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    ُرَك ذُ ت اظُن ا ُب اَُك ا ُم دُ
ِزواج واوِع اُو وَل ذاا ر  َُِ . إن

ل وَل ھذا اَوُوع، ِوْل  وب اُن ا  َكَد نُ م
 ٍ  َلَ أن  َل أن ُبُرأَ ھذا ا . ّدَْ وَف ُر

ل رََ ھذا اُب ا أر  وب اُرأَ ا َد أن.  

وَ ََِم ٍِل أَل راَِ اذاِ، وھذن   
اَُن، َ أن ُطََِك  إٍح إَرهُ أ ًذه 

را دتا . ذيح ا َد َوُأن أ  ُب و ذاِ
َد راِر ھذا اح، وَف ُُِ . ذر ُُ اُب اِق

ل وب اُا  َُث إ ن.  

َم أُد اُؤَن ارَن اء َِت رٍز ل 
 ُ أراَدھ ا ُر اِظُ  نِو زن اَرَق ا د
َن، وأ َُداً واِداً  ووُھوُب . اَُن اِؤَُت ھذا ا د

 ُط ِِ ن ُطُرٍق َ ُِوُ َن ،ھذه ا ََُوُ
 .ازوُج وازوَُ أن و واِداً 

 ا ھذهِ  َا ََُوُ رأة،  إنٍل وإُن َر ھ
ِِن ِ اض ُ ِِِؤ َن ِس َت 

زَدِوُ . ،ً نَو زن اَن ھذ َُ ا ِإن ھذه ا
إن ِ . ًُُل ن ُل طرٍف  ٍَ رأِس ُل ن ازوَن

ن أ ٍدُ ُر إُ تن ھذه ا أن ُ أراَد دة اوِد ا
َو زوُج وا زا ِ َ . ُرُ َرأ  َُِت اا إن

 َ  ِن ا روا ِا ت . إل اُ وُنو
 ِ وِن ُر إُ نََن اَِ ًوَطُر رىُا

 و راَِدِد وأ لُ ُسأ ھ.  
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ُُر َُ ارط اُو إ ال، اذي ُھَو اداة 
َِِدو َِِو َِِذ ن نَو زُن ا ُ ط . ارا َُ

اُ . ا ھ ام أو اُؤم، اذي ھو ُرھُن اِودة
ت اھذه ا  طُوا ھ ا ،ا ُر إُ س

َِدِو ُ ُر . دُ ذيُھم، اا َُ  ا َ ُو
َِدو وُُ إ . ھذِه، وا زَدِوُط ارِت ا ُرِوآ

َُل  ُداً واداً، ھ اس، اذي ُھَو َُ ار ن 
َِدو .  

ْط ھذه ُزَدِوُ ًَُر إ  إن رت ا ّلُ ون ََ
 َِوِن ُل أِد ھذه اِودة َُد، أو أ طُب اطَء 

َزوزوِج واَن ا ذس . وات اُف ھذه اُ د
 ُر إُ وا ،َرأ  َُط ارِت ا إ ِا

ارو اَ  أن وَن ُل ، َ ُ رى ارواِط 
  .ا ودة

  ٌَِ ِزواج واوَل ا ِذاا َِراَ إن
أِد ازواج ا، اُُر إ رواِِط ا اَ ُل ن 

ُم ُم  ھذن اََُن، . اً ھذا ارُل وھذه ارأة داً واد دُوأ
ُُ  ًوهُ  ھذه اراِ اذا وَل ُوِن ازواج  ُ

وا.  

ل وُل اا 

  راُِط اُھم
ن    زوُ  وُمُت أُ د ارِت ا َلِ

 َُُت أُ ،ورا ِد وات َل َر ذر ا رُ ٍل
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ا" :،َُ  ُ أو، " إ"ُ  ھذا ." إ دو أن
َل أز َ ًَِ ًَدَ ار ن ازواج   ُھما  را

أُد . اُطِرن إ طِب ارِد ازو ن راِ م
اََُدل اذي ُد ًَ  اواُقُ "رت اُھم ھو، 

وا اََُد" ،َرٌف آر ُھَو، ." ِت ر واُم ا 
ي إ از واِم ؤدُ ذيا ".  

ُُم ارول ُطُرس ازواج أن ُُوا َ زوِم   
 نُ م أو ِرَ) .طُرس ١زوج، إ). ٧: ٣ا  أ دَ أي 

 ُء إطَك اَرة، ود  ِدِث ْتَ رََ ذا ك؟ََِرُف زو
ا ،َُذا طروا َك أً، ھل َِك أن ُطَُم 
 ِ ٍر ْتَ رََ ل؟ وإذاِا طَِك اَزو َر

َم ُرِ  دُ َِك أن ھل ،ِط َر ن ن اد
 َ َت ازوَل ا دِل أنن ال؟ وِا ِا

 نَِِل أزواِ . ِنِر د أي ِك؟ وإََن زوِِر د أي 
   ًُُ؟ وھل َِن  ًُُ؟

ِ اُھُم  ازو    داُر أھِ ُھَو داُرِ ُھَو اج؟ و
َد  دُ أن ِ ُ أ أَظن  ن؟َ َن َدِةِو ُھِما ِ  أھ
 ،ً ُ  نَ َن َدةِوا ِ  أھ  ِزمن ا َرأ

ِِر زواإط  ُ َط طو ُ ُه دأ  ِراَ داِن أنرُإن . و
َن ا َ ٌَ َِد ،دانُِِرَداِن وَُ ،نِزون اَر

؛ وإن ِ َ ِ  َ اض ُراِن َِرٍح ن 
ُل رواُِط  ُ َدھ ،ُھموا ِم واِل واا

دَ  رُ د وَن َن أن رَقََدِة ھذِه اِوٍة  ا روع

www.arabicbible.com

info@arabicbible.com

الخدمة العربية للكرازة باإلنجيل

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



 7

 د ُ  َط ط  ٍ  ٍَِزو ٍ َنو ،َرَُ
  .ََ ارَُل واَرأَة ُو داً واداً 

د ُت اَر ن ِ َِدِ ار  اِل   
ل اذَن ُوا َِن َِِن َِِ م رَن ا.  ُتُ  وھذا

ْر ُلُُ   زوَُك ن أِك: أو ُُم  . ًَت أُ ن
 ًداً، ر َن َِك أن َري ُل ُ  َك، ل  ر

ر ادـز ًد ًداَك أو بُِ ن م، وطداد ال، وإ
. ، وطُُِ َِك راء  اِس، وُرُ ًر أوَدك

 ُ  َط ط ا ھو ا ِر أن ُط   نو
ِِل وزوُر.  

 وٍم رو ن إ ٍص رو ُظُر ذ ُن وأ
َط  ط ِ وِن ِرافا إ ُ  ،زواج واوع او

 وَن زواج أن   . ِن ھذهُ  ً ُلَ و
َل أَد رِة  ُ أن َ ر  لُ َم  ن ،َا

 َ ، وطر ََرھ . ازاِو َ ھذا اِء ردَا ََ إن
َِدُس وأ ھ ،ِزوا  . داةُ اُل ھو ا ِ

ََدوُن ِوَُي و ذُ .َدةِوُن ارھُ ؤُم ھوُم أو اوا .

ُك اِودة رُ ا دة ا ُووھو ا ا بُم ا .

َِدِو وُ ُروُ ُھُمأن . وا ُُِ ،ً ُ ُم ُ ن
  .َ َِ وراھُ و

ن  ء ا طُد اَم أ ،نن ا وٍدُ ِ ُذ
 ٍٍِب راُ ِفِ َم ،ًِ ًِؤُ ًَُن رن، وروا

ِِ اراَ  ". ،َِم ُُ" ً ُوان،  ُ ِنو 
 ًُ أ  َّم ُPaul Tournier ُِر ادُور 
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 َ  أن َ ً؛ ِ ِمِ َبَر أن 
 َواََل ِل؛ و أن َم اِت َن اَِن؛ 
 ٌد روُ د وَن أن ؛ وا َ  َم أھَ أن و

ِزوا .   

 ُ م دم طر ْر ضا  . دوى 
 ٍر ن . اطق اوم  ِطق رة ن ام

زوُج اُرُك ا ،تن ا ٍررات وـزا ذھَب َل
ا  ُ ؤو زو   ،لـزدوا َ ل . أ

 ِذا ََُ  ،رَظَق اوُن أ زوجُث ا َِِ 
و وُن  أِن ٍل د ذھُب ل، وُل . َل

  ًأ نُ وار اس اِن ا ٍصأ َ رِطواَل ا
ا َُ . َ َِِ ِن  لُردُث ا ًوأ

 رب أا  طرا ُرا  وُح رة ارا 
ا  َِِزو َ َدُثـزل . ٍِر  زوُجا ُُِ ذاوھ

أق رَِرة، وُم  أر، و  ازد ن 
َس ن اََِب دھ أن َل اررة اََ . اوت

ُض زوا َُطق رُ   ،لُرِة ھذا اَ  وا.  

ُھَك اُن ن ازت ا ُرُج ُ ل ن   
ن ا ِزوزوِج واـزاح لُ ن . لزوَن ھذاِن ا ن

 َِ ِن  ًَ أن  ِدران  ٍدر ِنَو
 ًأم آ ً ٌص ِ وَف ،َ ِن  ذاوھ

ذا ارُل وَف . غ  ِب ارُل أو ارأةوُ ھذا ارا
ُ رٍل آُر َُزوا َ أو ،ُ رىُرأٍة أ َِ .
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َط لُ ُ ا َُطا ھذه ھ . ٌَ ٌ مد س
 ٌدم أَُ.  

ِة  رُت ر ًَُء إ ان َد واٍت طو ن  
ِة ِث وات،  دُ ً ِوُُات أ ر ث ِ ُت أُو ،طا

ُف  ،ِرُت أِرُف أُوراً أر .  أَُِذه ردأُت أ و
ِ ن . رد ٌُ ِد ت، َنِؤُوَب و َل أن

 َُن زُ َ ِل ازوت ا  ، نِوَل إُوا ُط ِوا
ِِء زو . ًا ذو ً ًَُن ر د . ِط  د نو

 ُ دَن ودو َُُِْ نُ ءن ا َرة، . أن ا ر ذاَت  َلو
" نَُُ ْنُ م ، نُ ُِت أزُ واء اا َ إن

ُِ نُ ُم ن َن نُ ل ،سد ا َب . را َ  ھذا
. ُلُ  نَ َن ُ ھو ٌص َن إ .َك ات

 نَُْ مو ، نُ وَن واو م نُزوا . َن ذا
 نَُُأ  َن أظ ِ ".  

 طرىوا ن ا ًر أھذا ا َُ .

  ط ور ً رُ ُُِ د  َُُزو ُُ  ذيل اُر
ِزو ٍَِ . َُ  ِ ِكر ََ َھَل طر أنن ا .

.  أواٍع رٍة ن ارَ، أَُل ِدٍع ھو ُھوٌم َوي

 ِ ٍعُل ِدَر وأٍِس آُِ ِ َر َك أور َرَ  َ
إن اَُد اُم  ھذا . ھو أن ََل َِِ  ِوَد َِزون

 ً ُ َمَ َ ِدُ َرىُ ُذُل د  وُا.  
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  اُِل ُُروت

ِم زوَِك أ    دِء ٍن ُلََدراك أِك ُھو اَو زو
 . أن ُھَك رٌق َن ارُل وارأة ووِ تَك اُ

. ط ،د ، ،ِط، ورو َن ارُِل وارأة

 َِطر  َكذء، ول وارِر ا ََِن طر رٌق ُدوُ
ِم وُوِرھم وُوِم ر  دةِا َِطر  و ،ِواا َ

  . ُھَك رٌق َن ارِل واء

َن دي إٌح أ ُُُِذ دِة وات، ون أهُ   
ًة زوُ طبٍ . أداً  ر ء . ،ًا د و ً رأًة طت ا

ة وت اا   و ،ِ  طت ود
ود . ود دُت  وَل ِض ادت اََِ. أَُرى

 ِ َكَم ذوُر ،ًِوراً و ًا ر ًط َُن زو
 ،ًِ" ُر رو ُإ ،ُر رو زو ن ٌطرُ أ

 َطُ أن د ُم ن ھذا، ن وَدهُ ُ" ُُت ، ." أداً 
 ً ُرو ُ َلَ".  

