


-فيياأليامييألوألياإلسييئألل يي ي م .1
خيي وأل: بيي كأل يي ألمييادألديي أل  ميي 

يل ييييي ي مآمإل ألاسشييييي أليسمييييي إل أل
يستيياأل ييأليإليألم ممييإل ألد شييألألفييا

فغضييييي ألكألإلتييييي  شوأل.  يا ض
قأل ييييي  أل.  سميييييألبم ألدآييييي أل ي يييييأل 

.  ييس  يي  كأل ييأل ألم ييدئأل م يي 
سقييي ألىيييأليئألمييي  ألن ييي ي م ألدييي أل

.ألىيفهألا ث ألد ألىم م ألىألد أل

هدهألچمي ألي -  أليإليم ألي  ي م أل1.
بيهألبيي ألي ي ي م : يبت يألمي إل ألمي 

خ يمأل ألد  د ألکيهأل  ألا أل ي  دم أل
بألألايشألأل ي گ ألد ألک  ي ألخ دتألد 

يألخ يألىصبألي ألم ألإلألايشألأل .  ک  ي 
.   بييهأل ييألبم ألدألاأل مييأل ألکي ييأل أل ييا 

 هبييييي أليويييييألد ألإلمأل م ييييي يألييييييألوأل
دييي  وألي ييي ي م ألبيييم ألي أل.   يميييت

جألبم ييتأل ييأل ألتشييتألخمييإليتأليإلأل ييي
.ب  ي 



4يسقُضألةأل

َ يي أُلسَفميي إلَتدألإلَ بييإلَ ةأُليديي كةبأليَبمزيي بألَ إل أل4
. سإلقييت ألهيياألقألضييمَ أُلن يي ي مَ ألفيياأل سييَ ألي

أل أَل5 بييإلَ ةأَلبَييم أَلإلهيياأل ألس َ يي بألتشييَتأليَخآَيي  
ألنمَ ألفاألَ بَأل ألإلبَمت  ألكفي يم وأَليسّ يَد   إل يأل أَل.   

. شييألألسآقَضييألد ألبَيييإلألن يي ي مَ ألمَصيي َ إلَ ألنسم
ألبييأل يَ ألبيي أَل6 ألإلَ َىييت  ألكبميييإلَىَوألفأ َ ييآَت 

أليَفتيييألسادألإلقألسَيييت أل ألقيييألَ    ييي   أل»: سيييهُألد  كسَيييو 
ألنسهُألن  ي م أَل أليس ز ُّ أل:مأُد    ْ ألإلي َشي ي  َه  

ألتألبإلَ دألإلُخ  ألد ي أَل ْ ألنسَئألَ بَ   ألَىميَ ةأَلاف
يييي ألبَييييياأليَفتييييألساألإلد  يييي   ألد  ألبَييييياألَ ُ يييي ن   

َ بإلسإلَ د

4 يإل ي أل

ييألوأل  ألا أل دأل أل هب ألبي ألي  ي م أليبمهأليمألبه4
. بإل  دألهد  ألسفم إلتألبإل 

م أل بإل  أل م أليخآ أل هألبم أل ي أل يدهألإلألبمتأل 5
  أل إله ييييتأل أليفيييي يموألقيييي ي أل ي  ألإلألبييييهأليخيييي أل
 بييييإل  ألد يييي إلْألي ييييتدألد أليم ييييتألإلألديييي  وأل

 ألييي  ألي يي ي م ألبيي يمأل  ييم گ ألبييهألم ألمتشألممييأل
.يإلألد ألاد ي 

 إل مأليإلألبييييأل ي دألا يييي أليبميييييإلىوأل يأل ييييهأل  أل6
  ألقأل  أل  أل   دم أليفتألس أل يي گ ألد أل ي  دأليي

خ يإلييي دأل»: خييإل أليشضييأل أل يي   دألبييهألإلمألگفييت
خيي يمألي يي ي م ألبييهألتييإلأل  ييتإل ألد أل هيي أل ييهأل  أل

 يمجأله ي أليف ألي ألقبألمي أليفتيألس ألإلأل بإلسيإل أل يألب
.يدإل  دألبهأل إل ألتألبإل ألبب م



ألقم7 مإلَ أل مَ ي يألفأ  َُ ألنسَمَ دألنسَئأليش  
ألمألبمَ ألبَد  أَل ألإلُ دشيإل  ألَ  مَسألَ م   ألبألت ه    

َ ؟ ألن»: فقألَ ألسشألألبيأل ي أُل8« إلك فَ َهُألسمَ     
ألسَيو أل دألإلن   ألَد األك َه   تي َهباألَد ياأل ََهبت 

نيّييياألك َهييي أُل»: فقألسَيييت أل9. «فيييذألك َهييي أُل
ألفيياألد ييَ دألَيمييَ ألكيزييهأُلفألم ييإلُ ألسيي أَل ألفخيي ب
ألفمشأل أليسّتاألكيَتأل أل  ب أليسي ز زأل. يسط مق  ا ز

