �� و���. ، �ظ
ر �� ا�
�9/ ا=و�� �
��ر)���ن ��� ر ا��وا�ف 

و��� �@�� ھذا . وظ
ر �� ا�
�9/ ا���K�/ ���وح أ��  � ون). 13ـ  ��10:16و�ن " (    رؤ���أ�ت إ�� (%�%� ���ن " 
و+�)د�� ���)ت (%�%)/ ھ)ذا ا���)�ن +�)د $)�وده ا�)� ا��)��ء، !" ا��� وھو +��ب؟���ذا ��@ل +ن :" +ن ا��� *�ل ��

�
  ).22ـ �C*18:13ء " ( ��وت �و�� =��� *د رأ��� �: " �%ط ��وح ھو وزو��� +�� ا=رض، *�9: �

�ع � ��%و���، �ظ
ور � �� ���وت ��ل �ن ا��ط�9/ ��� ���ن �(��� ا���د�/ ���، ھو �(�و�/ ��C" ـ   إن ا�%ول  4
  ."%/ و��زھ� +ن �ل +رض �ن ا=+راضوا�(�ل أن +%و��� ھ� ا��� ��ب أن ��F 6C �� رو(����� ا��ط�

ا�NC ��)� إن ھذا ا��وCوع ��س �(�و�/ ��� ���Cع � ��%و���، �ل إ�� �ن ����ز��ت ط����� و+:*�� ��� ��� : ا�رد
�ر��ء ا�)ذي - +�)ل �)� إ- *�)ول ا��)رام وا�(�)رام �)ن أ���+)�، و���*�)/ ��F ��س �Kل ا���ك ا��(4وف ���. ��� ��ف�


)م �ا�ذ�ن ���9ون إ��� و����@ة ا�ذي ���$ون �� ��
م، وإظ
)�ر  )�ء �)ن ا��ط)ف �)� ��)ض ا=(�)�ن +�)� �)ن ��)زل 
�ر�� ا����� ��ر��� +�
م أ����ن �� �9�%� 6� ،:K� ل ا=ب ا�ط�ب ا. ا��وارثK� ���� ن �)ذي - �)دع�(����)� و :($��

�4 +�
م �ن أو-د�
م إ���، ��� ��زل ا�� ���وى �دار�
م ��� ���ن �
م �� �ه، �ل و�� �(�/  د�دة �%�رب إ��
م و�%ر
�$� وأ�را�C ا�$��(/ �ن �(وھم  /
��ل �� �د�� �)ن . � �)C� ��H� م وإذا ا���زم ا=�ر(

)م  أ���، ��)� �ر*)� 

  .ا�� أ��د (��/ ����/

=ن ھ)ذه ا�(��)/ - ��وا�)ق �)6 ����)�  (�� ذ�ك أن � - �ر�د أن �د�و ��� و�(ن �� (��/ ا�ر+ب أو ا�ذ+ر �Hذا أ��4C ا
��ر ���وأ�� - ���ن أن �د�و ��)� �)� ا�(��)/ . ، �ل أن �د�و ��� و�(ن �� (��/ ا��(�/ �� وا� وق إ���)و- ��ود +���� 


�9/ �در� ����/ ��)� �)ل ا�دراك، ا�N(C ��)� إن ا��)�ذ � ���4)� ���)و�� *دو�)� �+):ن ا���K�/ إ- إذا أ+�ن ��� ذا�� و�(
��� ��� و��4�ره +ن �ط�����، أ�ر ��وا�ق �6 ذا�� و�6 +:*�� ��� �ل ا��وا�ق ��� ذ�ر��)�.  

ھ)ذه  إن ا�4داء - ��ون إ- ��ن ���+/ �ر�ط
� را�ط/ ��$/ أو ����
� ��س وا()د، و� �)� ذا�)� - �ر�ط�)� �)� ـ   5
  ا�را�ط/، ��� أ�� ��س �ن �����،  ���ف ��ون ��د�� ���؟
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�، وأ+ط��))� ��))�/ (�))�ة ���))دة �))ن �د�))�، ��))� ����))� أ+))ز : ا�))رد�إ��))� �%))ول ��))ل ��))�ر إن � ��%�))� +�))� $))ور�� � ))

� إ���، و+ر��� ����K�ر +ن ذا�� و�%�$ده �ن �(و�� �وا�ط/ و(�� ا�ذي ��ن �ر�)�� إ����)� �)ن و*)ت ا�)� ا�����9ت وأ*ر

 ����رة $ر�(/ إ�� أ�$ق ���4 ��� وأ�$%�� ��، و��س ھ��ك را�ط/ �� )11:13أر��� ( آ�ر ــ �C: +ن ذ�ك، *�ل ��� 
��ذ � ����4 ���و�� . ا�و�ود �Kل ھذه ا�را�ط/�H�أ�� �ن �
/ و�وب �ون ا��4دي وا(دا �ن �����، �
ذا ��(%ق ������م 

 ���K� )��)Hذا *)د � )�رك ا=و-د " ــ و*د أ �ر ا�ر�ول ا�� ھذه ا�(%�%)/ �%)�ل ) ط�/ ��وا ���� ��� ذ�ر��إ��� ����� �ن ا�
��د �)���وت ذاك ا�)ذي �)� �)�ط�ن ا��)وت أي إ��)�س، و���)ق أو�9)ك � ��� ،��
�� ا��(م وا�دم، ا �رك ھو أ��C �ذ�ك ��

  ).15ـ  14:2�ن +�را��" ( ا�ذي �و�� �ن ا��وت ���وا ����� �ل (���
م �(ت ا���ود�/

  ��، أو ا���4�ر +�� ����4؟��ف ���م أن � �ر�د �دا9 ـ   6

�C: +ن ا=د�/ ا����ددة ا�واردة �� ا��وراة وا����ل +ن *��م � �4دا��9 أو ا���4�)ر +�)�، ��)� ذ�ر�)� ���)� )  أ : ( ا�رد
و��)� أ�)� �)�س �)ن . 9)/ ��� )رة، �)ل أ�%)�ه (�)���� أن � �م ��4ذ (�م ا��وت �� آدم ��د �%وط� �� ا��ط�: ��ف، �%ول

إذا ��)دم *C)�ء � +�)� آدم �)���وت . ا���%ول إزاء ���ل � أن ��ون *د أ�%�ه (�� ��� ��د �:��ن ا�� ر �� %�ء ا=�دي

م$:���د �%وط� �� ا��ط�9/ ��� رة، د��ل +�� أ�� - �ر�د ھ:ك ا�� ر �ل  .�
م - ��(%ق إ- $:�4دا�9 و��� أن 


ذه ا��
�/ ��ذ ا�%دم�  .إ��ھم ����4، إذا ��ن ا��ؤ�د أ�� أراد أن �%وم 
��� أ��� إذا و���C أ�����، أن ا�ذ��N9 ا�(�وا��/ ا��� ���ت ُ�%دم �%$د ا���4�ر +ن ا��ط�9/، �)م ��)ن $)��(/ ��): )  ب(

��س �و�وب ا��واظ�/ +�� �%د��
� طوال �
ذا ا�Mرض ��� �ر ���، وأ�� +�� ا�ر�م �ن +دم $:(��
� ��ن � �@�ر ا�
ا��
د ا�%د�م، �ل و��ل �%د��
� و*�9ذ ا�و���/ ا�و(�دة �%�و�
م أ����، ا�NC ��� أ�� - �د أ�
� ���ت ذات ���� �د��، وھذا 

%�%�� ���ت ر�زا ا�� ��د ���ط�6 ا���4�ر () ا�ذ��N9( ��($ر �� أ�
�  )��� ��NC �ن درا�/ ا��وراة وا=���ل (ا����� 

)ذه ا��
�)/ ھ)و � دون �)واه، إذا - �)د . )12و  11:13، +�را���ن �7:5ور�Kوس 1 (ا�� ا=�د �و��� أن ا�ذي �%وم 

  .أ�� *$د أن ��4د��� ����4 ��ذ ا�%د�م

*)�ل �%)د . إذا ر���� ا�� ا����ب ا��%دس، �رى أن ا����ن +�د�� �ط�6 �، �$�N ا��:�9/ �دا�� �)�: أ��را �%ول)  �ـ(
�)را���ن ( ا�و(� +ن ا��:�9/ إ�
م ����� أرواح ��د�)/ �ر�)�/ ���د�)/ =�)ل ا����)د�ن أن �رK)وا ا��):ص +14:1( ،


� إ���، وأن � *$د ��ذ ا=زل أن ��ون �� �
� ا�� � وأ(�ا=�ر ا�ذي �دل +�� أن ا����ن ھو أ+ظم ا����و*�ت وأ*ر
� أ�� - ���ل �
ذه ا��:*/ �6 و�ود ا��ط�9)/، و- ��)�ل ��()و ا��ط�9)/، إ- و��. �6 ھذا ا����ن +:*/ وK�%/ ����رة


)� ا��وا�)ق ��)�( �4داء � ����dن �، إذا -  )ك أن )أو ���(ري إ- ���4�ره +ن �ط���ه وا�داده �(��ة رو(�)/ ��)�ط�6 
��4��  .� *$د ��ذ ا=زل أن ��4د��� 

  � إ- ����داء � ��� ����4؟��أ- �و�د و���/ ���:ص �ن �ط�� ـ   7


)م، ��)ن دون �(�)ز =ي رأي )  أ : ( ا�رد� �
��(%� �� أ$�ب ھذا ا��ؤال أ��م ��ض ا���س، و�� أ�Kر ا�)�رة ا��� ��(
إ��� - ���ط�6 ��%و��� أن ��رف �ل أ���ر � و�د��را��، =ن إدرا��� �(دود وھو �وق ا�()دود، �)ذ�ك : �ن ا>راء �%ول

��)ن �(�)ب ا��%)ل ا�)ذي . أن ��$ور �ط/ ��$/ ��()�م +��)� ا�)��دا�
� �)� أ�)ر �:$)�� �)ن ا��ط�9)/ط ا� ط  ��ن
�و ��ن �ن ا��)�9ز أن �%)ل +دا�)/ � و*دا�)�� +)ن ر(��)� و�(��)�، ��)�ن �)ن ا��)�9ز أن ��%)ذ : �C4ل وأ+ط�ه ��� �%ول


م ا�� (Cر�� ����)/ وا()دة، ��)� ��)ق ا��)���)ن ��)� أن . ��م �)ن *�)ل ��K)ل ھ)ذه ا����)/���6 ا�� ر �ن �ط���ھم و�%ر
 ����ب ���ل �ل $)4/ �)ن $)���4 و�وا�%
)� ��)� �وا�%)� ���)� (+دا��� �وازي ر(���، و*دا��� �وازي �(��، إذا )وذ�ك 

��6 ر(��� و�(��� ا����ن - (د �
��، �Hن �ن ��)��ز��ت ا���)�ل ا�)ذي ��$)ف �)�، أ- ���)�ھل �)�  )�ء �)ن �ط��)ب 
و��� أ�� - ���ط�6 �واه إ��4ء �ط��ب ھذه و��ك، إذا - ���ل ���:ص �ن ا��ط�9/ و����9
� إ- �%���� . �+دا��� و*دا��
��4������دا��9 .  

ھ�� +)ن ر(��)� ���)ت +دا��)� و*دا�)�� *)د ا��4)ض *)درأ�� �و N4$ � +�� و*ر��)� إ��)� دون أن ��4)د��� ���4)�، �  )ب(
و��� أ�� ������ ا��ط�ق - ���ن أن �%ل +دا��� +ن . و�(��� دون +دا��� و*دا���و�(���، أو ���ن *د ا�(�ز ا�� ر(��� 

�((C�و- ���))ن أ ،�((��أن ��())�ز ا�))� $))4/ ��))� دون أ�))رى، إذا ��))ن ا��ؤ�))د أ�))� �%�))ل ا�%�))�م  ر(��))� أو *دا�))�� +))ن �(
. ��/ - ��4)ق �)6 +دا��)� و*دا�)������دا��9 ����4، =ن ھذا ��ون أ�K)ر �وا�%)/ �����)� �)ن ا�$)N4 +�)� و�%ر���)� إ��)� �و�)

و�����C/ ا�� �ل �� �%دم، ���H أ��ر ��� أن �ؤ�ن ���H �(ب ���%�� و��ذل �ل �� �د�� �� ���ل إ���دھ�، �)ن أن �)ؤ�ن 
���H ��ر ���ل ا�$�4ت أو ��(�ز ا�� $4/ دون ا=�رى.  
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، و�)ن K)م ����)� أن �$)N4 +)ن )6:34ج �)رو (�ط)�ء ا�CM)ب و�K�)ر ا�(�)�ن  )��)� أ+�)ن ا�)و(� (ـ   إن �   8
  .� �ن ا�4داء ا�ذي ���K� �4�راا��ط�ة �ن ��رد ر(���، - ���� وأن ھذا ا��$رف ��ون أ(�ن �دى 


م إ��� دون �را+�ة �%دا���، ��)ون +دا��)� *)د *�)ت إذا ��ن �  )أ  (: ا�رد��N4$ +ن ا��ط�ة دون �را+�ة ��دا��� و�%ر
�ب ����)� ا��ط�)ق �� *���
� +ن ر(���، (�� �(Kدو) وھ)ذا �)� - ���)ن ،�(��و��)ون *دا�)�� *)د *�)ت �)� *���
)� +)ن �(


)م ا�)� . و�وا�ق $���4 ��� ��� ذ�ر�����)� أ�)� إذا �)�ن � ��)رك ا= )رار �طM)ون و���K)ون، و�)� �
��)/ ا=�)ر �)@�� 
 �
ر(��)� أو رؤو�)� �)ل ���)�ھ: �)6 ا� )ر  ، - ��)ون)إذا ���وا ��)�ط��ون ا�)� ذ�)ك �)��: (����9 ��� ����وا ��� ��


م، وإ�)داده إ�)�ھم �(�)�ة رو(�)/ ( و��ن ���4�ره +ن ا�� ر ����4 . وا�Kم�(+ �(Cط��)�ھم +و� Y9��� ���)��أو ���(ري 

� ا��وا�ق ��� �� $���4 ا�����/�
م ���� ( �(
�ظ
ر ���
� ا��دا�)/ و���
)� ا�ر(�)/، ��)� �ظ
)ر ���
)� ا�%دا�)/ و���

/�: +ن ذ�)ك ��H)� �)ذ�ب *�)وب ا����$)�ن �)�
م، �ُ�%��)ون إ��)� ��)ل ()ب وإ�):ص، وھ)م +�)� ا�)��داد �)�م �C. ا��(
4
م ا=�ر �ن �
د�� ��
�د��� وإ�را�� ��.  

و- ���ل �d+�راض +�� و���C ��دا�/ � و*دا��� �$ب أ+���� دا�9)� +�)د ا��()ث �)� ��)@ة ا�4M)ران وا�%�)ول �د�)�، 
د�)� ���)�� ��)دأ�ن أد��)�ن ��4$)��ن +)ن ذا�)�، �را+�
�)� +�)د ا�%�)�م �@+���)� ��)� ھ)� ا�()�ل +�)د =ن ا��دا�/ وا�%دا�)/ �

 ��
و�)ن K)م - ���)ن أن . $��4ن �����9ن �)� ذا�)� )�6 ا����ديء ا=د��/ ا=�رى (ا����$�ن �ن ا�(��م وا�و-ة، �ل أ�
/�
�� أو ��$رف ���ر(�/ وا��(�+ ����� .��
  .أو- دون إ��4ء �ط��ب �ل ��

إن ا=(�ن �دى � ��س ھو ا=�
ل �� �ظر��، =ن � - ��ظر ا�� أ�ر �ن ا=�ور ا��� ����
� �ن : أ��را �%ول  )ب(
���� ��ظر ا�� �ل أ�ر �ن �
/ �و�� ��وا�%� �6 ����� أو ��ر . �
/ �و�� �
: أو $���، إذ أن �ل ا=�ور �
�/ �د��

����4 ��وا�ق �6 ����� �ل ا��وا�ق، =�� ��� � �6 +دا��� و*دا��� ا��� ��)ب إ�4)�ء و��� ��ن �داء � �. ��وا�ق ��� ��

�� +�� أي �(و �ن ا��(�ء، �)ذ�ك �
)و ا� )�ء �" (�)ن" �د�)� ـ)ـ إن �)�ن ھ�)�ك ��)�ل �و�)ود  )�ء " ا=(�)ن" �ط��


�" أ(�ن" وآ�ر �  .�� ا=+��ل ا��� �%وم 

�/ +��؟��ز �إذا ��ن و- �د �ن ا�4داء، �
ل � ـ   9��� ��   +ن ��ق  �ص �%وم 
��� أ�� - ���ط�6 ا�%��م ���4داء إ- � ��� �ر ���، و��� أ�)� �)�س �)ن ا���%)ول أن ���)ق �  �$)� �ظ�)ره، =ن :  ا�رد

ا����وق ��ون �()د�K، وا��()دث - ��)ون �K)ل ا�%)د�م ا=ز�)� �)�  )�ء �)ن �$�9$)�، إذا �)�س ھ�)�ك �)�9ن ��)ر � 
  .�6 أن �4د��� و��4ر +�� ������9���ط

�@ )�6 +%و�)/ دون  �(�
ذه ا��
�/، ���ن *)د ظ�)م ھ)ذا ا� )�ص و+�*��C: +ن ذ�ك �و أن � ��ق  �$� �ظ�ره ��%��م 
أ�� إذا ��ن ھو �%وم ����دا��9 ����4، �: ��ون *د ظ�م أ(دا أو *�)� +��)�، �)ل ��)ون *)د أظ
)ر ���
)� ا��(�)/ . ذ�ب ���ه

��� أ�� �و *�م  �ص ��ر � �4دا��9، =$�N ھذا ا� �ص �$در (����� وو�� . ، ا=�ر ا�ذي ھو ���ق ��وا�ر(�/ ���
�/ ��� ا���%ذ �ن ا��ذاب ا=�دي وا�واھب ا�(��ة ا=�د�/ ��� (������ �����، و�$ر�� ���� ���� �ذ�ك +��دا �� �ن )=�� ��ون 

. +ن ��ده ا�ذا�� ����)�د ا�)رب ا�و(�)د ا�)ذي �)� و()ده ا��)رام وا���)�دة ��� ��ون � *د ���زل �
ذا ا� �ص. دون �
، =�� �C: +ن أ�� - إ�� إ- ھو، - ��)وز )8:42إ ���ء  (وا�(�ل أن � - ���ن أن ����زل +ن ��ده ھذا ���9ن �� 

�ن أ�)را �)د�
�� أن �%)وم � ، �)ذ�ك �))وإ- ���ن �(دودا �� *در��، وھ)ذا �()�ل (أن ��ون ھ��ك إ�� ��� +�� ا�ط:ق 
����دا��9 ��� ذ�ر�� ��4�.  

��Mت  د�
� ـ   10 ��
� ر، ��� � /��4دا9
م ����4، ��)� ��ط��)� إن �( �
، - ���ن أن �$ل ا�� ا�در�/ ا��� �%وم ��
�ل ��� +�� �$ورھ�* - /�)C� ا�4داء �ن.  

����9، �6 �� ��� �ن �%�9ص: ا�رد@�
م، إذا ��ن ا=ب ا���ر �(+ �Cم +و

م �(�/  د�دة و�(��ل ��Y9��� ��4 أ�ط�9�)� ،
��� ا��� �4وق �(�/ ا>)� �� ،�Cإذا ��ن � ا����ل �ل ا����ل �ر /���ء �در�/ - (د �
�، أن ��(�ل +�� �ذ�ك - �را

�ب ���ط�����، �ل ��وض �� ��ون *د �%د��ه، �ل وأ�Kر ��� ��ون *د �%د��ه �ن ا����زات،  Y9����(�+ وا�(را��)� �(��
� .
�/ - (د �
�، ا=�ر ا�ذي �دل +�� أن �)داءه ��)� )� ���وا����ب ا��%دس ���ء ��>��ت ا��� �دل +�� أن � ��ر ��� و�(

��� ��� ذ�ر�� ��*:+ 6� �C�ل و��وا�ق أ�
� �ن ���ل �ط�ق، �  .أ�ر ��وا�ق ��س �%ط �6 ذا�� و�� 

، وأ�� أ(ب ا��ؤ���ن �(�/ أ�د�/، و�ذ�ك أدام �
م )31:8أ��Kل  ( ھ� �6 ��� آدم ��4 ا��وراة، أ+�ن ا�و(� أن �ذات �
�/ (د*/ ا���ن �د�� )4:43إ ���ء ( وأ�
م أ+زاء و��ر�ون �� +���� ). 3:31أر��� ( ا�ر(�/ �K��) �K�10:32�/ ( ، و


م ��%�C م �ن
��� ورأ��� ��4)��
م �ر�ط ا��)9:63إ ���ء ( وأ�� �  ، )4:11ھو 6 ( (�/ إذا �Cوا +�� ، وأ�� ��ذ
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 :C� م
�
م ��س �$:ح ��
م �ل أ(�، أو ���(ري دون أن ��ون ھ��ك  �ء �)�
م �)د+وه ا�)� )4:14ھو 6 ( وأ�� أ(

م� /�  .إظ
�ر ا��(

� ، وأ�))16:3�و(�)�  (، وأ�� أ()ب ا��)��م �@�)ره )�14:2و*�  (و�� ا����ل، أ+�ن ا�و(� أن ��رة � ھ� �� ا���س 
 �
  ).1:3�و(�� 1( وأو-ده ) 7:1رو��/ ( وأ�
م �ذ�ك �د+ون أ(��ء �  )1:13�و(��  (أ(ب ا��ؤ���ن �� ا�� ا����

�)/" �C: +ن ذ�ك �%د أ+�ن ا�و(� أن ا��(�/ ���ت ��رد $4/ �ن $�4ت � �ل أ�
� ذات ط�����، �%د *)�ل )� � "
و�))ذل ��H))� - �%))ف +�))د ())د ا�ھ��))�م ����))�س أو . �(�))/) �))�ز ا�����))رإن ( ، أي أ�))� ������))� و�ز9���))�)8:4�و(�))� 1( 

�%�Kم ا�$�- و
��%و��� إن � �()ب ا�� )ر، ���)�  . ا�(��ن إ��
م، �ل إ�� أ��C ��وق إ��
م و�ر�د ا��$�ل  ��H� مK و�ن
��ل  �ء �د�� �� ���ل ��رھم وإ���دھم) �واء ا+�ر��� � �4ھ�� أو �م ���رف(  �)C� أ��.  

��در ا� �ر إ��� أن ا����(�/ و(دھ� ھ� ا��� ���ن أن � �(ب ���6 ا���س، و��س ا�$��(�ن ��
م �(�ب ��)� و��� 
إن �)�ز  (، �)ل ھ)� )��)� �ظ)ن ا�)��ض (و�(�)/ � ��)� ���)ت ھ)� ا�ر(�)/ وا� )4%/ �(�)ب . �%ول ��رھ� �ن ا=د�)�ن

��)ل +ز�)ز و�)�ل �د�)� �)� �)��ل إ�)��د�� ا����)ق ��)� ���%)� ����)� ��)د �)ل �)روره ���)�، )ا�����ر �)(C� �(���� �(�� .
*د �@�ذ�� ا� 4%/ أ(���� +�� ��رم أK�م و$ل ا�� أ(ط در��ت : و���Cح ا�4رق ��ن ا��(�/ وا�ر(�/ ��Kل ��دي �%ول

���)�ش �)�ن  ��� �(��ج إ��� �ن �ذاء أو ���ء، و����� - ��)�ط�6 أن �)@�� �)� ا�)� ��ز��)� )�K: (ا��ؤس وا� %�ء، ���ده 
�ب ا��:ف أ�:*� +ن أ�:*�� �ل ا���:ف����(ن ��$ر��� ھذا، . أ�راد +�����9 و�@�ل و� رب و�����ر ����، وذ�ك 

��)�ه�
)� إ- ا��4)وس . ��ون *د أ 4%�� +���، ��ن - ��)ون *)د أ(��وا�ر(�)/ ا�����)/ �)ن ا��(�)/ *��)�/ �)ل ا�%�)وة، و- �%
أ�� � �ل  )@�� �): � )4ق +�)� ا��ط)�ة . ��ون +��: �� �
ذ�ب ھذه ا��4وس أو إ$:(
�ا�د��9/ ا�(%�رة، ��� أ�
� �ن 


م أ��C، و�ن Kم ���H ��(�ل �� ���4 �ط���ھم، �ل و���ل +�� �@ھ��
م ���وا�ق ا�رو(� ���، ا=�ر ا�ذي �  �%ط �ل و�(

�/ ا����$)/ �)�، و����
)م �(4ظ)ون و$)���ه و��4)��و)����ن �)� �د��)� وا�را�)� دون ا��ظ)ر ا�)� ��< ا����$�ن ��
م 
  .�زاء أو Kواب

�/ ا�� ا��ون ا���را�� ا= ـ   11�����
ذا ا�%در؟�ن ھو ا����ن � � ��  طراف، (�� �(
�ل �� ا�4
م وا�دراك، وإ- ���ن ا�4�ل أ+ظ)م *)درا �)ن ا���)�ن =�)� أ��)ر (��)� : ا�رد /���Cإن ا��ظ�/ ���ت �� ا�

��)ن � �)� ����)� ا��M�)/ �ّ�)ز . �ن ���)وق C)��ف، إذ أن أ$)Mر ا����رو�)�ت ��)�ط�6 ا��4)ك �)���� ــ)ـ (%)� إن ا���)

�، �%)د ���)� ا���K)ل �)� +�)� ا����ن +ن �ل ا����و*�ت ����زات �����/، إذ �C): +)ن أ�)� ��%)� +�)� $)ور�� � )

 �����@��د، �Hن آ�Kر ا����ن �� ا����م �دل وا�وا*6 �ؤ�د ھذه ا�(%�%/ �ل ا. )��28:1و�ن  (ا=رض وا�����ط +��
� �ن *
 �
+�� أ�� أ��� ا����و*�ت وأ+ظ�
� ادرا�� وذ��ء، �%د  أ�6C *وى ا�ط���/ ���ط���، وا��@�س ا�(�وا�)�ت وا�)��د�

��)� +)رف . �%�Cء (�����، وزرع ا������ت وأ�ف ��
� أ�وا+� �د�دة، و� ف +ن �$�در ا�Kروة �� ا��)ر وا��()ر ��)�
و�))� ا�و*)ت ا�(�C)ر ا�ط�)ق ا�))� ا�C4)�ء وھ)�ط +�)� ا�%�))ر . ط�*)/ ا�ذر�)/ وا�))��د�
�� �)� *C)�ء �[ر�)�ا��
ر�)�ء وا�

 j�وا��ر�(C�وط +�� ��رھ�� �ن ا��وا�ب أ�
و(%)� �%)د $)دق  ��)��ر �)� *و�)� *)د��� +)ن ا���)�ن     . وأ�ذ �(�ول ا�
ا���)�ن �)� ا�4
)م وا�دراك وا�ط�)وح ا�)� ، ��)�س �)� ا��)��م �)�9ن � )�� "إ�� أ+ظم �ن �ل �� �� ا��ون �ن ����9ت" 

ا��:ء، و�ن Kم - +�ب إذا ��ن � �(ب ا����ن �(�/ - (د �
�، و�%�ل +�� ا��دا�9 ����4 ط���� أ�)� �)�س ھ�)�ك �)ن 
  .��4د�� �واه، ��� ذ�ر�� ���� ��ف

�ط����� �� ���4 ـ   12 Y9��� ���)� إن � وإن ��ن - ���ر +��� أ�ر، ��ن Cأ�ر - ��4ق �6 ا��%ل+و ،��+ �.  

إن � ��س �%ط �Kل ا�(��م ا�ذي - ����ل  ��� إ- ���(ق وا��دل، �ل �Kل ا=ب ا�ذي ��ذل ا�)�4س وا��4)�س  )أ  (: ا�رد
�9 ��� ��%ت ا� �رة����C: +ن ذ�ك، �
��ك �رق ���ر ��ن ا=�ور ا��� - ��4ق �6 ا��%ل و��ن ��ك . �ن أ�ل ا���د أ

�����K�/ ھ� �� ��4ق �6 ا��%ل �� ذا�
�، ��ن ��ظ��
� ���و �وق ادرا�� �� ��4�/ ��4�ذھ�، و�ن Kم - . وق ادرا��ا��� �4
�
�إن � -  )�K: (أ�� ا=و�� �: ��4ق �6 ا��%ل إط:*�، - �� ذا�
� و- �� ��4�/ ��4�ذھ�، �Hذا *�ل . ���ط�6 ا�(�ط/ 

������ن  @�، �Hن ھذا ا�%ول - ��4ق �6 ا��%ل، =�� �)ن ا��4)روض أن �
)�م � �����)�ن )�4�:4/��� ���دي ��ض ا (��
�
�أ�� إذا *�ل إ�� أ(ب ا����ن و�داه ��H� ،��4ن ھذا ا�%ول - ��ون Cد ا��%ل �ل أ�)�� . ا�ذي ��%� +�� $ور�� � 

 �(C�6 ذا�)����، =�� �ن ا��4روض أن �(ب � ا����ن ��� ذ�ر��، و�ن ا��4)روض أ(� /�(����� �(� �(��. أن ��)ون �(
�د��ت . ا��C  و��� أن ذا�� - (د �
�، ��ون �(��� ����dن - (د �
� أي�و��� أن ا��(�/ ا��� - �د �
� �ظ
ر �� ا�%��م 

��ل ا�%�ذ�� �ن *$�ص �ط����� � �� /�)C� ظم+@�  و�C(��ت - (د �
� �� *درھ� و�و+
�، إذا إن ��ن � �%وم 
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� �� ط���/ رو(�/و��(���� �� $���4 ا�����/، - ��ون *د أ�� أ�را Cد ا��%)ل، �)ل أ�)�� �)ن ا��%)ل، و�)�  ��وا�ق 
  .ا�و*ت ���4 ��4ق �6 ا��%ل �ل ا���4ق ــ وھذا �� �د+و�� ا�� �$د�%� و*�و�� ��ل  �ر و(�د


ذا ا���ل ��  �C: +ن ذ�ك إذا ���ت ا�(�و��ت ���ل �ن �C(ون ��Cو �ن أ����
م ــ و�ن )ب(���ن ا�ذ�ن *��وا 
��))�N و�))�م ا���
ور�))/، و�))�دة �))� +))�م    �1966))�دة، ا+��))رت أ�))� ���K�))/، و+��))ل �))� +))�م  �1964$))ر �))� +))�م 

���(ت و��م ا����ل �ن ا�در�)/ ا���K�)/، وا+��)رت أ�)� ���K�)/ ـ)ـ وإذا ��)� �()ن ���)ل ا�4)دا9��ن و���
)م و� )�د  1970
��ن، �%��ون أ ��$� *د ��و�ون أ�ر�)�ء �)ل ا��)راءة، ��ظ��
م، �6 أ�
م �� ���ل $�Mدھم �ن أ�دي ا=+داء ا��:�إ�%�ذ 

�ط����� +و�C +��، دون أن ���ب Cررا أو أذى �وا(د ���، ��:  ك أن �داء  Y9��� ا�ذي ��ر�ب +��� أن ��(�ل ��� 
��ل إ�رام و�%د�ر �C�ر +ظ�م �ل ا��ظ�/ و��م �ل ا���و، و�د�ر أ�=.  

  . �(�ل إن � - ��M�رواوا��@Kر �دل +�� ا��M��ر،  ��� ����4 �4رض +���� ا��@Kرإن ا��داء �  ـ   13

��)� ��ظ)ر  (�� +ز�)/ +)ن ���%�)�  ��%�م إذا �ظر�� ا�� � ���رد ��رة أو *وة، أو ���H ���د أو ��ر ���ن، أو : ا�رد
��ن إذا �ظر�� إ��� ��� ھو، ذات ��$ف ��ل $�4ت ا����ل . ��� �(�ل�@Kر إ، - ���ن ط��� إ���د ا�)إ��� ��ض ا�4�:4/

��� ا��� - (د �
� ���، وو���C أ����� أن �ل +:*/ ��ن طر��ن �%��C (دوث �@K�ر �� �ل )�� �%�Kا�$�- و �����$ل 
�ب +: )/+�)� �()و ��4)ق �)6 رو(����)� ا��ط�%) (��
��، ا�NC ��� أ�� - �4ر �ن ا�����م �@ن � ��)@Kر (�� �(�� �(�� �(�*

�ر أن �@Kر � ھذا - �ؤدي ا�� (دوث �M�ر �)� ذا�)�، =�)� �)�ن ��)رف �)ل  )�ء +�)� ��)ذ ا=زل، �. ذ�ر�� ���� ��ق
��($:�و�)ذ�ك +�)د�� أ�ط@�)� �)� . و�ن Kم ��ون *د *$د �ن ا=زل أن ��4د��� ���4)�، =ن ھ)ذه ھ)� ا�و�)��/ ا�و(�)دة �

ن �داءه ���، - ��ون *د طرأ +��� أ�ر �د�د ���د+� (دوث �M�ر �� ذا��، إذ ��ون �%ط *د ا�ز��ن و�ط�ب ا=�ر أن ���
(�M� �(��+ ق ا����م �� ا�ز��ن دون أن �ط)رأ��
)ذا ا��)��م ��)ذ أ+�ن ��� �� *$د أن ����� أز-، ��� ��ب +��)� (��ر �)�، 

  .ا=زل


 ىـ   �� ا�ذ 14�  .ذا ا���داء؟ُ��زم � ����دا��9، و�� ا�ذي �
دف إ��� 

ط��� ��س ھ��ك  �ء �� ا�و�ود ���ط�6 أن �4رض +�� � ا�%��م ���ل ��، �ل إ�� �%وم ��ل أ+����   )أ  (: ا�رد
�ذ�ك �ن ا��د�
� أن ��ون ا���+ث ا�و(�د . ��(ض إراد�� و� ���9، =�� ��س ھ��ك �ن �� أد�� ��ط/ أو �@K�ر +���

   "(�ب *$ده "���ل �ل  �ء : �%د *�ل ا�و(� +��. � ���9 ا�$��(/ �ن �(و��+�� ا��دا�9 ���، ھو ����� ا��ط�ق و

  .)11ــ  5:1أ��س  ( "(�ب ��ر�� ا��� *$دھ� �� ���4 "، و "(�ب ��رة � ���9 "و 


ذا ا�4داء ا�� ا�($ول +�� ��ر ���، =�� �C: +ن أ�� ��س �)� (��)/ ا�)� ��)ر �)ن أي �)�9ن ���� أن � - �
دف 
��ت، =�� ���ل �� ذا�� �ل ا����ل و���Mن +ن �ل  �ء �ن ا= ��ء، �Hن ا��C(�/ ا��� ���ل ��($ول +�� �ن ا���9


))� و�$))�N +�)): ���ر�))� - ���))ق ��))�9ن +ظ))�م �K))ل �، و�))ن K))م ��H))� - �%$))د ���4))داء إ- ��))ر ا�� ))ر ��))ر �4%))د ���*
  .ھموإ���دھم، و�� ��رھم وإ���دھم ��(%ق أ�را�C ا�����/ �ن �(و

��$)ر�ون �)� ا=+�)�ل ا���)�دة إ�)�
م ��)ل �زاھ)/  )��)� ���)م ����)� (�C: +ن ذ�ك، إذا ��ن ا=���ء �)ن ا�� )ر  )ب(

ذه ا=+��ل +�� ا�و�� ا=��ل، . وإ�:ص�
م و���
م ��%��م �)$�
م �C(ون +ن ط�ب ��طر �H� ،وإن ا���زم ا=�ر

�C� ل �را+�ة��9رھم و���د9
م، �ذ�ك ��س �ن ا���%)ول إط:*)� أن ��)رك �، ��س �و�� �ن رؤ��ء أو ط��� �� �زاء 
وھو ا����ل �� �ل $)���4، طر�)ق ا�4)داء ا�)ذي ��4)ق �)6 +دا��)� و*دا�)��، و���)@ ا�)� طر�)ق ا���)�ھل ��
�)� أو +)دم 


��، أ- وھو طر�ق ا�4Mران �دون �داء�  .ا����-ة 

*�Cة، ُ+رCت +��
م *C ���(C)د أ )��ص  )�$(ف أ�Kر �ن �رة��� ط������ ا (و�ن أ��K/ ا=���ء ا�ذ�ن أ ر�� إ��
م 
/�و��� در�وھ� و�دوا أن ا�%��ون �%�C +�� ھؤ-ء ا= ��ص �Mرا��ت ����/ ���زون +)ن . ���ون إ��
م �$�/ ا�%را


م، و�ذ�ك ��)د�� �
9
م أو ��4�ض ا�Mرا��ت ا�وا�ب �($�����ت �زاھ�
م أن ����Mوا �را�زھم ���ر9/ أ*ر@� ،�
أن  د��

م، و�)ن �(+ �(Cرا�)�ت +وMم ھ)ذه ا�
�K)م (4ظ)وا ��%)��ون أ$دروا ا>(��م +��
م ���Mرا��ت ا�%��و��/، د��وا �)ن ��)و

9
م و$��وھم �ن �%د ا����%د�ن و�
�م ا���
���ن ــ �Hذا ��ن �را���، و��4و���
م �زاھ�
� و+�4
�، ��� ر��وا رؤوس أ*ر
  ك أن � ا�ذي ھو أ��� ��
م �در�/ - ()د �
)�، - ���)ن أن �
�)ل ��ض ا�� ر ��$ر�ون ھذا ا��$رف ا����ل، �:


م� ����ب +ط�4 +�� ا���س و�(��  .�ط��ب +دا��� و*دا��� 

�ص �ن رؤ��9
م، ��ن � [ أ�� ا�+�راض ) �ـ(=���@ن ا�%�Cة ا��ذ�ور�ن ر��� د��وا ا�Mرا��ت �و�� �ن ا��ؤا�ذة و
  إن � وإن �م : ��%ول] رج +��� إذا ��ن ��4و +ن ا��ط�ة دون �C(�/ �ن �������س +��� ر*�ب �(����، و�ذ�ك - (
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�دا�)/، ��)� ��ن +��� ر*�ب ���* � ا�(��ب، ��ن �� ����� ا�ذا�� ا�)ذي ��زھ)� +)ن أي �$)رف - ��4)ق �)6 ا�%دا�)/ وا�
�%�  .ذ�ر�� ��

�����ل وا�$(/ وا�و*ت أ�ر ��9ز، ��ن �(ُ�ل ا>- ـ   15 /�)Cن أ�)ر - ��4)ق �)6 ا��دا�)/، إن ا����م ����)/ +)ن ا��)ذ�
�@ن ا��ذ�ب ھو ���4 ا �C�%� ذي ��ب أن ���ن أن ���د أو �%�ل=ن ھذه�.  

ط��� �و ��ن ا��ذ��ون ا����ق ذ�رھم �(�و�� +��
م �����ن أو ا���د أو ا�%�ل، ��� ��ن �ن ا��)�9ز ��%C)�ة )  أ : ( ا�رد


م، أن �
�� ���ت در�/ ا�%را�/ ا��� �ر�ط���ن - ���ن أن ��)ون ھ)ذا ھ)و ا�()�ل �)ن . ��(��وا +�
م ھذه ا��%و��تم 


م، وھ)و و()ده ا�)ذي ��4)ذ ھ)ذا ا�%)��ون، ��*����
/ �و*ف � إزاء ا��ط�ة، =�� ھو و(ده ا�ذي و6C ا�%��ون ا���ص �
. 6 ��)ك �)ل ا��()�د �)� ذا�)�وذ�ك ���طر�%/ ا��� ��4ق ��س �6 +دا��� �(�ب �ل و�6 ر(��� أ��C، =ن ھذه ��()دة �)


ذه ا�و���/ ��4 �ط��ب +دا��� � ��= ،��+ ��4��وإذا ��ن ا=�ر �ذ�ك، �Hن +%و��� - �����د �ط�%� أن �%وم � �����4�ر 
�(C�أ �(

)ذا ا���)ل �)ن ��%)�ء ذا�)�، ��)�ن . ا��� - (د �
�، و�� ا�و*ت ���4 �ظ
ر ��� ر(��� ا��� - (د ��و�)و �)م �%)م 

و*ف  ا=�%��ء ا�ذ�ن �(�و�� وا��ؤس ا�ذي �
ددھم �� ا�(�Cر وا����%�ل ��� �K)ل ��)رھم �)ن ا��)�س، �ط�����)� (رج �

م و- ���)@ �
)م إ-  �$)� و- ر�)�ء %������م ر(��� و�(��� ا����ن - (د �
��، أن �%وم �� +�� (��ب ���4، =�� 

دث ��): ��)� �)�رى ���)� ا=�)ر �)ن �C)(�/، وھ)ذا �)� () �
م إ- +�ده، و- ر�ب أ�)� �)�ن ��)���ب �
)م، �
�)� �ط�)ب
����. .  

16 �((��، (ز*�))�ل �K�16:24�))/  (ـ))   إن ا��دا�))/، ��))� أ+�))ن ا�))و(�، ھ))� أن - �(�))ل ا��))ن إK))م أ��))�، أو ا=ب إK))م ا
�� +و�C +��؟���ف �(�ل �. �ل أن ا��4س ا��� ��طc ھ� ��وت، )20:18���   إ���K و��@�م 


)� و()ده، و�)ذ�ك �: �ن ا=ب وا��ن ���وق �وا�ط/ �، و��9ول  �$�� أ���� +ن ا>�Kم ا��)� �%�ر� إن )أ  (: ا�رد
أ��م ذا��،  )إن ��ز ا�����ر (و��ن � وإن ��ن ��ر ��9ول أ��م ��9ن ��، ��ر أ�� ��9ول . إKم ا>�ر - �(�ل أ(دھ��

 �(C�ل وأ(� ،�

)�، =ن ھ)ذه و��)ك ��()د��ن �)� ذا�)� وذا�� - ��$ف �%ط ����دا�/ ا��� - (د �� /(��
���ر(�)/ ا��)� - �
و�ن Kم �Hن �و*ف � إزاء�� - ��ون �و*ف ا��دا�/ ا���ردة، . دا��9 أ�دا، وذ�ك ������ ا��ط�ق �� �ل $4/ �ن ���4$

/�)Cري �و*ف ا��)����ط���. �ل �و*ف ا��دا�/ ا���(دة ���ر(�/، أو  Y9��� ط��)ب  ا�� إ��4ءوھذا �� �د+وه ا�� �(�ل��
�/ +�� إ��4ء��� �
  .��ط��ب ر(��� ا+دا���، و�(��


� +� )ب(��� ،�
أي ()�ل ���)ت �ؤ��)/ +�)� ظ�)ون أو أوھ)�م �)ل +)ل (%)�9ق  �(%� �� أ�طر ا�����/ ا��� و$��� إ��
�
 ��ون *د ����� ����� وإ��� إذ �%رر ذ�ك، -. ��%و�/، و�ذ�ك �Hن ��وھ� +ن إدرا��� - �%�ل �ط�%� �ن *��و���
� وأ(%��

�و�)ود ا�)روح ا�� )ر�/ و��)و�ن ا=��)�ر ا����و�)/ �)� ا��)K(�(  j: ( �ذا �ل ����� ط����� �@�و�)�، �)�(ن ����)� �)ؤ�ن 
�ت (دوث ھ)ذه وو�)ود  ا���دي، ��س =��� أدر��� ��ھ�/ ا=و�� أو ��4�/ (دوثK� /ور أد�/ ��%و�
�ل ���رد ظ ،/���Kا�

  . ا��داء � ���، ط���� *د �وا�رت ا=د�/ $د*
�(%�%/ ض ��ك، و�ن Kم - ��وز ر�

  

�ب ا+�%�د�� ���4�ر � ����4 +ن �ط�����، �: �ؤKر +�� �و*��4 ��� �� *��ل أو ��
�م ��ض ا���س +���� � /
أ�� �ن �
و +)�دل �%)در �)� ھ)و �K�ر، =�
م إذا ���وا +��  �ء �ن ا��:ص، �����9و�� ��ف ���)ن أن �4M)ر � ��)� �ط����)� وھ)


م إ- +��ز�ن، ! ر(�م، و��ف ������ أن �د�و ��� وھو *دوس  �%در �� ھو رؤوف؟���وإن +�زوا +ن ا����/، و- �

م ��� *�ل ا�و(� ���رC)ون �)�ب ا��):ص، �
)م - �)د��ون، و- �)د+ون ا�)را���ن �)� ا�)د�ول أن �)د��وا �H� ) �(��

13:23(K م وزن، و�ن
  .أو *در م - ��ون =*وا�

   
  " ا�ظ�ھر 4 ا�(�د ھو ا�!�دي 

  

. ا�)ذي ظ
)ر � ��)� ��%�)�م ���4)داء) أو ���(ري ا����)وت( ��س ھ��ك �ؤ�ن �� ا�و�ود إ- و��وق ���ر�/ ا� �ص (%� 
  ��ن ھو ھذا ا� �ص �� �رى؟

=�� ھ)و ا�)ذي �)وا�رت  إذا �$4(�� (��ة ا= ��ص ا�ذ�ن ظ
روا �� ا����م �رى أن ھذا ا� �ص ھو ا����N،: ا��واب
  :، ��� ��NC ���� ��� روط ا��� ذ�ر��ھ� ���%� ��� ���6 ا�
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ـ  �
و �م �رث ا��ط�9/ �� ط����� ا������/، =�)� ُو�)د �)دون ا=ب ا��)ورث �
)�، إذ ���)ت و-د�)� �)ن ا��)ذراء �%)وة  1
  ).�35:1و*� ( ا�روح ا�%دس 

��ت �� �ل ا�(����ت ا�ط����/ �K)ل ا� )�ور �)���وع وا��ط)ش وا=�)م ـ  و+�ش �%و�� ا�ذا��/ دون �ط�9/، �6 أ�� � 2
  ، و��ر ذ�ك �ن ا�(����ت ا��� ���ت ����/)�23:8و*� ، 23:18، 7:4، �و(�� ���2:4 ( وا�(�د�/ ا�� ا��وم 

�)�ن أ�)�� و�)ذ�ك . �@ن ���ل �� ا�� ا��(راف +ن (ق �، و���� �م ��(رف +�� +�� ا�ط):ق) �و- ����� ا�ذا��(  
�ض �)ن �� ��ل إ��
� و�%ط ��
�، +�)� ا��%)�ن آدم ��� - �%�س، �
ذا +�� ا�ر�م �ن أ�� ُ��ق ����� �ن ا��ط�9/، ��ر أ

����� N�ا���.  

=�� ھو ا����ل، أ�)� ھ)م . و�ن Kم ��ن �4س ا����N ���ت �وازي �4وس ا�� ر �����، �ل و�C4ل +�
� *��/ و*دراـ   3
�ب �ط���ھم ��*$ون��
م ا�� ا���ض ا>�ر، �Hن ھذا - �%�ل �ن �%$
م، �ل �ز�ده �%$�. �C��  .وإن ا���6 

4  N�ط�9)/، ��)ر  )�ن ا���(�/ ا����و��/ (ـ  و�6 ذ�ك ��ن ا����إ����� (%�%�� �ن �����، ���ده وإن �)�ن ����)� �)ن ا�
) أي ا���)�N( ا��()م وا�)دم، ا )�رك ھ)و �)Hذ *)د � )�رك ا=و-د �)� :" �%د *�ل ا�)و(�. أ�� ��ن ��دا ��د�� �Kل أ���د��

��
ا�ظروا  ":��� أ�� ��� ظن �:��ذه ��د *����� �ن ��ن ا=�وات أ�� روح، *�ل �
م. )14:2+�را���ن  ( "أ��C �ذ�ك ��
  . )39ـ  �36:24و*�  (" ��و�� وا�ظروا، �Hن ا�روح ��س �� �(م و+ظ�م ��� �رون ��. �دّي ور��ّ�، إ�� أ�� ھو


� :" �%د *�ل +�
�. أ�� ��ن إ����� (%�%��، ���ت ���4 ���� ��ـ  ور�م  5�(Cل أ(�) أي أ�)��
�( ��س أ(د �@�ذھ� ��)�، 

�، و�� ��ط�ن أن آ�ذھ� . أ�� �ن ذا���C) أي ا��ردھ�( �� ��ط�ن أن أ�C�18:10�و(��  (" أ(.  

 �ر وأ��م رو(� �ن أ��
م، ا��ردھ� ��K�/ و*د �رھن +���� +�� $دق  
�د�� ھذه، إذ أ�� ��د�� *دم ���4 ��4رة +ن ا�
  ."*���/ ا����N وا=د�/ +�� $د*
� "و*�م �ن ��ن ا=�وات، ��� ذ�ر�� ����4$�ل �� ���ب 


م �وق *$ورھم ا�ذا�� و����
م أھ: ���وا�ق �6 � ��  6�ـ  و��ن �� إ����� أن ���ث (��ة رو(�/ �� ا�� ر، �ر*� 
  .)28:10�و(��  (" وأ�� أ+ط�
� (��ة أ�د�/، و�ن �
�ك ا�� ا=�د:" �%د *�ل +ن ر+���. �د$���4 ا=د��/ ا�����/ ا�� ا=

�ر ا��ؤ��ون �� ھذه ا�(��ة +���)� �)� �4و�)
م، �%)د ��=ن �)��وس روح ا�(�)�ة �)� ا���)�N :" *)�ل �)و�س ا�ر�)ولو*د ا
  ).2:8رو��/ " ( ��وع، *د ا+�%�� �ن ���وس ا��ط�9/ وا��وت

7  ��+ :C�  ط��/�%ـ��ھو ذات �، و�ن Kم ا��ط�ع أن ��4ر +)ن ا�� )ر ����)� ��4�)را �4)�  دم �%د ��ن �ن ا���(�/ ا�
�� ،�
  .� ��NC -(%��ط��ب +دا��� ا��� - (د �

  :و�ن Kم *�ل ا�ر�ول ���ؤ���ن ا�(%�%��ن. ي أ ر�� إ���وإذا ��ن ا=�ر �ذ�ك، ������N ھو أ��C ا� 4�6 أو ا��(��� ا�ذ


� ا������ �وق ا��ط�/ (إ���م ھذا ��� - ��ط9وا أ��ب  "�  وإن. )=�� أ+ط��م ������N (��ة رو(�/ ���ط��ون 

����  4�6 +�د ا>ب، ��وع ا����N ا���ر، وھو ��4رة ��ط�����، ��س ��ط����)� �%)ط �)ل  )�
وا (أ�ط@ أ(د  )(دث أن ( 
�C�ط��� �ل ا����م أ�  .)1:2�و(�� 1 ( "�

  
  

��-�� F ؟� " ��5 أ��س ا����ل���ذا  

  :أ ـ  ا��-ر�ر �ن طر�ق ا����ل ��(�ھل أر-�� أ�ور أ����� 4 ا����ن
  
  :ا�$ط�� 4 ا����ن �� ���4)  ـ 1

�)��H أ+�)م أن �)�س �)��ن �)� أي �)� ��)دي  )N��($ c =ن :" و�)� ھ)ذا �%)ول ا�)و(�. ا��ط�/  وھت ���ن ا����ن
=�� ��)ت أ��)ل ا�$)��N ا�)ذي أر�)ده �)ل ا� )ر ا�)ذي - أر�)ده . �� ���ت أ�دا�رادة (�Cرة +�دي وإ�� أن أ��ل ا�(�

  ).20ـ  18:7رو��/ ( �Hن ��ت �� ��ت أر�ده أ��ه أ��ل ���ت ��د أ���� أ�� �ل ا��ط�/ ا�����/ �ّ� . �H��ه أ��ل

 "�9�((C+ط�))/ ا��))�9ن �))� أ�رو��))/ (  و���))� ارى ���و�))� آ�))ر �))� أ+C))��9 �())�رب ذھ�))� و��))���� ا�))� �))��وس ا�
23:7.(  
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  :��Kو��� ا����نـ   2

�ذ�ك أ��م أ��C ��� ����م �ل �� أ�ر�م �)� �%و�)وا إ��)� +��)د �ط)��ون . " إذا ��ل ا����ن �ل ا�$:ح �: ���(ق ����@ة
  ).�10:17و*� " ( =��� +���� �� ��ن ��ب +����

  :ـ  ��دود�� ا����ن 3

  ��ذا ���ط�6 ا��(دود أن ��4ل ��� �ر�N ا�M�ر �(دود؟. ودةا=�د�/ �� ا����ء ����@ة ��ر �(د ةا�(��
  ��ذا ���ط�6 ا����ن ا��(دود أن ��4ل ��� ���ل ر�C � ا�M�ر �(دود؟

   :ـ  �ذ�و-�� ا����ن 4

=ن أ�)رة ا��ط�)/ ھ)� �)وت . " =+����   ا����ن +�ده �ط�/ وذ�ب �(��ج ا�� +:ج أو- *�ل أن ��(ث �� أي *�ول
 /�  ).23:6رو��/ " ( � �
� (��ة أ�د�/ ������N ��وع ر���وأ�� ھ

�ط�/ (��ت �� أ��" ���  ).�5:51ز�ور " ( ھ@�ذا ���Kم $ورت و
  ).2:59إ ���ء " ( �ل آ���Kم $�رت ��$�/ ����م و��ن إ�
�م و�ط���م ��رت و�
� +��م (�� - ���6" 

  

  :�ھل ��1��� أ�ور أ����� �ن "(ب ـ  ا��-ر�ر -�����ل ��
1 " ��  : ـ  د��و

�ط�/" �� �C�د أ�  ).6:6رو��/ " ( +����ن ھذا أن إ������ ا����ق *د $�ب ��� ���طل ��د ا��ط�/ ��� - ��ود ����
  ).10ـ  �9:3و�و�� " ( إذ ����م ا����ن ا����ق �6 أ+���� و����م ا��د�د" 
�ون $���� (د�دة   *��)" أدان ا����ن ا����ق و�ر�د�� أن -R- ن�����-.  

   :ـ  9&د " 2

 "(�  ).29:8رو��/ ( " �ن ا�ذ�ن �-ق �4ر4 م �-ق ��4� م ���و�وا ���- �ن &ورة ا-
*  (�  .9&د " ��س ��س إ&+ح و�(��ل ا����ن ا����ق، -ل أن �/�ره ا�5 &ورة ا-

3 " ����  :ـ  

����) -��!داء ا�ذي -��وع ا�����" - ��  ).24:3/ رو��( " ��-رر�ن �(�

��$ون ������ن وذ�ك ��س ���م ھو +ط�/ �" � /������  .)9ـ 8:2أ��س( "��س �ن أ+��ل ��� - ��4�ر أ(د. =��م 
�ن إ'��4 �S إ��)* �� Fو !�  .دم ا����� و�ده �

  :ـ  طر�ق " و4�ره �ن ا�$+ص 4

  ).31:16أ+��ل ( " آ�ن -��رب ��وع ا����� �4$�ص أ�ت وأھل -��ك" 
  .)12:4أ+��ل  ( "�س �@(د ��ره ا��:ص�" 
  .)�50:7و*�  ( "�%�ل ���رأة إ����ك *د ��$ك "

  .ا����� ھو و�ده طر�ق ا�$+ص وھو ا�ذي �9ل �ن �!�) إ�) ا�طر�ق وا��ق وا����ة* 
  

  : ـ  -ــر " 5

 "��  ).6:64إ ���ء ( " �1وب �دة �ل أ���ل -ر
  ).7:9دا���ل  ( "أ�� ��� ��زي ا�و�وه .ا��ر �ك �� ��د" 
�/ ا�� ���6 ا���س ���ري ا�(��ة" 
�ر وا(د $�رت ا��  ).18:5رو��/ " ( ھ�ذا 

� =�� أ����� K��ب ا��:ص ����� رداء ا��ر" �H� ��4� Y
��  ).10:61إ ���ء " ( �

���ن-ر " و�ده ا�ذى �-رر اF .أ�9&� ا�(�د ����ر �ور��ھ�� 4 ا�(�� أ�-س آدم و�واء" ھو ا�ذي *  .  
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  :ـ  ���ل " 6

48:5 ���(  "4�و�وا أ��م �����ن ��� أن أ-��م ا�ذي 4 ا���وات ھو ���ل "(.  
  ).��1:17و�ن " ( �ر أ���� و�ن ���:. و*�ل �� أ�� � ا�%د�ر" 
 *(�4 ا- �������ن، و��ن ���Fت ا����� ���ر �ل ��ب �4�� �ن ا7ب -رر ��  .أ������ �ن �(��

  :�� "ـ  9ـدا 7

�ل ��رة"  15:1�طرس 1( " �ظ�ر ا��دوس ا�ذي د���م �و�وا أ��م أ�'� 9د���ن 4.(  
أ�
� ا�ر��ل أ(�وا ���ء�م ��� أ(ب ا����N أ��C ا�����/ وأ��م ���4 =��
)� ��)� �%د�)
� �ط
)را إ��ھ)� ��M)ل ا��)�ء " 

/������  ).26ـ  25:5أ��س " ( 
  ).7:1�و(�� 1" ( ودم ��وع ا��� �ط
ر�� �ن �ل �ط�/" 
  .دم ا����� و�ده �ط ر�� �ن �ل $ط��. 4&�ت ا����ن �ن " ا��دوس ا�$ط�� *

8 J آدم ��  :ـ  إھ�

 ��/M���  .ا���/، $دق ا����ن ا� �ط�ن و�ذب � و�� ھذا أھ�ن � إھ��/ 
ق � �%د ���� ��ذ�� =�� �)م �)ؤ�ن �ن �م �$د. ������ن ��رم �.. و�
ذا ���د�� �$دق  
�دة � +ن ا��� ����H ��ر��


� � +ن ا��� وھذه ھ� ا� 
�دة أن � أ+ط��� (��ة أ�د�/ وھذه ا�(��ة ھ� �� ا���، �ن �� ا��)ن �
�دة ا��� *د  
د  ���
  ).12ـ  10:5�و(�� 1. ( ��� ا�(��ة و�ن ��س �� ا�ن � ����ت �� ا�(��ة

  .�&د�ق � �دة " �ن ا-�) ا�رام �)*  
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  &�ب ا�����
  

  ���� �ن &�-)، وا�د�� ��5 &د9 �� �دة ا�
  

  ة ا����� �ن &�-) 9-ل ��د�1 ا�&�ب� �د - 1
  وا�د�� ��5 &د9 �

  

 Fدة ا����� : أو� �  :�ن &�-) 9-ل ��د�1 ا�&�ب

��)ل  )ر�ٌر :" �)� +��
)� أ�)��
م، *)�ل �
)مزات ا���ھرة ا��ا��
ود �ن ا����N أن �ر�
م ���زة ��ر ا��� ـ  ��� ط�ب 1
ن ا�ُ()وِت K:K)َ/ أ�)�م وK):ث ��)�ل، =�ُ� ��)� �)�ن ُ�و�)�ن �)� �ط). ����و��ِ�ٌق �ط�ُب آ�/ و- ُ��ط� �ُ� آ�ٌ/ إ- آ�/ ُ�و��ن ا

�وت � )�را �)ذ�ك ا�)� أ�)� �)�). 40ـ) ��38:12)� " ( ھ�ذا �ُ�وُن ا�ُن ا����ن �� *�ب ا=رض K:K/ أ��م وK:ث ��)�ل
  .وُ�د�ن و�ظل K:K/ أ��م وK:ث ���ل �� *�ره ھذه ا��دة �ن ا�ز�ن

ا*)رأ ( ـ  و��� أدرك �:��ذه أ�� ھو ا����N ا����ص ا����ظر، وأ�� ����ك +�� ا����م ا�� ا=�د، ��� أ �رت ا��وراة  2
�)� �)ن ��)وت �K)ل ، و�)�ل �)� �)�طرھم أ)7:4، ���)� 44:2، دا��)�ل 7:52، 7ـ  6:9، إ )���ء K(�8:72: �ز�)ور 

��Mِ أن �ذھب ا��" *�ل �
م أ�� ا���س،�� 
�)/ وا����)/ وُ�%�)ل و�)� ا��)وم أور ��م و��)@�م �K�)را �)ن ا� )ُ�وخ وُرؤ�)�ِء ا��
�ذه ُ�طُرُس إ��� وا��دأ ���
ُرهُ *�9:. �� �%وما���@� ": Vط)رس!. - ��)وُن �)ك ھ)ذا! (� )�ك �)� رب�اذھ)ب :" ����4)ت و*)�ل �ُ

د أ()ٌد أن �)@�� إن أرا:" (��9)ذ *)�ل �ُ�)وع ��:��)ذه". أ�ت ��Kرةٌ �� =�ك - �
�ُم ��� F ��ن ��� ����س. +�� ��  �ط�ن
  ).24ـ  ���21:16 " ( ، و�(�ل $���ُ�، و������ورا�9 �����ر ���4

��� رأ�ُ�ْم (�� �ُ%وَم  - ُ���ُ�وا أ(دا:" ـ  و��� �زل �ن ��ل ا����ل، ��د إ+:ن ��ده ا�ذا�� �K:K/ �ن �:��ذه *�ل �
م 3
  ). 12، ���9:17 ( ، )�ن ا��
ود( �ذ�ك ا�ُن ا����ن أ��C �وف ��@�ُم ِ��ُ
ْم .. ا�ُن ا����ِن �ن ا=�وات

- �راد �� أن ا����N ا�ن �ن أ���ء آدم، �)ل أ�)� إ��)�ن (%�%)� ����)و��، �)وا�رت ��)� " ا�ن ا����ن" ���4 أ�� �وو�4$ 

�$�4ت ا������/ �� ����$��
� و��و�ن ا��د�
� أن . 
� ا�ذي �ر�ده � �
�، ا=�ر ا�ذي ���� رأ�
� ا�رو(� �ل و��9

  .��ون ا=�ر �ذ�ك، =ن ا����N ُو�د �ن +ذراء و+�ش دون �ط�/ +�� ا�ط:ق، ��M�را �� ذ�ك ا�� ر �����

وا����/ ��(ُ�ُ�ون ُ���ُم ا�� ُرؤ��ء ا��
�/ ا�ن ا����ن " ـ  و��� ذھب �و�� �6 �:��ذه ا�� ا����ل، *�ل �
م +ن ���4  4
  ).19ـ ���17:20" ( ���ُ�و�ُ� ا�� ا=�م ��� �
زأوا �ِ� و���دوهُ و�$�ُ�وهُ و�� ا��وم ا���Kث �%وم+��� ����وت، و

ا�)ن  �)ن أراد أن �ُ�)ون �)�ُ�م أو- �)�ُ�ن �ُ�)م +�)دا، ��)� أن:" ـ  و��� �(دث �رة +)ن ا��ظ�)/ ا�(%�%�)/، *)�ل ��:��)ذه 5
  ).28، ���27:20 " ( ا����ن �م �@ِت �ُ��دم �ل ���دم و���ذل ��4ُ� �د�/ +ن �K�ر�ن

ر�)6 ُ�و�)� ا�(�)/ �)� ا��ر�)/ ھ�)ذا ���M)� أن ُ�ر�)6َ ا�)ُن و��)� :" ـ  و��)� �()دث +)ن ا��)��ل ا�)� ا�(�)�ة ا=�د�)/ *)�ل 6
�ل ��وُن �ُ� ا�(��ةُ ا=�د�/ُ  ،��>�ُ� ھ�ذا أ(ب �ُ ا����م (�� �ذل ا��ّ� ا�و(�د، ��� . ا����ن، ��� - �
�ك �ل �ن ُ�ؤ�ن 

�ل ��وُن �ُ� ا�(��ة ا=�د�/ ،��  ).16ـ  14:3�و(�� " ( - �
�ك ُ�ل �ن ُ�ؤ�ن 

(�دK/ ا�(�/ ا��(���/ ا�� �)وم �)ذ�ر ��)و إ�)را9�ل +�)� � و+�)� +�)ده �و�)� �)� $)(راء �)���ء *)د��� أھ)�ج و��ود 
إ$)�6 (�)/ �)ن : �%)�ل � �)�. �ُ
ر+)وا ����)� ا�)� �و�)� ��$)�� =��
)م. �
م �د��ت *���)/+��
م ا�(��ت، ���ذت ��د

 �(�)� �(

� +�� ��ر�/، ��ل �ن �دغ و�ظر إ���Cوا�(�)/ ا��(��)�/ ھ)ذه ���)ت ر�)زا ا�)� ). 9ـ) 4:21+)دد ( �(�س و
  :ا����N �ن ا��وا(� ا>��/


� �م �Kل ا�(��ت، وا����N �م ��)ن) أو-(��ط�)/ �K)ل ا��)�س؛  إ�� �م ��ن  �(�)�(���K ( ن(� /(�) �(
إ�
)� �)م ��)ن �)� ذا�
/�) ��وا����N وإن ��ن *د ظ
ر �)� ��)د �K)ل أ��)�د��، ��)ر أن ��)ده �)م ��)ن    . ا�(��ت ا���رو�/ �د���، �ل ���ت  

��� إن ا) �K��K(، =�� ُو�د �ن +ذراء؛ )3:8رو��/ " (  �� ھذا ا���د" ا�ذي ���ش ���، �ل " ��د ا��ط�/" ���وت (ل 

م ��� �وا�ط/ (�/ �ن �وع آ�ر. إ�را9�ل �وا�ط/ (�/$:�وھ�ذا ا�(�ل �ن �
/ ا��ط�/ . و�ذ�ك  �ء � أن ��ون 

 �(

م ��($:�
� د��ت ا�� ا�� ر �وا�ط/ إ���ن ھو آدم ا=ول، � )�ء � أن ��)ون �H� ،دي�ا��� �ؤدي ا�� ا��ذاب ا=
�
� ا=�دي �وا�ط/ إ���ن آ�  إن ا��ظر )را���(؛ )12 - 10:  5رو��/ ( آدم ا=��ر، أي ا����N  ر، ھوو�ن +ذا
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  N�(ن ا�رو(�)/ ا�)� ا�������(�أي  (�����ن ا���د�/ ا�� ا�(�/ ا��(���/ ��ن ھو ا��)��ل ا�)ذي +��)� � �� )�4ء، وا��ظ)ر 
�$� �
� ا=� )ا����ن ا�(%�%� �  .)16:3�و(��  (دي ھو ا����ل ا�ذي +��� � ���:ص �ن ا��ط�/ و+ذا

�و(�))�  (�)): ُ�))راد �))� ا����))� ا�(ر�))�، =ن � روح  )16:3�و(�))�  (ا�))وارد �))� " ا�))ن � ا�و(�))د" :ح طأ�))� ا�$))
أ�� ا���9ن ا�و(�د  )��� ��NC �ن ا����ب ا��%دس (ا�رو(�، وھو  ، وا�روح - ��د و- �و�د، �ل ُ�راد �� ا�����)25:4

، =ن     )4ـ 1:1�و(�� ( ، "���/ �" و�ذ�ك ُ���� ھذا ا���9ن أ��C ). 18:1�و(�� ( ره أ(د *ط ا�ذي �م � ا�ذي ���ن �

�" ا����/" ��� دور �)ن ا=دوار " ���/" أز-، Kم ا��ذ �� " ���/" و��� أ�� - ُ��%ل أن � ��ن �دون . ���ن +ن $�(
- ��ون ����)� F، إ��)� ��)ون " ���/ �" أو " ا�ن �" ���� ، �ذ�ك �����9ن ا�)وإ- ��ون *د ��رض ���طور وا��M�ر( 

  .�:ز�� �� أز- ــ ھذا �ن ��(�/

�، =�� ����� - (د ��، و�� ا�و*ت ���4 ھو ���ل �)ل ا���)�ل، ����)� �)ل  ��� أ�� - ���ن � ��ر: / أ�رىو�ن ��(�
�ط@، �ذ�ك ��� /Cدودة و��ر)� �
- ��ون ����9 ��)ر " ���/ �" أو  "ا�ن � "����9ن ا����� ا�����9ت �
�� ��ن �و+

أي وا(دا �6 � �)� ا�ذا��)/، أو �(�)ب ا�$)ط:ح ا���)�(�، ��)ون أ*�و�)�  (� أو �زءا ���، �ل ��ون ھو ذات � 
ھ)و �  "���)/ � "أو  "ا�)ن � "و- �)��ل �d+�)راض +�)� أن . =�� ����� -  ر�ك �� و- �ر��)ب ��)� )�ن أ*�����

وا�)د��ل +�)� . وأ*�وم �ن أ*����� ��� ذ�ر��، =ن ا��
ود ا�ذ�ن +�$روا ا����N، ���وا ��ر�ون ھذه ا�(%�%/ �ل ا���ر�/
 N�ن � (ذ�ك أن ا����+�د�� *�ل �
م �رة إن � أ�وه، ا+�%دوا أ�� ��ل ���4 ���د- F، أو �  )ا�ذي ھو ���/ � أو ا

�����  .)18:5�و(��  (�(�و�وا أن �ر��وه ���(��رة . )=ن � - ���دل �� ( 


)� ���و�)� �)� ا��M)/ ا���ر�)/  "ا���وة ����+/ �� "�C: +ن ذ�ك �Hن ���)ت  )���" �%)ول � . "ذات ا����+)/ "ُ�راد      "
�ددي" و*و�� . ُ�راد �� ذات  ��� )11:8إر���  (�� /��. / ُ�راد �� ذات ا����دد�ن �ن  )����� ا���ر� )1:3$�4��  (" ا

�ل ��)ت " ��� أن *و�� �) /(���)ل $)
�ونُ�)راد  )32:10إ )���ء  (" $)
�ون )أو ا� �(� . �(��M� �(� ا�()�ل ��وھ)ذا � )
���ت ا��4ر، ذات ا��4ر، أو ا��4ر ����� وظ�ھرا�  .ا��ر��/، �Hن ا��راد 

����ن � ���، (�� ��)�ط�6 أن �در�)� ا�)� أ*$)� در�)/  ��  �ص ��وع ا����N" ���/ �" أو " ا�ن �" و*د ظ
ر 
، ذ�ك *�ل ا����N إن �ن رآه �%)د رأى � ا>بو�. ����/، ���رف ا����ل ا�� ا��وا�ق ��� �� $���4 ا=�:*�/ ا�����/

�ن �( و�6 ذ�ك ������N �)ن ا���(�)/ ا����)و��/ ). 9:14�و(�� ( أي رآه �� ذا�� و�� ���4$ H(� د ���)ده(�� أو ���)/ 

�� �� �ل  c �� +دا ا��ط�/)��  .، ��ن إ����� (%�%�� � 


م، *�لـ  و+�د 7��ز ا���زل �ن ا����ء ��
ب (��ة أ�د�/ ��ذ�ن �%��و�� ������ن �� *�و�:    �� �(دث ا����N +ن ���4 ���
�ز ا�ذي أ�� أُ+ط� ُھو ��دي ا�ذي أ�ذ�ُ� �ن أ�ل (��ة ا����م "�  .)51:6�و(��  ( "ا�ُ

�)ذل ��4)ُ� +)ن ا�را+)� ا�$)�Nُ�ِ وا�را+)� ا�$)�ِ�  أ�)� ُھ)و ":ـ  و��� �(دث ا����N +ن ���4 ���را+� ا�$)��N *)�ل 8�َ Nُ
�راف ا��ؤ���ن ا�(%�%��ن، =�
م ����زون ���ط�+/ F، ��� ����ز ا��راف �ط�+/  )11:10�و(��  ( "ا��راف���*�$دا 
�
  .را+�

9 )� ��4� N�ا��� ���%)� و()دھ�(إن �م �6% (�)ُ/ اِ�  ":�/ ا�(�ط/ *�ل ��:��ذهـ  و���  � �(
. �ط)/ �)� ا=رض و�ُ�)ت �
��ص �K�)ر�ن  )24:12�و(��  ( "و��ن إن ���ت �@�� ��Kر �K�ر( @�*�$دا �ذ�ك أ�� +�� أ��س �و�� ا���4ري ��@�� 

  .�� وأ�د���دا�(��ة ا����دة �6 � رو(�� و� �ن ا��دم وا��وت ا�رو(� وا���دي وا=�دي ا��

��� أن ر(�/ � �وازي +دا��� �����، ������ ا��ط�ق �ن �ل ��(�/، �): ���)ن أن : و���Cح أھ��/ ��4رة ا����N �%ول

)� �)واء �)���4ر أو ا�%)ول أو . �N4$ +ن ا��ط�ة �ر(���، إ- إذا ُو��ت أو- �ط��ب +دا����و��� أن ا��ط��)� ا��)� �ر��


� - ���ط�6 ا���4�ر +)ن �ط�)/ وا()دة �)ن ا��4ل ھ� إ��ءة ا�� (ق � �ا�ذي - (د ��، ��=+��ل ا�$��(/ ا��� �%وم 

�� �Kُرت و��و+ت ھ� �(دودة، وا=�ور ا��(دودة - ���ط�6 أن ��4 �ط��ب أ�ر - ()د �ط�����، =ن ھذه ا=+��ل �

���� +�دم *دم ا����N (%� ����4، وھذا ��  و��دام ا=�ر �ذ�ك، أدر��� أن � و(ده ھو ا�ذي ���ط�6 أن ��4 �ط��ب. ��
  .���4 ��4رة +�� ا�$��ب

ـ  و��� �(دث +ن ا��را��ن ا�ذ�ن �م ��طوا ا��Kر �$�(ب ا��رم، *�ل ا����N إ�� أر�ل �)� �
��)/ ا=�)ر ا��)� إ�)�
م 10
�و�� و��طو�� ا��Kر ا��ط�)وب: *�9: �� ���4�

م��)ر أن ا��)را��ن ��)� رأوا ا��)ن، *)�. ���
م ��(��ھ)ذا ُھ)و  ":�وا ���)� 

�ن ا��  �$� )40ـ  ���33:21  ( "�@�ُذوهُ ��رج ا��رم و*��وهُ! ھ�ُ�وا �%��ُ� و�@ُ�ذ ِ��را�Kُ . ا�وارثُ ���  ، � �را 
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�ن ا����ن ا�ذي ��ن +��دا و*�9ذ أن ُ�$�بH� . را��ن ا�� ر��ل����و� �را �$�(ب ا��رم ا�� � +ز و�ل، و� �را 
  . د، =ن � ��ن *د أ*��
م ��� ���4وا ��را، و���
م أ�وا و��ردواا�د�ن ا��
و

و*�)ب  /و��� د�ل ا����N ھ��ل ا��
ود $�6 �وط� �ن ا�(��ل وطرد ا���+)/ �)ن ا�
��)ل،  ور�)� �%)ود ا�$)��ر�ـ  11
" � ��4))ل ھ))ذا؟أ�))/ آ�))/ ُ�ر��))� (�)): " �K))�روا C))ده و*))��وا). 16:2�و(�))� ( �وا9))دھم، =�
))م ���))وا ا�
��))ل ��))ت ��))�رة 


م��و$)ف ��)ده �@�)� ھ��)ل �ذا�)�، وو$)ف *����)� �)ن ا=�)وات ". ا�ُ%Cوا ھذا ا�
��ل و�)� K:K)/ أ�)�م أ*�ُ�)�: " �@��
  ).21ـ  18:2�و(�� ( �H*��/ ا�
��ل 

*)� �و" ( ����M أو- أن ��@�َم �K�را وُ�ر�ض �)ن ھ)ذا ا���)ل:" ـ  و��� �(دث �6 ا��
ود +ن ���و�� *�ل �
م +ن �12��4
25:17.(  

دا �ل ����M أن أ��ر ا��)وم و�):" ���4*�ل +ن ) ا�ذي ��ن �ر�د *���( ـ  و��� �(دث ��
م +ن ��ر ھ�رودس ا���ك 13
��ر�� +ن أور ��م ��  ).34ـ �31:13و*� " ( و�� ���� =�ُ� - ُ���ُن أن �
�ك �

��ره ا�ن ا����ن ا����ل، �م ��+�� ��= ��� ��@� ��4� N�ل �%ط �ر�)ز و*د و$ف ا���M  9)ب ا���)���/ ا�)ذي �)� ()ق��
  :  ��ن �
/ �ر�ز ا���� *�ل � +�� ��و�� ا���� *د���. ا���4�ر +ن �ط���ھ�، �ل  Mل أ��C �ر�زي ا���� وا�ر�ول

ُن و��)و. ���� �ن و�ط إ�و�
م �K�ِك، وأ��ُل �:�� �� ��ِ� ����ُ�ُ
م ��ل �)� أوِ$)�� �)� )أي ���� إ�را9�ل (أ*�ُم �ُ
م  "
������H أ�� أط��ُ ��و*)د أ )�ر ا���)�N ا�)� ھ)ذه . )19ـ  �K�18:18�/  ( "أن ا����ن ا�ذي - ���6ُ ��:�� ا�ذي ����م 

=��)م �)و .  ُ�و�د ا�ذي � �و�م وُھو ُ�و�� ا�ذي +��)ِ� ر�)�ؤ�م. - �ظ�وا أ�� أ �وُ�م ا�� ا>ب ": ا�(%�%/ ���
ود �%�ل
���ن ��و إ�را9�ل ��ر�ون ��ذ ا�%د�م . )46ـ  45:5�و(��  ( "د*و��� =�ُ� ھو ��ب +����ُ�م ُ�$دُ*ون ُ�و�� ���ُ�م ُ�$

C� م
���
مأن ���� +ظ��� ��@�� �ن �(���)ذ�ك +�)د�� رأوا �و(�)� �)ن . 6 � �:�� �� ���، ���ون ھ)ذا ا���)� ��)�ن � 
���ء، و��ن �� و�ط�م *�9م أ�� أ+�ُد ".. -:" ، �@��ب)�@ل ا���ر�ف (أ���� أ�ت؟  ":ز�ر��، �@�وه) N�ا�ذي ���م  )ا���

، ا�ذي ��ُت �ُ���(ق أن أُ(ل )�ن �
/ �و�� ا�ن � (ُھو ا�ذي �@�� ��دي، ا�ذي $�ر *دا��، =�ُ� ��ن *��� . ��رُ�و��ُ 
  ).34ـ 21:1�و(�� (  "�
ذا ُھو ا�ذي ُ���ُد ���روح ا�%ُُدس.. �ُ�ُوَر (ذا�9ِ 

�(���ن �و�)� و ��
)د ا��د�)د( ن ا���)�N �)ن ��(�)/ ا���)وة وأو�� ا� ����. �K�)رة) ��)� ��N(C �)ن �%�ر�)/ ا��
)د ا�%)د�م 
وا���)�N أ�)� � )ر��/ ا����)/، . ��و�� أ�� � ر��/ ا����وس، و()رر  )��� �)ن +�ود�)/ �ر+)ون، و*)�دھم ا�)� ���)�ن

4)ل �وا�)ط/ �ر+)ون، طو�و�)� �)�ن ��رC)� ��%�)ل وھ)و . �ءو(رر ا��ؤ���ن �)ن +�ود�)/ ا��ط�)/، و*)�دھم ا�)� ا��)�
وا����N ��ن ��رC)� ��%�)ل وھ)و ط4)ل �وا�)ط/ ھ�)رودس، . و+�ش �� ا��ر�/ أر���ن ��/، وأ�د � ر����� ����زات

و�و�)� أ()ب  )��� أ�K)ر �)ن ��4)�، و�)�ن ا�و�)�ط . و+�ش �� ا��ر�/ أر���ن �و��، وأ�د � ر�)���� ����)زات ��%9)/

م و��ن �، ��� ��ن ����م �6 ����وا����N أ(ب ا���س ����� (�� �ذل ���4 ��4رة +�
م، ��� ��ن ��(دث .  ��� رة

�C: +ن ذ�ك ���H، +�� أ��س �%د�م ���4 ��4رة +ن ا���س، ھو ا�و��ط ا�و(�د �)�ن . �6 � و��(دث � ��� ��� رة

م�����" وط��� ��س ھ��ك ���ل �d+�راض +�� إط:ق ���/ . � و� "� N�وة - +�� ا����� �ر�زه ����Hن، =ن ا��

���$ور�� إ����� ������د *�م ���ل ا���)�، إذ . �دل +�� ط���/ ا���9ن ا����دة إ���، �ل +�� ا���ل ا�ذي �%وم  N�وا���
  .أ+�ن أ�ورا ���%��/ و� ف أ�رارا إ�
�/ �م ���%� ا�� � 4
� أ(د

، أي ا� )�ص ا�)ذي ���)رف )1:3+�)را���ن " ( +�را���ر�ول ا" أ�� �ن �
/ �ر�ز ا����N �ر�ول، �%د *�ل +�� إ�� 
�م �(�ل ) أو-: ( �
و ���زات - ��وا�ر �� أي ر�ول �واه��ن وإن ��ن ر�و-، ��ر أ�� ����ز . �� ر�و- �ن � ���

�م �و�)د ) ����K( ؛ )2ـ 1:1�و(�� ( ر���/ � �(�ب، ��� ���وا، �ل ��ن �� ذا�� ر���/ �، =�� ذات ���/ � ا=ز�� 

م �ل +)�ش (�)�ة ا���)�ل ا����)ل؛   ) �K��K( ؛ )���18:1 ( �ن أب وأم �Kل ا���س، �ل ُو�د �ن +ذراء �K� ��Kم �ر��ب إ�

 )���  .�م ��ن ��4$: +ن � �ل ��ن ھو � �����، =�� ���/ �، و���/ � ھو ا����ن F، أو � �����) را

14������)ل أ�)داهُ إ��
)�، *)�ل ��:��)ذه +�
)�ـ  و��� ���ت ا�رأة  �(

)� إذ �)��ت ھ)ذا  ":د ذ�ك ط��� +��)� +ر���)� ���H�
، ا=�ر ا�ذي �دل +�� أ�� ��ن ���م أ�)� �)��وت، )12ـ ���6:26  ( "ا�ط�ب +�� ��دي إ��� ���ت ذ�ك =�ل ��4���

  .Kم ُ��4ن وُ�د�ن

��)�  ( "$)�ب�Nُ($4ِ، وا�)ن ا���)�ن ُ��)�ُم ��ُ ُ� ��)د �)و��ن �ُ�)وُن ا���ُ�وَن أ� ":و��� أ*�ل +�د ا�N$4 *�ل ��:��ذهـ  15
وا�ن . ُھوذا �د ا�ذي ُ������ ھ� ��� +�� ا���9دة ":��� *�ل إن وا(د ��
م ������ ���
ود ��$��وه، و*�ل �
م. )2:26

  .)22 �21:22و*�  ( "ا����ن ��ٍض ��� ُھو �(ُ�وٌم و��ن و�ل �ذ�ك ا����ن ا�ذي ُ�����
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���  :ا�د�� ��5 &دق ا�� �دة ا���-��: �1

���H)� إذا �ظر�)� إ��
)� �)ن  ا�ذي - �دع ���- �� )ك �)� $)د*
��C: +ن أن ھذه ا� 
�دة �دو�/ ���و(� ا��
�، ا=�ر 
��ب ا>��/�>� �C�د أن ��ون $�د*/ أ� - �
  :ا���(�/ ا��%��/، ��NC ��� أ�


مـ  �(�ول ا�%�دة وا�ز+��ء �� �ل ا=�� 1+�(�و(�)� إن . �ل، � �� ا�و��9ل، أن ��Kوا ا� ��+/ وا�*)دام �)� �4)وس أ�

م �)9: ���)رب إ�)�
م ا��)@س +�(�
م ُ��4)ون ()���
م ا�$)(�/ +)ن أ��H(� ،ن ھؤ-ء ا�%�دة وا�ز+��ء ����ون أ*�)� ا>-م��

���دا �ل ا���د +ن و��9ل ا���و�� وا��(��ل. وا�4 ل N�د  وإن ��ن ا=�ر �ذ�ك، و��ن ا���(�ا��� ���@ إ��
)� ا��)�س، �): 
���� أن ��(دث �6 �:��ذه +ن و�وب . �ن ا�����م �@�� ��ن ���م +�م ا��%�ن أ�� �ُ�$�ب�=�� �و- ذ�ك �� ��ن *د �طر 

�ر (ز �� �4و�
م و�ت �� +Cدھم وھم �� أول ا�طر�ق ��� ����23:17  ($���، إذ أن ھذا ا�(.  