  رىُرأةُ أَك ات ُھ ٍرُأ  وا دو
 راَرة وَا  رة ُِ د تو ،ھأر ا ا

وَن  اطء أن ِوا ھذه ارارة، ون . اب
وإن م ِوا ا ت ِطرة ب ِ اَُب، 

ذھُت إ ا ََُف ِِِب زوِج . ارارة وَف َِر
ررأة اھذه ا .  ،ة دُ رروَل ا د َد أنو

اح  رُب اطا" ِّرور ا " َن إن ،ًِ ُ  ذيا
أ أُج أن "ً وَل، ذِِ .ِ  ُرؤ ِ اِرج

 ِطَرة ن ارارة، وَل ھذه اِة . أ َُ َكُھ
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َُِل اأ  ٌرة . ن س ا  أ َ لـز َل
 زا  ُِرَكُ ًَ رَُ َك َلِأُر  كُھ  َُو

  ." ھذا ن دواُ ِروِري إنُ" ُت، " ار ا؟

و . ُت إِ  اِة وُت ِرارةـزوھذا   
ِ ًَل  رُت روِح، إَك ان ذ ر َِِدا َِا

 ً َلِ َ ة أنا . ،  را وا َدـزو ت
 ووت  ِب ِ اة وت،  رُُب "اطوُل ا

  ."د از ار ا. أنُ ل ٍء ُ  رام ان

َد ا، وَل أن وَل اطُب  ًَِزوِج ارأة، 
ُ ھذا اطُب وي وَ ول،  و"  ًز ًراُ

ُوُِ َزة إ .ِك ھذه ا زد ا".  

. و ارُل اذي َت ُ زوُُ أ ُُّر روھذا ھ

  ُتُ ءت دداً، وِو  ُت ور ، َلودُت ا
 ً ٍ ُر ھو ُِر رو ُ ِن زو ُظ  أن .

وأر ُن زو ھو طٌب رو داً، وُُت   دَث 
ُا َ .ِ رت . م ُ و ً رو َُن زو د

ُر  رُ   ،َُُر زوُ ت  ِِ ِن ُرو ُرُ ْنُ
ُر ارأة ُ  ُر ُ  ُ ،ُِّر رو َُر ھذا . أَد أظ

داً   َم زوَ ِرف أو م أ ًأ.   

    ،ُ ُش ذير اَك ارَم ا  أن إذا أرد
 ً ِنُ  ،نِن ا تِم ا  . َط ط د

ُ ُ ُوََُِ ن، ن ھذه ات ھ ا ِذُب 
رأة َُذُب َو وأ أُِد أن ا. اَس ار َك وِذَُك ر

ِوُب ُر لُرا .َِوُب أ رأةَو ا َذُبُ لُروا .
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 رَحَِل و أن َ تِوّي أن . ھذه اَن اِ
  َِظُ  لُرا ُُ  َل أن  ُ  رأِة َلُ

َدار رِھَنُو ِِ . ل ، رأَةا ُ  َس ھذا
 ً َكس ذ . ا  ُ ،رأةَ رأِةُل ادوُر و

. وھذا َ  اُِس أ   . ً ارُل

رُل دوَن َم ا اَِ و َ إِم أدواِرھم 
ِر مِ ُلو.  

إن َن إِن ُ طَِِن ً، واٌِد  ُُِ َر   
د َُِ ُ ن،   ن ِدَِ اِق َ . روري

ُل وُوُق  ُن ان،  ُ ِِإ ن ،نوِر ا
 ِ ًداِوا ًآدم أو إ  َلَ ً) . ِِِ آدم  ھمد د

ا َِِ نَس آَدَرد، وُن . او١: ٥ .(   طُ إن
 ارُل أو ارأة، ل ُِھَ ً َل  َس إ ،زال ت و

  . ُ ُداً واِداً 

ِا  أھ  

  ِ ن ً ُ ِ ُغُةا  ِراِِل إ .

َل أن ََِ أَت وزوُك ن طوُ ،َت أَت وزوَُك 
ُِن ِواَِطِ اظروف وارات اَُِ ِ اَن 

 ًو ِنَِ ِنَذا . ،ً ُُ َ أن ُذا إذا أرد
َ اِرات اَِ ا ت ُ أن َ أ  ھ

ِ . ًداِوا ً  ًم إُ ُم دُأ ِود  

.  أواِر ات ت َزو  َر ًداً    

و، اُس اذن وا ِرُوَ أ وزوَ، واذن 
 َد ،وما َِرِز وَنُ َِوَن زو وَن أنُو ،ً ن
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ِرُا  َدةَُا ھ .ا دُت إ دـز ،وٍم ل ذاَت
 ورُ ًأ ُِ تو ،ِرُ  ُرارة ت .

 ًَُو ًِ ُت أ . نُم أر، ورُُس ارُت أرو
  ُزوج اَك اذ ً .و ً  ،ا  د ھذا ن

 طرذه ا ُوو ِ ر ب َرىَ ِا إ َِرَ
ِر َ.  

و ِ . ُدُ ُت ِطَ ًِرَت أ ُر ًدداً 
ُن أودھ أد َر وداً، ود ت  َُوِد اِدي 

 َ رَة ت ،ر ديُل اطَِد اَد أن ُور، ورا  ِ
 ًر تر، أ ٍتو ر . ً ور ُر َنو

 ً ً اُوون ِرط . نرة و ٍ راِ ٍ  َدو
ِر إ ربا ذھن، أَُِب . إُت أُراُ ،ر ٍلطو

 ذيِِدي اوا ِد َنـز ر ُد وزوو ٌن ٌل
طواَل اِر َن َُل . ُج َِ، ون َُل  وظن

 رد، وِطواَل ال َن َق   ،طَ أن 
ت اَر اوُ.  

رُت   اوا َك اِرة ا ت  ذا طووھ
 ُر" : ن ٍر َ نَُن أزاوُرَن وَُن وَر ءا إن

د ِرت زو ََن دُ  أود، إن ." اود
د رُت إ . م   زاِن رَن، وُ دِدُونَ 

ـزا،ََزُا َِدر ًر َد زو وٍم ل ذاَت  َ
وال ا راُت َِ أُ وھ وت وواِدي  طت اَك اِ
 ا ِطر َرِض زو َ َوُبأ  ،ِرُعُ
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ود در أُوَر ،ً م ُن ً أن ِرَف . و ُم
 ًَُو ًِ ُت أذا أ.  

 ُن ا ن د ِ َم أن َِزو ِ ًدا مِ .

، ن ُِن أن طَُب اطق ِِ رُ م و . دَل و
ِوإ   َن َنن أ َم ََذت وَك، أذ . و

 ،َِ وَلأن أ  َل"اُر  َكَِر  ِْف . ذه
 ُدت واِكدُ ُج ك، وھُل زو ،ت ." َك ر د

ت   ا ِرات ا   د دةد ٌتأو
َ َزو َ ھ ان  . َِك َكر َم ذا أردَت أن

ا َ  دِرَك أھُ َك أن ،ُ ُش ذيا.  

رِدا ُُِد  

 ھو أن وَن َُِن ردنُد     ٍدِوا لُ ِ . و
وو ٌ " ذات" . ُُق ُل واٍِد ، وُِر اِب

رادة أو ردا ٍص ُن اَُ ُُ زاً ن "اُوس 
د ظُت َر ان اَ ُ راُ ". ل ٍص آر

 َِ  ُنُ دةدام ِا راتد أھم اأ أن ،
َط ُ ُم  ط َنذا وأن و داء ر ا صون ا دم

ََُرُض زوِج وازوَِ أن َُِدا  ًَ . أن ُووا
 ِلَِ ن  ةَطُراَدة اِف اا ) . ١ :١٢رو ،

٢.(  

ِ اُھِم   أھ ُظُر إ د ِِ ٌلِ إن ھذا ھو
َف أُدھم اھَم َو . ِِ ازواج ر" :  َدُت اا

أَس ھذا ارُف ُھِم ً؟ وُل رٌف ." ل ات

www.arabicbible.com

info@arabicbible.com

الخدمة العربية للكرازة باإلنجيل

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



 15

 ،ُ ُھم أ رآ" َدلُ ٌم  وُد إ ا واِر وا
 ََِم َر َََِك، َك أن ََم ." اِز واُطف
َ اِ. اَرق َن اس  َم أھَ َك أن.  

ِ ِر  ك أن ،َكَََم َزو  . َكُھ
رُ  ذين ا زوُن ا روَنَت اوُوا ارِ دوَن أن

 ً م واِ ُوطَا ِطا ََطك؟ ھل . وا ذا
رُب ِم رِ ََِك؟ إن َُت رُب ِم زوََِك أو 

ض ا َك ،ِكَزو.  

 ً دة أوِق اط َك ،َِك ََر َمَ َ ،
ِذھا . ،وع وا "َلَم إُ ُسَل اَ ُدوَن أنرُ  لُ

: ٧ " (ھذا أُم أِِ ًم، ن ھذا ُھَو اُوُس واِء

١٢ .(ت اوَل ا س دب اا  دٍد ھذا أھم .

 ، نََُُن أ ت أنزوا  ،مِق ھذا اطو" ُتُ و
و ازواج أن " أ ازوج، ذا ُُت أَود أن َل زوَ؟

و ُُت أ ازو ،ذا ُُت أود أن َل "ُوا أَُُم، 
د دو ھذا  ًُِطِ ار اُِ ب دََ " زوِ؟

ُ وَف ،ِ دَةُ ن إذا طو ،ِ َ ً ط
 ا ذھدة اَِق اطُو ،ِِِز إھر  ةَك ار

 ً ُ َمَ ِول أنُوع، و ھ إ .  

   ًِرِك ار ََِك . ، اوُھ ، ن ُع ھو
 م ُظُ ،عن ا ُُ ُنُِ ُرا . ن وُن

د . اواِ أً أن زوَن َِ ِن َِِ اض
أ" ظِن أ ِن ِِ اض، ِ  ھذا ھو، 

ُر  و َُدُِِ َن َكِ  ُوع، ." أ َل" ِنأُذ ُ ن
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َ ِ) ". ِك وھل ). ١٥: ١١َِزو ِ ل
؟ د ِن أنِوُ د ِكِِزو َنِِ  

   و ٤٤: ٧ زوُر وُع َن ،ـز وإذا ،ّ ر َل
 ِّم ِل َد َوع را ن ،ُِل وُد رأة .  

ب وع ٍِل ق رُ م  رھذا ا أن  .ذت وھ ا
ِرھِ ُ م ،وع د  ُرِ َورأةُ ُدا .

 ء ھن ا وٍع ُم أي َن و ،ِِ  وُل ِّ ر وإذا
ِرھِ ِد َلِ َل أنِ  ،رأةھذه ا".  

ُر ذه ار،  ُوُع  ُ  رَن ا  ،نو
ُ ًؤ ُِ ًل، . ا"رأة؟رى ھذه ا ن، ھلِ  " ُرَك اُھ

وُھ ن " رأى"ن  ات او اُ ُر إ ل 
ھل  ًِرى ھذه ارأة؟ وذا رى د ُظُر إ "اود، 

ھل . ھذه ارأة؟ أُد أن ھذا ؤاٌل ظٌم ُطَرُح  ازواج
َت ؟ وھل ِ ًَِ إ زوََِك ر زو رأة اى ھذه ا

  دُ ِوُل أن َدَث َك؟

   دي ُطوُت اد اِزي ھو أس ار إن .

 ًظ ًد َن ھذا ،ھوتا ِ ُ س إر ذھَب د
 نة و ذ ً  َن ُ َر ٍِ . َُدر َلَد أن أو

ل ٍس ن  وم ا َك ا  َن ذيھوت، اا ِ ُ 
ِة ن ُ رِھَن أَك  ًَِت ِن ام واد  دُ شَا
واطن؛ د َن وُت ار ،َت ادة أن وَم 

ر ُ رُظاَو ِ . سر َظَ ُتوَن ا دو
 ً َن ُ  ،ورُ  ُ درات ا ،زيا

ََرھَك ا إ م َل أن ًورا .  ظَِِ َفو دو
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ُ اُس وُن أظَم ِظ َُ ٍ اطق، ل،  م "ظ ُ
و ُِدلََ ل ِظ .ُ ود ".ةھذه ا  مُ .  

وُث وُد اُُض، .  رّب، ا أداًة ِِكَ "
د أُظُِر اُب؛ وث اَذى، د أُظُِر 
اََُ؛ وُث اك، ان؛ وُث اس، ارء؛ 

 اُُم أ. وث اُظَ، اور؛ وُث اُزن، ارح
ى دِر  أطُُب أن  زَُب أن أأط  أن ِِطأ ،ا
  دِر بَُأن أ م، وأ  دِر َمُأن أ ي، و زُأ
أُِّب،  طِء ُُذ، وَُ ُُِر ، ووِت 

دِة ا َُدوُ".  