أليد كةنأل ألَ بيإلَ ةُأل.«مَبمُعأل مَ  يألبمَ   فقألَديت 
ألدعألبأل يَ ألنسَئألقألَ  أَل .إل ََهبَت 

ألسَاألنسَييئألإلَ ىييألألبييأل يُ ألَ بإلسييإلَ ألإليَفتيي10
َ ألإلَد َهُألىمأَل ألَ ُ  نألقألَ َ دألإلَص    ْ . َ ةأُلاف

ألَ بإلَ ةأُلد هُأل َ ت  .  إلَص  

 ٔ ألد أل م  يأل يأل هألف دألي: خ يإلي ألد ألف دألم 7
قيييإليمألميييألبم ألاأل ميييأل ألي يييتألبيييألألتديييألوألسمييي  ألإلأل
ألألى يبهألهألم ألبهأل ييأل أل إل ألقمميإل ألد أل ميأليوألتي

«.تإلأل  ألاي ألأليممأل أل يألم  تأل ه 

فقييييطألبييييهأل»: بييييأل ي أل  ألاأل ييييگأل بييييإل  ألگفييييت8
 بيإل  أل9« .م ط ألد أل إلوأل هألتإلألبيألألدي ألبميألم 

. ب مأل ألخإل دألد ألهوألبألألتإلألخإليهوألادي »: گفت
تيإلألإلس ألب ي أل هأل  أليم أل يگأليفتخأل مأليصيم 

يخإليهيي ألميي أل ميي يألخ يإلييي أل م يي يأل يألبييهأل  ييت
ايييسأل بيييإل  أل« .مييينأل  ألت يييآموألخإليهييي أل ييي  

.ب خأل تألإلألهد ي ألبأل ي ألبهألقأل  أل فت

بيهألإلقت ألبأل ي ألد  ي أل بإلسإل ألإلأليفتألس أل ي10
قأل  أليشضأل أل ي  دأل  ألهي ي أليفي أليي  أليإلأل ديعأل

. بإل  أليم ألهد ي أليممأل ألبإل . م ي 



َ ألبيأل يُ ألبيُ ألإلكخبَ إليأل مَ  يألبأيزهُألق ألصأَل12   
ألتييألبإل أَل فييَ ىألأل مَ يي يأل13. كبميييإلَىَوألنسَييئألَ بَيي  
دألت  َعألد  َي  أل ألَش مي دمَعألَد َ بألت ه  ي   ألد  دألَد َ بَي ن  ن

ألشأَل أليسّ كألد هُألد    ألياَُديو ألإل دمَعأليسمز     إلَمي  
ألقمميإل أَل ألَ بيإلَ ةُألس14. نسَئأليشي   : بيأل ي أَلفقألسَيت 

أله يألهإلأليسمإلُوأليسّ كألَ فَي» دألا ز أليسي زألقُو  ألَعألفميه  ُّ 
ألمَخيييُ   أليسييي.  مَ ييي يألسمَييي   أَل ألقُيييّ يَدَ ؟كسَيييو  « ز ُّ

ألتيألبإل أَل ألَ بَي   ي   ألإلإل يَد ُألَىميَ ةأُلفيََ َ ألبيأل يُ ألد 
ألَ ُ يي نأل  ْ أل مَ يي15. اف ألفييأ َىَجأليسيي ز ُّ  يألإلُ يي ز

ألبَشيييّ  أل أليسَ يييم   ألإلُ ييي ز ألكديييألَوأليسَد َ بيييألت   ْ يييم أليس ز
ألإلَهييَ َ ألفيَييَ َ أل مَ يي يألىيي أليسَد  أَل. بييأل ي أَل بَيي  

ألإلتَب ييييَعألبييييأل يُ أليسَد  أَل16. ىآَييييئأل   آَمييييه أل بييييألت 
ألياَُديييو أل َ يييقََطألُ ييي ُّألإل. إليسَ يييمَ ألنسَيييئألَش إلَمييي  
ْ أل يييم أليس ز أل مَ ييي يألبَشيييّ   ألمَبيييَقألإلفأل. َ يييم   سَيييو 

. إليش  بأل

 ألإلقتيي أل م يي يألميييم أل ييهألبييأل ي ألإلأل يياأل أليإلأل 12
تديألوأل ياأل ألخيإل أل يألبيألأل13 إل ألتألبإل ألي  إلأل   ألييي دأل

يشصييي ألى يبييئهألاهييييم ألب يييمجأل ييي  ألإلألي ألش إلميييتأل
.شقإل موألبهأل يأل أل إل ألقممإل ألش  تأليدإل 

يألب خميي دأل ميي »: ايگييأل أل بييإل  ألبييهألبييأل ي ألگفييت14
يإلأليدييي إل أل. خ يإليييي ألامميييألام ألتيييإلألش  يييتألد أل يييي 
«. م  يأل يألبهأل  تألتإلألت آموألد أل ي 