� (د�ث ا����N +ن $��� ��NC ��� أ�� - �رد ���زل +ن ا��N9�$ وا������م ا��)� �)�ن ��� أ��� إذا أ���� ا��ظر �ـ   2

�، (�� - ���ن �$ل ھذا ا�(د�ث +�
� دون ا��:ل �����ھ)��
� ����$ر��، �ل �رد ���ز�� 
و�)ن K)م ��H)� - . �و�

��ون د��: +�)� أ*)وال ا���)�N،  ��ون �ر*�/ ار�%ت �Kوب، �ل �����وط ا��� ���ون ��
� ���Y ا�Kوب، أو ���(رى -
�ل ��ون �ن ذات أ*وا��.  

ـ  أ��را �%ول إن ���ؤ ا����N +ن $��� أ�ر �����)ب �)6 (���)� ا�ط)�ھرة ا��)� +� )
� +�)� ا=رض، و�)6 �%�و��)�      3
=ن ا� )ر �)�Mض ا���)ر، وا���ط)ل . �� ر ا�ذي ��ن �طN4 و*�9)ذ �)ن ر�)�ل ا�)د�ن وا�����)/ ��)� )وھو  �ص أ+زل (

��9 +ن $���، �م �ذ�ر ���  ��9 �ر��� +�� ��و*�� �� ا����م � �ص �ظ�ره. ��%ت ا�(ق��� N������ ذ�ك�.  

  
� �دة ا����� �ن &�-) -�د ��د�1 ا�&�ب،  - 2  

  وا�د�� ��5 &د9 �
  

Fد�1 ا�&�ب: أو��دة ا����� �ن &�-)، -�د � �:  

�ب $)���، �ظ
)ر �� ا��وم ا���Kث ��$�ب ر�6 ����ذان �ن �:��ذ ا���  ـ 1(�� �(�
���N ا�� وط�
�� و*د �< ا�()زن *�
��

�� ا����N و*�ل �� ": N�(أن ا��� �(M����ن وا��ط��9 ا�%ُ�ُوب �� ا����ن ����6 �� ���م �� ا=����ُء، أ�)� �)�ن ��Mا� �
أ�


ذا و�دُ�ل ا�� ��دِه؟�  ).27ـ �13:24و*� " ( ��@�م 

�ب  )�� +دا وا(دا ��
م ھو �و�� (ـ  و�� ا��وم ا��ذ�ور ��ن �:��ذه  2(�� �(
�9)�ن �)� �ر�)/، ��)د أن أ(��)وا ��%���
��ز+)وا و�)��وا !". �):ٌم ��)م:" ���ء ا����N إ��
م وا=�واب ��M%/، وو*)ف �)� و�)ط
م و*)�ل �ُ
)م. ا��وف �ن ا��
ود

���ُ�م C�ُطر��ن و���ذا ��طُر أ���ٌر �� *�و��:" �%�ل �
م. وظ�وا أ�ُ
م �ظروا ُرو(� �� gور��� gإ�� أ�)� : م؟ أ�ظُروا �دي
ھذا ھو ا��:م ا�)ذي ���)��م �)ِ� وأ�)� ��)ُد ���)م، أ�)� - ُ�)د أن �)�م :" و*�ل �ُ
م.. و(�ن *�ل ھذا أراُھم �د�� ور����ِ .. ُھو

 ھ�ذا ُھو ���وٌب وھ�ذا �)�ن ���M)� أن:" و*�ل �
م".. ���6ُ �� ھو ���وٌب +�� �� ���وس �و�� وا=����ء وا��زا��ر
  ).46ـ  �24:24و*� " ( ا����N ��@�ُم و�%وُم �ن ا=�واِت �� ا��وم ا���Kث

�9�ن أ��C دا�ل ا�Mر�/ ا����ق ذ�رھ)� و��
)م �و�)� ـ   3����/ أ��م، ��ن �:��ذه ���ا�)ذي �)�ن ��9�)� �)�  (و��د ذ�ك 
N�م . )ا��رة ا����4/، ���ن � ك �� *���/ ا���
". �:ُم ��مُ  ":وو*ف �� ا�و�ط و*�ل وا=�واُب �M�ُ%/ٌ  "�د�ل ا����N إ��


)�( ھ�ت إ$��ك إ�� ُھ�� وأ�$ر �ديK ": gم *�ل ��و�� �، وھ)�ت �)دك ))�ث أKر ا�����(�ر ا��)� �)�ن ا���)�N *)د ُ�)�ر 
 ���� �� �
�Cا�$)��ب( و �(�+ �(
��و(�)�  (" ، و- ��)ن ��)ر ُ�)ؤ�ن �)ل ُ�ؤ��)�)(�ث أKر ا�(ر�/ ا��� ��ن *د ُط�ن 

  .)27ـ 26:20

و��ُت ���� وھ� أ�)� . - ��ف، أ�� ھو ا=وُل وا>�ُر، وا�(�:" :ن ���وي+ـ  وأ��را *�ل ا����N �����ذه �و(�� �� إ 4
  .)18:1رؤ��  (" (� ا�� أ�د ا>�د�ن

���  :ا�د�� ��5 &دق ا�� �دة ا���-��: �1

�� $د*
�، ����H إذا �ظر�)� إ��
)� �)ن �C: +ن أن ھذه ا� 
�دة ����/ ���و(� ا��
�، ا=�ر ا�ذي - �دع ���- �� ك 
��ب ا>��/�>� ،�C�د ��ون $�د*/ أ� - �
  :ا���(�/ ا��%��/ ��NC ��� أ�
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ـ  �و أن  �$� آ�ر ُ$�ب ِ+و�C +ن ا����N ���ن ا���)�N $)رح ��:��)ذه �)ذ�ك +�)د ظ
)وره �
)م ��)د �)وت ھ)ذا  1
((� ����)Hذا أC))��4 ا�)� ذ�))ك أن ا���)�N �))�ن . @ي أذى �)�
ما� )�ص، ���ر�)وا � ))ل ا��
)ود �))� ا�%)�ض +��)� و+))دم إ$)�

�
  .��وا��C و$�د*� و���دا +ن ا���4�ر، ا�NC ��� أن  
�د�� +ن ���4 أ�� *�م ��د $�ب ا��
ود إ��ه، - ��وز ا� ك ��


�دة ا� 4و�/ +ن ���4 أ�� ھو ا�ذي ُ$�ب، �ل أ�د  
�د�� ھذه ���د��ل ا�%�ط6 +�� $ 2 ��� N�إذ ـ  �م ���ف ا��� ،�
د*
���� �� /�. و*)د  )�ھد �:��)ذه ھ)ذه ا>K)�ر ���)و�
م و���)وھ� �@�)د�
م. أظ
ر ��:��ذه آ�Kر ا������ر �� �د�� وأKر ا�(ر


م �ن ��ب ا=����ء وا��زا��ر ا��� ���ت ��ن أ�د�
م، أ�� ��ن - �)د أن ُ�$)�ب �4)�رة  � N�ت ا����Kن ذ�ك �%د أ+ :C�
�� (�دK/ (%�%�/ �ؤ�دھ� أد�/ وا*��/ - ���ل �� ك ��
�، ��� �ؤ�دھ� أد�/ إ�
�/ ����/ +ن ا�� ر�/، ��� �دل +�� أن �$

  .��ب ا�و(� ا����%/ �����9 ا�� ا=رض ���9ت ا����ن�� 

  
� �دة �+��ذ ا����� 4 ا��(�ل  

  

Fد�1 ا�&�ب: أو��دة ا����� �ن &�-) 9-ل � �:  

  .)19، 18و�و(��  23، 22و�و*�  15، 14و�ر*س  27، 26وردت (�دK/ $�ب ا����N �� إ���ل ���  (

�ر ا��)�ر" ، أو "ا�� �رة" ُ��ر�/ +ن ���/ �و����/ ����ھ�  "إ���ل "و���/ �=ن ا����)ل ���)ن ��)�ء ا���)�N ا�)� " ا�
�و(�)�  (ا����م و�%د�م ���4 ��4رة +ن ا��ط�ة، (�� - �
�ك �ل �ن �ؤ�ن �� إ����� (%�%�)�، �)ل ��)ون �)� ا�(�)�ة ا=�د�)/ 

16:3(.  


م ����ل �ل وا(د �� /��و�م ����دم ا�و(� ا��
� وا(دا �%ط �ن أ���ع ا����N �����ل (�دK/ ا�$�ب، �ل ا���دم أر
��=��وب ا�ذي �4
�� ا� �ب ا�ذي ��ن ���ب �� +�
�، (�� ��رف ا� �وب +�� ا�)�:ف ��4ھ��
)� و*�9)ذ  /Kھذه ا�(�د

��ل ا���4�ر +ن� �� N�ط���ھم �� ا(���� ا����.  

�:$)/ �)� دو�)� أ��)�ع ا���)�N ا��)ذ�ورون �و��� ��ون ا�%�رئ +�� ���/ �)ن أ�)ر ا��)د(K/ ا��)ذ�ورة، �)@�� ���)� ��)� 
�
� /%�
�، �6 �� و*6 �ن أ(داث �� ا����/ ا����+.  

Fأو :�  :أ��م ا�!&� ا�� ودي وا����ء ا�ر-�


�(زُ�)وا �)دا . "ا�()ق أ*)وُل ��)م إن وا()دا �)��م ُ��)�ُ���:" م+�د�� ��ن ا����N ����ول �6 �:��ذه + �ء ا�N$4، *�ل �
إن ا�)ن . ا�)ذي ��M)ُس �)دهُ ��)� �)� ا�$)(4/ ُھ)و ُ��)���� ":�@�)�ب "ھ)ل أ�)� �)� رب؟ ":وا��دأ ُ�ُل وا()د �)�ُ
م �%)وُل �)�ُ 

 "أ�)� ھ)و �)� �)�دي؟ھ)ل  ":��@ل �
)وذا ُ��)�ُ��ُ . "��ن ��را  �ذ�ك ا�رُ�ل �و �م ُ�و�د. ا����ن ��ض ��� ھو ���وٌب +��
و���)و ذھ)ب ا��)�ر�وط� ا�)� رؤ�)�ء . )25ـ ���21:26  ( "�� أ�ت ����ُ� ��+��ُ� �@�Kر ُ�ر+/.. أ�ت *�ت ":*�ل ��ُ 

����)وا �)�  "�)�ذا �ر�)دون أن ��ط)و�� وأ�)� أ�)��� إ�)��م؟ ":ا��
�/ �د�و+� ���ر��/ �)� ��)��م ا���)�N إ�)�
م، و*)�ل �
)م
/C4ن �ن ا��K:K . ز
  .ا�4ر$/ ا������/ ������ إ��
م�@�ذ ���

 N�ا��� @��طط �
وذا و�$ر����، �ل ظل ����� +�� ا���9)دة �)6 �:��)ذهو�م ����)زا و )�ر . �و����)� ھ)م �)@��ون أ�)ذ 
ا رُ�وا ��
� ���)م =ن ھ)ذا  ":Kم أ�ذ ا��@س و �ر وأ+ط�ھم *�9:. "ھذا ھو ��دي. �ُذوا ��وا ":و��ر وأ+ط�ھم *�9:

� �را �ذ�ك ا�� أ�� ���وت ��4رة +ن ا�� ر، . "
د ا��د�د ا�ذي ُ��4ُك �ن أ�ل �K�ر�ن ��4Mرة ا��ط���ھو د�� ا�ذي ���
�و�� ا�ط��م �� �و��%� ،���* �� N�ول ا����
ذه ا���4رة �وا�ط/ *�  .وأن �ل وا(د ��
م ���ن أن ����6 

�و�)ود أي �)وع �)ن ا����)ر �)� ھ)ذا ا���)د   أ�� ا��@س ���ن ���وءا ��$�ر +�ب ط�زج - ُ���ر، =�� �م ��ن ���و(� 

)ذه . �ل ���ت ��� �%ول ا��ؤر�ون +$�ر ا���ب ا�ط�زج، أو �%�6 ا�ز��ب *�ل أن ���ر�� ����ر )13:12�روج  (�و


� �� ا��M/ ا���ر�/ + ر ����ت �دل +�� + رة أ�واع ���%� ،/����ر �� ا��M/ ا��ر���ا������/ �%ول إن ا����/ ا���رو�/ 
��ر "و  "� ��ر "و  "���ن "ھ�
� ���، أ�K�" . ،ھ)و +$)�ر ا���)ب ا��ر�)ز ���(Kوا=ول ھو +$�ر ا���ب ا�ط�زج، وا�

و�)ن ا��)�9ز أن . وا�$�ف ا=��)ر ھ)و ا�ُ��)�ر، أ�)� ا�$)��4ن ا=و-ن �): ُ��)�ران. وا���Kث ھو +$�ر ا���ب ا����ر

� ���/  ا��ر��/، وھ� "و�ن "ا���ر�/ ھ� �4س ���/  "���ن "��ون ���/ ����) Wine (  ،/�ط ا�����ز�(���)6 �(ر�)ف 

*��وس  (��ز +�� ا���ر، وا����/ ا��ر��/ �ط�%
� ا��رب +�� ا���ب ا=�ود �ط�%
� ا��� وا����/ ا�����ز�/. �� ا��طق
  �C: +ن ذ�ك �Hن ا��رب �ط�%ون ���/ وا(دة +�� ا���ر و+�� +$�ر ا���ب ا�ط�زج ���، . )76ص 4ـ ا��(�ط ج
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  و�6 �ل ������(�/ �(رم ا�ُ���ر �(ر��� ����، ��� *�ل . )�310���ر ا�$(�ح ص  ( "ا��:ف "وھذه ا����/ ھ� 

��ر ا��� ��
�  ":ا�ر�ول����- ���روا  ،/+:�، و- �$رح � ر�� إ- )18:5أ��س  ( ")ا�%دس (ل ا���9وا ���روح ا�
 �
�ب �رض ����زم ا��������  .)�23:5��و�Kوس 1 (إذا ��ن +ن �$�(/ ط��ب 


م� N�د ا��@س *�ل ا�����. أ�)� أC)رب ا�را+)� ����)دُد �)راُف ا�ر+�)/: ��ُ�م � �ون ��g �� ھذه ا����/ أ�� ���)وب:" و
ا�()ق أ*)وُل  ":�%)�ل �)�ُ . "وإن  ك ��ك ا����)6ُ �@�)� - أ )ك أ�)دا ":�%�ل ُ�طرُس ��ُ ". و��ن ��د *���� أ��ُ%�م ا�� ا����ل

وأ�ت ��� . و���� ط��ُت �ن أ��ك ��� - ���4 إ���ُ�ك.. ����/ *�ل أن �$�N د�ك ���ر�� K:ث �راتٍ إ�ك �� ھذه ا: �ك
�ب إ��)�رك إ�)�ي، وُ+)دت ا�)� �)� ��)ت +��)� �)ن ر�)وخ �)� ا���)�ن( ر��ت (�� �
�)ت ) �ن ا�(��/ ا��� ���ردى ��K
  ."و��د ذ�ك ��(وا و�ر�وا ا�� ��ل ا�ز��ون. "إ�و�ك

���4 -���ن (�1 :1�����:  
. �� أ��)�هُ إن ِ )9َت أن ُ���)ز +�)� ھ)ذه ا��)@س ":+�م ا����N أن ا���+/ ا��� �ُ�$�ب ��
� *د ا*�ر�ت، �@�ذ �$�� *�9:

�� أ���هُ إن أ��ن ����ُ�ر :" ����K �C�/ و$�� *�K .:9م +�د ا�� �:��ذه �و�دھم �����. "و��ن ���ن - إراد�� �ل إرادُ�كَ 
K)م +)�د إ�)�
م �و�)دھم أ�C)� ����)�، ��)ر�م و�K��K �(C)/، ". �س ��� أر�ُد أ�� �ل ��)� �ر�)ُد أ�)ت+�� ھذه ا��@ُس و��ن �

  ".ُھوذا ا�ذي ُ���ُ���. *وُ�وا ��ط�ق:" و$�� *�9: ھذا ا��:م �����، Kم +�د إ��
م و*�ل

�)�ء ا��
)ود ط��)وا �)ن و�%ول ا��ؤر�)ون إن رؤ. و���� ھو ����م، ��ء �
وذا و��� ��K� 6�ر �ن ا��
�/ وا��دم وا���د

م، أو �(� �(
���:طس أن �ر�ل إ��
م و*�9ذ +ددا ���را �ن ا���د، =�
م ���وا �� ون أن �$�6 ا���)�N ���)زة ���)و 

و��ن ا���ود �(��ون ��و�� و+$� و� �+ل و�$���N، ��%دم إ��
م ��)وع و*)�ل . ��د�6 ا� �ب �(وه ���%ذه �ن أ�د�
م

م . �ر��وا ا�� ا�وراء و�%طوا +�)� ا=رض" أ�� ھو:" �%�ل �
م". �وع ا���$ري�:" أ���وه" �ن �ط��ون؟:" �
م�@(��

�C�ون؟:" أ�أي ( *د *�ت ��م إ�� أ�� ھو، �Hن ���م �ط��و��� �د+وا ھؤ-ء :" �%�ل". ��وع ا���$ري: " �%��وا" �ن �ط�
�))� $))�(ب، ��))�ذا :" �%))�ل �))� ��)وع. �و*��)" ا��)):م �))� �))�دي:" ��%))دم �
)وذا ا�))� ��))وع و*)�ل". �))ذھ�ون أو-) �:��)ذه
����ل �طرس ���4 وCرب +�دا �ر9�س ا��
�/ �%ط6 . و�� ا�(�ل �%دم ا�ذ�ن ��ءوا �6 �
وذا وأ���وا ��وع". �9ت؟

أ�ظن أ�� - أ��ط�6ُ ا>ن أن ! =ن �ل ا�ذ�ن �@ُ�ُذون ا���ف �����ف �
�ُ�ون. ُرد ��4ك ا�� �����:" �%�ل �� ��وع. أذ��
K)م *)�ل  "أ�ُ� ھ�ذا ����M أن ��)ون؟: أ�� ��%دم �� أ�Kر �ن ا��K + ر �� � �ن ا��:�9/؟ ���ف ُ���ُل ا��ُ�بُ أط�ب ا�� 

K)م ا��)� ا�)� ا���)وع . ، ��%دم إ��� وأ�رأ أذ��)أي أ��(وا ا�طر�ق أ���� ا�� ا���د ا��ذ�ور ( "د+وا ا��g ھذا ":����وع
و��)ن ! �ل �وم ��ُت ���م �� ا�
��ل أ+�ُم و�م ُ����و��! ��@�ُذو���@�ُ� +�� �ص �ر��م ��ُ�وف و+$�  ":و*�ل �
م

أ�)� ا�)ذ�ن أ��)�وا ��)وع ��C)وا �)� ا�)� (�)�ن ر9)�س ا��
�)/ . (��9ذ �ر�� ��ظ)م ا��:��)ذ وھر�)وا. "��� ُ���ل ا���بُ 
  .ا� ر+� �د�
م

 مأ��: �1��1�  :ا��'�ء ا�د�

��أ�� +��ُت �ل (�ن �� ا����6 و�� ا�
��ل (�ٌث . �ُت ا����م +:��/أ�� �� :"ا���4ر (��ن �ن ا����N +ن ������، �@��
ُھ)وذا ھ)ؤ-ء . ��)�ذا ��)@��� أ�)�؟ ا�)@ل ا�)ذ�ن *)د �)�ُ�وا �)�ذا ���)ُ�ُ
م. و�)� ا��4)�ء �)م أ���)م � )�ء. ����6 ا��
وُد دا�9)�

أ���)ُ� " ھ�ذا ُ���وُب ر9)�س ا��
�)/؟أ:" و��� *�ل ھذا �طم ��وع وا(ٌد �ن ا�ُ�دام ��ن وا*�4 *�9:. "��ر�ون ��ذا *�ُت أ��
  ".إن ُ��ُت *د ����ُت رد�� �� 
د +�� ا�ردي وإن (��� ����ذا �Cر���؟:" ��وعُ 

. و(��9ذ أر��� (��ن ا�� *���� ر9�س ا��
�/ ا�ر��� �دى ا�رو��ن، ���6 ��)وع ا�K)�ن �)ن �:��)ذه ھ�)� �ط)رس و�و(�)�
�ب ا�����9 ا�� +�K /�9ر�/، ��ر��أ�)� �ط)رس �و*)ف . و�� +�د ر9�س ا��
�)/، �)د�ل ا�)� داره �)6 ��)وعو��ن �و(��، 

��رج ا���ب .�C�طرس أ�و+�د�� د�ل ھذا، و�)د ا��)دم �C)ر�ون �)�را �)� و�)ط . �@�� �و(�� و��م ا��وا�/، �@د��ت 
�)ت � ":�)@��ر *)�9:. "وھ)ذا �)�ن �)6 ��)وع ":وھ�� �4ر�)ت ��)� ��ر�)/ *��)ت +�)�. ا�دار ����د�9وا، ���س �� و�ط
م

و��)د ��)رة �)ن ا�)ز�ن  "�� إ��)�ن، ��)ت أ�)� ":�%�ل �طرس "وأ�ت ��
م ":و��د *��ل رآه ��دم �%�ل ��. "أ+ر�� �� ا�رأة
�)� إ��)�ن، ��)ت أ+)رف �)� :" �%)�ل �ط)رس. "���(ق أن ھذا �)�ن �)6 ��)وع =�)� ����)� أ�C)�:" *�ل ��ره +ن �طرس

إ�)ك :" ا����N و�ظر ا�� �طرس، ��ذ�ر �طرس *ول ا���)�N �)�����4ت . و�� ا�(�ل ����� ھو ����م $�ح ا�د�ك". �%ول
���ًء �را ����ل أن �$�N ا�د�ك ���ر�� K:ث �رات، ��رج ا�� ��رج و*."  

و��ن ���6 رؤ��ء ا��
�/ وا� �وخ �ط��ون  
�دة زور +�� ��وع ��� �%��وه، ��)م ��)دوا، =ن �K�)ر�ن  )
دوا +��)� 
ھ)ذا �)�دي �@�)� �%)در أن �)�%ض ھ��)ل �، و�)� K:K)/ أ�)�م :"  )�ھدا زور و*)�- وأ��)را �%)دم. زورا و�م ��4ق  )
�د�
م


��ل،  )18:2�و(��  ( "ھذا ا�
��ل و�� K:K/ أ��م أ*�ُ��ُ  )أ��م (ا�ُ%Cوا  "�6 أن ا����N ��ن *د *�ل . "�%������  *�$دا 
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أ��(4�ُِك  ":وأ��را *�ل ر9�س ا��
�/ ��. ��ن ��وع ظل �����. "أ�� ���ب � �ء؟ ":�%�ل ر9�س ا��
�/ ��. ھ��ل ��ده
=ن ا��
ود ���وا ��ر�ون �ن ا��وراة أن ا����N ھ)و ا�)ن � �(�)ب . ھل أ�ت ا����Nُ ا�ُن �؟ ":��F ا�(� أن �%ول ���

������� ا�رو(�4:30وأ��Kل  ��7:2 ��ء �� �ز�ور  ���   �ن: وأ��C أ*وُل ��م! أ�ت *�ت:" �%�ل �� ��وع. ، وذ�ك ط

وھ� ا�(%�%/ ا��� رآھ� دا��)�ل  ( "وآ��� +�� �(�ب ا����ء) ا��
�/( ا>ن ُ��$رون ا�ن ا����ن ����� +ن ���ن ا�%وِة 
�����9/ ��/، �%�ل ��روح ا���وة *�ل ا���:د  ��ُ��ُت أرى �� ُرؤي ا���ل وإذا �6 ُ�ُ(ب ا��)��ء �K)ل ا�)ن إ��)�ن :" ا��

 ُ�ُ��ط��ُ� . �@+ط� ُ��ط��� و��دا و���و�� �����د �ُ� �ل ا� ُ�وب وا=�م وا=���/. وهُ *دا��ُ أ�� و��ء ا�� ا�%د�م ا=��م �%ر
أو    "ا�)ن �" =ن ا�ن ا����ن ھذا ھ)و ����)� . )14، 13:7دا���ل " ( ��ط�ٌن أ�دي �� �ن �ُزول و���وُ�ُ� �� - ��%رض

�)� وھ)و إ��)�ن �)� �ظ)رھم، �)�ن �)���م +)ن ��4)� �)� ا�(�)م و�ذ�ك ا+��ر ر9�س ا��
�/ ا����N ��د��، =. "� ����� "
��ره ذات ��+H��� *�9: ��ن (و��).. وا����و�/، ��K /�
��)د ا�)�  )
ود؟ ھ)� *)د . *د �دف:" ��زق ر9�س ا�� �����) ��


م +�)� و�)� ا���)�N و���)وه، وا�)". إ�� ���و�ب ا��وت:" �%��وا" ��ذا �رون؟. ����م ��د��4(C����ض (��9ذ �$ق 
  .و��� ��ء ا�$��ح *رر ���6 رؤ��ء ا��
�/ و �وخ ا� �ب أن �%��وه. ا>�ر Cر�وه و�ط�وه

*د أ�ط@ت  ":و+�د�� رأى �
وذا ا�ذي أ���� أ�� *د أ�ط@، �دم ورد ا�K:K�ن �ن ا�C4/ ا�� رؤ��ء ا��
�/ وا� �وخ *�9:
. C4/ �� ا�
��ل وا�$)رف، K)م �C)� و��)ق ��4)��طرح ا�. "��ذا +����؟ أ�ت أ�$ر ":�%��وا ��. "إذ ���ت د�� �ر��9


)� (%)ل . "- �(ل أن ��%�
� �� ا��زا�/ =�� �Kن دم ":�@�ذ رؤ��ء ا��
�/ ا�C4/ و*��وا�
م وا )�روا ����� �وروا ���� 
  ".(%ل دم" �ُ�رف ا�(%ل ��ن ا���س �ن ھذا ا�و*ت ���م . ا�4��ري ���ون �%�رة ��Mر��ء

 مأ��: را-���  :ا��'�ء ا��د

  أ�/  ���/ �%د�ون +�� ھذا ا����ن؟:" و��د ذ�ك أوKق ا���د ��وع و�Cوا �� �6 ا��
�/ ا�� ��:طس ا�وا��، ��@�
م

وھم �(�و�ون �ذ�ك ". إ��� و�د��ه ��4د ا=�/، *�9: إ�� ���N ��ك. �و �م ��ن ��+ل  ر ��� ��� *د �����ه إ��ك:" �%��وا" 
 /4���� /�
� N�طس ��وع. ا��ظ�م ا������أن ���دوا ا�� ا���:��. أ�)ت *�)ت:" �@��ب" ھل أ�ت ��ك ا��
ود؟:" ��@ل 

Kم ا��� ��:طس ". ��كٌ  �أ�ت �%وُل إ�:" أ����" أ�@�ت إذا ��ك؟:" �%�ل �� ��:طس". و��ن ������ ���ت �ن ھذا ا����م
إ�)� �
)�Y ا� )�ب وھ)و ���)م �)ن :" ��ن��Kروا *)�9". �م أ�د +�/ �� ھذا ا����ن:" ا�� رؤ��ء ا��
�/ وا���وع و*�ل �
م

���)� رآه . ���� ��6 ��:طس ا�م ا����ل أر�ل ا����N ا�� ھ�رودس ��ك ا����ل ���ظر �)� أ�)ره". ا����ل ا�� ا��
ود�/
��ن ا����N �م ���� ا�)� ر���)� =�)� �)�ن أر�)6 �)ن ���)ل . ھ�رودس �رح =�� ��ن �ر�د أن �راهُ ُ��ري ���زة أ����

. د إ ))��ع ())ب ا��))�ط:ع، ��)� أ�))� �))�ن أر�))6 �))ن أن ���ظ)ر ��و�))/ �))ن ھ�))رودس أو ��))ر ھ�))رودس���زا�)� ���))ر
إ�� �م أ�د �)� ھ)ذا ا���)�ن :" �د+� رؤ��ء ا��
�/ وا��ظ��ء وا� �ب و*�ل �
م. ��(�%ره ھ�رودس وأ+�ده ا�� ��:طس

�C�و- ھ�رودس أ ،���+ ��  ".�@�� أؤد�� وأط�%�. +�/ ��� � ��ون 

:��و�)�ن . "ُ�)ذ ھ)ذا وأط�)ق ��)� ��ر�)�س ":طس �ط�ق �
م �)� �)ل +�)د ا=�)�ر ا�)ذي �ط��و�)�، �$)ر�وا ����)�و��ن 
�����ن ���+ ��C%� س���ذ ��:طس ��وع و��ده و��6 ا����ر �ل ا�����/ و4Cروا إ���: . أ�ل ���/ و*�ل �ن ��را@�

و��د ذ�ك �$%وا . "ا��:م �� ��ك ا��
ود:" ���ن  وك وو�Cوه +�� رأ��، ��� أ���وه Kوب أر�وان، وأ�ذوا �%و�ون 
  .+�� و�
�، وأ�ذوا ا�%$�/ وCر�وه +�� رأ��

!". ا$���! ا$���:" ھ� أ�� أُ�رج ��وع إ���م، �����وا أ�� ��ت أ�د ��� +�/ وا(دة، �$ر�وا :" Kم *�ل ��:طس ���
ود
��  ر��/، و(�)ب  )ر����� ��)ب أن ��)وت، =�)� �:" أ���وه". �ذوه أ��م وا$��وه، =�� ��ت أ�د ��� +�/:" �%�ل �
م

��م ���)�، =ن �)�:طس أ�)� " �ن أ�ن أ�ت؟:" ���� ��6 ��:طس ھذا ا�%ول ��ف �دا و*�ل ���وع". ��ل ���4 ا�ن �
��)�د �)�:طس . أن �%�ل ا�(ق �ن *�ل، و�)ن ��$)رف ��K)ل ھ)ذا ا��$)رف - ��)ون أھ): =ي إ+):ن �د�)د +)ن ا�()ق

�م ��ن �ك +��g ��ط�ٌن ا���/ �و :" �@����" ����؟ أ��ت ���م أن �� ��ط��� أن أ$��ك و��ط��� أن أط�%ك؟أ�� ��:" ��@��
  ".�ذ�ك ا�ذي أ����� إ��ك �ُ� �ط�ٌ/ أ+ظم. �م ��ن *د ا+ط�ت �ن �وقُ 

���)� . "إن أط�%ت ھ)ذا ���)ت �(�)� �%�$)ر ":و�ن ھذا ا�و*ت ��ن ��:طس ���� �ط:*�، ��ن ا��
ود ���وا �$ر�ون
��، أ�ذ ��ء و��ل �د�� أ��م ا����6 *�9:M  ري ُ�(دث)���إ�� ":رأى ��:طس أن �(�و��� ��%�ذ ا����N - ُ��دي، �ل 

  .و(��9ذ أ���� إ��
م ��$�ب. "د�� +���� و+�� أو-د�� ":�%�ل ���6 ا� �ب. "أ�$روا أ��م. �ريء �ن دم ھذا ا���ر

4 ا�طر�ق ا�5 ا�&��ب: $����:  

�وه�@�ذ ا�$� ��� /K6 �د+� ا����Cا�� �و ��  و�� ا�طر�ق أ���وا ر�: ُ�د+� ����ن . ��
ود ��وع و�Cوا 
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. و��)6 ��)وع ��
)ور �K�)ر �)ن ا���)�ء �)ن ��ط�)ن و�)�(ن +��)�. ا�%�روا��، وو�Cوا +��� ا�$��ب ��(��� ا�� ھ�)�ك
�ل ا���ن +�:" ����4ت إ��
ن و*�ل g��+ ن���� أ�4ُِ��ن و+�� أو-د�ن، =�ُ� ُھوذا أ��م �@�� �%و�ون �� ���ِت أوُر ��م، - �

�
�� :6Cدي ا��� �م ُ�رKطون ا��� �م ��د وا��  ".طو�� ���وا*ر وا�

�د ا�&��ب و��5 ا�&��ب: ��د���:  

�: ��زو�� ��رارة �� )رب ��) N�أ+ط� ا���ود ا��� ،/Kوا ا����M��ص �%�)ل +�)� � �)��وا ���4)ون �)6 �)ل  )�و��� 
و*د ر�ض ا����N أن � رب �ن ھذه ا��@س، =�� . ���در أ+$���، �: � �ر ��>-م ا��ز��� أن ��زل ��ا�$�ب (�� 

و����)� . ����4وا (و�� و�4ذوا ��� (�م ا�$�ب ���)��ر �د�)� ور���)� +�)� ا�$)��ب. أراد أن ��(�ل آ-م ا�$�ب ��� ھ�
و��د ذ�ك �4)ذوا (�)م . "4ر �ُ
م =�
م - ���ُ�ون ��ذا ���4ون�� أ���هُ، ا� ":ھم ���4ون ھذا ر�6 ��وع +���� ا�� � و*�ل

أو- أ�)ت ��)�ف �، إذ أ�)ت :" وأ�ذ أ(دھم ُ��دف +�)� ا���)�N، �%)�ل �)� ا�K)���. ا�$��ب أ��C �� ا�K�ن �ن ا��ذ���ن
K)م *)�ل ". س �)� �(�)�وأ�)� ھ)ذا ��)م ��4)ل  )��9 �)�. �(ت ھذا ا�(�م �����؟ أ�� �(ن ���دٍل، =��� ���ل ا��(%�ق �� ����)�

N����� ":اذ�ر�� �� رب ��� �9ت �� ���و�ك ."N�إ�ك ا��وم ��وُن ��� �� ا�4ردوس: ا�(ق أ*وُل �ك:"�%�ل �� ا���."  


م �وا�ط/ ا�%ر+/��� ����K ا�$��ب ا*��م ا���ود ��+ �%��� N�ذ ا����)�زون ��)د�ون +��)� وھ)م . و+�د�� ��ن ا����وأ
و�ذ�ك رؤ��ء ". �� ��*ض ا�
��ل و����� �� K:K/ أ��م، إن ��ت ا�ن � ���زل +ن ا�$��ب:" �
زون رؤو�
م *��9�ن ��


�:" ا��
�/ أ��C وھم ���
ز9ون �6 ا����/ وا� �وخ *��9�ن$��  ���زل ��ك . ��ص آ�ر�ن، وأ�� ���4 ��� �%در أن �

و���ت وا*�4ت +�)د ا�$)��ب أ�)�، و����)� . "*د ا��ل +�� �، ����%ذه ا>ن إن أراد. إ�را9�ل +ن ا�$��ب ��رى و�ؤ�ن
ُھوذا :" Kم *�ل �
ذا ا�����ذ". ھوذا ا��ك:" ���� رأى ��وع أ�� و����ذه �و(��، *�ل �
� +��. ا�رأة ��و��، و�ر�م ا���د��/


�". أ�ك� ����� ��� ����  .و�ن ��ك ا���+/ أ�ذھ� �و(�� ا�� 

ظ
)را، =ن ا��)�+/ ا=و�)� �)ن ا��
)�ر ���)ت +�)د ا���)را���ن �%��)ل 12وا��� �وا�)ق ( و�ن ا���+/ ا���د�/ �ن ا��
�ر 
��)د ا�ظ
)ر( ���)ت ظ��)/ +�)� �)ل ا=رض ا�)� ا��)�+/ ا����)�/ ) ا���+/ ا���د�/ $)��(� +�)د�� /(K��Kرخ ). أي ا�($�

أ�)� :" *)�لKم إذ رأى أن �ل  �ء *د أ��ل، ���� �)�م ا���)�ب، ". إ�
� إ�
�، ���ذا �ر����؟:" ��وع �$وت +ظ�م *�9:
�/ و�)%�ه. "+ط �ن($* �(�+ �
�Cوو :�  : و(��9)ذ *)�ل ا���)�N. و�� ا�(�ل ر�ض أ(د ا���ود وأ�ذ إ���4/ و�<ھ� 

��� ))ق (�))�ب ا�
��))ل �))ن �))وق ا�))� أ�))4ل، و�ز�ز�))ت ا=رض، و� ))%%ت . K))م ��))س رأ�))� وأ�))�م ا�))روح. "*))د أ��))ل" 
���وا �و�� +ظ��� و*��واو��� رأى *�9د ا���9/ وا�ذ�ن ��� ا�ز�ز�/ و�� . ا�$�ور ،�
����(%� ��ن ا����ن ��را :" (دث 

�ل و��ن ا�ن �.. ".  

وإذ ��ن ا��
ود ����دون ���%��ل �وم ا���ت ا��%دس +�دھم، ���� - ��%� ��د ���%� +�)� $)��ب، ط�)ب ا��
)ود �)ن 
ا��)ذ���ن ا��)ذ�ن ���)� +�)� �)���� �)@�� ا���)�ر و��)روا �)�%�ن . ��:طس أن ُ���ر ��%�ن ا��$�و��ن ���و�وا ��)ر+/

�)رج . أ�� ھو ���� ��ءوا إ��� �م ���روا ��*�� =�
م رأوه *د ��ت. ��وع� ،/(��(ر �(���ن وا(دا �ن ا����ر ط�)ن ��
  .دم و��ء

  :-�د ا��وت ��5 ا�&��ب: ��-��
ه �)ن �)�:طس، �)@ذن وط�ب ��)د )أ(د أ+�Cء ا���
در�م، وأ(د أ���ع ا����N ا����$�ن (وأ��را أ�� �و�ف ا�را�� 

�ذه ھو ور��)ٌق �)� �)� ا��)�
در�م وا��)�ع ا���)�N أ�C)�، ا�)�� ��%ود��)وس، و�4)�ه �@�4)�ن �)6 . ��:طس أن ُ��ط� ��@�
���و �را��، Kم د��وه �� *�ر �و�ف ا�را��، و��ن *�را �د�دا �� ����ن، �م ُ�د�ن ��)� أ()د �)ن  35أط��ب وز�
� �(و 

�ل*.  
  

  
3- � �  دة ��-� ا��(�ل ا��� ��نا�د�� ��5 &دق 

  �ن ��د�1 &�ب ا�����
  

 /Kن أن ھذه ا�(�د+ :C� ن(� �(
�دو�/ ���و(� ا��
�، ا=�ر ا�ذي - �دع ���- �� ك �� $)د*
�، ���H)� إذا �ظر�)� إ��
��ب ا>��/�>� ،�C�د أن ��ون $�د*/ أ� - �
  :ا���(�/ ا��%��/ ��NC ��� أ�

�ل ھم �:��ذه ـ  إن ا�ذ�ن ���وا ا�(�دK/ ا� 1 ،��  �ذ�ورة ���وا أ+داء �����N (�� ��وز ا�ظن أ�
م أرادوا ا�� 
�ر 
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وإذا �)�ن ا��:��)ذ ��ر�)ون ����
)م و�()�و�ون أن ُ���)دوا +�)� �)ل �)� �
)�ن . ا�ذ�ن أ(�وه و�ر�وا �ل  �ء ��� ����وه
�)د أن �)ل )�ل ا����N �6 �:��ذه- ���� إذا ��ن ��طف +��
م �ل ا��طف، ��� ��ن �4( ا��� أو �(%ر �ن  @��  :� ،

  .�� ���� ھؤ-ء +ن $��� *د (دث ��: أ��م +�و�
م، وأ�
م �م �C�4وا إ���  ��9 �ن +�دھم

�)�ت أي . ـ  ��� أن ھذه ا�(�دK/ �م ����
� ����ذ وا(د ��
م، �ل ���
� أر��/ �:��ذ 2K� �(4�� ن�(�Kدة ا�
وإذا ���ت  
��ت (�دK/ ا�$�ب، - �)��� وأن ھ)ؤ-ء ا=ر��)/ �)�ن ، � 
�)�K�15:19�/ ( وا*�/ K� ا��ذ�ور�ن ���4 �دا /��دة ا=ر

���ف أ(دھم +ن ا>�ر، �ن �
/ ا��ن وا�K%��/ وا�ط��ع وا��ر�ز ا�����+�، �%د ��ن ��� �(���� (ر�$�، و�ر*س �
�� �د*%�، و�و(����=ن أ ��$� �Kل ھؤ-ء - ُ��ِ��ون +�� أ�ر إ- إذا �)�ن . ود��� ھ�د�9 $��دا  ��� ��(���، و�و*� ط

  .واC(� - ���ل �� ك ���


�، ود*)/ و*��9
)�، و+)دم �C: ـ   3�������ل �� ھذه ا�(�دK/ �رى أو- ا��)�*
� و�را�ط
)�، و��)�ط/ أ�)�و ��H� ن ذ�ك+
�
��و �ن أي �(�و�/ �*�. و�ود �(��ل او ��M-ة ��� �
�ع ا���س �$د*
�، وھ� ���دة أ��C +ن ا����ل ا�روا9)� ��� أ�

�@�)��ء �):د وا�)��ن ��رو�)/ �)� ���)ط�ن، و��)وك . ا�ذي � �ھده �� ا�%$ص ا��� �ؤ�4
� ا�� )ر �(
و�)رى ��K�)� ا*�را�

ور�ن �� ا���ر�j، وأ+��ل و�$ر��ت ��وا�ق �6 �%���د ا���س و+�دا�
م و*�9ذ � /�
�)� و�)رى K��K)� أن �)� أ�)�د ا. و�

ا����N �ن ا*وال وأ+��ل *�ل ا�$�ب و�� ا��Kء ا�$�ب ��4ق �6 $���4، ا=�)ر ا�)ذي �)دل +�)� أ�)� ھ)و ا�)ذي $)�ب، 
  .و��س  �$� آ�ر

�و ���ت ھذه ا�(�دK/ �ن �@��ف �:��ذ ا����N، ��� *��وا إن وا(دا �)�
م ��+)�، وإن آ�)ر أ��)ره، وإن : ـ  أ��را �%ول 4
  . ا=*وال �(%ر �ن  @�
م و�(ط �ن ����
م ��ظ�
م �ر�وه وھر�وا، =ن ھذه

 N�ذ ا�����:� ��و+ر�وا �ل  �ء +ن ُ� ر �� أور ��م ��4
� ا��� +�$ر ����
� ا����H� Nذا أ��4C ا�� ھذا أن �� ��
 /(Kد�) د��� ��)�ل �� )ك �)� $)دق(� �(%�(���� �ن أو�
� ا�� آ�رھ�، دون أن ���)رض وا()د �)�
م �)@ي ا+�)راض، - �

 N�ا��� ذ�رھ� ھؤ-ء ا��:��ذ$�ب ا���.  

� �دة ر�ل ا�����  
  :ـ  � �دة -طرس ا�ر�ول 1

�ل � �ُ%وات  *د ��رھن ��م �ن )وذ�ك �ن ��(�/ �و�� إ����� (رُ�ٌل  �ُ�وُع ا���$ري:" *�ل ھذا ا�ر�ول �طرس)  أ ( *ِ
��دِه �� و�ط�م ��� أ��م أ��C ���ُ�ون ُ� �
�� )ورة � ا��(ُ�و�)/ وِ+��)ِ�  ھ)ذا أ�)ذ�ُ�وهُ. و+��9ب وآ��ٍت $�� ���(��ُ

�ُ�ُ�وهُ و*���ُ�وهُ�$ /�Kدي أ�@�أ+��ل  ( "ُ�وُ�وا و�����د �ل واِ(ٍد ���م +�� ا�م �ُ�وع ا����4Mُِ� Nران ا��ط���.. ا����ق و
21:2 ،22 ،38(.  

��)�ط�6 ا�� )� =�)�  و��� ذھب ا�ر�ول �طرس �6 ز���� �و(�� �رة ا�� ا�
��ل، و )�4 ���)م ا���)�N ر�): -  )ب(
و��)�ذ  )ا� )�4ء (�)� �)��ُُ�م ����ُ�)ون �)ن ھ)ذا  ":��ط�6 إ��
م و*)�ل. ُو�د أ+رج �ن �طن أ��، أ�ذت ا�دھ / ا��
ود �����

�� �؟ إن إ�� إ�راھ�م وإ�(�ق و��%وب إ�� آ����9 ��د ���ه  )ا=+رج (� �ُ$ون إ���� �@��� �%و��� أو �%وا�� *د ����� ھذا 
و��ن أ�ُ�ْم أ��رُ�ُم ا�%ُُدوس ا��)�ر وط��)ُ�م أن . ���ُ�ُ�وه أ�ُ�ْم وأ��رُ�ُ�وهُ أ��م و�� ��:طس وُھو (��م �Hط:*��ُ�وع ا�ذي أ

و������ِن ����ِ�  دد ا�ُ�ُ� . ور9�ُس ا�(��ة *��ُ�ُ�وهُ ا�ذي أ*��ُ� �ُ �ن ا=�واِت و�(ُن ُ 
وٌد �ذ�ك. �وھب ��م رُ�ٌل *��لٌ 
  .)10ـ 5:4أ+��ل  ( "و��رُ�و��ُ ھذا ا�ذي ��ظُرو�ُ� 

�@ي *وة و�@ي ا�م $����� ھذا ا� �4ء؟:" و��� *�ض رؤ��ء ا��
ود +�� �طرس و�و(�� وا�ذوا ��@�و�
��)  ج( " hا��
�� ُرؤ��ء ا� �ب و ُ�وَخ إ�)را9�ل، إن ُ��)� 4�ُ()ًص ا��)وم +)ن إ(�)�ن ا�)� إ��)�ن :" �طرس �ن ا�روح ا�%دس و*�ل �
م

ھذا، ����ن ���و�� +�د �����م و���6  �ب إ�را9�ل أ�ُ� ���م �ُ�وع ا����N ا���$ري ا�ذي $��ُ�ُ�وهُ �%�م ���ذا ُ 4َ� 
  ).10ـ 5:4أ+��ل " ( أ��ُم ا�ذي أ*��� �ُ �ن ا=�واتِ 


))م *)��9�نو+�)د�� �� ���(($ ،�((�
ض أ�
))� ا��))�ُد، أ�))َت ُھ)و ا��))ُ� ا�$))��6ُ ا��))��ء وا=ر ":+))�د ھ))ذان ا�����))ذان ا�)� ر�9�%
��ط)ل؟ *��)ت ُ��)وُك ا=رض وا���)6 : وا��(ر و�ل �� ��
�، ا�%�9ل �4م داود ���ك������ذا ار��ت ا=�)ُم و��4)ر ا� )�وُب 

���(%�%/ ا���6 +�� ���ك ا�%دوس �ُ�وع ا�ذي ��(�ُ� ھ�ُروُدس و��:طُس . ا�رؤ��ء ��� +�� ا�رب و+�� ���(� ��=  

  

  

  .)28ـ  23:4أ+��ل  ( "وا �ل �� ��%ت ����ت �ُدك و� ورُ�َك ان ��ونا���ط� �6 أ�م وُ ُ�وِب إ�را9�ل، ����4
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ذا ا��م؟ وھ� أ��م  ":ا��
�/ و�
��� �:��ذ ا����N و*��واو��� ا��د+� ر9�س  ) د (�أ�� أو$����م و$�/ أن - ُ���ُ�وا 
�M)� أن ُ�ط)�ع �ُ  ":�ط)رس وا�ُرُ�)لُ �@�)�ب . "*د �<ُ�م أوُر ��م �������م وُ�ر�ُدون أن ����وا  +���� دم ھ)ذا ا���)�ن��

�/. أ�Kر �ن ا���س �  .. ھذا ر��ُ� �ُ �����ِ� ر9��� وُ���$�. إ�ُ� آ����9 أ*�َم �ُ�وع ا�ذي أ��م *���ُ�وهُ ُ���%�ن إ��هُ +�� 

  


ذِه ا=ُ�ور وا�روُح ا�%دُس أ��C ا�ذي أ+ط�هُ �ُ ��ذ�ن ُ�ط�ُ�و��ُ ���ُ�وا (�%وا و���وا �� �وُروَن ���� . "و�(ُن ُ 
وٌد �ُ� 
  .)33ـ 28:5أ+��ل  (. أن �%��وُھم

و��د ذ�ك *�ل �طرس +ن ���4 �� ر����� ا=و�� ��ذ�ن آ��وا �ن ا��
ود إ�� ا� �ھد >-م ا����N، و ر�ك ا���د   )ھـ(
�ُ�). )1:5 (ا����د أن ُ���ن �� �(�� -�(K�ِ ��� إ�� �@�م =����، ��ر�� N�م +ن ا���
و*)�ل إ�)� . )21:2 (وا �طوا�)ِ� و*�ل �

�/، ��� �ُ�وت +ن ا��ط��� ��(�� ���ر  �و*�ل إ�� �)@�م �)رة وا()دة . )24:2 ((�ل ُھو ��4ُ� �ط����� �� ��ده +�� ا�
m�)�ُ ا�� �، ُ����� �� ا���)د و��)ن ���و*)�ل ). 18:3( �)� ا�)روح  �)��ن أ�ل ا��ط���، ا���ر �ن أ�ل ا=�K/، ��� ُ�%ر


)ذه ا���)/ "���� �
م وا+ظ� و�� �(C�د، ��)�(وا أ�)�م أ����� ����= Nُ�ذ *د �@�م ا���H�" ) 1:4( .و"  ً�(�إن ��)ُ�م �)د+ون أ
 /C4��وف، +����ن أ��ُم ا��ِد�ُ�م - �@ ��ء ���4، �ا�ذي �(�ُم �M�ر ُ�(���ة (�ب +�ل �ل وا(ٍد، ���روا ز��ن �ر���م 

ھ� �ن ا>��ء، �ل �)دم �)ر�م، ��)� �)ن (�)ل �): +�)ب و- د�)س، دم ا���)�N، أو ذھب، �ن ��ر��م ا���ط�/ ا��� �%�د�ُ�و
�ل �@��س ا����م* �%�  .)20ـ  17:1 ( "��رو�� ��

  :ـ  � �دة -و�س ا�ر�ول 2

���4)داء ا�)ذي ��ً�)وع ا���))�N، ا�)ذي *د�)ُ� � �4)�رة �����)�ن �د�))�ِ  ":*)�ل =ھ)ل رو��)/  )أ  ( �ِ(�����ُ���)رر�ن ����))� "       

د �ُ�وُت أ(ٌد =�ل ��ر " )25ـ 24:3 (���� �ُ�H� .أن �ُ�وت �C�ُ�ُر أ(ٌد أ�� N��$ل ا��= ���و��ن � ��ن �(��ُ� . ُر

�((���= Nُ�((ط))�ة �))�ت ا���� "=ن ا��))وت ا�))ذي ���))ُ� *))د ���))ُ� ���ط�))/ �))رة وا())دة ". )8،  7:5 ( "��))� =�))� و�())ُن ��))د ُ
�ن ا+��د ���وع ا����N ا+��د�� ��و�)�، �)د��� ��)ُ� �����ُ�ود�)/ ���)وِت، (�)�  أم ��
�ون أ��� �ل" و*�ل �
م . )10:6(

  .)4، 3:6 ( "��� أ*�م ا����Nُ �ن ا=�واِت ���د ا>ب ھ�ذا ���ُك �(ُن أ��C �� �دة ا�(��ة

��$�َن �
� �Hن ���/ ا�$��ب +�د ا�
����ن �
��ٌ/ وأ�� +�د�� �(ُن ا��ُ  ":و*�ل �� ر����� ا=و�� =ھل �ور�Kوس  )ب(

)ود +K)رةٌ و���و�)����ن �
��)/: و����� �(ُن ��رُز ������N �$�و��.. ُ*وةُ �ِ ���" ) 23، 18:1( . �(C�م  "و*)�ل أ(� �(�=

�أ+)زم أن أ+)رف  )��9 (���ا���)�N �)�َت �)ن أ�)ل �ط����)� (�))ب  "وإن . )2:2 ( "�ٌ�م إ- �ُ�)وَع ا���)�N وإ�))�هُ �$)�و
  .)4، 3:15 ( "�� ا��وم ا���Kِث (�ب ا��ُ�بِ  ا��ُ�ب، وأ�� ُد�ن، وأ�ُ� *�م


م� /���Kل ��)ذي �)�ت =: " و*�ل �� ر����� ا�(�
)م وُھو ��َت =�ل ا����6 �� ��)�ش ا=(�)�ء ���)� ��)ُد - =��4)
م، ��
و*�ل +)ن ). 4:13" ( ���ُ� (ّ� �%وة �) �� �ظر ا���س( وإن ��ن *د $�ب �ن �Cف  =��:" و*�ل). 15:5" ( و*�م

"        ()����ن �)� ا���)د �)ل ()�ن إ���)/ ا�)رب �ُ�)وَع، ��)� ُ�ظ
)ر (�)�ةُ �ُ�)وَع أ�C)� �)� ��)د��:" ��4 و+ن ا�ر�ل ��)��
 )10:4 .(  
+�وا ��(ق؟ أ��ُم ا�)ذ�ن أ�)�م +ُ�)و��م *)د ُر�)م ون ا=����ء، �ن ر*��م (�� - ُ�ذأ�
� ا�M:ط�:" و*�ل =ھل �:ط�/)  ج(

������م �$�و Nُ�م +ن ���4). 1:3" ( �ُ�وُع ا���
�ُت، �@(�� - أ�� �ل ا����Nُ �(�� :" و*�ل ��$ُ N�رو(�)�( �6 ا��� (
 g�� .���= �ُ�4� وأ��م ���  ). 20:2" ( ��� أ(��هُ ا>ن �� ا���د ����H أ(��هُ �� ا����ن، إ���ن ا�ن �، ا�ذي أ(

و*)�ل إ�)� ). 7:1" ( 4)راُن ا��ط��)�، (�)ب ��)� ����)�ِ ��� ��� ا�4داء، �د�)ِ� �" و*�ل =ھل أ��س +ن ا����N إن )  د( 
 ��)��(($ "�((�"        أ�))�م ��4))ُ� =���))�، *ر���))� وذ��())/ Fِ را9())/ ط��))/" وإ�))� ). 16:2" ( �))6 � ���$))��ب، *))��: ا��))داوة 

���)د�ن  أ�)�ُم ا�)ذ�ن:" و*)�ل �
)م). 25:5" ( أ(ب ا����Nُ أ��C ا�����)/ وأ�)�م ��4)ُ� =��
)�:" و*�ل). 2:5(  :���)�م *)
N�دم ا����  ).13:2" ( $ر�م *ر���ن 

وإذ ُو�)د �)� ا�
�9)/ . أ��)� ��4)ُ�، آ�)ذا $)ورة +�)ٍد، $)�9را �)�  )�� ا��)�س" و*�ل =ھل ����� +ن ا����N إ�� )  ھـ(
   ).9ـ  7:2" ( �ذ�ك ر��ُ� �، وأ+ط�هُ ا��� �وق �ل ا�م. ����Hن، و6C ��4ُ� وأط�ع (�� ا��وت، �وت ا�$��ب

�)ِ� ا��)ل )أي ا�:ھ)وت ��)�( =�)ُ� ��)� ُ�)ر أن �()ل �)ل ا��)لء :" و*�ل =ھل �و�و�� +ن ا���)�N)  و(  N��($�ُ وأن ،
�وا�ط�� ،���دم $�� N�$ن وأ+داء �� ا��4ر، �� ا=+��ل ا� ر�رة، *د .. ���4ِ�، +��: ا����  وأ��م ا�ذ�ن ���م *�: أ��
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وإذا :" و*�ل �
م). 22ـ  C)�ُ) "19:1ر�م *د���ن و�: �وم و-  �وى أ����ً $��(�م ا>ن �� ��م � ر��ِ� ����وت، �
، إذ �())� ا�$))ك ا�))ذي +���))� �))� ��))�م أ�وا�))� �))� ا��ط��))� و��))ف ��))د�م، أ(�))��م ��))ُ�، ُ��))��(� ��))م ����))6 ا��ط��))�

  .)14، 13:2(  "ا�4را9ض، ا�ذي ��ن Cدا ���، و*د ر��ُ� �ن ا�و�ط ُ���را إ��هُ ���$��ب

. ا�ذ�ن *��وا ا�رب �ُ�وع وأ����ءھم، واCط
دو�� �(نُ  "و*�ل �� ر����� ا=و�� =ھل ����و���� +ن ا��
ود إ�
م   )ز (
�ن F وأCداٌد ����6 ا���سC15:2 ( "وھم ��ُر ُ�ر( .�(C�ن ��)� ُ�)ؤ�ُن أن ��)وع �)�ت و*)�م، ��)ذ�ك =�)� ا:" و*)�ل أ
��� �C�رھُم �ُ أC)�� وع���ا�)ذي �)�ت =���)�، (�)� إذا �)
ر�� أو ِ���)� �(�)� :" و*�ل أ�C)�. )14:4 (" ا�را*ُدون 

 ُ��� ����� ) "10:5.(  

و*))�ل ). 6، �5:2وK))�وس ��1" ( ��))وُع ا���))�Nُ، ا�))ذي �))ذل ��4))ُ� �د�))/ =�))ل ا����))6:" و*))�ل �����))ذه ���وK))�وس)  ج(
��$)� ��)ورا �)� ��وع ا����N ا�ذي �ذل ��4)ُ� =���)�، ��)� �4)د��� �)ن �)ل إK)م:" س�����ذه ��ط ��، وُ�ط
)ر ���4)ِ�  )�

  ).14، �13:2�طس " ( أ+��ل (��/ٍ 

  :و*�ل أ��C +��. )9:2 (و*�ل �� ر����� ����را���ن +ن ا����N إ�� ذاق ����/ � ا��وت =�ل �ل وا(د   )ط (

  :و*�ل +��. )12:9 ( "و��س �دم ُ��وٍس وُ+�ول، �ل �دم ���4، د�ل �رة وا(دة ا�� ا=*داس، �و�د �داء أ�د�� "

   "ا�)� ا=�)د ا�ُ�%د�)�ن=�ُ� �%ر��ن وا(د *)د أ��)ل .. ���د�� *دم +ن ا��ط��� ذ��(/ وا(دة، ��س ا�� ا=�د +ن ���ن �" 
)12:10 ،14  .(  

  :ـ  و�9ل �و��� ا�ر�ول 4 ر����) ا�و�5 ���ؤ���ن 3

��)ض، ودُم �ُ�)وع ا���)�N ا��)ِ� ُ�ط
ر�)� �)ن �)ل  �� ا��ور، ����  )ر�ٌ/ ��C)��) �( إن ����� �� ا��ور ��� ھو  " 6(�
�ط�/"  )7:1 .(�C�و*�ل أ ":/�
ذا *د +ر��� ا��(��� :" و*�ل أ��C. )16:3 )" و6C ��4ُ� =����( ا����N( أن ذاك : 

 ُ/��ل أ�ُ� ھو أ(���، وأر�ل ا��ُ� ��4رة ��ط����)�: ھذا ھ� ا��( ،� ����
)ذا :" أ�C)� و*)�ل). 10:4" ( ��س أ��� �(ُن أ(�
/�  ).16:3" ( أن ذاك و6C ��4ُ� =����، ��(ُن ����M ��� أن �6C 4ُ�ُو��� =�ل ا��وة: *د +ر��� ا��(

 N�و*�ل �� �4ر ا�رؤ�� إن ا��� " ِ���  ).6، 5:1رؤ�� " ( أ(���، و*د ����� �ن �ط����� �دِ�ِ�، و����� ُ��و�� و�
�/ Fِ أ

  :�ن ا����� ـ  و�9ل ���وب 4 ر����) ��� ود 4

  ).5:5!" (- ُ�%�وُ��م. *���ُ�وهُ. (���م +�� ا���ر" 

  
  ا�د�� ��5 &دق � �دة ا�ر�ل -2

  
�C: +ن أن  
�دة ھؤ-ء ا�ر�ل �دو�/ ���و(� ا��
�، ا=�ر ا�ذي - �دع ��)�- �� )ك �)� $)د*
�، ���H)� إذا �ظر�)� 

�د أن ��ون $� - �
  :د*/ �<���ب ا>��/إ��
� �ن ا���(�/ ا��%��/ ��NC ��� أ�

ـ  �م ��ن ا�ر�ل �ن أ$(�ب ا���ه أو ا���ط�ن، (�� إذا *��وا  )��9 ��)ر ا�(%�%)/ $)�دق ��)ض ا��)�س وأ��)وا +�)�  1
�ل ��ن ��ظ�
م �ن ا�4%راء ا���د��ن ا�ذ�ن ����ون �����د *)وت �)و�
م، وا�)ذ�ن . أ*وا�
م، ��� � �ھد �� ��ض ا=(��ن


م �)م ��)��وا �)ن وراء ا���)�داة �$)�ب ا���)�N �)�- أو . واط��
م�م ��ن �
م (ول أو طول ��ن ��H� ا�� ذ�ك /��C���و

)ذه ا� )
�دة ��($)ول +�)� ھ)ذا أو ذاك��)ل �)����س �)�ن ا��
)ود �%)���و�
م �)��(�ق . �%��� (�)� �)�ن ُ�ظ)ن أ�
)م *)��وا 


�م وا�زدراء����
�د�
م أو ���روھ)�، ا=�)ر ا�)ذي �)دل و���ر�م �ن �ل ذ�ك �م ��4وا +ن . وا�Cط
�د، وا��و����ون  
  .+�� أ�
� $�د*/ �ل ا�$دق

�)���وت �$)د�%� ��%�د�)�، :" ا�� ھذه ا�(%�%/ �%�ل و*د أ �ر أ(د ا���(K�ن ���(� ��ن ا�4)رق �)�ن +�)ل ا��)ؤ�ن ا�)ذي - �
�)� ا��)وت �)� �)��ل �K)ل ھ)ذا - ُ�%)دم +. و+�ل ا��(��ل ا�ذي ��ذب، و���م أ�� ��ذب، وأ�� �د+و ا���س ا�� ا=��ذ�)ب

�
وھ�
�ت أن �و�)د �)�ن ا��ذ�)/ ا����)د�ن �)ن �����)ل �)� � )ر د��)� ��)� . +%�دة زا49/، وھو أو �ن ���م ز�4
� و�دا+
�))Hذا �))�ن ا��ؤ�))ف ا�$))�دق �))ن �@�))ذ �))@*رب ا�%))و��ن ا�))� ا��$))د�ق، �))@*رب ا�%))و��ن ا�))� . ا����))ل ا�ر�))ل ا���))�(�ون

  ".ه، و���� *��وا إ�
م رأوه، أو ���وا ��ن رآها��$د�ق أن ا�ر�ل �م ��ذ�وا ���� روو


م ��د *�����  2� N�ء +�� أ�ر ا������، �)�دوا �)� أول ا=�)ر �4دا9)� )�27:24)� �و*)� ( �ن ا=�وات ـ  ��دى ا�ر�ل، 
  ا�ذي أ���� +�� ا�$��ب، ��ن ���ن أور ��م ا�ذ�ن +���وه و+ر�وا �ل  �ء +��، �� �ل �ر(�/ �ن �را(ل (���� 
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)ذا ا��وC)وع ( ��� أن ���ن ا��:د ا=����/ . ا=رض +���
م ��)د ذ�)ك �(���Kل ا��و��ن وا�رو��ن ا�ذ�ن ��دى ا�ر�)ل 
�را إ- ��د ا��(%�ق �ن $د*��
م - �%��ون ���� /��%Kم، ���وا +�� در�/ +���/ �ن ا��
و��� أ�)� �)م ���)رض وا()د . ا�

�%) ��  ).%/ -  ك �� $د*
�����*C/ ا�ر�ل � @ن $�ب ا����N، ��ون $�


�دة ا��� �(ن �$ددھ� ��ن ����ف أ(دھم +ن ا>�ر  3 ����ن �
/ ا��ن ـ  أCف ا�� �� �%دم أن ا�ر�ل ا�ذ�ن �ط%وا 
وا�K%��/ وا�ط��ع وا��ر�ز ا�����+�، ��طرس ��ن �ر��9 ��(���، و�و(�� ��ن ود��� ھ�د�9، و��%وب ��ن  ��� رز��� 

�و�س ا�ذي ��ن �ن *�ل أ�د و��� زاد ھذه ا����و. �(��� �
+/ ا�������/ �� ��4��ت أ�رادھ� ������ أ�
� �Cت ا�� $4و�
��4�� �
وا��4ق . أ+داء ا����(�/، و�� ا�و*ت ���4 ��ن +���� ���را و������ +��دا - ���م �[راء ��ره إ- ��د ا��(%ق ��

  .(%�%/ وا*�/ ���و+/ ������/ �ن ا���س �Kل ھذه +�� أ�ر�� د��ل واNC +�� أ��

أ��را �%ول إن  
�دة ا�ر�ل +ن $)�ب ا���)�N - �)رد ���)زل +)ن ا�(%)�9ق ا�د���)/ ا�)واردة �)� ا��)وراة وا����)ل  -4

م إ���، و�)�(
م ا��ر�)�ت ا��)� �(�)��ون �
م و�%ر��+ N4$ا� �� ���� ر و+ط�4 +��
م، ور��� � /�و����ص �� �(

�د�)/ ا>�)ر�ن إ��
� �ن �د��، و�� ��ر�ب +�� ذ�ك �ن �و�وب إ�را�
م إ��ه وا���وك ����%وى وا�%دا�/ أ����، وا�%�)�م 
�C�م أ
��= /�)Cدر�)/ - ���)ن . وا��� �(��� :��ل �رد  
�دة ا�ر�ل +ن $�ب ا����N ��دا��/ �� ھذه ا�(%�9ق �دا

�
�+ �
��ون ��
� ���Y ا�K)وب، ��)� و�ن Kم ��� 
�دة ا��ذ�ورة - ��ون �ر*�/ ار�%ت �Kوب، �ل �����وط ا��� �. �$�
���%�دل +� /Kس (�د�� N�أن $�ب ا��� ���
��ل ��ط�ن �� $د*� - /�%�%� /Kل (�د� ،/.  

  
� �دة أ�-��ء ا�� د ا��د�م �ن &�ب ا�����،  

  وا�د�� ��5 &د9 �
Fء ا�� د ا��د�م �ن &�ب ا�����: أو��-�� �دة أ:  


� ا=���)�ء ا�)ذ�ن ��س ا��
د ا��د�د ا�ذي ���� ر�ل ا����N ھو و(��ل ھ��ك ��وات ���ددة �طق  ،���$�ده ا�ذي ���دى 
��� ��� NC�� ��� ،�9ت ا����ن�� N�ل ا����  :أ�وا *

�@�ف �)�/ ���)@ +)ن ��)��م ا���)�N =+دا9)� �وا�)ط/ أ()د ا��%)ر��ن إ��)�، و+)ن  1 N�ل ا����ـ  �داود ا���� ا�ذي +�ش *
��
م و�%د�م ا��ل وا��ر ��$�ب ھؤ-ء ا=+داء �����N وا��
زا9
م ��� ����K آ-م ا�$)�ب . ، وا*���م Y9��� ن+ @��� ���

�زي ر�6 +�� +%��:" ا��ر��/ �� �4س ا����N، �%�ل +ن ������ �9:41ز�ور " ( ر�ل �:��� ا�ذي وK%ت ��، آ�ل 

))وذا ا��))�ر�وط�� �((��))وا �))دّي ور��))�ّ . ���+))/ �))ن ا= ))رار ا�����4))�:" و*))�ل أ�C))�). و�%$))د %K  .. وھ))م ��ظ))رون


م و+�))� ����))� �%�ر+))ون�%�)).. و��4ر�))ون �))�ّ �((�� ���((�K ون� ..�((��M4))رون ا� ))�4ه . �))ل ا�))ذ�ن �رو��))� ��))�
ز9ون 
*)د ذاب . $)�ر *��)� ��� )�6. ا�4$�ت �ل +ظ���. �����ء ا����ت.. ا��ل +�� ا�رب ������: و��CMون ا�رأس *��9�ن

��ت �Kل  %4/ *و�� و�$ق �.  �� و�ط أ����9����)�  ).�22ز�زر " ( ���� 

�C�و*�ل أ "::�  ).�69ز�ور " ( ����ون �� ط���� +�%�� و�� +ط � ��%و��� 

�ب (���)ل  ،�(
��ب �ط��)� ار��(��و�����C/ ا�)� �)� �%)دم ���)@ داود ا���)� +)ن أن *�)ول ا���)�N >-م ا�$)�ب �)م ��)ن 
��+ /��)@ +)ن �)رك � إ�)�ه ���(�)ل ھ)ذه ا>-م �@�)رھ�، . �ط����� �(ن، وذ�ك إ��4ء ��ط��ب +دا�/ � و*دا��� ����� ���

F ����� ط����� ��4�را *��و���، �%�ل +ن�.. �ط� ا���ل و�
�. �ن أ��ك ا(���ُت ا���ر=�� :" (�� ��ون ��4�ره +ن 
م ��))�ذا �ر���))� ���))دا +))ن �:$))� +))ن �)):! إ�
))�! إ�
))�.. =ن ��))رة ���))ك أ����))� و����))رات ُ���ر�))ك و*�))ت +�))�

و���ر�وع ا�� ��ر�j داود �رى أ�� �)م ��)ر �)� ا��وا*)ف ا��)ذ�ورة �)� ھ)ذه ا>�)�ت أو ). 69و �22ز�ور(  "ز��ري؟
N�ن ا���+ ��
� @�
ذه أو ��ك +ن ���4، �ل ��ن ����
�، ��� �دل +�� أ�� �م ��ن ��(دث � /%�  .ا>��ت ا���

2  ��9/ ��/ ���ـ  وإ ���ء ا������� N�ل ا����
م +�� و�
)� ا��)ر�م، �%)�ل ا�ذي +�ش *%$�@ +ن ��د ا���س �����N و
و���@  +ن $)��� و+)دم رده ". و�
� �م أ�ُ�ر +ن ا���ر وا��$ق. �ذ�ت ظ
ري ���Cر��ن و�ديg �����4�ن:" +ن �����

أ�)�م ��ز�
)� ظِ�َم أ�� ھو ��ذ�ل و�م �N�4 ��هُ، � �ٍة ُ���ُق ا�)� ا�)ذ�N، و����)ٍ/ $)���ٍ/ :" +�� ا�� ���ن Cده، �%�ل +��
و��)ل :" و*�ل +ن د��� �� �%�رة أ(د ا=����ء �د- �ن ا��%�رة ا����/ ا��� ��ن ا��$�و�ون ُ�د��ون ��
)�". ��م �N�4 ��هُ

�ل =�ل ". �6 ا= رار *�ره، و�6 ��� +�د �و��ِ  ،�
��@ +ن أن �����ة ا����h� N-م �م ��ن =�ل �ط��� ار���� ���  
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�ط����� �(ن �%�ل +�� ":����Kرِه ُ 4���. وھو ��روٌح =�ل ���$���، ��(وٌق =�ل آ�)ُ�  ���� . �@د�ب �:ِ��� +���، و

����C م�M�ِ .������ مK6 +��ِ� إCل وا(ٍد ا�� طر�%�، وا�رب و� ���� ."  