َُ إن ھذه ةٌ ُد طُ ُج أن ٌِِف راوَو َِھ
ِدِ أن  أطُُب أن . "زواج ُِوُل َم ُر  ازواج

َم ارك ار اذي ُش ." أََُم در  أمُ   َحِ إن
َ َََِم زوََك، َك . ُ ھو أن َل  ُرَز اھِك

َِرَف   ََ " َن اَت،"وأن " أَ َن اُطور،ر"أن 
  .ھ ُت زوَك

 ُر إُ زيَة ا ن ،وع ُم َن  ً
 ً ِ ٍط وٍم . ورًة ِدُثُ د طوم اھذا ا نو

ُ ھ ، ھذه ا . َدُ طُق ھذه ا  زواِك
ََك ارُك   إذا   ق ز، ورا  رَك ارا

 ُر أمت . ا ت إذاَ َك ُ أن َ ا ُ 
ُ َتَت أُ ل إن ،َكَُ َكَُن . زو م  ت او

  اُب ُل  ، ِل ھل َُ أَت اُب؟
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  ُُق  الا

َُك .  َم زوَََك، َك أن َِل ُِ ق  
ً، ُھَك ُوى . ُوت  ََُِن ال  ازواج أو

دم ال، أي اَُوى اطِّ اذي  ُم ِ ازوَن 
ُ أھ ُ ٍرأ ن أي .ا  مُ ،لن ا وى اَُ

ِِر  َكَُت وزوَرُك أَ ُث . وىَُا ُل إَِ مُ
 ِ ُرُ و ،ِ ُر ُ  رُ ُ وأَُق . اَق، د دأ

َُوى ل ھو د ُم ن ن أَت و أَت، وأَن أَت 
 ُ ،َِك  أن َ َكأ ُظن َنذا وأن و َ ِر

  .ون

د وَِك  رُ ِ  ذا ،ق وًىَُ  لِ أن
دو أ" ً، أو " ن ِك أِط ا"،ر َِِك، 

دِ ُل َُ وًى ق، َ َُك ُ ". ِطُر اوم
أن َِرهُ، . ِك ار ِِ َُِ أن َل   ِءِد ار

 َُھ ن وأُل اَ د رو ، دوَسو ًأر ُِِ أو .  

أُد أن أوأَ ُِ  ُُِ ُن أن و ٌَُص   
 ً َن ُذ دإر ِ  ُُ ،ِ ِكرِ . َن 

 ًَِو ً لُرا .  ِطواَل ُُ ُُت زو ر
 ،ًِ ، ُر ُ   در؟"ا ظن ذا " ،ا و

ُر ِك . أِت َِن ََك أُ ارأة"ظَر إ ول،  ُأ  
 ًَطُ ". ھو بَُض ا رى، إن  ل ،ضَُس ا

ھذا ازوج َن ُُِل زوَِ ََُِض اُّب أي . اُة
  . اُة
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ُض    ر د ،رِك ارِد ا  َكَ َتذا و
وَك ن ُِرُز أي ُھٍم ََك وَن زوَِك دوِن أن . َذى

َض ََك ذا اََطر رُ .  أن َِ قَوًى أَُ  ُل
راع ا َ ُلَ َف َم . وىُ ُل إ د َك 

 ًدا ُُ ُدرُ  ُرطرُف اوَل ا ن ،قل اا .

َك وازدھِرك،  وُ ً ُو ًِ ًُر زوُك ارَن ا ن
 ظ  وُل وَف َتُب أر  د نو ،ََُ ُج أن َك

ِِ . ورُدا ُ َم  ھذا Paul Tournier  ٍل 
دھ ،وَف َُِب ." ا َُل"ُ ،َِِ وان 

ل اُُِة إ داِِل ُرَِك اظِ، إ إذا َت َف 
 َ ُلـزاقِل ان ا َِت اا.  

  اُُل َ اََب

إذا َن زوِن َِن َُ وًى ق َن   
. ال،  أً أن  َف َِن  اب

ُم ر، دم أَر ُدَرة  إَرِة  ُ نذُص ا
َِ .مواھ ٌرُ ٌلن . ُب ھو ا ُرُ ذا َءُلأ

  ُ َ ُن أنِؤُ ل ؟ ٍنِؤُ ِةَ  با
ُ ِِؤِن اوء روح أن َب؟ وھل اب ھو 
ٌد ُول ٍص ُؤٍِن ؟ أِ إ ھذه ات  َ وٌر

 ُ َ ناِؤُِة ا  بَن ا ُسو:  

.  ُرب اُس  ِظُم. إَوا وُ ِطوا"

 ً َسُطوا إُ و … ِ ذيوس ا ُدا  وا روَحِزُ و
ُِر َْن ُِم ُل رارٍة وط وٍب . ُُِم ِوِم اِداء
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). ٣١- ٣٠، و٢٧-٢٦: ٤أُس " (.وِح ودف ُ َلُ ث

ن َب ان "وُط ُوب ُظً َود ًَد َل، 
 ر َُ ) ". وب٢٠: ١.(  

 َظرَ َُو  

 أ وزوَ، وُ ُت  زو د ًِؤُ ُتُ د
 ًظ أِب واَ ًوءا ً  ٍذ.  أن  َن نو

ٍة ُت َز . أَم  و ِ ُ ُُن اََب ر وذاَت
راِدو ر  ،َِدُت وًة رًة  ز ارادو 

أ ًُُ نو . ن إ دَث ھذا َد أن ا دو
ود و ُوَق . ِو ٍوردا، أذت زوَ ھذا ارادو 

 ِأر ِ ن رٍة ٍ  وى ن ذيا ِرر
َرذُ  ،رأسِوُل . اُ ُ د  رَحُت أن أو دو

 ً   ًِ نُم أ أ ،ً ُ َم  ل . أن
ف  ارِ  وظَُك ان ذ ًِ ُتُ  رَذي أف ا

ُم َِطٍَب رٍض  دُت أُ   ،ل ِوِء إداَر رافا
ِر . ُت ،ل وِء إداَر َلِ ًرا ُتَِ دو

َِ ورادا .  

. ھَك أ  َك طر داُُ ًوِص ََِك

ن أَت  ٌب؟ وِ َتذا أ ِك؟ َدُر ھو ٌب؟ وِ
  ًدرا ُظ أُِ وَف ؟َِك ا وُعُو ھو و

 َِك َم ب ذيُص اوُن ھو ا . دًة َت
ِ ُلت ا  ،كِ ن ٌبِ . ًِ ً وُن د

 ُِر أن ُط ل، وا  َكِن ر  ِكَ
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 ُل إ د رٍء آ  َكََ رُبَ ،ِو
ـزان . ل َكِك، وَن زو ٌبِ َكدا و وو 

 ًِ وَن .  َكِن ر  و ًِ وُن  دو
 َِن اُم داً َك وِر .ل وُن  ًِن ِكَ . ال

  . َِك أن ََم َدَر َِك

أُِد أ ُن اوا ً ِ اط اذي إَهُ 
أه ن اََب أن ُ  َ ؤِن  واوء 

س ول، . روِح أن َب دِب اِِت ار ُض
روَن ُِذوَن ن ). ٢٦: ٤أُس " (إَُوا وُ ِطوا"

ون رٌت ." إوا. "اََِِ او ذرً وراً ِِم
س ول،  دُِب ا لَوا"أِطُ  ،واَُ د ". ُ

ون  دع . واِ  ِِ ا  ِِرَف أَ ّبُ 
. اس ُرب  ِظكَ اب وُدَك ط، و َدْع 

ُر َن ُِم ُل رارٍة وٍط "واُِم ھو  وُُ اص، 
  ).٢٧ -٢٦: ٤أُس " (…وب

 َ َ أن  أ َِِ  ُِرُ َ ُت أنأدَر د
ون َف " أََب، ل أن أطَرَح اَب  ،ًَِءُت، 

َدُ ؤا إ إٍح  ِر اون، اذي َس " ذَك؟
 ًِب أََن ا َر رل و ،ؤاُ  ًَوأ َ ط .

إ ُن .  وأ أََُك ذا اح دَ ُل َ اَب
س دب اص ا ظمأ :  

"ن أ َم د ن ٍم أن ِد أ ن دَثرِض وِر ا
 رب ًُر . نِو ِِ ِرن أ ًُل أَم ھ دو

ِِ . ُِِرل وھ إ ربظَر ا . ن ن إو
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اً وَط وُُ . وُر ِِم ُظرْ  دِ ُن َظ) . وھذا
ُ أَُِب ب أ ِ ".ذِ نِ ربَل ا ا
وإن م . إن أَت أ رٌ . اظَت وذا َط وُكَ 

ٌ راٌِ وإَك اُ واَت  ط ِبَد ا نُِ
 وُد .هَل أُن ھ َمو .   دَث إذاو

و ِل أھ  َم ن ِل أنا . ربَل ا
. أِرٌس أ . َل  أم. كِن أَن ھل أو

  ).١٠-٣: ٤ون " (ذا َت؟] ] َُل 

.  ھذه ادرا ارة، ُوُد ٌم ظٌم ن اب  

 دٍت . دَك رُن، اد ُول واد روض د ُھِ
 .ن رَة ُرةِت ا د . رُ ُ ،نوا  ،ِِِدل و

 َُم  ھو . أ ن وِد َِِم َُرّ  ُِد أأ  أ را
د َن ُزاِرً، وُ د . اء اذي م   ُ ُِد ِن

َم ن ِِر ارض د ُ ِل . أَ ِت م ُ وُل أ  ُ وا
ِِ.  

 أ ِوا ًَم ذ د ،م َِن را ُلھ  . روَن
 أ ود ًت ذ نِدِد ات أن أ  ِا وا أن

 رىُد . ا ٍم أي رھذه ا  َكن ُھُ م نو
ودا ذن ا س دِب اا  .ا ُد أنأ  د ھود

 ھو  ارَُن  رن، أََذذا . ا ،وٌلُ ُ ٌدِوا
 ََُِد ُ َِل .ََِد ُ لَ م ،ولُ ُر روا.  

دراا رِر . و دَل اُِ َزول إُ د
ُ ولُ ر د ول، وإذاُ .وتا  َُر د . م

 ،َُن و إ ُ َء" َك؟ إذاَُط و ذاظَت؟ وذا ا
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َف، أن ُ َُِوً؟ ون إن م ُِن  رَت اأ
َِك وَف ُدُرك و ِك ر وَء ن ،ف را".  

 ِطِم  .د َن ھذا در ًظ ًِن اَب    
َن زو ًِ نُم أ ،ورادِز اِ . ن ًِ ُتُ ل

ِ ل وِء إداَر ِب ولُ َر ُتُ  . َ َن
 ،ُ  َز "أنِ َت ذاٌب؟ وِ َتذا أ

ْ أُُوَرَك " َم ادرس ار  ِ ّن، " اراِدو؟ 
 . َكِ َد وٍلُ َر وَن ن ذاََك وھواَر أدُ ْم أن

ون إن م َْل  وِم . و َد  و َد ارن
  وزة رادِق أ َِك  رَِ وف ،ِرَك

 دُ وَف ل، وھذارِب ھ  ِك، أو ِتو َُرك".  

س ُم ِن    دِب اا  رآ ًَط ُد وَف
اذي ُِب "اب، ھو  أُس، ُث وُل اروُل ُوُس، 

َ بُِ ََُس ." (زوُ٢٨: ٥أ .(  ِ ُتَأ و أ
ُت  َز ارادو، َت  ط ِرة اا رَك ا دي

َزو بُُِدَرة أن أُت . اأ ، بُِم أ ِو نو
َھِ بِط وان ا ُرُُت أذا أوھ ،َِِ ًِدا .  

 ،ِ ُِِ  َطرةِوُل اُأ رُت وأ  و
ن ُ و م أُر دا ً. أِ أُِب زوَ وأوِدي

ِ بُِن أُم أ د ً  ،ديوو َزو . ُتُ د
  ُدَر تَن، إ ٍب ي ،ِ د ً ِدإ ُُِأ

ُ ُت أُج أن أَُ ھو أن أرَِ . اِر ن  ُم
 ُ راَ  ِ وأن أرى ِ ِراإ .  
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 ،ًؤاُ وَع ٍمُ َل ،  ِلإ " ُ م، أُ 
َل وع، ). ٣٦: ٢٢ " (وٍِ ھ اُظ َ اُوس؟

. ُِب ارب إَك ن ُل َِك ون ُلِ َك ون ُل ِركَ "

َظُوا وا ُ وا ھذِه ھ .ُ َك  .واَر بُِ
ن ُق اُوُس ُُ واء. َِك وِن اَ) ". 