ييگألاسألبأل ي ألبألأل األ أل  أله ي أليف ٔ ألخإل ألب يمأل 
إلقتي أليإلألبيهأل15. ي أل يدئهأل إل ألتيألبإل أل ي ي م ألمي 

 ميييد ألشدآيييهألبييي  ألخ يإليييي أل م ييي يدأل ييي بأل ي ألإلأل
ى يبهأل إلي يي أل يأل چأل ألت سأليديإل ألإلأل م ي يألي 

بأل ي أل16. ى يبٔهألخإل ألبم إل ألا م  دألامأل  ألگ مخت
إلألديييي  ي أليإلدأل مييييد ألإلألى يبييييهألهألمألايشييييألأل يألتييييألأل
ي ألش إلمييتألشقييإل موألت قميي أل   ييي ألإلألتدييألوأل يي بأل 

 م ييي يأل يأل ميييتي ألإلألشتييي ألم ييي ألي ألايشيييألأل يأل يييي  أل
.  يگ يمتي 



ألنسَيئألإلكّدألأل مَ  يألفَشَ َ ألىآَئأل  أل17  آَمه 
ألمألىمييَ أليديي كة ألشييألب َ أليس هأُلقَميييّا دألايزييَخمَديي  
ييي ألبَيييمَ ألميييألبمَ ألَدآ  ألشألصيييإلَ أل يييألَ ألُصيييآنب   

ألشيألب َ أليسقَمييّا أل ألمألىمي أُل18. إلبَمت  فخ َ يت 
ألسيي أل مَ يي يألإلقألسَييت  ألمييألأل»: هُألف ييت قبأل   يي   د 

ألنسَيازأل ْ أل.  مّ  كدألد    فديألَ ألنسمشيألأل. «فألتَخي
ألإلَيطزتييهأُلبألسآّ أل ْ ألنسَيئأليسَخمَديي   فقييألَ أل19. شييأل

ألايّييييا»: سشييييأل قيييي ألي ييييقمياألقَآمييييَ ألدييييألدن
متأُل ألإلَطي أَل. «َىط  ألإلك يقَألففَتََشت  تهأُلأليسآزيبَ  
.ثُوزألَيطزتهُأل

دألق فييياألببيييأل  أليسخأَل»: فقيييألَ ألسشيييأل20 مَدييي  
ألألَ ُ  ب؟ألكهي: إلم إلُ ألن يأل ألَدألكَش بألإل أس  أل

ألتقإلسمَ ألف . «كيز  

 أليدألأل م  يألبهألچأل  ألمألىم دألهد ي ألشيألب17
أل ألقميييي ألگ مخيييتأل مييي يألدميييأل ألميييألبم دألاأل مييي

إل يتأليهألشألصإل ألإلألقبمآٔهألشألب ألقميي أل يبطئهأل 
.ب ق ي ألبإل 

دي  دألمألىم ألبيهألي يتقبأل أل م ي يألبمي إل ألا18
ألأل  إل ودألبهألچأل  ألدي ألبميألألتي»: بهألإلمألگفت

اسأليإلألإلي  ألچأل  أل« !يت س.   أليدأل ألبألم 
مييي  أل  ي أل ميييم ألإلألمألىمييي أل إلمأليإلألسشيييألف أل

.يي يخت

يوألتميهأليودألخإليه ألدي أل »:  م  يألگفت19
مألىمي ألدقي ي مألميم « . د ألا ألبهألدي ألبي  

. بييييييييهأليإلأل ي ألإلأل إلبييييييييأل  أليإلأل يألاإلمييييييييأليم 
 وأل  ألچييأل  »:  م يي يألبييهألمألىميي ألگفييت20

گيإلألبألم تألإلأليگ أل   أل ي ي ألدي يألگ فيتدألب
«. هألچيم ألمخص أل  أليمي ألأليم ت



 بديأل.  ت أله ألمألىمي ألكإليدي أل م ي ي. 2
 أليييتألتف يي ألفيياأليس  ميي ألديي أليامييخأل 
يسيييي م ألدييييألتإليألب ييييب أل م يييي يألدألإلفيييياأل
يس  ميييي ألديييي أليسي ييييألدأليسذتيييياألت  ضيييي أل
سذيتصأل ألايهأل يدنألس  ألسيهألبد يهدي 

بديألأل .  إليش أليسد تإلطيألتأليل ي ي مآم 
تغمي أل أليتألتم ألكمضألألفاألك ألميم ألألسي ألم

.  ن يألييتويي تألبييأل ي ألإلت  ييتأل م يي يألسييه
كفيييذألمييييتقوأل ديييألألف ييي أل م ييي يألدألإلفيييا
يسدقألبييي ألتيشييي ألد ميييي أل م ييي يألإلم ييي  
يسييييألسألهييييأل ؟ألأل يييأل ألفألبييي ألدييي أليسقميييألوأل

.بمادألدألألفاأليسيشألم 

.  ت أل  أل  يتإل يتأل م ي يأل يأليأل مي  ألگ في2.
 ألکيهألمألم أليإلألبهألفک ألب مأل مألي أليف ي مألبيإل