�K:K�ن �ن ا�C4)/، وإ+ط)�ءه ھ)ذ 3 N�6 ا�����9/ ��/ ���@ +ن ����� N�ل ا����ا ا����)l ـ  وز�ر�� ا���� ا�ذي +�ش *
�رة ُ���ت ��Mر��ء%�� ���K ري��
م، �%)�ل +)ن . ��4��وا�)ط/ �واط��)� ا�)ذ�ن أ() /(��@ +)ن �رو()�، وط��)� ���(ر�� ���

����� ":/C4ن �ن ا��K:K ل �)� ا�)رب. �وز�وا أ�ر���%� ":�(�و*)�ل ". أ�%
)� ا�)� ا�4�)�ري ا�)�Kن ا��)ر�م ا�)ذي ��K)و�� 
�C��9: ك؟ ��%ول�� ھذه ا��روُح �� �د�: ���@��ُ :" أ�(���)ت أ( �(� �
�وأ�)�ض +�)� :" و*)�ل أ�C)�". ھ� ا��� ُ�ر(ُت 

��ت داود و+�� ُ���ن أوُر ��م روح ا����/ وا��Cر+�ت ���ظرون ا��g ا�ذي ط��وهُ و��و(ون +��� ��)�N9 +�)� و(�)د 
�� ) ."10:12.(  

���ر�م ��� ��ن ��� ر �ن �د ��
�C: +ن ذ�ك �%د ���@ +ن أن آ- ،N�9/ � وإراد��، م ا���� ��  �، ���ت أو- وأ��را 

  

��  ".ا���%ظ �� ��ُف +�� را+ٌ� و+�� ر�ل ر�%��:" �%�ل � +�� ���ن ھذا ا��

�/ أو *C�ب �%�ل 4$%� N�رب ا���C ن+ @����9/ و����ن ��/ ���� N�ل ا����  :ـ  و���� ا���� ا�ذي +�ش *

�� " ( �Cرُ�ون *��C إ�را9�ل �%C�ب +�� �ده" ��1:5.(  

����9/ و����ن ��/ـ  و*�ل ا��:ك  5� N�ل ا�����)�+�م وا�
)م أ�)ُ� �)ن �)ُروج :" ��را9�ل �دا���ل ا���� ا�ذي +�ش *
 �
9ِ�����  (ا�� ا����N ا�ر9�س ) 8ـ  1:2ا�ذي (دث �� +
د ار�( ��� ا���ك ��� �� �(��� ( ا=�ر ���د�د أوُر ��م و

و��)د ا�K)�ن و�)��ن . �وَن أ�)�و+�، �ُ�)وُد و���)� ُ�)وٌق و��)�C �(� Y)�ق ا=ز��)/���ُ/ أ����6 وا��Kن و� )����9 ا=ول
أي ُ�ر�ض ( ُ�%ط6ُ ا����Nً ) 483=434+ ��/  49أي  5:4ا=��وع ھ�� ھو أ��وع ���ن ��� �� (ز*��ل ( أ��و+� 

  ).26،  25:9دا���ل ) ( أي ��س �� ا���ك ا�ذي �(ق ��" ( و��س ��) وُ�%�ل

��، وھو - �زال ط4):ـ  و*�ل ����ن  6 ���
��وأ�)ت أ�C)� :" ا� �j ���ذراء �ر�م، +�د�� (�ل ا����N +�� ذرا+�� ا
  .، � �را �ذ�ك ا�� ا>-م ا�(�دة ا��� ��وز �� ��4
� +�د�� �رى ا����N �$�و��)�35:2و*� " ( �ُ�وُز �� ��4ك ��فٌ 

7 N�ط�/ ا����مُھوذا (�ُل ِ� ا�ذي :" ـ  و*�ل �و(�� ا����دان +ن ا����، � �را �ذ�ك ا�)� أ�)� )29:1�و(�� " ( �ر�6ُ 
�ب �ط���ھم��  .ھو ا��4دي ا�ذ ��وت +و�C +ن ا�� ر، (��: �� ���4 ا�%$�ص ا=�دي ا�ذي ���(%و�� 

  

 ا�د�� ��5 &دق � �دة أ�-��ء
 ا�� د ا��د�م

���- �� )ك �)� $)د*
�، ���H)� إذا �ظر�)� ا�ذي - �دع  �C: +ن أن  
�دة ھؤ-ء ا=����ء �دو�� ���و(� ا��
�، ا=�ر
�د أن ��ون $�د*/ �<���ب ا�����/ - �
  :إ��
� �ن ا���(�/ ا��%��/ ��NC ��� أ�


� ھذه ا>��ت ���)ت �و�)ودة +�)د ا��
)ود *�)ل ��)�ء ا���)�N ا�)� ا��)��م ��9)�ت ا��)��ن،  1�ـ  إن ا��وراة ا��� وردت 

� �� ا�
��ل وا�����6�� j�� و�()��ظون . وا��دارس ا�د���/ ����ت ھ��ك j(وا�:و�ون �%د�)ون ھ)ذه ا��� /�
و��ن ا��

��ل د*/ و+���/ �

� �� أ�دي أ�%��ء ا��
ود وا����/ وا�4ر����ن وا����و���ن وا�$)دو*��ن. +���� j�� ت ھ��ك��� ��� .
،�(
و+)دد ا��)رات ا��)� ورد ��
)�  و���وا ����� �واظ�ون +�� *راء�
�، ��� ���وا ��ر�ون +دد آ���
)� و�����
)� و(رو�

�)رة،  38218) أو ا��)�ء( �رة، و()رف ا��)ث  �42377%د +ر�وا �K: أن (رف ا=�ف ���رر  �ل ���/ و�ل (رف،
. �)رة �475540)رة، و()رف ا�
)�ء  32530) أو ا�)دال( �رة، و()رف ا�)دا�ث  29537) أو ا���م( و(رف ا�ِ��ل 

�ل ��ن �و�د ا��K�)ر و�����C/ ا�� ذ�ك �Hن ��j ا��وراة �م ��ن  ،/���($ورة �� أور ��م أو ���و�/ �%ط ����M/ ا��ر

� �� ا��:د ا��� � �ت أو ا��%ل ا��
ود إ��
�، ��ر��� ا�� ا���M�ن ا���دا��/ وا��و����/، ور��� ا�� ��رھ�� �ن ا���Mت�� .

�ت �
)م �4و�)
م إن �)وّ ( ة ����)� ���س �ن ا���%ول أن ��ون ��ض ا����(��ن *د دو�)وا ھ)ذه ا���)وات �)� ��)j ا��)ورا
�/ إ- �M�رة أو �زورة، -��(��/ ��6 �ل ا���j ) ا�%��م ��ذه ا��ر��/�� �

� �ن �در�/ �م ��ق ����M� ف:��  +�� ا
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  .ا�����6 وا��دارس وا��
�/ وا����/ و��*� ا=�راد ا�ذ�ن �� أور ��م و��رھ� �ن ا��:د

و�))وا ھ))ذه ا���))وات �))� �))� و*))6 �))�ن أ�))د�
م �%))ط �))ن ��))j ا��))وراة، -�ُ� ))ف و�))و �رC))�� �))د- أن ��))ض ا���))�(��ن د
  .�ر���
م و=ُ+د�ت ھذه ا���j، و+و*ب ھؤ-ء ا����(�ون �@*�� ا��%و��ت

ـ  إن ا���وات ا��ذ�ورة، �C: +)ن أ�
)� ���)ت ��%�ر�)/ �)� ����ھ)� أو ����ھ)�، ��)� - �)دع ��)�- ��ظ)ن �)@ن ��)ض  2

)� �)م ُ���)ب �)� +$)ر وا()د أو �وا�)ط/ أ )��ص �)ر�ط
م K%��)�ت أو ا=����ء ا*��)�وا ��)وا�H� ،ر(�
م �)ن ا�)��ض ا>�

/
�و��))ن ھ))ذه ا���))وات ���))ت �))� +$))ور . ظ))روف وا())دة، (�))� �))�ن ��))وز ا�ظ))ن أ�
))م ���وھ))� �())ت �))ؤKرات �� ))�
 /�� �
C��
� ا>�)ر �)�/ .ق ��1000��+دة، �ُ��ب C��
)� أ )��ص م، و��.ق 500م، و��رھ)� �)�/ .ق 700م، و�


م ا� �ب وا� �j، وا���M وا�4%�ر، وا���ك وا���ھن، وا��K%ف وا=ُ��، ا=�ر ا�ذي - �)دع ��)�- ��)د+وى ������4ون، �

م أى �(دوث���  .�واطؤ 

ذي أو(� ا�� �ل ��)� وإذا ��ن ا=�ر �ذ�ك، �:  ك أن � ا�ذي ��ن �روى �ل و*�69 (�دK/ ا�$�ب �ن ا=زل، ھو ا�

�� /�)���� ���  .�4ق �6 ا�ظروف وا=و*�ت ا��� ��ن ���ش ��
� ا��


� +�� إ���م ا���ض ا>�ر، �����وة  3C��  ـ  إن ��ض ھذه ا���وات ���ت ��دو أ��م ا��
ود ����*C/، و- ��ر�ب إ���م 

  

  

�)د�ن ��)ده �)� �%�)رة أ()د ا=���)�ء،  /($����ن �%��ر ا= رار، و��ك ا� N�ر ا�������ل * /$��ل +�)� أن ��)� �)دا�

�، وا�ذي ��س ھ��ك أي Kل (دو�ا=����ء �م ����وا ��وا�
م �ن ��%�ء أ��4
م، �ل �و(� �ن � ا�ذي ��رف �ل ا= ��ء *

������N وإن ��ن *د ُ$�ب ظ��� ��ذ�ب، و��ن �ن ا��(�م أن ُ�د�ن �� ا��%�رة ا����/ ا��� ُد�ن ��
)� . ���*ض �� أ*وا��
 ��� ��ط�%� ��%��ون ا�رو����، ��ن  �$� Kر�� �ن أ���+� ُ�د+� �و�ف ا�را�� أ�ذ ��ده ��د �و�� ا��ذ���ن ا��ذان ُ$�

  .ود��� �� *�ر �د�د ��ن *د ���ه ����4

�ت +ظ��ء ا��ؤر��ن $دق ا���ر�j ا�ذي (دد�� ��)وة دا��)�ل ��)وت ا���)�N، �%)د أ���)وا +�)� أن $)دور أ�)ر  4Kـ  أ
��د �$م ھذا ا���ر�j �ن م، .ق 455أر�( ��� ���د�د أور ��م ��ن ��/  �*�� 483أي  (أ�)�و+�  69و�ذ�ك ��ون ا�

�/ ا�� ��ر�j رو�� 28، ھو �� ُ���دل )��/�����و��د إ��C/ ��/ ا�4رق ��ن ا���ر���ن ا�%د�م وا�(د�ث . ��/ ��د ا���:د 
) j�ط ا��وار�C� ����Cا�ذي رأى ا�����ء و�وب إ(  Yوھذه . ��/ ��:د�/ 29��ون ا���� N�ھ� ا���/ ا��� ُ$�ب ا���

�
��� ا�ُ� ف ���� ��د أ�� �وا�ق ��/ . �� N�د ا���:�� j�ن ا�%دا�� *دروا ��ر��م، وذ�ك +�)د�� *)ورن .ق 4=ن ا��ؤر
���ر�j رو�� ا�ذي ��ن ��ود ا����م و*�9ذ . /��CH�، وھ)� ا��)ن ا��)� ُ$)�ب ا���)�N 33ا�)� أر��)/ ��)ون ا��)��Y  29و

�
�� .  

و�)��ر�وع ا�)� ا��
)د ا�%)د�م و��)ب . =����ء ا�)ذ�ن ���)@وا +)ن $)�ب ا���)�N +)ن *�)�م و�)%وط ����)ك �K�)رةـ  ���@ ا 5
��� �دل +�� أ�
م ��%وا ��وا�
م . ا���ر�j �رى أن ��ض ھذه ا���وات �(%ق �� أ���
م، وا���ض ا>�ر �(%ق ��د �و�
م

�%د . ���N ا�� $دق ��وات ھؤ-ء ا=����ء +ن  �$��C: +ن ذ�ك �%د أ �ر ا�). �K�21:18 ،22�/ ( �ن � ���4 
�))دg أن �))�م ���))6ُ �))� ُھ))و ���))وٌب +�))� �))� �))�ُ�وس �و�))� وا=���))�ء :" *))�ل ��:��))ذه ��))د *����))� �))ن �))�ن ا=�))واتُ -

ـ) �44:24 �و*)" ( ھ�ذا ُھو ��ُ�وٌب وھ�ذا ��ن ����M أن ا����N ��@�ُم و�%وُم �ن ا=�واِت �)� ا��)وم ا���K)ث.. وا��زا��ر
46.(  

�$� وا(دا را�%ت �و�� ا�ظروف دس، - ��د �� أي +$ر �ن ا��$ور  ـ  أ��را �%ول إذا ر���� ا�� ا����ب ا��% 6
N�ق ذ�رھ� إ- ا�����: ���ن أن ��ون ��وات ا��
د ا�%د�م ا��)� �()ن �$)ددھ� *)د *��)ت +)ن  )�ص . أو ا=(داث ا���

  . ��ره


ذه ا���وات ���وا �ؤ��ون أن ا���)�N ھ)و ا���)ك ا����)د ���)��م، وأ�
)م �)ذ�ك �Hذا أ��4C ا�� ذ�ك أن ا=����ء �ا�ذ�ن ���@وا 
�)�، أدر��)� أن ھ)ؤ-ء ا=���)�ء - �)د  /($�� �(
���وا �����دون �(�ب أ���رھم ا�� ر�/ أن ��ون ا>-م ا��� �(دKوا +�

و*)د أ )�ر . ذي ��)رف �)� - ��ر�)� ا�� )ر *�ط�)/���وا ��%�د�ن �روح � و��س �[را9
م ا� �$�/، =ن روح � ھو ا�)
=�� �م �@ِت ُ��وةٌ *)ط �� )�9ِ/ إ��)�ن، �)ل ���)م أ�)�ُس ِ� ا�%د�ُ�)ون �ُ�)و*�ن �)ن  ":�طرس ا�ر�ول ا�� ھذه ا�(%�%/ �%�ل

21:1�طرس 2 ( "ا�روِح ا�%ُُدس(.  
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  ھل �ن ا����ن أن ��ون ا��&�وب �$&� آ$ر �3ر ا�����؟
  


وذا���6 أ(���� أن �� ��+ N�ا��� �� ��ب ����رض �6 ھذا 12ا�وا*6 أن ھ��ك +�� ا=*ل .  أ�%� �:  

1  N�د ا�%د�م +ن $�ب ا���
  .ـ  ��وات ا��

2  ��  .ـ  ���ؤ ا����N +ن $�

  .ـ   
�دة �و(�� ا����دان +ن أن ا����N ھو (�ل � ا�ذي �ر�6 �ط�/ ا����م  3

  .ـ  أ*وال ا����N أ��Kء �(�����  4


� ا��$�وب  5�  .ـ  ا�����ت ا��� �طق 

  �ر�م أم ��وع و�و(��: ـ   
�دة  
ود ا����ن  6

��د ا�%���/  7 N�ورات ا���
  .ـ  ظ

�داع ا�� ر ��H%�ء  �� ا����N +�� ا���ن آ�رـ  $:ح � - �  8 6� � ��.  


� ـ  إذا أراد � أن �ر�6 ا����N و�%�� �وت ا�$��ب ���H ��ن ���ط�6 أن   9�  ��4ل ھذا دون إ�%�ء  

  .+�� أ(د       
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  ا��Fرا'�ت وا�رد ��� � - 4
  

  ا��(ـ�ــد
  

�)ت أن ھ��ك أد�/ د���/ و+%��/ K� ،�(�� �(��� ر(�
� ���)� �)�ف، و�)�ذ�ر ا�)��ض ا>C��و��ر���/ - ($ر �
�، ذ�ر�� 
4س ا���رة ا��دو�/ �� ا����ل ا�ذي �@�د���، ا=�ر ا�ذي ا����N ��ن  �$� (%�%�� +�ش +�� أر��C، وأن ��ر�� ھ� �

. و�ذ�ك �(ق ��� أ- �%)�م وز�)� =ي إ+�)راض ُ�و�)� C)د (%�%)/  �$)� ا��)ر�م. �دل +�� أ�� ھو � ظ�ھرا �� ا���د
(��را ��ن �ظرا ��@Kر ��ض ا���ط�ء ��� ����و�� �ن ا�+�را�Cت، �و�� �ظر ا����)6 �)ن أول ا=�)ر، ا�)� أن +)ددا �

Kم أ�ذ ���� ��ل �� �د�� �)ن �
)د . �ن �د+� ا�4��4/ *د أ��ر �� ا���وات ا=��رة و�ود �، و������� أ��ر �ل و(�
و�)ذ�ك اد+)� أن ھ)ذه . ��%�و�/ ا����(�/، إ�)� ��)دم *در�)� +�)� �
)م +%�9)دھ�، أو ���)�رض ���د9
)� �)6 ��و�)� وأھوا9)�

��%� �(
�)ت $))دق إد+�9)�، راح �C))�ف ا�)� ھ))ذه . �))/ �)ن أ�)�ط�ر ا�))و�K��نا��%�9)د ���)ت أ$))��/ أو (%�%�)/، �))ل أ�K�و�
���)ب +�)� . ا=��ط�ر و�(ذف ��
� ��  �ء، (�� ��دو، (�ب و�
/ �ظره، ����K/ ���%�9د ا����(�/ �ن ��ض ا�و�وه

�ؤ�4�
�، ا���(ث ا��د*ق إذن أن �ر�6 ا�� ا���ب، �%د در�ُت �ل �� +Kرت +��� �ن ھذه ا���ب، ودر�ت ��
� ����%�ت 
��ن ا����(�/ وا�و�K�)/، �و�)دُت أن ا���)ب ا=��)رة، +�)� ا�)ر�م �)ن  ��
�، (�ب و�
/ �ظرھم، إ���د  �ا��� أرادوا 

��)را� �(�:��و+�)� C)وء ا�(%)�9ق ا�$)�د*/ ا��)� و$)�ُت . ھذه ا�����%�ت، ����ف �� ��د�
� +ن ��ب �)د+� ا���4)4/ ا
K ،ن�Cت ا����ر�Cأذ�ر ���� ��� ا+�را �
  :م أذ�ر ��
� ا�رد ا�����ب +��
�إ��

��، ��$�Tص ا����م ـ   1��ر �و �(�د 4� ا� �د أن ا��) 4���ن �ط���ه ا�:(%)/ �)�، وأ�)� +�)د�� ����د 4ر�ق �ن و1
��)/، وھ)و �$)�وب����و�)� �ر(��)� ا�)� اذھ)ب أ�
)� ا�$)��د �(K ":4%ب ��ب �ر �� ���(ر�)/، *)�ل ��$)��د ا�)ذي ر�)�ه 

و+�د �و�� (دKت �$�9ب +ظ��/، وأ(�طت ���%�ر ھ��/ �وداء، وأظ��ت ا� )�س �)� . Kم ��ت. "
/ا����ء ���ن ا>�
و��د ذ�ك *�م �ر �� �ن ا=�وات، Kم $�د ���)ده ا�)� ا��)��ء، و�K�)رون . و�ط ا��
�ر، وأ�طرت ا����ء ��را ور��دا

�
و���%د ھ)ذا ا�4ر�)ق . ت �� ا��وم ا=��ر�ر �� ھو ا=ول وا�و�ط وا>�ر، وھو ا�ذي �د�ن ا=�وا.  �ھدوه $�+دا إ��
�د�ت ھ�9/ �ر ��، وأ�Cء و�
� ��� �س، و��د ا���)� ا���)6 �)�  )أ(د أ���ع �ر �� (أ��C، أ�� �� (Cور أر�و�� �

�/، و���ف �وا��C وا(�را��، و*�ل�
ا>ن رأ��ك +�� (%�%�ك، وإ�� أر�و �� : إ�� ا>�
/، �@(�� أر�و�� رأ�� �ذ�: و�
�((��ر ))�� ��))�زل ر(�))/ وودا+))/، و��))ل أر�))ل . ��))د واظ
))ر +�))� ���))و�ك ��K�))/، أ�))ت ا��())�ط �))���ون. برب ا=ر
  .وھو ا���ھن ا��ظ�م، وھو ا��ز�ز ا�%�در ا�ذي ظ
ر ������وت، وھو ا��طل ا�ود�6 ا�ذي *دم ���4 ذ��(/. ا��رھ���ن

. ��رو�� �� ا�
�د و��رھ� �ن ا��:د ا�و�K�/ �4 �و، ھو ا��%�ص ا�ذي ��ن" ���دا" إن �� ����� ا����رض  )أ  (: ا�رد
    ، و��K�)� �)� �ور�)� )�)��/ (�%د ورد �� ا=��ط�ر ا�
�د�/ أن � �و ا�ذي �(د��K +�)� ا����)رض ()ل أو- �)� �)� ���)� 

    ، و��د�)� �)� ��را�)و��)*)زم (، و����)� �)� ���)�ن )أ�د (، ورا��� �� ��ر���� )��ز�ر (، و�K��K �� *زاھ� )��(�4ة (
، )ا���)���ر (، و���)�� �)� ا��)وذا )ا��)� ا��ظ�)م (، و����K �� �ر �� )ا�و�� ا�%�ري (و����� �� دا��را�Kر�� ، )�@س (

   .، ��� �%ول ��ض ا�����ءُل ���رة ا��� رة +�د ا��
�ء ا����م �� �����، ا�ذي ھو ا�ز�ن(وأ�� ��

ن ��)د �و�)� ا�)� أ��)�د ا�(�وا�)�ت أو ا��)�س، ���ط
)ر، (�)ب ��� ���%د ا�و�K�ون، ھو ا��%�ل روح ا���)�" ا��%�ص" و

م �� ��ض ا���س أو ا�(�وا��ت أو ا������ت =�راض ��$/. ز+�
م، �ن �ط���ھ��
أ�� ا����د، . وھو �ذ�ك (�ول آ�

  .��� ھو ��روف �� ا����(�/، �����ف �ل ا���:ف +ن ا��%�ص وا�(�ول، ��� ا�NC ��� ��� ��ف

�)ل �)�9ن �)ن ھ))ذه ا����9)�ت �)�ب +�)د ا�)و�K��ن، و- ���)6 ا���))�ل أ����)� �)ذ�ر �)ل �)�ب �)ن ھ))ذه  � )�و �)� و�(�)ول
ا�� ا=���ب، و��ن �%ول +�� ���ل ا���Kل، إ�
م ���%دون أن � �و *د �%�ص ��(�4ة ����ط�6 أن ���N �� ا���ء و�$ل 

Kرة +ن أ���+ ،��� /$�� /+�%�
�
� � �و وأراد أن �%�رن �  .�� ����/، أ(

��%ول ا�
�ود +ن ���4 . و- ُ���د �� �د+وه ا����رض ���دا +ن ا�و�K��ن ا�� � �و و(ده، �ل ا�� �K�ر �ن ا>�
/ ��ره
/���4/ و�ر+� �
و(�ول ". رب ا�(�وا��ت" و��ل ھذا ھو ا���ب ا�ذي �ن أ��� ُ��� . إ�� (ُل *� أ(د + ر (�وا��، ��

��)� أ�)� - ��)ون . �)ل و�)� ا�����)�ت وا���)�دات أ�C)�ا�� ر وا�(�وا��ت �%ط، ا>�
/، ��� ���%د ا�و�K�ون، - ��ون �� 
�در�/ وا(دة �� �ل ظ
ور $�4ت ا��� �� ��ض ھذه ا�����9ت، وا�(�ول ا����K ھو ظ
ور �Kٌن ا���، ��� (دث ��   
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�را��(  �6 ا���، ��� (دث �� (��/، وا�(�ول ا���Kث ھو ظ
ور رُ )�� �����( (��/ �  ا�(�ول ا�را�6 ھو ظ
ور ، و)

  ).�ر ��( ، وا�(�ول ا����س ھو ا�ظ
ور ا����ل، ��� (دث �� (��/ )را��( �$ف ا���، ��� (دث �� (��/ 

وا���ب �� (�ول � �و �� �ر �� �ر�6، ��� �ز+�)ون، ا�)� أن ا>�
)/ ذھ�)ت �)رة ا�)� � )�و، و )�ت �)� ظ�)م ا���)ك      
و+�� ا���وك ا����ة ��� و���ص ) -���( +دھم أ�� ��(ل �� إ���ن و�%�C +�� و��ره �ن ا���وك ا����ة، �و) -���( 


)� �)ن . ا�)ذي ا*�)�س ��)� ا���)�(�ون +%�)د�
م" ا����)د" ھذا ھ)و �)� �%)ول +�)� ا����)رض إ�)� . ا��:د �ن ظ��
م� �(��

)� ھ)و �! ���Mط/، �ل و�� �
� �ن ����رة�%�$)� ��)�، ھ)� ��)رة ��4)رة (�)ول � )�و �)� �ر )��، �C): +)ن أن ا��)راد 

/�Cم �ظ�)م -��)� أر
���ل ا�و�K��ن ����4�س +)ن �)راھ�� �
و�)� أ��)د ھ)ذه ا��4)رة +)ن +%�)دة ا����)د ا���)�(�/، . $��
وا��� ُ�راد ������د ��
� ا����� ا�(ر�� �����د، وا��� �ظ
ر �(�/ � ا��ط�%/ ����س، و���ز�� ���ظ
ور �
م ����ط��وا 

  .ق ��� �� $���4 ا��ر��/ ا�����/ا�*�راب ���، وا��وا�

*))ول ا����رC))�ن إن ا�))و�K��ن ���%))دون أن �ر ))�� ���))ص ا��))��م �))ن ا��ط��))� ا�:(%))/ �))�، �))�س �))� أ�))�س �))�   )ب(
������� ا�ذي �4
�� �ن ا��:ص، =ن �ر �� ھذا، ��ن ھ)و ��4)� ���)/ �)ن ا��ط��)�، إذ �)�ن �ر��)ب  ،/��Kا=��ط�ر ا�و


�، (�� ا+ُ��ر +�د ا�و�K��ن   رورا وآ���K �م �ر��ب�K� ره��" �
  ."إ�� ا� 
وة وا��ظ
ر ا�����د �

  وإذا ��ن ا=�ر �ذ�ك، ����ذا *�ل +ن �ر �� إ�� ���ص ا����م �ن �ط���ه ا�:(%/ ��؟

ا��:ص �ن ا��ط�9)/، �)� �ظ)ر أ��)�ع �ر )�� و��)ره �)ن آ�
)/ ا�)و�K��ن، �)�س ھ)و ا��()رر �)ن �)�ط��
� إن  :ا�(واب
�ن *$�$
�، ��� ���دي ا����(�/، �ل ھو ا����Mس �� ا��ط�9/ ا�� آ�ر (دود ا����Mس، =ن ھذا ا��دى �ن  وا����ة

/
�دم ا����رض ھذا ا����)� ا�)��س، ودون أن . ا����Mس، ��� ���%دون، �ط
ر ا��4س و����
� أ�Kر *ر�� �ن ا>�����
*�ل إن و�K)� ا�
�)د ���%)دون أن �ر )�� ���)ص ا��)��م �)ن � �ر ا�� ا����*ض ���� و��ن ���� ا��:ص �� ا����(�/، و

/��Kن ا�و� /��  .ا��ط���، ��� �%ول ا����(�ون +ن ا����N، وذ�ك �ُ�د�ل �� روع ا���ط�ء ��
م أن ���%دا�
م �%�

أ�� إذا ��ن ا����رض ��
ل ���� ا��:ص �)ن ا��ط�9)/ �)� ا�و�K�)/، �ر��)� ��)ون ا�)دا�6 �)� ��%)ول إن �ر )�� ���)ص 
) -��)�( ���م �ن ا��ط���، �ر�6 ا�)� أ�)� +�)د�� *)رأ �)� ا=�)�ط�ر أن � )�و ()ل �)� �ر )�� �)���ص ا��)��م �)ن ظ�)م ا�

��ض آ�
)/ ا�)و�K��ن )��� ذ�ر�� ���� ��ف( و��ره �ن ا���وك،  ��+ N�ا��� /�$�  6��، و��ن ��Cر �� ���4 أن �
 ،�(�%�%) �($��)ل أن �)�ر�� �%���)/ �)ن ا=�)�ط�ر ا�و�K�)/، �)و�ت �)� �ُ�د�ل �� روع ا����)��ن أن ا����N �م ��(ن  


� �� ا=$ل ����$� �ن ظ�م -��� و��ره  ( "ا����م �ر �� ���ص "���4 أن �%��س �ن ا=��ط�ر +��رة �ا��� ُ�%$د 
�)� �)6 أن �ر )��، �. ��)�%ن ا�)دور ا�)ذي �ر�)د ��K��)�" *دم ���4 ذ��(/" إ��
� �ن +�ده +��رة ، وأن �C�ف )�ن ا���وك

��ع أھوا9)� و )
وا��، �%)د ( � /()���:ص ا����م، �)ل *)دم ��4)� ذ� /)�����م ���6 ا���ر��ن ��=��ط�ر، �م �%دم ���4 ذ
  .+�ش (��ة ا�د�س وا���4د (�� ��رق ا�(��ة

�)�����رض �()�ول �
)د . إذا �@���� ا�%$/ ا��� أوردھ� ا����)رض +)ن �ر )��، و�)د�� ��
)� ا���4�)ق واC)(� ���)�  )ج(
�*/ أن ُ�د�ل �� روع ا����(��ن أن ا�و�K��ن ���وا ���%دون أن �ر �� ُ$�ب =�ل �):ص ا��)��م، ��)� �%و�)ون ھ)م ا�ط


)� �ر )�� ��و�)ق، (�)ب و�
)/ . +ن ا����(��ن�و�ر�د �� ا�و*ت ���4 أن �ذ�ر  ��9 +ن ا�طر�%/ ا�(%�%�/ ا��)� �)�ت 
�ر ���4 $�د*� ������ ��) ،�Cن �ر��� رواه، �� ف �ذ�ك +ن �وء ���)� و�زو�)ره ��(%)�9ق دون �ظره ��ن ا�(%�%/ و

��� ا��:*/ ��ن ا�(ر�)/ وا����)/؟ و�)� ا��:*)/ �)�ن $)��د ا�ط�)ور و�)ن ��)���ل ا�(ر�)/؟ و�)� ا�)دا+� ��)راد . أن �دري
��د ���/ " وھو �$�وب" +��رة  "/������
� ا�$(�N، أم أ�
)� ُ( )رت �)� ھ)ذا ا��وC)6 ( )را، "�C؟ ھل ھذا ھو �و

��))رد �4))ت ا��ظ))ر إ��
))�؟ وھ))ل �))�ن ا�$))�ب ��رو�))� �))� ا�
�))د أم �))�ن ��رو�))� �))� �)):د ا�رو�))�ن و())دھ�، ��))� �%))ول �
  .ا��ؤر�ون؟


� �ر )��، (�)� ��N(C �)� ��4�)ق ا����)رض ��(%)�9ق، �%)ول إن ا=�)�ط�ر �و���رف ا�%�رئ  ��9 +ن ا���4�/ ا��� ��ت 
� cد�/ ذ�رت أن �ر �� ��ن ���ر �رة +��  �ط�

� ا�$)��دون �)ن و*)ت ا�)� ا����)/ �)د�� cوار ا� �ط��
ر، و��ن 

 ،��
آ�ر �$�د ا�ط�ور وا�(�وا��ت، �(دث �رة أن أ�ط@ أ(دھم ا��ر��، ��4ذت ($���، ��� �%ول ��ض ا�رواة، أو�)
  .��� �%ول ��ض آ�ر، ا�� �%�ل �ن �ر ��، ��%ط ���+�� +�� ا=رض و��ت

��)�س �)� أ�)�س �)� " ذھب أ�
� ا�$��د �(4و�� �ر(��� ا�� ا����ء ���ن ا>�
)/إ:" أ�� ا�%ول إن �ر �� *د *�ل ��$��د
  ا��وم ��ون ��� �� :" وھو د��ل +�� أن ا����رض *د ا*��س �ن ا����ل *ول ا����N ��ص ا���9ب. ا=��ط�ر
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�، ���%ن ا�دور ا�ذي �ر�د ��K���"ا�4ردوس%���  .، و$��� ��� ��4ق �6 ا�روا�/ ا��� ا

���%)/،   )د  (� �(
�� �(
و- ���6 ��� ا����ل ��رد +�� �ل +��رة �ن +��رات ا����رض ا���*�/، و�ذ�ك ���4)� �)��%ول إ�
 /(
��=��ط�ر ا�و�K�/ �م �ذ�ر �ط�%� أ�� +�د �وت �ر �� )دKت �$�9ب، أو أ�� ھو ا�ذي �د�ن ا=�وات، أو أ�� إ��( ا>�

  ا=�ر ا�ذي ... أو ... �ل ا��رھ���ن، أو أن و�
� *د �Cء �رة، أو ورب ا=ر��ب، أو أ�� ��ن ود���، أو أ�� ��ل أر

 ،�(�
����دل �وCوح +�� أن ا����رض، أراد أن ُ���س �ر �� Kوب ا����N، +�� ا�)ر�م �)ن ا���)�*ض ا�)ذي - ()د �)� 
/��Kن ا�و� /��  .��وھم ا���ط�ء أن ا��%�9د ا����(�/ �%�

���وت، ��-رر ا���س �ن $ط���ھم����د ا�-وذ�ون أن -وذا إ�ٌ) �رك ا�ـ   2 ، و�ز�)ل !ردوس �رة، و(�ء ا�5 ا����م 4
�
����
�9)/ إ���)ل، وا���)ث �)ن . +�
م ا�%$�ص ا�ذي ���(%و�� �و�� أوا�ر أ����، �زل +��� ��M)� �)ور أ()�ط �رأ�)� 

� ھذا � ر، إن ھو �: و(�ن رأى ا�(�Cرون ھذا ا���دل �� ھ���9، *��وا. ��ده �ور +ظ�م �$�ر ����Kل �ن ذھب �راق

)� .. ��� ���%د ھؤ-ء ا��وذ�ون أ�)� ��)د �)وت �)وذا، $)�د ��)ده ا�)� ا��)��ء. إ- إ�� +ظ�م�و���)ت آ�)ر +�)�رة �ط)ق 

  ".د+وا ا>�Kم  ا��� ارُ���ت �� ھذا ا����م �6% +�ّ�، ����ُص ا����م �ن *$�$
�:" ھ�


)� و�)ط ا�%$)/ و�. ����ھل ا����رض ���د�� ا=��ط�ر ا�
�د�/  )أ  : (ا�رد�ل �� ����4 ھو ا*��)�س +�)�رة ��
)� ��)زج 
N�وب ا���K �
��و�� ���ل �@��ف ��ك ا�%$/ - ��ورع أن ���د ا�)� . ا��� �ر�د �@��4
� +ن ا� �$�/ ا��� ا���رھ� �ُ��

�ل و(��ة ���)�رض �)6 (���
)� �)ل ا���)�رض، وذ�)ك ��) ،�
�د�ل �)� ھذه ا� �$�/ أ+��- �م ����
�، وأ*وا- �م ��طق 
/��Kم �ن ا=��ط�ر ا�و

� *�د����ل أن ��ر�� ا*� ،��%�%) �$���K: ا����ر ���/ . روع ا����(��ن أن ا����N �م ��ن  

���)�ھ: أ�)��ء " �)�ء �)� ���)وت:" و$)��
� �)� ا=�)�وب ا���)�(� ،"�%�ص" ا�واردة �� ا=��ط�ر �����  "(ل "
أو �%�ص ��
�، و��ن �� ���ھ�� وأ��4ه +ن ا�%راء، �ذ�ره �(ن ھ�� ������ *د (ل  ا�����9ت ا��� *��ت ا=��ط�ر إن �وذا

  ..!!�%د ��ء �� ھذا ا=��ط�ر أن �وذا (ل �� أ�د، Kم �� ��ل أ��ض، Kم �� ��ھن، وأ��را �� *رد . �
م ا�(%�%/

ا�%$�ص ا�ذي ��)�(%و�� �C: +ن ذ�ك، �%و�� إن �وذا *�ل إ�� أ�� ا�� ا����م ���رر ا���س �ن �ط���ھم، و�ز�ل +�
م 

� ھو �(ض ا��:ق، =ن �وذا ��ن *د ر�ض �ظ�م ا�ذ��N9 ا���4ر�/ ر��C ����، و��دى ���� ��ب +�� ا����ن أن ����

و�)ذ�ك ". ا��ر���)�" �ر�%� ����4 �وق  
وا�� وأھوا�9، وأن �ن - ��4ل ذ�)ك - �ر�%)� ا�)� ا�ط)ور ا�را�)6، وھ)و ط)ور 
��وھ)ذه ا����)�ت �)دل ". �و�وا =���4م �ورا و���@ ($)���، و- ��)وذوا �M�)ر أ��4)�م:" +� ھ����ت ������ ا=��رة =�

�
�وCوح +�� أن ��دأه، ھو أن �ل إ���ن ��9ول +ن أ+����، وأ�� ��س ھ��ك �ن �(�ل +�� آ���K أو ��4ر �� +�.  

�وذا +ن ا �
�
�؟و�رى ���ذا ��ت ا����رض أن �ؤ�ف ��� �$: +ن ا���4�/ ا��� �4ر � �$�������، ! ����م أو  ����ھل 
�����4�ق وا��زو�ر، أن ا��(�)ن أن ��)رك �وC)وع  ��
أم � � أن ���د ا�� ������� �� ذ�ره +ن �وت �ر ��، �9: ��
�وت �وذا �����، �ُ�د�ل �)� رو+�)� أ�)� ���)ب أ�)�ن - ��%)ل إ���)� �)ن ا=�)�ط�ر إ- �)� *)رأه ��):، أو ���)���Y �()ن أن 

�وا �ن ا-�K�ن *$/ ا����N؟ا����(��ن  gوذا، و�و�و��ن �� ! ا=وا9ل ا*���وا  ��9 �ن ��رة �ر �� و ��9 آ�ر �ن ��رة 
ا�)�� �%د *�ل إ�� +�د�� ��ن �وذا �� ��دة ��*)�، أراد ()داد . أ��4ه ا����رض، �ذ�ره ھ�� ��%راء، ���ر�وا ا�(%�%/ ��� ھ�

� )�ر . ا ھذا ا��(م أ(س �@�م  د�د �� أ����9 وأ�%)ن أن �)�+�� *)د �)�ءتو��� أ�ل �وذ. � و�دا أن ��ر��، �%دم �� �(��
�)ذ أ���+)� ��)ده ��(ر*)وه . ا�(داد =�� +�ل ���ط:*� �ن ھ)ذا ا��)��م، و�)م ��)ض و*)ت طو�)ل +�)� ذ�)ك (�)� �)�ت@�

��/ أ�)�م، و�)� �
��)/ ا��)وم ا��)��6 ا�(� �(

�)ت ا��)�ر (�)ده ���د�
م، و��ن ا���ر �م �ؤKر �� ��)ده إط:*)�، ��ر�)وه ���
  .وأ(ر*��

��� أن *ول ا����رض إن ھ�9/ �وذا *د ��د�ت، وإن ��ده *د أ�Cء ��ور +ظ�م، ��س �� أ��س +�� ا�ط:ق ��   )ب(
و��)د �)� *�)� �)وذا +�)� ��)ده وأذ�)� :" �� �)�رة �)وذا، ھ)و "�ور "وا��و6C ا�و(�د ا�ذي وردت ��� ���/ . ا=��ط�ر

. �م ��ط
ر ��� ��ن �ظن، �ل أ�
� �)م �)زل ���)ل ا�)� ا=ھ)واء ��)� ���)ت ��4)ل �)ن *�)ل ���زھد وا��% ف، و�د أن ���4
و���))� �))م ���))ث ط))و�: (�))� أ�))ذت ����ز+))� ا� ))�وك وا���))�وف، . ��))رك ا�زھ))د وا��% ))ف و+))�د ا�))� ط���))� ������))�د

و��ث ھ��ك �و�� �@����  وأ��را ��س ذات �وم ��وار  �رة،. و���وره ا=���ر �� أن ��ود ا�� ���� و��دل +ن ����
���� و��ن ���4، (�� إذا �زغ ا�%�ر، أ رق +��� �ور ا�(ق ����9 أن  %�ء ا�(��ة - ����ث �)ن ا���)د،  ����� �زاع دا

 ،�
وذ�ك ���K%��/ ا�رو(�/ �ل �ن ر���ت ا��4س وأھوا9
�، وأ�� �� ا��ط�+/ ا����ن أن ��ون ��دا +�� ���4 - +�دا �
�:ص���و�ذ�ك ��دو �� أن ا����رض +�د�� *رأ أن �وذا أ رق +��� �)ور، و�)�ن �)� ���)� . "�6 ��� ���� وا���وك 


)� �ن *�ل أن ���د  �$�/ ا����N إ���، �� 6(Cد أن و(��
� ا����)رض �)ن ا����)ل، (���*�� N�(ا��� �e��� /Kد�) ذ�ر�

� �ن ����� �� ��4ق �6��+ 6��  ا����ل ا�
�دي، �%�ل إن �وذا أ$��K��� Nل  ا�م �وذا +و�C +ن ا�م ا����K ،Nم راح �
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�
  .�ن ذھب �راق، �ُ�د�ل �� روع ا����(��ن، أ�� *د �%ل �
م أ�طورة (%�%�/ �ن �:د ا�
�د ��4

، Kم �%ل �ن ا����ل (�دK)/ *���)/ ا���)�N �)ن "$�د �وذا ا�� ا����ء "��� أ�� أ*��س �ن ا=��ط�ر ا�
�د�/ +��رة ) ج(
��ن ا=�وات و$�و N�وھم ا����(��ن أن *���/ ا����� ،N�د- �ن ا�م ا����
� ا�م �وذا �� 6Cد أن و��ده ا�� ا����ء، 

��رة . - �$�ب �
� �ن ا�$واب، وأ�
� ��رو*/ �ن ا=��ط�ر ا�
�د�/+ �
و$�د �وذا ا�� " ��ن ا�روا�/ ا��� وردت ��
��M)� �)ن ا��):ص وا=���)/، رأى أ���)� �)��� ، وا��� أ��4ھ� ا����رض ��وء ���)�، ھ)� أن �)وذا، �C4)ل "ا����ء �(�

  � و�(دث ���، Kم +�د ا�� ا=رض وأ��@�ف +��� ��  ��س ا����ء، �$�د �وذا +��� ورأى ��س ا=رض،  و*���

��� أ�� �م �رد �� ا=��ط�ر ا�
�د�/ �ط�%� أ�� ��د �� ُد�)ن �)وذا ا�(�)ت ا=�4)�ن، أو ُ�)�N �ط)�ء . ھدا�/ ا���س وإر �دھم
����
�  .ا����وت، أو أ�� $�د ���ده ا�� ا����ء، ��ل ھذا ��%ول �ن ا����ل و���د ا�� �وذا زورا و

�وا �د�و�;;) ا��&;;�وب وا�!;;�دي  �;;�ن ا��;;ور�ون" ـ   3�;;�����;;دون أن ا��;;) �;;��وز، �;;:�م �;;ن أ(;;ل ا��;;�س، و�;;ذ�ك 
K%وا �ر��م �Hن ا>-م ا��)� *��)�ھ� *)د : ��سو��ن �
��� �%و�ون ��. ، ��� ���وا �(��4ون �ل ��/ �ذ�رى �و��وا��$�ص

�ت ��� ا��:ص��."  

�(ن � �ر � ا�ذي ��N أن ��� ر ا���ب ��ن ظ
را����، (�� أ$�N ا���م ��س *�$را +�� �9/ �)ن ا��)�س دون  : ا�رد
رض إن �)�رة ا��)� �%)ول ��)� ا����)( �����6 ا�%�رئ إذن أ�)طورة �)��وز . ا=�رى، �ل أ$�N �� ����ول ا���س �����

�
�� /���%� N�ا��� (�
�)�ن ��)وز ُ����)ر +�)د ��ظ)م ا�)و�K��ن إ�)� ا�زرا+)/ أو . وذ�ك �%: +)ن أوK)ق ا��$)�در وأ$)د*
�

و ���ًء +�� +%�د�
م، . ا�ر��6، و�ذ�ك ���وا ���%دون أ�� ����� أو �%وم �ظ
ور ا������ت، وأ�� ����4 أو ��وت �ذ�و��


� ـ)ـ وھ�)� ����)ف ا�روا�)�ت و. ��ن �%وم و��وت �رة �ل +�م����وا ���%دون أ��C أن ���وز أ(ب أ��� إ ��ر وا*�رن 
��)د ذ�)ك (ز�)ت (ز�)�  )د�دا +��)��� ذ�ك، ��%ول روا�/ إ�� ��د  �(

)� *���)�، و��)�  )�رت ��ر����و�%)ول . �� ا*�)رن 

ھ)� ا�$)�د*/ أم ا�H(� ،/(���Kن و�)واء أ���)ت ا�روا�)/ ا=و�)� . روا�/ أ�)رى إن ()رارة ا� )�س ا�:ذ+)/ ھ)� ا��)� *���)�
6(��و�)� أ�)�م . ����
�� �%ول إن إ ��ر ��زل �ل +�م ا�� ا����م ا����4، و���)ث �)6 �)��وز (�)�  ُ�$)�ده �)� �$)ل ا�ر

��راٍث �@�)ذ  ���Kن ا��������ت وا= ور��ت، �(�%ن  �رھن (ز�� +���، و�ر
ا����(/ +�� �و�� ���ت ا��ور��ت، و��
و�)� . �ن ����ن +��� ���ًء (�را، و��ن ھذا ا���)�ء ��)��ر (�)� �)د�ن ا��
�)/ ����K)� �)� ھ���)������6 �4و�
ن، و�ذ�ك 

  .أ+��د ظ
وره �ن �طر�ن و�4ر(ن، و������ن =ھواء ا���د و 
وا��، �: *�د أو  رط

م، ��NC ��� أن ا�%ول إن ���وز �@�م �ن أ�ل ا���س، وإ�� ��ن ُ�د+� ا����ص وا�4)�دي وا gب، وإن آ-�)� ��$)�و��� �%د

)دف ا�)� � )و�� ا�(%)�9ق و� )��ك  *د ���ت ا��:ص� �(
�= ،/���(  /(��إ��
م، ھو اد+�ء و�(ض ا��:ق، و�ر��/ أد

و��)ن  )�را �H� ،F)� - ���)رب ا�)� �)ؤ�ن (%�%)� أي  )ك �)ن �
)/ +%�د�)�، =ن ا�د-�)/ +�)� . ا���ط�ء �� +%�9دھم
�ت �ن أن �ز+ز+
� ھ���ت ا���س، أو ھKأ �
  .���ت ا=����/ وا� ��ط�ن ���$د*

�� ��5 (-ل 9و��9وس، (�ء �4 � " ـ   4 ���ن أ�د ا����ب ا��و��ن، 9د ��ب 9-ل ا�����، روا�� �ن �$ص &�-) ا�

م *د ُ�(ق، و�Cر�� و��)ده *)د ُ )4واأ�) -�-ب ذ�وب ا���س 9د ُ(رح���Mدا+� ط�وأ�)� اC)ُط
د و�)@�م وا�)ُ�
ن، .. ، و

  ".دون أن �����ل

وا� �ص ا�ذي *�ل +�� إ�� ُ$�ب ھ��ك، ھو ". ا�%و*�ز" ، ھو ��ل "*و*��وس" إن ا���ل ا�ذي ����� ا����رض : ا�رد
�رو�����" ا����� �� ا�روا�/ ."  

إن ���ب ھذه ا�روا�/ أراد، ��� ذ�ر ا=���ذ أ�در���، أن �(ط �ن  @ن ا���ط/ : و���رف ا�%�رئ ا�(%�%/ ��� ھ�، �%ول
�ود �:د ا��و��ن �� أ����، وأن ُ�ظ
ر ��)�و9
� و�C)�رھ�، وأن �()ث ا��)�س +�)� ا��C)(�/ �)� ا��ط�%/، ا��� ���ت �


�، ������)وا ���د��%راط�)/�(Cل ���ھ���)� ا�%C)�ء +�)� أ+دا9)�، " �)و���ر" ��)د �)� �)�+د " �رو����)�" ��ر�)@ى أن . �
) �)�ن �()ب ا��)�س و��)�+دھم �)�  )ؤو�
م=ن �رو����� ( +��� " �و���ر" (%د " رب ا>�
/" وا�ر�%�ء �� ا�� �ر�ز 

. أ$)ر +�)� رأ�))�" �)و���ر" ��)ن . وأظ
)ر �)� �ط)@ه" �رو����)�" ���رC)� . و+)زم +�)� إھ:�)� وإھ):ك ا��)�س ��)�
��ل ا�%و*�ز، وأ�ر � ��+ �����ذ���، ���ن ھذا �Mرس (د�دا �(�� �����ر �� ��)��، و��)د " ����ن" و�����ص ��� $�

  .وظل �رو����� +�� ھذه ا�(�ل، (�� أ�%ذه ھر*ل. �ور +���، ����ت ��زق �(��ا��" �و���ر" ذ�ك أھ�ج 

��� �%دم، ��NC ��� أ�� �����C/ ا�� أن �وت ا����N ��4رة +ن ا���س ھو أ$�� �� ا���)�(�/، و*)د  )
د +�)� أ���)�ء 
وا�)/ ����)ف +)ن (�دK)/ $)�ب ��9)�ت ا��)��ن، �)Hن ھ)ذه ا�ر" �رو����)�" � �� ا��
د ا�%د�م،  *�ل ظ
ور ���ب روا�)/ 

��/ �ن ا�روا�/ ا��ذ�ورة�%� /Kن ھذه ا�(�د@�  ������N *دم . ا����N �ن و�وه �K�رة، ا=�ر ا�ذي �%�C +�� �ل ظن 
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����ره ���وت، أ�� �رو����� ���ق ���وت ر��� +��H��َل ا��وت ��4رة +ن �ط��� ا���س، أ�� �رو����� . ���4 ِ*َ N�وا���
*د +���، ھو �� +��� و����� �K�)ر �)ن ا=()رار و�� �$ور �ؤ�ف ا�روا�/ أن �رو����� . ��� إ���ن ����م �ُ�ت +ن �ط

  ��ن َ�ن ِ�ن ا���س أو ��ر ا���س ا��ط�ع أو ���ط�6 أن ���ل �� +��� ا����N؟. �� �ل ز��ن و���ن

س +ن أ��س *د���ن، �ل +ن +$�ة ر�C أن ���م ���4 �د�/، �� )أو +دم ا��وت (�
و �6 أ�� ھو ا�ذي �� و(ده ا��%�ء 
�(C�د�)/ أ�
�، و�ؤھ�
م ���وا�ق �6 � �� ھذا ا����م، و�)� ا=��أ�)� ا�%)ول إن . أ رار، ���%ذھم �ن ��ط/ ا��ط�9/ و+%و


م ���س �� أ��س �� ا=��ط�ر، وھو ��%ول +ن ��وة إ )���ء ���Mدا+� ط��ب ذ�وب ا���س، وُ�(ق ���رو����� ُ�رح 
�ل ھر*ل�� ا����، ا���* N�ن $�ب ا���+ �
�و��ن �ن ا�وا�ب +�� ا����رض، إذا . )53إ ���ء  (���9ت ا����ن  دى 

�ب  ":أراد أن �����ر أ��وب ا����ب ا��%دس، أن �%ول���ب د��+� +ن ا�د��%راط�/، وُ�(ق ��  إن رو����� ُ�رح 

�
� �$:��ذ ا>��ت ا��)� *. "إ@�� ،/���Kرو����)�، ��)وھم ����  �ء أن �زور ا�(%�9ق ا����)ت +)ن ا���)�N و��)�دھ� ا�)� 
  !ا���ط�ء أن ا��%�9د ا����(�/ ��رو*/ �ن ا=��ط�ر ا�%د��/

��ن 9;د��ء ا��&;ر�ن ���ر�;ون ا��;) أوز�;ر�س، و��دو�;) أ�ظ;م �1;�ل ���;د�م ا�;�!س ذ-��;� �;ن أ(;ل ا��;�س، " ـ  5
���وا ا���� ا�-د����."  

ز+م *د��ء ا��$ر��ن أن أوز�ر�س أ(ب أ��� إ�ز�س : %: +ن أوKق ا��$�در���� ��� أ�طورة أوز�ر�س � �ذ�ر: ا�رد

)م، وأ�)� �)�ن �

�، وأ�� �)�ن �()ب ��)ر ا��)�س وھ�)�ءھم، و���)ل �)ل �)� �)� و�)�� ��%)�ذھم �)ن �%)رھم و��وا*�رن 


م���+دوا ��ل ��ر ��ن  )�ت (و��ن أ��ه . �طوف ���6 أر��ء ا��:د، ���4%د  ؤون ا���س و�� ر ا�ر��ء وا�(�Cرة 
وھ��ء، و�ذ�ك ��ن ���
ز �ر$/ ���ب أوز�ر�س +ن ��)د �)�، و�%C)� +�)� �)ل أ+���)� ا�$)��(/ ��
)�، و�)و- ()رص 

+�)� أوز�)ر�س ��4)�، ��)رف وأ��)را ��)ر �)� (��)/ ��%C)�ء . إ�ز�س و�
رھ�، ���ن *د *�C +�)� �)ل ھ)ذه ا=+�)�ل

ذا ا�(�م �����، �ن�K)م أ�)ذه ��)� ا�)� و���)/ +ظ��)/، . ذھب وأ(��ر �ر��/ �طر�%/ �� (�م ����، و+�ل $�دو*� 

��ن �د+وا إ��
� أوز�ر�س، وأ��Kء �داول ا�(د�ث ��ن ا�(�Cر�ن، *�ل إ�� +�� ا���داد أن ��ط)� ھ)ذا ا�$)�دوق، ��)ن 
�ذ ا�(�Cرون ��ر�ون ا�$�دوق وا(دا ��د ا>�ر، و���
م و�دوا أ�� - . ��ن (�م ���� �Kل (�م ا�$�دوق �����@�

ا�$�دوق �� ا�(�ل، وأ�%)� " �ت" وأ��را �%دم أوز�ر�س ور*د �� ا�$�دوق ���رب (ظ�، �@��ق . ��ب أ(دا ��
م��
و�)� . و��د �دة �ن ا�ز�ن +Kرت إ�ز�س +�� �K/ زو�
)�، وأ+�د�
)� ا�)� �$)ر. �� �� ا��
ر، �(��� ا��
ر ا�� ا��(ر


� (ورس، �@�� ��*ط�/  14*�ل إ�
� ���ت  (�س و*ط�
� *ط�� $M�رة وأ�ذ �K/ اوز�ر "�ت "�وم �� ذھ�ت �ز��رة ا

�ت ��4ر*/)*ط�/ 72*ط�/، و*�ل إ�
� ���ت  42و*�ل إ�
� ���ت � �� �
����� +��ت إ�)ز�س �)ذ�ك، أ�)ذت . ، و*ذف 

أ�)� أوز�)ر�س .  ر �%�/" �ت" و��� ��ر (ورس ا��%م �ن . ��(ث +ن أ�زاء �K/ زو�
�، و�د�ن �ل �زء ��Kر +���
و�)� روا�)/ أ�)رى إ�)� �)�ت أوز�)ر�س ��)ت +��)� إ�)ز�س، ��)%طت . ا����م ا����4، وأ$�N إ�� ا=�وات�%د +�ش �� 

و�)� روا�)/ ��رھ)� أن أوز�)ر�س �)�ن . �)رة ��K�)/ +�)� ا=رضد�و+
� +�� $�دو*�، و�ذ�ك *�م +�� ا�4ور، و+�ش 
  .�Mرق �ل +�م �� و*ت ا��C�4ن، و���ت أ��� ��زل ا�� ا=+��ق ���� �� �ن ا�Mرق

��� �%دم، ��NC ��� أ�� �����C/ ا�� أن �وت ا����N ��4رة +ن ا���س أ$�� �� ا����ب ا��%دس، و*د  
د +�� أ���)�ء 
���9ت ا����ن، �Hن ا=��ط�ر ا��� *��ت +ن أوز�ر�س ����ف �)ل ا��)�:ف +�)� ذ�)ره  �Kل (دو�� �� ا��
د ا�%د�م *

�ر �و�� *د ُ�%ل +ن ا=��ط�را����ب ا��%دس +ن �وت ا����N، ا=�ر ا�ذي ��و�ذ�ك ��ن �ن . %�C +�� �ل ظن �@ن 
ا�وا�ب +�� ا����رض أن ��زم ا��زاھ/ �: �%ول إن أوز�ر�س ��ت ذ��(/ =�ل ا���س �����وا ا�(��ة، �ل �%ول ا=���ب 

��)/، �ُ��)�د  و����  �ء، و�� أ�وأ � ���9، أن �زور. ا�(%�%�/ ا��� ز+م *د��ء ا��$ر��ن أ�
� أدت ا�� �/���Kا�(%)�9ق ا�
/��Kط�ء ا����(��ن أن +%�9دھم ��رو*/ �ن ا=��ط�ر ا�و��  !+�ل ا����N ا�4ر�د ا�� أوز�ر�س، �ُ�وھم 

�1روا -�ن ا�17ر ا��&ر�� ��5 ��ر�V إ���ن ��-) أن ا�����ء )  The Mystery of Jesus' Life (ورد �� ���ب " ـ   6
��)/ �)ن ا=�)�ط�ر ا��)��ق و�)ذ�ك . �)ل ا� )��، ����)ا����� 4 �و�ده و����) و�و�) و9�%� N�(إن �)م ��)ن �)�رة ا���

  ."�رھ�، ��ون �%���/ �ن ��رة ھذا ا����ن

��و �ن أ�/ إ �رة +)ن �K)ل ھ)ذا ا���)�ن��ر�j *د��ء ا��$ر��ن، و��رھم : ا�رد� ،/K�ن . �ن ا� �وب ا�%د��/ وا�(د(��
ن �����، *�م �$����� �ؤ�ف ھذا ا����ب �ُ�)د�ل �)� روع ا���)ط�ء أن �)�رة ا��ؤ�د أ�� ��س إ����� (%�%��، �ل ھو إ���
��/ �ن ��ر�j *د��ء ا��$ر��ن�%� N�أ��� ر���� ا�� ا����ب ا��ذ�ور، وو�د�� أن �ؤ��4 *د . ا��� ،�C�ت ذ�ك أ�K� و���

و+)�دات، �)م ��)ن ��رو�)/ أو ا����ل �� و�4$ �
ذا ا����ن، أ���ء ر��ل و���ء و�:د، ��� أ �ر ا�� أ�ظ�/ و�%���)د 
�:د ���ط�ن و(دھ� �� /��  وھذا د��ل *�ط6 +�� أ�� أط�6 +�� . ����/ �� �$ر +�� ا�ط:ق، �ل ���ت ��رو�/ و��
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�ون ��ره ! ��رة ا����N ا��دو�/ �� ا����ل، Kم $�غ ��
� *$/ إ����� ا��ز+وم� ��� ،���
  وھ�ذا ���� ا��و��ق �� �

�  .���4 دون أن �دري، +ن �زو�ره و�وء �����ن ا��د+�ن، و� ف 

أ��را �%ول، �رٍد +�م +�� ا�+�را�Cت ا����4/، إ��� إذا ر���� ا�� �دء �����/ � �)6 ا�� )ر، ا�)واردة �)� أول أ�)�4ر 
أو �)��(ري  (()واء +�)� ����4)/ و$)�/ �، *)�ل ��)��� ��(�)/  )أو ا� )�ط�ن (ا��وراة، و�)د�� أ�)� ��)د�� أ�)وت ا�(�)/ 

وأ6C +داوة ���ك و��ن  ": )أي *�ل ظ
ور ا�و�K�/ +�� ا=رض �@���ل +د�دة (+�� ���6 �ن آدم وزو���  )� �ط�ن�
�
  . )16، ��15:3و�ن  ( "��(ق رأ�ك، وأ�ت ��(%�ن +%�� )أي ��ل ا��رأة (ھو . ا��رأة، و��ن ���ك و���

�%د��)/ ا��)د+و إ��)�س وا� )�ط�ن، ا�)ذي �C)ل ا��)��م ا�(�)/ ا:" ا�م �ن أ���ء ا� �ط�ن، �%د *�ل ���و(� +�)� "ا�(�/ "و
و�ط�))ق ھ))ذا ا��))م +�))� . )�338��))�ر ا�$))(�ح ص (وا��))رب أ�C))� ��))�ون ا�(�))/  ))�ط��� . )9:12رؤ�))�  (" ��))�

�ب �� ا �
ر �� �ن ا��داع وا���C�ل��و����  ":و*د أ �ر ا�ر�ول ���و(� ا�� ھذه ا�(%�%/، �%�ل ���ؤ���ن. ا� �ط�ن، 
. )�3:11ور�K)وس 2 ( "�� �د+ت ا�(�/ (واء ���رھ�، ھ�ذا ��4د أذھ���م +)ن ا���)�ط/ ا��)� �)� ا���)�Nأ��ف أ�� �

ا�Mر�ب، �%د  
د ا���ر أو��4ر �ودج و��ره �)ن ا����)�ء، �و�)ود ا=رواح  ��� أن �:م ا� �ط�ن �6 (واء، ��س ��=�ر
��ض ا���س 6� �
Kو�(د ،�
  .و+��


)� ا���)6 �)ل ا��4)رد، و�)� ا��M)/ �� ا��M/ ا=$��/  "��ل "و���/ �ا��ر��)/ ا��� ُ�ر�م ��
� ا���)�ب ا��%)دس، - ُ�%$)د 
 �C�ر ا�$(�ح ص ( "ا���ل ھو ا�و�د "أ���أ�� ا���6، �ُ�����ل �� ا��M/ ا=$��/ ���)/ أ�)رى ُ�ر��)ت ا�)� . )�657

 /��ذه ا>�/،  �ص وا(د و��س أ ��$� و�ذ�ك ����%$ود ���ل ا��رأة �� ھ "Seeds  "وا�� ا�����ز�/  "أ���ل "ا��ر
�ر�/ (وأ�� ا��وا+�د  ":و*د أ �ر ا�ر�ول ���و(� ا�� ھذه ا�(%�%/ �%�ل. �K�ر�ن��� /$���وا�)ط/ � (�%��)ت  )ا�(  �(�

����4رد( إ�راھ�م و���/  .(N�(ل �@�)� +)ن وا()د، �)� ��)�ك، ا�)ذي ھ)و ا���(�     "- �%ول و�� ا=���ل �@�� +ن �K�)ر�ن، 
  .، وذ�ك �و$ف ا����N ھو � ا�ظ�ھر ��ن ا���س، ����ر�
م و��ط�
م (��ة أ�د�/)16:3/ �:ط� (

و��� أن ا���ل ُ���ب ا�� ا�ر�ل و��س ا�� ا��رأة، إذن ����Hد ا���ل ھ�)� ا�)� ا��)رأة دون ا�ر�)ل، إ )�رة ا�)� أن ا�)ذي 
  .رأس ا�(�/، �ُ�و�د �ن ا�رأة دون ر�ل، أو ���(ري �و�د �ن +ذراء��(ق 

و�))(ق ا�))رأس ���))�ه . ب ا���))�Nأس ا� ))�ط�ن، وأن ا� ))�ط�ن ��))(ق +%))��N((C �))ن ھ))ذه ا���))وة أن ا���))�N ��))(ق رو
((Cء ا�(�))�ة ا=ر�((
وإذا ر���))� ا�))� . �/ا�%C))�ء ا��))�م أو �))��(ري ا�
)):ك ا=�))دي، و�))(ق ا��%))ب ���))�ه ا���%))ب (�))� إ�

�ن ا� )�ط�ن +)ن ا��)ؤ���ن، ���4�)ره +)ن �ط��)�ھم �� أن ھذه ا���وة *)د �(%%)ت ����)�، �����)�N �)زع �)�طا����ل، و�د
*C)�ًء ���)� �)� آ�)ر ا�)دھور   ، ��� أ+�ن أ�� ��%�C +��� أ�C)� )7:4��%وب  (وإ+ط�9
م ا�%وة ا�����/ ���d$�ر +��� 

وا� �ط�ن �ن ����� ��ن ���%ب ا����N ��ذ و-د��، ���ن �
)�Y ا���)وك وا�رؤ�)�ء C)ده، ا��)رة ��)د . )10:20رؤ��  (
و���� �م �N�4 �� أ�/ �رة �ن ھ)ذه ا��)رات، =ن �)�+/ ). 30ـ  28:4، �و*� 11ـ 1:4، 17ـ  ���7:2 ( رة ��%��وه ا��

  .ا��%�ل ا����N �ن ھذا ا����م، �م ��ن *د ��ءت (��ذاك

وا أن ��ن +�د�� ��ءت ھذه ا���+/، ��N ا����N �� �ط�ن أن �K�ر ا= رار ���د��، ����4)وا �����)�N �)� �)��وا *)د أراد
وط��� �� ��ن �
م أن �$��وه ر��� +��، �(���)� ���)ت ���)� �)�، و�)�ن �)� ا��)�ط�ن ( �@�ذوه و$��وه . ���4وه �ن *�ل

�
و*د ا��
ز ا����N ھذه ا�4ر$/، ��� ا��
ز ��رھ)� �)ن *�)ل، وأظ
)ر ����)� ا��ط�)ق ). ا��ط�ق �� �����
� و+دم �����
� )ر، +�)� ا�)ر��� �(
� /��

مو�(��� ا��� - ���(Kن ا� )�ط�ن (�)� �)� ���()� �)� ��)��م . م �)ن  )رورھم وآH(� و�)ذ�ك

�))ول ا���))�N ��$))�ب، *))د *C))� +�))� ا��ط�C* /((9))�ًء ���))�، ا���))�N ���))وت، %� �((�= ،�((Cد � ))ل � )): ���))� �))� أ�را((*
� /�
)ذه ا�����)�ر�)و أ- �M�)ب وا��ذب إ��� ا�� ر �%وة - �K�ل �
�، و(رر ا��ؤ���ن ��
م �ن ا��ط�9/ �(ر�را أ�د�� ـ و

+ن ذھن ا�%�رئ أن ا� �ط�ن �م ��ن ��%وى +�� إ�Kرة ا���س Cد ا����N �و �م ��ن �د�
م ر��/ �)ن *�)ل �)� *��)�، =ن 
  .ا� �ط�ن - �د�6 إ����� ا�� +�ل ا� ر، إ- إذا ��ن ھذا ا����ن را��� �� +��� �ن *�ل

��ر آ�ر �%�C +��� و+�� )أو ا� �ط�ن( / إ�� ��و�د �ن ا�رأة  �ص ��(ق رأس ا�(�) ��15:3و�ن ( �%ول ���، أو 

)ذه ا��
�)/،. ��ط��� *�Cة �����
م ����)�، إذ  و��� أ�� ��س ھ��ك وا(د �ن ا�� ر ��)�ط�6 ا�%�)�م �=ن ا� )�ط�ن *)د ��)


�/ ا��)ذ�ورة����، =ن أ�%ط
م ���ره و�دا+� �� ا��ط�9/، و��� أ�� ��س ھ��ك أ��C وا(د �ن ا��:�9/ ���ط�6 ا�%��م 
ا��:�9))/ �:9))ق �())دودة، وا��:9))ق ا��())دودة ��*$))/ وC))��4/ و��رC))/ ���))%وط �))� ا��ط�9))/، إذن -  ))ك �))� أن 
 cط�ا� �ص ا�ذي *�ل +�� إ�� ��و�د �ن ا��رأة و��(ق رأس ا� �ط�ن، ھو ��9ن - (د �%در��، و�� ا�و*ت ���4 - �

و��)� . ا��ط�9/، ھو � و()ده، إذن �
)ذا ا� )�ص ھ)و � و��� أن ا�%�در +�� �ل  �ء، وا���$وم �ن. +�� ا�ط:ق
�
  و*د أ �ر ا�ر�ول �� ا��
د ا��د�د . أ�� ��و�د �ن ا��رأة، إذن �
و ��@�ذ ط���/ إ�����/ ��
�، أو ���(ري ����د ��
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��)د �)���وت     �)ذ�ك ��
�)�،) أي ا���)�N( وإذ � �رك ا=و-د �� ا��(م وا�دم، ا )�رك ھ)و :" ا�� ھذه ا�(%�%/، �%�ل� �(��
ذاك ا�ذي �� ��ط�ن ا��وت أي إ���س، و���ق أو�9ك ا�ذ�ن �و�� �ن ا��وت، ���وا ����� �)ل ) أي �و�� +�� ا�$��ب( 

�را���ن  (" (���
م �(ت ا���ود�/+14:2( .�C�و�)ودا �)ن ا�)رأة،  ":و*�ل أ� �(����ن ��� ��ء �لء ا�ز��ن، أر�)ل � ا
�ب �ط��))�ھم( ي ا�))ذ�ن �())ت ا��))��وس �و�))ودا �())ت ا��))��وس، ���4))د((��
م �))���وت �((�+ �((C%� ا�))ذي(�((��        "، ���))�ل ا��

  .و�� ����� �ن ا�(ر�/ ا�رو(�/ وا�(��ة ا=�د�/ )�5:4:ط�/  (

�)�/،  �750)�/ و  H�1000ذا �%د��� �� �ط���/ ا��وراة، و�د�� أن أ����ء �K�ر�ن ���@وا *�ل ا���:د ��)دة ��)راوح �)�ن 
���، وھو �ر )��،  )أو �%�ص (� و*���� �����4�ر +ن ا���س، ����� أ*دم  �ص، �%ول ا�و�K�ون إن إ�
� (ل  +ن ���د

�(�ب، (�)� �)�ن ��)وز �م �ظ
ر �ظ
ور ر��� . �(%�%/ ���د � �� ا����N. �%ط. م.ق 500�ر�6 ��ر��� ا�� ��/ 

ورھم، �ل إن أ����ء � �� ا��
د ا�%د�م أ��C، ���وا *د ���@وا ُ���ت �ن ا�و�K�/، ا��� ���ت �� ا����م *�ل ظا�%ول إ�
� ا*

�[��ت واC(/ �ن *�ل ظ
ور أ�/ ��رة +ن (�ول آ�
/ ا�و�K��ن �� أ ��ص أو أ ��ء ��دة ��راوح ��ن  �
�+500  

�)� �%)ول و�ذ�ك ��س ھ��ك ���ل ��ظن، �@ن ا�ر�ل *)د ا*���)وا �وC)وع ���)د � �)ن ا�و�K�)/، �. ��/ �%ر��� 250و  
  .ا����رCون

�� و-وذا وFؤ��زي وزارد�ت 9د ُو�دوا �ن �ذارىـ   7�، ��� �%ول ا���)�(�ون +)ن ا���)�N، ����د ا�و1��ون أن �ر
  .ا=�ر ا�ذي �دل +�� أ�
م ا*���وا ��رة ا�و-دة ا��ذراو�/ �ن ا�و�K��ن

ر �ظ
ور ر�ل ا����N �%ط، (�� ��ن ��)وز إن (%�%/ و-دة ا����N �ن +ذراء، �Kل (%�%/ ���ده، �م �ظ
) أ : ( ا�رد
����)ب  ،�(
ا�%ول إ�
� ا*ُ���ت �ن ا�و�K�/ ا��� ���ت �� ا����م *�ل ظ
ورھ�، �ل أن أ����ء � �)� ا��
)د ا�%)د�م ���)@وا +�

9
م +ن ���ده، �[��ت واC(/ �ل ا�وCوح، � 250وذ�ك *�ل ظ
ور أي ا+�%)�د �)و-دة آ�
)/ ا�)و�K��ن �)ن +)ذارى �)ـ��
 /���� )14:7إ )���ء  ( ")أي � ����( ھ� ا��ذراء �(�ل و��د ا��� و�د+و ا��� +���و9�ل  ":�%ر���، �%د *�ل إ ���ء ا��

و�ذ�ك ��س ھ��ك ���ل ��ظ)ن �)@ن ر�)ل ا���)�N *)د ا*���)وا �)ن ا�و�K�)/ �وC)وع و-دة ا���)�N ا��ذراو�)/، ��)� �%)ول 
  .ا����رCون

" ��ن�راھ" *�ل +ن �راھ�� إ�� ُو�د �ن ��4 ا�����ر�ن �ن أ 
ر ا>�
/ +�د ا�
�ود، و�� �ز�د�� �%��� �ذ�ك، إن �راھ�� و�
و*�ل +ن ���4 إ�)� . ا=+ظم، �� زھرة ا��و�س، ��� �%ول روا�/، أو �� ا���C/ ا�ذھ��/، ��� �%ول روا�/ ا�رىا�روح 

�ن، *�)ل إ�
)م ُو�)دوا �)ن ا*�)ران وإن �)ت و��4)�س وا�)ز�س واوز�)ر�س آ�
)/ ا��$)ر�. ُو�د �ن ا*�ران �راھ��ن �)���4ر
��ض ا>�)ر، ا=�)ر . ا����ء ��=رض��(�وھ�ذا ا�(�ل �6 ��*� ا>�
/، �%د *�ل إ�
)م ُو�)دوا �)ن ا*�)ران ��)ض ا����9)�ت 

و�)6 . +�د ا�)و�K��ن +�)� ا�ط):ق ا�ذي �دل +�� أن ا�و-دة ا��ذراو�/ ا���رو�/ �د��� �� (��/ ا����N، �م ��ن ���و�/
=د�)�ن أن C�ر�� �و ��ن �4ر �ن ا�و�K��ن ���%د ان ��)ض آ�
�)� ُو�)دت �)ن +)ذارى، و�()ن ���)م �)ن ��)ب ال، ���ذا ��

ھ))ن ا����9))�ت ا�:�))� �))م ��))زو�ن، وو*4))ن أ��4))
ن +�))� �د�))/ ا>�
))/ وا>�
))�ت، و�))ن ��))��ن ا��))ذارى +�))د ا�))و�K��ن 

ن ���
�))/ و��))ر ا��
�))/ ا��M))�ء �رC))�ة ھ))ذه ا>�
))/ وا>�
))�ت، ا=�))ر((Cا�))ذي - ُ��%))ل ��))� �ط�%))� أن ��))ون و-دة  +ر

�K)ل  �C): +)ن ذ�)ك �%)د  )
د أ+)داء ا���)�(�/ أ��4)
م،. ا����N ا��ذراو�/ ا�ط�ھرة *د ا*���ت �)ن ا+�%)�دات ا�)و�K��ن
�)ر��ن، و�)وازي أ�)��ذ  /(����� ���%)د ا���)�(�/ �)� ����)/ �)و�Y دي �)را�س، إن و-دة ھر�ك أ���ذ ا�:ھ)وت ا��)�ر�

 The Virgin Birth of Christ.(راء أ$��/ �� ا����ب ا��%دس، وأ�
� ���ت ��%و�/ �ن أي د�ن �ن ا=د��نا����N �ن +ذ

p.14    ( ن(� N�(وع و-دة ا���(Cذا ا�+�%)�د، و�()ن ���)م أن �و(
�و��ذا �C�ر�� �و ��ن ھذا ا��4ر �ن ا�و�K��ن ���%)د 
م أي *�ل ا+�%�د ھ)ذا ا��4)ر �)ن ا��)�س .ق 750إ��� ��/  +ذراء �م �رد �� ا����ل �(�ب، �ل إن ا��وراة أ��C أ �رت

�C: +ن ذ�)ك �)Hن ا�%)رآن �)ص +�)� أن ا���)�N ُو�)د �)ن . ��/ ��� ذ�ر�� أ+:ه 250���و-دة ا��ذراو�/ ا��ز+و�/ �ـ
  .+ذراء

راض، *)د ذ�ك �Hن ا�%ول �@ن ا�)و�K��ن �)��وا ���%)دون أن ا= )��ص ا��)ذ�ورة أ�)��ؤھم �)� ا�+�)��-��C/ ا��   )ب(
/��Kس +%�9دھم �ن ا�و���*�����ر�وع ا�� . ُو�دوا �ن +ذارى، ھو *ول ��4ق، أر�د �� �%ط ا�
�م ا����(��ن ا=وا9ل  ��=

 �
�������)�ن ا��)ن ا�K)��ن  )أو ا��)� ا��ظ�)م (+ن ا=��ط�ر ا�وNC�� ،/��K ��� أن �ر �� ا���ب ا��� *�م أ 
ر ا=���ذة 
    ���، و�)�ن ���)� وز+��)� �()دى "ھوداK)�" وأن �وذا ُو�د �)ن أب ا�)�� ". د����4" زو��� ا���K�/ �ن " ���ود�%�" =

��)ر أدق ا��)وذا( أ�)� �)وذا ". �و���)�" ، وا�م +���9)� "��دا�K" ا�%��9ل ا�� 
ورة، وإن ا��� ا�(%�%� ���، ��%)ب �)ن )أو 
�)ن أب �)�ن (���)� �)ن (�)�م ا�$)�ن ا�� )
ور�ن،  و-ؤ��)زي ُو�)د. ا=�%�ب ا��� ���ت ُ�ط�ق +���، و����ھ� ا������ر