٤٠- ٣٧: ٢٢.(  

 ُ أن  ھو أ ُُو وُع َن  ،َطھذا ا 
ي  رَُداء وَُ وَن أن َإذا أرد ََُِ تھا َ ُظَر

ظُ . ا أن  ؛ َ َ َ ُ وق وأن َر إ
 و ،ُِأ َ ِ َ ُ وأن ِِدا ُظَر إ أن و

َ  َ ارن ُ وأن و  ُظَر إ ُص . أن ُ
ا َِِ ثظر ات اُووُع ھذه ا : وقَ ُظر إأ

 بَِوأ  ً  .مَ ٍلِ كَ بَك وأِدا ُظْر إأ .

  .وأُظَر إ وَِك وأِب رََك وارَن دوِن ُروط

َك  َُررَت أَم ِرآة، ُِف    أ ِ  سا ُ 
ٍل وَِدٍة ِذاِك  رٍة وُمو رَھُِ .ن ا روَنا ظن س

ِ اس  ودُأن ھذا ھو ا .  ًِدُ َن ٌقد دي
ُ إَََر  إدِِ، وھَو  وات و ِة د روِت اروا

 ُص ھذا ُ" . بُِ م، وأن َ بُِ ن أنا 
د ". ِدوِن ُروط  َُطر ٍ، وأن ُِب ارن

ُد ا ،دھ َب  ھذه ا  ََ أن د َعطا
 ادِن  اُُول وا  َُذ رِة وات، 

َِ  وخا  َسر ََوأ.  
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ُ " اذي ُِب زوُِ ََُب"،َُ د ول ُوُس،   
ن َت ُِ ب د ُظُر إ . ب ِ ر دا ِّ ا

اداِل، َت إذاً َرهُ َك، وإن َت دَك ُِ ار 
اذات درِ اب ِ َك، إ درِ ادر اذا ،ذا 
 َ ً  ،نرا َ وِركُِر أ د  َ ن َكأ 

 َِكزو .  

   ََُ َك أن ،رٍَك آرَ َ َكَ ِرُكُ َتُ إذا .

 َ ُِوا ن ضا َِِ ِ  ل لَُِن او
 َض وا ِ.  

  َف ُُِ أن ََم  ًُ؟

 َف ،ُِم ذاَأ  ُتُ إن أ ھ َا ن ُمَ
َزو . ،َل إر" ن ٌس ٍء، وھو لُ ن َدُعُب أا
ُمُ ُب ُ  ُؤا ِِ ادِد ). ٩: ١٧إر) " ِر؟
 ،ا"َُُِر اَُ ِبَُص اِ ربا دد ..." (أ١٠ .( 

ول، أن ھذا  ، أن ُظَر إ وق ل داُود و
" ِرْفوا   ِرَِري. اِرْف أوا َِا ".

إن ھذا اوع ن اِح  ھو اطرَ ). ٢٣: ١٣٩زور (
اودة ا ط  َُم ُو َ ،ِدأ ُِول أن َم 

ِزوا َِا  ً َ .زن ا ٌدَِن وا ن  نَو
ُل اُل واُھُم َن  ط وَف ، َ ٍلا ِ ُ

  .ازوَن َ د واء

وإ إن َن أٌد ُِوُزهُ َ ٌَِطُب "وُل وب، 
 ُ َطُ رَُ ء وَِ َا ِطُ ذيا  َن) ". ُوب
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٥: ١ ( َ َ نَك، وَََم زوَ أن ُط  د ،رىٍُت أِ
طَ . ور اَم ا  دةُ ُج َك دِرُك أُ دو

ُ ا َََِك اََ أن  ن ُْبأُط ،ِر .  

ِ ُل اا  

ُِرو ٌوُ  
وھذا  .  ِ داتإن َر اون ھو ُر ا

  ُون، ُِر ُ ن داِت ار . ون  ،ورُن ا
ل . ُرُد أن   ََد   أن ون ُ واٍرِ ُل و

َن ِ وان ُدهُ  اِح اِث ن ِر اون، 
اء  اط ِ ،ن وَُ َرًة َد  ووِط آَدم وُ

ِرھ ِلن أ  ُ رِة اَب آدم . اَإ ِِِِ
ِ ِر ب َِ ا ،ّرِر واا ََِر اء وو.  

 َا  َدة رُا َِِ ن ًِ َء َ رأُ أن ُھ ،
ِأ ََ ِ طرَح ،َدُھو دُِق . وُل ا دو
إن َد  ِ َطرِح . ُ ََُؤا ،ًَس   ُِرُف اواب

د ودُت أن أ َ ھذه . اِ ھو أن ََل اَن ُر
 َِ ھ"ُرو ُوُ ". أن و    بِا َ را

  ِِن زوا ِدأُ َ ارَن ازوِن، أود أن 
س،  دِب اِا   ُ َطر ِأ َِ مَُ ِرَكُأ
 ُم أ  نِزوَء ارُن ا َدُِ أن ُط

  .وِم اض

س ھ  إن دِب اا  ِطِن ا ِ ِتأو
ُل ھو، . أ وا ِ ؤاُلت؟"وَن أن" (أوھذا ). ٩: ٣
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 ، "نا ِ َت َتوأ  ٍن  وَن َك أن َرُضَُ .

ؤاِل ُھَو ا "،َن أت؟ وَھُر ا َن" َتذي أِن ا ْر  

  ."ِ ان، َك َت ُث َ أن ون

َ ،ُِت  "أَب آَدم،  َا  َكَو ُتِ
د أ َُوََك "ٍَت أُرى، ). ١٠" (ُرٌن َتُ 

ُُ .ِرُ َُ ُ .َُُد أن أأُر  وأ ".  

َِ اَر  ،ت و إن ھذا ُھَو َوٌف َدٌق ط
َك َ أن وَن  . ھِ  اوم أ ًع أَِك اَد ل

ر ِ أن وَن ََُك أن   ؟ِ َت َكو ، ٍن
 ، ََك"ت؟َن أأ " ِ ُ  وَن ن أنُِن ا ھل" أز

 ھو ،ن  ھوو  ُ ُ رَ٣أ ن أنُِن ا ؟ وھل
  ُل َن  ،وما ُُِ َ زة أنَُم اَ أن ُدرُ َ
ا ٍ ،ن أَن ُن،   ُث ُرُد ُھَو أن 

  َُون؟ 

ن "اؤاُل ا اذي طر ُ ُُ ان ھو، 
َ ). ١١دد " (ن َل َك أَك ُرن؟"، ودداً، "َل َك؟

 ، راِص ان؟"ارُ َكِرف أ َك ن " ُر إُ ھذا
اء ن ارة وِل آدم وأ . ،وُرِة ان ا أ َدِ

ٍِن و  َط أوراقَ . ات أُُ وِ أُ ُرن"
  ).٧دد ." ( ُِِزرَ 

 ،ُل ھ ُ" ََكََ ن ،نرُ َكَت أر د
اواُب ھو أن َ اُِبَُ  ھو اذي " ِرف أَك ُرن؟

ُُ ُ  نَرُ ُِن أِر َ . ذيوار اِإن ھذا ا
 ُ َُت،  أ  ، ِ ٌل ٌفاء ُھَو َو وآدم و َ
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ُ أراَد أن ََم . و ھِ  اوم  ،َُُأ َ ذيھو ا ُ
اُن  َُ ُوِطَ َ ،َِل  ًو ََُس ووداً 

ُر  .ُث ََُرُض ِ أن ون ُ طرذه ا ن وما ُ 
ِ .  

اؤاُل اِث اذي طَر ُ َُوُد إ وٍع ن   
ھل أَت ن ارِة ا أوََُك أن ُ َل . "اراف

أ أُِد أن اَر  ِر اون ھ ). ١١دد " (؟
ز . دوِن ُطورة أو َوھٌمُھذا أ ُد أنأ َ . ُز

  دًة ،قَأ َ ُءوا ُُس، اا  ُذِ  ٌ  ھو
رو ٌد  وُن . ؟ أوَِر رة َتَك ورأ َق ل

 دُ  ؟ ًو َتِ َت أوَك ورأ َق ة؟ وھل رة
ِزر ٌِز ٌُ ھذه أن . ن؟وُُ ا ا ھ   

ا ٍَطَِ ر، ھوَرِة اِ ِلِ ن ُ ُُو  :

"  رَم أُُ ھ  ِرُفأ م، وأھذا ا  مُُد و
ِرُوَن، وأطُ أن أُد اُِم ن ِل ھذه ارات إذا 

و ِب وھَُُداِ".  

، أن َ َق ارات ن ٩-٨: ٢رأُ  ون 
ً، ارات أت ُُ َوِم، أي . رِب أووت أو

َ ُرؤِم ُور  س، أو دِب اا ُِ ِب مُِوُ . إن
ُ إن ت َُك " وَھَر   َُ وُع ھو،   ُدَك ،ً

 ُُوُن راً، وإن ت َُك، أي اطر ا  رى 
 ًِظُ وُن ُُ ُدَك ،رًة ر ،ورُا) ". ٢٣، ٢٢: ٦ (

 ھا ِ  ور ھ َِكُرؤ َ  وع، . إن ِ
رَق َن ٍد وٍء اطرَُ ا رى  اُور َُ ا
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ُظ وء رور وآ . ٍَطر ُ وُل ،نو  ُھ
 ،ِز" أن َ َف مُ َرِأن أُظ م ھُد  َظمأ

  ."روا اُُور

َل ُ أن ار  ا وَف ََ ُُِم 
ر اُ  وُرُدھ اُت ھذا ُ ِل اُو. طم

رُرون. اِ نوَد ا وُع َُ  ً ِز وُل ذا :

" ِم ن ُرُج ٍََِ لُ ل ،نا  َُدهِز وُ َس "

) ٤:٤ .( َ َف رُ أن ِ ً أو  رون، إذا 
اُور، وَف َُ ذَك إَع ِ ا ِن ِِل أن رى 

ُُ ھذه ار ُ .  

    ًرات رأت اوأو  ،اء وَط آدم و د
َدة . ِب  ت   ً ُظورة، أوَرِة ان ا د أ

ھذا اِك  ).٦: ٣ون (ل، م  ت  ًظر 
َن ا طرِدِھ إ  ى أد  توب أورِ . ن

ر أن وَد  ووَد ُ   اُ ر َف ُش 
ي  ؤدُ ن أنُِ ومت اووَك ھذه اِن إ ،ِ  ً

و، و إ دُھوِر اوع َل إ إِدام اِ اوَ 
ي إ َطرِد ن ھذا اَوَب ؤدُ د ِ ٍ ووَ رٍب إ.  

 وُل ق واا طھذا ا  ،ِزّي" ُتد و
 َِطُ ل ،َُظا  َُدهو ُُرم أم، وھذا ا  َنا

 ُ ُُ وھذا ،ِحرَدِم ا ُر .  َِ وَفو
 ََُ أي ،َُرُ َُ  . ،َِ  َِِ قطُ م ن

َِ ق نو  ِره ُطوَل ُِ وَف ". ،ھو ِ ؤاُلُ
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ھل أَت ن ارة ا أرَُك أن ُ َل ؟ أي ھل "
  " ٍَِك  اِن اط؟ُُش ن أوِ 

ھذا َطُِق ُرًة " ُ  ھذا زواج؟"د َءل، 
زواج ان ا ِد  . ھذا َِِدا  ُر أُذ ھل

ُت ُظٍت وَل أر ِطق  د ،ِزواج وان ا دراا
زواج ھا  ل:  

 ُا َُطزوج؛اا ل ھِ و  

وَ؛ زا ل ھِ ا َُطا  

  اَِطَ اِ ِل ھ ازوج وازوَُ؛

  .واَِطَ اراِ ِل ھ اود

ود ُت أ ًن أن اَطَ ا   أن 
دأَ اَل   ِن ازواج ھَ  ارَن ازوِن 
ً اص اذي ََِطُ أن   ،زواجا  وُم ِنَذا
 َََل َُِ ً، واذي ََُُر أَت ؤوُ ً، أ وُھَو أتَ 

  .ِذاِكَ 

اِوَ ا  ھذه اَ ُِل ن ھذه 
 ِا" ً ُرو ًََوُ " أن زوزوج واَد اُِ ُن أنُِ

 ِ  ن ا ُفُِ   ،واُوُ م أن َرُضَُ ُث واو
ِة واِرار َِ  ارَن ازوِن ُووا.  