بهأل سم أل م ي يأل يأل ألخيإل أل يألي أل  يتأل ي  أل
بإل ييي ألدألإلألب ييمأل مألي أل يييألي ألکييهألبييهأل سميي 
ي ييأل  أل ي  ألبيييهألديي  ي ألإلمألبييي يمألشدآيييهألإلأل
يأل تألمش کألهيألمألي ي ي مآ ألديإل  ألت يألإل أل

نألميألم أليإلألهدچييم ألمي.  ق ي ألگ فتهألبإل يي 
 يأل يمتألکهأليگ ألديتو ألبأل يکألبدألي ألإلأل م ي

 يألبيييهأليإلألب ييياأل  ألدألهيييمنألتغممييي مأليخإليهييي أل
 فيتألامألأليإلألدأليي أل م  يألييتقألوأليدي ألگ.  ک  

إلأل  ألىإلضألي أل  ألد أل ي ألکهألمش أل م ي يأل
يييأل تألمييإل ألإلألديي  وألاي ييألألمييکي هألمييإلي ؟ألأل

.بألفخ  ألکأل مألبألم أليي ألوألد ألم 



ألمألىميُ أليدي كةأُلشي21 ألب َ ألإلتَيَ ألفأَخَ ت 
أليسدمتَيي ألإلَ  َآَييت  هيسَخمَديي   ألدألَ ةأَلفيياألمَيي  

ألي ألإلَضيييَ بَت  ألنسميييه  سإَلتَيييَ ألفييياألإلقيييألَ ت 
ألفيَفَيييَ ألنسَيييئأليا  ه  دألإلهيييإلألُصييي ي  ض 

و أل دألفدألتأَلُدتَثَقّ  بألفاأليسيزإل  .إلُدت َ ب

ُ أل م22 َ ييي يدألإلن يألببيييأل يَ ألمُطيييأل  
ألمألىمييُ ألف ييت قبأل ألفخ َ ييت  ألإلقألسَييت  س ه 

ُ َ أليسّي كألكييَتألت ألَ ألفأُ مََ أليس زأل»: سهُأل
مَ يي يألف ييألَدألنسمشييألألإلن يأل . «طألس بُييهُأل

ه أل ألق طبألَدمت ألألإليسإَلتَُ ألف .األُص ي 

تگ ألطإلس ألي مم أل هأل م  يألي ألف طألخ 21
ايگييأل ألمألىميي . بييهألخييإلي ألىدمقيي ألفيي إلأل فييت

تهألم  ألي ألدمخشألمألچأل  أل يألبألألچ م ألب  يم
اه يييتهألبيييألفمأل ييي أليإلأل فيييتألإلألديييمگأل يألبييي أل
ميييقمقٔهألإلمأل إلبمييي ألإلأل ييي  أل يألبيييهأل ديييم 

. إلختألإلأليإلأل ألبهأل ألألد  

 يألإلقت أل هألبأل ي ألب يمألام يأل ي   أل م ي22
تألإلأل يي أل  ييم دألمألىميي ألبييهألي ييتقبألس ألمييتألف

إلألبمألألتألألد  مأل يأل يهأل  أل  يت إلمألي»: گفت
اييسألبييأل ي ألبييهأل« .ه ييت ألبييهألتييإلأليمييأل أل هييو

 أل يبأل أليإلألإلي  ألچأل  ألم  دأل م أل هأل م  يأل 
شييألس ألکييهألدييمگألچييأل  مأل  ألمييقمقهألي ألفيي إلأل

. فتهدألب أل دم أليفتأل  ألإلألد   ألي ت



ثيييوأليييييتأليسيبمييي أل مبيييإل يأل. 3
يتألكييمتشألأل دألألف آتألدم مألوأل 

ن ييييييي ي م أل ألييييييييتأل: "دييييييي ة
-دميييآإلس ألألألشتيييئألي يييتمقوتأل
.  مبيييييإل يألدألكوألفييييياألن ييييي ي م 
ألدألتبييأل  ألمألىميي ألقبيي أل يي أليسي يي

هيييياأل ديييي تألقييييإلةأل!  تبييييأل  
بييييييأل  ألكألدألكأل!  يسوييييييألسدم 

! قإلتيأل

إل أل اسأل بإل يأليب ألت ييهألخي3.
:  يألدألييييي ألدم ميييألوألاإلي ألخإلييييي 
دي ألي  ي م ألفآجألم ألتيألأليميکيه

دييأل  مأل  ألي يي ي م أل- بييإل يأل-
 ألخإلمألألبهألشيأل أل أل ي. بآي ألم و

!  دألام ألهدهأل يأل ألدبيأل کألبيأل 
يإلألقييي  تأل يييتدگ ي أل يألييييألبإل أل

خيييي يأل يألب کييييتأل هيييي ألدأل!  کيييي  
! "خ يإلي ألق  تألدأل ت



5يسقُضألةأل

ألإلإلس28 ة ألكميييييَ فَت  يييييَ أليس يييييإلز ألكُوُّألد  إَلسَيييييت 
ييييبأّل  أل ييييَ أليسمُّ ألسدييييأل ي:  مَ يييي يألد  كبطييييأت 