�))��Y" وا�))�� ا�(%�%))�  �((�". ا=�))��ذ ا�%))د�م" أ�))� -ؤ��))زي ��%))ب �))ن ا=�%))�ب ا��))� ���))ت �ط�))ق +��))�، و����ھ))� ". 
 �
  ".د�د" وزردا ت ��ن أ�وه �ن أذر����ن وأ�� �ن ا�ري، وا��
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  ."راء، ��ؤ�ن ا���س أ�) ھو "إن ا�ر�ل ھم ا�ذ�ن أ���وا أن ا����� ُو�د �ن �ذ" ـ   8

�C: +ن أن (%�%/ و-دة ا����N ا��ذراو�/، ھ� �ن $��م ��وات ا��وراة ا��� ُ���ت *�ل ظ
ور ا����(�/ ���9ت : ا�رد
ا����ن، ا=�ر ا�ذي - �دع ���- �
ذا ا�+�راض، ��� ذ�ر�� ���� ��ف، ����H إذا ر���� ا�� أ*وال ا�ر�ل، و�)د�� أ�
)م 

وا ����س أن ا����N ُو�د �ن +ذراء، ��ؤ��وا أ�� ھو �، �ل ���وا �%$رون  
�د�
م +�� +�� �%د��� ����4 ��4رة �م ���د
+ن ا���س، و*در�� +�� إ(��ء �4وس ا�ذ�ن �@�ون إ��� ��
م، �����
م ا�ر�%�ء �وق أھواء ا���د و 
وا��، وا��وا�ق �6 

��%�د أ��C ا�)� �ط):ن ھ)ذا ا�+�)راض، أو �)��(ري ا�)� $)(/ رد�)� +��)�، و*د أ �ر ا=���ذ ا. � �� $���4 وأ���ره
���د+وة:" �%�ل N�د *��م ا�����  " ��س �� ا=����ل أن ���زة ا���:د *د (��ت أ(دا +�� ا����ن �ر���/ ا����(�/، 


ذه ا������/ �%ول إن (%�%)/ و-دة ا���)�N �)ن +)ذراء �4)وق ا��) 196+�%ر�/ ا����N ص ( �%)ل وا�دراك، و�)ذ�ك ـ و

� إ- ��د �@�دھم ا���م �ن $د*
�، إ�� �وا�ط/ إ+):ن واN(C �)ن �، أو ���س �ن ا���%ول أن ��ون ا��:��ذ *د ��دوا 


���ن ا�وا�ط��ن ���، ور�و+
م ��د ذ�ك ا�� ا���وات ا��� *��ت �� �
�، أو ��وا�ط/  �$� �6 ا��ذراء أو �ط�  

  .ذه ا���وات ا��� ���وا �%رأو�
� �ن *�ل، و- �4
�ون �
� ����ا��وراة +ن ھذا ا��وCوع ـ ھ

���م )�را��ت Christ(إن ا�م " ـ   9 /��ا��� ا�
�دي، �6 ) �ر ��( ھو ����� ا�م ) ا����N( ، ا���روف �� ا��M/ ا��ر
/��Kود ا�و�
  ".�(ر�ف ���ط �� ا��4ظ، وھذا د��ل +�� أن ا����(�/ *د ا*ُ���ت �ن د���/ ا�

. إن و�ود أي � ��� �� ا��طق ��ن ���/ وأ�رى، - �دل �� �ل (��/ +�� أن إ(داھ�� � )�%/ �)ن ا=�)رى) أ : ( ردا�
و�)6 أن ". ا��)د�N"أو " ا���)�N"، أ$�(ت "ا����N" �� ���/ " س"�د- �ن (رف " د"أو " ل"��K: إذا و���C (رف 

، ��)�س "�ر )��" و " �را��)ت" �)ط �)ن ا�4)رق �)�ن ����)� وھ)���ن ا�����)�ن، أ�" ا����N" ا�4رق �� ا��طق ��ن ���/ 
� )�%/ �)ن ا�����)�ن ا��)ذ�ور��ن، و�)ذ�ك �)Hن ھ)ذا ا�+�)راض " ا���)�N" ھ��ك  )�ص +�*)ل ��)�ط�6 ا�%)ول إن ���)/ 

  .�ر�وض  �:

�%/ �رھ�� �ن ا���Mت ا=ورو��)/، � )�� ا�����ز�/ وا�4ر���/ و�" ا��ت�ر" أ��C �وCو+�، =ن ���/  وھو �ر�وض
�)�4س " ��)�N" و��
)� ا )ُ�%ت ���)/ ". ا����وح" ا��و����/، وھذه ا����/ ����ھ� " �ر��وس" "  XPISTOS" �ن ���/ 

ھ)و �%)ب " أو ���وح" ���N" و". �%�ول" ����� " *��ل" ، و "��(ول" ����� " �(�ل" ��� �%ول ". ���وح" ���� 
ق ��ذ ا�%د�م +�� ا= ��ص ا�)ذ�ن ���)�
م � ���4�)ذ أي *$)د �)ن �ن ا=�%�ب ا=$��/ �� ا����ب ا��%دس، �%د ��ن ُ�ط�


ذا ا��م *�ل ظ
وره �� ا����م ب . �%�$ده��)�/  1000وإذا ر���� ا�� ا��وراة و�د�� أن ا���د ا����N ��ن *د ُد+� 
��ر �� �@ي (�ل �ن ، و�ذ�ك - ُ��%ل �ط�%� أن ��ون ا��� *د ا ُ�ق �ن ا�م �)��/ 500أي *�ل ظ
ور �ر �� ب ( �%ر�

����)� ���)� ا�)م ". ا��)� ا��ظ�)م" �)�س ����ھ)� ا����)وح أو ا���)�ن، �)ل ����ھ)� " �ر ��" ا=(وال، - ���� وأن ���/ 

م �)� ا�)ذي �)�ن ��$$)� ���)N ا���)وك وا��
�)/ وا=���)�ء +�)د ��$)�" �دھن ا���)(/ ا��%)دس" ا����N أ�� ���وح �

�)ن ا���(�)/ ا����و�)/، ا� )�ص ا��%)�م �)ن � ���4�)ذ " ���N" و�راد ����/  ).93:5�ل $�و2( وظ�49
م �$4/ ر���/ 

ذا ا�دھن �، و*د أ �ر ا=���ذ ا��%�د ا�)� ھ)ذه ا�(%�%)/ �)� )1:45إ ���ء ( *$د �ن �%�$ده، (�� �و �م ��ن ���و(� 

 �����" N�ر�/ ا���%�، "ا����)وح " أي  "The Annointed  "أ��C �)� ا�����ز�)/  "ا����N "و�ذ�ك ُ�د+� . 11ص "+

وه ���ص (�����ھ�  "��وع "أ�� ���/ �(  N�(ر�)/ ا���%�+ �(���� �(� �(C�ـ و*د أ �ر ا=���ذ ا��%)�د ا�)� ھ)ذه ا�(%�%)/ أ


)ذا ا-�)م =�)� ھ)و ا����)ص �)ن ا��ط�9)/ و����9
)�  202ص� N�أن . )12:4أ+�)�ل  (ـ و*د ُد+� ا��� �
و�)ن ا��)د�
�ب و�ود ا�ط���/ ا���ط9)/ �)�
م - ��)�ط��ون إ�%)�ذ ��ون ھو و(ده ا�ذي ���ط�6 ا��
ذه ا��
�/، =ن �ل ا�� ر ��%��م 

�

)ذا ا-�)م *�)ل و-د�)� �وا�)ط/ ا��):ك ا�)ذي � )ر ا��)ذراء . أ��4
م أو ��رھم ��� )��21:1)�  (و*د ُد+� �� ا���د 
  .��ءا=�ر ا�ذي �دل +�� أن ھذا ا-�م ھو ا�م +�� ����، و��س ��رد ا�م �ن ا=�

، =ن (���)� ���)ت (�%)�ت ��وا$)�/ "إ�)� ا� )
وة "ھذا ��ن ����را +�د ا�
�)ود  "�ر �� "وإذا أ��4C ا�� ذ�ك ان )  ب(
�ن ا�د�س وا���4د، ��� ذ�ر�� ���� ��ف، وأن (��ة ا����N ���ت +�� ا���س، وا���)وذج ا�4ر�)د ��ط
)�رة وا�%دا�)/، - 

�%� ھ��ك ���ل ��ظن �)@ن �" N�(ود ا�ط)� "ا���(�

)�، *)د ا*ُ�)�س �)ن د���)/ ا��أو  (ھر، أو  )��9 �)ن ا���)���م ا��)� �)�دى 
  .��� �%ول ا����رCون )��رھ� �ن ا=د��ن

�%)د *�)ل إن أم أدو�)�س  ،إن ا�م �ر�م أم ا�����، ��-) �ن ( � ا��طق أ�;��ء أ� ;�ت -�;ض آ� ;� ا�;و1���ن" ـ   10
  ."��ل +�� أن ا����(�/ � �%/ �ن ا�د����ت ا�و�K�/���ت ���� ��رة، وأم ھر�ز ���ت ���� ����، وھذا د

  ا�NC ��� ���� ��ف، أن و�ود أي � ��� �� ا��طق ��ن �����ن، ��س �� �ل ا=(وال د��: +�� أن إ(داھ�� : ا�رد
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:�  �C�ن ھذا ا�+�راض �ر�وض أH� رى، و�ذ�ك�  " �ر�م" وھو �ر�وض �ذ�ك �وCو+�، =ن ا�م . � �%/ �ن ا=

�)�/  1500ا=���ء ا=$��/ �� ا���)�ب ا��%)دس، �@�)ت ھ)رون و�و�)� ا��)� +� )ت *�)ل ا��)�:د �)@�Kر �)ن ھو �ن 
�ر�/، ھ� إ(دى ا�����ت ا=$��/ �� "�ر�م "و���/ . )10ـ 4:2�روج  ( "�ر�م "�%ر���، ���ت ُ���� ����، ��� ��طق 

)ذا. "�)رارة ا��()ر "أو  "�رارة "ھذه ا��M/، و����ھ� �ا��)م أ�K� �(C�)رات �)ن ا���)�ء ا��)وا�� +�$)رن  و*)د ُ�)��ت 

، و�)ر�م أ�)ت )��56:27)�  (، و�ر�م أم ��%وب )25:19�و(��  (ا��ذراء �ر�م، ��K: ���ت ھ��ك �ر�م إ�رأة ��و�� 
وھ)ذا د��)ل +�)� أن . )�2:8و*)�  (، و�ر�م ا���د��/ )12:12أ+��ل  (س ، و�ر�م أم �و(�� �ر*)�41:10و*�  (���زر 

  .�ن ا�و�K�/، ��� �%ول ا����رCون ذا ا��م ��ن  ���9 ��ن ا��
ود، و��س �%���� ا�����ل ھ

، ����و��ن �)��وا �%و�)ون إن ��K)��ورس ھ)و ا����Kد ا�� وردت 4 ا��(�ل � � �� ����1 � 4 ا�د����ت ا�و1���" ـ   11
%و�ون إن (ورس ھو ا�ن ا��� أوز�ر�س، ا�ن ا��� أ�و�ون، وإ�� �م ��ت �ل �ُ���ث ��د (�ن، و��ن *د��ء ا��$ر��ن �

ا�%��9ل ا�(�ر �� أ�ر��� ���%دون أن ا����ص ا�ذي ��@�� ا�� ا����م، ���%� �ردا +�)� ا��
�)ب و���4)ل �ر+��)/  تو���
���ون ���%دون أن �ردوخ ���ود ��د �و�� �%�6 ا���4/ ا��� (دKت �� �:دھم��  ."���6 ا���س، و��ن ا�


م �ر�6 ا�� ا+�%�دھم أ�
� ���)ت �%�)رن �����)�ء، و�)ذ�ك - ��%)ل �ط�%)� أن إن إ���  )أ  (: ا�رد�
د ا�و�K��ن أ���ء ا�� آ�
��وة ا����F N �ن ا=د��ن ا�و�K�/، =ن ��و�� �� ����ف �)ل ا��)�:ف �)� ����ھ)� ���ون ا����(�/ *د ا*���ت ا�+�%�د 

�)� ا��)وراة  "ا�)ن � "��4C ا�� ذ�ك، أن ا����N ��ن ُ�)د+� �Hذا أ. ا�� ر +ن ���6 ا$ط:(�ت ا���وة ا���رو�/ �دى 
�ل ظ
ور ا����(�/ ���9ت ا����ن، - ��%� ���ل �
ذا ا�+�راض +�� ا�ط:ق*.  


م �)�س �)ن �إن ا�+�%�د ����ء ���ص ا�� ا����م �� آ�ر ا�ز��ن ����رك   )ب(�(����6 ا��)����ن ��)� و�� )ر ا��):م 
و*)د أدرك . �)� �)ل ا��$)ور وا=��)�لو(دھم، �ل �)�ن و- �)زال �)ن $)��م ا+�%)�دات ا�� )ر ا+�%�دات ا�%��9ل ا�(�ر 


م +�
� إ�
� إرھ�$�ت C��
)� ا�(�$)�ون  (�K�ر �ن ر��ل ا�4��4/ ھذه ا�ظ�ھرة، �%�ل �وھ� �واھب ��ط��/، ��)رف 
��ر وأ()داث��� ا����%�ل �ن أ ��@�� �� �
س ��ط��)/ ���)ك +�)� � )�+ر و*)�ل ا�)��ض ا>�)ر +�
)� إ�
)� أ(��)�. )+��
�ب �� � �ر �� �ن ا����+ب وا>-م��  .ا�� ر�/، 

و��ن �6 �%د�ري >راء ھؤ-ء ا���H� ،/4�:4 أرى أن ا���ب �� ا�+�%�د ا���م ����ء ُ���)ص ا�)� ا��)��م، �ر�)6 ا�)� 
�(�
ا�)ذي ذ�ر�)�ه �)� ����)/ ا�)رد  ( أن آدم و(واء، ا��ذ�ن ����ل ��
�� ا�� ر �����، ���� ���ء +�� و+د � ا���� )ر �


�� �ن ا��ط�9/ ا��� �%ط� ��
�، و�ن ا��ؤس ا�ذي  )+�� ا�+�راض ا���دس$����و*��ن � وق (�ر ���ء  �ص �
�

�� �ن �را9�و��)� �)�ن . �ورث ا�� ر +�
�� ھذا ا� وق، �(�م و-د�
م ��
��، وظل ����� �� +%)و�
م ا���ط�)/. (ل 

�د وأن ���ر +ن �(واه �و���/ ��، ��ن �ن ا��)د�
� أن ���)ر ا� )وق ا��)ذ�ور أ�C)� +)ن  �ل  وق �� ا��%ل ا���طن -
  .���4، ��رة �@(:م وأ�رى �[��ل وأ��ن، �ن �
/ ھذا ا����ص

أ�� ا����(�/، ��� ���ن ��� ���� ��ف، و��� �����ن �@�Kر �4$�ل ���� ���، ��م �%��س ا�+�%�د �@ن ا���)�N ھ)و ���)ص 
�ظ
)ور ا��)�د ا���)�N �)� ا��)��م، ا����م �ن ا= �(
�)ل �)�ء ھ)ذا ا�+�%)�د إ�� ،�(
د��ن ا�و�K�/، أو �ن آ��ل ا�� )ر�/ وأ����

���)� ھ)ذه ا�(%�%)/ +���)� �(���)� و�و�)� و*����)�، K)م Kوإ ،�(
��و 
�د�� +ن ���4 أ�� ا����)ص �)ن �)�ط/ ا��ط�9)/ و+%و
��ر ا�ر�ل ��(%�%/ ا��ذ�ورة �� (���
م ا�رو(�/، و�(ر��
)�ا���رھ� وا����)6 ��
م ����س +�� اC� . و���)ت ا��)وراة *)د

���9ت ا����ن، و�ذ�ك ��س ھ��ك ���ل �� ك �� أن ا�+�%�د، �@ن ا����N ھو ���ص  N�ور ا���
�@ت ��ل ذ�ك *�ل ظ��
  .ا����م، أ$�� �� ا����ب ا��%دس، و��س �%���� �ن د�ن ��

، وأن �)ردوخ �)��ود ��)د �و�)�، �ؤ�)س إ�)� +�)� ا�+�%)�د �����)j إن ا�+�%�د �@ن ����Kورس �ُ���ث ��د ()�ن  )ج(
ا�4)))رق ا��
ود�)))/،    ا=رواح أو �%�$
�، ا�ذي ��ن ��� را ��ن ا�و�K��ن، أو +�� ا�+�%�د ���ر��/ ا�ذي ��ت +�د ��ض

�)�:ف +)ن وإذا أ��4C ا�� ذ�ك أن *���/ ا����N �ن ا=�وات ����ف �ل ا�. وا�� ر ��
� ا�� ��ض ا� �وب ا=�رى

م أو أ��9
م �� ز�ن �� �
����ن و��رھم �� ��ث آ���=ن ا����N *�م ��4س ��)ده ا�)ذي �)�ت، ورآه ( +%�دة ا��و��ن وا�

، ا�NC ��� أ�� ��س �ن ا���%ول أن ��ون ا�ر�ل *د ا*���وا �وCوع *���/ ا����N �ن )��د *����� �K�رون رؤ�/ ا����ن
  .رCونا��%�9د ا�و�K�/، ��� �%ول ا����

��1 ;�، وإن ا�ر�;وب ) ا�$�;ر 9;�م -��(زة ��و�ل ا���ء ا�5 $�ر، ا����دة ا�;5 ا���;��، �9;ل إن د�;و��س إ�;" ـ   12
=ن ا�(�)ل وا�(�)�ر ���)� �)ن ا�(�وا�)�ت ا��%د�)/  ،��5 أ��ن ا����د ا�5 ا�����، �9ل أن إ�) ا���س ��ن ��وم -��1;)

) �$��ل أن ��ر�� �%���/ �ن ا=��ط�ر ا�و�K�/%�%��، �د��، وھذا د��ل +�� أن ا����N �م ��ن  ".  
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م �� )  أ : ( ا�رد����4 +ن ا�%�رئ أن ا���ب �� اد+�ء ا��و��ن أن د�و��س (ول ا���ء ا�� ��ر، �ر�6 ا�� ر�� -  


م ���وا ����ون ا�� ا���ر وا��:+/، و=�
م ���وا ����ون �رو�� �K�رة �= ،���ر�دون � ��6 ا���س +��  را�9 و ر
�(((
���� 6(((����ر ا�)))ذي ��)))� ا��:+)))/:" و��)))ن ا���)))�(�/ �()))رم ا���)))ر، �%)))د *)))�ل ا���)))�ب ا��%)))دس. ��(((�"                - ��)))�روا 

- ��ظ)ر ا�)� ا���)ر اذا .. - ��ن �)�ن  )ر��� ا���)ر، �)�ن ا����4)�ن أ��)�دھم :" ��� *�ل ��ل �ؤ�ن).  18:5أ��س ( 

� �� ا��@س و���، 20:23أ�K)�ل " ( �� ا>�)ر ���)6 ���(�)/ و��)دغ �)�=��وان. ���ت �ر*ر*/ا(�رت، (�ن �ظ
ر (

31 ،32.(  

�%)د *)�ل �)و�س ا�ر�)ول �����)ذه أ�� ا�(��/ ا�و(�دة ا��� $رح ��
� ا����ب ا��%)دس � )رب ا���)ر �
)� (��)/ ا��)رض، 
���وK)�وس 1 ( "ا��K�)رة- ��ن ���)� ��)د  )راب �)�ء، �)ل ا�)���ل ��)را *�)�: �)ن أ�)ل ��)د�ك وأ�)%��ك  :"���و�Kوس

و- ���ل �d+�راض +�� ھذا ا��$ر�N، - �ن ا���(�)/ ا�ط��)/ أو ا�د���)/، =ن ا��()ول ا��و�)ود �)� ا���)ر . )23:5
6 ���ض أ�راض ا���دة إذا أ�ذ ����/ *���/، ��� *�ل ا�ر�ول، و=ن ا���ر �ن (�ث ھ� ��دة، �)�س ��
)�  )ر، ��)ن ���


� �� ذ�ك �Kل ا=��ون ���H ُ��)���ل +:�)� �)� ��)ض ا=�)راض، و��)ن إذا ا�)���ل ا� ر ھو �� �وء ا������
� ـ ��K
  .��ن  را وإ��K "���ف "�ـ


)� �)� ا��M)/ ا���ر�)/ + )ر ���)�ت �)دل +�)� + )رة أ�)واع �)ن ا���)ر، وأھ�
)�  "ا���)ر "وا����/ ا���ر��)/ �� "�)��ن"�%�
��ر "و "� ��ر"و�K�" .ر ا���ب ا�ط��$+ ��زج، وا����K �راد �� +$�ر ا���)ب ا��ر�)ز، وا���K)ث �)راد �)� وا=ول ُ�راد 

 Young'sوا�$)))))�ف ا=��)))))ر ھ)))))و ا�ُ��)))))�ر، أ�)))))� ا�$)))))��4ن ا=و-ن �))))): ُ��)))))�ران  . +$)))))�ر ا���)))))ب ا����)))))ر

Concordance,p.1053 ن . و���� ُ�����:ن +�د ا���4ط����ن ��� ُ�����ل ا�%$ب وا���ل +�د ��رھم� Y����� و���ن أن
+�دھم ھ� " ا���ب"ُ�ط�ق +�� ��9ل ا���ب ا�ط�زج و+�� ا����ر ���، وأن ���/   "ا���ر "رب أ��C أن ���/ أ*وال ا��

ا��:ف �)� �)�ل �)ن +$)�ر  ") �310���ر ا�$(�ح ص( �4س ا����/ ا��� ُ�ط�ق +�� ا���ر +�د ��رھم، �%د ��ء �� 
 "ا�)و�ن، ھ)و ا���)ب ا=�)ود"�ء �)� أ()د ا�%)وا��س و�). "و��)�� ا���)ر �):��"Kم ��ء ��د ذ�ك . "ا���ب، *�ل أن ُ��$ر

 :K(� /(�ا�����ز �(� �(

� ا�������/ �� ا���Mت ا=����/ ��د-�/ +�� ا���)ر، ������): �M�)ب . "Wine" وھذه ا����/ ھ� 
ا����6  +�� أ�� إذا وردت �� ا����ب ا��%دس آ�/ �دل +�� ��9دة  رب ا���ر، ��ن ا�Mرض �ن ا���ر ��
� ھو ���ج ا��ر�/

  .����م، وإذا وردت آ�/ +ن Cرر  رب ا���ر، ��ن ا�Mرض �ن ا���ر ��
� ھو ا��وع ا����ر


م 
و���رف ا�%�رئ ا���ب ا�ذي د+� ا����N ا�� �(و�ل ��ض ا���ء ا�� ��ر ��M� �� NC�� ��)ط/ ا����رC�ن و� (و�
". �)�س �
)م ��)ر:" � ���)ت ��)�، *��)ت �)� أ�)�إن ا����N ��ن *د ُد+َ� ا�� +رس، و��� �ر�ت ا���ر ا��: ��(%�9ق، �%ول

و�ن ا��د�
� أ�� �و ��ن *د (ول ا���ء ا��  )راب آ�)ر، أو ()ول . )11ـ 1:2�و(��  (��ر  �%�م ��(و�ل ��ض ا���ء ا��
(��رة ا=رض ا�� �وا�� أو ط�ور، ��� ��ن +��� ھذه ُ����ر و*�9ذ ���زة، ��� رط ا=���� �� ا����زة، ھو أن ��ون 

�وإذا أ��4C ا�� ذ�ك، أن ا���ر ا��� $��
� ا����N، �م ��ن �)ن �)وع ُ��)�ر، �)ل ���)ت �)ن �)وع . / �ظروف ا�(�ل����
�
��%� ���ل �
ذا ، ��� ُ�����Y �ن ���ق ھذه ا�(�د�K�د - ُ���ر، أو إن ��ز ا�%ول، ���ت �ن �وع �و*ظ ا��%ل و��� - ،/

  .ا�+�راض +�� ا�ط:ق

:   ا���ء ا���(ول ��را، و�م ��ن ���م �)ن أ�)ن ھ)�، *)�ل �$)�(ب ا��)رس) وھو C�ف ا� رف(  ���د�� ذاق ر9�س ا����@
و�)ن . "أ�� أ�ت �%د أ�%�)ت ا���)ر ا���)دة ا�)� ا>ن. �ل إ���ن إ��� �6C ا���ر ا���دة أو-، و��� ��روا �(��9ذ ا�دون "

�ب ا���ر ا=و�� ھذا �����Y أن C�ف ا� رف وا�(�Cر�ن ��� ���وا *د د��وا �� دور ا���ر��و��ن +�د�� ذاق ھذا . 
ا�C�ف ا���ر ا��د�دة ا��� +��
� ا����N، أ��ق �ن ��ره، أو +�� ا=*ل ا���%ظ +%�)� �در�)/ أ���)� ��
)� أن ���)ز �)�ن 

  .�و+�ن �ن ا���ر

��� أ�� �م �%�ن أ�� +ن ا�4%رة ا���K�/ �ن ا�+�راض، ��%ول إن ا����N �م ��ن �د�� (�وا��ت �%د�/ وأ�رى ���/،   )ب(
�))ل �))� �))� ا=�)ر أ�))� ��))� *$))د �))� أوا�))ر �د��))� أن ���))ن =ور ))��م ا��))� . ط)ول (���))� أي �))وع �))ن أ�))واع ا�(�وا�))�ت

 �(�+ �(�
� ���ك، - را�: ��� ا+�)�د �)ن *�)ل، �)ل را���ر���C، أ�� ���
� ا�(%�%� ا�ذي ���@ت ا��وراة +��، رأى أن �د
و*د ��ق ز�ر�� . ذ أ���� =�
� �����ب �6 ھدو�9 وودا+�� و(��ة ا����ط/ ا��� ��ن �(��ھ��@� .دا�/، ��� ��ن ��4ل ا���وك

 ،��
�� :" ورأى �روح ا���وة � 
د ر�وب ا����N +�� ا=��ن ���ك، �%�ل ���و(�.) م.ق 500ا�ذي +�ش ��/ ( ا����ا

�ون، اھ��4 �� ��ت أور ��م$ /��و��$ور، ود�6 ورا�ب +�� (�)�ر و+�)�  ھو +�دل. ھوذا ���ك �@�� إ��ك. �دا �� ا

و�ذ�ك ��س ھ��ك ���ل ��ظن �@ن ر�)ل ا���)�N *)د ا*���)وا �وC)وع ر�و�)� +�)� ). 10، 9:9ز�ر�� " ( �(ش �ن أ��ن
  .أ��ن �ن أي د�ن �ن ا=د��ن
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  ا�� �ء ا�ر����،  وا��ذ�ن ����و�
�� ا����(�ون ا�� ا>ن �� إن ا�$-ز وا�$�ر ا��ذ�ن أ�ط�ھ�� ا����� ��+��ذه،" ـ   13

/��Kن ا=��ط�ر ا�و� /��  ".��ن ����و�
�� ا�و�K�ون �ن *�ل �� +��دة �Kرا وھذا د��ل +�� أن ��ر�� �%�

�ز : ا�رد�وا���ر ��� �)م ��)ن ��رو�)� �)� +�)�دة �K)را و()دھ� �)ل إن ��ظ)م أھ)��� ���)ط�ن و��)رھم �)ن إن ا�����ل ا�

�� �)ل ا�ھ��)�م دون�أن ��)ون �
)م أ�)/ +:*)/ ��K)را، إذ أ�
)م �)��وا ��)����و�
� �ط�)�م ر9��)�  ا� �وب ���وا �
��ون 

�Hذا ر���� ا�� ا��وراة و�د�� أن �و�� ا���� ��ن *د و+)د ��)� إ�)را9�ل �)@ن ��)�رك *�(
)م . ��Mذون �� +�� �دار ا���/
 ����)@��)زا ��)�ده ، وأن داود ا���� *)�ل إن � أ+ط)� ا���)�ن �)�K�13:7�/  (و��رھم، إن +��وا �   �)را �4)رح *��)� و


�))� ا��))�س و����))دون +��
�))�، ھ�))� ا�(�ط))/ وا���))ر        ، )�15:104ز�))ور  (���))� *))�ل إن ا�M))ذا9�ن ا�ر9��))��ن �))�ن ���))ز 
�)زھم �4)رح، و� )ر�ون ��)رھم �%�)ب ط�)ب . )�7:4ز�ور  (�����)/  (وإن �)����ن ا�(�)�م *)�ل إن ا�$)��(�ن �)@��ون 

�ز و�روم وإن ��ك ا ور *. )7:9��: ���ل ��ظن �@ن ا����N . )17:36إ ���ء  (�ل إن �:ده ھ� �:د (�ط/ و��ر و
�ز وا���ر، �ن أ���ع �Kرا أو ��رھم�  .ا*��س إ+ط�ء �:��ذه ا�

وإذا أ��4C ا�)� ذ�)ك أن ا�*��)�س �)ن ا=د�)�ن ا=�)رى - ��)ون إ- ���)رد ا��%��)د، وأ�)� - ��)ون إ- +�)د إ� )�ء د�)ن أو 
�ز وا���را+���ط� أو �%��دا ��� �)�ن ��4)ل *)وم �)ن ا=*)وام، �)ل ��M�)/ �ذھب ��د�د، وأن ا���د ا����N �م �%دم ��:��ذه ا�

وھ� ا��واظ�/ +�� �ذ�ر �و�� +�� ا�$��ب �د�/ +�
م، و+ن ��)رھم ( رو(�/ ��$/ �م ��ن ��رو�/ +�د أ(د �ن *�ل 

م أو أ��Kءھ�، �ل *�ل �و�� ��� رة، ھ)ذا ا�و*)ت ا�)ذي - ��4)ر أي ، وأ�� �م �%د�
�� ��:��ذه �� �دء +:*)�ن ا�� ر�� ��

�ز وا���ر �ن +�د����، �ل ���� �و�ود�ن . � رع �د�ن �د�د �� إ���ن +�ل �ن �و+�����  �C: +ن ذ�ك، ���H �م �@ت 

ھ� �)ل إ�)را9��� �)ذ��را ��رو�)� �)ن أرض ا�4را+�)�، +�) Vا��� �)�ن ��)د ،N$4أ���� +�� ��9دة ا��(�. � �)دي �و�)� ا��
�ز ���وا �@��و�� +�� ھ�9/ �ط�ر �9
م) 12�روج ( ����(�: و�)��وا ���)�و�ون K:K)/ �)ؤوس. أ�� ا���)ر ���)�ء +�)� �%���)د آ

و*د أ �ر �و*� ا������ ا�� ا��@س . ا=و�� *�ل ���ول �روف ا�N$4، وا���K�/ أ��Kء ���و��، وا�K��K/ +�د ا�4راغ �ن ���و��
وُ�%�ل إن ا���ب �� ��)�و�
م ا���)ر �)� ھ)ذه ا�����)�/ ھ)و ا�+�)راف �)� �)ذاء ھ��)� أ��)م �)� � ). 17:22 �و*�( ا=و�� 


م �Kل ��ره �ن ا=�ذ�/، و�ذ�ك ���وا �ر��ون ا� �ر إ��� �ن أ�����+.  

  .أو �ن ��رھم�ن ھؤ-ء ا�و�K��ن " ا�� �ء ا�ر����" �ن ھذا ��NC ��� أ�� - ���ن أن ��ون ا����N *د ا*��س �وCوع 

 12، و�:��)ذ ا���)�N ُ�%)�ل إن +)ددھم �)�ن )�)وم ا� )�س( أي ) Sunday( ��ز�;� -;ـُ��;رف �;وم ا��;د 4; ا��( "ـ   14
�C�روج ا� �س أ�  ".و�ذ�ك -  ك �� أن ا����(�/ *د ا*���ت �ن ا�د���/ ا� ���/. ����ذا، وھذا ھو +دد 


)ذا *�)ل د�)ول ا���)�(�/ �):د ا��� )Sunday (��ز�)/ ��)�� �������ن �وم ا=()د  )أ  : (ا�رد���)ز، و�)ذ�ك �)Hن ��)���� 
ا��م ��س د�)�: +�)� أن ا���)�(�/ ا*���)ت �)ن ا�د���)/ ا� ��)�/، �)ل د��)ل +�)� أن ا�����)ز �)��وا ���)دون ا� )�س *�)ل 

N�������ت أ��C +دم *��و��/ ھذا ا�+�راض أن ا��
د ا��د�د، ا�ذي ھو أول . إ����
م K� ر +ن ا����(�/، و���
إ+:ن ظ
أ+�)�ل  ( "أول ا=�)�وع "�م ���ر +ن �وم ا=(د ���م �%��س �)ن ا�)م ا� )�س أو ��رھ)� �)ن ا��وا�)ب، �)ل +�)ر +�)� �)ـ


)� ا����)ل �)� أول ا=�)ر ا�)����ت ھ)ذ�ن . )10:1رؤ��  ( "�وم ا�رب "أو  )7:20���� أن ا���Mت ا�%د��)/ ا��)� ا�� )ر 
 "دي دو�����)� "، و�� ا��M)/ ا�:����)/ ھ)و "�وم ا�رب "أي  "�ر���� "ھو �� ا��M/ ا��و����/ ��وم ا=(د . ا����ن �(�ب

و�� ا��M/ ا�%�ط�/ ھو . ا�4ر���/، ا��� �ط�ق +�� ھذا ا��وم +��� "د����ش "و�ن ھذا ا��م ا �%ت ���/  "�وم ا�رب "أي 
��ر آ�ر  "ا��وم ا=ول "أي  "�� أو آي "���  .� ھو ��روف �� ا��M/ ا��ر��/��" �وم ا=(د" أو 


و �ن ا=+داد ا�ر�ز�/ ا�������/ ��Kرة، - �� ا����ل �%ط �ل و�� ا��وراة أ��C، ا��� ُ���ت *���  )12(أ�� ا��دد  )ب(�
�)�  ����12وب أن أ�واب ا����ء ھ� . ���9ت ا����ن��، )14:21رؤ�)�  (أ���)�  12وأن أ���)�
� ھ)�  )12:21رؤ�)�  (
  *د��� ���Kون *د��� ا��
د�ن ا�%د�م وا��د�د ���  )12+12( 24���ن ا�ذ�ن ��(�طون ��رش � ھو وأن +دد ا�%د

ا��)�، وأن +)دد ا=(�)�ر ا��)�  �12�ط�، وأن أ��)�ء إ�)��+�ل �)��وا  12، ��� أن أ���ط ��� إ�را9�ل ���وا )8:5رؤ��  (

� إ���� ا���� �ذ�(� ���ت � ���12 Cر ���)ت (�را، وأن ا=(��ر ا��� و(�
� � وع �ن �ون �� �ل �ن ا��
ر و+�� ا��

، و�ذ�ك ��ن ا����� +�� ا�(%�%)/ أن )24ـ3:4، و� وع ��31:18وك 1، و16:25، و��و�ن 1:1��%وب  ((�را،  12
ر�و-، أو =ي ��ب �)ن ا=�)��ب ا� )���/  12ُ�%�ل إن ا����(�/ *د ا ُ�%ت �ن ا�د����ت ا�و�K�/، =ن ر�ل ا����N ���وا 

�رىا=.  

�د �� ُو�د -وذا، ظ ر �(م �ن ا����ء، وأ�5 �ز��ر�) أ�د ا�����ء "ـ   15� (�  ، وإ�� ��� ��ر ُ�رب �وا�ط/ ُ���ل إ
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�/ ا��ردل "ا� �ط�ن، وإ�� ا���ر ��د ذ�ك ا��K + ر ����ذا، وإ�� ��ن ����
م �(ت  �رة ��ن، وإ�� ا����ل ���/ )"  ��
$�رون وا��رج �� ون، ��� *�ل +ن ا���)�N ����)�، وھ)ذا د��)ل +�)� أن �)�رة ا���)�N أ*وا��، وإ�� ���C4 ��ن ا���� �

�وذا j�ن ��ر� /���%�".  

�)ر �)ن ھ)ذه : ا�رد��%د در�ت �K�را �ن ا���ب ا��طو�/ +ن ا��وذ�/ ���)�ر ا=�)��ذة وا����)�ء، ��)م أ+K)ر �)� أ()دھ� +�)� 
��ر، إذ أ�� �م �ذ�رھ� إ- ���ب $M�ر �(�وي +�� �%�-��/ ��4ر*/ = ��ص ����4�ن، وأ��وب ھ)ذا ا���)�ب ا=C�%� ت

��س أ��وب ا�����ء ا�ذ�ن �ر��ون أ*وا�
م �$)را(/ و�%)�ن، �)ل  أ�)�وب ا��(�)���ن ا�)ذ�ن �)دھ�ء و��)ر �دُ�)ون ا��)م �)� 

م و�رد +��
م. ا���ل��Cو�6 �ٍل ���وا�� ا+�را:  

� �ع +�د ��ظم ا�و�K��ن ھو أن ��ل إ���ن ����، وأ�� ���� ا�%ول �ظ
ور ��م +�د �و�د �وذا ��ر $(�N، و��ن ا�  )أ  (
 �)Cن ا����ن +ظ��� ��ن ���� وا��) �����وإذا ��ن ا=�ر �ذ�ك، و�)�ن ا�)��م ا�)ذي ظ
)ر . )أو +����، ��� �%ول ا����/ 

��$)�ن �)� ھ)ذه ا�)�:د �وم �و�د ا����N، �م �ظ
ر ���
ود، �ل ��4ر �� �:د ا�� رق ا�و�K�/، ��)ون � *)د �)�N و��)م ا��ُ 

م، ��
د�
م ا�� ا�(ق، ا�ذي �6  و*
م إ��� ���وا ��
�ون ا����ل ا�� ��ر����M��ف �Kل ھذا ��وا�ق �6 ����� �ل $و�.  Vر

  .ا��وا�ق

��ن �وذا ا�ن ��ك، و�ذ�ك ��ن �ن ا����ظر أن �زوره - وا(د �%ط �ن ا�(���ء وا��ظ��ء، �ل أن �زوره +دد ���)ر )  ب(
و��ن ھل �$)N أن ُ���)ذ ھ)ذه ا�ز�)�رة د�)�: +�)� أن ا���)�(�/ �%���)/ �)ن ا��وذ�)/، =�
)� ذ�)رت أن . وھؤ-ء �ن أو�9ك

  !����ن ا� �j ا�ذي ��ن وا(دا �ن أ�%��ء ا��
ود، رأى ا����N +�د�� ��ن �� دور ا�ط4و�/؟

*دام و+��ل ا��%
%ر، وا����ل +��ل ا�: �ل  �ص �� ا�و�ود +�د�� �%�ل +�� +�ل �ط�ر، ��د ���4 ��ن +����ن)   ج(
  و�وذا ��� و�د أن (��ة ا�زھد وا��% ف - ُ��دي، و�د ���4 ��ن +����ن، . ا=��ر ھو ا�%$ور ا�ذا�� أو ا��Cف ا�� ري

. ��د+وه ا�� ا��ودة ا�� +����9 و���+��ل ا�*دام �د+وه ا�� �وا$�/ ���� وراء ا�(%�%/ ا��� ��ن �� دھ�، و+��ل ا��%
%ر 
وا +��ل ا��%
%ر ��� �ط�ن، �����وا (�)�ة ا���)�N و*د  V���و ،/�وا ھذا ا��و*ف �ن (��ة �وذا �����ر V��� ء ا��(���ون أن� 


/ �(��ة �وذا �ن ��ض ا�و�وه) (�ب و�
/ �ظرھم( �و��ن ا���)�N، �����)� ا��ط�)ق، �)م ��)ن ��%$)ور ا�)ذا�� أو . � �

� ���ت ���ل ا� �ط�ن و(دها��Cف ا�� ري ���ل �� ���4، وا���ر�/ ا��� ���C: +ن ذ�ك، ���H �م ���)رض �
)� . ر 

��ت، و��(ض إراد�� وا���)�رهK ل�� �

�ب �ردد �� ���4، أو ر��� +ن إراد��، �ل وا�����)� أن ا�M)رض ��
)� �)�ن . 
�(�ذه ��)دا ����ف +ن ا�Mرض �ن أي ��ر�/ �ن ا����رب، إذ ��ن ��($ر �� إ+:ن ����� ا��ط�ق، +�� ا�)ر�م �)ن ا�


)ل . وو�وده �� +��م ا��ط�9/ وا� ر ����K، وذ�ك ���@�د ���6 ا���س أ�� ھو و(ده ا�ذي ���ط�6 أن �4د�
م و��4)ر +)�
م�
��د �ل ذ�ك ��ون ��ر�/ ا����N د��: +�� أن ا����(�/ �%���/ �ن ا��وذ�/؟!  

��وا ا��K + ر ����ذا إ-  �ص ��ر � 
ور ��ص �ل ا=��ط�ر +�� أن �:��ذ �وذا ���وا ���/، و�م �%ل إ�
م �  )د  (
و�و �ر��C �د- أ�
م ���وا ا��K + ر ����ذا، ��� �%ول ھذا ا��د+�، �
)ل �$)N أن ��)ون *و�)� د�)�: . "��وارد "ُ�د+� 

/��Kن ا�و� /�� ھو �ن ا=+داد ا��� �
� د-��
)� ا�ر�ز�)/ �)� ا���)�ب ا��%)دس، وا��)� "12"وا��دد . +�� أن ا����(�/ �%�
  !�����ل ��Kرة ���، ��س �� ا��
د ا��د�د �%ط، �ل و�� ا��
د ا�%د�م أ��C، ا�ذي ُ��ب *�ل ظ
ور �وذا ���9ت ا����ن؟


م �(ت �Kل ھذه  )ھـ (�ا� �رة، ��� �%ول ھؤ-ء ا��(���ون، �ل  �م ��ن ا����N ���م �:��ذه �(ت  �رة ��ن، أو ���%� 
ا�)ذي $)�ر ���)� ��)د أ()د  ( �$)� ُ�)د+� �9��K�)ل  و�)رة رآه. %� � )�رة �)�ن��ر �� طر���ن ��� ذ�ر ا����ب ا��%دس، 

�+��=�)� �)و ! ��ن ھل �$N أن ُ���ذ ھذا د��: +�� أن ا����(�/ �%���/ �ن ا�و�K�/؟ ط��� �:. وا*�4 �(ت  �رة ��ن )أ�
�)�ن أو ��)س �(�
)�، ��)�ن  ��ن  �ر ا���ن ��س �� و�ود �� �:د ���ط�ن، وذ�ر ا����ب ا��%دس أن ا����N �)ر � )�رة

أ�� و �ر ا���ن �و�ود ��Kرة �� �:د ���ط�ن، و���و ��Kرة . �ن ا���9ز �����رض أن ���ذ ھذا ا�%ول ذر��/ �d+�راض
+�� �وا�ب ا�طرق ��
�، و���س �K�ر �ن ا���س �(�� �� �$ل ا�$�ف إ�%�ء ا�%�ظ، �C: +ن ذ�ك �Hن ا����ب �م �ذ�ر 


)م +�)د  )�طc �ط�%� أن ا����N ��ن ��
م ھ��ك، �ل ذ�ر أ�� ��ن ����
)م و���%)� ���م �:��ذه �(ت  �رة ��ن، أو ���%� 
  .ا��(ر، و+�� ا���ل، و�� ا�(%ول، و�� ا���وت، و�� ا��(�ل ا����/، �%د ا���4 ���ل ا�+�راض أ��م ا����رC�ن

��ل ا����N، د��ل +�� أن ا����رض �)م ��K)ر ���  "(�/ ا��ردل "إن ا�+�راض �@ن �وذا ا����ل �� أ*وا�� ���/   )و (
/��Kن ا�و� /���%� �
�)�ن ا��)ردل ��)ر �و�)ود �)� �):د  =�� �)و. �� ا����(�/ +��  �ء ���ن أن ���ذه �رھ��� +�� أ�

 /��� N�ا��� �
�/ ا��ردل"���ط�ن، أو ���ت ا����رة ا��� ا����ل ��) "،�
� /
���وذا أو   �
   ھ� �4س ا����رة ا��� *��
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�� �d+�راض�  أ�� و���ت ا��ردل ���و ��Kرة �� �$ل ا�$�ف �� �:د . ���ن �ن ا���9ز �����رض أن ���ذ ذ�ك �

و��)ض ا=دو�)/ ا��)� ُ��)��دم �)� +):ج ا�رو�)��زم، وأن ا���)�رة ا��)� ا�)���ل ��
)�  "ا���)�ردا "���ط�ن، و��)� ُ�$)�6 
 /��� N�ردل"ا����
)ذا ا�+�)راض +�)� ����)ف �)ل ا��)�:ف +)ن  "(�/ ا�� �(C�وذا، �): ��)�ل ا(� �(
ا���)�رة ا��)� *��

  .ا�ط:ق

 /��� �
ذات �)وم أ�)ت ا�)� �)وذا ا�)رأة ��K)� ��)��س ��)� :" �)ن أ*)وال �)وذا ھ)� "(�)/ ا��)ردل"إن ا����رة ا��� وردت ��
�)� (�)م (�)/ ا��)ردل، �)ن ا��زاء وا��وا��ة، �%�ل �
� إ�� ���ط�6 أن ��ز�
� و�وا��
� إذا ا��ط�+ت أن �@�� �� � )�ء 

��ت �م �د��� ا��وت ." /��� �
�ردل"أ�� ا����رات ا��� وردت �� /�) "�
� N�وت ا��)�وات :" �ن أ*وال ا���(��� �� �
�))ردل، أ�))ذھ� إ��))�ن وزر+
)� �))� (%�))�، وھ))� أ$))Mر ���)6 ا��))ذور /(�) .�((
��))� " ( ا��%))ول أ��))ر و��))ن ��))� ��)ت �

�))ردل، ���))�م �%و�))ون �
))ذا ا���))ل ا��%))ل �))ن ھ�))� ا�))� ھ�))�ك، ����%))ل�))و �))�ن ��))م إ��))�ن �K))ل " ، و)31:13 /((�) ) " �((��
20:17 .(  

��)ن . أ�� *ول ا����رض إ�� �C4ل �وذا أ�ذ ا���� ��$رون وا��رج �� ون ���س �� أ��س �� ا=��ط�ر ا��وذ�)/)  ز( 
إ���د ھذا ا�%ول ا�� �وذا؟ أ�م ��ن �وذا ��4رض �د- أن �� أ���� �� ھذه ا=��ط�ر، �
ل ا�(%�%/ ا�وا*�/ �دل +�� $(/ 

إ����� +�د��، ���  
د ھو +ن ���4، و 
د ���$روه +��؟ وھل ھ��ك (%� +�� أ�$روا �C4)��، و+)رج ا�)�ط�+وا أن 

� أ�� �C4ل �
ود ��� وا؟ وإذا ��ن ا=�ر - ���ن أن ��ون �ذ�ك، أ- ��ون ا�$واب ھو أن ھذه ا����رة ���ز�/، ُ*$د 

" ا���)�N" �ط�ع ��ض ا= رار أن ���روا �� طر�ق ا�()ق وا��)�%��/ ا��$)ط�N +��)� +�)د ا��)�س و*�9)ذ؟ أ�)� �وذا، ا�
 �(%) ��C4��ت (%�%/ -ھو�� �(���� ا�����/ و���زا�� ا�9�4%/، وKد +ن ���4 أ�� �، وأ�� أ
�ت �دى ا����6 أ��  �Kن ا���

ن، وا��و�� �%و�ون، ��� أ�)� �C4)�� (%)� أ$)�N ا��ط)�ة أ�)رارا ��ن ا�ُ��� ��$رون، وا��رج �� ون، وا�ُ�رص �ط
رو
  .وا= رار أط
�را، �در�/ �4وق ا��%���س �����

�ون ا�ول( د���-ر  25��ن �وم " ـ   16���4) ا������ون 4; -;+د ا��;رب -�;�+د ا���;��، �;وم ��;د  ، ا�ذي ���!ل)
  ����ر، ا�ذي  7وأن �وم ). د����ر(�ن ���ون ا=ول  25و  24، =ن ھذا ا���د ��ن �%6 �� ا���س 4 ا��-�دة ا��1ر��

�ن ���ون   7و  6إ�� ا��و��ن، =ن ھذا ��ن �%6 �� �(�4ل ��� ا����(�ون �� �:د ا� رق ���:ده، ��ن �وم +�د د�و��س 
 ���Kر�ل )����ر(ا��
ر إ  �� ��ا�ذي �)�ن �(�4)ل ��)�  ، ھو +�د ا�ر��6)����ن(؟ وأن +�د ا�%���/ ا�ذي �(�4ل ا����(�ون 


م�
  ".ا�و�K�ون �%���/ ���وز و��ره �ن آ�

ا��وم ا�ذي �(�4ل ��� ��ظم ا����(��ن ���:د ا����N �)� ا�و*)ت ا�(�C)ر، �)م �)رد ذ�)ره �)� آ�)/ �)ن آ�)�ت ا���)�ب : ا�رد
،���(Kل و�م ��ن ��رو�� +�� ا�ط:ق +�د ا����(��ن ا�ذ�ن +� )وا �)� ا�%)ر��ن ا=ول وا��ا=�)ر ا�)ذي - �)دع  ا��%دس، 

و�))� أوا9))ل ا�%))رن ا���K))ث، أ�))ذ ��))ض أ�))�*4/ ا���))�(��ن �))� إ*��))/ أ+�))�د د���))/، ���))ون �))ذ��را . ��))�- �
))ذا ا�+�))راض
N�ا���د ا��� j�ر�� �� /��

ذا ا���ل ا���4وا +�� �(د�د �وم +�د ��:ده، =ن ا��وم . ��(وادث ا��ا�)ذي ُو�)د و+�د *���
م 

وأ��را ا��%ر رأ�
م +�� أن ����وا ھ)ذا ا��)وم �)� �)وم �)ن أ�)�م ا=+�)�د . و*�9ذ �د�
م، أو �دى ��رھم ��� �م ��ن ��رو��
 /+:�
ذه ا=+��د و�� ��ن ��ري ��
� �ن Cروب ا��ا��
�رة، �$)�دف ھ)ذا وا�و�K�/، �����وا �4�Cء ا����ن �ن ا��@Kر 


م ا�رأي *�و- +�د ��ظم ا����(��ن و*�9ذ، �@�ذ �� ا��� �ر��� . /��Kوا ا=+��د ا����(�/ �ن ا�و��
ؤ-ء ا=��*4/ �م �%��
�ل أ*��وا �� ا=+��د ا�و�K�/ أ+�)�دا ��)�(�/ ��$)و�وا ا���)�(��ن C)���4 ا���)�ن �)ن ا��)�:ط . ��� �%ول ا����رCون

�
���و�K��ن وا��@Kر ���دا�
م ا��� - ��4ق �6 ���ديء ا����(�/ و�����.  

�م ُ�%��س �ن ا�د���/ ا�و�K�/ ��� �%ول ا����رCون، أو ُ���ل �� +�د �ن أ+��دھ� ��� ���ت ا�(�ل �6 +�د +�د ا�%���/ �أ�� 
�ت ��ر���� أن ا���د ا�����N ُ$�ب و*�م �ن ��ن �Kن ا�� ��= ،N$4وع +�د ا��ا���:د، �ل إ�� ��ن ُ�%�م ��ذ �@���� �� أ�

و+�د ا�N$4 ھذا �%6 دا�9)� �)�  )
ر ���)�ن . ��%دس وا���ب ا���ر���/ا=�وات �� ھذا ا=��وع، ��� ��NC �ن ا����ب ا
�)ل �)�:د ا���)�N ب* �(��)�/  1500ا��%��ل � 
ر إ�ر�ل، و��ن � *د أ�ر ��� إ�را9�ل ���(��4ل �� +�� �)د �و�)� ا��

 ��  .)31ـ 1:14�روج (�%ر�

����)� - �Hذا ر���� ا�� ا����ب ا��%دس و�د�� ا��
د ا�%د�م �(دد ا=+��د ا� ،�(
�� ��ن ��ب +�� ا��)را�9��ن أن ���)دوا ��
وا>�/ ا�و(�دة ا��� ورد ��
� ذ�ر +�د �����(��ن . ��ص ا��
د ا��د�د +�� و�ود +�د ��ب +�� ا����(��ن أن ���دوا ���

�))ث، . =ن �$))(�� أ�C))� ا���))�N *))د ُذ�))N =���))�:" ھ))�����))رة ا� ))ر وا�����))رة +��%))/ و- ��))ل �4ط�))ر إذا ����))د �))�س 
  ا����(��ن ا�(%�%��ن ��ب ان ��ون ���رھ� +�دا رو(�� ، و���� ذ�ك أن (��ة)8، �7:5ور�Kوس 1 (" ا��:ص وا�(ق

  .+��ده ا�ط
�رة وا�%دا�/ وا��وا�ق �6 � �� ا���ره و���4$
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  ا�وھ�� ا�����
  
�ن ا������م " ـ   1� Fس �ن ا����ول  ا�� (���ن ��ل -رو�) 4 �3ره �ن ا��-��ء، � ����-�� �ن أ�-��ء "، �ل �4) 

  ". أن ��(�د " -ذا�)

�ط�9)/ )  أ : ( ا�رد :(�
م، ���)� ُو�)د �)ن +)ذراء، و+)�ش �K(� ء و+)�ش����و ��ن ا����N ��رد ��� ���ن *د ُو�د �Kل ا=�
*�م �ن ��ن ا=�وات و$�د ا�� ا���وات، ����4)� �)� ذ�)ك ���)6 ا=���)�ء و��)رھم �)ن ا��)�س  +�� ا�ط:ق، و��د �و��

  . و�ذ�ك - ��%ل أ�� ��ن ����  �ن ا=����ء أو وا(دا �ن ا���س أو ��9ر ا����و*�ت. و��9ر ا����و*�ت

ن �
��، =�� �C: +ن �وا�%)� �)6 أ�� +ن ���د � �ذا��، وإن ��ن �4وق ا��%ل وا�دراك، ���� - �د+و�� �� ك �)  ب(
��9)�ت ا��)��ن، ��)�  )
د ا����)ل +�)� �[�)�ت  )�Kل (دو(��/ � ��� و(����� �(ن ا�� ر إ��)�، �%)د أ��)@ت ا��)وراة +�)� *)�

أ�� �ن �
/ *)درة . واC(/ �ل ا�وCوح، و�دل ���6 ا�%را9ن +�� أن ��وات ا��وراة و 
�دة ا����ل $�د*/ �ل ا�$دق
��ذ ��د �� ���س �و6C ا+�راض، =ن ا�ذي ��ق ا����م �ن -  �ء ���ط�6 أن ���ذ ����4 ��دا �ن +ذراء � +�� ا�

��ذه ھذا ا���د �م ��(�ز �(�ز، أو ��($)ر �)� ��)�ن، �H�����م �%�$ده ا�����/ �ن �(و ا����م ا�ذي ��%�، - ���� وأ�� 
  .ا=�ر ا�ذي ��وا�ق �6 ����� �ل ا��وا�ق


� أ��س ���
دون �� (دود K%��)�ت و+%�9)د *د��)/، ��)م ��و�)وا إ- ���)ر�ن +)ن �ب ا��وراة -��و��م ُ��" ـ   2�، إ��� ��
� � �, ا��(�ل 9د أ&�- �� ا���ر�;ف �;ن ز�;ن -��;د. أ����
م أو أ���� ��رھمR4 ،، وإذا ����� -:ن ا��وراة ُ��-ت -��و�

��
  ."و�ذ�ك - �$N ا�+���د +��

أ�� ا�د+�ء �@�� *)د . دق  
�دة ا����ب ا��%دس - �دع ���- ��ظن �@�� ُ��ب �و(� �ن �واطر ا���سا=د�/ +�� $: ا�رد
أ$��� ا��(ر�ف �: ����د ا�� أ��س ��ر��� أو د��)�، ����)�ر�j - �)ذ�ر ��)� �)� أي +$)ر �)ن +$)ور ه أ�)� *)د ()دث 

��/ ا. �(ر�ف �� ا����ب ا��%دس�K د أن أ*وال ھذا ا����ب
�� ا=�د، �%)د �)�ء �)� أن ا��)��ء وا=رض �)زو-ن، وا�د�ن � 
  ).���18:5 ( و��ن ���/ وا(دة ��� - �زول  

�C: +ن ذ�ك، �Hن ا��:م �6 ا��:�� +ن ا����(�/ �)� �K�)ر �)ن ا��وC)و+�ت، *)د  )
د �K�)ر �)ن ر���)� أن ا���)�ب 
�)�ري�) أي ا��
)ود( ��)ب � ��)���، و��)�
م  �)�س أ()د �ز�)ل �4)ظ ��)�ب �)ن ":ا��%دس �م �$�� �(ر�ف �)�، �%)د *)�ل ا�

� �(ر�ف �� ذا�� �ل �أن ا����ب ا��%دس �م ���ر  أي )328ص�1%: +ن C(� ا��:م ج ( "��@و�و�� +�� ��ر �@و���
�(
و*)�ل . �� �� ا=�ر أن ا��
ود ���وا ��4رون آ���� ��4�را رأى أ�9/ ا������ن أ�� - ��4)ق �)6 ا����)� ا�)ذي �4
�و�)� ��


� إ- �، و�ن ا�����6 أن �%6 ا��واطؤ :" �م ا�رازيا���
� و- ���م +دد ���إن ا��وراة *د ط�%ت � �رق ا=رض و��Mر
�(�ث - ��%� �� ا=رض ���/ إ- ��د�/ �M�رة ،jر �� ���6 ��ك ا�����Mد�ل وا�����)�ًء +�)� *و�
�)�، ��)ون "+�� ا��� ،


� �(ر�ف ��ا����ن وا��%ل ���، � 
دان أن ا��وراة ��  .م �$

أ�� ا��:ف ا��و�ود ��ن ا�%رآن وا����ب ا��%دس �: �%وم د��: +�� أن ا=��ر *د أ$��� ا��(ر�ف، =ن ھذا ا��:ف ��ن 
*ف إزاءه �و*ف ا������/ وا���4ق �6 ا����(��ن +�� ا����ن ���H ��:م، و*د أ �ر إ��� ا�%رآن وو�و�ودا أ��Kء ظ
ور ا

و- ���د�وا أھل ا����ب إ- ����� ھ� أ(�ن، إ- ا�ذ�ن ظ��وا ��
م، و*و�وا آ��� :" �46 �ورة ا�����وت وا(د، �%د *�ل �
*)�ل :" و*)�ل ا�ز�� )ري �)� ��4)�ره �
)ذه ا>�)/". ���ذي أ�زل إ���� وأ�زل إ���م، وإ�
�� وإ�
�م وا()د، و�()ن �)� ��)��ون

 ���Hن ��ن ��ط: �م �$د*وھم، . وھم، و*و�وا آ��� ��F و���� ور����� (د�Kم أھل ا����ب �: �$د*وھم و- ��ذ�: )ص(ا��
ـ وھذا د��ل +�� أن ا����ب ا��%دس �(وي إ+:�)�ت - ��)�ط�6 ا��%)ل أن �(�)م ) 7ص 3ج" ( وإن ��ن (%� �م ��ذ�وھم،

�ذات � /$��
� إ- أ�� - ���ط�6 أن و��ن  �را ��، =�� وإن ��ن ا��%ل - ���ط�6 أن �(�م ��. ��
�، ھ� ا�+:��ت ا�

� ���ت Cده �ل أ��� �ن إدرا��، ا=�ر ا�ذي ��وا�ق �6 ذات � �ل ا��وا�)ق، =ن ھ)ذه - ���)ن ���%)ل أن �= ،�
C%��


� �و6C ا�4(ص وا��(ث�C�.  

��ن ��;وم ��ن ا��-��ء ��و�ون -�R+ن " ��-�ر وھدا�� م إ��)، و�ذ�ك �م ��ن ھ��ك داٍع �ن ��وم ����5 " ـ   3 �� �-
�!ر �ن �-�ده � -."  

���l أ*وا�� �
م: ا�رد��  إذ �C: +ن أ�
م، �Kل ��رھم �ن ا���س، ��ر . �م ���ن ا=����ء ��� ر ذات � �ل *��وا �%ط 
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م �(دودون �� ذوا�
م�K� �C�م أ
وا��(دودون . ��$و��ن �ن ا��ط�9/، ا=�ر ا�ذي - ����
م أھ: �+:ن ذات �، �
�Hذا أ��4C ا�� ذ�ك أن �رض � �ن ا����د �م ��ن ��رد إ+:ن ذا�� ��� ر، �)ل . - ���ط��ون أن ����وا ��ر ا��(دود


م �(��/ ُ�در�/ �
م، ����ط��وا ��ر��� وا�*�راب ��� وا��وا�ق ���، ا�NC ��)� أن ھ)ذا ا�+�)راض - ��)�ل ���ا�ظ
ور 
  .�� إط:*�

�� �ن ظ ور " ����را وراء ا�(�د؟ أF ���;�وى ھ;ذا �;, �;دم ظ ;وره ��;� إط+9;�، إذ  �� ا�!�Kدة ا�� ��ود" ـ   4���
���ط�, أن �راه ��� ھو؟ F ن�����ا� ���� 4 ���  ."أ

�ر ��� أن ا����ن - ���ط�6 أن �رى � أو ��$ل ��، =�� �C: +ن �و�� �(دودا، و- ���ط�6 �ن ��%�ء ذا�� أن : ا�رد
�ب �4�C و�%�9$�، ���ز �ل ا���ز +ن � �ھدة ��(دود، ��$ل �M�ر ا��� �C�أ ��H�.  


�" ا=(�د�ث ا�%د��/" و*د  
دت �
ذه ا�(%�%/ �%د ��ء � �C�إ�� �ن �را�� (� إ- . *�ل � ����� �� �و�� �ن �را��:" أ
*�ل ر�ول � "  �62�رى ص ، و��ء �� ���ب ا��راء ���زة)14ا��(���ت ا����/ �� ا=(�د�ث ا�%د��/ ص" ( ��ت

:     �)�/1800وھذا ��4ق �6 ا����ب ا��%دس، �%)د *)�ل *�)ل ظ
)ور ا��):م �)@�Kر �)ن ". �ن �رى أ(د ر�� (�� ��وت )ص(
������ن �ن ھ)ذه ا���(�)/ � )�� ا��4)�ش ا�)ذي ���)ز �ط����)� +)ن رؤ�)/ ) 20:33�روج " ( ا����ن - �را�� و���ش" 

���ن �ن ا��د�
� أ- �ظ
ر � ذا�� ����س �� �:�� و��ده، . �ن ����� ��ل �� �د�� �ن �ر+/ا��ور، �Hذا أ(س �� ھرب 
�ل أن �ظ
ر ذا�� �
م �� ا�
�9/ ا��@�و�/ �د�
م ����ط��وا ا���دة ��� وا��وا�ق ���، وھذه ا�
�9/ ھ� ا�
�9/ ا�� ر�/.  

و�ذ�ك �م ��ن ھ�;�ك . إدراك ا��!س ���-�) و����) و(���)F ��و9ف ا��وا4ق �, " ��5 رؤ��) -����ن، -ل ��5 " ـ   5
 ء ��;;)، و-���;;��;;��!و�;;�� �دراك �;;ل  ;;!�� �;;� �;;��;;ل ��;;�ن، و4;; أ9وا�;;) � داع �ن ��(�;;د "، إذ أ�;;) �و(;;ود 4;;

  ."��� ���وا4ق

� و�����، ��ن ھل ���ط�6 (%� إن ا��وا�ق �6 � - ��و*ف +�� رؤ��� �����ن، �ل +�� إدراك ا��4س ��(��� و����: ا�رد
ط��� -، =ن ا��4س �()دودة، و� ��)ر �()دود، : �ن ��رد ا���6 أو ا�%راءة +��؟ ا��وابا��4س أن �درك  ��9 +ن � 

�ذ�ك ��ن �ن ا��)د�
� أ�)� +�)د�� أراد � أن �����)� �)درك ذا�)� . وا��(دود - �درك �ن ��%�ء ذا��  ��9 +ن ��ر ا��(دود
�
�  .9/ �(�و�/ ���ط�6 +ن طر�%
� ا��$�ل ��، وھذه ھ� ا�
�9/ ا��� ���زل وا��ذھ�ظ
ر ��� 

��ر ا���ء �و�ود �� �ل ���ن، ����)� - ��)�ط�6 �و���Cح ھذه ا�(%�%/ ��ذ�ن ����ون ا�� ا���K�ل ����(�و��ت �%ول إن 
��ر��� ا��و، ����� - ���ط�6 ا���دة ��
)� إ-  وا��
ر��ء �و�ودة. ��ًء �راه و� ر�� ا�� أن �ر�وي إ- إذا ا��(�ل ھذا ا�

وھ�ذا �و �م ����د �، ��� ا��ط��� أن ��ر�)� أو . إذا ����ت ط�*��
� وا��ط��� ا����Kرھ� �� ا��Cءة أو �و��د ا�(رارة
  .�4�د ��� ا�9�4دة ا�(%�%�/

�;) " ـ   6� ،��;ط �;ن �را��;) و(+�;)، و��;د �;ن F ��!ق �(�د " �, �� ھو $��ق -) �ن ا��&رف ا���;وي ا��;��
(K� -وه و��."  


م : ا�رد$��
م �وا(د ��
م، ��وا��
م و�ط�ب �4و�
م و����َھب أن ���� �رك *$ره وار�دى ���س +��/ ا���س Kم +�ش 

م وآ-�
م، �
ل ����ر ھذا ا��$رف (ط� �ن �را��� و�:�)�؟ ا��)واب�و+�)� ھ)ذا ا�%�)�س �%)ول إن . ط��)� -: �ن ���+

�ل �ز�ده ��دا و�):- �)� أ+���)�، =��)� ������)د *)د ��� ،�9�
�د � - �(ط �ن �را��� أو �:��، و- �(د �ن ��وه أو 
�(
�در�/ �م ��ن +%و��� ��%وى +�)� إدراك أو �$)ور  )�ء +� ���و�)ذ�ك ا�)�ط��� . +ر��� أ�� �(��� و��طف +���� و�
�م 


� �و �م ��ن *د ���د ��� ��ل ������د أن �(ب � و��وق إ���، وأن ��ر��M��  .و���ده، �در�/ �م ��ن ��

  ."إن ��ن وF -د �ن �(�د "، ���4ذا �م �ظ ر -�� ��K ا�� ���ق -�(ده و- �K)، ��5 � �-) ا���س و�$', �)؟" ـ   7

�K)ل ھ)ذا - �$)در  =ن �$)ر��( إن �رض � �ن ا����د، �م ��ن إظ
�ر +ظ��� أو إ�Kرة إ+��ب ا���س �� ) أ : ( ا�رد

م �)ن �ط��)�ھم )إ- �ن ا���*ص، ا�را�ب �� ��ظ�م ا���س ��($���)� و+ط4)�، و�)��ل ھو ���
م �)ن (و�)� ���)��
م  ،

��4
م، (�� ��ون �
م ��� (��ة رو(�/ ���دة�C9)/ �����)ب �)6 ��)ده ا=ز�)� �ر��)ب . و�
�و��� أ�� �)و �)�ن *)د ظ
)ر 

�9/ ا��@�و�/ �د�
م، وھ)� ا�
�9)/ ا�� )ر�/، ا���س ���، و�� ا��ط�ع وا(د ��
م أن ����د�و أ���، ��ن ا��د�
� أن �ظ
ر �
م 

��� أ�� �و ��ن *د ���ب ا�ظ
ور ���)ده ا��)�ص ا�)ذي �ر+)ب ا��)�س، وظ
)ر �%)ط �H()دى �ظ)�ھر . ���(%ق أ�را�C ھذه
ا�� ر، وھم �� ����
م أ�Kر �)ن  ا��ظ�/ ا=رC�/، �ُ(رم ��و�طو ا�(�ل وا�4%راء �ن ا����6 ��، وھم ا��واد ا=+ظم �ن

�����))ذ�ك �))�ن �))ن ا��))د�
� أ�C))� أ- �ظ
))ر �))@ي �ظ
))ر �))ن �ظ))�ھر ا��ظ�))/ . ا=���))�ء ا�))��دادا ���ر��))� وا��))�ر �))� �))
  ا�د��و�/، �ل ����ظ
ر ا���دي ا�ذي ظ
ر �� ��:، =�� ھو ا�ذي �N�4 ا����ل أ��م ���6 ا���س �d*�راب إ��� وا��$�ل 
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�� وا���دة ���.  


�، �: �%وم د��: +�)� أ�)� �)�ن ��ب و�وده �� ھ�9/ ا�ودا+/ وا��وا6C ا��� ظ
ر �� N�ض ا���س ا�� ا�����أ�� إ��ءة 
�ن ا�وا�ب أن �ظ
ر ��ظ
ر ا�%وة وا���روت، =ن ا�%وة وإن أ��Cت ا���س (�ب ا�ظ�ھر رد(� �ن ا�ز�ن، - ���ط�6 


م*:�ل +�� ذ�ك أ�� +�د�� ��Cف �@K�رھ� +��
م، ��ودون ا�� ا�(��/ ا��� ���وا وا�د��. أن �$�N ا+و���
م أو �
ذب أ
�)�ر�����
)� ا�و�)��/ ا�و(�)دة �$):ح . +��
� �ن *�ل،  ��Kور Kور�
م و�ط�%ون ا����ن � 
و�
م، ��� ���م � /(�أ�)� ا��(

�
�
�أط�+ت � و���ت �� ����� �ن ��%�ء ذا. و��� $�(ت ا��4س و�
ذ�ت. ا��4س و�
ذ�� . j�و�ذ�ك إذا ر���� ا�)� �)�ر
�/ وا��طف، *د  �روا ������ و�%$)
م، و�)ذ�ك  ا����N و�د��)�����ب ا(����� إ��ءة ا����9�ن إ��� و������� إ��ھم ��أ�� 


م +�� $دره ��@��� ��د��، و��� ا���ض ا>�ر ���ًء �راC��أ�� �ن ���� ا��@س +�)� . �Kرت 9��Cرھم Cدھم، �%رع 

)�، أ�
)� -  أ�ره، +�د����+ �(�4�����ت ��  ��+/ �ط���9 إزاء �(�/ ا����N ا�����/ �)�، �%)د ا�ط�)ق و��)ق ��4)�  )�ھدا �

  .)���5:27  (���(ق ا�(��ة ��د أن أ��ءت ا�� �ن ��رھ� ����طف وا�(��ن 

���ده ا���ص ���ن ا���س *د *د�وا �� ا���ود وا��رام، - ���ر أ�� �و ��ن ا����N *د ظ
ر  )ب(�
. وا+�ر�وا �� ر�� وإ�
��4
م، وإ+ط�9
م (�)�ة رو(�)/ أ�د�)/، �Cط���ھم و���ن ��� أ�� - �ر�د إ�را�� أو ��ودا ��
م، �%در �� �ر�د إ�%�ذھم �ن 


�9/ ا��@�و�/ �د�
م، ����ط��وا ا��$�ل �� وا�($ول +�� ھذه ا�(��ة ������  .��ن �ن ا��د�
� أن �ظ
ر �
م 

���دا � N�ھو�)� �)6 �%د ��ن ا���:�ل ا���د +)ن ا�ھ��)�م ��ظ)�ھر ا�(4)�وة ا��)� ���)ل إ��
)� ا��)�س، ��)� أن إ*��+)� إ�)�ھم 

م +�� - ُ�ر�C ����� و- ��ود +��
م �9�4دة ������ أ�Kر ا�ذ�ن �ؤ��ون ��F �� �ل د�ن �ن ا=د��ن، و�)6 . ا�(راف *�و
�� �ظره أ�Kر  را وأ�وأ (�- �ن ا�و�K��ن ا�ذ�ن - ��ر�ون ذ�ك �(�ون (��ة ����رض �6 ���ل �، ا=�ر ا�ذي ����
م 


م +ظ�/ � و��
دوا ���ط�+/ ا�����/ �)� .  ��9 +����+@�
ود و��)رھم  (وإذا أ��4C ا�� ذ�ك أن ��ظم ا�ذ�ن  �ھدوا ���(�

م ��)د �) )�ن ا� �وب ا�%د��/��(Kم، و+�دوا ا��  )رورھم وآ
رور �)�+�ت *���)/ و�%Cوا ا��
ود ا��� *ط�وھ� +�� أ��4

�روج (+�� ھذه ا��
ود  :K� إ����� (%�%�� - ��و*ف  )4:32ا*رأ F��+�� ظ
وره �
م ��ظ
ر ا�NC ��� أن إ���ن ا���س 
���
م ������ و�(�
ر +و�ذ�ك ��ن �ن ا��د�
. ا��ظ�/، �ل +�� �%دار �@Kر *�و�� /��)�%)ول ا��)�س � أ- �ظ
ر �� ���ده 



م، و����
)م و��طف أ�$�رھم، و�ر���م +�� ا�ذ+�ن �(%� و��ط���، �ل أن �ظ
ر �(��/ �)ؤKر +�)� C)��9رھم و*�)و

م �� ���ده. ����ون �d*�راب إ��� وا��وا�ق ��� �ن ��%�ء أ��4
م� �
�  .وھذه ھ� ا�(��/ ا��� ظ
ر 

ك ا�)ذي ُ���ظ)ر ظ
)وره و�6 ذ�ك �%د ظ
ر �ن �:ل (��ة ا����N ا����و��/ ���ل و��د أد���ن - �%):ن �)�  )�ء +)ن ذا
  .�ن � ���4

و��ن �ن ا�ط���� أ- ����4 ���ل � ا=د�� أ��Kء ���ده �(ظ/ وا(دة، �ل أن �ظ
ر ��)ل وC)وح و�):ء ����)6 ا��)�س 
�($9�$�و- ���)ن أن ��4)� �)�9ن . �� �ل ا�ظروف وا=(وال، =ن ھذا ا����ل ھو �ن �$�9ص �����، �)ل ھ)و +)�ن 


م إ��)���� أن . �$�9ص ������و�)ذ�ك . ا���4ء ��ده ا�ظ�ھري +ن ا���س أ��Kء ���ده �ر�6 ا�� ر���� ا�����/ �� �%ر�
�(�ب ا����ل ا�ذي ����ز ��، =ن �ن �$�9ص ھذا ا �C�م، *د �$رف أ
��9�4 ھذا ا���د +�H� ��H� �(�+ ل ا��ط)ف����

و�6 �ل �%د أ+�ن ا���)�N �)رة  )��9 . ا����6 �����واھم وا=�ذ ���$رھم، ����ط��وا ا�*�راب ��� و ا���س وا��زول ا��

. �ن ��ده ا�ظ�ھري +�د�� و�د أن ا�(��/ ���د+� ذ�ك�� /K:K ذ�م ��K: +�د�� أراد أن �ز�د ��ض �:��ذه إ����� �� أ

M� ل +)�ل، وھ�)�ك(�
م ا�� ����C)�ء �)���ور و$�د  �(���K س، و$)�رت�( ��� �(
��)�  (�)رت ھ��9)� *)دا�
م وC)�ء و�
�را�)�ت �$)��/  ":، ����ط�ع أ(دھم أن � 
د ����س *�9:)2ـ 1:17 6��)ل *)د ��)� ��)����ن +ظ��)�... =��� �م �� ... �(�

    أو  "ا�ن � "��وا أ�� ون �ن �:��ذه و��ر �:��ذه أن �9وا��ط�ع ا����$. )18ـ 16:1�طرس 2 ( "ا���ل ا��%دس

آ��ت أ�)ك أ�)ت ا���)�N ا�)ن � ا>�)�  ":�� �ر�K ت، و*��)49:1�و(��  ( "أ�ت ا�ن � ":، �%د *�ل �� �9��K�ل"� ����� " 
آ��)� و+ر��)�  ":، و*�ل �� �طرس)���33:14  ( "���(%�%/ أ�ت ا�ن � ":، و*�ل �� ا��:��ذ)27:11�و(��  ( "ا�� ا����م

و*�ل أ��)�ع �
�)/ ا��
)ود ). 28:20�و(�� ( "ر�� وإ�
� ":، و*�ل �� �و��)69:6�و(��  ( "أ�ك أ�ت ا����N ا�ن � ا�(�
أذ�ر�)� �)� رب  ":، و*)�ل �)� أ()د ا��$)�ن ا��)ذ�ن ُ$)��� ��)�)46:7�و(��  ( "�م ����م *ط إ���ن �Kل ھذا ا����ن ": +��

               "(%� ��ن ھذا ا�ن � ":، وأ��را *�ل *�9د ا��9/ وا���د ا�ذ�ن $��وا ا����N)�42:23و*�  ( "��� �9ت �� ���و�ك

  .، و�ذ�ك �(%%ت �ل �%�$د � �ن ا����د)���54:27 (

  ."إذا ��ن ا����� ھو "، ���4ذا �م ���ن ذ�ك &را�� أ��م ا���س ��5 �ؤ��وا (���� -)؟ "ـ   8

�4
م ����وا *د ا+��روه �- ���4 �دى ا���*ل أ�� �و ��ن ا����N *د أ+�ن ����س +ن (%�%/ ذا�� *�ل أن ��: ا�رد�@��روھ�   
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  ھم (%�4/ ذا�� �ن (���� وأ+����، ���: ��ون إ����
م  ا����  �ء أن ������و. ��د�� و�د+��، و��� ���وا *د آ��وا �� إط:*�

��ر�)� +���)�����)K:، +�)د�� أر�)ل �و(�)� ا����)دان، وھ)و �)� ا��)�ن إ�K)�ن �)ن �:��)ذه إ��)� . �� �ظر�� أو ���+��، �ل ا
�)را �و(�)� ��)� :" ، �م ���� �� ا���د +�� ھذا ا��)ؤال، �)ل *)�ل �����ذ�)�"ظر آ�ر؟أأ�ت ھو ا>�� أم ���:" ��@���إذھ�)� وأ

ا���� ��$رون، وا��رج �� ون، وا��رص ُ�ط
رون، وا�$م ����ون، وا��و�� �%و�ون، وا������ن : �����ن و��ظران
 g�� رK�� - ن�� ��  .�ن ھو ا����Nوذ�ك ��درك �و(�� +����، ) 6ـ ���2:11 " ( ُ�� رون، وطو

�
*)�ل �)رة . �%د أ+�ن ا����N +ن (%�%)/ ذا�)� ��)ل $)را(/ ��)ذ�ن �)��وا � )�ون �)�  �$)���، أو - ��)�ط��ون ا�� )��
�ن �؟ ":=+��  �4ه���%�ل . "*د رأ���، وا�ذي ����م ��ك ھو ھو ":أ���� "�ن ھو �� ��د =ؤ�ن ��؟ ":���� �@�� "أ�ؤ�ن 
أ�)�(�4ك �)�F  ":و��)� *)�ل ر9)�س ا��
�)/ ا�)ذي �)�ن �(���)�. )38ـ) 37:9�و(�� ( و��د �� "  أؤ�ن �� ��د:" �� ا=+��

وأ��C أ*)ول ��)م �)ن ا>ن ��$)رون ا�)ن ا���)�ن ����)� . أ�ت *�ت:" أ���� "ھل أ�ت ا����N ا�ن �؟: ا�(� أن �%ول ���
  ).64ـ ���63:26 (  "+�� �(�ب ا����ء +ن ���ن ا�%وة وآ���

�ن ا=���ء ا��� ���ت ُ�����ل +و�C +ن ا�م ا��:�/ �� ا��(�د�Kت ا���د�/، $و�� �
ذا ا��م ا��ظ�م �ن ا�م " ا�%وة"و
���/ ا�:%9/ �
���  .ا��ري +�� ا=���/ �� ��ر أ���ن ا����دة، (�� �ظل �(�4ظ� ��ن ا���س 

$)�دق �)� ا���)د +�)� ھ)ذا " �)�ا�)رب وا�"�@�)� ) �)� *���)/ ا���)�N �)ن �)�ن ا=�)وات ا�)ذي  )ك( و+�د�� ا+�رف �و�)� 
�C: +ن ذ�)ك ��H)� ). 29ـ 28:20�و(�� " ( طو�� ��ذ�ن آ��وا و�م �روا! =�ك رأ���� �� �و�� آ��ت:" ا�+�راف، و*�ل

ا�)ذي *د�)� ا>ب وأر�)�� ا�)� ا��)��م، أ�%و�)ون �)� إ�)ك :" ��ن ���ن ���
ود ��ن ا�4��/ وا�4��/ أ�� ا�ن �، �%د *�ل �
)م �)رة

ذا ا�+�راض)38ـ 36:10�و(�� " ( =�� *�ت إ�� ا�ن �؟��دف، � �C�و�ذ�ك �: ���ل أ ،.  