 أود ِ ؤاٌلُ َدي ،ؤال اِث ا َدأ َل أن
ھل أذَت اَم . "أن أطر ََُك َِل زواَِك وِك

ٍَت " ا ن زواَِك ن ارة أم ن  ِ؟
ھل ُل ن ارِة ا أم ن ارِة اط "أُرى، 

 ُ ن َكِ َلِزواجا  َك ." ط ُُر أطرؤاٌل آُ َكوُھ
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َ زواَِك ن اَرة،  أي دى "ُھو،  طُ َ َتُ إن
  "َُِر زواََك وََِك َِِن وَن؟

س  دُب اا ِ ُ  ًر ُد ،ل وور ازا 
ِل ." د"َُ " َرك" إن .ََِ رُل اَُرك ُد أووأ

 ُ  َرٌكُ ُ أ َرك ھُِل اُرِن ا ِ ُرَُ ء اا" 
ل ُُك  ورِة ). ١دد " (ُك  ورِة ارار

س أو   ُِرؤ ذھب ھل ،َُِ  ُ د ،ً رار؟ا
 وخ اُ دس أ دَب اِرُف ا رآ ّ ٍص أو أي

 ِ ٍر ذھُب إ َكَك؟ أم أ ِ َ َفَِ ِوُل أنُو
ل وُِد و ُف ؟  ؤھُ  

   ًدا  َن ،ھوتا ِ ُ  دُرَس ُتذھ د
ُد  ٌَِ اب وت ُو. ُطِب ھوت أن دَن ال

 دُن ال، و ھذه اُ ؤال ول،  ُ ُث" َتُ إن
ً إ ھذه ادر ،ذا َت ًَِ؟ ِذ "  ُ ھوت َبُطو

ُظن أ ِرُف ار، ون ذا َُ ُراء إ ھذه ادر إن 
  ذه ادر؟ُ أذِء إ ھ

 ً و ؤالذا ا ِل  ُج  ٍدِوا لُ ُد أنأ :

ً إ ھذه ادر ،ذا َت داً؟ َت ذُ ن " َس ذاو
 َك زواٌج أوَدـز َبُِم اَ  ُن َُر َدًة؟ رٌل أ

س ٍَِل فٍ  دُا . ُ  ُ ن وَذ ِ د َن داء وإن
 د وُنن، وََرُ ًَوزو ًوُن زو  َِِِ ،دة

وإن م ُن ھذا إُِر ،دھ  أن . زواٌج وُ َرن
، وأن َدَع  َطَرُح  ھذه  رِديَ ٍلِ  َِِ ن ِرَبَ

  .َ طُِا ا
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  ُُك   نََرُ ر ُِو ُوُن زوا ُر
ورِة اراِر،  ن َن َ أن رَِ إ ط ودئ 

 ُ ُ اِب اّدس دُ  زواج واا .  رَذا إ
زواُ وُِ  أداً ن  ِل ن ارِة اط ،ن َركَ 

 ِلَِ.  

   ِراؤاُل اا ،ظا ِھذه ا إ َِر َِو
اذي طر َُُ، واذي أوََ اِراف اذي إََز ُ َُن آَدم 

اء ن ِِل ُؤاِِ اِث، َن،  وَت؟"و ذا) " نو٣ :

١٣ .(ا  إن ، رُ ٌ س ھ دب اا  راف
أن وَل س " ول اَُِل، و : وَوي َََ ن

 َ َواُأو ا ،ِ ط ن ُ ُُو ". د  َُِ  ھذا
اء،  وَل آدم و"؟ُ ذا " ُ و ،  ً ِرُف ھو

وط ِم ُْن . أن  ََُوِن  ِرُُ ُھَو ًِ  أرادَ 
اء وآدم و ِِِ ل ِِِ ل ھذاََ.  

   ُُِر  ً ِ وُل  ، ط ِرُفَ د .

ِِ ل ،  َس طِ ُِرا . ٌدَس أ
 ُ و ،ًِلِ د زواٌجردي . ون اَدا  ُج

ذا "واُ رء زوِن أن دَع ُ َ اؤال، 
 هُ " َت؟   ُُو  س وَل أن مَ نُد . وو د

   رِو َِِ َنَو أُ ،طِ رَإن إ أ 
 ِِز  َُ م ه، و) .١ و٩: ١.(  

   َ ََ د ،نوِر ا  ً ًِ ًؤاُ ُد
 . َُك ارب ھر اِرَ اِر َن إراھم وراي

 ، ربُك ا"؟ِ َنأ ت وإَن أن أ) " نو٨: ١٦ .(  
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ُ ِرُف إنأ  َكِ ِ ِ ًراَ ُر ُ َت
وزواَِك، ون ھذا ُؤاٌل  ٌِدع  طر َُُك ن وٍت 

ھذا ھو وُع ا اِ ب أن دَع ُ َ إھ . ر
َ اِ اددة  . ًدا  ًؤا ُر ھذاََُ ،ِِر زواإط 

َل  ِِِد زوا رىذ   َ ِدُ َلِ ِ.  

ُ إن م َْز  إِِر ر،  ؤال ھو أوَھَر ا إن
 ُ َطذي إن اا ُل إِ وَف . َدزُر اَِ وَفو

 ٍر ُرَِدَث إ إذا ن إرون ا . َتَق وو ھل
 َِك إ  نو رِس ا   أن  لَِ ْدُ م ٍر

  اذي ُُ؟

َُوُ َرُ داً أنأ  ُُبط  س دُب اِل . ا
س أن َو َض اُروط ون م دع  دُب اا   ُُبط

ُرُ  . َوُ أن  ُ وع أ ُرُِد ودَ ن َد) و٣ :

٥-٣ .(ُِ دَةدَدَة اوا ََ أن ُُ  بِا نو .

َِ ٌرِإ َدةُ ھِو . ،ُ ٍن وُ وٍم  َُدوُ ُن
 ُدُث روھذا ا .روَدِة اِوا  َُ ُُُر ذاوا .

 ُ ُنِِد أذھد ُرد، ود ن َُدو) . ٢، ١: ١٢ُرو.(  

دن ُھم أٌس د ُروا،  دُا َع اإن أ
. وروَن، وِوَن َم اد ُِث روَن إ اد

 ). ٥١: ُ١٥ورُوس ١؛ ١٨: ٣؛ ١٧: ُ٥ورُوس ٢( أ ِو
 ن أنُِ ذين اا ذَھَب إ أن  َس ُ أ  ر

ِوإ ِ  ُ طَل . إَ ب أنِ  
 ً ِ ًدراَ َُو َرِ . َش ن ر ب أنِ و

ن َُت َِ ل رة أن . س وع اة  ًَد اُرى
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َش ا رَك اُوا ت  َِك  ِدر اوات ا
ا ِ زواَِك وَِك، أِر  ذا واطُب ُ أن ُِدَث 
اِرات اِز اِ ُ َرَك وََََُك رِء 

  . واُؤل اذي َُ ر

، ُج أن ُھَك ُؤاٌل ِدٌس ٌق  ِر اون
وھذا اؤاُل ُھو، . َُب ِ أَم  ردً وََرَِن زوِن

د ُطِرَح ھذا اؤاُل ). ٣٢، ١٨: ٢٧ون " (ن أَت؟"
ُ  ًل ن ُوب وِو ِز . َ وَُذَب و ُوُبو

 ،ُ لُ  ؤاُلُطِرَح ا د راَرةَ" نَت؟أ "  

 . د ُطِرَح ھذا اؤاُل ِراراً  اِب ادس
  وُ  ؤالُطِرَح ھذا ا ،وُ ِلن إ ل وح اا

َد اطرَق   ھذه ارض ُ َء ذيَدان، اَا .

وُل ن أت ُِط َوا ًذَن أرُو؟ ذا َُ" اُس، 
  ).٢٢: ١و) " ن َِك؟

 ،ء ات إَ َدانَا  وُ َبوُت "أ أ
وا طرَق اربّ  دِأ ، را  ِرٍخ) ". ددَن ). ٢٣ د

ھذا ن أ و" ن َُِدوِرِه أن ُف، . وا ًطً وَُراً 
ُث أو ل أ. أَُِن اكون ذ َروَن أُر أن . ن أ ُأ و

 ھو ن ََُرُض  أن أون وُث . أوَن أل ن ذك
  ." ََُرُض  أن أون

    َش ٍنظم إدان ھو أا  وُ وع أن َل
 ُرَف ن . اطق  ذَك ان ؟ أََِظ رِ ُنُ َن

َ اُطة ُُ . ُ، ورَف ن م ُنَن ھو  ؤوَِل ا د
 ِ طُ ِبََِ ُ ةطُا َُ ُ َِل ، ِلَِ ن . ًأ ُ و
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ُدوِد َِل . ،َِلُ د واَب ارَف ا د" ن
  " أت؟

 ك؟ِ ن وُل ذات؟ ون أ ِرف ل ُدرُ د
 ،َُزا زوا زُو ِ أن ، ظِر  زواٌج د ِن

َِ دأا أن ِ . ًِداً و ُُوُن زوا وَفو
 َمراٍد أ ِنَِو ِد داِرِِ . لُ ُط د

 اد وُ َُ  وَل ٍص أن وُن ،ن ُھم ن ان
  .ارِن د   أٍس ن زواٍج ٍ ود

 ،ًَِأ َُ ََل أن بُِ َ ُف أنَِ  َنرُ
د َطَرَح وُع . َُِدهُ َُل ذَك َر ادن ادم واَدد

 ِلإ  ًؤاُ َنِو ً .َِك  وِر  وُ
ارد  ، َدع  طَرح َك ھذه ا  ِرأُ اَب 

س دا.  

ٌن "  أت،"اؤاُل اُِ اُق ھو،  َُ ؤاٌل وھو
وروس ١." ( ِ أ  أَِ "ِت ُوُس ارول، 

أي ٍء دُم م "ِن، وَب وُل ورُو). ١٠: ١٥
ُُذوه؟ وإن أذُُوهُ ن  ،ي قُ م ن َِروا وُم 

َِك ). ٧: ٤ورُوس١"(م ُذوا؟ ؤھُ ُق َتھو أ 
روَِك اوَدِك وواِھو . َ ؤھُ َ  ن ٌِط ھذا لُو

  .و وُث ُرُد أن ون أن وَن ن

 " أَن أت؟"د دأَ اُد اَدُم  َ وھو ُل،  أ
ُ ُِؤاٍل م،  دأُ ). ٢: ٢ " (أَن ُھَو؟"اُد ادُد دأ

ُ ؤاٍل ٍِن ق طَر َُوع، وُھو،  وُ ُلذا "إ
د َل وُع ) ٣٧: ١و) " ُ ذا طُُون؟"أو، " ُردون؟
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  ٍدِوا لُ ُج نَؤاُ طَرُح َن ،نِؤال اھذا ا
ِ ََأن : ا ُ  َط ط ن ون وأ وَن ُد أنرُ ل

  وَُ؟ وإ أيَ ٍد رَُب  ًِو ٍَ ھذه ا؟

  ھٌِس ظم

ھذه ا إن ٍَ إ وُد  ََِِ ن ِا ِ
َطُ ٍ رو . وَن أن  َرُضَُ ةا   ٌن َكُ .

 َُو أن  َرُضَُ  ٌص َكَرُض . وُھَُ  ٌء َكوُھ
ُ اُُم َد دُُل ا . أن وَُ وأن  ََُ ھذا ام

  ،ََدَث ُ َوُس ارُول، وُن ھُِ أن ُدِرَك 
ا َأدَر ِِ ذيا . ،ًِو ُ ُؤاُ ون أن َو" 

اُن اود اذي َُِد ِ " َرّب ذا ُرُد  أن أَل؟
ُ ِوُس ُ   َدَة ھوا " ،ِرا ،َِا  إرادة

َِوا) " ُد ). ٢: ١٢رو وَف ِا  إراَدِة 
َ، ودوَ اردة ُھو ،َ.  