؟ألسديييأل يألتييي ألَد َ بألتُيييهأُلىييي أليسَد ييياد  َ ت  أخز
؟ ب ه  َخَطإليُتألَد ي  

ألدألبيي ألهيياألفأ ألبَتشييألألكشَ ييُوأل ييمّ  يت ش29
شأل ألَ إليب ألألسيَف   :َ  زت 

ييدإليأليسغَأل30 يي إليألإلمَق   ألمَ   فتييألة أل! يمَديي َألكسَييو 
ألَ ُ يييي نأل ألسُ ييييّ   يمَديييي أَلثمييييأل نأليأَل! كإلألفتييييألتَم  
ألس مَ ييييي ي ألثميييييأل نألَييمَدييييي َأل! َدصيييييبإلَي ن
َ ةنأل ألُدَطيييي ز ألثمييييأل نأل! َدصييييبإلَي ن ألَدصييييبإلَي ن

ألَييمدأَل َ ة أليسإَل َشم   !    ألس ُيُقاُدَط ز

5 يإل ي أل

دأل  أل م  يألي ألاي  ٔ أليتألق 28

:چموألبهأل ي أليإلأل إلختهألبإل ألإلألد ألگفت

چ يألى يبهألي أليد ألام ؟»

«چ يألص يمألچ خشألمألى يبهألي أل يأليد ألميإلو؟

: ي مدهألهألمألخ  دي  ألبألأليإلألهدص يألم  ألگفتي29

ييمدتألف يإلي ألبهألچيگألاإل   أليي 30

.إلألب يمألتق موألا ألإلقتألف وأل ي ي 

.منألمألأل إلأل خت أليصم أله أل  بأل ألد ألمإل 

 م يي يأل ألدييهألهألمأل يگأل يييگألبييهألي دغييأل ألخإليهيي أل
اإل  د

مألسشألمألقذب إل مألب يمألگي   ألديألألبيألألخيإل ألخإليهي أل
.اإل  



 ي َ ألمألأله  يألمَبمُ أل دمُعألكى31
بّييييييييييألُ  أُل ُخيييييييييي. َ  ُّأل  إل  ألإلكش 

ألفيييييياألَ بَ إلت أل ييييييدس  . «شييييييأليسمز
أليا ُضألك بَأل  ييييمَ ألإلي ييييتَ يَشت 

. يَ  أل

يمألخ يإلي ألتدألد أل مديأليت31

.هدچإل أل م  يأليألبإل ألگ  ي 

يدألأل  ألي أل هألتإلأل يأل إل تأل ي ي 

.دث ألخإل مم ألتألبأل ألب  خمي 

ب  ألي ألا دألبهألدي تألچشي أل يأل ألا يدي أل
  أل يييييي  دم ألبي ألي يييييي ي م ألب قيييييي ي أل

.گ  م 



《قص أليم أليىتمأل م 》

.دقألبآ ألدعألد م تم ألد أليسي ألد

؟5-4دألألهإلألكإل ألدألألف  تألبهألىي ألق يدةألقضألةأل

أل م ألسوألف  تألبألسي ألدألياقإلمألدألإله  ألقص أليم ألى:    تم 
.كو ألكيشألألدإل إل ةألفاأليس تأل أليسدق س

إليإلألدألنييهألد قيي ألإلهييأل ألمإل يي أل: تف مي كألياإل أل ييأل أل: دأل ميأل
.يس ثم ألد أليس يْ

 ألدييألألهيياأليسمخصييم أليستيياألت آقييتألبشييألألفيياأليسقصيي ألك ثيي ألديي
يم هأل؟أل

تصي ف ألأل ذهديألألم.  كإلف ألنسئأل مبإل يألثوألنسئألمأل م :    تم أل
ككألبميي  ألد ييتق ألسآغألميي ألدألمتخيي  ألقيي ي يتألد ييتقآ ألدأل إل 

ىآييئأل: ىآييئأليس  ييسألديي أل سيي .  نىييأل ةألتييأدم ألديي أليسيي  إل 
شتيئألك أليخخي .  كش هوألنقيأل أليس ي ي ألبألس هأل ألنسئأليسش  

ألألفشق أل .ش ألدشآهألتدألد 

 يي أليييإل ألأليسديييتقوأليسيي كألمف.  مأل ميي ألكمضييألألت ييش يا: دأل مييأل
يييألألت آقيييتألديييعألإليسييي ة".  يسد يييألدم ألبييي  إلس" س ييييياألكمض 

سدأل يألفألت ي ألتوش ألفاأليشألم أليسقص ؟.   م  ي

Predigt

منأل ي تأل أليم ألد دإل أل

/1دصألشبه

5-4يإلسم أليي ممهألمدألألي ألق دتأل

هألد ألفک ألدمکييوألخأليدشيألمألقيإلمألکي.ک  تم 
ميينألقصييهأليم د دييإل ألي ييتألهدييأليطإل ألکييهألأل