  )�6:82ز�ور  (4 ا����ب ا���دس ��5 ا��+ك  """ُ�ط�ق ���� " ـ  9;-�$;روج  (وھو ��س إ� �، و�ط�;ق ��;5 ا�
�4;ن ا��ؤ�;د أن ��;ون . "�;, أ�;) �;�س ھ;و  )4:4�ور�1;وس 2 (-ل وُ�ط�ق ��;5 إ-�;�س . وھو ��س إ� � أ�'� )1:7

�) F �و(د إF إ�) وا�د، وھو ". ا����� 9د ُد� ا-ن " أو "، �(�زا�".  

�$)�M/ ا���ر�)ف، ��)� �%)ول ا����)رض، �)ل  "�"- �ط�ق ا����ب ا��%دس +�� �:ك أو إ���ن أو ���وق �)� ا�)م : ا�رد
�$�M/ ا���رة، ��� ��NC �ن ا��ص ا������ �h�)�ت ا����)رض  "/آ�
"�ط�ق +�� ��ض ا��:�9/ وا=����ء و��رھم ���/ 

�
�، ��(ن �%ول +ن ا��M)� ا��%�)ر �)K:، إن إ�
)� "(��م"أو  "ر9�س"أو  "��د"ا���رة �K�را �����  "إ��"وُ�����ل ���/ . 
���Kط�/ ھ� ا��� ��ود ا���ط��، =ن ا���ل ھو ا�ذي ��ود ا=ول، وا� �
و+�� ھذا ا�%��س ُد+� . ا���ل، و+ن ا��طن أن إ�

أ�)� ا���)�N ��)م ُ�)ذ�ر +�)� . ��ض ا��:�9/ وا=����ء آ�
/، =ن � �و�
م ا���ط/ �� ��رة ��$/ ��4�ذ *$د �ن �%�$)ده

ذا " �"�$�M/ ا���رة، �ل ُذ�ر +�� أ��  "إ��"�� ا����ب ا��%دس أ�� ��$�M/ ا���ر�ف، و�ذ�ك - �$N أن ُ����ر ������ 

��ب ا����زا��م �ن .  

 &�دق ا����وب ��) أ�) " ـ  10��ت وFدة ا����� �ن �ذراء د��+ ��5 أ�) ا-ن " أو "، R4ن ����-+ أب -+ "إذا 
� ��� ���ةأم، -+ ��ب، F -داءة أ�� Fن  " (م �) و����ون أ�ق �ن ا����� -���وھ��، )�3:7-را�."  


ذا ا�و$ف ��س �ن: ا�رد�
/ ذا��، �ل �ن �
/ +��� ا��
�)و��، =�)�  �)م ���)�م ھ)ذا ا���)ل +)ن  ُو$ف ���� $�دق �

)�، ��)� ���)ت ���
أب أو أم أو ��ب، أو ��دة �(دودة �ن ا�ز�ن ��ب +��� ا���داء �)� +�)د أو�
)� وا�+�)زال +�)� +�)د �

9
م �)� �)ن ��$)/، و���ز�(��و�
)� �)� �)ن ��$)/ ا�(�ل �6 ��� ھرون، ا�ذ�ن ���وا ��وارKون �)د��
م ا��
�و��)/ +)ن آ
�C�ا=رض. أ �(�+ �(���) /(��
�C): +)ن ذ�)ك، . �ل أن ���� $�دق ���م �
�و�� �ن � ��� رة، وظل ���ر�� (�� �

ا�)ن "=�� �� ذا�� ھو ا�ن �، ُو�)د �)ن +)ذراء ـ وھ)و : ����H - �%ول إن ا����N ھو ا�ن � =�� ُو�د �ن +ذراء، �ل �%ول
  .�ذراء، =�� ھو ا�ذي ���ن ا�:ھوت ��ذ ا=زل ا�ذي - �دء ��*�ل و-د�� �ن ا�" �

��5 أ�;) وا�;د �;, ا7ب 4; ا�ذا��;� أو ا�(;وھر، -;ل  )�30:10و���  ( "أ�� وا7ب وا�د "F �دل 9ول ا����� " ـ   11
��ن 4 ���� ا��وا4ق ��) (��و(�)�  ( "� �()ن���و�وا وا(دا ��) ":، =�� *�ل �� �و6C آ�ر �hب +ن �:��ذه�دل ��5 أ

، و�ن ا����وم أن ا�Mرض �ن أن ��ون ا��:��ذ وا(دا، ��س أن ��و�وا وا(دا �� ا��وھر أو ا�ذا��)/، �)ل وا()دا )11:17
  ."�ن �
/ ا��(�/ وا�و��ق

�� �ن �ل ا�و�وه، �Hذا *��� �K: +ن إ���ن إ�� أ�د ���س ���� ذ�ك أ�� أ�د (%�%�، : ا�رد ���ل ا�� �� - ��ون �Kل ا�� 
  ا��
ود (��رة ��ر��وه،  ���ول رؤ��ء" أ�� وا>ب وا(د:" �Nو+�د�� *�ل ا���. ����ه أن � �� ا=�د �� ا� ��+/


م��ب أي +�ل ��
� �ر��و���؟:" �@���� ،��  ���� �ر��ك =�ل +�ل  ":*��وا ��" أ+��- �K�رة (��/ أر���م �ن +�د أ
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�ب ھ)ذه ا� )
�دة +)ن ��4)� ط��)وا أن �%��)وه . "��4)ك إ�
)���Hك وأ�ت إ���ن ���)ل . (�ن، �ل =�ل ��د�ف(���و(�)�  (و
���)ف �%)ول أ�)ت . ا�)ذي رآ�)� �%)د رأى ا>ب ":، أ���)�"�� ��د أر�� ا>ب و���4)� ":، و+�د�� *�ل �� ����س)39ـ 31:10

$د �و(د�)� �)6 ا>ب و�ن ھذا ��NC ��� أ�� - �% )10ـ9:14�و(��  ( "!أ��ت �ؤ�ن أ�� �� ا>ب وا>ب ��ّ . أر�� ا>ب
أ�� ا�و(دة ا��)� أراد ا���)�N أن ��)ون �)�ن �:��)ذه، �
)� ��)� . ��رد ا��وا�ق ���، �ل و(د�� ��� �� ا��وھر أو ا�ذا��/

. )�13:12ور�K)وس 1 (، =�
)م ����)� ُ�)%وا رو()� وا()دا )3:4أ��)س (ذ�ر ا�و(� �� ���ن آ�ر و(دا��/ �� ا�روح 
  .وأن ��� وا ��� � �ص وا(د �� ا��(�/ وا�و��ق )�2:2����  (را وا(دا و�ذ�ك ��ن +��
م أن ���4روا ��

. ؟ ����� آ�
/ ھ�)�، رؤ�)�ء أو �)�دة (�)�م"أ��س ���و�� �� ���و��م أ�� *�ت إ��م آ�
/ ":أ�� *و�� �رؤ��ء ا��
ود ��د ذ�ك
  .و*و�� ھذا ھو ا�رد ا�ط���� �*��ع ا��
ود ا�ذ�ن �@�ون ا�*���ع

��، -ل �دل �4ط ��;5 ) �23:8و��� " ( أ�� أ�� ��4ت �ن ھذا ا����م" :ل ا�����F �دل 9و" ـ  12����5 أ�) ��س �ن (
��ن ��!&+ �ن ا��رار (�، و+)دم �)ون ا��:��)ذ �)ن )19:15�و(�)� " ( إ��م ���م �ن ا����م:" ، =�� *�ل �رة ��:��ذهأ


  ".م ا�4$�وا +ن ا= رارا����م ��س ����ه أ�
م ���وا �ن ا���س ا�� ري، �ل ����ه أ�

�� �ن �ل ا�و�وه: ا�رد ��
م، و- ���ت . - ��ون ا�� �� �Kل ا�� �K� ل ا���س، و- +�شK� م �و�د� N�و*د +���� أن ا���

م، �ل ُو�د �ن +ذراء، و+�ش (��ة ا����ل ا�ذي ��س ��ده ���ل، وأ��را $�د �Hراد�� ا�� ���

���� +�� ا=رض �Kل ��

�وNC ��� +���� أن �:��ذه - � �ر�و�� �� أ�� ��س �ن ھذا ا����م، �ل و- � �ر�� ��� أ(د �ن ا���س +�� وھذا . ا����ء
  .ا�ط:ق

�� ��د��"ا-ن ا����ن" أ���ت � �دة ا����� �ن �!�) أ�) " ـ   13�����ن إ (�  .؟"، �دل ��5 أ

�� +�د��، �%د أوC(�� أ�� ا�ن � أو � ُ�����، و���� *�ل ��س =�� ��ن إ���" ا�ن ا����ن" *�ل ا����N +ن ���4 إ�� : ا�رد
+ن ���4 إ�� ا�ن ا����ن =�� ا��ذ ��د إ���ن، و��ن �� ھذا ا���د ر��%� ����dن و�(�)� و����)� �)�، ��)� �)��ون ���)� 

�� ا��)وراة، و�)د�� أن ا���)�N و��� �دل +�� أن ا�ن ا����ن ھو ا�ن � ا=ز��، أ���� إذا ر���� ا. ��د ���� +�� ا����ن
�(
�)ل ظ
)وره +��* �(C�ذا ا��)م أ(
��%)د ظ
)ر . �م ُ��رف ���ن ا����ن أ��Kء و�وده +�� ا=رض �%)ط، �)ل �)�ن ُ��)رف 

��ت أرى �� رؤى ا���ل، وإذا �6 ُ�(ب ا����ء �Kل ا�ن :" �%�ل دا���ل. م.ق�500دا���ل ا���� �� ھ�9/ ا�ن ا����ن ��/ 
. وا=�)م وا=��)�/����-;د �;) �;ل ا��;�وب ا�� *د�م ا=��م، �%ر�وه *دا��، �@+ط� ��ط��� و��دا و���و��  إ���ن، أ�� و��ء

��رض، و���و�� �� �ن �زول��ط��� ��ط�ن أ�دي � F �� ) " 14ـ 13:7دا���ل.(  

�@ل ا���ر�ف، =ن " ا�ن ا����ن" ، و�م �%ل إ�� "ا�ن إ���ن" *�ل دا���ل ا���� +ن ا����N إ��  N�(م ��ظ)ر ا�)� ا���� ��ا��
�� +:*�� �6 ا���س، �ل ��ن ��ظر إ��� �ن (�ث ا��ظ
ر ا���م ا�ذي ��ن ��دو �� �� ا�رؤ�)�، وا�)ذي �)�ن +��)دا أن ��)دو 

������د، �� �وم �ن ا=��م ��.  

�)�ن +��)دا أن �@�)ذه، ھو � �� أز����، وا�)ن ا���)�ن ھ)و أ*�)وم ا-�)ن �)� ا��ر�)ز ا����)و�� ا�)ذي " *د�م ا=��م" و*و�� 
�� ���و�� ا�(�دث، " ا��ن" ������ز ��ن " *د�م ا=��م" و�ذ�ك ا*��C ا=�ر، وھذا ھو �ر�زه أن ُ�%�ل +�� إ�� ا*�رب ا�� 

�
. وھذه ��وة +ن ���ء ا����N �� آ�ر ا�دھور، ����م ز�)�م ا���)ك �)� ا��)��م. و� أو ا�:ھوت �� أز���� ا��� - �دء �


ذه ا��
�/، =ن ا�ذي ��ق ا�� ر و6�$ �
م �:$� �ن �ط���ھم، ھ)و و�ن ا��د��� أ�� و(ده ھو ا�ذي �(ق �� أن �%وم 


م +�� أ+���
م��
)ذه ا��
�)/، �)�س �و$)�4 ا�)ن �، �)ل . ا�ذي ��و�� ا���ك +��
م و�(���و�ن ا��د�
� أ��C أ�� ��%وم 

ذا ا�و$ف ���ن ����4$)�ل ( ھو ا�%�9م ����Hم � )�9/ � �)�ن ا��)�س �و$�4 ا�ن ا����ن ا�ظ�ھر �� ا���د، =�� ��(� �(��

��� ����( � /�����س، ��ون �و6C ا+�راض ��
م، =�� ����� �ن ھذه ا���(�/ ) �� �وھره ��ر ا��درك( ، و=ن �(��
�ط)@، ��)ن - ��)ون ھ�)�ك ا+�)راض إذا *)�م �� �
��(��
م ا�� )ر�/ ا��)� ���رC)ون �(���
)ذه ا��
�)/ � �م � �ر�
م �� ط�

=ن ا>ب - �)د�ن أ()دا، �)ل *)د أ+ط)� �)ل ا�د��و�)/ :" و*د أ �ر �� ا���د ا�)� ھ)ذه ا�(%�%)/ �%)�ل. ا���@�س أو ا�ن ا����ن
  ). 27ـ 22:5�و(�� " ( �:�ن، وأ+ط�ه ��ط��� أن �د�ن أ��C، =�� ا�ن ا����ن

�رات ���ددة أ��م رؤ��ء ا��
ود " ا�ن �"����� " ����نا�ن ا" �C: +ن ذ�ك، �%د أط�ق ا���د ا����N +�� ���4 �%ب 
"  �ن ا>ن ��$رون ا�ن ا����ن ����� +ن ���ن ا�%وة وآ��� +�)� �)(�ب ا��)��ء: " ا�ذ�ن ا����وا ��(�����، �%د *�ل �
م

 ) ���64:26 ((�+ @��ن ا����ن ا�ذي ����د �� �ل ا� �وب، وا�ذي ����� دا��)�ل ا���)� �)ن � �را �ذ�ك ا�� أ�� ا��%$ود 

�وا *$د ا����N �ن إط:ق �%ب و��� �دل +�� أن . *�ل� /��
  +�� ���4، أ�
م +�د�� ���وا  "ا�ن ا����ن "رؤ��ء ا��
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:9�* ����K /�
 "ا�ن �"�راد ھو  "ا�ن ا����ن"وھذا د��ل واNC +�� أن ا��راد �ـ. "*د �دف ":*و�� ھذا، �زق ر9�س ا��
�����.  

�)راد �)� ا���)�ن ����)� �)�  "ا�)ن ا���)�ن"وا�$)ط:ح . � ُ����� �� ���ل ذا�)� و$)���4 "ا�ن �"���$ط:ح وُ�%$د 

)� أو-� �(%��أو  "ا�)ن ا���)�ن"و��)� أن ا���)�ن ُ��)ق �)� أول ا=�)ر +�)� $)ورة �، �)ذ�ك �)Hن . ���ل ا�$�4ت ا��)� 

�� ا����ن، أو ھو � ظ�ھرا �� ا����ن، =ن $ورة � ���ت ��  ��ون ھو $ورة � "ا����N"أو  "ا����ن ا����ل"
و*د ��دو ھذه ا�(%�%/ �ر��/ �)� �ظ)ر ��)ض ا��)�س، ���
)� ��4)ق �)6 . ، إذ أ�� ���ت �� $ورة ���دا +��ا�وا*6 �وى ذا��

و ا�:ھوت، ��� ُ�راد ���$ط:ح �� +:*�� �6 � أ "أ*�وم ا��ن" "ا�ن �"وُ�راد ���$ط:ح . ا�(ق ا��
� �ل ا���4ق
�Hذا ذ�ر�� أن ا����ن �� �ظر�� ��س ھو ا�
��ل ا�� ري ا���ر��، . �� +:*�� �6 ا����ن "أ*�وم ا��ن"  "ا�ن ا����ن"

، و+�)ن "ا���)�ن"أو " إ���ن" =��� �%ول +�ن ��وا�ر ��� ھذه ا�$�4ت إ��  ($�4ت ا������/ ا�����/ ا��ل ھو ���و+/ 
أو ا����ن ا����)ل، أو  "ا����ن"، ا�NC ��� أن ا� �ص ا��د�ر �@ن ُ�د+� )"��س إ�����" �وا�ر ��� ھذه ا�$�4ت إ�� - �

�و$)�4 ���و*)� +�)� $)ور��ن، ھو ا����N و(ده، =�� ھو ا�ذي أ+�ن �، ا�ذي ��ب أن ��ر�� ا���)�"ا�ن ا����ن" ، .
 "�"ُ�)د+�  "ا���)�ن ا����)ل "ا���9ن ا�ذي �ط�ق +��� ا�)م  ":%�%/ �%�لو*د +رف ا�ن ا��ر�� ا� �ء ا��K�ر +ن ھذه ا�(

�
��))ل $))��4 /((�
أ�))� ا�))ذ�ن �))م ��ر�))وا ھ))ذه ا�(%�%))/ �%))د ظ�))وا أن ا�$))ط:ح           . "=�))� ��))6 �))� +))�ن وا())دة ا�(C))رة ا��
�ظ)ن �)�س �)� �$)�ب �)ن ا�$)واب ��)ن ھ)ذا ا. ا�ذي ُ�ط�ق +�� �)ل إ��)�ن "ا�ن آدم"ھو �4س ا�$ط:ح  "ا�ن ا����ن"

��ب ا>��/�>� :  

�������ل ا�ط���� �Kل ا��)�س، �)ل ُو�)د �)ن +)ذراء، �): �$)N أن ُ�%)�ل +�)� إ�)�  )أ  ( N�ن آدم"�م ُ�و�د ا���(��K)ل أ()د " ا
أو " ا�)ن �)ر�م"�)ل " ا�)ن آدم"وإن ��ن - �د �ن إ���د  �$� �ن �
)/ ا����)وت ا�)� � )ر �)��ن، ��H)� - ُ�)د+� . ا���س

  ).��15:3و�ن " ( ��ل ا��رأة"


� ا�ر�ل وا��رأة +�� ا��واء، =�
)� �)دل +�)� ا���)�ن +��)/" ا����ن"- ُ�%$د ����/ )  ب(�. ا�ر�ل و(ده، �ل ُ�%$د 
�ـ N�ن ا����ن"�����/ ا�����و$)�4 " ا�ن آدم"- ُ�4
م ��
� أ�� " ا ،�(
�Kن ا���)���/ و��(��ل أ�� ا�)ن ا���)�ن +��)/، أو ا

  .���@�س ��
� =�ل ا=�ذ ���$رھ�ا

، �ذ�ك ھ��ك أ���ء �K�رون ����س، ��ن "ا�ن �"��� أن ھ��ك أ���ء �K�ر�ن F، و��ن ا����N و(ده ھو : أ��را �%ول)  ج(
ا����)ن "و�دل �ل ا�%را9ن +�� أ�� *$د �� . و�ذ�ك ھو و(ده أط�ق ھذا ا��%ب +�� ���4. "ا�ن ا����ن"ا����N و(ده ھو 

F"  ط��� " � �����"أو� )�50:7و*�  (و���N ا��:ص وا��:م  )�7:2ر*س  (=�� أ+�ن أ�� �و$�4 ا�ن ا����ن �4Mر ا�
�ط�9/ (��ة رو(�/ أ�د�/ ���و��)ر  )��27:16)�  (و��)�زي �)ل وا()د (�)ب أ+���)�  )25:5�و(�)�  (و��ط� ا=�وات 


� إ- ��ا�ن "�ت $دق ھذه ا�(%�%/ أن ا��
ود ا�����وا �ن �:م ا����N أن ��%ب و��� �K. ذ�ك �ن ا=+��ل ا��� - �%وم 
�و(�))� " ( ؟!�))ن ھ))و ھ))ذا ا�))ن ا���))�ن:" ���))� ��))ر ا����))� ا�))ذي ���))�در ا�))� ا�))ذھن، ��))@�وه �))رة �))� (�))رة "ا���))�ن
  ".ا�ن �"��� ھو ��" ا�ن ا����ن"و�� ��ن ��(�رة أن ��د ���- ا�� �4و�
م، �و ���وا *د +��وا أن ). 34:12

وذ�ك ( ، "آدم ا=��ر"، ��ن �ط�ق +��� ا�م "ا�ن آدم"أ��C إن ا����ب ا��%دس وإن ��ن - �ط�ق +�� ا����N ا�م و�%ول 
�/ ا�� �ر�زه ���ن ا����ن، ا��%�م �� ا�ز��ن �)ن �)�ن ا=�)وات رأ�)� ������/ ا�� �ر�زه ��=*�وم ا=ز��، �ل �������س 

���/ �6)� إ����� (%�%������6 ا�ذ�ن �ؤ��ون �%�����/ ا����/، �[دم ا=ول ھو رأس آدم ا=ول �ن (�ث ا�ر���/ وا��� ، وھذا �

م�
م، أ�� ا����N أو آدم ا=��ر �
و رأس ا�� )ر ا�رو()� و�)�9�و��)ن  )��ن �)� �)�ن آدم ا=ول وآدم . ا�� ر ا���دي و��9

�ط��9�� أورث ا��ط�9/ ����� و��ب +��
م ����� *�Cء ا��)وت ا=�)دي، ا=��ر �ن (�ث ���Y9 ا�ر���/ وا�����/، ��=ول 
�)ره، �)��ن ا���)�ن ا����)ل ��)رر ���)6 ا�)ذ�ن �ر��ط)ون �)� ". �)� آدم ��)وت ا����)6:" و�ذ�ك *�)ل �)��و(��� N�(أ�)� ا���

ز ا���)�N أ�)� �)ن (�)ث �ر�)). �22:15ور�K)وس 1" ( �� ا���)�N �)ُ�(�� ا����)6:" ������ن ا�%���، و�ذ�ك *�ل ���و(�
�ق �)� و�)وده >دم ا=ول، =�)� ���%)� و����)�، و�)ذ�ك ��)ن ا����)� +�)� ا�(%�%)/ أن ُ�%)�ل إن �%)ب �(� ��H� ،ن "ا=ز��(�ا

�ٌن �ن أ���ء آدم �ا�ذي أط�%� ا����N +�� ���4، *$د �� أ�
" ا����ن.  

��$';, ��;ذي أ$';, �;)  "إ�;) )  أ( �ل ��;) ���4ذا 9، "" ����" أو " ""إن ��ن ا����� ھو ا-ن " -���5 " ـ   14
�ون " ا��ل 4 ا��ل� � &����؟ ��س أ�د  :" و���ذا �9ل �����و�) ب) (28:15�ور�1وس 1"( ا��ل، ����ذا �د�و

و��;�ذا 9;�ل -�!�;) �;ن ) د) ( 22:2أ��;�ل " ( ر(;ل" و��;�ذا �9;ل �;) ) ج) (��16:19;5 " ( &���� إF وا�د وھو "
�� ا�;ذ�ن 4; ا��;��ء، وF ا�-;ن، إF ا7ب:" ا����م ���� ا�� �ءK+ا�� Fد، و�ر*س " ( وأ�� ��ك ا����� 4+ ���م - � أ(�

���K:" و���ذا �9ل) ھـ) (32:13 �!�، -;ل ��;�F .. �K أ9در أن أ��ل �ن �K�;�و9د �ز�ُت �ن ا����ء �;�س ���;ل �
�  ھذه ھ ا����ة ا�-د�� أن ��ر4وك أ�ت ا��) :" �Nب و���ذا �9ل) و) (�8:6و��� ، �30:5و��� " (ا�ذي أر��
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  ؟ ")�3:17و��� " ( ا����� و�دك، و��وع ا����� ا�ذي أر���)

�ن ا���))�ن ھ))و ا�و�))�ط �))�ن � وا��))��م، و�))ذ�ك *))�م و�%))وم و�))�%وم ����))6 ا=+�))�ل ا��))� ��ط�))ب  )أ  (: ا�;;رد�((� N�((ا���
��� �ذ�ك ���6 ا=+��ل ا��)� ��ط�)ب ا�و�)�ط/، - ��%)� ��و�)�ط و+�د�� ���
�. ا�و��ط/ ��ن � وا����م� �
/ ا����م، و���

) N�ا��� ����/ ا�)� ا�:ھ)وت *�)ل ��)ق ��9ذ +�
� ���ل ��د، و�ذ�ك ��(����� ��M( � وأ �%ط �ر�زه ا=ز�� ا�)ذي �)�ن�و��
�و�))ود ��))د �:9))ق ��))��ف � ))���9، ھ))و ا��))ل �))� ا��))ل، أي دون أن ��))ون �))� ا) أو ا�:ھ))وت( ا��))��م، و�))ذ�ك ��))ون � 

�
و�ن ھذا ��NC ��� أن �Cوع ا��ن �hب �� �
��/ . و�(��ج ا�� *��م أ*�وم ا��ن �دور ا�و��ط/ �� 64 ��
� أو ��4ر +�
أ�)� �و$)�4 ا��)ن ا=ز�)�، �
)و وا>ب وا()د، . ا�دھور �)��ون �%)ط �و$)�4 ا�)ن ا���)�ن ا�و�)�ط �)�ن ا�:ھ)وت وا��)��م


� ا��� ���ق �� � ���ق وا��را�/ ا�������ت $)(/ ذ�)ك أن ا>�)/ - �%)ول .��>ب ھ� K� ا��)ل �)�  ا7ب�)� ��)ون :" و���
  .��� �دل +�� أ�� - �رق ��ن أ*�وم وآ�ر �� ا�:ھوت +�� ا�ط:ق" ا��ل �� ا��ل " �� ��ون:" �ل �%ول" ا��ل

�%و�� �����و���م ��ِف   )ب( N�ا�$:ح أو ا�:ھوت " ؟ ��س أ(د $��(� إ- وا(د وھو ����ذا �د+و�� $��(�:" ا���  

+ن ���4، �ل ��طب ا����و�� +�� أ��س ا+�%�ده ���، =ن ا����و�� �م ��ن ���%د أن ا����N ھو �، �ل ��ن ���%د أ�)� 
�)�N ھ)ذه ا�4ر$)/، ��)� �)���
ز ا��). ا�ذ�ن ا+��د ا��
ود أن ُ���دوا إ��
م ا�$:ح وا�C4��/ �زا��( ���م �ن ����� ا�د�ن 

�/ ا��� �$(N ا+�%�ده �� ھؤ-ء ا������ن�����إن ��)ت �ظ)ن أ�)� ��)رد : و�@�� �%)ول �)�. ا��
ز ��رھ�، وأ��ب ����9 

م ����
م، �
م �ط�ة �ط����@����م، ��+�م أ�� ��س ھ��ك ���م $��N +�� ا�ط:ق، إذ أن ���6 ا���س إن �م ��و�وا �ط�ة 

أ�� ا����N، �ن �
/ �� ھو �� ذا�)�، �
)و . �وى � و(ده" $��N"��9ن ���(ق أن ُ�%�ل +�� إ��  ���س ھ��ك. وأ���رھم

ذه ا�(%�%/ �%د *�ل +ن �N��$ .��4 �ل ا�$:ح�
د )11:10�و(�� " ( أ�� ا�را+� ا�$��N:" و*د  
د �� ا���د (  �(�� ،


� �:��ذه ا�ذ�ن +� وا ��� و+ر�وه�22:2�طرس 1(" �4ل �ط�9/، و- ُو�د �� ��� ��ر�م �:" �%�ل �طرس +�� إ��. ( ،
�را���ن " ( *دوس �:  ر و- د�س، *د ا�4$ل +ن ا��ط�ة و$�ر أ+�� �ن ا���وات" و*�ل �و�س +�� إ�� +26:7 .( -

�ط�9)/؟:" �ل إن أ+داءه أ��C �م ��دوا ��� +�)/ وا()دة، ���)د�� �)@�
م �)رة �(�+ �(�����)م ) 46:8�و(�)� " ( �)ن �)��م �
، ��=��K)/ )ذي ھ)و +)�ن ا�$):حا�)( �ط6 وا(د ��
م أن �ذ�ر �� �ط�9/ وا(دة، أ�� +ن �%����� إ��ءة ا���س ���(��ن ��

  ). 34:  �23و*� "(  �� ا���ه ا�4ر �
م =�
م - ����ون ��ذا ���4ون: " +�� ذ�ك �K�رة و���4 ��
� *و�� 

ا��)�9ن "�%د ُ��)ب +�)� أ�)� " ا�ن �"أ�� �ن �
/ �و�� ". ���نا�ن ا�"�ن �
/ �و�� " ر�ل" ُ��ب +ن ا����N أ�� )  ج(
��ر�� ا�� ا=�د� �
  ).�16:3��و�Kوس 1" (� ا�ظ�ھر �� ا���د"، وأ�� )5:9رو��/ " ( +�� ا��ل إ�

�و$�4 )  د (  N�ن ا����ن"�م ��ن ا�����ش ���م ز��ن ا�%�Cء ا����م، =�� �)ن ھ)ذه ا���(�)/ �)�ن *)د أ��)� ��4)� و+)" ا
�%د ��ن ���م ز�ن ا�%�Cء ا����م، و����� أز-، وا�د��ل +�)� ذ�)ك أ�)� " ا�ن �"أ�� �و$�4 . +�� ا=رض ����Hن �(دود
�:ء ا����N ���4، - ُ�راد �� ��رده �ن -ھو�� . )41ـ 4:24ا*رأ ���  . (ذ�ر +:���� وا(دة �وا(دةH�)  ن ا�:ھوت=

�ل ُ�راد �� �%ط ���ز�)� +)ن ا���)�زات ا�:ھ)وت ا�����)/ ا��)�ھرة، ���)�ط�6  )�ن ذا����ھو ذا����، و- ���ن أن ���رد أ(د 
  .ا���س أن �د�وا ��� و��وا�%وا ���

�و$�4   )ھـ( N�ن ا����ن"�م ��ن ا������)�ن ���)ل �)ل  )�ء  "ا�)ن �"�%در أن ���)ل �)ن ��4)�  )��9، أ�)� �و$)�4  "ا

� إرادة ������ �)�د إن أردت �%)در أن  ":��K: +�د�� ��ءه �رة أ�رص *�9:. ا=*�و��ن ا>�ر�ن�Hراد�� ا�ذا��/، ا��� ھ� 

  .)���3:8  (، و��و*ت ذھب +�� �ر$� "أر�د ��ط
ر ":أ���� +�� ا�4ور "�ط
ر��

و*و�)� ھ)ذا ھ)و +)�ن . ��س �و$�4 ا�ن �، �ل �و$)�4 ا�)ن ا���)�ن "أ�ت ا��� ا�(%�%� و(دك :"*�ل ا����h� Nب  )و (
$دق وا�$واب، =�� ��س ھ��ك إ- إ�� وا(د، وھو � أو ا�:ھوت - ُ�درك �� ذا�� �)ل ُ�)درك �)� ����)�، و����)� ھ)و ا�

و�ظرا =ن ا�:ھوت وا(د وو(�د و- ���زأ أو ���4ك +�� ا�ط:ق، ��ل أ*�وم �ن ا=*)���م . وا��ن وا�روح ا�%دسا>ب 
�)�>ب ھ)و ا��)� ا�(%�%)�، وا��)ن ھ)و . وت، وإذن ��ل ��
م ھو ا��)� ا�(%�%)�*�9م ��ل �لء ا�:ھ) إن ��ز ھذا ا�����ر( 

و�ذ�ك أ+�ن ا����ب ا��%دس أن ا>ب ھو �، وا��ن . ا��� ا�(%�%�، وا�روح ا�%دس ھو ا��� ا�(%�%�، و��
م ا��� ا�(%�%�
  .وح ا�%دس ھو � ھو �، وا�ر

��))/ �))6 "ا��))� ا�(%�%))�"و*و�))� �%����
))�م"أو " ��))� ا���))���ا"، �ا�))ذي �))�ن �))� +%))ول ا��
))ود " � ا��())�ط �))���Mوض وا�
F��ب ا��)ؤ���ن �)� ��)� �()ب =ن ا�ذي - ��رف � �)�>ب ا�)ذي �(). و+%ول ا�4�:4/ ا�ذ�ن ���وا �%و�ون إ�
م �ؤ��ون 

9���
�ما=ب أ������� �(�ط� ����Mوض وا� ��9�� �� /������  .�، �ظل � 

  �دل +�� و(دة ا=*���م �� ا�:ھوت، و+دم و�ود أي ����ز ��ن أ(دھم وا>�ر، أن ا����N أ+�ن �� *و�� ا����ق  و���
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أي ��ر�/  (ذ�ره أن ا�(��ة ا=�د�/ ���ت ��و*4/ +�� ��ر�/ ا>ب +�� ا�4راد، �ل +�� ��ر��� ��-ر���ط �6 ��ر��� ھو 
N�د� "�%د *�ل . )ا����وھ)ذا . "ا�)ذي أر�)��� و��وع ا���;��/، أن ��ر�وك أ�ت ا��� ا�(%�%� و(دك وھذه ھ� ا�(��ة ا=

�و(دة ا��ن �6 ا>ب �� ا�:ھوت �ل ا���4ق�� ��4ق  /$��=ن ا�(��ة ا=�د�/ ھ� �� ��ر�/ �، . �6 ا�(%�9ق ا��
�/ ا�
 N�رة ��ر�)/ أن � ا�ذي *�ل أن � رق �ور �ن ظ��/، ھ"و- ���ن ��ر�/ � إ- �� ا����(�� ،�(��و ا�ذي أ رق �)� *�و

N�وس 2(  "��د � �� و�� ��وع ا���K�6:4ور�.(  

و*د ��دو ھذه ا�(%�%/ Cد ا��%ل، ���
� �� ا�وا*6 ���ت Cده، �ل أ��� �ن إدرا�)�، إذ أ�
)� ��4)ق �)6 �$)�9ص ذات � 
 أ()دھم ��)ر ا>�)ر إ- أ�
)م وا()د �)� ا�:ھ)وت، =ن و(دا���� ����/، و������
� أ*���م، وا=*)���م وإن �)�ن. �ل ا���4ق

  . ط:قوا�:ھوت - ���زأ أو ���4ك +�� ا�

�
و��� ��ن � ھو ا>ب وا��ن وا�)روح ا�%)دس، . إن ا�(��ة ا=�د�/ ھ� ���ر�/ �، =�� �$در ا�(��ة، �ل ھو ا�(��ة +��
وأن ا�)روح ) 2:1�و(�)� 1( وأن ا��ن ھ)و ا�(�)�ة ا=�د�)/ ، )20:5�و(�� 1( �%د أ+�ن ا�و(� أن ا>ب ھو ا�(��ة ا=�د�/ 

  ).20:8رو��/ ( ا�%دس ھو روح ا�(��ة 

�ن، d� ل ���)�ه ا�()�ده ��)� �)� ا��ط)ف و�%د  ذ�ر�� ���� ��ف، أن إر��ل ا>ب(���س ���)�ه أن ا>ب أ�C)ل �)ن ا��)ن، 
� ر��و�� ا����ن �:ھوت ��ذ ا= "ا��ن"و�ل �� �� ا=�ر أن . +�� ا�� ر�� ��:+H�  .زل، ھو و(ده ا�ذي �%وم 

  "ھل ����ق وFدة " �ن ا�رأة، �, 9دا��) ����5؟" ـ   15

��ق � ا��رأة ��� ��ق ا�ر�ل، و��� أن � ط�ھر و- �$در +ن ا�ط�ھر إ- �ل ط
�رة، إذن �: ����/ �� ا��رأة : ا�رد
+ � ��
%����$/ �� و-دة . ���أو ا�ر�ل �ن (�ث ��و��
�� ا���دي ا�ذي  /4$��C: +ن ذ�ك، �Hن � ��ن *د �د�ل 
�%و��  �
�رو(� وظ�� �
  .، �: ���ل �
ذا ا�+�راض +�� ا�ط:ق)�35:1و*�  (ا����N �ن ا��ذراء، �%د (ل +��

و�;روره  رأة،إن ��ن وF -د �ن �(�د "، ���4ذا �م �ظ ر 4 ا����م ر(+ ���ل ا���و -;دF �;ن وFد�;) �;ن إ�; "ـ   16
  ."ا�� �م �!�ل �4 � ���K �ذ�ورا؟ 4 أدوار ا�ط!و�� وا�&-5


� � �<�راد وا�������ت، ���ن �ن ا��د�
� أن �ظ
ر ا����N ) أ : ( ا�رد�Cا���و وا��%دم ھ�� ا�ُ��/ ا��� و ) �Cو*د ر
�)ول ط4: ��درج �� ا���و *��/ و+%:، و��درج ��� ا����+/ ا��(�ط) أن ��ون إ�����%� ��
��(�� @(�
�� �%ظ/ وو+�)�، �� /

وأ�)� ��)وع  ��)�ن  ":و*د أ �ر ا����ب ا��%دس ا�� ھ)ذه ا�(%�%)/، �%)�ل +�)� �و$)�4 ا�)ن ا���)�ن. ا����N وا�����ع إ���
  .)�52:2و*�  ( "��%دم �� ا�(��/ وا�%��/ وا����/ +�د � وا���س

د إ+:ن ذا�� ���، �ل ا��(�د ا��وھري ��)�، ���)ون ا�)رأس ا�H� �(��4ذا +ر��� أن �رض � �ن ا����د �م ��ن ��ر)  ب(
��� إ��� و�و (أو ا�(%�%� ������ ������
)� �طا�د�� ��)�، *)د ور�K)� ا�ط���)/ ا��+و�C +ن آدم ا=ر�C ا�ذي �� �(�K9)/، وور

� �)و �)�ن *)د ظ
)ر �)� ا��)��م ، (�� ���ط�6 �دور�� أن ��(د ��F ا�(�دا +���� (%�%��، ا�C)N ��)� أ�))*�Cء ا��وت ا=�دي
 /(���������ر آ�ر ظ
ر ��� دون أن �@�ذ ��دا �ن �����، ���ن *د ظل �ر��� +�� و��4ر*)� ��)�، و���ر�: ���ل ا���و، أو 

�����و-دة �ن ����� ا�(د ��)�، و�(�)م �ر�)زه $)�ر رأ�)�� . ��� ��ن رأ�� ���، و��� ��ن ��� �(ن $�/ ����/  ��C4����ن 
�دور�� أن ��(د �� ا�(�د ا=�$�ن ����ر�/، و�ذ�ك �(%%ت أ�را�C ا�����/ �ن ا����دوو����، وأ ��� N�$.  

���;ب �;, ��-�;) ��-�;ر  "ـ   17�� F �;� ب $;�ص، وھ;ذا�;�أ��س �(�د " �ن (�س $�ص �ن ا���س �!�;د ���;زه �
  ."أ(���ن

���4)� ��)د �)ن  )�ب آ�)ر، و�)� ھ)ذه ا�(��)/ ��)ون *)د  ���ذ � ����4 ��دا �ن ا��
ود، ���ن *د ا��)ذ�و �م   )أ  (: ا�رد
��� أن ا�د+�ء �)@ن . ���د أ��C �ن ��س ��ص دون ��ره �ن ا=���س، و�ذ�ك �Hن ھذا ا�+�راض - ���ل �� إط:*�

� ر أ����ن، *د د�ت ا�(%�%/ ا�وا*�/ +�� +دم $)د*�، =��)� إذا �ط���)��� ��� ���د � �ن ��س ��ص - �����ب �6 �(
�%)د  )�ل �H(�)��� ���)6 ا��)�س +�)� ا�)�:ف . ا�� (��ة ا����N +�� ا=رض و�د�� أ�� ��ن �()ب ا����)6 +�)� ا��)واء

"     وأ�)� أر�(�)م) �)دون ا�)���Kء( ����وا ا�ّ� �� ���6 ا������ن وا�K%��)� ا=(�)�ل :" ، و��ن ���د�
م)�16:17و*� ( أ����
م 
��M أن آ�)� ���)ك أ�C)� ���)�6 ). أي (ظ�رة ا��
ود( �ن ھذه ا�(ظ�رة  �� �راف أ�ر ���ت:" و*�ل). ���28:11 ( ��

) أي ا��
)ود وا=�)م( ��)ل ا��K)�ن "و�ذ�ك *�ل ا�و(� +�� إ�)� ). 16:10�و" ( $و��، و��ون ر+�/ وا(دة وراع وا(د
  ���4 إ�����  وا(دا، و�%ض (�9ط ا����ج ا���و�ط، ��ط: ���ده ���وس ا�و$��� �� �را9ض، ��� ���ق ا��K�ن ��

�د (ر" �Hن ��� : و*�ل أ��C). 14:2أ��س " ( وا(دا �د�دا+ ،�K��� ري��ل " ��س �و���� و�
ودي، ���ن و�ر�/، �ر  
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��ن ��وع �
ود��، و�6 ذ�ك ��ن :" و*د أدرك ھذه ا�(%�%/ ا=���ذ ����ر ا��
ودي، �%�ل). �11:3و�و�� ( ا����6 وا(د 
�ل ����6 ا��)�س " ا�ن �"ا����N ھو :" رهو*�ل ��". �ن ��س ا�� ر ����� ،/$��وھو ��س ��$ر ��ص أو ����+/ 

�))ل ��ط))� �))ل " ا���))�ن ا��))����" ا���))�N (%))� :" و*))�ل آ�))ر". و���))6 ا��$))ور ،/(($��=�))� �))م ��($))ر C))�ن ھ�9))/ 
ا�)ن " / �)� ذ�)ك �%)د �)�ن و- �را�)". ا�(وا�ز ا��%��د�/ وا�����+�/ وا������/ وا�����/، وأ(ب �)ل ا��)�س �): ا�)���Kء

  ".ا�ن ا������/"أو " ا����ن

+ن ذ�ك �Hن ا�����م ا�ذي أ�� �� ا���)�N، �)�س �����)� - ����)ر ��4�)ذه �وا�)ط/ ���+)/ دون ��رھ)�، أو �)� �C: )  ب(
ة �)� أو*)�ت ��K: �)م �)@�ر ا��)�س ���$):. أز��/ دون �واھ�، �ل ����ر ��4�ذه �وا�ط/ �ل ا���س �� �ل ا��:د وا=و*�ت

��$/، �ر��ط/ ���+�ت ا��
�ر وا���ل، و�م �(�ل �
م ���ول ��ض ا=ط��/ دون ا=�رى، و�م �(دد �
م �وا+�د ���وا�)م 
ا�(�ل �6 ا��
ود ا�ذ�ن +� وا �)� ��ط%)/ �Mرا��)/ �()ددة، �)ل  *�ت ا�($�د وأو�� ا�%�ر، ��� ��نوا=+��د، �ر��ط/ �@و

وأن �� �د�ل ا�4م - ُ���س ا����ن، �ل �� ��رج ���، =ن �)ن ا�4)م ��)رج ) �1:18و*�  (أ�رھم أن �$�وا �� �ل (�ن 
وط�)ب �)�
م +�)� ��)�ن ر�)و��، أن ��)ون (�)��
م ��
)� أ+�)�دا رو(�)/، ). ��35:12)� ( أ*وال ا� ر ا��� ھ� ا�����)/ 

���)� - ���)ن ��4�)ذه �)� �):د و�)ذ�ك �)Hن ��). �8:5ور�K)وس 1( ����� ��
� ا�%دا�/ وا�ط
)�رة وا�$)�/ ا�(%�%�)/ �)6 � 
���ط�ن و(دھ�، �ل ���)ن ��4�)ذه أ�C)� �)� ا��
)�ت ا�%ط��)/ ا��)� �M�)ب +�
)� ا� )�س �$)ف ا��)�م، و�M�)ب +�
)� ا�%�)ر 

  .ا��$ف ا>�ر، ��� ���ن ��4�ذه �� ا��
�ت ا�%�(�/ ا��� - زرع ��
� و- ($�د

  ".رھم �ن ا�-�ر؟���ذا ا$��ر ا����� أن ��(�د �ن ا�� ود، دون �3" ـ   18

وإن �)�ن ھ�))�ك �C)ل =())د +�)� ا>�)ر +�))ده، �)@�%� ا��))�س . ط��)� �))�س ھ�)�ك �C)ل ��))�س +�)� ا>�))ر +�)د �: ا�;رد

م، =�� ��س �دى � �(���ة �Cر �)� أي أ�)/ ). �6:2:ط�/ ( أ��
ذه ا�(%�%/ �%�ل إن �ل �ن �$�6 ا��و*د  
د ا�و(� 

��%)وب ( و�د أن إ�راھ�م أ�%� ا���س ا�ذ�ن +� وا �� ����، ا���ره ود+�ه ���: �� و��� ). 35:10أ+��ل ( �%�ول +�ده 
و�ظرا ). ��3:12و�ن ( ، Kم ا��ذه و���/ �+:ن ا��� ��ن ا���س، وو+ده �@ن �� ���� �����رك �ل أ�م ا=رض )23:2

إ�راھ�م �� ا�و*ت ا�)ذي ا��(�)��،  =ن � - ���M و- ���� و+دا �ن و+وده �
�� ط�ل +��� ا�ز�ن، ا$ط�4 �ن ذر�/
  .���ة، أ*ل �� ُ�%�ل +�
� إ�
� أط
ر ا��4��ت �����د ��
� و���رك �ل أ�م ا=رض ��� و+د �ن *�ل

�Hذا �@���� (��ة ا����N +�� ا=رض، و�د�� أ�� وإن ��ن *د ���د �)ن ا��
)ود ���)�ب ا��)ذ�ور، إ- أ�)� �)�ن ���)ردا �)ن 
�روا�ط ا����9�/ ا��� ھ� �ن أ*وى ا�روا�ط وأد*
�، ��ل +:*��� ���ت �)�ن � وا��)�س �$)4/ ا�����/ ا��
ود�/، �ل و�ن ا


م "أ�)ك وأ�و�))ك �ط��و�)ك ":��)K: +�))د�� *)�ل �))� �)رة �4))ر �)ن ا��))�س. +��)/�K))م �ظ)ر ا�))�  "!�)ن أ�))� وإ�)و�� ": أ�))�
. )�35:3)ر*س  ( "ھ)و أ�)� وأ��)� وأ�)�ھ� أ�� وأ�و��، =ن �ن �$�6 � �9/ �،  ":ا��ؤ���ن ا������ن (و�� و*�ل

�((� /((�9�* �

�� ":و��))� ر��))ت ا�))رأة $))و���((Cد��ن ا��))ذ�ن ر((Kطن ا�))ذي (��))ك وا��((�� ��
))�  "ط))و��))ل ط))و�� ��))ذ�ن  "أ��
��ف �ط�)ب ��)� �)�ء �� )رب، وأ�)ت �
)ودي  ":و��� ا+�ر��C ا����ر�/. )�27:11و*�  ( "����ون �:م � و�(4ظو��


� و���
رھ)�،  )9:4�و(��  ( "ن ا��
ود - �����ون ا����ر��نوأ�� ا�رأة ���ر�/، =���م ��را�6 +ن ا�(د�ث ��
�، أو �و

� �))ن ا��ط��)� ا��))� ���)ت ��ر*)/ ��
))�، و�%ودھ)� ا�))� (�)�ة ا�ط
)ر وا��4))�ف($���� �(
�� �((K�د) ل وا$)ل(�و�)ذ�ك *))�ل . 

ب ا���د، ��ن ا>ن - ��ر�)� ��)د �� ا����N (�وإن ��� *د +ر�. إذا �(ن �ن ا>ن - ��رف أ(دا (�ب ا���د ":ا�ر�ول

و ���%/ �د�دة) أي أ(د �: ا����Kء (إذا إن ��ن أ(د ). (�ب ا���د( � ،N�وس 2 ( "�� ا���(Kل . )17، �16:5ور�(
�

��د ھذا ا���Cح، �و�د ���ل �d+�راض ا��ذ�ور؟.!  

��، ��;5 �;راه (��;, ا��;�س إذا ��ن ا����� ھو "، ���4ذا ظ ر 4 أ���ن ��دودة، و" ـ   19��م �ظ ر 4 (��, ا��
  ".و�ؤ��وا -)؟

إذا ر���� ا�� ا��$ر ا�ذي +�ش ��� ا���)�N +�)� ا=رض، و�)د�� أن ا� )�ب ا�و(�)د ا�)ذي �)�ن �)ؤ�ن �)�F إ����)� : ا�رد
��ت *د ُو�دت ���$� �ن �ل ز�l ھو  �ب ا��
ود، إذ أن ا� �وب ا=�رى ���ت ���د ا��وا�ب وا=و�Kن و��رھ�، وإن �


� ��رة +ن �، �Hن ھذه ا��4رة ���ت ��ر $(�(/ أو ��*$/، ��)�ن �)ن ا����)ذر +�)� ھ)ذه ا� )�وب أن �%�)ل C���دى 
�
���  .ا����F�� N ا���@�س، �و ��ن *د ظ
ر 

�و�4$  N�ر ا���
ن ��، و��ن �)ن ��ن ا��
ود، =�
م أ*رب ا���س ا�� ا����" � ا���@�س" و�ذ�ك ��ن �ن ا��د�
� أن �ظ

م (�� ��ر�وه (ق ا���ر�/، و�ؤ��وا �� �ل ا����ن���+�� ا�ر�م �ن ا=د�/ ( و��ن ��� ر�Cوه . ا��د�
� أ��C أن �ظل 

�ت (%�%/ ذا��K� ر�/ ا�������
م أ ��$� ���وا أ�Kر ا���دادا �ن ��رھم ���ر��� وا��وا�ق ) ا������/ وا����  ا���ر �ن 
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م و�����
م، (�� +ر�وا ��د *����� �ن ��ن ا=�وات (%�%/ ذا�� �ل ا���ر�/ ���، و*�C �دة طو��/�  Kم ��4
م . �� �در�

 �(C�ل وا�)� �)ل ا=�)م أ(���)د أن أ�)دھم ��واھ)ب )��19:28)� ( ��د ذ�ك أن �(��وا ر����� ��س ا�� ا��
)ود و()دھم،  ،
�
�ت $دق ا�ر���/ ا��� �(��و�K� ،/�ب �م ��ض ا�%. ���ز�رن ا=ول (�)� ���)ت ��ر�)/ ا���)�N *)د ا�� )رت و�
ذا ا��

���رد ا����داة ����H �� ���6 أ�زاء ا����ورة، +�� ا�ر�م �ن ���رض ������ �6 ط��69 ا���س وأھوا9
م، ا=�)ر ا�)ذي 
  .�م �(دث �ظ�ره +�� ا�ط:ق

�) 1(وإذا أ��4C ا�� ذ�ك  ،�
ل أن �K�ر�ن �م �روه إط:*� أن ���ط�ن ا��� ظ
ر ��
� ا����N، �م �ره �ل  �ص �ن ����
أن ��ر�)/ � �)� ا���)�N - ) 2(و. وأ�� �و ��ن *د ا��%ل ا�� �ل �):د ا��)��م، ��)�ن �K�)رون أ�C)� �)ن �)���
� - �رو�)�

���%�ب ��و�� ھذه ا�(��/ ���وي ا�ذ�ن رأوه وا�ذ�ن �م �روه إن ���وا *د آ��وا . ��و*ف +�� رؤ��� �����ن �ل +�� ا����ن 
���NC ��� أن ھذا ا�+�راض - ���ل �� +�� ا�ط:ق، =ن ��ر�/ ا����N ���)ت *)د ا�� )رت �وا�)ط/ . �م �ؤ��وا �� أو

  .�:��ذه �� ���6 ا��:د، �� �رھ/ و��زة

إن �(�د "، إ�� أن �ظل ا�5 آ$ر ا�دھور �4دوم 4واKده، وإ�� أن ��ون ھ��ك �-رر ����;, (�;ل $;�ص -رؤ��;) " ـ   20
  ".ون �3ره �ن ا�(��ل4 ا�(�د د

���ر�م �ن ظ
ور � �� ا���د �� ا����م، ورؤ�/ ا���س =+���� و���زا�)�، إ- أن ��ظ�
)م ا�)��ر �)�  )رورھم : ا�رد

م��Kة ا�%دا�/ . وآ��)� ���دون ھذه ا�(��ة أ ر �ن +دم ا���)�ن( و��� أ�� �ر�د أن �%�رن ا����ن  ��، و��)� )=ن ا����ن 

�ل �وا�ط/ ا��$�ل ا�رو(� ��، و��� أن ھذا ا��$)�ل - أن (��ة ا�%دا ،� /%�%)��وا�ط/ ا�*���ع ا��ظري  ��@�� - /�
��و�د +ن ا��ظر إ��� ���ن ا���د ا���ر��/ �)ل +)ن ا��ظ)ر إ��)� ��)�ن ا���)�ن ا���ط��)/، إذن �)�ن �)ن ا��)د�
� أن �%�$)ر 

�)�ت  �$)���  (ا��)��م  ا�رب �� أ�ر ظ
وره �����د +�� ا��)دة ا��)� *C)�ھ� �)�K� ،/(��4ل ا��(� /(���� F وھ)ذه وا�(�)د

)و روح، . ا��:*)/ ا���)د�/ �)ل ا��:*)/ ا�رو(�)/ ت(�� ��)ون +:*)�
م �)� ���) )وإظ
�ر �(��� ا��ط�%/ ��� ر أ����ن�

 �((M��))��روح ���M))� أن ��$))�وا، وا�))ذ�ن �ر�))دون أن ��))�دوا �))� ��))��روح ��� �((�أن ��))�دوا        وا�))ذ�ن �ر�))دون أن ��$))�وا 
  .)24:4�و(��  (

�����د ���، �%د *�ل ��:��ذه �9�%�ا�(ق أ*ول ��م، إ�� ��)ر ��)م :" و�ذ�ك $رح �� ا���د �@��C�/ ا�ط:*� �ن ا����م +�� 
وا�)روح . )7:16�و(�)� ( ��ن إن ذھ�)ت أر�)�� ��)م ). أي ا�روح ا�%دس( أن أ�ط�ق، =�� إن �م أ�ط�ق - �@���م ا���زي 


)�،  )� ـ ذا�)� و�)وع و(دا���)�( س ��� ���ن ��� �� ا���ب ا���Kث �)ن ��)�ب ا�%د�
� و��)�و �ھ)و ا�)ذي ���)م �4و�)�� و�
)ذ
  .وھذا ھو �رض � �ن ا����د. و�(4ظ
� �� (��/ ا��$�ل ��F وا��وا�ق ���

  ".س �ن ا����ول أن �ظل ا�5 ا�-د���وت ا����� $�', ����ون ا�ط-��� ا���م، وھو أن ا���دة ا�5 ا�!��ء، ��4" ـ   21

�(ث ا�����ء، �4ر�ق ���%د أن �� ُ�%�ل +�� إ�� ��)�ء ���)�دة �)�س إ- �M�)ر :" ا�رد 6Cن ا���دة ���4 - �زال �و@�إن ا�%ول 
�
��� ��ع �4%)د �)زءا �%)ط �)ن �وا$) �

� ا�ظ�ھري، و�ر�ق آ�ر �%ول إ���  �� . �(��)Hذا �@���)� ا����)وت ا�)ذي ظ
)ر 

�� �(�م ( N +�� ا=رض، و�د�� أ�� وإن ��ن �Hرادة $�(��، ��ن ��وا�%� �6 *��ون ا�ط���/ ا���م ا����)�$ ��C�إذ أ
(��)/ (�)ب إرادة : ، ���)� *)�م �)ن �)�ن ا=�)وات �(��)/ �4)وق ا�%)وا��ن ا�ط����)/)ھذا ا�%��ون، (�� �4ر ����4 +ن ا��)�س

 � رب، و- ���ب و- ���م، =ن ا����ء ��س ��
)� ��)�ل �<�)ل أو $�(�� ��وا�ق �6 ا����ء، �@$�N ���و�� - �@�ل و-
  ا� رب أو ا���ب أو ا��وم، أو أي +�ل آ�ر �ن ا=+��ل ا���د�/

�Hذا أ��4C ا�� ذ�ك أن أ���د ا��و�� �ُ���ث �و�)� �)ن *�ورھ)� �@��)�د ��)ر *���)/ ���4)�ء، وأ�
)� �)���ل �)� ھ)ذه ا=��)�د 
- ��وز ��� ا�� �ك �ط�%� �� أن ���وت ا����N ��ظل ا�� ا=�د، ���(��)/ ا�رو(�)/ ا��)�  �زاء �� ���ت +��� �� د���ھ�،

  .��وا�ق �6 ا����ء

ُ�)زرع . ُ�زرع �� ���د وُ�%�م �� +)دم ��)�د...  ":و*د أ �ر ا�ر�ول ا�� �وت و*���/ �ل ��د �ن أ���د ا�%د���ن، �%�ل
�ور�K)وس 1..." ( ُ�زرع ���� (�وا��)� وُ�%)�م ��)�� رو(���)� . ةُ�زرع �� �Cف وُ�%�م �� *و. �� ھوان وُ�%�م �� ��د

  ).44ـ 42:15

و-�� أن ا�$�ذ " (�دا �) 9د �دث 4 ز�ن $�ص، إذه F -د أن ��+�;5 ھ;ذا . �ل �� �) -دا��، �) أ�'� � ��� "ـ   22
  ."ا�(�د 4 ز�ن $�ص أ�'�


��/، =ن ھ��ك  واذ �
ذه ا�%�+دةإ��� - ���ط�6 ا�����م �@ن �ل �� �� �دا�/ �� أ�: ا�رد� �C . /Kر�/ (�د �  ��K: ا��4س ا�
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/��
� �
���دة ���ت � ،�C�ن �ن ��ب ا�د�ن وا�4��4/ أ���� ��� �
�دا�/، ��� �

� ا>ن، وإن . أو ������ أن ا=���د ا��� ��
ُ���ث �)ن ر���
)� �و�)� �)�(� �(
ن �)@ن ���)وت ا���)�N *)د �: )� أو *)د و�)ذ�ك - ��)�ل ��ظ). ���ت ��(�ل �)���وت، إ- أ�

وإذا أ��4C ا�� ذ�ك أن �%�ء ���وت ا����N �� ا=�د�/ ��و*ف +��� إدرا��� F، ا�NC ��)� أن ھ)ذا ا�+�)راض - . ��: �
  .���ل �� إط:*�

  "إذا ��ن " ھو ا�ذي �(�د، ���4ذا ُ���ب ا��(�د ا�5 أ9�وم ا�-ن و�ده؟" ـ   23

ھ)و ا�)ذي �%�)ل، و�)� " ا�%��)ل(" �� �%ول ر��ل ا�4��4/، *د ��ون ھو ا�%��ل و*د ��ون أ��C ��ر ا�%��ل �إن ا��4+ل : ا�رد
  ").ا�ذي *�ل ا����د" �وCو+�� ھذا ھو 

ا��))ن ھ)و ا�%��))ل �))�، =�))� �$))��4 ا=*�و��))/ ھ))و ا�))ذي ���))ن � و ا��4+))ل ��))راء ا����))د، وأ*�))وم و��)� �))�ن ا�:ھ))وت ھ))
دون ا=*�)و��ن ا>�)ر�ن " ������)د"وط��� - �Mرب +)ن ����)� أن *�)�م ا��)ن . ھو و(ده ا�ذي ���دو�ظ
ره، �ذ�ك ��ون 

��ب "ا��ن"��س ����ه أ�
�� - ���ط���ن ا����د، =ن ا=*���م وا(د �� ا��وھر ��ل �$�9$� و$���4، إ��� =ن �>� ،
" � *)د ���)د"أو  ،"ا��ن *د ���)د"�ذي ���د، �ُ�%�ل ، ھو ا�ذي ���د �$��4 ا=*�و��/، �ذ�ك ��ون ھو اا����ق ذ�رھ� 

  .أي أ*�وم، ��F ھو ا�ذي �����  =ن �ل أ*�وم ھو � �ذا��، و�ل +�ل �����

�)� ا�:ھ)وت، ���)� +)����ن " ا��)ن"، إ- أ�
�)� �و()د�
�� �)6 أ*�)وم او�6 ذ�ك �Hن ا=*�و��ن ا>�ر�ن وإن ���� �م ����)د
  .)16:48إ ���ء  (، وا�روح ا�%دس أ��C أر��� )37:5�و(��  (أر�ل ا��ن ا�� ا����م  ��>ب. أ��C �� ���ده

وھ;ذا ھ;و  إذا ��ن ا����� F�- ��K�9ھوت وا����وت ���، أ4+ ��ون ا��(ود �) �(ودا �����وت �, ا�+ھ;وت،" ـ   24
  ."ا��رك -���)؟

�))��:ھوت وا����))وت ��))� ھ))و  ))�ص وا())د: ا�;;رد N�((و�))�س " �))@�س� ا��:" ا��� "�((
��))� �%))ول ��))ض " ا���))�ن ا��
و-�C)�ح ھ)ذه ا�(%�%)/ . =ن ���و�� �)�س  �$)� �)واه, ا-ط:ق  ا�
راط%/، و�ذ�ك �Hن ا���ود �� - ُ����ر ِ ر�� +�� 

��ل �%ر�ب �واط��� ا��� �����
م ��� �د�� �ن ��ر : �%ول � �� :��
م و�)�ن ��), �و أن ���� �(���
م ار�)دى ����)� �K)ل ��

م و+�ش ��
م �وا(د ��
م �
ل �M�ر ذ�ك �ن �و�� ا���ك ا����(ق �:�رام , (�� ازال �ل ���6 ����
م +�� , وا���ط �

��ن و�ود ا�� �� ا���د - ���ن ان �%�ل  ��9 �)ن �و�)� ذات � , واذا ��ن ا=�ر �ذ�ك .ط��� �:: وا-(�رام ؟ ا��واب 
  .ا����(ق �����دة وا���ود

���ن ھذه ا�(%�%/ ��ل وCوح و�:ء  و*د أظ
ر N�ل ا���ود �ن ا���س �%د , ا����و  23:  14و  11:  ���2 ( ��ن ��%
 20�و(�� ( ��� ��ن ��%�ل ��
م ا-+�راف �@�� ا�رب وا-�� , �@�ر +�دى ���ق �%د��� ا��� )  52:  24و�و*�  17:  28
, �)و �)م ��)ن ھ)و � , � ��ن �)ن ا����)ن ان ��%�)ل ھ)ذا أو ذاك وط��� �. دون ان ��دى أى �ردد +�� ا-ط:ق ) .  28: 

وا�()�ل أن ا���)�N . - ��)ون ا- ���وھ)� أو ����)را , =ن ا�ذى ��%�ل �ن دو�� ��ودا �ن ا�M�ر أو ا+�را�)� �@�)� ھ)و � 

د ا$د*�ؤه وا+داؤه +�� ا��واء, و��وا6C �ل ا��وا6C, (��م �ل ا�(��/   ���.  
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  ا���1وث
  

 �دل ��5 أن ا7ب ا��5 �ن اF-ن)  37:  �5و��� ( 9ول ا���د ا����� أن ا7ب ار�ل اF-ن ا�5 ا����م  -1

    ����� .  


�9/ واc�� ,/)C ا-�ن ا�� ا����م - ���� �(ر�� �ن ���ن ا�� ���ن  :ا�رد �=ن ا�:ھ)وت . �ل ظ
ورة �� ا����م 
و�م ��ن ��c ا-�ن ��رادة ا>ب ��)�%�/ . ���/ �ن ا-��%�ل �ن ���ن ا�� ���نو����, ��زه �� ذا�� +ن ا��(�ز ����ن 

�ل ��ن ��راد�
�� وارادة ا�روح ا�%دس ���, +ن ارادة ا-�ن . N�ر�)ت: "�%د *�ل ا����:  16�و(�)� " ( �ن +�)د � 
م �(�ب ���/ ان ��ون �, ا�ذى اذ ؤ��ن �� $ورة �: " و*�ل ا�ر�ول +�� . أى �ر�ت ��(ض اراد�� , ).  27

 F -د, ���د�7 – 6:  �2���� "( ���� أ��� ���4 آ�ذا $ورة +. (  

�)�رادة ا>ب وا�)روح ا�%)دس ��)� . أى ا�� أ��� ���4 وأ�ذ $ورة +�د ��(ض اراد��  N�(ا��� c(�� ل �)� , و+ن�(*
 /�� ��  ) . 16:  48أ ���ء ( " وا>ن ا���د ا�رب ار���� ورو(�: " ق م  700ا���د +�� ���ن أ ���ء ا��

 ��
����ل �)����س �)دل +�)� , و�و(دة �وھر ا=*���م ا�K:K/ - ��ون ار��ل ا>ب �:�ن د-�/ +�� و�ود أى ��4وت 
 ��
� ر وا��طف +��
م , �وا�%���  ) أو ����9 ( أ�� ا���ب �� ظ
ور ا-�ن . و�وا�ق ا�روح ا�%دس ��
�� �� ا-ھ���م 

  .��� �ر ��� , ��ر�6 ا�� ا�� ا�ذى ���ن � و�ظ
ره, دون ا=*�و��ن ا>�ر�ن 

  

  .��5 أ�) أ9ل �ن ا7ب ����� )  28:  �14و��� " ( أ-5 أ�ظم ��5: "�دل 9ول ا�����  -2

�%و�� ھذا :ا�رد  N�ن �"ان ا>ب أ+ظم ��� �ن ��(�/ �و��  - �%$د ا����=�� �ن ھذه ا���(�/ " ا��ن ا=ز��"أو " ا
أ�)� �)� ا>ب وا>ب "، و "أ�)� وا>ب وا()د:" �%د *�ل +)ن ��4)�. �� ا�:ھوت ��ل �$�9$� و$���4وا(د �6 ا>ب 

 g��" ن ��)� ��ر�)ون ا>ب"، و "�ن رآ�� �%د رأة ا>ب" ، و(�و���)� �%$)د أن ا>ب أ+ظ)م ". ��)� ��)رم �)�����6 ا�
 N�ن ا����ن" ���، �ن ��(�/ �ون ا�����د ا����ل، ا�ذي ��4ذ ���6 �%�$د � �%د أ��� ���4، وأ�ذ $ورة ا��" ا  

 ) ��=�)� ��)6 �)� +)�ن " � +)��:"أو " ا��%)ل ����4)ل" �� ���)4/ ا�)ن ا��ر�)� " ا���د ا����ل" وُ�%$د �ـ). �7:2��
�
��ل ��4$ /�
+�)� " ا���)د ا����)ل"وا����ب ا��%دس *د �)�ق وأ )�ر ا�)� ذ�)ك، �%)د أط�)ق ا�)م . وا(دة ا�(Cرة ا��

  ).13:52إ ���ء ) ( � ُ�����(��N، ا�ذي ھو ا���د ا��

�/ +ود�� �����
�، و�د�� ا����N ���ن أن ا>ب أ+ظم ��� ��ت $(/ ذ�ك، =��� إذا ر���� ا�� ا>�/ ا����رض K� /��وا�%ر
�

ذه ا��. إ���، ��د إ���م �
�/ ا�4داء ا��� ��ء =دا9��و$�4 و�(ن ���م �ن ا����ب ا��%دس أ�� �� ا���د *د *�م  /�
ا�ن  "

ا�)ن  "، و*�ل )11:18، ��� �10:19و*�  ( "=ن ا�ن ا����ن *د ��ء ��� �ط�ب و���ص �� *د ھ�ك": �%د *�ل "ا����ن
  .)���28:20  ( "ا����ن �م �@ِت �ُ��دم �ل ���ِدم، و���ذل ���4 �د�/ +ن �K�ر�ن

     :، و*و�)�)17:20�و(�)� ( �)� وأ�)��م وإ�
)� وإ�
�)م إ�)� أ$)�د ا�)� أ ":�دل *ول ا���د ا����N ��:��ذه ":)3(ا��راض 
  ."+�� أ�� ��ن وا(دا �ن ا�� ر - أ�Kر و- أ*ل )���46:27  ( "إ�
� إ�
�، ���ذا �ر����؟ "

ا��))�د ا���))�N ھ))و أ())د أ*))���م ا�:ھ))وت، ��))ن ����))ده �))ن ���))�� أ$))�(ت �))� ط����))�ن �����))�ن، ھ�))� ا�:ھ))وت : ا�;;رد
��ن (�ث ا�:ھوت ��ن و- �زال و��ظل ا�� ا=�د ھو � �����، ا�ذي . ����ن ��(د��ن �ل ا��(�دھ���ن ا�ط�. وا����وت

ا��)�9ن +�)� ا��)ل إ�
)� "، وأ�)� )�10:2و�و�)� (  "�(ل �ل �)لء ا�:ھ)وت ��)د�� "- إ�� ���K إط:*�، ����وب أ�� ��� 
د ا���س، و�ذ�ك ��ن �د+و � �ن ھذه ا���(�/ أ�� وإ�
� أ�� �ن (�ث ا����وت ���ن �@(. )5:9رو��/  ( "���ر�� ا�� ا=�د

  .���� ��ن ����� �ن ا��ط�9/ ��وا ����، ا=�ر ا�ذي - ��وا�ر �� إ���ن ��. ��

�ت ا�%ر��/ $دق ھذه ا�(%�%/، K�ُو ،�(

�)�، و�)د�� ا���)�N �%)ول إن � أ�)وه وإ���Hذا ر���� ا�� أو�� ا>���ن ا����)رض 
�/ إ+:�� ������و$�4 ا�ن ا����ن +ن ،����= �
�  .+ود�� إ���، ��د إ���م �
�/ ا�4داء ا��� ��ء �����م ��%��م 

  و��ن *د . وإذا ر���� ا�� ا>�/ ا���K�/ و�د�� ا����N �د+و � إ�
� ��، +�د�� ��ن ���%� +�� ا�$��ب ��4رة +ن ا����ن

  



 103

  

، ��� أن *و�� ��د )=ن ا���4رة ��ون دا��9 �ن �وع ا���4ر +��( ، "ا�ن ا����ن"��N أن ُ���ق +��� �
ذا ا�Mرض �و�4$ 
F ن �، =�)� �)ن ھ)ذه ا���(�)/ وا()د �)6 ا>ب وا�)روح ا�%)دس �)�  "���ذا �ر����؟ ":ذ�ك�H(� �(��دل +�� أ�)� �)م ��ط)ق 

، وھ)� (��)/ و�)وده ��ن ھ�)�ك (��)/ وا()دة �$)N أن ُ��)رك ��
)� �)ن �. ا�:ھوت، و- ا�4$�ل �� +�
�� +�� ا�ط:ق
�ن ا����ن ��%��م �����4�ر +ن ا���س، =ن ا���4ر ��ب أن �6C ���4 �و6C ا�ذ�ن ��4)ر +)�
م �)ن �)ل ا�و�)وه، (�)� H�


م �ط�ة، و���(%ون ا��رك �ن � ا�� ا=�د،  ��N �� ا���)د و��� ��ن ا���س +ن ��ر. ��ون ��4ر�� (%�%�/ و*��و��/��ة أ

م، وأن �(��ل �ل �� ��)�(%و�� �)ن *$)�ص، (�)� �$)�روا أ�)رارا، و�
)م  أن ُ����ر أK���، وأن�+ �Cرك �ن � +و��ُ

  .(ق ا�*�راب �ن � وا����6 ��، إن ھم *��وا ��4ر��، و���وا (���
م �� ������ ���:

ا�;روح ا��;دس،  �ن �9ل ���� ��5 ا-ن ا����ن ُ�/!ر �)، وأ�� �;ن 9;�ل ��;5:" �دل 9ول ا���د ا�����):" 4(ا��راض 
4 ا�7 Fھذا ا����م و 4 F ،(� �4ن ُ�/!ر ) " 5 أن ا�روح ا��دس أ��5 ����� �ن ا�-ن)5��32:12�� ،."  

�رض ا����N �ن ھذه ا>�/ أن ���ن ������� أن ا�ذ�ن �م �ؤ��وا �:ھو�� �ن ا���س ا�ذ�ن ���وا �)� +
)ده، ُ��)��س : ا�رد
F�� م �م �روه
 اأ�� ا�ذ�ن أ��)رو.  ا�ذي - (د ���ده أو �:��، �ل رأوه ����Hن �(دود ��(�ز �(�ز�
م ��ض ا��ذر، =�


)� ���زا�)� وأ�)�دوھ� ا�)� ا� )�ط�ن، ��)�س �
)م +)ذر +�)� ا�ط):ق، =ن *)وة  ��
م *وة�ا�روح ا�%دس ا��� �)�ن ���)ل 
����)ون � ��4)�، و=�
)م أ�C)� �)��وا  ا�روح ا�%دس ���ت ظ�ھرة  �در�/ - �دع ���- �� ك أ��م إ���ن �� �� أ�
� *)وة

�C أو �(�� ا��و��، ��� ��ن ��4ل ا����N ا��ر6 ا���س �� �ل ا��$ور، أن ا� �ط�ن - � �4 ���م ا���م، ��� ���م ���
و�ذ�ك ��ن ا��د�
� أ- ُ�4Mر �
م ذ�ب إ���رھم � �$��� وا�(ط �ن ������، =ن ھذا ا��$رف ر�)ض . �%وة ا�روح ا�%دس

و�ن ��$رف ھ�ذا �طوح ���4 ���)دا +)ن ر(�)/ �، و�(ر�
)� . F وأ+����، وإ$رار +�� +دم ا�ط�+/ ���ط��� ����د
4
م �ن ھذه ا>��ت أن أ*�وم ا�روح ا�%دس أ�Cل �%��� �ن أ*�وم ا��ن. �ن +4وه و�4را���ُ ��@�. ���س ھ��ك ���ل ��ظن، 

�)ن *)�ل ���)/ :" �ن *�ل ���/ +�� ا�ن � ُ�4Mر ��، �)ل *)�ل: �م �%لو��� �دل أ��C +�� $دق ھذه ا�(%�%/ أ�� �� ا���د 
�ن ا����ن، ��ن ��)دو �@()د ا��)�س، و�)ذ�ك �)�ن �)ن ا��(��)ل أن � )"���ن ُ�4Mر ��+�� ا�ن ا�H� ��= ، ���($�ك �)�  


)م، �)و أ�
)م �)م � )�ھدوا و �
م ھذا، �)�ن �)ن ا��)�9ز أن ُ�4M)ر �. +�م ��� ھو ���وب �� ا��وراة +��ا�ذ�ن �م ��ن �د�
م 
�%وة ا�روح ا�%دس �
  .���زا��، ا��� ��ن ����

$ر(ت �ن ��د ا7ب و9د أ��;ت ا�;5 ا��;��م، وأ�';� أ�;رك ا��;��م وأذھ;ب ا�;5 " �دل 9ول ا���د ا����� ):" 5(ا��راض 
  ".د�) ��)ن ا7ب، أو -��-�ر آ$ر ��5 �دم و�، ��5 ا�!&�ل ا�-ن �)�28:16و���  (" ا7ب

��������� ا�����ت : ا�رد N�ر�ت  "ا����
� "أذھب.. أ�رك.. �
����M/ ا��� �4 ������ . - �(�H� ،�(أ�� �ن (�ث ھو �)� ذا�

)ذه ا�(%�%)/، �)ذ�ر +�)د�� �)�ن �و�)ودا �����)د +�)� . ���%ل �ن ���ن ا�� ���ن، =�� - ��(�ز �(�ز�و*د  
د �� ا���د 

، ��� ذ�ر أ�� ��د ا�ط:*� +ن �:��ذه �����)د، )13:3�و(��  (ا����ء ا=رض، أ�� ��ن �� �4س ھذا ا�و*ت �و�ودا �� 

م، ��� ���ون ����K أ��C ا�� ا�%C)�ء ا�)دھر �)6 أن ظ
)وره �)� ��)�ن �)� - �)ؤدي ا�)� ا�4$)��� +)ن �� �K��� ون���

�/ إ���)�، و�)�س  ھو" �� ���ن ��" و*و��� . �@ي (�ل �ن ا=(والا�:ھوت، أو ا�4$��� +ن أ(د ا=*�و��ن ا>�ر�ن، �����
�/ ا�))� �، =ن � - ��(�))ز ���))�ن((�����و- �را�))/ �))� ذ�))ك، ��))وھر ا=*))���م وھ))و ا�:ھ))وت، ��))ر *��))ل ��d%�))�م أو . 