روا وُا  

 أن ُھَك ُ َِط  اُو، أَُِر ھذه   
 َِ ھرا ا ِا اروا وُ ِ . ذا

 ًِ ُظُر إأ أ . لُ ُر ون ار، و  
ُ ُوَُد أو ٌ ٌَ ھذه ا .وم  . َرُ نو

 د إ  ُش َِك ا ر َت وأ  َدة
ا وا  ُل ھذه ا  . ِش ھذه

 َِوَل اِ ُوِرُ ن ً َرِك، وزو َ ِا
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 ھذه ا ، اِد اردي ُؤِن، و ِد 
ِزواِج واا  .  

َد  وا اف رن  دِم ارد   
ُ إن ظُت أ ،نِؤُزواِج ا  ر ٌََن زوٌج أو زو

اُب اوُد واھم . َدن، وُن را َُُُر دة
 َوا د وَن  ن ھو أنِؤَُن ا دةداِم اِ
ا  ھذه ا ا طر ُم ُ واروَن 

  . أَُم

   ً د َُأ َأن أ أود   و  ،نزو
 ،ا ِذ ھذه ا كل، وذن ا ق وًىَُ

وُ ِْل ُ ھم إ . طرُ   اض
ِن  د . أِوَِ ار ََ ،ھذا ُ إذا ُُِد أأ أ

ُِ  ُ ُ.  

أن َش ازواُج اُؤُِوَن َُم دوِن  ويا ن 
ٌر ن اُؤِن  وَن . أن ُروا أداً ذه اُور

 ًُزو ًَدوِن أن ُدِروا ذك  ًة . ًِن راُ م ن
ِذِه اِ ً  د ْر  ،و رَِك ا ِ ِوَ َطرُح َ نو ،

 ً  َك  ٍدوا لُ . نُِ  دَِ ِذه ا َل ا إن
زوٍج أو د ُدُث ھذا َ . أن َُب ََك رأَِ  ًب

زوُ ٍَؤَِن، ُُِن  ِِ ا أن َُرھ وُث اَة 
ِزوا .  
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  اُل اِث

  ََُ ار ِن اِوَدة
 َر إظ َ ن أنوِر ا  ُرأ ،قا لِ 

ُ ُرَن  رى  ًوُل ." إ ُنٌ "ُلَُ   وَل،  و
 ُ" ً َس ". ،ول مُ" َُدهآَدم و َ أن ً َس ".

َق  ًُ ُدم، وأَ اِن داً ) ١٨: َ٢ون (
  ."واِداً 

 لِ  ُل  د َظِ أن َ ور اِل ا ُد أوأ
اِق ورَِ إ ادا د َق ُ اِس، ھو أنَ َ َد 

اء  ھذا َل ُ " أِروا واُروا،. "ِس اُر ودم و
  َ   ُد َق ورأ أن ازواجَ . ٢٨: ١ون  طُ َوُھ

ن اِن   رَضا . ي رَضا َ ُد أنرُ  ُ
وَ  ھذا ار، . ن، ل ٍص ِن ُن

أن وَن  و .َ اھل أن ووا ِرن وِن
 ُُِو، ودھ وُن طِ أن و واَِدِن ِون 

ِِو ِِل زواِ ن ءوداً أِن أوِو . إذاً أن ُِ
 ،زواِج واِر اإط  ط ُُرها م س أنِن ا َد َ

ا ِ َد َ روأنُ.  

َِ إ اُر، َََد  ُن اس أن وَن    
َن زوُن اَر ٍر زواج . ودى ا وُن د

ِل ِ م ا ،َِِل أن ُرزوا ِِ م 
ص اِوَدة ارو ِ زواِم  م ،ِا . َ مُ أن 

روا ِزاِت . ُروا ِوُوِع ال وام ُ ب أنِ مُ
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  روا ُ وأن ،ا ِ  ُا ا بُا
َدھ ط، ِم . ا ُُھم َن ِم اض

ِم اِِ ََواُ .  

اً    رِ َس  ََ وَن ُ ُ َط ط ذيس، اِأن ا
َِدو ًَ َُِ أن ِِ ،َِدن ِو رن . ا ن

َط  ُ أن ون،  ط  ھ َِدن و ديُر اا
ن ا  رة ُلُ ًزاَ لَ وَف . م ن إنو

ن اُ لَ ن أنُِن ا ،ون أن  َط طُ  دا 
ُِن ا  َنِ ُل ُ ًرا ًزا . ُ  ُتز

 ُد ُ  رُ ار ع،   ،سِب اِ
َ وٍت ط َل أن َِد ھذا ار  َُِوُن ا ً ُك

  .ُ ًِوُر ھذا اع

 وَن و ُ ُ َط ط  ھو أن َِر  وُد  و
إُس . ار ن اِودة، ُِن أن َُِ أَظَم  ٍََِوَدة

َط  ُ ُوَن َ ار ن  ط  َذُ أن ُط ُُدهو
 ،دةِوناِء زورُ َِدو ِو   رَأ ُ َلَ.  

دَ ل اِس ِن  ن ا َُِن ازوِج 
ل ھو وا ُِإھ ُُِ ،زووا : د راِنُ  َ

ُِرِن اس؟ ن م ُْن ُھك  ِوَدةٌ ُرو، و إل، 
ُُِ  أن ُرا؟ وإن م ُْن  أي و  ،ُھم و ، 

 ِ ُنُِ َف ،ا  ت اوُن ھذه ا
 د نُ م ون؟ وإن أن ُ  َط ط  وَن أن ِا

 ُ وُن َُ ن ، راُ ٌَدةوواا .  
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د َد ُِ إٍد ِِّ، ھل وُن َُِز ًِع 
  سِن ا ُلَ ذيِزام اوُع ا ر؟ ھذا ھوِك ارا

راِِط "ٍَِت أُرى، ِدوِن اِر ن . َد  ُُ أن ون
َط  ُ ُِزواِِ" اُبّ  ط ذيا َا ِد وَن ن ،

   َل ا داً "اِ ٌن ". ر، إن درٍم آ
ُد وِ وَدِ اد ا ِن  دُ و را َِدو

ِزوا  .  

َد ِ ُس اُر؛ وَد ِ ُس أن وَن أداًة   
َة أ  ًرِ  ذِس اِن ا ِ َدَ نن؛ وَزوَن ا . َكُھ

َط ارة وَل ھذه ا رأيا َُِوِواُ  نذن ا روَنا .

 ِِر ا ن ِّوّي اَ ر ان ا ُرَك اُ
ھذا اُر دد، ِوِر ََِ ،رطِ، وُت أدري أَن دأَ 

ون ُذ وٍت طول دو ون ھذه اِرة وُل أن اِس ھو 
  أ ُ ت َ وأن ،ِ ر ء .  

إن اَص ن ھذه اِرة اوَط وا ُِِب 
 ھا ِ  ٌرس ُھَو أ دِدُ . ا د   ٌرأةٌل أو إُر

ِِ اوا أن اَِس ھو أٌر رديء، د ِ ُُِزاً أو 
 ً ِِ ًِردا . َ أ َدأو ِطُ أن َ ٌس، و دُ َسِا إن

ذا . ُھ ظَُر ادي. ِرٍة َر ھذه ن اِس  ازواج
ى وأؤَك ذك  وا إ أردَت أن ُ ََك ذارَ 

 ن أ عِن ا مَُُ ِب أنن ا ،زواجا ِر
 ًِن اِس؟ َِ ًِطم إَُِطُ دوِن أن ،ِ   

دءاً ن دِث اِق  ِر اون، ُِر اُِب   
ُس أن اَِس ٌن داً  دو. ا  ،نُِ دِد ا ُر
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رأ . ،ِِل اِل، ھو أُد أروِع ار  اب ادس
س  دِب اا   دد ا ر وِدُن ُو َدا إن

 َُ ُو ،ٌٌل، ورا َسِا أن  َرِظُ ھو أن وُا .

ر را َُك  وإِ زواجا  ِا ُ وَن أن
ون أ أُؤُِن أً أن ُھَك ار . اوُو  ِد ُن

َ ا . ن اِز وارز  ھذا ار  ُر وُ و
 ُِق اطھذا ھو ا نل، ورا وه و ،

 ا .ر أ ٌِ َسِا أن َرُ و أن ُ ُل وُق اط.  

ِ . ،ً ،ًُس ل   دُ وَن أن ُ  َط ط دو
ِزوِج وزوَن ا بُن ا ًَ ًراس . وِ وٍم لُو

 ،ِا ِ  فوذه اِ ل م زواج، إذاِر اإط 
سن إ نو  ن   َوُ .  

  دَدِة اِون ا َُكِواَ ھ َك وُو ھو 
 ِ  زواج؟٥: ٢٤ا د ُوُل أ ذيوُس اُا َِطُأ ،

َِرُو ِِرأ َرَح ًَُر ً َطُ َن ،لُرُج ا زو :

ََذ رُلٌ " إذا إ  ِ ُلَُ ِد وُا  ُرْج  َدًةِد رأًَةا
 ٌرأ .َذھأ ا َُرأا رَُِدًة وِوا ً ِِ  وُن ًا رُ".  

وُيِ◌رُ" َظُم ُء ا ووَن أن ِ ِ َرة 
 َُرأة " ا ذا َ وأن ،ًِِ َِرُ ھو أنٍِت . ا

ل ُظن أن . أَُرى، د اُوُس إ ِ ن ِر ال
  ھذا ُر ٍِل ٍف ن طرُ ور ِ َل اِس؟

   ِ ُد َِِزواج وِم ار ً د ُدِ ،ددِد اا 
ِ ا َن ازوِج وا ِا ِازو" . زواُجِن اَُِ

 ًَد ُل واٍِد وا َََُر ِس رُ . ِھروَنا  وأ
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 مُُد ة زن "(واِراراً ). ٤: ١٣ذ ُ طُ ُھ
 ً رُ زواجوِن ا  رُِزواج ورج ا سا دِ

ً  وا ا ازو أراً  دُ ًِھراط.  

   ِن درا ًأ َُِ وَفوس ١ُورل  ٧-١: ٧وأ
ٍن ذه . ، ور د اد٢٣-١٥: ٥ ََ َر ُ ِول أن

اِط اُ ،ِم إْل ََك ذا َ أن وَن واَُِك 
ٍِل ََوي  ا َِوُِف ھمِ داً و. ووَُك ن اس

ِس . اا  َ  َر أھَو اُا ُض أنَظ ا دو
  . ھو ال

َِك أن ُطَق  اِ اَ ِز ار 
 اِح اِث ن ِر اون، اذي و ُُ اِل 

َدَك داِّ ٍِ، ونَ َك اَر  د ََك ُ . اِق وزو
ھ أن طَُب ن  أن  َ ََُِِك، أو أن ُظَِر َك َد 

َ اِس َُِن وَت . و وُ ن ،ً أو َت ھذه اإذا و
  َِلَك وَت وزوَك أطأ د ُ َُده  َكِ 

ضام اُِ ُِ  ن ر . ُدرُ  َكذ ُُ وإن
  ُُدهُن إُِ ذيع اا لُ  ِنَ وَف ،ُ

ً، ور . اِس أو ا َُِع رإ ُن إذا وو
 ًدا ًِھظ ًَ ِند وَف ،زواجِر اِرَج إط ِِب ھذاوا

ف را.  

س َف َ أن َرى   دِب اِل اِ ن ُ رُ
 ِ َُ ِ أن ُر َذا  أن وَن . اُور ُ ن

َر  ُ َط ط َ ُف أنَِ وَف ،سِوَل ا ِوو ُِوا
َِ ا ر، أي ازواج وان اِس  إطِر اُؤ .  

www.arabicbible.com

info@arabicbible.com

الخدمة العربية للكرازة باإلنجيل

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



 43

ن أَن  ُوَِك ن اِس؟ إن َُت َُل 
 ن ارة، ن َل  وٍت ُُِدَك  ِق 

 ٍِد و زواٍج .  َل أن َ ًَن إذان أ
اطب؟ ن اُُو؟ ُوَِك ن اِس؟ ن ادَر؟ ن 

ا ُض أنوُل اـز َف رُ أن َ ِ ذيُن اَل ھو ا
وَن ھذه . اسُ  ُ ذيص اء اُم ھؤُ ن نو

اِزل؟ ون أَن َ ارُء ازوِوَن َم  ِن 
  اِس؟

 ُ ج أِا ُت إ و د  ِم ُُِم ا م إن
ازواج ن ھذا اوُوع، ن وَ  أن وَم أٌد آر ذه 

 ُِا .  س اا َِو َِ ن َم أن ُط َن
إن م ْم ھذا  ا؟ زواُج ھَو رةُ ، وُم اُِب 

 ُ ُس دب ا .سِا  ُ ُُ ُررأُ . وا د
أراً ل ر د اد ُن، ُدِرُك أن َ م ُْن 

 َُ ُظ ُوَت اُ أن َ و ،َُِ ًِ.  