د ألايشألأل يش سأليدم يو

آي أليإلسم ألفک ألد أليم ألي تألکيهألا ألخم.دأل مأل
امچم  ألي ت

إل  ألا ألخمآ ألخمإليتألإل إل أل ي  

يإل أل بإل يألإلأل أل ألايشألأليي ألوأل ي ي .ک

يي إل ي عألبهألا ألصشبتألک.إلتصدموألگ فت 



إليسمخصمألتأليس  إل م أليا أل م ؟-2

.فألك  هوألبش  أليستمإلمقألدألإلفأل مدألألبأل ي : دأل مأل

يأل:    تم أل سيشألمي ألفياألي.  ي وألدألمب إلألكيهألتألبعألتدألد 
دألفألمد يييهألشتييئألي ىييألدأليفيتصييأل ألدألبيي ألت ألإل تييه

ديي أل.   دييألألسييإلألك أليسييي ألك ي ألك ألمخ آييه*.  يديي كةأل
يألشمييي ألكخييي تألدألميييأتاأل م ييي يألبألىتبيييأل  ألدفتيييإل 

مشييألألمييأد ألمأل ميي ألثييوألمتغآيي ألىآ.  يس ضييذتألبألس ألديي 
.شق أل

يستيييييأل مگألشألفييييي أل-يسشييييي  ألإليسقتييييي ألإليفيتصيييييأل أل
 مْألم ث أله يألىآم و؟ألأل.  بألس يْ

ك يي ألكيييهألديي أليسدثميي ألسذهتدييألوألك ألتوشيي :     ييتم 
يي* يسي ييألدأل ألألهيييألألسييمسألفقييطأل ضييشألمألألدألإلس يي ألكمض 
سي ألإلدعأل .  ق ألم إل أله يألدشم يألفاأليسب يم .    يألة

ييألألفيياألك يدييألطألدألفإيييهألفيياأليسإلقييتأليف ييهألمميي  ألكمض 
ييم ؟سدأل يألفألت إل أليسد كةألى إل.  يستف م أليستقآم م 

دييي ألهيييوألميييگفتأل   ألمييي وألإلأل.دأل ميييأل/2
اخ أل ي تأل .دأل  أل م  ألسألاي ألألدألي 

ا ألهم أل ألييگم أليم ت

 ألسيي أليمي ييألأل ييتألخييأليوألهييألألق بييألي أل.ک
يم تي 

کييهألگييمجألکيييي  ألي ييتألکييهألهد دييأل أليميي 
 ييإلي ألي ييتألکييهألچيي يألميينألخييأليوأليبألميي أل

ا خألمگ ألبألم 

  أليم ألديت ألچيهألچم إل يإل أل ي  أل ي يعأل
ألبهأل فتأل ألا خألمگ ييهألىآمهألخأليوأله

م يمطألدتفألإلتألإل إل أل ي  .دأل مأل



 أليسآيإليتاألت  ضي* إلدألأليس كألقي ألمثمي  أليسيي ألىيي أليسي يألدأل-3
بأيف ش ؟ألأل( يس ي ا)سآ يْأل

ألأل دألألتختآْأليس: دأل مألأل ألألدألتدألد  * ي ألدأل بدألألت إل ألدختآف ألتدألد 
يألىيي ألكيف ييش   ضألدألبألسي ييب ألسآييب.  يسدتييأث يتألبييألس يْأل ثميي  

ألسآغألمييي ألدألاييييهألتييي  م أل ييي ادأل يييم إل أليسيييي ألبألستأ مييي ألثقيييمذ 
ي.  بت أل بشوأليسخألص  ألألس  ألدي أليسد  ي ألكييهأل يم إل ألهييأل ألكمض 
يأله: يسذ يياألمشييتفآ ألبمأل ميي * يس  ميي ألديي أليسي ييألدأل يييأل ألديي ألكخميي  

!ت  أليسض بألت

يييألألند أليمييي أليستمييي معألسآخييي إل ألدييي أل إل :    يييتم  ك تألكمض 
توألفياأليسيشألمي ألدألمي: إلبألسشي م ألىي أليس ألدي أليسد يب .  يسضشم 

.ىآييئألكيشييألألشقمقيي ألس  ييْ* نطييذ أليس يييْأليس ي يياألسآديي كةأل
ألألإلييتق تألضديم أل . س يشألألييتشتألكمض 

دألأل كم ألفاأليا إلي أليسد شآم ألسآ ي م ؟

إل ألكىتق ألك أليسقص ألهاأل سم أل ي عألىآئألدق ي ألص:    تم أل
 يألسألفياأليا.  يستياألتيوألنيميأل هألألثقألفم يأل* إليايإلثي أل* يس  إل ةأل

دأليس  ييأل أل* يسي ييألدأليسيألمييطألتأل.  هيييأل أليي  ييألسأل ألديي ألسيي  إلي 
-ييي أل يب ييألألنسييئأل * دألكيييإلي ألدختآفيي ألديي أليسي ييألدأل* يس ييآبمم أل