ا���ز9))/، أو ا��(�))ز ���))�ن أو ز�))�ن، �
))م ���))زون أ())دھم +))ن ا>�))ر، ��))�
م وا())د �و(دا��))/ ��))ر *���))/ ����4))ك +�))� 
  .ا�ط:ق

ذا ��ن ا��9��م وا�;دا 4; ا�$&;�Kص وا�&;!�ت، ��4;�ذا ُ��;�ل إن ا7ب �;�ن ��1;ل ا��دا�;�، و�;ذ�ك �;�ن إ):" 6(ا��راض 
�ر�د ا��'�ء ��5 ا�-�ر -�-ب $ط���ھم، وأن ا�-ن ��ن ��1ل ا�ر���، و�ذ�ك ظ ر 4 ا����م و��ت ��5 ا�&��ب �!�رة 

� م؟�."  

     *)���م ا�K:K)/ ـ �و()دة �)وھرھم ـ ��$)4ون ����دا�)/ وا�ر(�)/ ھذا ا�%ول ��س �)� أ�)�س �)� ا���)�ب ا��%)دس، =ن ا=: ا�رد
�در�/ وا(دة  )و��*� ا�$�4ت ا=�رى ( . �����*@� F�� )ن ) و��س أ*�وم وا(د�Kل ا��)�س ا���)و(�- �(ب ا��ط�9)/، و- �%

�(� �(�= ،�(

� �� (C)ر��، و�)� ا�و*)ت ��4)� �()ب ھ)ؤ-ء ا��)�س و��ط)ف +�)�
م ا�)� در�)/ - ()د ��
)م +�)� %��ق و
�
��ل ��ن ����� ��دا�/ � ور(��� ��)�، �%)د و�ذ�ك �Hن ا����N +�� ا�$��ب �م ��ن ����� �ر(�/ � �%ط، . $ور�� � 

�)/ +)ن ا��)�س �(%�%)� ��ر(�)/ ��� �(
��
)ذا ا���)ل =�)� ( *�ل �� ذا�� ���Y9 ا��ط�9)/ �@�)رھ� �(%�%)� ���دا�)/، و*�و*)د �4)رد 

ذه ا�(%�%/ �%�ل)ا=*�وم ا�ذي ���ن ��  ��ن �� ا����N، �$��(� ) أو ا�:ھوت( إن �  ":، و*د  
د ا����ب ا��%دس 

�ط�/ =����، ) ��4رة( ، )�%$د ا���د ا����N( =�� ��ل ا�ذي �م ��رف �ط�/ ... ا����م ����4، ��ر (��ب �
م �ط���ھم  
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�� ا�4داء أ+ظم �ن +��� " ا��ن" �� - ���ل ��ظن �@ن +�ل ��� أ. )21ـ  �19:5ور�Kوس 2 ( "��$�ر �(ن �ر � ���
ا>ب وا�روح ا�%دس ���،  �Hن آ-م ا���4رة �م �%6 +�� ا�:ھوت، �ل +�� ���وت ا����N و(ده، =ن ا�:ھوت ��)ر *��)ل 

�$9�$�
و �)م �%)م �Hن ��ن ا��ن *د �ذل �K@��� .�4ر �@ي �ؤKر ـ ��� أن ا=*���م وا(د �� ا��وھر ��ل $���4 و� ،��+ �
�ذ�ك �����%:ل +ن ا=*�و��ن ا>�ر�ن، �ل ����(�د ��
��، ��>ب �ذ��، و���روح ا=ز�� *دم ھو ���4، و�ذ��.  

�-1;ق �;ن ا7ب ):" 7(ا��راض � (;�، �;دل ��;5 أن ا7ب �;�ن )�26:15و��;� ( 9ول ا���د ا����� �ن ا�روح ا��دس إ
��دس 9د ا�!&ل ��)، وھذا ����رض �, ا��ول -:9�و���)، �ن ا�-9�1) �دل ��5 �و(ودا 9-ل ا�روح ا��دس، وأن ا�روح ا

 ���  ."�, ا��ول -و�دا���) �, ا7ب 4 ا�ز���، و4 $&�Kص ا�+ھوت ا�$رى، �-�� �ذ�ك ����رضأ�) �(رد 9وة، 

�%دس ���ر �ظر�/ ا�$)دور ��س ا�روح ا�%دس ���K%� �ن ا>ب ����� أ�� ��4$ل ��� أو $�در +��، =ن ا����ب ا�: ا�رد

� ا�4�:4/ إ���را �������Kق ا�روح ا�%)دس �
)� . ا��� *�ل ��� /$��". روح ا�()ق ا�)ذي �)ن +�)د ا>ب ���K)ق"أ�� ا>�/ ا�

��رة ا=و�� �دل +�� أن ا>ب ���ق �� و�وده ��روح ا�%)دس، . و ��ن ��ن ا����Kق �ن ا>ب وا����Kق �ن +�د ا>ب����
��4$ل ��� أو $�در +��، ����� ا����رة ا���K�/ �دل +�� أن ا�روح ا�%دس �و�ود �6 ا>ب، Kم ا��Kق أو  وأن روح ا�%دس

  .�ن +�ده �ن ��%�ء ذا��) أو ��=(رى ظ
ر( �رج 

��رة ����
)� ا�����)ر ����M)/ ا��)� " �ن +�د" و- ُ�%$د �ھ�� ���ن ��، =ن ا�:ھوت ��زه +)ن ا���)�ن وا�ز�)�ن، �)ل ُ�%$)د 
�
�)ن "و�)ذ�ك �)رى أن ا���)�رة . 
�، +�� أن ا�روح ا�%دس أ*�وم ��ص، وأ�� ��ن �6 ا>ب *�)ل (�و�)� +�)� ا��)ؤ���ن�4

� " +�د����ا��� ا�ُ����ت �� �و6C آ�ر ��د-�/ +�� و�ود أ*�وم ا��ن �6 ا>ب *�ل ظ
)وره �)� ا��)��م، �%)د ھذه، ھ� 

أ�)� �)ن (�)ث أز��)/ ا�)روح ا�%)دس ). 8:17، 28:16�و(�)� ( " �ن +�د ا>ب) أو ظ
رت( �ر�ت " *�ل �� ا���د �رة 
Kن ���، �%د �(د�����4$�ل ���� ��قوا� �
�+ ��.  

�:(ظ أن ا��4ل ���Kق، ���� �����وم و�� ����
ول، وھذا د��ل آ�ر +�� أن ا>ب �م ��رج ا�روح ا�%)دس �)ن ذا�)�، ��� 
ا=�ر ا�ذي �)دل +�)� أ�)� �)م ��)ن �)زءا �)ن ا>ب، وأ�ر�)�  �ل أن ا�روح ا�%دس ھو ا�ذي �رج أو ظ
ر �ن ��%�ء ذا��،

  .ا>ب �ن ذا��، �ل أ�� ��ن ��� أز-

�)ر +)ن �Hذا ر���� ا�� ا��M/ ا����� - �(
�)K:، ا��)� �)دل +�)�  �out of)� ھ)ذه ا>�)/ �)ـ  "�)ن +�)د"��ز�/ �K:، و�د�� أ�
�ـ  �
وھذا د��ل +�)� أن ا�)روح ا�%)دس �)�س ���K%)� �)ن . "+�د �ن"أي from ا���%�ل �ن ا�دا�ل ا�� ا���رج، �ل ���ر +�

�ن +�ده، ا=�ر ا�ذي �دل +�� أ�� ��ن �@*�و���� ���،  )أو ظ�ھر (ا>ب ����� أ�� ��رج �ن ذا��، �ل ����� أ�� ��رج 
�ل (�و�� +�� ا��ؤ���ن*.  

� ان ا���K*)� - ُ�%$)د �)� ا�4$)��� �)ن ��� أن ا�روح ا�%دس ��ن �6 ا>ب وا��)ن أز-، و��): و�� Cوء ھذه ا�(%�%/ �%ول
أ*�و��/ ا>ب، �)ل �رو�)� أو ظ
)وره �)ن +�)ده، و��)� أن ا���)�ب ا��%)دس *)د +�)ر +)ن ھ)ذا ا���K)�ق �)� �وC)وع آ�)ر 

، )26:15�و(�)�  (، و��� أن ھذا ا�ر��ل، ��� ھ)و ��)�د ا�)� ا>ب، ��)�د أ�C)� ا�)� ا��)ن )26:14�و(��  (���ر��ل 
وإذا ��ن ا=�ر �ذ�ك، . ول إن ا�روح ا�%دس ���Kق �ن +�د ا>ب وا��ن، ����� أ�� ��رج �ن +�دھ��إذن - �ط@ �� ا�%

=ن ا�4)ر�%�ن ا=��)ر�ن - ���%)دان أن . - ��ون ھ��ك ا��:ف ��ن ا=رKوذ�س وا���Kو��ك وا�������ن �� ھذا ا��وCوع
*���م ا�K:K/ وا(د �� ا�:ھوت ��ل �$�9$� و$���4، وأن ا>ب وا��ن *د �K%� ا�روح ا�%دس، �ل �����س ���%دان أن ا=

و�)ذ�ك �)Hن ھ)ذه ا>�)/ - �)دل +�)� +)دم أ*�و��)/ ا�)روح . ا����د ا�� ا�روح ا�%دس ����ه ا�ظ
ور و��س ا�$دور ا����Kق
  .با�%دس أو أ��%�/ ا>ب �� �� ا�و�ود، ��� �%ول ا����رCون، �ل �دل +�� أ*�و���� وو�وده ا����ق �6 ا>

9�;و��ن ا7$;ر�ن، و�;ذ�ك F  ":)8(ا��راض Z� ون;�� F ،م��إذا ��ن �;ل أ9�;وم �3;ر ا7$;ر، R;4ن ا�&;+ة ا�;5 أ�;د ا�9;�
�ون �و( � ا�5 " 4 ذا�)�".  

وإن ��ن �ل أ*�وم ��ر ا>�ر، إ- أن ا�K:K/ أ*���م وا(د �� ا�:ھوت، وا�:ھوت وا(د وو(�د، و��ر *��)ل ����4)ك : ا�رد
أو �:ھ)وت �)� ��)�ن  ھ)� �%د�)/ K(� (F: (و�)ذ�ك �)Hن ا�$):ة ا��%د�)/ �)<ب . ط:ق ��� ذ�ر�� �رارا و��رارا+�� ا�

و�ظرا =ن -ھوت ا>ب ھو ����� -ھوت ا��ن وا�روح ا�%دس أ��C، ��)ون ا�$):ة ا��%د�)/ �)hب  .ا>ب ا>ب أو أ*�وم
  ,�%د�/ F �� ذا��

�;;ت ���;;دة ا��):" 9(ا��;;راض ����1;;ث �����;;� �;;و�5 - ;;�، ��4;;�ذا �;;م ���� ;;� " -���!&;;�ل 4;; ا��;;وراة، �;;ن أول إذا 
  ".ا��ر؟
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�رة، وا(��)�ل إ�)�ءة ا��
)ود �
)م (%�%)/ ا���K�)ث و*�9)ذ، و�)واز ا��)�ذھم إ��ھ)� : ا�رد�(Mا=ز��/ ا� �� /��Kظرا ��� �ر ا�و�

)�، �)�ن �)ن ا��)د�
� أ- �%)وم � �ؤ أ���� �d+�%�د �$دق +%�)دة ��)دد ا>�
)/، ا��)� �)�ن ا�و�K�)ون�وھ)و ا���)�م ( ��)ون 

��ر+/ ز��Mن ا����ن وراء ا���طل ( ���
م  ��9 � ��9، وذ�ك �� �
�H+:ن (%�%/ �و�� K:K/ أ*���م د��� وا(دة، �ل أن ����
أ�)� �)�س أ*�و�)� وا()دا �)ل و�ذ�ك إذا ر���� ا�� ا��وراة، ا�NC ��� أ�� ��ن ���ن ��
)� . ����ع �دار�
م ا�رو(�/ وا��%��/

  .ر�� ���%�أ*���م، ��� ذ�

�$�;;وق -وا�;;ط� " أو �و�;;ود ��;;)، �4;;د 9;;�ل ا�ر�;;ول  "ا�-;;ن"ھ�;;�ك آ�;;�ت ��1;;رة �;;دل ��;;5 أن ): " 10(ض ا��;;را
�ل، �� 4 ا���وات و�� ��;5 ا�رضR4ن �4) ُ$�ق ا�. ا����� -�ر �ل $���� "   :-��و�" )  ، )17ـ; 15:1�و�و�;

 ":و�9ل " ������، )14:3رؤ��  (" ��وع ا����� -داءة $���� ""     :و�9ل أ�'��  "أ�� ا��وم و�د�ك. أ�ت ا-

 -��و�)�7:2ز�ور  ( -�، و9;�ل ھ;و �;ن )��2:5$;�  ( "ا�ذي �$�ر() ��;ذ ا��;د�م، ��;ذ أ�;�م ا�زل:" ��) ، و�9ل ا�
-� أول طر��)، �ن 9-ل أ���� ":�!�) ��5 ���ن ا�����ذ ا�زل ُ��;�ت، ��;ذ ا�-;دء، ��;ذ أواK;ل . ا��دم) ��ذ ا�رب 9�

  .)24ـ  22:8أ��1ل  (    "إذ �م ��ن �3ٌر أ-دKتُ . ا�رض

��)� أ�
)� - �)دل +�)� أ�)� ُ��)ق �)ن ا�: )�ء . ھذه ا>��ت، - �دل +�� أن ا��ن ُو�د �ن �، ����� أ�� $در +��: ا�رد
�وا�ط��، �ل �دل +�� أ�� أز�� و��ر ���وق، ��@� ��� NC�� ���:  

�ء ھ� � "���H"ـ وا��4ء �� ���/ " �� �� ا���وات و�� +�� ا=رض. ��� ُ��ق ا��ل" �Hن . ��ر �ل ���%/) ����Nا) ( أ ( 
��/، وھ� ��ر��/ ا�� ا������ر �ل ���%/"و�ذ�ك ������N �م ُ�دع . "=��"أي for ��ز�/ �K: ا��"  �(%��=�� أول  �ص 

��%ت ����، ��� �%ول اُ /%���
ذا =ن �ل ا��ھ��، - ��ون  "��ر"وإذا ��ن ا=�ر �ذ�ك، �Hن ���/ . ����رCون، �ل ُد+� 
وإذا . وا����)� ا���)�زي ����ور�)/ ھ)و ا�ر���)/ أو ا=�C)��/ وا=و�و�)/. ������/ ������� ا�(ر��، �ل ������� ا���)�زي

، =ن ا����وس *د �)رى +�)� أن "أول"أو  "ر9�س"ت ��� �����*د ورد "��ر"ر���� ا�� ا����ب ا��%دس و�د�� أن ���/ 
 "وأ�� أ��C أ���� ��را أ+�� �ن ��وك ا=رض ":+ن داود ا����) �27:89ز�ور ( �%د *�ل � �� . ��ون ا�ر���/ ����ر


م ���Kرھم وأ(دM$ا�� ا���وك ا����$ر�ن �� أ /������: +)ن ذ�)ك �)Hن �C. �6 أن داود ��ن ا��ن ا���Kن =���، و��ن 
���)ون ��)را �)�ن إ�)وة "�%)د *)�ل � +�)� . ���4، ����)� ر9)�س" ا����N"ھذه ا�ُ����ت �� �و6C آ�ر +ن  "��ر"���/ 


م أو ر9��)� �
)م، ). 29:8رو��/ " ( �K�ر�ن�(����)را  N�(ر ا���(��وة ھ�� ا��ؤ��ون ا�(%�%�ون ������N، وُ������وُ�%$د 
وُ����)رون ھ)م إ�و�)�، �و$)4
م .  +�� ا=رض و��م � ��K� ،��9- ��� ��ب أن ����وه�و$�4 ا�ن ا����ن ا�ذي ��د �

����  .*د آ��وا �� إ����� (%�%�� وا��$%وا �� إ��$�*� رو(��، و+%دوا ا���/ +�� ا���ر �� �

. أ�)د+
� وأ� )@ھ�����)� أ�)� ر9��)
� و�)�دھ�، =�)� ھ)و ا�)ذي  "��)ر �)ل ���%)/"- �را�/ إذا ��ن ا����N *)د ُد+)� و�ذ�ك 

� ا����دة ا��ط�%)/ وا�ر���)/ �وا��
ود أ��C ��ر�ون أن ا���ور�/ ���� ا�ر���/ أو ا����دة، وأ�
� +�د�� ُ���د ا�� � ُ�راد 

�)Hذا أC)��4 ". � ا�%دوس ُ�د+� ��ر ا����م، ��د-�/ +�� �)�ط�� +�)� �)ل ا����9)�ت:" �%د ورد �� ا����ود ا��
ودي. ا����/
��ر"أن ���/  ا�� ذ�ك " /(��� /(��
� ا�%��� - ،N�ا�� ا��� �
�، "ا��)ن ا���)ر"، �): ُ�%)�ل +�)� أ�)دا أ�)� "ا�)ن"+�د�� ُ� �ر 

��ور�/ ا����N، ��س و-د�� ���وق أو ���Kق �ن �، - ��%� ���ل �� ك �� أن ا��راد �� N�ا�� ا��� /��وإ�� - � �ر ا�
  .ر��*�ل ��ره، �ل ر����� و���د�� ��� ذ�

�)ل إ�)� �)داءة. "�داءة ���%/ �) ��وع ا����N" (  )ب( ،� �(%�����%)/  ھ)ذه ا>�)/ - �%)ول إن ا���)�N ھ)و أول  )�ص 
ھ)ذه  "�)داءة"و��� �ؤ�د ��� $)دق ھ)ذه ا�(%�%)/ أن ���)/ . ����� أ$�
�،=ن �داءة ا� �ء أ$�� أو �$دره ا�ذي ا��دأ ���

و�)رد ����)� رأس أو �$)در أو أ$)ل، و�)ذ�ك ��>�)/ ا��)ذ�ورة، - �)دل +�)� أن  "أر�)�"�و�وده �� ا����/ ا��و����)/ 
�ت . أول ���وق، �ل �دل +�� أ�� أ$ل ا����%/ ورأ�
� و�$درھ�ا����N ھو K� ُد+)� و��� N�(دق ھذه أن ا���$ �C�أ

  ".أ$ل �ل  �ء"أو  "ا=$ل"أي ) �18:1و�و�� (  "ا��داءة"

�دء ا�(��/ ����/ �" 10:9ا�واردة �� أ��Kل " رأس"و���/  " �����وھ)ذه ا����)/ ". أر�)�"�� ا=$ل ا��و���� أو ا��)

� ا���ر��/ �����)داءة ���%)/ �"�)� ا>�)/ " �)داءة"ھ�  N�(أن ��)وع "��)وع ا��� �(
�، ا=�)ر ا�)ذي �)دل +�)� أ�)� ُ�)راد 

/%������ ��ن �ط�%
� �:�4/ ا��و�)�ن +�)� ھذه، ھ� أ$ل ا����/ ا" أر��"�C:  +ن ذ�ك �Hن ���/ . ا����N ھو رأس ا�
�@ن ا�و(� ��������� ھذه ا����/ . ا��� ز+�وا أ�
� ھ� ا��� ��%ت ا����م و�%وم ��د��ر  9و��" ا=�و��ت"أو " ا=ر�و��ت"

�))ل ھ))و ���))ذات +))ن ا���))�N، ���))ن �
))م أن رأس ا��))��م أو ���%))� وا��))د�ر =�))وره، �))�س ھ))و ا=�و�))�ت أو ا=ر�و�))�ت، 
"N�ن ا=ز��"أو  "ا����  "ا�
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����@�ل �� ھذه ا>�/ ��NC ��� أن ا���وة ا�واردة ��
)� ���)ت ��و*4)/ +�)� ا�)و-دة، �)ل " أ�� ا��وم و�د�ك. أ�ت ا���"  )�ـ(
��وة �دون و-دة، وذ�ك �<���ب ا>��/ �
��ر آ�ر إ����
ذه ا�و-دة، أو � /%��� �
  :إ�

�رج �ن إن � - ��د، )  1(�ُ �����   .ذا��، =ن +�: �Kل ھذا �ؤدي ا�� (دوث �M�ر ���، وا�(�ل أ�� - ��M�ر

�ن أز- ��(���)ر آ�)ر �)و  (و- ُ��%ل �ط�%� أن ��ون ���� ا�و-دة ھ�� ا���ق، =�� �و �ر��C أن � �م ��)ن ����)زا ���أو 
، ��)ون *)د أ�)�د�� إ��)� ا��M�)ر، إذ "��)نا"وأ��د�� إ��� ��)د ذ�)ك ��)ق  )�ر��C أن و(دا���� ھ� و(دا��/ �ط�%/ أو ��ردة

و��)� أ�)� - ��M�)ر �): �4)ر �)ن . ��ون *د +�ل ��د أن ��ن - ���ل، و��ون *د د�ل �� +:*/ ��د أن �م ��)ن �)� +:*)/
��ر آ�ر �@ن و(دا��/ � و(دا��/ ����/ ����/ "ا��ن"ا�����م �@ن ���  .أز�� �@ز��/ � أو ا�:ھوت، أو 

وھ)ذا د��)ل +�)� أن ا���)وة . "أ�ت ا��� أ�� ا��)وم و�)د�ك ":�ل *�ل �� "أ�ت ا���. أ�� ا��وم و�د�ك ":ل � ������Nم �%  )2(
�دون و-د �
��ر آ�ر إ����ھ)� ا���)وة ا=ز��)/ ا��)�  "ا��)ن"�$)/ �)ـوا���وة ا��� �دون ا�و-دة ا��. ةھ�� ���%/ ��و-دة، أو 


� أز-، وا��� - ���� �وى �  .إ+:�� �:ھوت����ز 

�و�د ��ن �%ر�� ھذه ا>�/ ���/ �دل +�� أ�� �ن ا���9ز أن ��ون ����ھ� أن ا����N ُد+� ا�)ن �، =�)� ُو�)د �)ن -   )3(
 ��
����ل �و�د  ،�" /�$��" .�
وھو . �: ُ�%$د ��>�/ ا��ذ�ورة �وى ا����� ا�ذي ُ�4
م �ن ا�و6C ا��و�ود +��� أ��4ظ

وا��4$�/ �)د��� +�)� أن �): ا�4%)ر��ن *)�9م . أو- أو أ$:، Kم ��د ذ�ك ُو�د ��� �� �وم �ن ا=��م "ا�ن �"أن ا����N ھو 
�ذا��، و���%ل �� ����ه +ن ��ره، و�ذ�ك ��ب أن 4�ُ
م �ل ��
�� +�� (دة.  

+�)� �)وم �)ن ا=�)�م ل �)دل �� ھ)ذه ا>�)/، - �)دل +�)� ز�)ن �)ن ا=ز��)/ ا=ز��)/، �) "ا��وم"وا����/ ا��و����/ ا���ر��/ 
ا���د�/، �: ُ�4
م ��
� أن ا���)�N �و�)ود �)ن � �)� و*)ت �)� �)� ا=زل، ��)� �%)ول ��)ض ا�
راط%)/، �)ل ُ�4
)م ��
)� أ�)� 

  .�و�ود ��� ��ذ ا=زل، و��ن ظ
ر أو ���� �� �وم �ن ا=��م

4
م: ا��وابوإذا ��ن ا=�ر �ذ�ك، ��� ���� ا�و-دة �� ھذه ا����رة؟ ��  �
����ھ� +���� أن ��@�ل �ل ا>��ت ا��� وردت ��

� و�� ��دھ� �ن آ��ت ��  .)=ن ھذه ھ� ا�و���/ ا�$(�(/ �4
م �ل آ�/ �� ا����ب (ھذه ا����رة �6 �� *

�)�ره ا�)ن ا���)�ن، �)�ء ��)�: �@و-�+�� N�ن � ا�� ا���� �����و(� �ط� ��. أ�)ت ا��)� أ�)� ا��)وم و�)دُ�ك:" ��ل داود ا��
  ).9ـ �1:2ز�ور " ( إ�@��� �@+ط�ك ا=�م ��را�K �ك وأ*�$� ا=رض ���� �ك

����K :ود
 "إن � أ*�م ��وع ��� ھو ���وب أ��C �� ا��ز�ور ا����K، أ�ت ا���، أ�� ا��وم و�د�ك :"*�ل ا�ر�ول �و�س ���
  ). 33:13أ+��ل ( 


� إ*��/ ا����N �ن ��ن ا=�)وات،  "أ*�م " و��NC ��ل �ن درس ا=$(�ح ا��%���/ ��� ھذه ا>�/، أن ���/�ھ�� - ُ�راد 

� �� ذ�ك �K)ل ���)/ �K� ،ن ا=�وات����$� �����م ��د إ*���� �ن � ��    "أ*)�م � �
)م ���$)� "�)� ا>�)/  "أ*)�م "�ل ��$�

+� ا����)�ه أن ا��4)ل و��)ن ��)� ��)�ر. )22:13أ+�)�ل  ( "وأ*)�م �
)م داود ���)� "�� ا>�/  "أ*�م "و  )23:13أ+��ل  (
��$�، �رد �� ا��M/ ا��و����/ �$�M/ ا���Cرع ا���م، و�)ذ�ك ��)ون ا����)� ا�(ر�)� �h�)/ أن � ا���ص � N�ا��� /��*��

أ*�م ��وع ���$� ا�� ا>ن، أ�� ا��4ل ا���ص �H*��/ داود ���� ��رد �� $�M/ ا����C ��د-�/ +�� أن �د��� *د �Cت 
��*�/ ا�� ا�%�Cء ا�دھر. *د +�4 +��
� ا�ز�ن ��د�/ داود. وا��
ت� N�د�/ ا����  .أ�� 

�K��K :م
وأ��C ��� أد�ل ا���ر ا�)� ا��)��م �%)ول و���)�د ... ��ن �ن ا��:�9/ *�ل *ط، أ�ت ا��� أ�� ا��وم و�د�ك:" و*�ل �
  ).6ـ 5:1+�را���ن " (�� �ل �:�9/ �

����)ل ا�)ذي *)�ل �)� أ�)ت ا��)� أ�)� ا��)وم و�)دُ�ك�ذ�ك ا����N أ��C �م ��:" Kم *�ل �
م: را ،/(�
"      �د ���4 ��$�ر ر9)�س �
�را���ن ( +5:5.(  

�/ إ+:ن ��ط�ن ا����N و���)�". أ�ت ا���، أ�� ا��وم و�د�ك" ا>�/ ا=و��، ��NC ��� أن ا����رة ��ن �����. *د ا�ُ����ت 
�/ ا�+:ن +ن �������$� ����6 ا���سو�ن ا�NC�� /���K ��� أ�
� ا�����ت � N�إ*��/ ا��� . �(
و�ن ا�N(C�� /(K��K ��)� أ�
�/ ا�+:ن +ن ��و ا����N �وق ا��:�9/������/ ا�+):ن +)ن . ا�ُ����ت (�����و�)ن ا�را��)/ ��N(C ��)� أ�
)� ا�)ُ����ت 


�وت ا����N ا�ذي �4وق �ل �
�وت�.  


� ا�+:�ن وا�ظ
�ر وھذا ا����� ��س ���Mر�)ب +)ن ��)�����، �)�(ن ��� �%دم، ��NC ��� أن ا�و-دة �� ھذه ا>�/ ُ�راد 

� ���و�� إظ
�ر ��ر ا�ظ�ھر، وإ+:ن ��ر ا����ن��ب و�وده �� ا���د ����Hن، �م . ���م أن ا�و-دة ُ�راد �� N�وا���  
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ھ)و، �)� (%�%)/ ذا�)�  ��ن ظ�ھرا و����� ����س، ��� ھو �� ذا��، و�ذ�ك ��ن �ن ا��د�
� ان �ظ
ره � و����� ���)�س ��)�

م" ��ده"وأ���ده، أو �(�ب ا�����ر ا����زي أن �.  

�)ن � �)�  "ُو�)د"ـ وھ)ذه ا>�)/ - �)دل +�)� أن ا��)ن  )�2:5��)�  ( "ا�ذي ���ر�� ��ذ ا�%د�م، ��)ذ أ�)�م ا=زل )  "د ( 
��ن ھذا ھو ا��%$)ود ��
)�، ��)�ن ا=زل، =�� �C: +ن ا��(��/ (دوث ذ�ك، �<���ب ا��� ذ�ر��ھ� ���� ��ف، ���H �و 

*د �رج �ن أ�Kر �ن �$در وا(د، �6  "ا��ن"إذ أن ا����/ ا=��رة �دل +�� أن ". ���ر��"�د-  �ن  "��ر��"*د *�ل 
و�ذ�ك ُ�%$د ��>�/ ا��ذ�ورة ا�����ر . ھو وا(د) �و �ر��C أن ا��ن �رج ��� ��ذ ا=زل، ��� �%ول ا����رCون( أن � 

��)ر أدق، ��)دو ��
)� ���)�م �%�$)د ا�:ھ)وت، وذ�)ك +ن ا��وا���(� ا����ددة، ا��� ��ن و- �زال ��)رج ��
)� ا��)ن، أو 
�دل د-�/ *�ط�/ +�� أ�� -  "��ذ"و��� �ؤ�د ��� $دق ھذه ا�(%�%/ أن ���/ . �و$�4 ا����ن �� وا���4ذ =���ره و�%�$ده


ذه ا>�/ أن ا��ن �رج �ن +�د � ����)ل �)دل +�)� أن ���ر�)� �) ا=زل ���)ل ُ�%$د  ،�(
 goingsأو  outletsم وا��

forth أوoutgoings ر(C�)رة و�)ذ�ك . ، ���ت ��ذ ا=زل و- �)زال ا�)� ا�و*)ت ا��(�ا���)��ر �)� ا��H(� ) /(Mن ��)ل ھ)ذه ا��
/((Mر��))�، ��))� ُ�%))�ل �))� *وا+))د ھ))ذه ا���� /((������ /((��. / ا��C))�رع ا��))�م  ، �و�))ود �))� ا��M))�ت ا=����))/ �))� $))�M)ا��ر

present perfect tense  ا��� /Mو �� ا��
�  :K� /�ز��have been  /(��� ���+ ذ"وھذا ا��4ل �دل ����� +�� �� �دل(��" 
- ���)ن أن ��)ون ا�M)رض �)ن و�)ذ�ك . ا��ر��/، أي أ�� �دل +�� أن ���رج ا��)ن ���)ت ��)ذ ا=زل و- �)زال ا�)� ا>ن

  .ى ا��وا(� ا��� ��ن و- �زال ��دو ��
� ا��ن، ���4�ذ �%�$د ا�:ھوتھ��، �و" ���ر��" ���/ 

*)د ُو�)د  "ا��)ن"ـ ھذه ا>�/ - �)دل +�)� أن أ*�)وم "ا�رب *���� أول طر�%�، �ن *�ل أ+����، ��ذ ا�%دم، ��ذ ا=زل "  )ھـ(
اذ ان ا� )c - �%��)� ا- اذا , �)ذاك �دل +�)� و�)وده (�" *����"=ن *و��. �� ��ن �و�ودا ��ذ ا=زل�� ا=زل، �ل +�� أ

��ذ ا=زل �ذ�ك =ن ا*�وم ا-�ن ھو ا�ذى , �ن *�ل أ+���� , �� أول طر�%� ) أو ا�:ھوت(أ�� ا*���ء � . ��ن أو- �و�ودا
�
ا�رو()� و- �راد ��-*���ء ھ�� ا����� ا�(ر�� ا�ذى ھو ا�(�)�زة أو ا����)ك �)ل ا����)� . �ظ
ر � و���ن �%�$ده و����

 ����Kا�و�ود , ا�ذى ��وا�ق �6 و(دا��/ � و �� c  ذا�� +ن �ل� �9��Mور ا�:ھ)وت , وا��
وھذا ا����� ��($ر �� ظ
  .وا���م �%�$ده ��ذ ا=زل, �� أ*�وم ا-�ن 

���)دھن" أو " ا���))N"و.   "اذ �)م ��))ن ��)ر أ�)د9ت ..��)ذ ا=زل ��)(ت) " و( N(ا��� "�((��� �(�ن ا$)ط:ح د��))� �%$)د 
�ل +�� ا�� ��ن �و�)ودا �)� ,  / ا��C - �دل +�� ان ا-�ن ��ق �� ا-زلوھذه ا>�.  �ص �� وظ���4 و�ق � �9/ �

" ��)�ن"أو " ���)N"=ن ا�ذى , �دل +�� ا�� ��ن �و�ودا �� ا=زل " +��ت"أو " ��ذ ا=زل ��(ت" =ن +��رة , ا=زل
�ل , +�� ا-ط:ق" ��%ت" �ط - ���� أ�د9"��� ان ���/ . ��ب ان ��ون أو- �و�ودا �%� ���
� �م �رد �� ا=$ل �  

was created   أوwas formed    ل��%� ����ل was brought forth   رت أو "أى
و�ن ا��د�
� " أ+��ت" أظ
��)ون � و��س �)ن ا���%)ول ان , �و$�4 (��/ � )  8أ��Kل ( =ن ا-�ن ��(دث +�� ��  , ا- ��ون ا=�ر �وى ذ�ك 
اذ �)ن ا��ؤ�)د ان ��)ون ����)زا , أو ���ق �
� ا�(��/ �� و*ت �ن ا=و*�ت, Kم �6�$ ����4 , �دون (��/ ا$: أو از- 

  .=ن ھذا �� ��وا�ق �6 ����� و+دم ��رM��� �C��ر أو ا��طور, ���(��/ ا$: أو از- 

وان ا>�)�ت ا��)� �%)�ل ا�
)� �)دل +�)� , أ*�)وم وآ�)ر ��� �%دم ����ن ��ل وCوح و�:ء ان ا����ب ا��%)دس - �4)رق �)�ن 
�ن ��
� , ا��%�/ ا>ب +�� ا-�ن أو أ��C�/ ا�روح ا�%دس +��� -���)ل �)ن , " �)@�ن F"�ن (�ث �ر�زه " ا-�ن"- �راد 

وا()د �)6  ,وھو �ن ھ)ذه ا���(�)/ . �� �وھره" �"�
و " �@�ن � "أ�� �ن (�ث �ر�زه " . �@�ن ا-���ن"(�ث �ر�زه 
  .  ���� ا�:ھوت ��ل �$�9$� و���زا, ا=*�و��ن ا>�ر�ن 

  

�و  ): "17(ا��راض ;�����د 4ر�ق �ن ا�و1���ن 4 ا� �د أن ھ��ك 1+ث ھ��Kت أو أ�9��م J، �ط��ون ��� � -راھ�� و4
�و ھو ا�-ن ا���1ل �� و��!�، 4-راھ������� وا��!ظ، و�;�!� ھ;و �دئ ا��-ھو ا7ب ا���1ل ��-�دئ ا���و�ن وا�$�ق، و4

  ."ا�روح ا��دس، ا�ذي ھو ا��-دي وا�� �ك

�م ��ن ���/ ا=*���م ��رو�/ +�د ا�
�ود أو ��رھم �ن ا�)و�K��ن، =�
)� �)ن ا����)�ت ا���)�(�/ ا��()ض، ا��)� )  أ : (ا�رد
�ف ا�4:�)4/ ا�)ذ�ن �)��وا ھ� �ن �$�" ھ��9ت �" ��� أن +��رة . $�Mت �� ا�%رن ا����K ��د-�/ +�� �����ت ا�:ھوت

�C: +ن ذ�)ك �)Hن و$)ف �راھ�)� �)�>ب . ��%دس�(�و�ون ��4�ر أ*���م ا����(�/ ��4�را ���4�� ���دا +ن روح ا����ب ا
�ن و���4 ���روح ا�%دس، ��س �)� أ$)ل �)� ����)ق ا����رC)�ن، ��)� �C)��وا ا=�)�ط�ر ا�
�د�)/، إ��)� ھ)و �)ن ��4و� �و 

  د��ل +�� +دم ا�درا�/ " ا�روح ا�%دس"وا��د��ر ا�� " ا>ب"ا���ق وا���و�ن ا��  ن إ���د��� أ. ا���ط�ء �ن ا���س
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�، و��)�د ا�(�)�ء، - "ا��)ن"  أو" ا����)/"وا�)ط/ أ*�)وم ������ب ا��%دس، =ن ھذا ا����ب ���د ا���ق وا���و�ن ا�)� �، 
  .ا��د��ر، ا�� ا�روح ا�%دس

�رC�ن إن ا�و�K��ن ���%دون أن � ھو �راھ�� و� �و و���4، ھو �(ض ا��:ق، =�� �C: +�� �%دم �Hن *ول ا���  )ب(

/ ���ددة، K)م ا��$)روھ� +�)� �)ر �]����ر�وع ا�� ا=��ط�ر ا�
�د�/، ��NC ��� أن ا�
�ود ���وا ���%دون �� أول ا=�ر 

ا>�
/ ��K)ل $)4/ �)ن $)�4ت روح +ظ)�م  وز+�وا أن �ل إ�� �ن ھذه. )��� ��NC �ن ���ب ا�4�دا (إ�
�  33ا=��م ا�� 
�راھ��ن"أط�%وا +��� ا�م " . /
إ�)� " إ�درا" إ�� ا�(رب، و" ��ر����" إ�� ا�(زم وا��$�رة، و  "(��� �"و�ن أھم ھذه ا>�

 )�و ���
م ر��)وا �راھ�)� و�. إ�� ا�Kروة" �ورا" إ�� ا��وت، و" ����"إ�� ا��(�ط، و" ��رو��" إ�� ا���ر، و" إ��"ا��طر، و

م �د+وى أ�
� ��Kل $�4ت ا���ق وا�ر+��/، وا����ج وا��د��ر، ا��� ھ� �
أھم  )��� �ز+�ون (و���4 �وق ��رھ� �ن آ�


م �ط�%)� أن ����)وا ھ)ؤ-ء ا�K:K)/ وا()دا ��)� �%)ول ا����رC)ون. "�راھ��ن"$�4ت ��(���)ل �)����س . ��� أ�� �م ��طر 
  .، و����ف +�� �� $���4 وط��+� وأ+���� �ل ا���:ف���وا �%و�ون إن �: ��
م ��4$ل +ن ا>�ر


م، ��ن +�د�� أ�رج �ن ذا�)� �
�راھ�� ُ��Kل �ر�ل �ر�ب +�� ظ
ر أوزة، و�%�ل إ�� ���ت �� رأس وا(دة �M�ره �ن آ��
�ت ���%ل ��دد ا��
�ت ا��� ��أ��K ��، وأ�ذ ��@�ل ��
� ���� ا��%�ت ا�� �
/ �ن ا��
�ت، ���ت �� أر��/ رؤوس أ�رى، 

�
�راھ�)� . إ��� N�و��� رأى ���4 أن �راھ�)� *)د ����)� ا�+�)�ب �رؤو�)� ا����)/ ا�%)ض +��)� و*ط)6 وا()دة ��
)�، وأ$)
�)� أو �ز�)�ر، وُ�%)�ل إ�)� �)�ن و� �و ُ��Kل � �ب ���)ل ا�$)ورة �)� أر��)/ أذرع، ���)ب . أر��/ رؤوس �(�ب��+�)� ر

و���ت ا�رأ�ُ� ُ�د+� -� �� أو ا�(ظ ا�(�ن، و�ظرا ������ �Hن ا�
�ود  ود��� و 4و*�، و�� +�د ا�
�ود + رة آ-ف ا�م،
و�)�ن . أ�� ��K��ُ� �4ل �ر�ل *وي  *�س، و�%�ل إ�� ���ت �)� زو�)/ وو�)دان. �ذ�رون ا��� ���ر���ط �6 ا� �س وا��
�ر

، =�)� *ط)6 �)ل (���)�  )ر�دا و�%)�ل إ�)� +)�ش. ")��)�ء"����ھ�  "رودا"و���/  (، =�� +�د�� ُو�د ��ن ���� "رودا"ا��� 
/
و�%�ل إ�� ���ول �رة ط���� ���و��، ���� . رأس �راھ��، وأ�� �زوج ��د ذ�ك ا��/ ا�ن �راھ�� ��د �� *��� �� ���6 ا>�

و�%�ل إ�� . رأت زو��� ا��م ��ري �� ���� *�Cت +�� ر*��� ��� - �$ل ا�� رأ��، ����6 ا��م �� ر*��� وا�ودت
ا�)ذي و�)��4 ��)� �ز+�)ون ھ)و . �)� ()ول ا��)��م �، (�ل ��دھ�، و�� � وة �)ن ا���)ون، أ�)ذ �)ر*ص+�د�� ���ت زو��

�)� �)ن ���
� إ��� أ+��ل �راھ�� و� �و، �
و ا�ذي ��ر�
� و�: �
�، و�ذ�ك ُ�ذ�ر ا�)�� �ر��ط)� �����)ل وا�ظ):م ـ و��)ل إ
ن ��راھ�� �� أول ا=�ر أ�$�ر �K�رون، أ�� ا>ن و��. ، ���ز �ل ��
م ���4 ��:��ت ��$/ھذه ا>�
/ أ�$�ر �ن ا�
�ود

�(�����)��4رح وا��)رور،  /�ا���)�دة ا��%د�)/ ��)��4  ���ظم ا�و�K��ن ���دون � �و و�)��4، وا���)�دة ا��)� ُ�%)دم �4 )�و �$)(و
 /K:Kوف، و��ل و(د �ن ھؤ-ء ا�����ر+ب وا� /�
)ل. �رار �K�رة، و(وادث �را��/ ���ل ا��رء �)ن ذ�رھ)�ا�$(و� 

  !���ن ��د ھذه ا��4$�:ت أن �ظن إ���ن �� أن ��K�ث ا����(�/ �%��س �ن ا=��ط�ر ا�
�د�/؟

 ا� �د أن -وذا ذو 1+�1 أ�9��م، وأ�) ھو ا��;ف وا�;واو وا��;�م، أي ا�ول  "):18(ا��راض  ������د 4ر�ق آ$ر �ن و1
  ."وا�و�ط وا7$ر، ��� ��ول ا��&�رى �ن ا�����

ھ� �ن $)��م ا�����)رات ا���)�(�/، ا=�)ر ا�)ذي - �)دع ��)�- �� )ك �)� �)وء ��)/ " ا=*���م" ��/ �C: +ن أن �: ا�رد
���ر�وع ا�� أ��ط�ر ا�
�)ود - ��)د أ���)� �
)ذا ا� ��H� ،م
+�%)�د +�)� ا�ط):ق، ��)� أن �)ل ا�$)ور ا����رC�ن و��4�%

�وذا ����K ر�: +�د�� �Kل ��ره �ن ا�ر��ل، =�)� �)�ن إ��)� /$��. م.�)�/ ق ���500 (%�%�)� +)�ش �)� ا�
�)د ()وا�� ا�
أ�� و�4$ �@�� ا=ول وا�و�)ط وا>�)ر، �): �)دل +�)� أن ا���)�(��ن *)د ا�)�%وا +%�)دة . �ن أھ�
� رؤ�/ ا����نورآه �K�ر 

و�))ذ�ك �))Hن ھ))ذا . ا���K�))ث �))ن ا�))و�K��ن، =��))� - �%))ول إن ا>ب ھ))و ا=ول وا��))ن ھ))و ا�و�))ط وا�))روح ا�%))دس ھ))و ا>�))ر

م �)ن ا�)��ض ا>�)ر، =ن ا�4ر(C���)ق ا��)��ق ذ�)ره �)� ا�+�)راض ا�و$ف �دل +�� أن ا�
�ود *)د ا*���)وا آراءھ)م، 

ا+��)�ر أن �راھ�)�، ��)� +�)� . ، ��ن �%ول +ن �راھ�)� إ�)� ا=ول، و+)ن � )�و إ�)� ا�و�)ط، و+)ن �)��4 إ�)� ا>�)را����ق
�راھ��،  �%���راھ�� و(4ظ� � �و�ز+�ون، ھو ا����ق، و� �و ھو ا�(��ظ ���  �%��  .و���4 ھو ا�ُ��رب ��� 

 اا�وا�د ا�ذي ھو أ&ل ا�و(;ود، ا';طر ا�;5 ����د 4ر�ق �3ره �ن ا� �ود أن ):" 19(ا��راض ��(;�د 1;�ن، و�;ن ا�1;�
  ."وا�ول ا�-1ق ��1ث

��رC�ن *د ا*���وه و-  ك +�دي أن ا��. ھذا ا�+�راض ����ق �@����، إذ ��س �� أي أ��س �� ا=��ط�ر ا�
�د�/: ا�رد

ذا ا�+�%�د، ���ن �ن ا�4��4/ ا��و����/ وأ��دوه زورا ا�� ا=��ط�ر ا�
�د�/، =ن �:�4/ ا��و��ن ھم ا�ذ�ن ���وا ����%دون 


م +ن ا�د��ورج C��
�)� ھ)و ا�و��)د )أي ا�$��6 (�%ول �� Y�(� ض . ھو ا>ب، وا���دة ھ� ا=م، وا��)��م ا�)ذي(��و�)�ن 
  و��ن ��ض ��رھم �%ول إن ا=$ل ا=ول . �ود أ$��ن، ھ�� ا���ر وا� ر، و�H*�را�
�� ��� ُو�د ا����مآ�ر �%ول إن ��و
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و��)ن ا����رC)�ن ا�)����وا . �)� ��)� ُو�)دت ا����9)�تو زو��� ا���وت ا���4ر، و�H*�را�
ھو � ��ر ا��درك، وا����K ھ
�C): +)ن ذ�)ك ���H)� �()ن ا���)�(��ن - . /، ����و�)� +�)� ا�%)راءا����(�/ �د- �ن ���/ ��Y أو و�)د ا�و�K�) "ا��Kق"���/ 

وإن ��� ���%د أن ا�روح ا�%دس ���Kق �ن +�)د ا>ب، أو  .���%د أن ا>ب ھو أ$ل ا�و�ود، أو أ�� اCطر ا�� إ���د ا��ن
ن ا�:ھوت، وا�:ھوت - �)دء �ن +�د ا>ب وا��ن، إ- أ��� ���%د أ�� ��ن أز- �6 ا>ب وا��ن، =ن ا�K:K/ أ*���م ھم ���

�%� و�� ���� ا����Kق ھ�� إ- ا�ظ. ��، وھو وا(د وو(�د و- �ر��ب ��� +�� ا�ط:ق�� �����
ور، ��� .  

�و�;� �;ن 1+1;� أ9;���م):" 20(ا���راض � � ���ن 9د��ء ا��&ر��ن ����دون -�(�و��ت �ن ا�7 �، �ل �(�و�� � .
�ت ��و�� �ن��ورس، وا��1��1 �ن $�وم ر�س وإ�ز�س و�أ�ون و�و�س و�وت، وا��1��� �ن أوز� ���4(�و�� ا�و�5 

 ھو ا�-ن، وا���1ث ھو ا�روح ا��دس. و����ت و���ت�  ".وا�ول �ن �ل �(�و��، ھو ا�ب، وا��1


� أ�)�س �)� �%
� ا����رCون ����و�� +�� ا�%راء، إذ أ�� ��س ��ن وا�روح ا�%دس ھ�� ھ� أ��4ظ ا��أ��4ظ ا>ب وا�: ا�رد
�رارا، �ن $��م ا�����)رات ا���)�(�/ ا��)� �)م ��)ن  ��رو�)/ ��� ذ�ر��  "ا=*���م"��� أن ���/ . +%�دة *د��ء ا��$ر��ن

�C: +ن ذ�ك ����H إذا ر���� ا�� +%�دة *د��ء ا��$ر��ن، و�د�� أ�
� �م �)�ص +�)� أن �)ل ���و+)/ �)ن . *�ل و�ودھ�
�وا�)د��ل . ����س ���ت ��ص +�� أن ھذه ا>�
/ ��4$ل أ(دھ� +ن ا>�ر �ل ا��4$�لھذه ا>�
/ ��ون إ�
� وا(دا، �ل 

�)��%�ر، و�)وت �)@��K ا�ُ�%)�ب، وأوز�)ر�س �ر�)ل،  )و$)(�� ���)و (+�� ذ�ك أ�
م ���وا ���Kون أ�ون �ر�ل، و�و�س 
�ش، و����ت ز�����)�Hرأة أ�)رى،  و��� ا=و�� ��Hرأة و+�%ت زو���وإ�ز�س ��Hرأة، و(ورس ���$%ر، و��وم  /(���Kا�
�%�))م �))ن أ*�))�م �$))ر �(($�� /((
�و())د *))د��ء ا��$))ر��ن ھ))ذه ا=*�))�م و��و�))وا ��
))� �))� ��. و�))�ن �))ل إ�))� �))ن ھ))ذه ا>�

*ر�وا آ�
/ �ل K:K/ أ*��م �%ر��)� ��)�، و�و�)وا ��
)� ���و+)/ وا()دة، و���)وا �)رق ھ)ذه ا����و+)�ت، �%�ط��ت ���رة، 
  .ـ ا=�ر ا�ذي �دل +�� ��4�ق ا����رC�ن ��(%�9ق �Mرض �� �4و�
م "رع" /ا����وع ا��$ري ا��ظ�م، �ر���

��ن أھل -�-ل ����دون -��1وث ��ون �ن أب وأم وا-ن):" 21(ا��راض."  

ا>ب وا��)ن " ا���K�ث ا����(�/ - ��ص +�� أن � ھو أب وأم وا�ن، �)ل �)�ص ا�)� أ�)� ھ)و �C: +ن أن +%�دة : ا�رد
�ل �م ��و�وا ���%دون (�� �K)��وث ��)ون �)ن  ا=�ر" وا�روح ا�%دس��ا�ذي - �دع ���- �
ذا ا�+�راض، �%ول إن أھل 

أي أ�� ��Kوث ( أب وأم وا�ن، �Kل ��رھم �ن و�K�� ا� �وب ا�%د��/، �ل ���Kوث آ�ر � Mل ا��ن ��� �ر�ز ا�زوج =�� 
�
��رود �ؤ�س �����
م *د �زوج �ن أ�� ���را��س، إذ ���وا ���%دون أن ) ��ون �ن أم وا�ن ھو �� ا�و*ت ���4 زو�

�
  !!ھذا ھو ا���K�ث ا�ذي �%ول ا����رCون إن ا����(��ن ا*���وا +%�د�
م ���.. �@$�N إ�

��ن ا�ُ!رس ����دون -�R) ��1ث ا�9;���م ھ;و أور�;�زدا ا�$;��ق و��;راث ا��$�;ص وإھر�;�ن ا�� �;ك):" 22(ا��راض  "
���ن وا���-����ن ��ن � م إ�) ��1ث ا��9��م��� أن �+ �ن ا���دا���ن وا��&.  

أو ا���دا���ن أو ا�$����ن أو ا����)����ن، أو ��)رھم �)ن ا� )�وب ا�و�K�)/ ا�%د��)/، �)ؤ�ن ��H)�  �م ��ن أ(د �ن ا�4ُرس: ا�رد

/ ) ��� �%ول ا����رCون( ��Kث ا=*���م  وا(د�]�
�ن و��ر ا=��م . ���ددة=ن �ل ا�و�K��ن ���وا �ؤ��ون �H(� �
ا��4وا ��

/
وھذه ا>�
)/ ��4$)ل أ()دھ� +)ن ا>�)ر �)ل ا��4$)�ل، و����)ف . أو K:K/ أو أ�Kر، ���وھ� أ�Cل �ن ��رھ� �ن ا>�

م�
  .+�� أ��C �ل ا���:ف و�ذ�ك - ُ��%ل �ط�%� أن ��ون +%�دة ا���K�ث ا����(�/ �%���/ �ن +%�9د ا�و�K��ن �� آ�


�ن ر9����ن) ا����رCون ���س �� �%ول( ��ن ا�4ُرس �H�. إ�)� ا� )ر" إھر�)�ن" إ�� ا���ر و" أور��زدا" ، ھ�� ���%دون 
ا�)ذي �%)ول +�)� ا����)رض إ�)� " ��)راث"أ�)� . وا=ول، ��� �%و�ون، ���%� ا�� ا=�د وا����K �)�زول �
�9�)� �)ن ا�و�)ود
����)ب وا(د �ن ��Kوث ا�4رس، �
و أ(د آ�
/ ا��ر��/ ا���K�)/، ا��)� �)�ن ا�4)رس � ،�(
�ھ)ذ�ن ا��K)�ن، و��)ن  )�ء ؤ��)ون 

��/ �ن و�K�� ا�4رس�%� ،�
�  .ا����رض أن �زج ���م ��راث ��
��، ��وھم ا����(��ن أن +%�دة ا���K�ث ا��� �ؤ��ون 

م �)��ق ا��)�� "�)�ل"أو  "��)ل"ا�)ر9�س ا=+�)� و�)�د ا�ظ):م، و "أ�و"أ�� ا���دا��ون ���ن �ر�ق ��
م ���%د �K:K/ آ�
/ ھ� 
 " )��س"ا�%�)ر، و "�)�ن"و�ر�ق آ�ر ��ن ���%د �K:K)/ ��رھ)� ھ)� . إ�� ا���وم وا����رف "��"و��د ا=رض وا����ء، و

و��ن ا�$���ون ���%دون �K:K/ آ�
/، ھ� ا����ء وا� �س وا�%�ر، Kم ا+�%دوا �K:K/ ��رھ� ھ� . ا����خ )أراد(ا� �س، و
و��ن ا�������ون ���%دون أن . ���/، وا����K �4س ا�د���/، وا���Kث ھو ا�ط�49/�وذا وذ�/ و����، وا+��روا ا=ول �ؤ�س ا�د

�ذور ا>��، �@�ر�ت ا��������ن� �
أ�� ا� �س ��ر�ت �)ن . إ�� ا����ء أزا���� �زوج أ��� �و�دت �زا9ر ا�����ن، Kم �%(
��)د ھ)ذه ا�*����)�ت �و�)د  )�ص  �
)ل. ا���رى، وا�%�ر �ن +��� ا�����، وا�ر��ح وا=�ط�ر �)ن +ط�)�+�ن أزا���� 

  +�*ل �$دق أن +%�دة ا���K�ث ا����(�/ �%���/ �ن ا�د����ت ا�و�K�/؟

  أ�� ا���ب ا�ذي د+� ��ض ا�و�K��ن ا�� ا����4ء �K:K/ آ�
/، ��ر�6 ��� �رى �ل ��(ث �د*ق، ا�� أ�
م ���وا ���%دون أن
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��وا +%�د�
م �ن آراء ا�� ر وا$)ط:(��
م، �)ل �)ن أ*)وال ا�)و(� أ�� ا����(�ون ��م �%�. ھو أول +دد ���ل )3(ا��دد  
��ن أن ا�� ر ���%دون أن ا��دد . ا��� - �@��
� ا���طل� ،/�)�  .ھو أول +دد ���ل) 3(و�ن ��ب ا��$�د�/  ا�


م، ��� ��
���ف أ�C)� �)ل �Hذا أ��4C ا�� ذ�ك أن +%�دة ا���K�ث ا����(�/ ����ف �ل ا���:ف +ن +%�9د ا�و�K��ن �� آ�
ا���:ف +ن آراء ا�4�:4/ �����، وأن �ل ا�%)را9ن �)دل +�)� أن ا�ر�)ل �)م �%���)وا  )��9 �)ن ا��%�9)د ا�و�K�)/ أو ا>راء 

. ا�NC ��� أن �ل ا�+�را�Cت ا����%/ - �$�ب �
� �ن ا�$واب إط:*�. ا�4��4�/، �ل ���وا ����ون ����م ا����N و(ده

ذه ا�(%�%/ ا=�
� ��رة ا�رى �� د���)�ت ذ�)ك  ":���ذ +��س �(�ود ا��%�د، �%�لو*د  
د 
���رة � �� ا����(�/، - � 

/��روح ا����(�/ �� إدراك ��رة �، ھ)� روح �����)%/ � )ُف +)ن �)وھر  ":و*�ل أ��C ."ا��$ر ا������/ أو ��ر ا����
� ،/(��Kدات ا�و�(�
� إدراك ��رة � �� +��دة �ن ا����ر�)��/ ا��)�د  ����)�ن �)�F +�)� ��)ك ا�$)N�(� /4 �د�)دوا(د، - � 

N�ن ھ�� وھ��ك،  ا���� /���م ���%� إ��
� �� ا����ع �%و���
� ر�ول �ن ا�������ن و- ��ر ا�������ن، و�م ��ن أ�زاًء �%�
�ل ���ت �:�� ������� �ن و(� وا(د وط���/ وا(دة" )  ��  .)154، 149ص "�"���

��ن ��ول -و(ود ��Kن .ق 40-�ت ���دة ا����1ث �ن آراء ��4ون ا�� ودي ا�ذي ُو�د ��� ا�9ُ  ):"23(ا��راض  (�م، �
  ."��رن " -���$�و�9ت، و��رن ا��$�و�9ت -�J "ا�����"ُ�د�5 

�ء �@ن ا�ذي ھو أ(د أ*���م ا���Kوث ا=*دس �� ا����ل و(ده (�� ��ن ��وز ا�د+ "ا����/"�م �رد ذ�ر أ*�وم   )أ  (: ا�رد
+%�دة ا���K�ث �%���/ �ن آراء ���ون، �ل أن ا��وراة ا��� ���ت �� ا�و�ود *�ل ���ون ���9ت ا����ن، ذ�رت ا� �ء ا��K�ر 

�دا�/ ا����ب �� ��� NCا� ��� ،��+.  

�%دس �� ھم � ا�وا(د، وأن �: �ن ا>ب وا��ن وا�روح ا ��ص +%�دة ا���K�ث +�� أن ا>ب وا��ن وا�روح ا�%دس)  ب(
/$��ھو ا��%)ل أو  ��ن ���ون ��ن �%ول إن ا����/ ��س ھو �، �ل ھو ���وق ��%� �، وإ�� ��س أ*�و�� �ل. أ*�و���� ا�

�C: +ن ذ�ك ���H �م �ذ�ر  ��9 +ن ا�روح ا�%دس إط:*�، و�ذ�ك - ��%ل أن ��ون +%�دة ا���K�ث، *د ا*ُ���)ت �)ن . ا��4ر
  .�رCونآراء ���ون ��� �%ول ا���

و�)ل �)� �)� . ھو رأي �K�ر�ن �)ن ا�4:�)4/ �)� �)ل د�)ن �)ن ا=د�)�ن "ا����/"�C: +ن ذ�ك، �Hن رأي ���ون �� )  ج(

م C��
� "ا��%ل ا��د�ر ���ون"+��رة  "ا����/"��ن �����ل +و�C +ن  ا=�ر أن � /
�و�ر�)6 ا��)�ب . أو +��رات � �

ا��%ل، ا�� ا+�%�دھم أن و(دا��/ � �ط�%/ أو ��)ردة، =�)� إذا ���)ت ھ)ذه  �� إ���+
م +�� ا�����م �و�ود ھذا ا����/ أو
وھذا د��)ل ��)ر . و(دا����، ���H ��ون ��زھ� +ن ا��$�ل ������م ��� رة، =ن ا�$��� �� ����� ��رM��� �C�ر وا��طور

����K 6� أ*���م، أ�ر ��وا�ق /K:K � ر +�� أن �ون ���.  

�;�ن ��;ول إن ا�9ُ ): " 24(ا��راض  (;� ���;�+د، ��-�ت ���دة ا����1ث �ن آراء أ�4وط�ن، ا�ذي ��ش 4 ا��;رن ا�1;�
  "." أ�9��م

�ل إ�
� ُ$�ب ر���/ ا��وراة وا����ل ��� ���ت +%�دة ا���K�ث د���/ +�� ا����(�/،  )أ  : (ا�رد.  

ث ��
�� ��رو�� �ل ا���ر�/ +�د ا����(��ن، ��� ��ن �م �ظ
ر أ��وط�ن إ- ��د ا�� �ر ا����(�/ �%ر��ن، ��ن ا���K�  )ب(

م �وCوع  
�دة +���9
م ور��ل ا�د�ن��.  

�)ل �)� �)� ا=�)ر أ�)�  )و�)ذ�ك ُ�)��ت ��=�:طو��)/ ا�(د�K)/ (ا*ُ���ت +��$ر ���)4/ أ��)وط�ن �)ن ���)4/ أ�:ط)ون   )ج(

� ���ا����ر ا�$ط:(�ت ا����(�/ وا�����
� �� ا�����ر +ن ا>راء ا��� ا���*.  

+ن ا=*�وم ا=ول ا�و�ود ا�وا*��، �%�ل إ�� �)�س �)وھرا، وإ�)� ����ف آراء أ��وط�ن +ن +%�دة ا���K�ث، =�� ��4 )  د ( 
�)ن "إذ ��)ل  "ا>ب"+)ن  "ا��)ن"و�$)ل . - ��$ف �$)4/ و- ��$)ل �M�)رهd�"  ل(�� �(�� ،/($���)وھرا و$)�4ت 

��ل ا���دة أ*�و�� را��� �:ھوت، ا=�)ر ا�)ذي �)دل +�)� أ�)� ا*�)�س آراء �)ن  وأ�Kر �ن ذ�ك. ���4 �����م "ا�روح ا�%دس"
و�ذ�ك - ُ��%)ل �ط�%)� أن ��K�)ث ا���)�(�/ *)د ا*ُ�)�س . أ�:طون، =ن ھذا ��ن ���%د أن ا���دة  ا��� 6�$ُ ��
� ا����م أز��/

  .�ن آراء ا��وط�ن

  ".��ث وأذا�وھ� -�ن ا���سر�ل ا����� ھم ا�ذ�ن ا-�د�وا ���دة ا��1): " 25(ا��راض 

و+�د�� ��ء ا���د ا����N ا�� ا=رض أ+�ن . إن +%�دة ا���K�ث أ$��/ �� ا��وراة ��� ���ن ��� �� ا���ب ا=ول)  أ ( : ا�رد
��ل وCوح و�:ء، �� �
  �Hذا أ��4C ا�� ذ�ك، أن ھذه ا��%�دة ��س �
� �ظ�ر �� ا�ط���/ أو . � ���ن ���� ��ق$د*
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م +)ن ا�)��ض *��)� �)� ا�)رد +�)� ا�+�راC)�تل ا����م +�)� ا�ط):ق، ��)� �ؤ��4ت أھ(C��، وأن ا�ر�)ل �)�ن ����)ف 
/��%Kع وا���
م �K�)ر �)ن ا��()ن وا�C)ط
�دات اC)طر�
م ا�)� ا�� )�ت  ا>�ر �� ا�ط�وا��ن وا�� @ة وا���ل، ��� (�ت 


م +�� ا��)داع +%�)دة ا���K�)ث أو ��رھ)� �)ن �� �وا(� ا����م ا����ددة، ا�NC ��� أ�� - ���ن أن ��و�وا *د ا����4%وا ���� 
  .ا��%�9د ا����(�/


))ل �))ن ا���%))ول أ�
))م �))��وا  )��))� �%))ول ا����رC))ون (و�))و �رC))�� �))د- أن ا�ر�))ل *))د ا��))د+وا +%�))دة ا���K�))ث )  ب(�
�س �)ن +%�9)د +)ن �، ��رؤون +�� إذا+�
�، وھم ����ون ���م ا���م أ�
� ����رض �ل ا���)�رض �)6 �)� ����)ك �)� ا��)

وأ�
� أ��� �ن �دار�
م ��وا - ���ط��ون ��و�� +�� ا�ط:ق، وأ�
م �)ذ�ك ��رC)ون أ��4)
م ��%�و�)/ ھ)ؤ-ء ا��)�س 
إذن �)Hذا+�
م �
)ذه ا��%�)دة +�)� . ط��)� �):: ا��واب! واCط
�دھم، ��� ��رCون �ل �����م ا����ل ��ر�ض وا��%�و�/؟


م �م ���د+وھ�، �ل +ر�وھ� �ن ا����N ���4ا�ر�م �ن �ل ذ�ك د��ل +�� أ�  

��� أ��� �و �ر��C أ��C �د- أ�
م ا��)د+وھ� وأذا+وھ)� +�)� ا�)ر�م �)ن �)ل ھ)ذه ا��وا�)6 وا��وا9)ق، أ�)� �)��وا �()�و�ون 
��=د�/ ا��� ���وا �رو�
� ����/ �*��ع ا���س؟ �
%دس - ��ن إذا �($�� ا����ب ا��. ط��� ��م: ا��واب! ا��رھ�/ +�� $د*

�����K�ث، رأ��)� أ�
)� - ��� أ��� إذا �@���� . ��Kر �� +��رة وا(دة ��� +�� أ�/ �(�و�/ �ن ھذا ا��وع /$�����6 ا>��ت ا�
��وC))وع �د�))د، - +:*))/ �))� �M�))ره �))ن  /((%���� �((
��$))/، أو �))دل +�))� أ� /4(($� �((
�))رد �@�))�وب ��4))ت ا��ظ))ر إ��

�ل �رد �@��وب ا�� ،/��. ��ب ا��%دس ا���دي، و�� (��/ ا��وا�ق ا����ل �6 ���6 �وC)و+��� ا=�)رىا��وCو+�ت ا����
 �(�ا����)ل �)دل +�)� ر�)��/ وا()دة $)درت �)ن " 141ص" �"و*د أ �ر ا=���ذ ا��%�د ا�� ھذه ا�(%�%)/، �%)�ل �)� ���

  .Cونو�ذ�ك ��س ھ��ك ���ل ��ظن �@ن ا�ر�ل *د ا��د+وا ھذه ا��%�دة ��� �%ول ا����ر". و(� وا(د

أ��را �%ول، إن ا�ر�ل ���وا �ن ا��
ود، ا�ذ�ن ����وا ��ذ ��و�/ أظ��رھم أ�� - �و�د إ- إ�� وا(د، وأن �)ن � )رك ) ج(
�� ُ�ر�م �� ا�(�ل �وا�ط/ أھ�� و+ �ر��  ) /(��K�10:13 .( ،و )�ھدوا ����)� ا��ط�)ق ،N�(د ا����(������)ن ��)� ا�$)�وا 

، و 
�دة ا����ء أ��C +�� أ�)� )35:8�و(�� ( �ط���/، و���وا  
�د�� +ن ���4 و��ط��� ا�ذي - (د �� +�� ا��وت وا
، K)م رأوه �)� أوا�)ر �د��)� +�)� ا=رض *)د )5:17، ��17:3)�  (ا�ن �، �رة +�د ا����ود�)/، وأ�)رى +�)د ا����)� 

و$�د ��د ذ�)ك ���)ده (�)� ��ب ا��وت ا�ذي ��ب ا���س *�ط�/، �%�م �ن ��ن ا=�وات �� ا��وم ا���Kث، ��� ��ق و*�ل، 
�ذ�ك �)وا��س ا�ط���)/ ��� ،)9:1أ+��ل  (ا�� ا����ء  �4����)روا ��)د $)�وده +)�
م (C)وره �)��روح ��
)م، ����)�، وا

، أ�%�)وا �)ل ا��%)�ن أ�)� )10:4، 6:3أ+�)�ل  (و �4ءه ���ر�C وإ*���� ���و�� +�� أ�د�
م، +�د�� �)��وا �)ذ�رون ا�)�� 
  .ا�ذي ��ق و 
د ا=����ء +�� "�(��/ا"أو  "ا����/"أو  "ا��ن"

 /((
، �%))د �))��وا �))ن ا��))�د ا���))�N +�))�، و+))ن +:*�))� �))� وو(د�))� ��))� �))� ا�:ھ))وت ��))ل $))���4 "ا>ب"أ�))� �))ن �

م واھ����� �@�رھم � �C�أ �����)� �)��وا $)وت ا>ب، �)رة +�)د ا����ود�)/ . )27:16�و(�)�  (و�$�9$�، و+ن �(

  .آ�ر ا�:ھوت" ���ن"و�ذ�ك أدر�وا �ل ا�دراك أ��  )5:17، ���16:3 ( وأ�رى +�د ا����� 

�%د ���وا �ن ا����N +�� و+ن +:*�� �)� وو(د�)� ��)� �)� �)ل  )�ء، و+)ن و�)وب ط)�+�
م . "ا�روح ا�%دس"و�ذ�ك 
�%�)�م �ر �ده و������، ��� ���وا ��� ا�و+د �����9 إ��
م أو ظ
وره �
م، ���ون �)�
م ����
)م و�ر )دھم و�%)درھم +�)� ا

�روا ��: ظ
ور ا�روح ا�%دس و(�و�� +��
م، ��� . )16ـ 13:16�و(��  (�ر����
م ���� رة أ��م، ا N�د $�ود ا�����و
�
م �� د+وة ا���س وھدا��
م �ا� �
، �)@در�وا +���)� أ�)� +)�ن ��K)ث )2:13أ+��ل  (�روا ��د ذ�ك �واھ�� و*و��، و�و��


. �:ھوتK�ـو�ذ�ك �م � �روا إ��� �)� ()د(� /(�� )���)� ُ��)���ل =��)� (��ز�)/، ا��)� ُ��)���ل ا��� "it"م +�)� ������)/ ا��%�

م، وا��� ���ت ُ�����ل �� أ���
م ��روح +��/، �ل أ )�روا إ��)� ������)/ ا��%���)/ �)ـ���ز�)/، ا��� "he"�� �ء ا���م أو ا��

   ، ھ)و C)��ر ا��)ذ�ر ا���*)ل "�"�)6 �4)ظ ا��:�)/  ا��� - ُ�����ل إ- ���ذ�ر ا���*ل، +�� ا+���ر أن ا�C)��ر ا���)���ل
  .)��ز�/ �K:ا=$ل ا��و���� �� ا��ر��/ ا��� ، ��8، 7:16، 26:15، 26، 17، 16:14إ*رأ �و(��  (

��)دھم +�)د�� � )روا ��� �%دم ��NC ��� أن ا�ر�ل ��C: +ن أ�
م �ن ���)د+وا +%�)دة ا���K�)ث، ��H)� �)م ��)ن أ�C)� �)دور 
أ�
م �K�)رون ��C)�/ ��ر�)/، =�
)م �)��وا �ؤ��)ون ��H)� أو -ھ)وت وا()د، ��)�  "ا>ب وا��ن وا�روح ا�%دس" و���وا +ن

��رھم ا� �$�، أن ھذا ا��� . �ؤ�ن ��9ر ا��
ود ا��ؤ���ن��و�ن ا���(�/ ا=�رى ���وا �%����ن �ل ا�*���ع، ���ء +�� ا
 ������ق ا���)�N وأ+�)ن �
)م، و�)ذ�ك �)�دوا �����K�)ث  "وا�روح ا�%دسا>ب وا��ن "ا�وا(د أو ا�:ھوت ا�وا(د، ھو (� ���


)� إ����)� أ+�)� �، و- ھ)م )��)� ُ�%)�ل( دون �)ردد ـ �����)�N �)م �4)رض ھ)ذه ا��%�)دة +�)� ا�ر�)ل �رC)�، و- ھ)م آ��)وا 
�@�4ا��د+وھ� �ن +�د���
م ��� �%ول ا����رCون، �ل +ر�وھ�  �(
�)روا (%�%���ت ���)ددة، وھ)ذا �)
م �)را�ن ا���)�N، وا

�
  .د��ل *�ط6 +�� $د*
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�و�ون 1+�1 آ� �" ): 26(ا��راض � Fون ا7ب إ� �، وا�-ن إ� �، وا�روح ا��دس إ� �، و���ف �"!  

�)ل �)ؤ�ن : ا�رد ،/(
إ��� - �ؤ�ن أن ا>ب إ��، وا��ن إ��، وا�روح ا�%دس إ��، (�� �$N ا�+�راض �@��� �ؤ�ن �K:K)/ آ�
  و- ���ل �d+�راض +�� ذ�)ك إط:*)�، =�)� ��)� أن �)وھر ا>ب . وا��ن ھو � وا�روح ا�%دس ھو �أن ا>ب ھو � 

وو(�د و- ���زأ  ھو ���4 �وھر ا��ن، وھو �4س �وھر ا�روح ا�%دس، و��� أن ا�:ھوت أو � وا(د )وھو ا�:ھوت (

م ھو �، وإ�
م ��� ھم �أو ���4ك +�� ا�ط:ق ـ إذن �: ���ر +�� ا�%ول إن �: �� . ،�
ھذه (%�%/ ��ط%�/ -  ك ��

�ب ��و�
� �ن +��$ر وأ�زاء، إ- أ�
� ��(%ق �� ذات ��وإن ���ت - ��(%ق �� أي ��9ن �ن ا�����9ت ا���ظورة، وذ�ك 
ھ)م ����)� ا��)�ص، أو �)د، وأ*����)� ���)وا أ�)زاء أو +��$)ر ��)�، �)ل ����� �ل ا��وا�ق، =�� وا()د وو( � و��وا�ق �6

��ر آ�رھم +�ن ذا�����.  

  ".إذا ��ن (وھر ا��9��م وا�دا، ���4ذا ��و�ون 1+�1؟):" 27(ا��راض 

، �%د *��� إ�
م وا(د �ن ��(�/ ا��وھر أو ا�ذا��/، وK:K/ �ن ��(�/ ا����ن �+�راض ��ق ا�رد +��� �� ا��دا�/ھذا ا:  ا�رد

)ذا �)ؤال - ��)@�� أ�� ���ذا ��ن � K:K/ أ*���م �6 أ�)� �)وھر وا()د. �� ا�ط:قأو ا=*�و��/، و- ���*ض �� ذ�ك +� ،

+�*ل، =��� - ��رف +�ل ا= ��ء �����، - ���� �� ��ن ��
� �وق ا�ط���/، ��ن ���م +�م ا��%�ن، إ�� �و- أن � أ*)���م، 
ھ)ذا �)ن . �، و��� ���ت �� ���� �ذ�ك أ�/ +:*/ �)6 �:9%)���� ���ت ���4$ ����4ل، �ل و��� ���ت �� $�4ت إ�����/ إط:*

��ق �(�/، و�ن ا���(�/ ا=�رى، ���ن *����أ�را Cرور�� ��، ��@  )�و�ر��C �واز *���� ��، وھو +�� ھذه ا�(�ل( ���� 
��� ������ K:K)/ أ*)���م ھ)و ��)ون . طور وا��M�ر، ��� *��� �� �دا�/ ا����بإ��� ���رز �� $���4، و���ن أ��C *د ��رض 

��)ون $)���4 ����4)ل ��)ذ ا=زل، و��)ون ) إن ��ز ھذا ا�����ر( �ن ����ز��ت ا����ل ا�ذي ��$ف ��، =�� +�� أ���� 
��� - ���رض ���M�ر أو ا��طور، +�د *���� �@ي +�ل �ن ا=+��ل�K ذا�� +ن �ل  �ء �واھ�، و��ون� ���M���.  

�ر�ك �)إن ا����1ث �(�ل ):" 28(ا��راض  F (���� �ن ا�(��س، أو �و�� �ن ا��واع، �, أ) "."  