 َُل أن َُم واٌِظ ن ھذا اوُوع،  أ ًُت داُ د
دُ ُت طَِب ُھوٍت، . وَن اُب د  رأَ َُ أن 

وَد . َن ُھَك رٌُل  ٌَء  َُن َوُوع اِس
 ،ُُ ،دةُِت اُوَ ًَ ت ا ََِِ ِِإ" 

 ِا َُُ ُُت زوال؟ و ِا ُِداا ُ َم " س؟َدأ
ود ." َس دي أدِ َرة ن اَواب"إ ًَِرًَ ول، 

 . َُن  اِ وان ن ُِره َس ا ،رون 
ِل اا  ًرا دةون ا را ِ .  
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 َ ِ ِلَِ ن تَد ُو َ ِا ََع  إن اا
زوزوِج وا ُر . اَك اءات، ُھِب اََ نو

أَُد أن اَن . ن اء م َِرَن أداً ھذا اع
 ُ ُِل وأ ت ھوزوِع اإ  صذا ا ن را

 نِِأزوا.  

  إن اَِل اس رة ، ا ُدھ
ل ن ھذن ١٣ورُوس ١ وب اُا   ُت د وا ،

رَ ٌَر ُ ھ ،ِزواج وان ا نَُا . َِ إن
  رَ"َِر ذا رٌز آَر  ". ،ةطُ ُ  أ و

 ُ ن ھو َِلُ َل أن ِ ُزَرأو ا ،ُو . نو
دُ وَُد  ُُِ ،ًَِرَُز ِ اُ، ون م ُّل أُوَك 

ود . اذي ِِ َم  ِ ن ذَك اوت ِداً 
ِو زا ُر ھو د ُُِ رٍص آ ُج، أھم زو . َِو

 ِِع اُر اِإ م زوج أنا  ،رأةِل واُرَن ا 
  ً ُِ وَن  ،َِِِز إھر َُزو ًِ ً ر وَن

  .ُرُدهُ ُ أن ون

ط أوَك اص اذن َوُر ِم وَل ارَك 
ذا  ھ. ار ُھم اذَن ُوَن ِع اذي َدهُ ُ ُم

َواو َد أن َِزوزوِج واا  ُُل . أُرا ُظن د
 ُد ُوُن  ق، وِطع واا َُزو ََُ ُُ  أن

 ً َسُب اُ . وأن ،ََم زوُ أن زوا  ذاِ
َِ ن َُِرهُ . ن ا ردى ا   ِ راتِس إ

ِ م، وُُِن ذا أن َل ن اِب م أن َِروا 
ِِدھم اإ  َعا .  َثَُ أن َ ورُُھذه ا إن
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اََن،  َق اُء اداِ، ودھُِ ُن أن َق 
ُِع اا. 

   َُ ن ًداِوا ،ُووس اُورُ ن ُِح اُر اَ
َم . أِل اِط وَل وُوِع ا ا ََِ ازواج

 ِ َُؤاِلٍ◌ طرُ  َبأ د وعُوَن ھذا ا ُسوُ
ر  وَنِوُورُوَن اُِؤُا . ٍَ ُ ٍدرا وُم د

 تَُطِر ا ا  َِص أن ُط ،وذه ا
 ًأ .  

  ُسوُ َلوس ١ُورٌُن "، ٢٦: ٧ ذاھ أن ُظن
ذا ." ِب اِق اِر أ ٌُن ن أن وَن ھذا

د طت ا دو أ ذاك؟رة آِا َُك ا ت . د
د ُظَم اوت   شَ  طِد اد َت لواوَن اِا

اروِن اِ او، و ز اُر ن ار ُدِرك أ إذا 
  وَن  ِل أنن ا ،ودُ ًط َرُُد وَ طُ ُ

رت  اِر ن اِل وارات، أ. زوٌت وأود
  .أُل اُؤِن ا رَ ازواِج إ أت َ اربُ 

ھل "د طرَح اُورُووَن ُ وُس أ ًل، 
َج   َُ اوِت اِد اُزَدِھرة؟ َب  زو أن َ

َل ن ا"و وُل راراً  ھذا اح، ." ُ"وُس، 
ُم د ." أن َ اُن ِز ً ِظل اق اِر

ُن أن ُوا ِزِن، ل وُز "طرُوَن اؤال،  َر ا ر إذا
ن م . "َب ُوُس، " أن وَن دھم أي اٍك دّي؟

ون، وإن م ووا وَف ُِرُوَن ا زو وَف واو َط
ُوا ِذَِ اوة ر م أنُ َ  ،زواجا  َ ِا".  
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 ُوُل أ ُن اَل، و ِظل اِق اِر،  و
وا زو  ٍت . أن  م أَُ وَن  وا، أن زو م وإذا

 ً ٍ ِ . َِا َُر ُر ُ ھذا  ل أنُر ٌن ُ أ ِ
.  ذه اطر دِء إٍح ُم ن ازواج. َس إرأة

ُ إن م ُْن ِم اَطَرة  اوة، م  ُس أوُ وُلو
ق رن ا لَزواج أا ن ،وا زو أن.  

  َِ لً؟ ھَن أ زوُن ا ذا نوَن و أن
 ٌَن ازوَن؟ وُل ُوُس،  ط ٌِ ٌ كن " ُھ وأ

. َِِ اُور اُ م ََ  ٌن رُل أن َ س ارأة

َُدٍة رِوا لُ نَُو َُرأٍد اوا لُ نَُ زِب اِ نو .

  رأَةل اُروِف اُلُررأةُ اَك اذب وِواا  . َس
وذَك ارُل أ ًَس  . ُرأِة ٌط  ِدھ ل رُل

 ُْب أُدُم ار إ أن وَن . ٌََط ََ ِدِه ل رأة
ُوا وِم واة مَُِ وا  ر  ٍن إ ََواُ 

 ًَدِم أ ِبِ ُنطم اَُ رُ  َِ ًـزمُِن . اَھو
: ُ٧ورُوس ١." (أوُل ھذا  ِل اذن   ِل ار

٦-١.(  

 َ ُلَ ذيا زود ارا  را ٌَط ھذا إن
إُم ُض اُظت . اد اِدي َن زوَن ن

 ُن ا ردة ا ن ولرُس اوُ َُ  وَل رةََ
 ظِر  ٍ ِزو ٍ  دةِوا:  

 ُ أ َدَر وي زواَجا نو ،ٌ و ُ ِا ُِدواا
 ًَواِزُ ً ِ ًة  ُروُو ِرا ِدواُب ھذه اِوَ
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زوَن ن اِرب  َرٍة  ٍََُن و ،ُِ ا
  .ُش  ازواُج اُورُووَن اُؤِون

َن دُد ُوُس أ ُ ازوِج أن  رِء 
َزو َِرُ أن َِزوا و ،ِزو .  ،رىٍُت أَِ
 ،َِزوا  ََُِز إھ رُ زوِج أنَز ا رُ أن َِزوا و

  .إھ َِ ازوج

ن، ون ط  زوَُ ِ وٌحُ سِن ا ُعِ
رُ ٍَؤَ َِرُب ازوَِن َ إ ن ِِل اِة 

وا ذاٍر واِھ َ . واوم  زواِج أن قِ  نو
رُ واُرا ِن ا َءھم . ھو أن ُھ ما ُ ادأ

َُِو ً رد  أن َ  َ َُ .  وو 
 ِ وِن َموُر ،ن و ِرَأ  ذه ا ِنَر
ھذه  َ ھ أُس وَدِ، وَُ  ُِن طِب 

ناَزوَ ً  ن ِراِب .  

 ھا ُِ ُدل ھرَة ا ُدل. إنؤاٌل . ا  طَرُحُ
َدًة ََ ِت ارد وَل ا ا ََِ ازواج ن 

ِن ُذ وٍت طول زوُِل اَِ" . طن ا ٍء َك أيھل ُھ
 َك؟ وھل ُھُرُ ً؟ِرُ ُرََُ " ُ واَب ھو أا ُِد أنَأ

 ،ًَدُ َن َط ِزوزوِج واَن ا ٌ ط ھو  ُدوُ 
ل "  ُھَو َواٌب؟"ؤاُل اُُِب َس، . وُرِ ارَن

َءُل اُس ن دار رار ات "  ھو َُدل؟"
،ِدا  َِوَل أن اُر ا رُأ و ، ِطَوِل ا دُن او

ل رار ا أو  ھو  دُ َسو ،َدُا ھ ُھ ِا
 ُطواُب واا.  
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ِطو ٌ وُل أ ُسوُ أن ًظوا أِ .  إ
ُِذهُ أن ََ اَذةَ   راٌر  َُِد ر أو أنَك ار . َد

  زامرار و وُم َت ، ً بُِ ن ِزمَ
دروط. ا َرو ًإراِد ًدُ وَن ذا ُ َط ط دو .

ن َن ُل ن ارَن َُِزِ ً اذِة واِع ر، 
ِا ِ حَح إِ د وُن.  

" ٍوُل ازواُج َدًة ُرِدن،  َُ ُر َإن زو
وَدًة " ذا أطُ أن أَل َُر إھَِ؟. ِ ًس

إن زو ُِر َُمَُُ" :  اُِج ذا ُُن اطرِف ار
ن إدام اھِم ِس   ًِوُن ََ إداِم إ." ِس

ُھِ ن أوَرِد اِل أَِ ن رِك ارا  زرا.  

َز  رُ ل أنُ ر ً  مُن ا ُ أ ًظُت دا د
إن َُت ََرٍُل  ُِن .  ر ِِ َِ إطِر ازواج

 َِ أُوٍر  طرأَ و ن أن د  ،س َِكم زوِدم إھ
ِ ٍس َُ . َروَن اَ َنذل ارن ا ُرَك اُ

 ُ َرُ ٍل رأةا ِن طس وِن ا . َكَُُل زوِ ل
م ُْن َُِر  إَ رََِ اِع َل وَدُِ اد؟ إن

 ًؤاُ َك أن أطَرَح داً، أودِدراً أو أ َت : ھذا إِر أَ م إن
 دَدِة اوَل اِ َِكِو  ُر ھذا ؤُ َف ،ًداوَة أا

ََ ِدٌل و ؤاٌلُ ُِد أن ھذاَِك؟ أَزو َ.  

 ُ ذھَدةُ اُِِق اَط ً ِوھذا ا " .  لُ
: ُ) ". ٧رُدوَن أن ََل اُس ُم إَُوا ھذا أُم أِ ًم

ي اِدة اذھ ھو أن َ ََك َن اِص ). ١٢ د إن
ن َُت أَت ارك ر اَُّم ِ اد ،ذا . ار
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ارُك ار؟ دِ ُد اواَب  ھذا  ُرُد أن َلَ 
اؤال، إَْل  ،ِن ھذه ھ اِدة اذھَِ  ار ن 

  .اِوَدة

ووَن أن اوَذج اَُط ن ازواج  رل 
وا ُُس، ھو اوُطُرس وُ . َِر ھو  وُد

ِِ َن ِ  ًرا وُ ُراه  ن، وھذاُ نِ ن
ا ِِروَو َن ا  را . ھ ھذه ا إن

َدةٌ ُروِو . ھ دَدة اِوھذه ا ول أنا ُُِ ذاوھ
 َإذا أرد ،ًِّوَن رو أن و روَط ر َدُ إراِد

َ ارو ذه ا ھ ا ر . َأن  ِوإن ا
 َّم اُا ا  ،را  ُز رُ ا ا .  

  اُل اِس

 دا  ا ِو رُِب اا  
ََر . ُذ دِة وات، ُت أوُل اطَم َ رُلٍ 

 ََ أن ا َِ ِس سر ُ . ،ل مُ" ھل
 ًِؤُ ًّ  ُت َر أ و أن ُط".  