إل ألن ألكف أل ييألأليسشألسمي ألشي.  يسي أليسق موألمشتإلكألىآيئأل ي ألهي ي
.يس ي م ألمتوألنشبألطشألألبم  أل   ك" ت إل " مفم أل

أل ي عألبهأل فتأل ألا خألمگ ييهأل  ألدقألب ألخأليوأله/3

  ألديييييت ألق يييييدت ألإل يييييإل أل ي  ألکيييييهألا ألميييييخ أل
خألط يتأل يألبهألمأل ألد أليإل  أل

ديي أل  أليي ييألأليم إلميي ألدمبميييوألکييهألخييأليوألهييألألقييإلم.ک
دممإلي 

إلأل  أليخيي أل فتييأل ألا خألمييگ ييهألىآمييهألخأليدشييألألبييهأل
يتدألوألدم   

مدألأل  أليمي ألألچهألبهألخألط ألدمألإل م 

د ألفک ألدمکيوألکهألخمآ أل ألس ألي ت.ک

. ي عألبهألف هيگأل يأل ألإلألد  ي 

  أليمي ألأليق أل ي متألمأل اإل ألچهألي ت

تد ألفک ألدمکيوأليم أل ي تأل ألخمآ أل ألس ألي .ک

يسگيييإلم ألي ألف هييييگأل يألييييهألإلألد  يييييهألإلألت يييإلمضأل
.ويق ألهألألإل يأل ألف أل ألييإلي ألدختآْأل يأل ألکيأل أله



يسغ ميي أليسدإل ييإل ألفيياأل" ياو"دييألألهييإلأليييإل ألىيصيي أل-4
؟أل5-4يسقضألةأل

يألأليسصيإل ةأليسيدط:     تم  مي أليستياألمغم أليستيأل مگألكمض 
فياألياو"ت يداأل مبيإل يأليف يشألأل.  ق ألت إل ألفياألك هأليييأل

دألس يشيألألتشي  أليسمي  ألدي أل( 9دأل5يسقضيألةأل" )ن  ي م 
كفألمد يي ألك ألم ييإل ألهيي يأل.  يف ييتب ي ألديي ألخييذ أليسشيي  
أل؟أل يإلى ألألد أليفهتدألوألكمض 

كف ييي ألدييي ةألكخييي تألفييياألإليسييي ةأل م ييي يألدأل ميييْأل: دأل ميييأل
ألىاألتخمييئألىآييئأليبيشييألألإل مييْألتتخميي أليفيتصييأل أليس ديي

م  سأليسيي أل(.  30دأل5قضألةأل* )سآي ألدأليسدش إلدألتأل
ييألألمييم  ألألددييألألفألميي ي أل ييأل م ألألس  ييْأليسمييإلو فيياأل.كمض 

ىدآاأليل مأل كألدأل كمتأليس  م ألد أليادشألتأليسدإليسميألت
وألكإلس يي أليسيي م أل يف ييإليألىيي ألميي م شوألكإلأليبيييش.  سآ ييأليا

وأليسيي كألت يي ضألسذىتيي يدأليس ي يياألدألإليفييئأليس يييْألدألسيي
مصيي قإليألبيييألتشوألدأليسيي م ألسييوألمشدييإله ألدألبيي ألت  ييإله أل

يييييألأل.  إلميييييأيش  ي يييييوألدألمد ييييي ألك ألت يييييإل أليسي يييييألدألكمض 
.فاأليس يألة( دمأل   )

 فتييأل أل4/5چييهأليويي مأل ي ييعألبييهألق ييدتأل/4
دأل  ييهأل ي م 

إلمألمنأل ي تأل ألکآممهأليمأل تألکهأل  أل إلبي 
دأل ت

  بإل يألمنألدأل  أليألدم  ألدممإل أل  ألي  ي م

.ا ي ألدمکي ألد  وأل يألي ألخمإليت

دييي ألفکييي ألدمکييييوألبيييهألديييأل  ألي ييي ي م أل.دأل ميييأل
.چطإل ألي ألف  ي  ألد يقبتألک  

 إلبيييييأل  أليمييييي ألديييييت ألچمييييي مأل يألديييييي کسأل
چميييي مألکييييهأليميييي أل إل هييييألأليىتبييييأل أل.دمکييييي 
د أل  ألکأل ألدمألإل  ألت  بهأليمألکهأل ي وأل. ي  

.دأل  ي ألإلأل خت هألم ألکهألشدألمت ألي ي ي 



 ألفيياأليسيشألميي ألدألبأل  ييتأل مبييإل يألمأل ميي-5
هييي أل(.  5:24قضيييألةأل)ىآيييئألديييألألف آتيييهأل

مد ي ألف  ألمادألبش ي؟أل

ذق ألبط مق ألدألألدأل ت بم ألى أليس : دأل مألأل
يييي*.  بييييم أليسديييي كتم أل ألألس يييييهألمثميييي ألكمض 