�)�س  �����)�ت. ����4/ �ن ���)� )أو أ$��ف (��� �%ول ر��ل ا���طق، ھو ُ��� ذا�� ��درج �(��  أ�راد ا���س، : ا�رد

/ �ن �و+��� � )أو أ$��ف (وا��وع ھو ُ��� ذا�� ��درج �(�� أ�راد . � �ل ا�%طن وا�%�N وا�ذرة و��ر ذ�ك� . N�%��(�

: و+�� Cوء ھذه ا�(%�%/ �%ول. �ري(ا�
�دي وا�$��دي وا��أ$���� �K�رة �Kل ا�%�K� N: �وع �ن أ�واع ا����ت، � �ل 

/ أو ����4/، =ن ��Kو�K ��س  ��9 �وى ذا�)� +��
)�، �)ذ�ك - ����)ر �)� ���� أن � �� ��Kو�K ��س وا(دا �ن أ�راد �� �

  .=���س أو �و+� �ن ا=�واع��Kو�K ���� �ن ا

  !."و��ف ��ون ا�1+�1 أ�9��م وا�دا، �, أن ��ل �� م ��+ $�&�):" 29(ا��راض 

��� أن *��م أي أ*�وم ���ل �ن أ+��ل ا�:ھ)وت - ��)ون ����)�%:ل +)ن ا=*�)و��ن ا>�)ر�ن، �)ل ����()�د ��
�)�، : ا�رد
�ك ��س ھ��ك أي ���*ض �)�ن *�)�م �)ل �)�
م ���)ل �)�ص، و�)و�
م وذ�ك �و(دة �وھرھم، ��� ذ�ر�� �رارا و��رارا، �ذ

  .��� � ا�وا(د
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  ا�&��ـب
  

�ر &�ب ا�����، وا�رد ��� ��  ا�د�وى -و(ود آ��ت �

  

�%ول ا�ذ�ن ���%دون أن ا����N �م �ُ�ت أو ُ�$�ب إن ھ��ك آ��ٍت �� �4ر ا��زا��)ر و��)ره �)ن أ�)�4ر ا��)وراة وا����)ل، 
  .���� ��� ھذه ا�د+وى، ������ ��� ا�(%�%/ ���(ث. +�� أن ا����N �ن ُ�$�ب�دل 

  
  ا��7ت ا����ء 4 � � 4 �!ر ا��زا��ر

  و����ھ� ا�����

  : 9-ل �رض ھذه ا��7ت ��ول

Fأو  : N�وات +ن ا����� �
(�)� ُ�%)�ل إن �)ل آ�)/ ) ��� �%ول $�(ب ا�د+وى ا��� �(ن �$ددھ�( إن ا��زا��ر ���ت ��
��$��ل إن ا��زا��ر. �
� ھ� +ن    N�وات +ن ا����� ��+ �
����ب ا(�وا9�C�وي أ�)�  /(%���+�)� أ+�)�ل � �)� ا�

��))� إ�))را9�ل ��ز�))ور  �))K:، و+))ن 104و ��19ز�))ور  6((� �((
، و+�))� �))را��م و$))�وات 68و ���66زا�))� ا��))� +��
، و+�)� 78و �31<�م ا�%د��/ ��ز�)ور و+�� (وادث ��ر���/ ، 150و 147، 140، 72= ��ص ����4�ن ��ز�ور 

  .119و 12و+ظ و����م ��ل ا���س �� �ل ا��$ور ��ز�ور 

���
�، ُ���ت +�د�� ��ن *��9وھ)� ���)�زون : �1�� N�ض ا>��ت ا�واردة �� �4ر ا��زا��ر +ن ا�ظروف ا��� ا���ز ا�����

/ �ن ��ض ا�و�وه ��ظروف ا��� ا���ز ��
� �)� ا���)د�
)� ا�����)ر إ�)� +)ن و�). �� ظروف � ��ذ�ك �
)ذه ا>�)�ت ُ�)راد 

��4� N�ن ا���+ �
�
�. أ�ور (دKت ��: ��9�%�
�، أو أ�ور ���@وا �  .وا�%ر��/ ھ� ا��� �(دد �ن ھو ا��راد 

�1��1 : /%��ل آ�)/ �)ن ا>�)�ت، �)واء �)� ا��زا��)ر أو ��)ر ا��زا��)ر، - ���)ن �
)م ����ھ)� إ- ���ر��)�ط �)6 ا>�)�ت ا��)�

�، و�ذ�ك ��ب أن - �درس آ�/ �����%:ل +ن ھذه أو ��كوا�:� /%).  

�
� /$����� ��4ق �6 ا�%را9ن ا� �

�، و� ر(�
  :و�ورد �� �� ��� ا>��ت ا�ُ���ء �

- �)ُرد و�)� "و. )8:28" (($)ُن �):ص ��)�ِ(ِ� ُھ)و..ا�)ربُ "و). 6:20" (ا>ن +ر�ُت أن ا�رب ُ���ُص ���(�ِ "ـ   1
  .)10:132"(���ِ(ك


))� ھ))ذا  "��))�N ا�))رب"ا�$))ط:ح : ا� ))رح�- ُ�))راد �))� ا���))�N ��))وع و())ده (�))� �))�ن ��))وز ا�%))ول إن أي آ�))/ ورد 
 N(��ُ ل إ��)�ن� ���ل �راد  ،�$�  �
�� ��. �)� إ()دى ا�وظ)�9ف ا�ر9��)�/ )أي +)�ن �����)� ر�)��� (ا�$ط:ح ُ�%$د 

 ���: ��وز ا���ذ . )1:23$�و9�ل N���" ) 2 ا�رب"�ن ُ�د+� ا�ذي ��ب ا� طر ا=��ر �ن ا��زا��ر � )�K:(�داود ا��
 "��)�N ا�)رب"ا>��ت ا��� �(ن �$ددھ� ��وة +ن ا����N ��وع و(ده، أو د��: +�� أ�)� �)م �ُ�)ت، =ن داود ا�)ذي ُد+)� 

  .��ت

�%�(((C ن(((� �(((%) �((($��ت �K�)))رة               وإذا �)))�ن ا=�)))ر �)))ذ�ك، ���H)))� إذا ط�%�)))� ھ)))ذه ا>�)))�ت +�)))� داود ا���)))�، �)))رى أن � 
ا��
)ود و�وا�)�ھم ا��)�9/ �)ن �
)/  �N �رى أن � أ*��� �ن ا=�وات، و�دد آ��لوإذا ط�%��ھ� +�� ا���. )22$�و9�ل2 (

  .ا�%�Cء +��� و+�� ر����� �� ا����م

� �)� ا��M)�ت �وھذا ا�4رق ��NC ������رد �%ب،  "ا�����H�"Nم  �ص، و��ن  "ا����N"��ر أن ھ��ك �ر*�  ���� ��ن 
�%)ط، أ�)� ا����)/ ا���K�)/ ��)رد ��)�و*/   �Christرد ا����/ ا=و�� �)دون أداة ��ر�)ف أي   )�K:(��ز�/ ا=����/، ��4 ا���
�@دات ��ر�ف أي The Christ  . �
���)ن ا����)/ . و(ده =ن ھذا ھو ا��� ا� �$)�" ��وع ا����N"وا����/ ا=و�� ُ�راد 


� �ل  �ص���$/ )أي ��(� (+��� �  ا���K�/ �راد  /�
 .��@د�/ �
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  ).�10:16ز�ور " ( �ن �دع �%�َك �رى ���دا. =�َك �ن ��رَك ���4 �� ا�
�و�/" ـ   2


�و�/ ��س ا���ن أو ا��9ر ���ر�وع ا�� ا����ب ا��%دس ��NC ��� أن ا��راد : ا� رح������ ُ��)���Y �)ن أ*)وال $)�(ب ( 
��)� ُ��)���Y �)ن ( وأن ا��)راد ����4)�د �)�س ا��)�ر أو ا>-م . ح ��)د �رو�
)� �)ن أ��)�دھ�، �ل �%)ر ا=روا)ھذه ا�د+وى

وإذا ��ن ا=�ر �ذ�ك، �Hن ا>�/ ا��� أ����� - �دل +�� أن ا����N �م . �ل ا��طب ا�ذي �$�ب ا=���د ��د �و�
�) أ*وا��
ن �
/ ذا�� وا�Mرض �ن �و�� ا�ذي ھو ا�4داء، �م ��ن ���:�� +ن �ل ا���س �. �ُ�ت، �ل �����س �دل +�� أ�� *د ��ت

�@ن �رى ��ده ���دا �� ، و�م )�Kل �4وس ا�ذ�ن ��و�ون( ��رك � �4س ا����N �� ا�
�و�/ ا�� �وم ا�%���/  �C�أ N���
��)د ذ�)ك اه �)� ا��)وم ا���K)ث، �%)�م �)ن ا��)و�)ل أ+)�د ��4)� �)ن ا�
�و�)/ ا�)� ��)د. ا�%�ر �Kل أ��)�دھم �(��)� ت، و$)�د 

  .ا���وات

، ��%�)م ا�)� )أو �%)ر ا=رواح ( "ا�
�و�)/"و*د أ+�)ن ��)� ا��
)د ا��د�)د أن ا���)�ن ا�)ذي �)�ن ُ�ط�)ق +��)� �)� ا��
)د ا�%)د�م 
؛ وا�K)��� )43:23، �و*)� �2:12ور�K)وس 2 (ا=ول ��ص �@رواح ا=�رار، وُ���� ا�4ردوس أو ا����ء ا�K��K)/ : *���ن

و�ن Kم �)Hن �4)س ا���)�N ا�� )ر�/ *)د ا��%�)ت ��)د �و�)� ا�)� . )19:3�طرس 1 (�ن ��ص �@رواح ا= رار وُ���� ا��
��))ن =ن داود ا���)� ا�))ذي ��))ب ا���)وة ا��))� �())ن �$)ددھ� +))�ش �))� ا��
)د ا�%))د�م، �))�ن �))ن . )�42:23و*))�  (ا�4)ردوس 

 "ا�
�و�))/ "و. ح +��))/�%))ر ا=روا ا��))د�
� أن ��))���ل ا�$))ط:ح ا�))ذي �))�ن ��رو�))� �))� ھ))ذا ا��
))د، وھ))و ا�
�و�))/، أي
�ر�/ ����و��ن ا��
ود �ط�%ون +��
)� ھ)ذا ا��)م =�
)م �)��وا - ��ر�)ون  )��9 +�
)�، ��)��وا �%4)ون ". �ؤال"أي "  �9ول"

  .إزاءھ� �و*ف ا����ؤل

�)�ُ " ـ   3%+ g�(�+ 6(زي ر�(��" مْ أ�)� أ�)ت �)� رُب �)�ر(��� وأ*��)� �@�)�ز�
ُ ! أ��C رُ�ُل �:��� ا�)ذي وK%)ُت �)�، آِ�)ُل ُ
 "و. )29، 21:69( "�:ُ$ك �� �ُ ��ر����.. ����ون �� ط���� +�%��، و�� +ط � ��ُ%و��� �: "و. )10، 9:41(

ا�(�)ر ا�)ذي ر�C)ُ� ا���)�ؤون .. ���م ا�رب أ��ُدُھم.. �ل ا=�م أ(�طوا ��.. �ن ا�C�ِق د+وُت ا�رب �@����� �ن ا�ر(ب
  .), 22,10    85:11( "*د $�َر رأَس ا�زاو�/

�): و�)را، وا�K��K)/ : ا� رح N�(���� ن �%د�م ا=+)داء+ /���Kوا� ،N����� ر�وط��
ودا ا��� /����ا>�/ ا=و�� ����@ +ن 
و���)� أ�C)� ا�)رأس ا�رو()� . �)�" ا�)د��ن ا�و(�)د "+�)� ا��)��م و "ا���ك ا���م"+ن ��ل � إ��ه ��د *����� �ن ا=�وات 

��ض ا>�ر �و4$
م ھ��ل � و���ءه ا�رو(� ���ؤ���ن ا�(%�%��ن، وا�وا�ط/ ا�����
م C��. )�19:6ور�Kوس1(� �ر�ط 
َھ)ذا ُھ)و ا�(�)ُر ا�)ذي ا(�َ%رُ�ُ�)وهُ أ�
)� :" و*د أ �ر �طرس ا�ر�ول ا�� �%�م ا����N ا�ذي ذ�ر��ه، �%�ل ��
�)/ ا��
)ود +�)�

ار(��))� وأ*��))� "�))� ا>�))/ ا=و�))�  و�))ن K))م �))Hن *))ول ا���))�N. )11:4أ+�))�ل  " (ا���))�ؤوَن ا�))ذي $))�ر رأَس ا�زاو�))/
���(%%�ن +�د�� �%��� � ���� +�� ا����م ود���)� ��)ل ا��)����ن ��)� �)�  "���م ا�رب أ��دھم"، و*و�� �� ا�K��K/ "�@��ز�
م

  .ا=��م ا=��رة

 /���Kك �� �ُ ���ر����" أ�� �� ��ء �� ا>�/ ا�$:�. �)� ���)ب ا��ز�)ور����ن أن ��ط�ق +�)� ا���)�N ��)� ��ط�)ق +" 
). 2$)�و9�لH� )2ذا ط�%��ه +�� ���ب ا��ز�ور وھو داود �)رى أن � ��$)� �)ن أ+دا9)� ور��)� �)و*
م �)رات ���)ددة 

وإذا ط�%��ه +�� ا����N - ��ون ا��راد �� أ�� �م �ُ�ت، �ل أ�� *)�م �)ن �)�ن ا=�)وات، =ن ���و�)� ����%)م وا��)ل، ور�)ض 

ودأي ر��ل ا�د�ن ا( ا����9�ن �� ( /($��إ��ه، ��� ھو وارد �� ا>���ن ا=��ر��ن، د��:ن واC(�ن +�� ا(����� �h-م ا�
���$�ب.  

��)� +�)� ا�)رب و+�)� ��)�(�  ���ذا ار��ِت ا=�ُم و��4َر ا� ُ�وُب �� ا���طل؟ *�م ُ��وُك ا=رض و�)[�ر ا�رؤ�)�ءُ " ـ   4

ما�".. ��%ط6 ُ*�ودُھ��، و��طرح +�� ُرُ�ط
��:" *��9�ن� "أ�� أ�� �%د ��(ُت ���� +�� $
�ون ��ل *ُد��. رب ���
زُئ 

 )�ب �)م . ������ رأ�)� �<�)م.. أ�%ذ�� �ن +ُدوى ا�%وىُ . � ��� �ن ���ِه �K�رة. ��أر�ل �ن ا�ُ��� �@�ذ"و). 6ـ 1:2( 
  ).43، 17، 16:18" (أ+ر�ُ� ����ُد ��

�� ا����ب ا��%)دس +)ن �$)ر��ت ا= )رار إزاء �، �)رى أ�
)م إذا �ظر�� ا�� ا>�/ ا=و�� �� Cوء �� �� )أ  : (ا� رح

)� �)� . �Kروا Cده وCد ا����N ���، إذ أھ��وا ا����N و*��وه���ن ھذه ا�Kورة �م ��ن إ- �K� -�(K)ورة أ�)رى �)�%و�ون 

إزاء ا= رار �� ھذه  ��ر أن �و*ف �. )9ـ ����1:2و���� 2 (ا=ز��/ ا=��رة، +�د�� ��� ر ا��4ر وا��(�د �� ا����م 

م *�Cء ���� �وا�ط/ ا���)�N ا�)ذي ��+ �C%� إذ أ�� �وف ،/%�
م ا��رة �وف - ��ون �Kل ا��رة ا����(�+ �(��� ���%�(�

  .و+�� ا����م �@�ره
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� ��ط�ق +�� ا���)�N و��ط�)ق +�)� داود ا���)� ا�C)�، �)داود ا�� )�� � �)ن C)�%�تأ�� �ن �
/ )  ب(�H� ،/���Kا>�/ ا� 
وأ��را ���� ���� +ظ��� �C)6  )31و17$�و9�لK�) 1�رة وأ�%ذه �ن +دوه ����ت ا����ر، ��� أ�%ذه �ن  �ول ا����� 

وا����N أ*��� � �)ن �)�ن ا=�)وات و�$)ره +�)� ا��
)ود، و+�)� ا� )�ط�ن ا�)ذي �)�ن . �� أھل �:ده وا��:د ا=�رى ���
أن �%)�م ا���)�N ���)� +�)� ا��)��م (�)� ���
)د �)� �)�س ا�)ذ�ن ��ر�و�)� ��� أن � +��د . )�15:2و�و��  (���طر +��
م 

�C�ل وا�ذ�ن - ��ر�و�� أ�
���ن ا>���ن - �د-ن +�� أن ا����N �م ُ�$�ب. �(�ب، �.  

. ��+�ُ�وا أن ا�رب *د ��ز �%��ُ !. ا���طل و���Mُون ا��ذب (�� ��� ُ�(�ون! � ��وُن ��دي +�را�� ��� ا�� ر (�� ��"ـ  5
، �))� را��))� �))ن أ�))واب ا��))وتِ . ار(��))� �))� ربُ "و )3، 2:4( "ا�))رب ��))�6ُ +�))د �))� أدُ+))وه g�((CM� "ا�ظ))ر �))ذ��� �))ن ُ�

=�ُ� �%)وُم +)ن ��)�ن ا���)��ن .. وأ�� $رُت +�را +�دُھم.. ���H �%�ٌر و����ٌن أ��، و*��� ��ُروٌح �� دا��� "و )9:13(
��$ُ� �ن ا�%�C�ن +�� ���4ِ �ُ�" )31 ،25، 22:109(.  

�ق +�� داود و+�� ا����N ��� ��ط�ق +�� �ل   �ص ��وا6C أ��م � و�ر�6 +���)� إ��)� طھذه آ��ت +��/، ��: ا� رح
 �Hذا ط�%��ھ� +�� داود �رى أ�� +�د�� ُطرد �ن +ر � وا(�%ره ا���س وأ(�طوا �� ��%��وه، �ذ�ل أ��م �. ط���� ا��ون ���

وإذا ط�%��ھ� +�� ا����N �ن �
/ ���و��، ��ون ). 20:15$�و9�ل 2(+�ده ا�� ُ���� و��� �K�را، ���6 � $را�� وأ
��)د ذ�)ك ا�)� ا��)��ء ��ط�)� إ�)�ه ا�)�� �)وق �)ل ا�)م  �(�
� أن � ر��� �ن ا�%�ر ا�ذي ھ)و �)�ب ا��)وت، و$)�د �ا��راد 

)��
ذه ا>��ت - �دل أ��C +�� أن ا����N �م ُ�$�ب). �9:2���.  

 "ُ���و�)�) �)� �(  �)6 ا=+)وج ��)وُن "و. )16:9( "ا� )ر�ُر ���)ُق ���)ل �د�)�ِ . *C)�ء أ�C)�. ُھو ا�)رب ��ُروفٌ  "ـ   6
�ُط ظ�ُ�)�ُ . (4رهُ ��%ط �� ا�ُ
)وة ا��)� $)�6. ���ا �ر"و. )26:18((
، 15:7( "�ر�)6ُ ��ُ�)ُ� +�)� رأ�)ِ�، و+�)� ھ��ِ�)ِ� �

16( .  

  ).18:21أ��Kل " ( ا� ر�ر �د�ُ/ ا�$د�ق"و


)� أ�)/ إ )�رة �)دل +�)� أن �
)وذا : ا� رح�ا>��ت ا�K:ث ا=و�� ���ن أن ��ط�ق +�� �ل  )ر�ر �)� ا��)��م، ��)ن ���)ت 
N�ن ا���+ �Cب +و�$ُ . ،/(�
�ل إذا ط�%��ھ� +�� �
وذا �رى أ�
� �(%%ت �� +)دم ا���4+)� ���C4)/ ا��)� أ�)ذھ� �)ن ا��

  ).18:1أ+��ل ( و�� ��%� ����4 وا����ب أ( ��9 ��د ذ�ك 

و��ن ھذه . (%� إن (��ة ا�$د�ق ����/ +�د �، وھو ����� �ن �ل  ر ���رض �� �� ا����م: +ن ا>�/ ا=��رة ��%ولأ�� 
ا�(%�%/ - ��ط�ق +�� ا����N =�� ��ن *د +%د ا���/ +�� أن �%)دم ��4)� �4)�رة +)ن ا��ط)�ة، ��)� - �
�)ك �)ل �)ن �)ؤ�ن 

�Hذا ر���� ا�� ��ر�j ا����N �رى أ�� ��ن �ن ا����ور ). 16:3�و(�� ( �ة ا=�د�/ ��
م �� إ����� (%�%��، �ل ��ون �� ا�(�
�د�� أن ����ب ا�$�ب �طرق ���ددة، إ�� ا����4ء +ن ا��
ود ��� ��ل �رة *�ل ا�$�ب +�د�� و�د أن ��+/ ا�ط:*� �ن 

، )�C ) ���23:26 +�� أ+دا�9 ����� ، أو ����د+�ء ��ش �ن ا��:�9/ ��%)59:8�و(�� ( ا����م �م ��ن *د ��ءت ��د 

م، أو �)���ط:ق ا�)� ا��)��ء ��� )رة ��Kر��ل ا�د�ن +��  رورھم وآ j��أو ����ف +ن ا����داة �@�� ا�ن �، أو ��دم �و

و�)6 ذ�)ك �%)دم ا�)� .. دون أن �ذوق ا��وت ـ وا����ء ���)ت �ر()ب �)� �)� أي و*)ت أراد، =�
)� �وط�)� ا�)ذي ھ)�ط ��)�
��
)� ����)� �)ن ا�)ذھ�ب إ��)� ا�$��ب ��)��ر�م �)ن ا��()�و-ت ا��K�)رة ا��)� �)�ن �:��)ذه �%و�)ون  ،�(���K /�طوات را�)

  ).8:11�و(�� (

�)��ن أ��ُ�)ُ� *���)/، . و$:�ُ� ����ْن �ط�/ إذا ُ(وِ�م ���ُرج ُ�ذ���،. و��%ف  �ط�ٌن +ن �����ِ �@*م أ�ت +��ِ�  ر�را، " ـ   7
  ).9ـ  6:1109(  "�ن ��وهُ أ�����، وا�رأ�ُ� أر��/��. ووظ�4ُ�ُ� ��@ُ�ذھ� آ�رُ 


)� - )25:1أ+�)�ل ( ھذه ا���وة ��ط�ق +�� �
وذا و(ده، �%د ��ت �� ر��)�ن ا� )��ب، وأ�)ذ وظ��4)� آ�)ر : ا� رح��� ،
N�ن ا���+ �Cدل +�� أ�� ُ$�ب +و�.  

�ُ . +�ٌر +�د ا�� ر وُ�(�%ُر ا� �ب. أ�� أ�� َ�ُدودةٌ - إ���نٌ " ـ   8%Kور��� g16، 6:22" ( وا �دي.(  

ھذه ا>�/ ���ت +ن �
وذا �ل +ن ا����N، =�� وإن ��ن +ظ��� �� ذا�)�، ���)� �)�ن �)� �ظ)ر ا= )رار ا�)ذ�ن �)م : ا� رح
و- �را�/ �� ذ�ك، �Hن ھؤ-ء �(�%)رون . ���ط��وا إدراك  �ء +ن  �$���، ���ن �(�%را و�رذو- و�دودة - إ���ن

وأ$(�ب ھذه ). �18:23و*� ( �ر�Cوا ا����N و��Cوا +��� ��را��س ا���رم ) �7:1(��م �� أ��Kل ��� *�ل ا( ا�(��/ 
�9
� ا�� ���4 ا��ذ�/ )31ـ 23:109و �13:9ز�ور ( ا�د+وى أ��4
م ا*���وا ا>��ت ا�واردة �� �* �
  ، وا��� ���د ��
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N�وة +ن ا����� �
ا��ز�ور ا��%���/ ��� ا>�/ ا��� �(ن �$ددھ�، �)رى أن ھ)ذا �Hذا ر���� ا�� . وا�4%ر وا���ر، و*��وا إ�
 �(� �)��)ر إ�و�)� ���)م ا�)رب، و��)�ا� �ص ��ن � *د ���� �� ط4و��� �ط�K �(�+ ��9)د�� أ�)�، و�)� ر�و��)� �)�ن �

�و$). أي ا��ؤ���ن �� �ل ا����م( و�ط ا����+/ ا��ظ��/  N�ل ا�� ا����� ا����ن 4وأ+��ل �Kل ھذه - ُ���د ا�� �
وذا 
  .���ون ھو ا�ذي ُ$�ب و��س �
وذا. � �9/ � ���ل ا��:ص �ن +%و�/ ا��ط�/ و��ط��
� ��ل ا���سا����ل ا�ذي ��م 

ھو ��وة $(�(/ +)ن ا�$)�ب، وإن �)ل �)� ���)� ا�� )�رون ا=ر��)/ +)ن ا��$)�وب  22ـ  إن �ل �� ��ء �� �ز�ور  9

د�ن ��>��ت ا�واردة �� ھذا ا��ز�ور، ھ ����C�أ N�)$ وذا. و
�ل ��ن � N�و��ن ا��$�وب �م ��ن ا���.  

�C: +ن أن ا>��ت ا�واردة �� ا��ز�ور ا�� �ر إ��� - ��ط�ق +�� �
وذا �ل +�)� ا���)�N، ��)� ا�N(C ��)� �)� : ا� رح
�)��%ول �(
�)ر ���)�ك :" ا���د ا����ق، �%ول إن ھذا ا��ز�)ور �����)@ �)ُل .. كَ ا����+)/ أ�)�(ُ �)� و�)ط . إ�)و��) �)� F( أ

�ره.. و���ُد *ُدا�ك �ُل *��9ل ا=�م.. ا�ود+�ُء و� �ُ�ون��رون �وھذا �دل +�� *���/ ھذا ا� �ص ��د �و�)�، . "�@ُ�وَن وُ�
+ن �%�$د � ا�$��(/ �ن �(وھم، و*��د�
م ��د ذ�ك ��%د�م ا�(�د وا� �ر ) أي ���ؤ���ن ا�(%�%��ن ��( وإ+:�� ��و�� 

F .��+ 6( إ��دة  ��� �دل��)ره . -ء ا��ؤ���ن ����Y9 ��4ر�� و�%د��
م ا���ود F �ن أ��
�ھؤ) أو  �Kم ���دا�
م ��د ذ�ك 
  .ا�ذي آل إ��
م �C4ل ھذه ا���4رة، ��� �دل +�� أن ا� �ص ا��ذ�ور ھو ا����N و��س �
وذا

  .�وب ��ن �
وذا و��س ا����Nا�ذي �(دث +ن ا�$�ب �4�ض �روح ا��@س ��� �دل +�� أن ا��$ 69إن �ز�ور ـ   10

  - �4�ض �روح ا��@س، ��� �%ول، �ل �4�ض �روح ا�4داء وا��C(�/ =�ل ��د �، �%د ��ء ��ھذا ا��ز�ور : ا� رح

=ن ��)رة ���)ك أ����)� و����)رات ُ���ر�)ك و*�)ت .. =�� �ن أ��ك ا(���)ُت ا��)�ر" و". (��9ٍذ رددُت  ا�ذي �م أ�ط�4ُ "  
 g��+ ."روح ا�ر��ء،  �69ز�ور  ��� �4�ض����:$)ك �)� "و" - ����ِ��� ا�ُ��ق و- ُ�ط�ق ا�
�و�ُ/  +�� ��ھ�:"�%د ��ء 

��N وأ+ظ�)ُ� �(�)دٍ ". �:ُ$ك �� �ُ ���ر����"و�4�ض �روح ا�4رح أ��C �%د ��ء �� ". �ُ ���ر����(���.. ا��Nُ ا�م � 
ُ���(ُ� ا����واُت وا=رُض ا��(�ر و�ل �� �دُب �
وھذه ا����رات - �$در �ن �
وذا، �ل �ن ا����N دون �واه، �
و ". ��

. ، و�6 ذ�ك ��و�� ا���4ري و�)� +دا�)/ � �)ل (%و*
)�)أي �م  ���د +�� (ق �ن (%وق � (�م ��طف  ��9  و(ده ا�ذي
و(ده ا�ذي �ر�ت رو(� وھو . وھو و(ده ا�ذي ��ن ��Mر +�� ��ده �����. وھو و(ده ا�ذي ��ن ُ�
�ن �ن أ�ل (ق �

  .�ن ا�
�و�/ ��د �� ��ت، و+�دت ا�� ��ده ا��ر�م، �%�م �ن ا=�وات ظ��را ���$را

  
  ا��7ت ا�ُ���ء 4 � � 4 ا��!�ر ا�$رى،

  و����ھ� ا�����
  

1 N�(و�س ا�ر�)ول *)�ل +)ن ا���(� ا�)ذي، �)� أ�)�م ��)دِه، إذ *)دم �ُ$)راخ  )د�د  وُدُ�)وع ط��)�تٍ :" ـ  *�ل ا����رض إن 
�را���ن " ( و�Cُر+�ٍت ��%�در أن ُ���$ُ� �ن ا��وت، و6��ُ �ُ� �ن ا�ل �%واهُ+7:5.(  


� ا��
د ا��د�)د ( �� ھذه ا>�/، �رد �� ا��M/ ا��و����/ " �ن"(رف ا��ر ا���ر�م : ا� رح� .Exا��M/ ا=$��/ ا��� ُ��ب 


)� ا��%)ل �)ن �وC)6 �)� ا��)�رج ا�)� آ�)ر �)� ا���)�رج، �)ل �)ن �وC)6 �)� ا�)دا�ل ا�)� آ�)ر �)� وھذه ا����/ - �راد 

ذا ا����� �����، و�ذ�ك �رد �� ا��ر��/ ا�����ز�/   . ا���رج� /��وھذا ا��%ط6 - �زال �����ل �� �K�ر �ن ا���Mت ا=ور

):K�( ددھ�$�أن  و�ن Kم �Hن ا>�/ ا��� �(ن �$ددھ� - �)دل +�)�. away from أو fromو��س  h� out of�/ ا��� �(ن 
� أ��د ا��وت +ن ا����N +�د�� ��ن (�� +�� ا=رض، �ل �دل +�� أ�� ��د�� ��ت ود�ن أ�ر�� � �ن ا�%�ر (�� ��)� 

�6 �و�ِ� ا��� ���م ا�ط�+/ ��� �@�م " أن ا����H� Nذا أ��4C ا�� ذ�ك أن �و�س ا�ر�ول ��ل ��د ھذه ا����رة ��� رة . ��ن
 ِ��
� ا����رة ا��ذ�ورة، و�� ��رھ)� �)ن ا�ر�)�9ل + )رات ا>�)�ت +)ن $)�ب ا���)�N     ��� ��ل �� ا�ر���/ ا�وا.." �ردة 

�%� ھ��ك ���ل �d+�راض ��>�/ ا��� �(ن �$ددھ�� -.  

�ر��، و�ِ�ن ا�ُ����ت ذراُع ا�رب؟ - ُ$ورة �ُ� و- ���ل ���:" ـ  و*�ل ا����رض إن إ ���ء ا���� *�ل 2�  ظر �ن $دق 
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�ر ا�ُ(زن. ٌر و��ذوٌل �ن ا���سُ�(�%. �� �
�� إ���، و- ��ظر��وھذا د��ل +�)� . )7ـ 1:53إ ���ء  (" ر�ُل أو��ع وُ�
�م �$د*� وا()د �)�
م، وأ�� أ+�ن ����س �� رآه، . أن �
وذا ا���ر�وط� رأى ذراع ا�رب وھ� �ر�6 ا����N ا�� ا����ء

�  .�%د�م ���4 ���
ود ��� �$��وه +و�C +ن ا����Nأ�� ھو �%د ��ب +ن ���� �%�ل ا����N، و�4ر +ن ���� ھذا 

�(ث ھذه ا�د+وى ����4$�ل �� ا���ب ا�����، �����4 ���%ول: ا� رح��:  

ھذه ا>��ت ���ت +ن �
وذا ا���ر�وط�، �)ل +)ن ا���)�N ��4)�، =ن ا=$)(�ح ا��%���)/ ��)� ا>�)�ت ا��)ذ�ورة )  أ ( 
 �

م، ��� � 64 ��%ل " ���ن ��� أن ا� �ص ا�وارد ذ�ره ����Kر�ن و�(�ل آ�K� رر�و������ و�ر�%� و������ �دا، وأ�� �

�C�ن أ��Kم إ�� �م ��4ل ظ��� و�م ��ن �)� ��)� �)ش، وأن ��)رة ا�)رب ��)ده �)��N، وأ�)� �)ن ��)ب ��4)� �)رى . �� ا��ذ�
6��ل - ُ��)�د ا�)� �
)وذا وھذه ا�$�4ت وا=+�). 53، 52إ ���ء "( وأ��را ���H �ن أ�ل ا��� ��د ��وك أ�واھ
م . و� 

N�ل ا�� ا����.  

 ��@�
)م �)م ��ر�)وا ���س �ن و�
/ �ظ)ر � إ��)�، �)ل �)ن و�
)/ �ظ)ر ا= )رار، =�" - $ورة �� و- ���ل" أ�� و�4$ 
Mأو ا� N�س ا�%��ل +���(%�%/ ا�����  .رض �ن �و��، �ل ظ�وا أ��  �ص ��دف، ��C4وا ��ر

�ر�))�؟ �))ن $))دق" وھ�))ذا ا�())�ل �))6 +�))�رة   )ب(���))� �%))ول  (�)): ���))ن أن ��))ون ��))�ن ())�ل �
))وذا ا��))�ر�وط� " 
�)ل إن ا���)�رة. =�� �م ��ن �����م +ن ���4 �$�M/ ا���)6، أو �)�ن �)�  )رف ا��()دث ��H)�� و��H)م � ��)� )ا����رض 

 �� �� �و*4)� إزاء ا��)�س (�ل �و�� ��وا�%� �6 � )���ب ا>��ت ا��� �(ن �$ددھ� (ا��ذ�ورة ھ� ���ن (�ل إ ���ء ا��
���$��ت (%�%/  K� م +�� ا�ر�م �ن ���زا�� ا���
��)� . ا�ذ�ن �م �ؤ��وا �@*وا��، =�
م ر�Cوا ا����N ا�ذي أر��� إ��


� أن � أ+�ن ذرا+� �� " و��ن ا�ُ����ت ذراع ا�رب" أن ا����رة �=ن � ���ت �� ذراع �������  )��� �%و�ون (- �راد 

� أن � أ+�ن ��� *و�� ا����$/ �ن ا��ط�/ �وا�ط/ ا����N ا���دي،�  .��ن �م �درك ھذه ا�(%�%/ إ- ا�%���ون. �ل �راد 

  ، وأن ا����N �م ُ��ِق أ(د +��)� ا=�)دي )7:18�و(�� ( "ذ�ر ا����ل أن ا���ود �%طوا أ��م ا����N ":ـ  *�ل ا����رض 3
���)ون . )28و 5:16�و(�)�  (وأ�� �� أوا�ر (���� ذھب ا�)� ا>ب  )33:16�و(��  (��ب ا����م  وأ�� )44:7�و(��  (


م أن ا����N ُ$�ب و��ت� ���ت ذ�ك أ�� *)�ل �
)م �)ن *�)ل . �:��ذه *د ُ K� ھ)ذه ا����)/ "و��� �(� g�(� إن ��ُ�)م �ُ )�ون"     
  .)�27:14ر*س  (

ا=�))ر ا�))ذي - �))دع ��))�-  �))� ��))� �))�ف،ا�C�� N((C)): +))ن أن (�دK))/ $))�ب ا���))�N $))�د*/ �))ل ا�$))دق ��))� : ا� ))رح
ض ا�طرف +ن آ�/ ��دھ�، d�M+�راض ا�ذي �(ن �$دده، �و�� �ظر ا�%راء ا�� أ�� - ��وز �� ا��(ث أن �%��س آ�/ و�

�
� /$��  :وإذا ��ن ا=�ر �ذ�ك �%ول. أو �4
م آ�/ �Mض ا��ظر +ن ا�%ر��/ ا�

���
�و+)دم إ�%)�ء . )8:18�و(�)�  (�، ��ن ��د �� *��وا ��م ���4 �
)م �Hراد�)� (%� إن ا���ود �%طوا أ��م ا����K@�� Nر�ن 
 �
��ن ��� +�م ا����N أن . )44:7�و(��  (أ(د ا=�دي +�� ا����N �م ��ن �� ����/ (���� +�� ا=رض، �ل ��ن �� أو�

�%���+�� أ�ت ���ط�ق �ن ا����م ��م ���4 ��$�ب �Hراد�� ��� ذ�ر�� �� .H� ن ذ�ك+ :C� ن ا��$�ره +�� ا��)��م �)م ��)ن
وأن ذھ��� . ا���$�ر ا���دي، �ل ا���$�ر ا�رو(�، =ن أ��(�� �م ��ن ��د�/ �ل رو(�/، ا=�ر ا�ذي - ��$ف �� �واه

. ، و��ن ��د �� ��ت ��4رة +ن ا��ط�/ ��� أراد، و*�م ��د ذ�ك �ن ��ن ا=�)وات)11ـ 9:1أ+��ل  (ا�� ا>ب *د �م ��: 
أ�
م � �ون �� �و�� ��وع ا����NC�� ���(  ،N �ن ا�%ر��/ (- �راد �� " ���م � �ون ��g ھذه ا����/" �:��ذه وإن *و�� �


م �%و�� �ن ��ط/ ا�ر$����را �� �$���ن و�ل �� �و�� ا����� ا��ر�ل �ن �، =�
م ���وا ��و*�ون أن ��ون ا�����  
 �
و�)ن ا��)د�
� أن . ��ن ��ب أ��
م =�� ��ء و*�9ذ ��س ��ُ��ك �ل ��4داء .)20ـ  �18:24و*�  (ا��� ���وا �رز(ون �(�

���Kد إ���م ا���  .��ون ا=�ر �ذ�ك، إذ أ�� - ���ل �<ول إ- 

، وا���)��K�23:21( N�/ ( ��س �ن ا���%ول أن ا��$�وب ��ن ھو ا����N، =ن ا��$�وب ���ون :" *�ل ا����رض  ـ 4
�)�ر)��46:27)� " (إ�
)� إ�
)�، ��)�ذا �ر���)�؟:" *�9: ��� أن ا��$�وب $رخ. - ���ن �(�= N�(و� - ��)رك ا��� ، .

 /(�
، )�56:22و*)� ( �C: +ن ذ�ك �Hن �طرس ا�ر�ول (�ف أ�� - ��رف ا� �ص ا�)ذي �)�ن ُ�()��م أ�)�م رؤ�)�ء ا��
�د أ�� ��ن $�د*� �� �� *��� - N�و$�4 أ+ظم �:��ذ ا����، )51:11�و(�)� ( ���� �)�ن ���)� ��� أن *. و�طرس ا�ر�ول 

���$�ب، وأ��را إن �
وذا ا���ر�وط� ��ن ����)ذا ����)�N، ��)� أ�)� �)�ن أ���)�  N�ن أن ��ون *د (�م +�� ا������ :�
�(���� �ن أ��)�) 29:13�و(�� ( �$�دو*�  �)C د أ���أC)ف ا�)� ذ�)ك أن . �: ���ن أن ��ون *د ���� ���
ود، �ل - 


)وذا �)@ن �ر��)با����N ا�� 
ور �� N�(��� وا��طف +�� �:��ذه، �م ��ن /�)����� �)ذ�رھ� �ر��)/ ��)���� ���
)ود، ا��) 
  ".ا����ب ا��%دس
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  ، ��� أن � - ��ر�� +�� ا�ط:ق ������ )5:9رو��/ ( (%� إن ا����N - ُ���ن �ل ھو ���رك ا�� ا=�د ) أ : ( ا� رح

�ب �������4 � )ر��/ �، ��)� ��)�(ق أن ��ر��)� � ا�)� ا=�)د �
)ذا �ل �(ن ا�ذ�ن �. ا�ذي ��س ��ده ���ل����(ق ا����/ 
 �C�ب أ���ن �ظرا =ن ا����N ر�C �� ����� ا��M�/ أن �(�ل +�� ���4 �ط����)� ��)ل ����9
)� ). �10:3:ط�/ ( ا��

��)� أن � �ر�)� �����)6 �()ن . ���)/ھ)ذه ا���ر�6 +�� ) �13:3:ط�/ ( +و�C +��، �ذ�ك $�ر +�� ا�$��ب ���/ =���� 
�ول أ���� ����� ا�� ا=�د%���.  

أ�� �ن �
/ �� *�ل +ن �طرس و*���� و��رھ��، �Hن ا�� ر �
�� ��ت (���
م ا�رو(�/ أو +�ت �را�زھم ا�د���)/،   )ب(
/�( � N�(�����. أن �%�)ل ��)� ���وا ��$و��ن �ن ا��ط@، �ل ��رC�ن ���%وط ��� �� أي و*ت، ��طرس أ��ر ��ر��� 

=�� وإ��ھم رأوه ود��� ���� و��س ���را +��)�،  )22:9�و(�� (�م ��ن �ؤ�ن �6 أ���+� أن ��وع ھو ا����� ����� و*���� 
�)ل �)����س ���)c . (�ب ا+�%�دھم �� ا����� ،N�(ن +دم �وت ا���+ c��� - �
��� أ��� إذا ر���� ا�� ��وة *����، �رى أ�
  ).52:11�و(�� ( 6 أ���ء � ا���4ر*�ن ا�� وا(د +ن �و�� +ن ا=�/ ����

�)ل =�)� �(�)م �ر�)زه �%)ط، �)�ن ر9��)� ! ��� أن ��و�� ھذه - �%وم د�)�: +�)� أ�)� �)�ن ر�): $)��(� �)� �ظ)ر �، �):
/�
��دون ور9�س ا��
�/ ھو ا� �ص ا�ذي ��ن � ���ن �� �%�$ده، و��ن �دوره ����
)� ���)�س ��)� �4�)د ��
)� ا���). ���

��Kل *���� �Kل ا�و+�ظ ا= رار ا�)ذ�ن �(�)م وظ)�49
م �(K)ون ا�� )ر +�)� ا��و�)/، ���)وب �)�
م �)ن ��)@Kر *��)� . ��4��dدة
� �Cر�  .أ�� ھؤ-ء ا�و+�ظ ���
��ون ا�� ا=�د. ���و+ظ و����6 

أن ورة، ��)� ُ����)@وا +)ن ��)رھم ��� أن ا����N �م ���6 �
وذا �ن أن ��)��� ���
)ود =ن � ��)ق ا��)�س �)Hرادة ())  ج(
�وا +ن  رھم، إذ �و ��ن �ر��
م +�� +�ل ا���ر وا�����ع +ن ا� ر ��� ا��(%وا Kوا�� أو +%���، و����وا أ*رب ا�� *���ُ

�C: +ن ذ�ك �Hن ا����N +��ل �
وذا ھذا ��ل  4%/ و+طف، �@+ط�ه أ���/ ا�$)�دوق . ا>-ت ��
م ا�� ا��:9ق ا���*�/

م ) 13�و(�)� ( ا ���و(� وأط��+�، ��� ��ل ر���� ����K ��ل �6 ��*� ا��:��)ذ ��6C (د�()� �(�� �(��)���ن �)� أ�)� �(


� . و��� �م ُ��ِد ��� ھذه ا������/ ا�ط��/، �ر�� و @�� ��($د ���Y9 +��� ا� ��6. ������وھذه ھ� ا������/ ا��� ����ل � 
  .ا�� ر �����

 )14، 13:20�و(��  (�9/ ا����N �� أوا�ر (���� +�� ا=رض ��م ���ط6 �ر�م ا���د��/ �M�رت ھ: ـ  *�ل ا����رض 5
�: ��ون ھ��ك د��ل *�ط6 +�� أ�� ھو . أن ��ر�وه )5:21�و(��  (أو �4ر �ن �:��ذه  )�31:24و*�  (أو ����ذا +�واس 

  .ا�ذي $�ب

��ظر +ن *را�9
)�، ��)� �ؤ�)دوا د+)واھم، و�)��ر�وع إن ا����رC�ن، ���د�
م ا���رو�/، �%���ون ا>��ت �Mض ا: ا� رح
ا�� ا����ب ا��%دس �رى أن ا>�)�ت ا��)ذ�ورة �)� ا�+�)راض - ���)ر +)ن أ�)ور ()دKت +�)د ا�$)�ب أو *��)� (�)� �)�ن 

وا���)�C� N): +)ن أ�)� . ��وز ا�%ول �$دق ھذه ا�د+وى، �ل ���ر +ن أ�ور (دKت ��د *���/ ا����N �ن ��ن ا=�)وات
���)� ا�+�)راض �)��وا �)� (��)/ -  أ(د ���K �ن *�ل، �)Hن ا= )��ص ا��)ذ�ور�ن�
م ���د ا�%���/ ا�ذي �م ��
د *�م �ن 


م ���ر�)/ ا���)�N =ول وھ�)/� N��� . د�وع، و����)ذا +�)واس �)�ن ��)ود(�����)ر�م ا���د��)/ ���)ت +���ھ)� �M)رور*��ن 
�ب �وت ا����N و+دم �$د�%
�� و*�9ذ أ�� *���م �ن ��ن ا=�وات، وا��:��ذ ا��ذ�ورون ���وا �Cطر��ن +��
�� ا�(زن 

9�%
م ��+�ت طو��/ ھ�)�ك ��ب +)دم .. و�ط ا��(ر ��دم ا$ط��دھم  ��9 �ن ا���ك ���ر�م �ن (��أC)ف ا�)� ذ�)ك أ�
)م 
دث رؤ��
م �����N �دة طو��/ ��د *����� �ن ا=�وات، ا+�%دوا أ�)� $)�د ا�)� ا��)��ء و- ���)ن أن �ظ
)ر �
)م ��)د و��()


م ��� ��ن ��(دث �ن *�ل��.  


� ��� ��ن ��4ل �ن *�)ل؛ و����)ذا +�)واس +ر�)�ه +�)د��  )رح �
�)� ا���)�ب ��H�و�6 �ل �Hن �ر�م +ر��� +�د�� ��داھ� 
�)ز �
�)�؛ و�)�*� ا��:��)ذ �د*�� ا���
ودة، وأ�$)را ��)د ذ�)ك آK)�ر ا��)روح ���� )�ر *�)ل �%)د�م ا� �(�
�)� �د�)� +�)د�� ر��

�)�ل؛ ��)� +ر�)وه �)ن *�)ل �)� ا����)/ +ر�وه +�د�� و��دوا �� ا����ن ا�ذي (دده �
م *درا �ن ا���ك �م ��)ن ��ط)ر �
)م 
 38ـ) 36:24 �و*)�( ����� ا�ذي ا+�)�دوا +��)� ����، و���وا $و�� ا�ذي أ�4وه و�+�د�� أ�$روا آ�Kر ا��روح �� �د�� و


ذا ا�+�راض - ���ل �� +�� ا�ط:ق. )29ـ 19:20و�و(�� �.  

6 N�ـ  *�ل ا����رض إن إ�(�ق ��ن ر�زا ا�� ا��� . :(�� N�، - )��12:22)� ورد �)� ��)و�ن ( و��� أن إ�(�ق �م ُ�)ذ
��)و�ن  (وھ�ذا ا�(�ل �ن �
/ إ�راھ�م، ���� أن �%د��� ا��� +�� ا��ذ�N ��ن ��)رد ا��()�ن . ��ون ا����N *د ُ$�ب ��:

���N ��$)�ب �)�ن ��)رد ا��()�ن أ�C)� �)�، (�)� ����)� ط�+�)� ھ)و ��� �ظ
ر ط�+�� F، �ذ�ك �Hن ��ر�ض ا� )1:22
F ر��� ا�� . �ذ�ك /
  ��ر أن � �م ���ن �����N أ�� ����(��، ��� أ��4 +ن ذا�ر�� �� ���@ت �� ا��زا��ر �ن �
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  .ا����ء، دون أن �ذوق �وت ا�$��ب، ��ن ��ون ا���(�ن *��و���

���)�K ،N)م ��)د ذ�)ك ��)ل إ�)راھ�م ر�)زا �)�، ا�+�راض ��ل إ�)(�ق ر�)زا  � ھذا �C: +ن أن $�(ب)  أ : ( ا� رح
����N، ��ن ��ب أن - �4و��� ان وإن ��ن إ�(�ق ر�زا �: ، �%ولا=�ر ا�ذي �دل +�� ��ط� �<�ور �� ���ل �@��د آرا�9

ك �رى أ�� ����� ُو�د ا���)�N �)ن و�ذ�. ا�و�وه، وإ- ���ن ا=ول ھو ���4 ا����Kا�ر�ز - ��ون �Kل ا��ر�وز إ��� �ن �ل 
��)�ن+ذراء، و�م ���ذ ����4 زو�/ +�د�� ��ر، �Hن إ�(�ق ُو�)د �)ن أب  �(
و����)� �)�ن . وأم وا��)ذ �)� زو�)/ وأ��)ب ��

��ن ���$ر�� أ�)دھ�  �
ا����N ���*ش ر��ل ا�د�ن وھو - �زال �� ا���K�/ + رة �ن +�ره، و���ت �� ر���/ ��$/ أذا+
را =ن �ظ)" ��)ن ا��ط)@ أن �%)�ل . إ�(�ق �م ��)ن �)� ر�)��/ �K)ل ھ)ذه، و- *)�م ����)زة �)ن ا����)زات ������زات، �Hن

�ت أ�� ُ$�ب ��:". ����N �م �ذ�N، - ��ون ا����N *د ُ$�بإ�(�ق ا�ذي ��ن ر�زا �K� ط���� أن ھ��ك أد�/ ���ددة.  

و�)� . إ��)� �ن ���ز +ن ��و�ن $)ورة ����)/ ���ر�)وزر���� ا�� ا����ب ا��%دس، �رى أن ا�ر�ز ا�وا(د �K�را �� � �Hذا
�����، أ�� ��د �)� �و*)ف �ذ�ك �رى �� ا�(�دK/ ا��� أ. ھذه ا�(��/ ��ن ُ��Cف إ��� ر�ز آ�ر، (�� ��و�� ��� ھذه ا�$ورة

� � +و�C +��، ���ون إ�(�ق وا���ش ��� ر�ز�ن ���ل أ(دھ�� ا>�ر +ن (%�%/ $�بإ�راھ�م � N� +ن ذ�N إ�(�ق، ذ
  .ا����N و*�����، =ن ا���ش ��ت، أ�� إ�(�ق ���ش

�)�ن إ�)(�ق و�)�ن ا���)�N ��($)ر �)� أ�)ر�ن)  ب( ��إظ
)�ر ا�ط�+)/ ) ا=ول: ) وإذا ��ن ا=�ر �ذ�ك ا��(�� NC أن ا� )
/(��
�)�ن  أط)�ع � ا�)� ا��
��)/ أ�C)�، وإن) �)ن ��(�)/ �و�)� إ��)���( وا���)�N . ا��ط�%/، �)Hن إ�)(�ق أط)�ع أ�)�ه ا�)� ا��

�ل ذاق  )ر+� �(�)ب، وذ�) ،N�ل ط�+�� ا��وت ��: ��� ��ل ا�������)د أ��)� كإ�(�ق �م �ُذق �� � N��ب *�و�)� ا�)ذ(�� .   
) ���K(  ،�(�) �((�ق +)�د ا�)� أھ�(�H� ،N�(���� �(%�%)د ا��)وت ا� )ر+� ��)(�ق وا��)وت ا�(��ا��ودة ا�)� +)��م ا=(�)�ء 

�ت أن ا. وا����N +�د ا�� �:��ذهK� ل و����K� �� ذه �ن ا=�وات��را���ن  (�و(� *�ل +ن إ�(�ق إن أ��ه أ+19:11( ،
���ون ر�زا ا�� (د �� ا�� ا���)�N  )=�� ��ت  ر+� ��� ذ�ر�� ���� ��ف (أي أ�� �م ��ت ��:، �ل ُ(�ب �%ط أ�� ��ت 

  .أن ����4ا�ذي ��د أن ��ت ��: *�م �ن ��ن ا=�وات، ا=�ر ا�ذي �م ��ن ��(�ق أو ��ر إ�(�ق 

��))� *))�ل $))�(ب ( و���C))��/ ا�))� �))� �%))دم، ���H))� إذا ����))� إ�))راھ�م ر�))زا ا�))� ا���))�N �))ن ��(�))/ ا���())�ن ) ج( 
����)� ��)�ل أن � ا�)�(ن إ�)راھ�م ��%)د�م ا��)� . ، �رى �ر*� �� ����ر ا�و(� +ن �و*ف � إزاء �)ل ��
�)�)ا�+�راض�

 /)����%د�م ���4 ��$�ب ، - �ذ�ر �ط�%� أن)��1:2و�ن ( ذ N�ا��(ن ا��� �.  

�@ت �� ا��زا��)ر +�)�، �)ن �
)/ ر��)� ا�)� ا��)��ء دون أن �)ذوق ا��)وت، �� �� N��4 +ن ذا�رة ا����أ�� ا�%ول إن � أ
�C4: +ن أ�� *ول ُ����ق، =ن ا����ب ا��%دس ��ل أن ا����N �)�ن +�)� +�)م �)�م .. (�� ��ون إ��(��� ا��(��� *��و���

، �Hن � �ور، )10:12، 24:26، ��� 44:22، 22ـ  16:4ا*رأ �و*� ( �� ھو ���وب +�� �� ا=����ء وا��زا��ر  ��ل
�))@ +))ن $))��� �))ذ�ك - ���))ن أن ��))ون *))د *))�ل ����))�N إ�))� ��$))�ب، و. وا��))ور - ��))رف ا����Mط))/ أو ا��))داراة��� �((���

��رات ��دو9���(�
�)د"و" ���M)�" و" ا�()ق أ*)ول ��)م:" �K)ل / �����ت �دل +�)� ا��%)�ن ا����)ل �)ن � - ) " �(��18:5 ،
�ط@ �� �ط@). 9:21، �و*� 21:16 �
و��ون ا���ب ا�و(�)د �)� ذ�)ك أن � �)�ن �%$)د +�)س . و��ون ھذه ا���وات ��

����� �
  !ا��4
وم ��
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1  

 �&$�  ا�د�وى -:ن ا��&�وب 
  أ$ر �3ر ا�����

  

 ��Kب � وذا �و'� ا����� -&�ا�روا�� ا�و�5 ا���  
  وا�رد ��� �

  

Fص ا�روا��: أو$��:  
���/ �ن ھ��9 1 ��+ N�ض +�� ا����
وذا ا���ر�وط� ��ر دھم �، �ـ  �م ��ن ا���ود وا��
�/ ا�ذ�ن ذھ�وا ��%�������وا 

N�ھو ا��� ���
)م ا��%)وا ��� أ�
م �م ��و�وا +�� ���/ �ن ھ�9/ �
وذا. إ���، �@+ط�ھم +:�/ أن ا� �ص ا�ذي �%�= ،�C�أ 
وCوء ا����د ��ون دا��9 �����، وC)وء ا�� )�+ل  �� �� ا����د و��روا وراءه ا�� ا����N �� ا���ل +�� Cوء ا�� �+ل

�
�C): +�)� �%)دم، �)Hن �
)وذا . �)�ن ا���)�N و�)�ن �
)وذا��م ��ن �)� و�)�
م أن �4ر*)وا . - ����ن ��� ا=�ور +�� (%�%�

م ا�� ا����� ن ا�ذي ��ن ا����N �و�ودا ��� ھرب ا��:��ذ �����، و�ذ�ك �C+ت �ل ا�و��9ط ا��)� �)�ن �)ن+�د�� أ�� 

N�ا�� ف +ن ا��� �� �
�و�� ھذا ا��و ا����د ����Mوض ظ
)رت ذراع � ور��)ت .ا����ن ���
�/ وا���ود أن ������وا 
��)دوا أ�)��
م �)وى �
)وذا ا��)�ر�وط� و��)� *)��وا �)م . ا����N ا�� ا����ء، ��%ط ا����)6 +�)� و�)وھ
م ا�)� ا=رض

N�م أ�� ا���
و+�د�� رأى �
وذا ذراع � �ر�6 ا����N ا�� ا����ء �دم +�� �ر���� ا��� ��ن �ر�د . �%�Cوا +��� ظ�� ��
�)ذوه و$)��وه@� ،�(�+ �(Cوه +و�و )�ع . ا*�را�
� Cد ا����N، و*رر أن ��4ر +ن �ر���� ھذه �����م ���4 ���
ود ��$�

  .��س أن ا����N ھو ا�ذي ُ$�ب��ن ا�

2 ���$�
وذا +ن  � /�
�ت $دق �� �%دم أ�� +�د�� �@ل ر9�س ا��K� �� و��� . $�ت ـ  و�%ول $�(ب ھذه ا�روا�/ إن
���ره أن ��ن ھو ا����N، أ���إ��)م :" ��)� أن �
)وذا �)م �%)ل ���
�)/. أ�ت *�ت و��ُت أ�)�: ، أي"أ�ت *�ت:" ا��(��4 أن �

وھ)� ا��)دة ا��)� �%)ول ا���)�(�ون إن ا���)�N $)�د ��)دھ� ا�)�  (+ن ��)�ن ا�%)وة ��)د أر��)�ن �و�)�  ���$رو��� �����
�ن ا>ن ��$رون ا�)ن ا���)�ن ����)� +)ن ��)�ن " ��� ��ء �� ا����ب ا��%دس، �ل *�ل �
م " وآ��� +�� ا��(�ب )ا����ء

�ن ا����نا���%ب  (ا=�ر ا�ذي �دل +�� أن ا����N ". ا�%وة وآ��� +�� ا��(�بH���ن *د $�د �ن *�ل ا�� ا����ء، وأن  )
�����  .ا�ذي ��ن ُ�(��م و*�9ذ ھو �
وذا 

���  :ا�رد ��5 ا�روا��: �1
  :ا�رد ��5 ا�!�رة ا�و�5 �� �  )أ ( 

ـ  �و �ر��C �د- أن ا���ود ا�ذ�ن أ�وا �)6 �
)وذا ا��)�ر�وط� �)م ��و�)وا +�)� ��ر�)/ ���)/ �����)�N�(����� ،N �)�ن  1

م ا��
�)/ ا�)ذ�ن (��)وا +��)� ��ر�(� �(��و�� �دى ا��
�/ ا�)ذ�ن أ�)وا ��
)م، ��)� �)�ن ��رو�)� �)دى �)��ن أور )��م ����)� 

�4
م ��4�ذ ھذا ا�(�م ����@�=�� �م ��ن ���ش �� �
ف أو ��Mرة، �ل �)�ن ��)�ش (�)ث ��)�ش ا��)�س، . ���$�ب و+���وا 
و�)���م  6ا�� ا�
��ل وا���)����� ��ن �ذھب ��
م . ��وار ا��
ر���ر ��
م �� ا� وارع وا�(%ول، و+��  �طc ا��(ر و

�)� أ(�)ُق ��)وُن ُ��)�و�ب �)�ر ): =���( �ن *�ل :" �@*وال و�%وم �@+��ل �ذ�ت أ�ظ�رھم ����� إ���، ��K: ��ن �%ول �
م

�م� ..�(��* �(� �
�
� �%د ز�� �
ز�)� ����
)� �ز�)�، و�)ن �)ن ط�)ق ا�رأ�)ُ� إ- ���)/ ا�.. إن �ل �ن ��ظر ا�� ا�رأة �� �

�وا =�)ل ا�)ذ�ن أ(�)ُ�وا ا�)� ُ��CM)��م، و$). ��ر�وا -+���م. أ(�وا أ+داء�م.. - �(�4وا ا���/.. ��زوج ُ�ط�%/ ���H �ز��
ــ و+��رات �K)ل ھ)ذه ) ���5 " ( ��و�وا أ��م �����ن ��� أن أ���ُم ا�ذي �� ا����واِت ھو ���ل ُ���9ون إ���م و�طردو��م

K���� أو ���م أو ����وف�م �@ت � �
��� �)�ن �وا�)ط/ ���)/ وا()دة �)ن ��)� ُ�(�)� ا��)وت و�
)دئ ا��وا$)ف و� )�4 . �
 �C9:2، �ر*س 29:4، �ر*س 43:11�و(�� ( ا��ر.(  

ه �� أ�ور ا�د��� وا�د�ن، ���ن �4(�
م �C: +ن ذ�ك �Hن ا��
�/ ا��ذ�ور�ن ���وا ���4ون (و�� �ن و*ت ا�� آ�ر ����د�و
�� $�ر�� +�� ) 20 -17:  23-��� ( �� �(ورھم �رد ��دھم ��
م �و��، �و*)� 13:16، ��17:15)�  ( رورھم و�و

44:11( . ��
وذا +�� ����م ا����N إ��
م �: �ر�6 ا�� +دم ��ر��
م � 6� /�
  ��� *�ل $�(ب  (أ�� ا��4ق ھؤ-ء ا��
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��ن)ا�روا�/ ا��� �(ن �$ددھ��  أرادوا أن �%�Cوا +�� ا����N �� ا���ل ��ل �ر+/ �9: إ�
م  )ا=ول (: ، �ل �ر�6 ا�� �

إ�
)م �)م ��و�)وا +�)� +�)م  )ا�K)��� (. )19:20، �48:19و*)�  (�Kور ا���س Cدھم إذا رأوھ)م �%�C)ون +��)� �)� ا��
)�ر 
ذا ا����ن، أ�� �
وذا ���ن ���م ھ. ������ن ا�ذي ��ن ا����N �و�ودا ��� و*�9ذ (�� ����
م ا��Kور +��� *�ل Cوء ا�$��ح

  .=�� ��ن �ن أ���ع ا����N ا�ذ�ن ��ر�ون �(ر����


وذا، ��و أ�� ا��%)� �)رة وا()دة �)� ا���)ل ��)�ھن وا()د، وأ�)ذ ��)� و*�9)ذ ا�)� ا���)�N ��)د��  2� /�$�  /
ـ  أ�� �ن �
�(�ن �:�()� و�:�)N وا(دا، ���ن �ن ا���9ز أن ُ�%)�ل إ�)� �)م ��)ن ���)�ھن وا���)دي ا��)ذ�ور�ن ا�4ر$)/ ا�����)/ ���4ر*)/ 


وذا � ����ر أ�� ا����N) إن ��ن ھ�� ا��ذان �4ذا (�م ا�$�ب( �
وذا، �$��+����ن �� (دث ھ)و أن �
)وذا ا��%)� �)ر9�س . 

م . ا��
�/ و�
���، وھم �K�رون��رات ���ددة، و��ن ���ث ��
م �� �ل �رة �دة طو��/، =�� ��� �ن ا�را�N أ�� ا��%� 

���C: +ن ذ�ك �%د أ�ذ ��� ). l ) ���5:26 ا�ذي �ر�د أن ��%��Cه ��
م +ن ����م ا����N إ��
م ��ن ���و�
م +�� ا��
��)ض ا��
�)/ وا� )�وخ وا��)د �(
و�)�س �)ن ا���%)ول أن ھ)ؤ-ء . ما�� ا����N ��س ��د�� وا(دا �ل �K/ �ن ا���)ود، �را�%


م أ�راد �
م +�ون ��$ر�������ل - �د أن  ،������
)م �)�س ��)��/ *$)�رة �)ل ��)��/ . ��دا �� ���وا �$���ن �Kم ��ر 
طو��/، =�� *�دھم �ن دا�ل ا��د��/ ا�� ��ر�
� (�ث �%6 ا�����ن ا�ذي �)�ن ا���)�N ���)ث ��)� و*�9)ذ ��)� �)دل +�)� أن 

�د أ�
م +ر�وا +�� ا=*ل  ��9 +ن *��/ �
وذا و�:�(� ا����/ وطر�%/ (د�) أن �م ��ن ��
م( �ل ھؤ-ء ا= ��ص  - �K
  .و� ���، و��ر ذ�ك �ن ا��واص ا���رزة ��

 ،�(
�د (�ث ��ون ا�C)وء ����)�، وإ�
)م �)م ��و�)وا +�)� ��ر�)/ ���)/ ��:�)N و��� �� /�
����أ�� ا�%ول إن �
وذا ا��%� 

م *�ل ����م ا���)�N إ�)�
م أ�K)ر �)ن �)رة ��)� ذ�ر�)�، ا=�)ر ����س +��  c �ن ا�$واب، إذ �C: +ن أن �
وذا ا��%� 


م �� ���د، =ن ا��
�/ ا��� ��ن ��(دث ��
م +�
� ���ت �
�)/ �)ر�/ ا��ذي ���
م ��ر�و�� ��دا، ���را�N أ�� �م ���ق 
و�
�/ �Kل ھذه - ُ��(ث �� ���د �
ودي، (�ث ا���س ��ر�ون و�د��ون +�دة �� ا���ل وا��
)�ر +�)� ا��)واء، . �ط�رة


))� $)):ة ا��4))ر  )�164:119ز�))ور  ( �%))د �))�ن أ�%�))�ء ا��
))ود �$))�ون �))�6 �))رات �))� ا��))وم���، �8:57ز�))ور  (�))ن 
وا �(�4ظ)�ن �)��� �ظ )13و 12:6-و��ن  (�C: +ن ذ�ك ��ن ا��
�/ �و*دون ا���ر +�� ا��ذ�N ��: و�
�را . )2:108

/(�
��)ت ر9)�س ا�� �(� /($��
م �� (�)رة �� وا�)د��ل +�)� ذ�)ك أن ا���)ود +�)د�. �ر�C � ا�ر�زي +��
م، �ل ا��%� 
��)� أن ا���)ود �)م �@�)ذوا ��
)م ��)�رج أو  )�و+� . )13:8�و(�)�  (+�� ا����N ذھ�وا �� �ورا ا�)� ھ)ذا ا���)ت  *�Cوا

���رؤ�/ ا�واC)(/ �)� ا���)ل، �)ل أ�)ذوا ��
)م �$)���N و� )�+ل  N��� - /در�����ن أن ��را*ص أCواؤھ� �� ا�
واء 
وا�� ))�+ل �ورھ))� *))وي وھ))�ج، و���))ت ��))���ل �))� ا���))�د�ن وا��$))���N - ���))ب �@C))وا9
� ا�ر�))�ح، . )3:18�و(�))� (

وأ�)ذ ا���)ود ��
)م �$)���N و� )�+ل ��)�، �)6 أن $)��4 وا()دا ��
�)� �)�ن ��4)�، =ن . و��(�ت ا����ق وا����)�رات
ا��
�/ ا��� ���وا �$ددھ� ���ت �ط�رة ود*�%/، إذ ���ت �
دف ا�� ا�%�ض +��  �ص ���ن ���وا ����رو�)� أ�)د أ+)داء 

��� أن ا�%�ر و*�9ذ ��ن �درا، إذ أن +�د ا�N$4 ا�ذي *�Cوا ��� +�� ا����N �%)6 دا�9)� �)� ا��)وم ا�را�)6 + )ر . �
ود�/ا�
، �: ���ل ��ظن �@ن ا��
ود *�Cوا +�� �
وذا ظ�� ��
م أ�� ا����N، �و �ر��C �د- )6:12�روج ( �ن ا� 
ر ا�%�ري 

�$�  ./ ا����N �ن *�لأ�
م �م ��و�وا +�� ���/ �ن  �$��� أو  

�$�/ ا����N +)ن ا���)ود أو ا��
�)/، إذ �C): +)ن أ�)� �)�ن ��رو�)� �)ل  3  �4�ـ  إن ھروب �:��ذ ا����N �م ��ن �
�Cوا +��� ا�)�ل  ا���ر�/ �دى ھؤ-ء وأو�9ك، و�دى ��ظم%�� N�وا���د +�� ا��� /�
���ن أور ��م، ���H +�د�� أ*�ل ا��

��+ ���د �ر9�س ا��
�/ ��ن �را�%
م، �%ط6 أذ �طرس ا�ر�ول ���4 وھوى +�� . �
��%دم ا����N إ��� وأ+�د أذ�� ا�� ����
، و- �))د أن ھ))ذا ا��$))رف �4))ت أ�ظ))�ر ا����))6 ا�))� ا���))�N ��ر�))وه، إن �))��وا ��))ر ���%�))�ن �))ن )52و  �51:22و*))�  (

���$� .  


� و���ء أ�ر��ت �����ن ا����N *د �د إ��
ن �د ا� �4ء، �ن ����)� �)6 ��� أن ا��ذراء �ر�م ��4
� و��ض ا����ء �ن *ر�
��))� أن �و�))ف ا�را�))� . �و(�))� ا�ر�))ول ��))وار ا�$))��ب (�))� أ�))زل ا� ))�ص ا�))ذي �))�ن ���%))� +��))� وُد�))ن �))� ا�%�))ر

N����� �$:�، ھ�� ا��ذان ���4 ا� �ص ا��ذ�ور �@+�� ا=ط�)�ب ووC)��ه �)� و��%ود��وس ا��ذ�ن ���� �ن أ�Kر ا���س إ
����)�) 39و  38:19( ���/ وا(�رام ا�%�ر ��ل  N�ص ��ن ھو ا����=�)� �)و- ذ�)ك ����)� *)د . ��� �دل +�� أن ھذا ا� 

  .�ر��ه ���
ود وا�رو��ن ���و�وا د��� �������د

- ��4ق �6 �$ر��ت " و�� ھذا ا��و ا����د ����Mوض ظ
رت ذراع � ور��ت ا����N ا�� ا����ء:" ـ  *ول ا����رض 4
�ط:ق إذ �C: +ن أ�� ���ت �� ذراع ��د�/ =�� روح �� روح، �
و ����� �)ور، وا��)ور �%)وم �@+���)� +��)� � +�� ا

  و��س �� ��4ء أو ��وض، إذ - ���ل �� ھذا ا��و إ- ا��(رة وا�(واة ا�ذ�ن - �ر�دون أن �� ف ا���س ا�طر�%/ ا��� 
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�/ +�� و�وھ
م ��ر�6 ا�� أ(د ا=���ب ا>��/أ�� �%وط ا���ود وا�. ����د�و�
� �� �@د�/ أ+���
م�:  


م ����ؤال) ا=ول( 
��دھم �ط�%� أن �وا��
م، =�� �م ��ن �دور ��+ N�ا��� /�وھو �رد أ+زل " �ن �ط��ون؟:" و*وع ھ�

)وه" / وھ� ا��ر��/ ا��ر��/ �����/ ا���ر�" إ�� أ�� ھو" *و�� �
م +ن ���4 ) ا����K( وھم �K�رون ��ددھم و+��دھم؛ � ."


)ذا ا�%)ول أ+�)ن �
)م أ�)� �)ن (�)ث . وھ� - ُ�ط�)ق إ- +�)� � ��)���" وا�ب ا�و�ود" أو " ا���9ن �ذا��"و����ھ� �
)و �

م ) ا���Kث(؛ "� ُ�����"أو " ا�ُ���ن F" �وھره ھو (C���@Kرھم �%دا��� أو �ذ�رھم  ��9 �ن ا�(��ن ا�ذي ���وه أو ���� 

  .دا�/ ھ��/ وو*�را، و�d(��ن �@K�را و��ط������ �ن *�ل، =ن ��%

إن ا� �ص ا�ذي *�ض +��� ا���ود وا��
�/ �م ُ�$�ب �� ظ:م ا���)ل ���)رد ا�%)�ض +��)�، و- ()و�م �)رة وا()دة ـ   5
/�
�ل (و�م K:ث �رات أ���
م، . (�� ��ن ��وز ا�ظن أ�� �م ��ن �د�
م �ر$/ ����/ ���(%ق �ن  �$��� �%ط أ��م ا��

وا���K�)/ ���)ت �)� ا��4)ر �)� ��)ت  � ���
)ود(���/ ا=و�� ���ت �� ا���ل �� ��ت (��ن �و$�4 ر9�س ا��
�/ ا� )ر+����
، وا�Cوء �� ھذ�ن ا����)�ن إن �)م ��)ن *و�)�، ��H)� +�)� )24ـ  13:18�و(�� ( *���� ر9�س ا��
�/ ا�ر��� �دى ا�رو��ن 

و+دا ذ�ك (و�م أ��م ��:طس . أ��م ا���
در�م، �(��/ ا��
ود ا����� وا��(���/ ا�K��K/ ���ت �� ا�$��ح. ا=*ل ��ن +�د��
 /(�
��/ �وا*ف، أو�
� ��ن ��رج دار ا�و-�/ ا�رو����/، (�ث ط�)ب ا��
)ود �)ن �)�:طس *�)ل ��)وع دون �و��)� �� ��

���Kرج ����/ إ���؛ وا��(���:طس أ�� ��ك؛ وا���K)ث �)�ن � N�ل دار ا�و-�/ (�ث أ+�ن ا����(�)ث  دار ا�و-�)/،  ��ن دا
�))راءة ا���))�N؛ وا�را�))6 �))�ن دا�))ل دار ا�و-�))/، �دار  ر �))�:طس ���))ده؛ وا��))��س �))�ن �))�رج(�))ث أ�))�))�دى �))�:طس 

�$�ب ا����N؛ وا���دس ��ن دا�)ل دار ا�و-�)/،  /�
(�)ث ا���4)ر �)�:طس �)ن ا���)�N ا�و-�/، (�ث ��دى رؤ��ء ا��
�� 6�  (�ث أذ+ن ��:طس ���
ود وأ��م ا����N إ��
م ��$��وه ن ��رج دار ا�و-�/، +�� إذا ��ن ھو ا�ن �؛ وا���


)ذا ا� )�ص ُ+)رض +�)� +)دد ���)ر ا��)�س . ��� (و�م أ��C أ��م ھ�رودس ��)ك ا����)ل. )16:19ـ  28:18�و(��  (�

م ��)���ت طو��)/ �)� وN(C ا��
)�ر، ��)�ن �)ن ا����)ن أ���ن ����)� (%�%�)� �رات ���ددة و�� أ���ن ����4/، ��� ��ر 

��

�/ إن ���وا ��  ك أو ر�ب �ن ���� �����.  