و َُت " َل ُ رٌُل آر َن ُِر ُدَة اداء، 
س  َن َِك ً أن  َُِداً دوَن أن  ھذا ا ِ

إذاً أَت ھو ارُل اذي أَُث " َُب دھ ًِ ". ،وَن ُؤ
  "أود أن أََك ذا ِ أن َن ارُء ً؟. ُذ وات

 ِِ ظَر إ ،قِس د ِة دُ ُت َد أنو
ھذا  ،د َُك ن اوت، وھ أَت َرُح  َف "وَل،
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 َُ ً . وحِر ُوَ ؤاُ ًوا َِطُ أن ُط أ
  " وأََلَ َطٍ؟

د إََدَم ارب ھذا ارُل ُظَِر  أ أُج أن 
ُت ذَةً◌ . أوَن أََر إِداداً َُب  ھذا اؤال

 ،َُوع أون ا رًة" ا روب اا 
 ًذا ِ أن ِرف ." ام ِِ ً َرُِأن أ َِن ھَد

  .وأن َل  َُِص

 ھذه وَل ازواج،    َِِظر اا َََك ُو ُتَر إذ
راوَد َرةٌ أن ُل  َر َُُك ُوُن  ًََُك إن 

 دُ ًذاِ نُ موع ا ًن . دا أ ً وع رَأ
 دِةُ دوِن نُِ َءرُ ًداوَن أ) . ١١- ٣: ١٩ (

 ن وَن واَِدن ُِن دوِن ُدة  ُن أُ َرَد أو
 ) ورُزُز ). ١٢٧ رُ وا ،ِِ س دِب اا َُور

 ُن وَن ِ أن وَن أُِ ًن  أ وُع، ھ 
  دِةُ دوِن)١ وَُم ھذه ). ٧، ٦: ٣ُأن أ ُ 

را دوِن أن أَُِرَك ذا ُج أن ِرَف وذا ُج أن  دا
ارو ا  اب"ِذا أُم َ . ََل ُ َِوََد ن َدد

 دا ".  

   ِ ُأ  ھ  دا  وا روا ُا"  طُا
 أُدهُ ذا ھو أن اذن ُراُِوَن ھذا ام ." اظم  ام

  طُن ا ُروَن وبرووب أو اا طوا
 ِ  دِھشُم اظوا َا . مظوا ُ طُا لُ ن نو

اذن راُھ  اُور ارة وارة  ھذا ام، 
 ُ ُ ا ُ طُا ت ھَُِو أُظ َل اا ُط
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؛ زور ٢، ١: ١٢رو) دُ وَُد ُل إٍن  ھذا ام 
١٦: ١٣٩.(  

َ ٍص لُ إن ً ردداً ور وَنَِ ُ ُ . ن َسأ
 م، وذا اھ  ََ ونَ نِ ن رَك أُھ دِھش أنُا
َِك  ز ھو نِن ا ً؟  ِنإ  ُق وَط
 ًَِِن ِل وَِك، ن َ وِت ُّل ن ري َُزة 

روِن ا ُِفَ . َووّيض اا ِ ِ ِلِ نوDNA  ،
َ ادُِ ل ٍن َرّي  ارض،  َز ا ُنُِ

م أَر ا مِا  ِِ ُد ُھود ُنُِت . وَ ن
 ،وحُُو ِنرھُ ِ دةرا ِ رِد َُزةُِ ِبن اِ ل

  طُ ِد ،ًد ندر ٍص َ ذيا َ َق أن دُ أن
س، دى  ُل  دِب اِب ا ؟  ٍدوا لُ ِةِ َدةر

روا ا ُدب ا ن ٌَدةوا ھ ا طھذه ا.  

"د وُن َءُل، طُ  دى َن ٍن إن لُ ِة 
ََرّي، ذا اُس ُر ُداء إ ھذا اَّد، وذا َ ٌُء 
وراِت واُروب واِل اِ؟ اواُب ُ ؤاَِك 

 ِ ُأ  وھ ،ُدا  ا ُ روا ُق "ھذا ھو اطا
اطق َََُ، ون اطَق اظُم دوى ." اظم  ام

س   .  ام ھو  َن ِ وان دُب اا ُِرُ
َة ار رُ ًَ ُ َلَن وَق ا َ أن . ِطُ ووھ

 ََن ُظَر ِِ وول،  رُا ََُ" طذه ا َ َتأ
ل أُرُد أن أَش . ظ، و  أُرُد أن أوَن زءاً ا

س أن ا َووَن ِ ھذا ."  َھواي دُب اا  وُل
. ام ِذاِره ط س دُب اا ِ ُ  ذاذا . ھوھ
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 ُُس أُق اطُ ،ِطِدھم  ا ر ِلِ نو ووھ ،ِ ِن مَُ
ذا اطق ھو اُب اَُر ُل ھذه او . َُرُم ون

ِ أن َِل أو .  ھذا ام اِط ِإ َ ُُ ِ وُن
 ُدب ا ن رىُأ ٌ رو ٌَ ھ ُ َُوُ َقَطُ

ا . 

   روا ُا  ُأ ِا ُ"  مظا ُِ
و ًطِق اَظِم  ام، وا ََُ اََُِ ." ام

ھٍل ُن ُِب أوَدَ . ، اُ وا ُُِن ََواِدن
وأوأُ اُور . ود ُض اور اُ رُد أن راھِ  م

ودِ . روَن ُوَ  َو .َم وَن ُ ُظھو أ
َك ن  َك وِ ن َرُ ُد أنرُ َت ل؟  ،ُدُث ھذا
َل ُل ھذه اور ا و واِ ُر َك، ون 

 َ .ُِ ذان ھ وَنُُ أھٍل لُ .  

 ُ نُ ًََ ُِذه ادهُ ھ ن ُُ ) ُ َس أ
َُو رى ُ َُطُق  َن ). ُوا ًَُِ ِدوِن َلّ 

وھَ م أن ً ُ ُدِ م ِ ًوراُُل أَِق، وا .

 ُ ُِواُ ا م ھا  مظا ُُِ ٍََوٍم وَ لُ 
را ا .  

   َُُ   ُد ما  َظما ُِإن ھذه ا
 ِراا ِ روا َِا – "ما  ُمَظُن اا ".

 وُُ ًََس و ما  ُمَظُن ا . ُنل ا
ا  ُمظا ِِ  وٌدُوَ م . ُنذا اھ َدُو

أرََل ُ إَُ : وھذا اُن ھو ا .ل، ار ارّ 
 ُ َ  ،با  وَت َما د إوذا . اوھ
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اُن ھو أن َ د َِل ُل ء روِري ُ ل ھذه 
 ُو َُِقاطذا اھ َِ .  مظن ام ا د

ام، وَف ُدِرُك أن َب وع ا ھو أُد ِب 
روا ا ُدا.  

  ِا  روزة اُِا إ وُد ذاھ .  ُأ وأ
اِل  د َن وُع ُھَ ، ِطوالَ . راِر اَظِم  ام

ل  ُ ). ٢١-١: ُ٣وُ َ) . ٍَم ُوس ا ُُودوس
وأ لَِ . ِ  إ اب  إُن ِ اود"هُ، 

 ُ َُذي أرد اوُص اُا د وأون . ا ذا َتإن آ
َِك، ل َك ون إن م ُؤِن وَف ُدان، . ُدان ط  َس

 ْنِؤُ م".  

َم م داً َِص   د َ نوُع . و َُد وو
م، ون ُھَك ٌن  وُم ُ َو َُن د . ُل ذاھ

راَر ان  َُ وُع ن ِِ ھو أظُم راٍر  اَم، 
إن وَن ھذا ارار اذي . ب اُد ا ارو وأدُ 

إذهُ ُِن أن ََ ارق َن اة اد وادُوَ َُل 
 دا  ا روِِب ان ا ًداِرار واھذا ا.  

ُد ََرَك    دُ ذيرار اذَت اا  ِرف َف نو
؟ ن اُِر ھِم  ِِ ، إذا رَت إ اِ ادي

 َِ ِوا ن،"اِآ " ِ  ذاَك أن ھ ُِ وَف
را واَُد ا رُ . ،ولَك وَرأ ِ َس أنُن "وِأُؤ أ

 ًوَق  َب رُلٌ : َُِت و ًِن ھذا  ".ذا
ا ً ھذا ال ن ٍ إ أُرى، . ٍت ھِدرة َد درو

 ًوإ ًن. ذھِھدُور ا ُ َلَق وھ . وا َد أن
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م واٍِد ُم ُؤِوَن أ ِدٌر أن أَل ھذا ًِ "ھذا َُم، 
ة َ رٍُل آر  رن ھذه ا؟وا درا  ِس أ " َر

اُض ُم دهُ، َر اواُن إ أِد ارل اذي ت ُدهُ 
 ،ُ َلو ،ًور"ا درا  ِس أَِل وا ". َب

  ."إذاً أَت ُ ؤُِن " ًَل اوان، ." َس أ"ذَك ارُل، 

 ِؤُ  ِ  ھو أن و ن"  وسُ َلَ
ا اَوان در ".  راُنِت اداً، وَُ َتُ نـز ذا ،َِك

َء أُدُھم إُ ر ِوَِك ورَض َك أن ََِك إ رج 
ـز َِدك ِلِ لُ َُِ َك أن وُن ،رانا َُُ ذيَِك ا 

ر ل اِن دا َكَِرُ ِ َقَِ ذ، وأنُِا  . ُر ُ ذاھ
ن  ١٦إدى رت اِد ادد ن  إن،  ادد 

ُل ن ِ ُِِل  ِِ : "إَل ُو اح اِث
دةُ اا ُ وُن ل ،َِك ن وع ". ُنِؤُ َتُق  أَِ د

  ُنإ ُ أ ِِ ن وع ِتر ِسأ  َكِِ
  .اود واُُص اود

   ُ روا ُل؟ اِ ُنِؤُ َك ُم أَ َف نو
 ِ ُأ  ھ ِدم"اا  مظه ال، ." اا 

ةٍ  ر لُ رأُ أن  ،وعِ ٌدأ  َل"،َكِ ُنِوُع " أُؤ ُ َل
دُ وا َُوَن ھذه اُ ،وا ." إًَ"َ واِدة، 

. ُدِرُوَن أم َُ َوهُ، َن م أن ُُروا طرِ ََم

ُم . وَُظُُم م رَُوا ذَك، وھذا م َوا وع ُوا أََ
 ِ وَنِؤُ  ".  

َُ ٌِز ن اس اذن آوا    َك أت ُھ نو
إََف ھؤء أن إَه إِع وع َن اه . وع وَِوهُ 
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ھُم ورا" ،د أَم ُم داً، َن وَھُرهُ، . اظم  ام
ِع ا، ). ١٩: َُُ) " ٤م  زامِذوا اإ دو

وَد َِن . ودأوا َُو ،ََُل ُم  أراَد ُم أن ووا
س وع  دِب ان ا ٍر َرآ ِذ ا ُدأ َ و ،ً

،ت ا" ًو ًوُ و  ذي أ "... ِ
  رىُأ ً رو ًَ وع ِعهُ إَن إ  وُ وِلر

 دا.  

ِ أَظم  ُأ  ھ ُدا  ُِا ُ روا ُا
  ام ِوَع . د نو ،ً كُم ذ  ُد أِأ 

ُِذ راَر   د َكَم، أ ً ِراً دَ ُِرَ ،وع ِعا
ووَف ُُن اروُح اُُدس  ِدَك . وَك ُوِدَت ن دد

إن ھذه اودة . ھذا َُِر ادِ اَظم  ام. ُِزة
ِع   ِزوَة اُا طُ ، ُا  دة، أي أندا

ا .  

 ا  ام   روب ان ا مُُرَذا أ .

 ُِم، اا  ظمُق اطم، اا  ظما ُ طُا
  َظُمراُر ام، اا  َظُمُن ام، اا  َظما

ا ُ ِدم، واا  َظُمهُ ام، واماا  َظُم .

 ، ُأ وأ"ُدا  ا روُب اا".  

ك ه إع    ر دأ ن راَرَذ اِ َِك أن
 اِودة  م دُا ن ا َل وأن ،وع ا

. ان اِ إنُِ َزَة اِوَدِة ادد َدأُ  َرار. اددة

َِذ ھذا ارار ان؟  أن بُِ ل  
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إن اَن ذه اب ارو اُ طَك اَس   
ارو اذي ُُِن أن ََل ن ازواِج اد ظِر  أراً 

َ و ا َِ ًُِ .كَ   ً  َِرَ َك أن 

اُ، أي أَت ََرد، َل أن طَ أن َُِل ر َََِك 
ِ ا ا و ُ ھذا اُب  . سِدوِن ھذا ا

َط ُ ُ أن ون ط  ًداَك أُوَن زوا ن ،ِو را .  

  ورَ ھ أن َُِدَك   ُطِق ھذه  

  روَِك اَك وِِ ًدءا ،َِكَِك وِزوا  ِدئا
 َ ا.  
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