ككأليس  ي أليسص  ألبألسي يب ألسياألدألتشيت
ويييي إلْألقيييي ألم ييييإل ألقتيييي ألمييييخ ألدييييألأل

دييألألهيياأليسيي إليفع؟ألألهيي ألهييإلأل.  دميي إلى أل
ديييعأليسد ميي ألديي أليسفوييأل ع؟ألألكوألك ألياديي أل
مت آيييييييييييقألبألفيتقيييييييييييألوألكوأليسدصيييييييييييألسنأل
يفقتصيييأل م ؟ألأل بديييألألفألمد ييي ألك ألم يييإل 

يييأل ا ألهييييأل .  يبيييأل ةأليسطغميييأل ألشيييذ أل ي د 
. ي دألألش ألوأل   ألقأل دإل 

  أل  ألييتشألأل بإل يألب کتألدمگمي5.
 يألب يمأليىدألسميدمتإلييم ألچمي م

.م إل ألکيم 

يميييي ألبيييي يمألديييي أل ييييإلي أل.دأل مييييأل
کيهألچيهألييگمي  أليم. خت ألي يت

بييييييي يمأليمييييييي ألکأل هيييييييألألإل يييييييإل أل
إلچييييهأل ي ألشآيييي ألبيييي يمألا أل. ي  

دإل إل ألي ت



 يدشألألفاأليسختألوألدأله ألتإل ألك ألتقإل ألمم  ألألى أليسصيإل ةأليستياأل -6
كألفاأليستأل مگ؟أل

 مقي ألديألألكىتق ألك ألكألمتوألي تغذسهألهيألألبط.  ه يألميف يا: دأل مألأل
أل أل يي.  سدصييألسنأليسديي دأليسخألصيي ألإل تب ميي ألسآ يييْألضيي أليخخيي م -

داألدألش  ألفش".  يس شأل أليسدق س"ىآاأليستف م ألفاأليس يفعألإل يدأل
. بألسي ب ألساألدألفألىذق ألهللألبألس يْ.  كألدشب 

األدألمُوشي ألبألسي ب ألسي.  ك تألياد ألبم  ألدختآْألقآمذ أل:    تم أل
.   يسدشبي" يسدشي "يستأل مگألصإل ةألك ث ألي تدألف ألد ألصإل ةأليلسيهأل

ه  يأله  ألهاألط مق أليس ألسوألد.  نيهألسمسألي مبأل ألىياألىآئأليس  س
أل ألقبإل أل ثم ألد أليسيألسألم ي.  هإلأليلي أل ألدأل بدألأله  يألهإلألكألكمض 

.  ألةس ي أليسغديإلضأل ي دألدي أليسشمي.  كيف شوألىآئأل إلييبشوأليس م  
.ى وألفصآشوألإلس  أل د شوألمد  ألك ألم إل ألسهألتأثم ألدشّ  

!كم   وألىآئأله  أليسدقألبآ 

.  ط شتأل إل ألهمسأليا  آ 

دألهاألد ألس  أليف يم ألإلت دي أل1974  م تميألأل إلس ألدألإلس تألىألوأل
. فاألىمأل ةأليف م أل   م ألفاألديطق ألكإلمآ م 

دألإلهييياألد آدييي ألد هآييي ألفييياأل1973إلسييي تأل يييمآ ألديييأله ألىيييألوأل
ي ألدألإليس* ف ألس يإليتألى م ةألتق وأليسدمإل ةألسآفتمألتأل/ دأل بإل  أل

.يسذ األت  ض ألسآ يْأليس ي ا* 

دمخإليهم ألمدألأل  ألييتشألألچم مأل يأليضألفهألکيم 6

تألد ألفکي ألدمکييوألکيهألبي يمألهي أل فتيأل ألخميإلي.دأل مأل
 أليمي أليدم مأل يه ألبألم ألبألم ألبهألييگم  ألکأل ألفک ألکي 

 فتييأل ألخمييإليتأليدميي ألبييألألىمييقألبييهألخيي يأل يبطييهأليمأل
ي ي  

تألمينألتصيإلم ألکألدي ألي ي.د ألطإل أل مگ مألدمبميو.ک
قصهألي ألىمقألبهألخ يألبهأليم ألصإل تألي تأل شأل ألإل

کييهأل.ديي  وألخمآيي ألديي  وألبيي يمأليىدألسمييأل ألىآتيي ألي ييت
يي ألبيهألکهألدمتإلي.هدهألبهألإلض متأل ي گ ألب تگ أل ي  

. ي يألوأل أل مألإلدمتإليي أليث ألا ي ألکيي  أل يمتهألبألم

.بألألتمک ألي ألدصألشبه

نألدتإلس ألم  أل إلييميألسأل  ألکآميمي1974ک م تميألأل
.يإلس  ألکأل ألدمکي 

دتإلسيي ألدمييألإل  ألکييأل ألدمکي ىآمييهأل1973 مآکييهألدييأل أل
. فتأل ألخمإليتألت أل  أل ي  