�/ ا�ذ�ن أ�وا �6 ا���د ��%�ض +��� 6��� ���@�� +�� �ص :" ـ  �Hذا أ��4C ا�� �� �%دم أن ا� �ص ا��ذ�ور *�ل *��ل $�
ن ھذه ��+��م و��ط�ُن و��.. ��م أ+�ُم �� ا�
��ل و�م ����و�� ��ل �وم ُ��ُت أ��س ! �ر�ُ�م ��ُ�وف و+$� ��@�ذو��

���ِت أور ��م - ����ن +��g :" �ن ����ن +��� ��� *�ل ����وة ا�:�9". ا�ظ��/ ���ل ا���ن +�)� أ�4ٍُ�)�ن و+�)� أو-د�)ن، 
�
و*)�ل ��)�:طس ا�)ذي �)�ن ". طو�� ���وا*ر وا��طون ا��� �م ��د وا�Kدى ا��� �م ُ�ر6C: =�ُ� ُھو ذا أ��م �@�� �%و�ون ��

و+�� ا�$��ب �ض ا��ظ)ر +)ن *�)وة ". �ذ�ك ا�ذي أ����� إ��ك �ُ� �ط�/ أ+ظم.. ������ ���ت �ن ھذا ا����م:" �(����
��)� *)�ل ��)ص ا�)ذي �)دم +�)� ". �� أ���هُ، ا�4)ر �ُ
)م =�ُ
)م - ����)ون �)�ذا ���4)ون:" $����� و رھم و$�� =��
م *�9:

و��د ذ�ك *)�ل ". إ�ك ا��وم ��وُن ��� �� ا�4ردوس: ا�(ق أ*وُل �ك:" �ط���ه وا���@ إ��� ������ن ��� �ذ�ره �� ا����وت

)� و�ر+�ھ)�" ُھوذا أ�)ك:" و*�ل ��و(�� +�
� "�� ا�رأة، ھوذا ا��ك:" ���ذراء �ر�م +ن �و(�� ا�ر�ول�و�)ل ھ)ذا . �����)� 

  .دون ذاك *ول ��طل�ؤ�د ��� أن ا�%ول إن ا��
ود �م ���ط��وا ا��4ر*/ ��ن ا����N و��ن �
وذا، �$��وا ھذا 

  :ا�رد ا�5 ا�!�رة ا��1���)  ب(

��)د ذ�)ك  ـ إن $�ت 1 �(��ا� �ص ا�ذي ��ن ُ�(��م أ��م ر9�س ا��
�/ +�)د�� �)@�� +)ن  �$)��� �)� أول ا=�)ر، وإ��
�ره إن ��ن ھو ا����N، - �د-ن +�� أن ا� �ص ھو �
وذا ا��)�ر�وط� " أ�ت *�ت" ���%ول �+�د�� ا��(��4 ��F أن �

�����)��� *�ل ا����رض(  N�ل �د-ن +�� أ�� ھو ا���� ، . /(�
�ل �)� �)� ا=�)ر أ�)� ر�)ض ا�)رد +�)� �)ؤال ر9)�س ا��
�4
م � ر��/ �؛ ) أو-(و�
��� �� أول ا=�ر، =�
م ����ب ���) ��K��(�م ��ن �
م ا�(ق �� ا���وس +�� �ر�� ا�%�Cء 

���%�ل ��)ب أن �(����
م �����N �م ��ن �(���/ *��و��/ =ن  �
ا�%��ون ا��
ودي ��ن ��ص +�� أن ا�%�C�� ا��� ُ�(�م ��

� �)� ا��)وم ا�)ذي ��)ري ��)� ا��(���)/، �)ل �)� ا��)وم - 4�ُ(ص �� ا���ل، �ل �� ا��
�ر �%ط؛ �@( �وأن - �$در ا�(�)م 

��))�ء +�))� رأى ا=����))/ ��))� أن ھ))ذا ا�(�))م ��))ب أن - ��))ون ��))�ء +�))� رأي ��))ض أ+C))�ء ا��))�
در�م، �))ل . ا��))��� �))�
ا���(%/ ��
م؛ وأن - ����د ا�(�م +�� ا� �+�ت �ل +�� ا�(%�9ق ا�وا*�)/، وذ�)ك ��)د درا�)�
� �)� �)و ���)د +)ن روح 
ا��(زب؛ وأن ُ��ط)� ���)�
م، (�)� وھ)و �)� طر�%)� ا�)� ا��)وت ��)د $)دور ا�(�)م C)ده، أر�)6 أو ��)س �)رص ��%)د�م 

��)ل د*)/؛ وأ��)را ��)ب أن ��%)دم ا��)�
م ا(�����ت �د�دة +ن ���4، وأن �4(ص  �(
ا���
در�م �� ا�(�ل �ل ا(��)�ج ��
إذا ��ن �دى إ���ن (�/ ��)رئ ا��)�
م ��%)د�
� ا�)� : وھو �� طر�%� ا�� ا��وت  �ص ���دي �� ا� وارع �@+�� $و��

�رئ ا���
م ���%د�
� ا�)� ا��)�
در�م �Hذا �%دم أ(د �(�/. ا���
در�م� ./(�)��)�، ��)ب +�)� ا��)�
در�م أن  �)Hذا �%)دم أ()د 
�
$)4�� �C�د �� ا�(�ل أ%���.  
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إ�
)م ا�)�د+وا  )
ودا �)م ���%)وا �)� +)ن *)رب، ��)م ) K��K)�( و��ن ا��
ود �م ����وا  ��9 �)ن ا�%وا+)د �)� �(���)/ ا���)�N؛ 
ھ��)ل � و�)�  إ�)� أ*)در أن أ�%)ض" ���ط��وا أن �ذ�روا ذات ا=*وال ا��� �ر�ت �ن ��)�، �%)��وا إ�
)م �)��وه �%)ول 

) 19:2�و(�)� " ( ھذا ا�
��ل و�� K:K)/ أ�)�م أ*�ُ�)�ُ ) أ��م(ا�%Cوا " �6 أ�� ��ن *د *�ل ). K:K) " ���61:26/ أ��م أ*���

��ل ھ��ل ��ده؛ ���إن أ�)��9
م ����)�N ���)ت أ�)�9/ �
���)/ و���)ت ا���4)�ر�/، وا���)�N أر�)6 �)ن أن ) را���(*�$دا 

  .���ب +ن أ�K� /�9ل ھذه

2 /�
���)م � " ھ)ل أ�)ت ا���)�N؟: أ��(�4ك ��F ا�()� أن �%)ول ��)�:" ـ  و��ن +�د�� *�ل �� ر9�س ا�� N�(دم ا�)� ا���(%�
��)ل . ا��ظ�م، و�ذ�ك �رج ا����N +ن $���، =ن ا����واب أ$)�N �)� (C)رة � ��4)� �(���� /(�
وأ�)�ب ر9)�س ا��

�وب ا�(�)�م ا�)ذي *)ل ودل، وا�)ذي - �$)در إ- �)ن �4)س را�)�/ وھ)و أ�)" أ�)ت *�)ت:" (زم +)ن (%�%)/ ذا�)�، �%)�ل �)�
" ا�ن �" �ون ا����N ھو (%�%/ ر�6 -ذع ��ر9�س ا��ذ�ور �د+وه ����4�ر وا�����ه، =ن %�ط��9/، و�� ا�و*ت ���4 ھو �

��=د�/ ا����ز�/، N�د أن أ�دھ� ا�����
� أ�C)� �)ن ا��)وراة  ���ت *د ��Mت أذ�� ھذا ا�ر�ل وآذان ا��
�/ ���، وذ�ك ��Kوأ
و��)� . ��م ��ن �ن ا�وا�ب أن ُ���د ھذه ا�(%�%)/ أ���)� وأ�)��
م �)رة أ�)رى) 46ـ  ���41:22 ( ا��� ���ت ��ن أ�د�
م 

�ت أن ا����N ���4 ھو ا�ذي *�ل K� "را" أ�ت *�ت(�K� �(أ*وا� �(� �

)وذا ا��)�ر�وط� �)� . أ�� �)�ن ��)����� ��@(� �(���
�� /%�و��� �@�� ��:طس ا�)وا�� �)� ". أ�ت *�ت" أ���� ا����N " �� ��دي؟) ا�ذي �����ك( ھل أ�� ھو " $�ب ا����/ ا���
  ).37:18�و(�� " ( أ�ت *�ت:" أ����" �@�ت إذا ��ك؟" أ��Kء ا��(���/ 

ول  ��)م أ�)� �)��% "ھل أ�ت ھ)و ا���)�N؟ "ا��
�/، ���ن *د أ���� +�� ا��ؤال أ�� �و ��ن �
وذا ھو ا�ذي (و�م أ��م ر9�س 
N�((ر، أو أ�))�وب ا��%ر�))6 ا�)):ذع، =�))� " ھ))و ا���(($�����))� أن ��))��دم أ�))�وب ا�(��))/ ا�����))� �%))ول ( دون أن ��ط))ر 
  .��ن *د +زم +�� أن ���م ���4 ��$�ب �� ا�(�ل، ��4رة +ن �ط���) ا����رض

ون ا�ن ا����ن ����� +ن ���ن ا�%درة وأ��C أ*ول ��م �ن ا>ن ��$ر "ا��� وردت �� ا�%ول  "ا>ن" ـ  ��� أن ���/  3
ھ�� +�� ا��(ظ/ ا��� ��ن ����م ��
� ا� �ص ا�ذي �)�ن ُ�()��م أ�)�م ا��
�)/، (�)� �)�ن - �دل  "وآ��� +�� �(�ب ا����ء

وإذا �)�ن ا=�)ر . ��وز ا�ظن أ�� �
وذا، =ن ا��
�/ �م �روا ا����N و*�9ذ ����� +ن ���ن � أو آ��� +�)� �)(�ب ا��)��ء

)� ھ�)� ��)رة ا�� )�ر ا����)ل ا��)� �)دأت �%���)/ ا���)�N �)ن ا=�)وات، و�)�ظل (�)�  "ا>ن "�ذ�ك أدر��� أن ���/ ��راد 

  .����9 �� ��ده +�� �(�ب ا����ء

�ت ھ)ذه ا�(%�%)/ د�)�:نK� رة  )ا=ول(: و���(���)�رى ا��
)ود ا��)�د ا���)�N آ��)� +�)�  )��)� أ+�)ن ا�)و(� (�)� ا=�)�م ا=
�ب . )27ـ 25:9دا���ل  (م .ق �550(%�%� ���وة دا���ل ا���� ا��� *��ت ��/  )7:1ؤ�� ر (ا��(�ب ��و(��9ذ ���و(ون 


� آ��ءھم Cده و�وا�%�
م ھم +��
�؛ �ا��)�  (- �رد �� ا��M)/ ا��و����)/ " ��$رون" إن ا��4ل  )ا����K (ا��ر��/ ا��� ار��
و�)ر�م ا�)� . "���$)رون"�� $)�M/ ا���)�%�ل، و�ر���)� ا�(ر��)/ �� $�M/ ا���Cرع �ل  )ھ� ا��M/ ا=$��/ ���d�ل

 /����H)� �)دل +�)�  "�)م "�� ا��ر��/ إذا �م ���%� ()رف  �� $�M/ ا���Cرع، =ن ا��4ل ا���Cرع "��$رون"ا��M/ ا��ر
  .ا�(�Cر وا����%�ل ���

� أن ا����N �م ��ن ھو ا�����م، �ل - �دل +�" ��$رو���" و��س " ��$رون ا�ن ا����ن" إن ا�%ول : ـ  أ��را �%ول 4
وأ�)� ا�)ن :" �����س، �دل +�� أ�� ھو �����، =�� ھو ا�ذي ��ن �����ل ھذا ا��%)ب +)ن ��4)�، �%)د *)�ل ���
)ود +)ن ��4)�

إن ��)ن ا���)�ن " ��)� *)�ل �
)م ). ��20:8)� " ( ��س �� أ�)ن أ�)�د رأ�)�:" و�م �%ل" ا����ن ���س �� أ�ن ���د رأ��
��)� �)دل +�)� أن  )�10:8)ر*س  (" إن �)� �)�ط��� أن أ�4)ر ا��ط��)�:" و�)م �%)ل" � ا=رض أن �4Mر ا��ط�����ط��� +�

����� N�ھو ا��� /�
  .ا� �ص ا�ذي ��ن ُ�(��م أ��م ا��
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 2   
  ا�روا�� ا��1��� ا�����K -&�ب � وذا �و'� 

  �ن ا����� وا�رد ��� �
Fص ا�روا��: أو$��:  

�4))ق *�))ب �
))وذا �))� �و�))�، و� ))� أن ��%C))� ُ��))ك ا���))���N))� أ�))� ا���))د �� N�((وا +�))� ا���((C�و��))ن +�))د�� رآھ))م . %
��
وا��4ت ا�� أ�$)�ره �و�)دھم أC)�ف �)ن أن �(�)وه، . ��%طون أ���� ا�% 6 �و�� ا�ذي ��ن *د ���6 �� ���4 �ن �

�ن ھذا ا� )ك +�)د�� أ�$)ر ا���)�N  ��ر أ�� �ر+�ن �� ���ص. وو�د أ�� �و *�ض ا��
ود +�� ا����N �%�ل ا� ك �
وذا
و��� �م �ر ا���ود أ���
م �وى �
وذا، أ���وه ���%د�ن أ�)� ا���)�N، �����)�م �
)وذا . ���ر و�ط ا���ود دون أن ����وه


م *��: أن ��(�ل +ذاب ا�$�ب +و�C +ن ا����N، �زاء �� ك ا�ذي ا���ز �� ���4 �ن �
��، وذ�ك ��� ���س ��� �
  .�� +ر �

���  :ا�رد ا�5 ا�روا�� :�1

���$)�ب  /(��
����� ا=و�� �$ور ��� �
وذا +)دوا �)دودا ����)�N، رC)� �)� ا��� ،/%����ف ھذه ا�روا�/ +ن ا�روا�/ ا����
 �(��4)ق *� ،N�(���� وذا $)د�%� ودودا(
� /(���Kود، �$)ور ��)� ا�روا�)/ ا�(
�زاء ���)و��� ا=K��/ �� ����م ا���N�( ا�)� ا��


�،. أى ا���د ���4ون (و������طف +��� +�د�� ر��ب �ر��/ ��ن +��دا أن �ر�������$�ب �@د��� ����4، ��س  �Cو*د ر 
�ب ا����زه �� ��رة �ن ا� ك ��  �$�/ ا����N �م ����ر إ- د*�9ق ��دودات���ل !  

�
�))� �))م ����))دا +�))� (%))�9ق ��ر���))ل +�))� وا�))�:ف ھ))���ن ا�))روا���ن إ())داھ�� +))ن ا=�))رى �))دل +�))� أن ا�%))��9�ن  ،/((�
/�$�  :و�ذ�ك �Hن ھذه ا�روا�/ ��ط�/ �Kل ا�روا�/ ا����%/، ��� ��NC ��� ���. �$ورا�
�� ا� 

1  N�وذا *د ا��4ت ا�� أ�$�ر ا���
��� ��د �)�
م �)ن ) إن ��ن *د أ 4ق +���، ��� ُ�%�ل( ـ  ��س �ن ا���%ول أن ��ون �
  .ى ����� ا���د ��%طون $ر+� +�د *د�� ا����N���ط�6 أن ��ون (�� أو �:ذا ��، ط���� أن �
وذا رأ

�ب �� �د�� �ن *وى ���ز�/، �م ��ن ���
ود أو ) أو-( ـ  أن �
وذا �Kل ��ره �ن ا���س، ��ن ���م و*�9ذ  2�� ،N�أن ا���
أن ) �K��K( �/ �ن أ(د ��؛ (أن ا����N �م ��ن �� (��/ ا��  4%/ أو �C) ��K��( ��ر ا��
ود أن �%�Cوا +��� ر��� +��؛ 

��س ھو ا�%��م ��=+��ل ا�$��(/ أو ا��C(��ت ا�����/، �)ل إ�)� ا�($)ول ) أو ا�� ا��رش ا����وي( ا����ل ا�� ا���د 
و�)ذ�ك - . +�� (��ة رو(�/ �ن � �ؤھل ا�(�$ل +��
� ���وا�ق ��� �� $)���4 ا=د��)/ ا��)���/، ��)� ذ�ر�)� ���)� �)�ف

 �Cوذا �طوع ��$�ب +و
  .��� ���س ��� �� +ر �) إن ��ن *د أ 4ق +��� ��� �%�ل( +ن ا����N ُ��%ل أن �

��)�  (أن ا����N ��ن ���ن ��ن ا�4��/ وا�4��/ +ط�4 +�� ا��ط�ة وا�)��داده ا��)�م ��)�N ا��4M)رة ��)ذ�ن ��و�)ون �)�
م ـ   3
*د +�د ا�� ����م  )�، ��� �%�لإذا ��ن *د �دم +��  � (�: ��%ل أ��C أن ��ون �
وذا . )11:8، �و(�� 47:7، �و*� 2:9

�ب �و�)� (���ط)رس ا�ر�)ول ا�)ذي ����4 ��$�ب +و�C +ن ا����)�� N$ل +�� ا��4Mرة، إذ ��ن �� و��� أن �%�(دى 
�(�+ N�(ا��� N4($� ،�(��ط� �(�+ �(��و�)�س ھ)ذا . �ن ا��
ود أ��ر +:*�� ������K N):ث �)رات، �)Hن �)ل �)� ���)� أ�)� 

�C�ره أ��  .)17ـ 15:21، �و(�� �62:22و*�  ( �(�ب، �ل ورد �� ا+�

، وأ�)�س ھ)ذا ا���)ك ھ)و �(�)/ ا���)�N )36:18، 48:16�و(�)�  (ـ  أن ُ��)ك ا���)�N ھ)و ��)ك رو()� +�)� ا�%�)وب  4

م ��)� - �
�)ك �)ل �)ن �)ؤ�ن �)� إ����)� (%�%�)�، �)ل ��)ون �)� ا�(�)�ة ا=�د�)/        �(+ /(�ا��ط�%/ ��� ر، و�%د�م ���4 ��4رة ���

�%�ل ا��
ود إ��ه. )16:3�و(��  ( N�ُ��ك ا��� �C%�� أن � �  .���س �ن ا���%ول أن ��ون �
وذا *د 

=ن ھ)ذا ا� )�ص ��)� .ـ  أ��را �%ول إن $�(ب ھذه ا�روا�/ �%دم ��� �
وذا، ��س � �ص (%�%� �ل � �ص �را�)� 5
�� �K�)را =�)ور ���)م �)ل ا���)م  �$وره ��� ا�روا�/ ����ز+� ا� �وك �ن �
/ أ�ور ��رو�/ �د�� �ل ا���ر�/، و���ل�(�)


�، ��س �
� �$�ب �ن ا�$واب. أ�
� - ���ن أن �(دث�%�  .وإذا ��ن ا=�ر �ذ�ك، �Hن ھذه ا�روا�/ �Kل ��
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3  

  ا�د�وى -�دم &دق ��د�1 ا�&�ب ا�واردة 4 ا����ب ا���دس
  �ن ا������ ا���ر�$��، وا�رد ��� �

  

��ن ���)/ ) ��� �%و�ون( ا����N ���ت $�د*/ �ن ا���(�/ ا���ر���/، =ن ھ��ك �%ول ��ض ا��%�د إن (�دK/ $�ب  ��:��ا
�
�()ث . �%��وا إن ھؤ-ء ا����/ *د أ�4وھ� �ن +�دھم، أو �4%وھ� �ن ��)وات �
ود�)/ أو أ�)�ط�ر و�K�)/. ا����ل �� و*��9��

  .���� ��� ھذه ا��
���ت ��� ����ن ��� ا�(%�%/

  
  ف 4 وK�9, ��د�1 ا�&�با�د�وى -و(ود ا$�+

  وا�رد ��� �

����)� ذ�)ر �و(�)� أ�)� ). 12:14(ذ�ر �ر*س أن ا����N +�ل ا�N$4 �6 �:��)ذه *�)ل ا�%)�ض +��)� : *�ل ا����رض ـ  1
 N$4ود ����دون ���ل ا�
  . )14:19(+�د �(���/ ا����N أ��م ��:طس، ��ن ا��

، ��)�ن �()دث )12�)روج  (6 �)� ا�را�)6 + )ر �)ن  )
ر ��)�ن ا� 
ور ا���ر�/  
ور *�ر�/، و+�د ا�N($4 �%): ا� رح
ا��:ف �� ��ض ا=(��ن �ن �
/ أول �وم ��
�، ��� �(دث ��M�/ ا>ن +�د ا����+�ت ا��� ����)د +�)� ا��%)و�م ا�%�)ري 

�

م �ن �
/ ا��وأن �رق ا��
ود ا���4وا  Billerbeckك �و*د و�د ا��:�/ ���ر. �� (��ب ا� 
ور �د����م ا=ول �)ن ���� 
��� N�ا�ذي ُ$�ب ا��� N$4د ا����، )��)� ��)ل ا���)�N(���ل �ر�ق ��
م ا�N$4 �� �وم ا����س .  
ر ����ن، ا���ص 

و+��� �ر�ق آ�ر �� �وم ا����/ ا����� ��، �)ذ�ر �)ر*س �)وم ا�N($4 ا�)ذي ا+��)ده �ر�)ق �)ن ا��
)ود، وذ�)ر �و(�)� �)وم 
  .ا�N$4 ا�ذي ا+��ده �ر�ق آ�ر ��
م

+ :C� نH� ،ن ذ�ك "N$4ا� " ��+ �C�ل ��ن �ط�ق أ� ،N$4روف ا�� ��� N��م ��ن ُ�ط�ق �%ط +�� ا��وم ا�ذي ��ن ُ�ذ
 N$4وع ا�4ط�ر أو ا���@� �C�وع ا����� ���وم ا��ذ�ور، وا�ذي ��ن ُ��رف أ���)� ��N(C �)ن �و*)� ( �ل �وم �ن أ��م ا=�

) 28، ا��)دد 12�)روج ( د ا�N$4 و�� ا=�)�م ا��)��/ ا�����)/ �)� =ن ا��
ود ���وا �@��ون �ط�را �%ط �� +�). 7و 1:22
، ��)ب أن ��)ون (�)��
م ��
)� (�)�ة )آ��)وا �)� إ����)� (%�%�)� أي( و��ن ذ�ك �ر�ز ا�� أن ا�ذ�ن ا��دوا �دم ا���)�N ا��)ر�م 

  .ا�� ا�(��ة ا��%�/ وا�4ط�ر ا����� ��� �ر�ز. )�8:5ور�Kوس 1 (ا��%�وة وا�ط
�رة، =ن ا����ر ��ن �ر�ز ا�� ا� ر 

ا���)�N ��)�،  ��و �ر��C �د- أ�� �م �(دث ا��:ف ��ن ا�4رق ا��
ود�/ �ن �
/ أول ا� 
ر ا���ص ���N$4 ا�ذي ُ$)�ب
�)روف ا�N($4، وھ)و �)وم ا���)�س  �(�� N(���ون �ن ا��(��ل �دا أن �ر*س *$د ���د ا�N$4 ا�ذي ذ�ره ا��)وم ا�)ذي ُذ

��N$4، ا��وم ا=ول �ن أ��م ا�4ط�ر ا����/ ا��� ��ن ُ�ط�ق +��
� أ��C ا�م ا�N$4، وأن �و(�� *$د �. ا�ذي ��ق ا�$�ب
��
���  .�: ��ون ھ��ك ا��:ف 

����� ذ�)ر . )34:26(ذ�ر ��� أن ا����N *�ل إن �طرس ����ره K:ث �رات *�ل أن �$�N ا�د�ك : ـ  *�ل ا����رض 2
  . )N�$�)30:14 ا�د�ك �ر��ن  N *�ل إ�� ����ره K:ث �رات، *�ل أن�ر*س أن ا����


�� �ن ھذه  )�Kل ��� (إن �ر*س ��ل : ا� رح���أن ا����N *�ل ��طرس إ�� ����ره K:ث �رات، ���س ھ��ك ا��:ف 
��)ن ا����)�د أ�)� ��)د �)رور ا���)�ء، �$)�N . أ�� �ن �
/ $��ح ا�د�ك �
و ��� ���م - ��)ون �)� أو*)�ت �()ددة. ا���(�/

و�ظرا =ن ا�$��ح ا=ول ��)ر ��)روف �)دى ا��K�)ر�ن، ��)ون ��)� *)د أ )�ر . ل و�� ا��4ر �%ر���ا�د�ك �� ���$ف ا���
�Hذا و���C أ����� أن �طرس �م ���ر ا����N �رة وا(دة �ل K:ث �)رات، وأ�)� �)�ن . ا�� ا�$��ح ا����K ا���روف �د�
م

��ن �ل �رة ���ر ��
� ا����N ��رة �ن ا�ز�ن  �C��) ط)رس *)د )��ب ا��%)دس��� ���ن ��� ا���، ا�N(C ��)� أ�)� إذا �)�ن 
�)ل ا��4)ر، *�)ل أن * /(K��Kوا� /(���Kاول �رة +�د $��ح ا�د�ك �� �$ف ا���ل، ��ون *د أ��)ره �)� ا��)ر��ن ا� N�أ��ر ا���

  .�$�N ا�د�ك �ر��ن، �: ��ون ھ��ك ���ل �d+�راض
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م ا�� ��ض ذ�ر �و(�� أن ا����N +�د�� *�ل ��:��ذه إ: *�ل ا����رضـ   3C��ن وا(دا ��
م ������، أ�ذوا ��ظرون 
�)� . �@و�@ �طرس ا�� �و(�� أن ��@ل ا����N +ن ھذا ا� �ص، ����@ �و(�� +�� $در ا����N و�@�� +��. ��(�ر�ن��@�

 �� �
ھذه ����� ذ�ر ��� أن ا����N +�د�� *�ل ��:��ذه ). 26ـ 22:13(أ�� ھو ا� �ص ا�ذي ��Mس ا����N ا��%�/ و��ط�
  ھل أ�� �� رب؟ �%�ل �
م ا����N إ�� ا� �ص ا�ذي ��Mس �ده �� ا�$4(/ ���، : ا����رة، ا��دأ �ل وا(د ��
م �%ول ��

  

  

  ).33ـ 20:24(أ�ت *�ت : ھل أ�� �� ��دي؟ �%�ل �� ا����N: ��@�� ھذا *�9:. و��ن ھذا ا� �ص ھو �
وذا ا���ر�وط�

�)� ا���)�رة ن ا�()د�ث ا�)وارد �)� ا���)�رة ا=و�)� �)رى *�)ل ا�()د�ث ا�)وارد ��س ھ��ك ���*ض ��ن ا���)�ر��ن =: ا� رح
/���Kو()ده . ا� N�(ص ا�)ذي ���)��� أ+ط)�ه ا������)� ��N(C �)ن  (��و��) +�د��  ا��@ +�� $در ا����N و�@�� +ن ا� (

� +:�/ أ�رى �د�
م ��ن ��� أ�ذ �ل ����ذ ��@�� +ن ھذا ا� �ص، أ+ط�ھم ����� +��. +:�/ ��$/ +�� )���ق ا�(د�ث

وذا، �@�� ھو ا�ذي ������، وذ�ك +�د�� ���ھل (%�%/ ���4 و�@ل ��� �@ل ��ره +ن . +����� N�ل و�م ��ردد �� ا��$ر�

  .ا� �ص ا��ذ�ور

����)� ذ�)ر �و(�)� ). 49:26(ذ�ر ��� أن �
وذا *�ل ا����N ��� ��ر�� �
�/ ا��
ود و�%�Cوا +��)� : *�ل ا����رضـ   4
دون أن � )�ر ��)� ا�)� �)%وط ا���)ود، أو �و(�)� ا�)� ُ*��)/ ) 6:18(د ��)� رأوا ا���)�N، �)%طوا +�)� و�)وھ
م أن ا���و


وذا�.  

�و أن ��� *�ل إن ا���ود �م ��%طوا +�� و�وھ
م +�د�� رأوا ا����N، وأن �و(�� *�ل إن �
وذا �م �%�ل ا����N، : ا� رح

)وذا ����)�N، - �)دل ��ن +دم ����ل ��� �%وط ا���. ���ن ھ��ك ���*ض� /(��ود +�� و�)وھ
م، و+)دم ��)��ل �و(�)� *

 /4($��ل �)دل +�)� أن ���
�)� *)د �)�: �)ن �)د(K/ $)�ب ا���)�N �)� أراد � أن �و�)� إ��)�  ،��
���+�� و�ود ���*ض 
/($����$/ �ظر ا= ��ص ا�ذ�ن ��ن ���ب إ��
م �ل وا(د �ن ھذ�ن ا�����ذ�ن، ���� ���4ھ��
�)� ا� . ،�(��� N(C�� �(��

�و$�4 ا���ك ا����د �����م، وا����N �ن ھذه ا���(�/ ���ن ا�*�راب  N�ود +ن ا���
�ن ا����ل ا�ذي ���� ��ن ��(دث ���
�����و$)�4 . ��� و�% N�(ن ��()دث ����)�(��ن +��)/ +)ن ا����(� ،�(�ا����)/ "أ�� �وN(C�� ��� ،��) �)ن ا����)ل ا�)ذي ��

�ل ��ب +��
م ا���ود +�د *د���وا����. "� �����"أو " ا=ز�� ،����و*)ول ا���)�N . N �ن ھذه ا���(�/ - ���ن ��� ر �%
�و$)�4 " إ�� أ�� ھو: " �� ھذا ا����ل ����ود ا��ذ�ور�ن N�(أن �و(�)� �)�ن ��()دث +)ن ا��� �(�+ N(Cد��ل وا " /(���

�و$�4 ا�ذي �$ص �ل د*�%"� N�ول إن �ر*س ��ب +ن ا���%� /�
ذه ا������/ �)ن (���)� =�)ل �د�)/ �؛ و�و*)� ، و
  .��ب +�� �و$�4 ا�ن ا����ن ا�ذي ���� ��� ا����ل ا������ ا�ذي �ر�ده �

أ�� �ن �
/ (�دK/ ا�$�ب، ا��� ھ� ا��%ط/ ا�ر9���/ �� ا��وCوع، �%)د ذ�رھ)� �)ل وا()د �)ن ���)/ ا����)ل ����4$)�ل، 
  .ا=�ر ا�ذي - �دع ���- �d+�راض

ذ�ر ��� أن �
وذا أ+�د ا�� رؤ��ء ا��
�/ ا����l ا�ذي �%��Cه �)�
م +)ن ��)��م ا���)�N إ�)�
م، *��)ل : ��رض*�ل ا��ـ   5
  .أ��م ��:طس ا���ط� �6 أن ھؤ-ء ���وا و*�9ذ �� دار ا�و-�/ )14ـ 3:27(��4�ذ ا�$�ب ��� 

�ل �ن ا��ؤ�د أن ��س ھ��ك د��ل +�� أن رؤ��ء ا��
�/ وا��
�/ ����� ���وا �� دار ا�و-: ا� رح ،N�د $�ب ا����+ /�

م ��ن �و�ودا و*�9ذ �� ا�
��ل ��%د�م ذ��N9 ا���د ا����ددةC���د�)/ ا�د���)/ �)� . ����%د ذ�)ر ا��ؤر�)ون أ�)� �)�ن �%)وم 

وأن ��C))� آ�))ر �))�ن . ا�
��))ل و*�9))ذ، ���))ون ��ھ�))�، ��))�+دھم �))� �@د�))/ ھ))ذه ا��د�))/ أC))��ف ھ))ذا ا��))دد �))ن ا�hو�))�ن

� ا��
)ود ا�%)�د�ون �)ن �):د ���)دة�و�ودا ھ��و�)و �رC)�� �)د- أ�
)م �)��وا . �ك -��%��ل ا��ذور وا�
دا�� ا��� ��ن �@�� 

ا��
�/ ا�� �زا�/ ا�
��ل ����� �� دار ا�و-�/، �Hن ھذا �م ��ن ��ُ(ول ��ن �
وذا و��ن إ+�دة ا����l ا�ذي أ�ذه �ن رؤ��ء 
و��ن ا�%��9ون +��
� - ��4ر*و�
�، =ن ا����9ل ا�����/ ���ت و- . �ن ا��
�ر��� رة، =ن ھذه ���ت ��4و(/ �� �ل و*ت 

  .�زال، أ�Kن ا=�ور �د�
م

��l ا�ذي أ+�ده �
وذا إ��
م : ـ  *�ل ا����رض 6��������� ذ�ر )7:27(ذ�ر ��� أن رؤ��ء ا��
�/ ا �روا (%ل ا�4��ري  ،
��l ا����  .)18:1أ+��ل  (�ذي �%��Cه ��
م �و*� أن �
وذا ھو ا�ذي ا*��� ھذا ا�(%ل 

�)�(ن �%)ول . ��روف �د��� أ�� �ن ا���9ز إ���د +�ل ا�� إ���ن، ����� ��ون إ��)�ن آ�)ر ھ)و ا�)ذي *)�م �)� =��)�: ا� رح
):K�( ؤون و()دھم�(��وإن �)�ن رؤ�)�ء ا��
�)/ ھ)م : و+�)� ھ)ذا ا���)ق �%)ول. إن ا�Kرى ��� *$را، ����� ا�ذي ���ه ھ)م ا�

��l ا�ذي أ+�ده �
)وذا إ�)�
م، ُ����)ر �
)وذا ھ)و � )�رى ھ)ذا ا�(%)ل، ���)ون ھ)و  ا�ذ�ن ا �روا����ا�(%ل، ��ن � را9
م إ��ه 
  .ا�ذي ا*���ه
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وذا �)%ط +�)� و�
)� وا��)��ت أ( )�ؤه ����� *�ل �و*� إن ). 5:27(*�ل ��� إن �
وذا ��ق ���4 : ـ  *�ل ا����رض 7�
  .)18:1أ+��ل (

  ���ن ھ��ك  ،)�K:(ن �
وذا ��ق ���4، و*�ل آ�ر إ�� �رق �� ا��م، أو ��ت �و�� ط����� �و ��ن ��� *د *�ل إ: ا� رح

  

  

  

  ��ن *ول ا�وا(د إن �
وذا ��ق ���4، و*ول ا>�ر إ�� �%ط +�� و�
� وا����ت أ( �ؤه، - �دل . ���*ض ��ن ا�%و��ن

�ل �دل +�� أن �
وذا ��د �)� ��)ق ��4)�، �)% ،��
��� �C*��� ت أ( )�ؤه، وھ)ذا �)� +�� أن ھ��ك�ط +�)� ا=رض وا��)�
�� ��وء c  ��+ ر�)ب . �(دث إذا ��ن *د �%ط� �(� ���(Kوذا، وذ�)ر ا�(
� �(
��ذ�ر أ(د ���/ ا����)ل ا�طر�%)/ ا��)� �)�ت 

/���  Y9��� ھذه ا�طر�%/ �ن ��+.  

ا��)وم ا�)ذي �)�ت ��)�  �)�+/ ��)�+/ ـ" ���:�)/ أ�4)رد إدر )�م ا��
)ودي، و��)�ب " +�)� ھ)��ش ا��)�رة" و��ء �)� ��)�ب 
ا����N، ��$(��� ��م �� )وب، أن �
)وذا ا��)�ر�وط� ذھ)ب ا�)� وادي ھ�)وم و*)د ���)ت �)� و*�9)ذ *ط)6 �)ن ا�$)�ور 

�(زام و+�%� +�� �$ن  �رة، ���%$ف ا�M$ن، و�)%ط ھ)و �)وق . ا�����4/ �ن أ+��ل ���ء �ور أور ��م ����ر�ط ر*
  .ا�$�ور ا��ذ�ورة

و*)� أن ا��
)ود ��)� �C)وا �����)�N ا�)� ا����K)/، أ��)�وا �)���ن ا�%�روا�)� ووC)�وا +��)� ذ�)ر �: ـ  *)�ل ا����)رض 8
�)رج وھ)و �(�)ل ا�$)��ب ا�)� ا���)�ن ا��)ذ�ور ). 26:23(ا�$��ب � ،�(������ ذ�)ر �و(�)� أ�
)م أ�)ذوا ��)وع و�C)وا 

)17:19( .  

���ء +�� ا�%��ون ا�ذي (و�م ��، و�ذ�ك ��ون *)د : ا� رح ����$ N�وھ)و �(��)�، ��)� *)�ل (�ل ا��� /(Kرج ا�)� ا����(�
�(و ����ن ���و ) ��� �%ول ا��ؤر�ون( �%د ��ن وزن ا�$��ب . ��ن ��د �� ��ر �� �دة �ن ا�ز�ن أ(س �����ب. �و(��

�را��، و���ت ا��روح ا��و�ودة �� ظ
ر ا����N و��4�� ���ب �� آ-�� ��ر(/، �()ول ���)� و�)�ن ا��)��رار �)� (�)ل 
��)�س . �(��� +وC)� +)ن ا���)�N ا�)� ��)�ن ا�$)�ب، ��)� *)�ل �و*)� ا ا�$��ب +�� ����ن ا�%�روا��،ا�$��ب، �و�Cو

  .ھ��ك ���*ض ��ن ا�%و��ن

����)� ذ�)ر �و(�)� ، )45:27(ذ�ر ��� أن ا����N ��ن +�� ا�$��ب �� ا���+/ ا���د�/ �ن ا��
�ر : ـ  *�ل ا����رض 9
  ). 28:18( ُ�(��م أ��م ��:طس ا���ط�  )ا���د�/ �%ر��� أي �� �4س ا���+/ (أن ا����N ��ن �� ا�$��ح 

���ء +�� ا��و*�ت ا���روف �د��� �)� � �4�28:18�ر ا�$��ح ا�وارد ذ�ره �� �و(�� : ا� رح ،��@�� ا���+/ ا���د�/ �%ر�
���ر�وع ا�� ا���ر�j �رى أن ���)/ ا����)ل ا�)����وا ا��و*�)ت ا���)رو ��= ،��ف +�)د ا��
)ود ا�و*ت ا�(�Cر، ��س $وا

ا�)ذي �%)6 ����)� �()و ا��)�+/ ا���د�)/ ( و���ء +�� ھذا ا��%و�م ��ن �(�ب و*)ت  )روق ا� )�س . �رھم �ن ا� ر*��ن�و
����و*�ت ا���روف �د��� �)�����ون ا���+/ ا���د�/ �ن ا��
)�ر �)د�
م، وا��)� ()ددھ� ���)/ . ا���+/ ا=و�� �ن ا��
�ر) $

��))�س ھ�))�ك . ، �وا�))ق ا��))�+/ ا���K�))/ + ))رة ظ
))را ����و*�))ت ا���))روف �))د��� ا>نا����))ل �و�))ود ا���))�N +�))� ا�$))��ب
��  .ا��:ف ��ن �� ���� �و(�� و��ن �� ���� ��ره �ن ���/ ا����ل، +ن و*ت �(���/ ا����N أو $�

�و*)� أن أ()د ����)� ذ�)ر ). 44:27(ذ�ر �ر*س أن ا��$�ن ا��ذ�ن ُ$��� �6 ا���)�N، ���)� ���را�)� : ـ  *�ل ا����رض 10
 N����� 42:23" (اذ�ر�� �� رب ��� �9ت �� ���و�ك"ا��$�ن *�ل.(  

��)ن �)� . ��س ھ��ك ���*ض ��ن ا�%و��ن، =ن ا�%ر��/ �دل +�)� أن ا��$)�ن ���)� �)� أول ا=�)ر ���)ران ا���)�N:  ا� رح
�ب ھدو9)� ا�(���)�م و$):�� ا����$)/ =�)ل أ��Kء ����رھ�)� �)�، أدرك أ()دھ�� أن ا���)�N �)م ��)ن  �$)� +�د�)�، وذ�)ك 

�����$ . /(
*دا�)��، و*در�)� +�)� ��ف +ن ����ره، و+�د �ذا�ر�� ا�� �� �)�ن *)د رآه �)� ا���)�N أو �)��� +�)�، �)ن �
+�ل ا����زات ا���ھرة، و 
�د�� +ن ���4 و 
�دة ا��)وراة +�)�، �)@�%ن أ�)� $)�(ب ا����)وت ا����)د، و�)دم +)ن ����)ره 

  .�ورو*دم �����N ا�����س ا��ذ

����)� ذ�)ر �و(�)� أن ) 34:27(ذ�ر ��� أن ا����N ر�)ض أن � )رب �)ن ا��)ل ا���)زوج �)���ر : *�ل ا����رضـ   11
  ).29:19(ا����N  رب �ن ھذا ا��ل 

وھ��ك �)رق ). �%ط( ا��ل ) أي ذاق( �م �%ل �و(�� إن ا����N  رب �ن ا��ل ا���زوج ����ر، �ل *�ل إ��  رب : ا� رح
(����K)��� �)�ن ُ�%)دم �����)د�ن أن ُ�$)��وا، (�)� - � )�روا �)[-م ا�$)�ب ا��)� . �ن ا��)ل ا���)زوج �)���ر���ر ��ن ا��ل و

�
، =�)� أراد أن ��(�)ل آ-م ا�$)�ب ��)� ھ)�، ���)ون )���27 ��ء �)� ��)� ( و*د ر�ض ا����N ���و�� . ����رCون �
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�� ا�$��ب، وذ�ك �� (ر ا�ظ
�)رة،  )�ر �)���طش ��ن ��� ��ل ��� دم �ز�ر وھو +. ��4ر�� +ن ا��ط�/ ��4رة *��و��/
�)ل ا��)�ص �)� و*)د�
� " أ�� +ط �ن" و�ظرا =�� �م ��ن ��ظ�ھر �M�ر ا�(%�%/، *�ل . ا� د�د�����< أ(د ا���)ود إ�)��4/ 

�Hن ��� و�ر*س ��: أن ا����N ر�ض  رب ا��)ل ا>�)ر، . ���س ھ��ك ���*ض ��ن �� ذ�ره �و(�� و�� ذ�ره ���. ��
  .���ق +�� ا�$��بوھو 

  

  

  

و�%ول ��ض ا��ؤر��ن إن ا� راب ا�ذي �)�ن ُ�%)دم ���(�)وم +�)�
م ���$)�ب *�)ل ��4�)ذه �)�
م، ���)ت ��)ده ��)ض ا���)�ء 
و�)�ن ). 6:31أ�K)�ل " ( أ+طوا ُ���را �
��ِِك و��)را �ُِ�)رى ا�)�4س" ا��C4��ت �ن ���
ن ا���ص، ��4�ذا �و$�/ ا�(��م 

وا��)ر وا�ز+4)ران، و��)ر ذ�)ك �)ن ا��)واد ا���)درة، ا��)� ��)در ا=+$)�ب و��)�ن ا>-م ھذا ا� راب ���ون �)ن ا��)ل 
و�)�ن �%)راء " ا��و�)��" أ�� ا��ل ا�ذي *د�� أ(د ا���ود ����)�N وھ)و +�)� ا�$)��ب، ��)�ن ��)�� . و��طل +�ل ا�ذا�رة

��)ر +��)� *ط�)/ �)ن ا��)N�4،  ، و�)��وا �C)�و�� �)� إ�)�ء)+و�C +)ن ا���)ور ا���M�)/ ا�)�Kن( ا�رو��ن � ر�و�� *د��� �
�د�و�
� �� �ر �N ھذا ا� راب أو ��%������.  

�� أن �):��� �%دم ��NC ��� أن �� ُ�%�ل إ�� ا��:ف ��ن ���/ ا����ل ھ)�
م ��)ب � )�ب  و ا�)�:ف �4ظ)� �(�)ب، �)�(�
� ���و�))����ن، و�و(�))� ���))� ��))ب ����))را���ن، و�))ر*س ��رو�))����ن، و�و*)). �))�ص �))� �4))�ھ�م - � ))�رك ��))� ��
))� ��))ره

��$/ ��4�:4/ ا�ذ�ن ���وا ��(دKون +ن ا��و�وس  /4$���� . ، دون أن ��ر�وا  �$���)أو ا����/(�����(��ن +��/، و
��$/ Cرورة �و��� ا�ذ�ن ��ب �
م إ��
� ��ب �ل ��
م +ن ��(�/ �ن و*�69 ا�$�ب، رأى �Hر �د � /4$�.  

   :R4ذا أ'!�� ا�5 ذ�ك

Fع أن و�))و :أو�((���ص ����))ف أ())دھم +))ن ا>�))ر �))ن �
))/ ا��))ن وا�K%�*))/ وا�ط(( = ،N�((ب +))ن �))�رة ا���((�� /((��د أر
  .وا��ر�ز ا�����+�، أ�Cل �دا �دى ا���(K�ن +ن ا�(%�%/، ��� �و ��ن ھ��ك ���ب وا(د +ن ��ر��

�ل �))�، =ن ا���)�N ھ))و �ذا�))� �): ��))" ��))�ذا �)م ���))ب ا���))�N ا����)ل ��))ده أو ����))� +�)� �:��))ذه ���4))�؟:" أ�)� ا��))ؤال
��ن . وا����N ھو ھذه ا�� �رة، إذ ھو ا�ذي �4ر +ن �ط�����، (�� ��ون ��� ا�(��ة ا=�د�/. ا����ل، ������ل ھو ا�� �رة

����� �$�  .ا��د�
� أن - ��ط��� ����� �ن (روف +�� ورق، �ل أن ��ط���  

�%)وم +�)� ا�$)�/ ا�رو(�)/ ا�����)/ �����)�N، وھ)ذا �)� �ط�)6 ا�)�4س وا����(�/ - �%وم +�)� +%�9)د أو �)را9ض، �%)در �)� 
�و(�� (و- �را�/ �� ذ�ك، ���H ھو ���4 ���/ � . �ط��+�، و����
� �� (��/ ا��وا�ق �6 � �� $���4 ا=�:*�/ ا�����/

�ر +�). 2، 1:1)� /�و��ن ��)� د+)ت ا�(��)/ . � ورقو���/ � ا�(�/ ا�����دة أ�Kر و*�� +�� ا��4س �ن ا����/ ا����و
  .ا�� � ر ر����� ��ن ا���س ا�ذ�ن �م ��ر�وه، ا���دم � �:��ذه ������/ +��، و+ن �دا�9 ا��ر�م

���
م �)� ا��4)ظ  :�1�:�(�أن ا��4ق ا� 
ود �� (�دK/ �� �ن �
/ �ل �4ظ ��
�، �د+�ة ��ط�ن ��  
�د�
م ����واطؤ، ����)� ا
  .ل ��
م +ن ا>�ر �� ا��(دث +�
� د��ل $د*
�، �: ���ل �d+�را�Cت ا����ق ذ�رھ�دون ا�����، �6 ا��%:ل �

���ر ا����N، ���س �)� :" ا�� ھذه ا�(%�%/ �%�ل )+��س �(�ود ا��%�د( (K�ن �و*د أ �ر أ(د ا��إذا ا���طت ا�روا��ت �� أ

)�، =ن ا���:ط �دع، و- د��ل *�ط6 +�)� ا���)�ر، =ن ا=����)ل �C)��ت أ*)وا- �)*:����
ل ا�%)ول (�� - �
���(���� �


� و��ن آ�Kرھ����
� وا��%�ر�/ ���
� ��%و�/ �6 ا��%$�ء أ����
)� �)دل +�)� . �واطن ا���:ف ������ أن �وا6C ا���4ق 
  ".أ�
� ر���/ وا(دة �ن و(� وا(د
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                                            4  
  ��د�1 &�ب ا�����  ا�د�وى -�:��ف 

  ��!�� � وا�رد ��� �أو 

  

ا����N ھرب *�ل (�دK/ ا�$�ب، �%د ذ�ر �و(�� أن ا����N ��� +�م أن ا��
ود �)�%��و��، �)م ��)ن إن : ـ  *�ل ا����رض 1
4)وا و�)ن K)م �)Hن �:��)ذه ھ)م ا�)ذ�ن أ�. )54:11�و(��  (�� � +:��/ �ل ا�ط�ق ا�� ��(�/ ���%رب �ن ا��ر�/ �6 �:��ذه 


))� �))� (���))�، =ن ا��))�س ���))ون ا� ))
داء ��� �))ن +�))دھم، ���))رم ا��))�س ذ�))راه، و����%))وا ا���))�دئ ا��))� �))�دى �(($ /(($*

م، ��� �(4ظون ذ�راھم �ن +�م ا�� +�م���+@�  .و� �دون 

�ب )  أ ( و��رد ������� ا��ط�ق إذا ر���� ا�� ��رة ا����N، �رى أ�� �م ��ن ھ��ك �� �د+وه ا�� ا�
رب +�� ا�ط:ق، 
إن *��ت +��g (رٌب ��4 ذ�ك أ�� , إن �زل +��g ��ٌش - ���ُف *���" و ��+�� ا�����/، �%د ��ن ���ن (��� �� �ل (�ن 

و��� ��ن ھذا  @�� �� �ل ا��وا*ف، �را�6 �ن أ���)� ا= )��ص ا�)ذ�ن أر�)�
م ا��
�)/ �)رة ). �3:27ز�ور " ( ُ�ط�9ن
�ق وا��)(ب �)ن . )45، 44، 42:7�و(��  (ا9ل �د���، Kم +�دوا �ن (�ث أ�وا ��%�ض +���، وھو - �زال �� أو� ���

�)/ وا�4 )ل، ��)دم ا�)�ط�+�
م أن ���)�وا +��)� ���)/ وا()دة ��ـ) C)) �(��16:22ر�� ر��ل ا�د�ن وھم ��رون أذ��ل ا�

م +�)د�� أ+�)ن �
)م +)ن �C: +ن ذ�ك �Hن ا���ود ا�ذ�ن أ�وا ��%�ء ا�%�ض +��)� �)� ا���)��ن �)%طوا +�)� و�)وھ. )29

���$� .  


م )  ب(��+ �C%� - ��) م
���م إن ا����N ��ن ���زل ا���س أ(����، و��ن ��س �و�� ��
م، �ل إ�� �����ب ا�$طدام 

م��Kم، ��� ���4ل �6 أ�
�ب +$�����. )����28:2و���� 2، 4:11، إ ���ء  �12:2ز�ور  (�� �وم ا�د��و�/ ا�رھ�ب  

ل أ��م أ��ر +دد �ن ا�ُ���$�ن ���ر�/  �$� (�� �4�دوا �ن ��4ر�� +�
م و+ن ��رھم �ن ا���س �)� أو ����ح ا����
�ب  )
�د�� أ�)� �)زل �)ن ا��)��ء، . ا�و*ت ا���)�ن �د�)�(����)K: ��)� أراد أھ)ل أور )��م أن �%��)وه وھ)و �)� أوا9)ل �د��)� 

+)ن  �$)���،  )�@�وا �ن �ل �:د ا��)��م، ا�)� ا���)دا�ذ�ن ���وا �ز���ن أن  ( ا�$رف +�
م ا�� (�ن ����ن �
م و���
ود
و��� أرادوا أن �%��وه =�� أ*�م ���زر �ن ا��وت، و��ظ)�م ا��)�س . )40ـ 1:7�و(��  ((�� �ؤ�ن �� �ل ا��
�9�ن �d���ن 

  .)42ـ 10:12�و(��  (�� ���� �ذ�ك، ا�$رف +�
م أ�N�4�� ،�C ا����ل أ��م ا��K�ر�ن �d���ن �� �� �ر$/ أ�رى 


�، ������N ذھب ا�� �:د *ر��/ �ن ا��ر�/، و��)ث ھ�)�ك �)6 �:��)ذه (�)� �)�ء �وھ�ذا ا�(�ل �ن �
/ ا>�/ ا����رض 
 �(�� ،�(�+�د ا�N$4، ا�ذي �(Cره ا��
ود �� أور ��م �ن �:د ���)ددة،  ���ط)� ھ)ؤ-ء أ�C)� �ر$)/ ���ر�)وه و�ؤ��)وا 

  .NC��12 �ن �و(�� ص 

�)ت و�
)� ��)ذھ�ب ا�)� أور )��م ��ن +�د�� +�م أن ��+/ ا�K ،15:6، �و*)� �22:10)ر*س  (ظ:*� �ن ا����م *د د�)ت( ،
 �
، ا=�ر ا�ذي �دل +�� أ�� ��ن ��د �$)�ره، )7:11�و(��  (���ر�م �ن ا���
ودات ا��� ��ن ��ذ�
� �:��ذه ��(و�� +�

  .و$�(ب ا��$رف ا��ط�ق �� (����


)� �)� أ�� �ن �
/ ا�د+وى ���4�ق �:��ذ ا�  )ج(�)/ $)��� ���)رم ا��)�س ذ�)راه و����%)وا ا���)�دئ ا��)� �)�دى K(�د� N�(��

)م � )ر �)إن ھؤ-ء ا��:��)ذ : (����، ��%ول�
ا���)�دئ م ��و�)وا �)ن ر�)�ل ا���4)4/ وا�����)/، أو �)ن ا��$)�(�ن ا�)ذ�ن �

ھ)ب إ��)� ا����رC)ون، أو ا�����/، (�� ��ن ��وز ا�ظن �@ن أ���رھم ا��
ت ا�� �@��ف (�دK/  ا�$�ب ��M)رض ا�)ذي ذ
�ل ��ن ��ظ�
م �ن $��دي ا���ك ا���ط�ء، ا�ذ�ن - ��4رون إ- �� ��4�/ ا�($ول +�� *و�
م. =ي �رض ��ره . ���

أ�
م ���وا �������ن �ن �
/ ا�� @ة وا�K%��/ وا��ن وا�ط��ع وا��ر�ز ا�����+�، ا=�ر ا�ذي - �دع ���- أ���
م ��4�dق 
  .$�ب �Mرض ��، إذا ���ت �د�
م ا���/ ����4�ق أو ا��زو�ر+�� �@��ف *$/ ا�
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�Hذا أ��4C ا�� �� �%دم أن ا�$)�ب �)�ن +�)وان ا��ذ�)/ وا��)�ر، وأن ا��$)�وب �)�ن ُ����)ر ���و�)� �)� �ظ)ر ا�� )ر   )د  (
 /$�� /4$��$4/ +��/، و�ظر ا��
ود )  /��K�22:21() ب ، ا=�)ر ا�)ذي - �)دع ��)�- أ�)�م ا��:��)ذ ��)@��ف�($ /(Kد�

 N�م ��/ ا���4�ق أو ا��زو�ر (ا���
�%� �د���  ك �� أن أ$(�ب ھذا ا�+�راض ��ط9)ون، - �M)رض )إن ���ت �د�� - ،

م��  .�وى �@��د ��ر�
م أو أ�ذو

إن �:��ذ ا����N ���وا ا���وات ا��� *��ت �� ا��وراة +ن �وت  �ص ��4رة +ن ا����م، و$��وا : ـ  *�ل ا����رض 2
* �
��وا أ�� ھو ا� �ص ا�ذي ���@ت ا��وراة +�� �ن *�ل��K� ��) ،N�ب ا����$ /$.  

  

  

  


م +)ن �C: +ن أن �:��ذ ا����N ��ن �  )أ  (: وا�رد �%ول(C��ا=�)ر ا�)ذي - �)دع أ�)��
م  ��)ض ��)� ذ�ر�)�،���)ف 
ھ��
م و+ن أذھ�ن ا��
ود ا�ذ�ن ���- �:��4ق +�� ا��
�/ ا��ز+و�/، �Hن ��رة $�ب ا����N ���ت ���دة �ل ا���د +ن أذ
+�)د��  وا�)د��ل +�)� ذ�)ك أ�)�. ���وا ���رون ��
م، =�
م ���وا ���%دون ����� أن ا����N أ�� و*�9ذ ��� ���ك ا�� ا=�)د

  .)54ـ ���21:16 " ( (� �ك �� رب، - ��ون �ك ھذا" �ر�C ��$�ب، *�ل �� �طرس�(دث �� أوا9ل �د��� +ن �

و*�9ذ أن ا����N - ���رض ���وت، ھو أن ا���وات ا�واردة �� ا��وراة +ن $��� ��4رة +)ن ا��
ود أ�� ا���ب �� ا+�%�د 

)� ���)ت �����)ب �)6 �= ،�(���ُ� /($��ا��ط�/ ���ت ���)دة �)ل ا���)د +)ن أذھ)��
م، =�
)م �)��وا �)ذ�رون �%)ط ا���)وات ا�

  .رة +ن ا��ط�/ *�ل أن ���ك +�� *�وب ا�� ر����4ن ا����N ��ن ����M أن ��وت أو- . �ط���
م وأھوا9
م ا�د��و�/

 /��C������($ /(
�%)�ل ا�K)�ن �)�
م . ا�� ذ�ك، �Hن �:��ذه ����� ���وا (�� ��د *����� �ن ��ن ا=�وات ��(�ر�ن �ن �

�� �ن *����� إن ��4���ل أن ��@�دا  * "(�%�ُ �(����)6 � و�درا �)� ا��4)ل وا�%)ول أ�)�م �ُ�وع ا���$ري ا�ذي �)�ن إ��)��� �

6 أن �4)دي �)و�()ن ُ��)� �ر�)و أ�)ُ� ُھ)و ا�ُ�ز. أ���ُ� ُرؤ��ُء ا��
�/ وُ(����� �%�Cء ا��)وت و$)��وهُ) و�6 ذ�ك.. ( ا� �ب
)���
م �ن ��ط/ ا�رو��ن، =ن ھذا ھ)و �)� �)��وا �4
�و�)� �)ن ���)/ ا�4)داء )20، �19:24و*� " ) إ�را9�ل ($��، أي �

  !و*�9ذ

�� �ن و�و �ر��C �د- أن )  ب(�$ /Kض ا��وا�ل، +�� ��4�ق (�د���:��ذ ا����N ا��ط�+وا أن ��4%وا ��� �(ت �@K�ر 
��ص ا����د أن �ظ
ر �� ا����م ���� /$��
ذا ا���ل ا�� و*ت )��� ُ�%�ل(��وات ا��
د ا�%د�م ا��، �(���وا �� ���ل ا�%��م 


م (�� �����و�+ N�د $�ود ا�����
م، �)ن طو�ل �ن ا�
دوء وا���%رار �(��ا، +�� ا�)ر�م �)ن ا���:�)�ت ا��)� ���)ت 
  :و��ن ���ر�وع ا�� ا���ر�j �رى. ّ(�ك ا���4�ق ا��ز+وم

 )Fز�د +ن + رة أ��م  )أو� - ���  .أ�
م ��دوا �� �ل ���ن �$�ب ا����N و*����� �ن ا=�وات، ��د $�وده +�
م 

 )���ا�)�:د ط)ول =ن �
�)/ ا��
)ود �)��وا �C)ط
دو�
م و� )��و�
م �)�  م �(�وا �ط�%� (��ة ا�
)دوء وا��)�%رار،أ�
م � ) �1
 �
Cدون ذ�)ب ��)�هو+ر N�(ن . وذ�ك ��(��ل ا��:��)ذ إ�)�ھم �ر��)/ $)�ب ا����(�وأ�C)� =ن  )
�د�
م +)ن *����)� �)ن 

  .ا=�وات، ���ت �(ول �K�ر�ن �ن ا��
ود�/ ا�� ا����(�/، �: �د أن $�ب ا����N و*����� (�د��Kن (%�%���ن

 �)وت +)ن ا��)وراة �)� ا�)واردة ا���)وات ���)وا ا���)�N �:��)ذ أن �)�س ا���%)ول، أن ��)� ا�NC ،وإذا ��ن ا=�ر �ذ�ك  )ج(

 آ�رھ)�، ا�)� أو�
)� �)ن ا=رض +�)� ا���)�N (�)�ة ����)وا أ�
)م ا���%ول �ل  ا����N، $�ب *$/ ��
� وأ�4وا ��4رة ا����ص

ا*)رأ  ( .�و�)� و��4�)/ وأ+���)� و$)���4 و-د�)� �
)/ �ن ا��ذ�ور، ا����ص ن+ ا��وراة �� ��ء �� +�� ��ط�ق أ�
� �و�دوا
:K� : 14:7إ ���ء ��و�ذ�ك *��وا �وا�ط/ ا�روح ا�%دس ا�ذي (ل +�)�
م . )69و 22، �ز�ور 2:42، إ ���ء 2:5، ��


م �� رة أ��م �+ N�د $�ود ا������ �)� ورد �)� ا��)وراة ��دو�ن )��ة ا����N ��� ھ�، Kم أ �(روا ا�) )4ـ 1:2أ+��ل ( 

�، ��� �ر�6 ا��
ود إ��
�، و�ؤ��وا أن ا����N ��وع ھو ا�ذي ���@ت ا��وراة �ن *�ل �@�� ا��4دي وا����ص�+.  

���ت ا�د+وة ا����(�/ ��� رو�
)� ا=����)ل، دون :" ا�� ھذه ا�(%�%/ �%�ل )+��س �(�ود ا��%�د ( أ(د ا���(K�ن  و*د أ �ر

� �ط��ق�إن ھ)ذه ا�)د+وى �)م ��)ن أ�)زاء �%���)/ .. أ(وال ا��طور أو ���4ت أذھ��
م ا�� ���� ��ك ا=(وال أن ����د ُ���

  ".�ن ھ�� وھ��ك، �ل ���ت �:�� ������� �ن و(� وا(د وط���/ وا(دة

إن �:��)ذ ا���)�N �%�)وا �وC)وع $)��� أو �و�)� =�)ل �):ص ا��)��م �)ن ا=�)�ط�ر ا�و�K�)/، =ن : *�ل ا����)رضـ   3

� ا�$�ب، ا�و���
م �Kل �ر� �� و�وذا و���وز وأوز�ر�س و�رو����� �@��وا ��>م ���و+/ �ن �
�K��ن ���وا ���%دون أن آ�

��$وا ا���س �ن �ط���ھم و���(وھم (��ة أ�د�/� ���.  
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�ن �)����9/ اوح �)أن ا���وات ا��� *��ت +ن $�ب ا����N ����/ �� ا��وراة *�)ل ا��)�:د ��)دة ��)ر  )أوF( : و��رد �%ول
  .ي *�ل ظ
ور  �ء +ن آ�
/ ا�و�K��ن ا��ذ�ورة �����9 ��/ +�� ا=*ل��/ وأ�ف ��/، أ

 )���
م، �ن �
/ ا�� @ة وا�ط��ع وا�K%��/ وا��ن وا��ر�ز ا�����+�)  �1C��  .إن �:��ذ ا����N ���وا ����4�ن +ن 

إ���م �@��ط�ر ا=*د��ن، أو �ن ا����ر ا�ذ�ن ��و�ون ا�)�:د إ�
م �م ��و�وا �ن ر��ل ا�4��4/ وا�����/ ا�ذ�ن �
م   )�1��1( 
  .و��ر�ون  ��9 +ن +�دات أھ�
� وأد���
م

إ�
م ��
ود ���وا ���%)دون أن ا�)و�K��ن ���)ون، وإن �)ن ����)ق +%�)دة �)ن +%�9)دھم، ��)ب أن �%�)ل �)� ا�()�ل        )را-��( 
)  /��K�9:13  دده - ��. )14ـ$�  .�ل �� +�� ا�ط:ق���+�راض ا�ذي �(ن 

  

  

  


� روا�/ � �� (�دK/ $�ب ا����N �)ن أي ��(�)/ �)ن ا��)وا(�، ��)� ��N(C : و�6 ذ�ك �%ول�إن ا=��ط�ر ا�و�K�/ ���ت 
��� ���:  


�، (�� أط�)ق +��)� ا�و�K�)ون ا�)م، ـ   1�K� وة"��ن �ر� �� �ر��ب ���ص �م �ر��ب ��ره
��)� أط�%)وا +��)� " إ�)� ا� )
=ن ا��:ص �� �ظرھم �م ��ن �(ررا �ن +%و�)/ ا��ط�)/ و�)�ط��
� +�)� ا�)�4س، (�)� ��)�ط�6 " صا����" أ��C ا�م 

ا���)� �)�  ���و�ود �6 � وا��وا�ق ��� �� *دا���، ��� ھ)و ا�()�ل �)� ا���)�(�/، �)ل �)�ن ھ)و ا���M)�سا��رء أن ���م 
ھ)ذا ا����)�  ���)��دم ا����رC)ون.  �%)دة �)�
م�ط4)�ء �)�ر ا� )
وة ا�� )��)� ز+�)وا (، إذ أن ھذا ا����Mس ا�د�س وا� ر

�)�ن ا����)� ا��)ذ�ور و�)�ن ���)� ا��):ص �)ن ا��ط�)/ �)� ا���)�(�/،  ا���س ���:ص، ودون أن � �روا ا�� ا����*ض
�%��وا إن و�K�� ا�
�د ���وا ���%دون أن �ر� �� ���ص �ن ا��ط�/ ��� �%)ول ا���)�(�ون +)ن ا���)�N، �ُ�)د��وا �)� روع 

  .ن أن ���%دا�
م �%���/ �ن ا�و�K�/ا����(��


� �ر� �� �
� أ�� ����� ��ن ���ر �� ���/، أ�ط@ أ(د ا�$��د�ن ��
� �ر��ه، ��4ذت ($����  أ�� ا�طر�%/ ا��� ��ت 

. ، ا�� �%�ل �ن �ر� ��، ��%ط ���+�� +�� ا=رض و��ت)��� �%ول ا���ض ا>�ر( أو �
�� ) ��� �%ول ��ض ا�رواة( 
Cوا ا�� ذ�ك �ن +�دھم أ�� و��ن ا����ر��Cل وھ)و �$)�وب ��$)��د ا�)ذي " �ن أ�(* ،/�+�د�� ُط�ن ��ب �ر� �� ���(ر

/������وھ)ذه ا�C� ،/��(C): +)ن أ�
)� - ���)�م ". اذھب أ�
� ا�$)��د �(4و�)� �ر(��)� ا�)� ا��)��ء ��)�ن ا>�
)/: ر��ه 

� �دل +�� أن ا����رC�ن ا*���و�H� ،�� �وت �ر� /Kص ا�)ذي �)�ب�ط�%� �6 (�د(�� N�(ا��)وم :" ا �ن ا����)ل *)ول ا���

��)� . Kم ز�وا �� �� ر وا�)�
م ��)د �)� $)��وا ھ)ذا ا�%)ول ��)� �:9)م ھ)ذه ا�روا�)/ �)� �ظ)رھم". ��ون ��� �� ا�4ردوس

م ا��و��)ق ��)� ��)ون . ( را - �%ره +%ل، ��� ��%�وا إ�راج روا��
م ا��ذ�ورة" وھو �$�وب"( روا +��رة ��(���ن 

6 ا��زور�ن، =ن ا�$�ب �م ��ن ��رو�� +�د ا�
�ود ��� �%ول ا��ؤر�ون، �ل +�)د ا�4���%�)�ن وا��$)ر��ن وا�رو�)�ن ���
�ون ا�)ذ�ن ��)د�ون +�)� . ���رو��ن ���وا �$��ون *ط�ع ا�طرق وا�Kوار. وا��
ود �(�ب�($� ،��وا��
ود ���وا ��)د ا��)


� �(و ا�$��ب، أ�� ا�ر�ل ��$��و�� وظ
ره و�ن ا��@Kور +�
م أ�
م ��. � أو ���دون ا=و�Kن
�وا �$��ون ا��رأة وو�
  .�(و ا�$��ب

����، ��� ��ن ���%د أ�)� - ��)�ط�6 �)�9ن �)� أن ���)ص ��)ره �)ن ا��ط�)/، ـ   2 �Cا���4ر�/ ر� N9����ن �وذا �ر�ض ا�ذ
ا�)� ا�ط)ور ا�را�)6، ا�)ذي ��)��� ���ن ���دي �@�� ��ب +�� �ل إ���ن أن �ر�%� ����4 �وق  
وا�� وأھوا�9 (�� �$)ل 

و�)ذ�ك ���)ت �����)� ا=��)رة . �)ن ھ)ذه ا=ھ)واء وا� )
وات ��)ردا ���)�) ��)� ُ�%)�ل( وا�ذي ���رد ��� ا���)�ن " ا��ر����"
�+��". وا$)�وا �
)�د�م (�)� ���M)وا �)��ل ا��):ص.. �و�وا =���4م �ورا و���@ ($���، و- ��وذوا �M�ر أ��4)�م :" =�

�4
م) ��� �%ول ا��ؤر�ون( ا��وذ�ون و�ذ�ك ��ن �@�و*د أ �رت �ر�)دة ا=ھ)رام ا�%�ھر�)/ ا�$)�درة �)� . �%ّو�ون أ��4
م 
$�، وأ�� �م �ِ�د إ��)��� ���و�)/ �)� �ّ ���� -  ��ِ ا��  ھذه ا�(%�%/، �ذ�رت �� �%�ل +ن ا�
�د أن �وذا ��ن �ُ  7/5/1971

د+)وا ا>K)�م " ��ن ا����رC�ن ����وا +ن ھذه ا�(%�%/، واّد+وا أ�� *)�ل و. ا�Cراء، �: ا���و�/ ا��� ���%�ھ� ھو �ن ذا��
�
�):ص "ا��� ارُ���ت �� ھذا ا����م �6% +�ّ� ��)� ���ُ)ص ا��)��م �)ن *$�$)�، (�)� �وھ�)وا ا���)�(��ن أن ا+�%)�دھم 

  .ا����N �ن ا��ط�/ ��س أ$��� �� ا����(�/

�وذا، �
� أ�� +�د��  �
� ��ن �� ��دة ����، أراد (داد ا��� � و�دا أن ��ر��، �%دم �� �(�� � )و��،أ�� ا�طر�%/ ا��� ��ت 
+�)ل  )��)� �%)ول ا=�)طورة (���� أ��� أ(س �@�م  )د�د �)� أ���9)�، وأ�%)ن أن �)�+/ �و�)� *)د د�)ت، � )�ر ا�()داد =�)� 

�)ذ أ���+)� ��)ده ��)� . �ةو�م ��ض و*ت طو�ل +��  �وره ��=�م ا��ذ�ور (�� ��رق ا�(�. ���ط:*� ا�� ا����م ا>�ر@�
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و�)ذ�ك �)��%ول إن ��)ض ا�)و�K��ن . �)م �)ؤKر ��)� إ- �)� ا��)وم ا��)��6 )��� �%)ول ا=�)طورة (��ن ا���ر . �(ر*وه ���د�
م
  .���%دون أن �وذا ��ت ��4رة +ن ا��ط�ة ھو �(ض ا��راء وا��:ق

3 ����)وت 6، ����وا ���%دون أ�� �(�� �ظ
)ور ا�����)�ت وـ  ��ن ا= ور�ون وا�4���%�ون ����رون ���وز إ�� ا�زرا+/ وا�ر
�
��ن ��ظم ا����ء ) أي +�د ذ�ول ا������ت( و+�د �و�� . ��ن �(�� و��وت �رة �ل +�م )���ء +�� +%�د�
م ( �
و. �ذ�و�

دون   �)ن �4)ر(ن �ر()� +ظ��)�، و����)��ن �<ھ)واء ا����)�/) أي +�د ظ
ور ا�����)�ت( و+�د ظ
وره . ����ن +��� �K�را
�)ل �:$)� �)ن *)��ون )��� ھ)و ا�()�ل �)� ا���)�(�/( *�د أو  رط، و�ن ����رن ھذا �:ص، ��س �ن ����/ ا��ط�/  ،

�)��%ول إن ��)ض ا�)و�K��ن �)��وا ���%)دون أن �)��وز �)@�م �)ن أ�)ل ا��)�س، وأ�)� �)�ن ُ�)د+� ا����)ص . ا�ط
�رة وا��4)�ف
 /�*:���)�، و� )��ك ا���)ط�ء �)ن وا��4دي، ھو ��رد إد+�ء، ��� أ�� �ر��/ أ�Kدف ا�)� � )و�� ا�(%)�9ق ا�
� ��= ،/��� 

 .ا����(��ن �� +%�9دھم

 

 

  

و�)�ن �)ن +�د�)� أن ��)�� =�)ل ��)ر ا��)�س . إن أوز�)ر�س، ��)� �%)ول ا=�)طورة، أ()ب أ��)� إ�)ز�س و�زو�
)�ـ   4
�
  �ذي ��ن أ�د أ+دا�9 �� ا�و�ود، *��� ا" �ت"��ن أ��ه . وھ��9
م، ���ن �طوف �ل ا��:د ��� ر ا�ر��ء وا�(�Cرة ��

  

���)� +��)ت إ�)ز�س �)ذ�ك، أ�)ذت ��()ث +)ن أ�)زاء . و*ط6 ��ده ا�� أ�زاء �K�رة، Kم *ذف ��ل �زء ��
� �� ���ن ��
و�� أ�طورة أ�رى أ�)� +�)د�� �)�ت أوز�)ر�س، �ز�)ت . �K/ زو�
� (�� +Kرت +��
� و����
� ��� وأ+�د�� ا�� ا�(��ة

و�� أ�طورة ��رھ)� أن أوز�)ر�س �)�ن . �م �ن ا=�وات �� ا�(�ل، و+�ش ��� ��ن ���ش �ن *�لد�و+
� +�� ��ده �%
و�� أ�طورة ��رھ)� أن . �Mرق �� و*ت ا��C�4ن، و���ت إ�ز�س ��زل ا�� �
ر ا���ل ��� ��، ���ن ��وت و�(�� �ل +�م

و�)� ا�()�ل . ��، �ر*د ��� أوز�)ر�س+�ل $�دو*� �ن ذھب، وو+د أن ��ط�� ��ن ���ط�6 أن �ر*د �" �ت"أ��ه ا� ر�ر 
��=�)�ط�ر ا��)� ِ*��)ت +)ن �)وت أوز�)ر�س . أ��ق �ت ��ب ا�$)�دوق وأر�)�� ا�)� �):د ���)دة، و�)ذ�ك �)�ت أوز�)ر�س

���ف �ل ا���:ف +�� ذ�ره ا����ب ا��%دس +ن �وت ا����N، ا=�ر ا�ذي �)دل +�)� أن ا����رC)�ن - +�)ل �
)م إ- �
  .و�� ���ل ھذا ا��M�/ - ��ور+ون +ن ا�����ء ا�� ا��ذب وا��زو�ر. ��ن �� +%�9دھم� ��ك ا���ط�ء �ن ا����(

ا��)� ���)ت �)� �):د ا��و�)�ن ) أي ا��)�ط/ ا��ط�%)/( ـ  أ��را إن �رو�����، ��� �%ول روا���، ��ن �%�وم ا=ر��%راط�/  5
و$��� +�� أ(د ���ل ) رب ا>�
/ ھ��ك( �(%د +��� �و���ر . ��� ��ن �(ب ا���س و���+دھم �� �ل أ�ورھم و ؤو�
م

�@*�� $�وف ا��ذاب، �@�ذوا �Mر�ون (د�دا �(�� �����ر �� ���� (�. ا�%و*�ز ��ا(�ر*ت  ��C: +ن ذ�ك أ�ر ���ذ�
وظ)ل �رو����)� +�)� ھ)ذه ا�()�ل �)ن .. و��د ذ�ك أھ��وا +��� ا���ور ��� ��ز*� و�@�)ل ��)� �)� � )�ء. أ�زاء �K�رة ���

  .�ء، (�� أ�%ذه ھر*ل وأ+�ده ا�� ������ا��ؤس وا� %

 �(C�أ /(���%� /(Kد�)ن ھ)ذه ا�@(��روا�/ �رو����� ����ف ����� +ن �)دK/ $�ب ا����N، ا=�ر ا�ذي �%�C +�� �ل ظ(ن 
����ره ���وت، أ�� �رو����� ���ق ���وت ر��� +�� �ن ا�روا�/ ا��ذ�ورةH��ل ا��وت ��4رة . ������N *دم ���4 ِ* N�ا���

��ب ذ�)وب ا��)�س، " أ�� *ول ا����رC�ن أن �رو����)� . ط��� ا�� ر، أ�� �رو����� ��م �ُ�ت +ن �ط�/ أ(د+ن (��ُ�)رح 
�ب +$���
م���رو�����، �ل ھو ��)روق �)ن ��)وة إ )���ء ا���)� ا��)� *��)ت +)ن  ���س �� و�ود �� روا�/ "وأ�� ُ�(ق 

�ل �رو����� ���9ت ا��)��ن * N�ن إذا أرادوا أن ��)���روا و�). )53إ )���ء  ($�ب ا����(Cن �)ن ا�وا�)ب +�)� ا����ر�
�ب (���ب د��+)� +)ن ا�د��%راط�)/، وإ�)� ُ�)(ق (��أ��وب ا����ب ا��%دس �� ھذا ا�$)دد، أن �%و�)وا إن �رو����)� ُ�)رح 

�
� �$:��)ذوا ا>�)�ت ا��)� *���
م  �ؤوا أن زوروا ا�(%�. إ@� ،/���Kرو�9ق ا��
)� ا�)� ����)�، ��)ت +)ن ا���)�N أ )�روا 
  .��وھ�وا ��ط�ء ا����(��ن أن أ�دادھم �ر*وا ا��%�9د ا����(�/ �ن ا=��ط�ر ا�و�K�/، �6 أن ا����رC�ن ھم ا���ر*ون

 �($� � /($����، أو ��رھ� �)ن ا�()وادث ا��$ /Kن أن ��و�وا *د �%�وا (�د��� - N�أن �:��ذ ا��� ��� NC�� دم%� ���
/��Kا��ر�م �ن ا=��ط�ر ا�و .(
�)�س ( أ )�ر أ()د ا��)�(K�ن  و*)د. �م ُ�و�)� إ�)�
م �)ن ھ)ذه ا���(�)/ ھ)و إ�
)�م ��ط)لو�ل ا�+

إن ا����رC�ن ا����ق ذ�رھم �(���وا +�)� ���)/ ا����)ل دون ��)رر، وا�
�)وھم :" ا�� ھذه ا�(%�%/ �%�ل )�(�ود ا��%�د 
ا�K))��ن + ))ر، ھ))و ا�))ذي د�))6 ا�%))رن و��))دو �))� أن +�))م �%�ر�))/ ا=د�)�ن ا�))ذي ظ
))ر �))� .. ��)� ھ))م أ�ر�))�ء ��))� �))ل ا��))راءة


�ت ا�ظ�ھر�/ ��ن ا=د��ن �وق ط�*�
�، إذ ا�(%�%/ ا��� - ر�ب ��
� أن ا=����ل ھ� �ا����رC�ن ا�� �(��ل ��ض ا�� �
N�ا���د ا��� j�ر�� /�و�واء ر��ت ھذه ا=����ل ا�)� �$)در وا()د أو أ�K)ر �)ن �$)در وا()د، . ا�ُ��دة ا�و(�دة �� ���

�)د���  سأن �د�ل �� ا�(���ن أ�
� ھ� ا���دة ا��� ا+��د +��
� *وم ھم أ*رب ا���س ا�� +$ر ا���)�N، و�)���ن ا�وا�ب 
���+���د �
  ."�(ن ��د *را�/ أ��4 +�م أ(ق ��
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(� �و*د أ �ر ا�� ھ)ذه ا�(%�%)/ أ�C)� �)�ر ���)ز �ر�)زر ود��)ور إدوار �)��ر ا��ؤر�)�ن ا�� )
وران، �%)�ل ا=ول �)� ���
Golden Bough,V.6, Pg412 The " ر�K�ُ د إن ا� �وك ا���C  ل%� - /���� �
(%�%/ ��ر�j ا����N - �%�م �
� وزن، إ�

�ط:�
))� +))ن �(�و�))/ ��))ل �))����ون  �((�) :K((�(  �((���� �((� ���((Kو*))�ل ا� ،�((�%�%) �(($� The Origin ofأ�))طورة، -  

Christianity   , P120 "ا j�ا��دون �� ا����ل��س ھ��ك  �ء �� �(���� +�� ر�ض ��ر N���� ." ،وا������ن ا��ذ�وران

م �@��)د ا��وC)و+�ت ���)�(�/ ا�)واردة �)� ا����)ل، �)ل �
��� ��NC �ن (��ة �ل ��
��، �م ��و�� �ن ا���د���ن ا�ذ�ن �

��، - و�)ذ�ك � )
�د�
. ���� �ن +���ء ا���ر�j ا�ذ�ن - ��ظ)رون ا�)� ھ)ذه ا��وC)و+�ت إ- �)ن ا���(�)/ ا���ر���)/ و()دھ�
�
  .��وز ا�ط�ن ��

���)): أو ا+���ط))�، �))ل ��))د درا�))/ وا�))�/ �
))�، �))ن ا��))وا(� ا���ر���))/ " $))�ب ا���))�N" �����))�(�ون �))م ��))�دوا ��%�))د 
�ت �
م $د*� ����)/ ا=د�)/، أ+�)ن +�)� . وا=Kر�/ وا��%��/K وا�ذي ،��و*�ل �ل  �ء =ن ا����ب ا��%دس ا�ذي �����ون 

��ل وCوح و�: ���)4$�
�  .ء أن ا����N *د ُ$�ب، �: �4ر �
م �ن *�ول ھذه ا�(%�%/ وا����ك 
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