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  اوت
  

    ون ازواج وا  ال اول

ل اا   ظر  زواجا    

    ارواط ا ودة  ال اث

رال ال  اط ارا    

سال ا  مط ارا    

    راط اب  ال اس
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ل وُل اا  

ِزواج واوُن اُ  
ِة وات، َن ُھَك رٌُل دت ِ ُل    د ُذ

َء .   ِِرِ اد ،وَف  ِب اطرق
 ٍٍب أ  ٌلَُد رُِ  َفوو ، رٍةو ،

ُر ت ط ذيل اُرء . اط َل، وُرك اَف ذو
ك ارة رُ . دىورد، إُ لود درة اذه ات ھو

رأ  رِرة اَرات اا .  قل اُرَل اََِ
ك رة اُور رُرقَا رُِ ََُذه، وأھ دَل . د اَ

 ،ًِ َرَل اُرا درة اُب اِ ُلُردَث "ا َف
َك ِرف إ ھذا اَد ن رات اورد؟ ُل " أُرَب ا

أ اذي ََُت ھذه اَرة، وأ . أ ھري ُورد"اري، 
  ."ُ  ھذه اراتب ار ا

وھذا  وُ أن ِرَف ھري ُورد أن  َُِرة 
َن  ُن إِر َف   أن و أن ِ َكذ ،وردُ

ُ ھو اذي َق ازواج  ،زواجا َُُ . رضَذا اإن ھ
  ٌس ؤُ ِزواج واِدِئ ا ِ . ن ُقَِط َووُھ

 ُط ذيو اوھ ،ِزواج واَق ا ذيَو اھ  وِن
 ً طُ ًزوا ُُِ َف َرإ . َِرُ أن ًأ ُ ُطو

زواج وا   ط ھ و ،ُُزواج وھدُھَو ا .  

ِزواج وان ا وُع َم ذا؟  
 ُن ذ وع ا، أن َدأَ ُل ِدَرا ٍَوُم   

ؤال،   "وع؟ُوذا ان ھ وُع َل ذا " َل د
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أم "ِرُل ادِن وَع ن ازواج واطق، أَم ُؤاٍل آر، 
 َُن اَدء  َُُ ذَراً وأَُ؟ رأوا أ) " َن ). ٤: ١٩

إذا أردُم أن َوا ازواج  ُھَو ان، "وُع وُل دأ، 
ُم أن رُِوا إ ادا ودُرُوا ازواج  َد ُ ُ أن 

 ًوَن أ".  

واج ز   ط  

  " ،ُ َل ،دِءَا " ِورُ  نل اَ
َََِ ... َق  ،َُ ِ ورِةُ  ،ِِور  َنا ُ

وَرَُم ُ وَل ُم، أِروا واُروا . ذراً وأ َُم
وھَُِرض وأُوا ان ." (واو٢٨-٢٦: ١.(  

   َُ  ُر إُظ ُ َن ،قَداِث ارِد أ َر
 ُنٌ "ووُل،  إ ". نو ،ح اا ُل إ د

 ھو ھذا اذي م ُْن ًَ؟ أن ." َس " ًُد ات، 
وََ ارب ا ًُ ُ آدم م؛ َذ . "َ آَدم وَدهُ 

 ًَ َ َو ِِن أ دًةِوا . َ ا ُا ربا َو
َل آَدُم ھذه ان . رأًة وأََرھ إ آدما أَذھ ن آدم ا

َِ ن ٌمو ِظِ ن ٌمظ . ن  رأةا َدُ ذِهھ
ُ وِق رأِ . ارٍء أَُِذت ُهُ وأُل أرُرُك ا َكذ

  ).٢٤ -٢١: ٢ون " (ووِن داً واِداً 

   َُدهَن وا أن ُ د رأىلِ ُر . ََِا و
ً "اََُد َ اص اِري،  َُ ُ َُ ". ِ  ذاھ

 "نُِ " َرهُ "أوِظ ًُِ "رِا َِ . ُذ ُ طد أ

www.arabicbible.com

info@arabicbible.com

الخدمة العربية للكرازة باإلنجيل

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



 5

ِزواِج واا  دواِر ًر َِداٍل . اِ ُر لُر
َل ارُل. ارأةدوِن  ُ رأِة أنَ َرُضَُو  .  

ُر ل اِق   ًَِون   رن ٢و  ًَِو ،
٢-١: ٥ ددا َ ، َُراً وأَن ذَق ا َ أن .

ََ ان ِ٥ظوا أن  َ ون  دُع ُذر م ،"،نَدل " ا
وھذا وُن ھذا " إن،"آَدم " نَِ  ."آدم"َدھم 

َ ًِذ ًن ارَُل وارأة اذن َِِن  ِرِط ازواِج 
 ًِ ًِن إُِ س دُا .  طُ ول أنَ رىُأ ٌَذه طرھ

  . ن ھ أن را واِداً 

 ٌِء، وَواََرُ ،ٌصُدونأ  
.  راهُ  ھذه ار ََِِ  َ ھو وُن َة  

 َُُِ ُُِو"زواج واوُن ا ". ، طذه اَل ھَ َِو
وَُ و ُھ . ن َ أن وَن دى  واَِدَن َُِن

 َُ وَن أن َ ،نَُِ َنَِدواَُِ ٌَرا  . وَن و
  . َُراَ ،ُِ ٌَ أن و ن ََُِن

اء، م     وََق آَدم و َد ُ  َط ط ا ََراا إن
وم . ُْن را َوَن ُطِن ِن َِ  اض

 ٍص ن ُران اُ وا ،إ وٍُص ُطدي و
 ت . وُن  ٌص ص اَة ن ار طُا إن

 ِِ  ةِء اِ ِنُِ ِن وَم أن ،َوھ
اَض، وِء اِة   ،ًَد  ُد َق ارَُل 

َِِداِر  ن   َِدِء  إن ھذا ادأ  اومَ . وارأة
ا.  
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َ ازواِج واِ ھذه ھ َت ُھوٍم ِرٍس    طُ إن
 ُ . اوم ل، أِِل ا  ،ومُون او روَنَك اُ

 ِ وُمَُ  ل ِِ ِلِ ن لُ ر َواُ رِھَنُ رأة أنا
ُ إن م ُن رأِة َس دور ول . ارُل وُل أ ظرذِه ا

  .ارُل، ن وَن  ُس اھ أو ادارة ل ارل

ل   رِق ا وِ ُدوَنُ وُ ر نِ ُُد اِ ٍِ ن .

َِ ُدوَنُ ِء ن ُُد ا وَف ، ٍ نِق و و
ََِب . اء، ون اَ ھ إٌر  َواٍد ن أرن

س، نََ  اذَِر واَُ ھ  ِوَدة دب اِا  طُ .

ن َن ِن َُِِن  ،ًوُن ُووُد واٍِد  َُر 
داً َ .روريّ   ُ َ ذا َِ ،َُراً وأدة، ذرَ ٍطر

َل ُل  ار ُ . َن ِتُرون ا َلُ َرةُ أنِوُل اُ
 ً ِنُِ ھ ََُر واذا رِھَن أنُ  ،نَِا .

 ُ  َق ا َِطرا  ٌِد راٌل و ٌع و َكن ُھو
  .ذَر واَُا

   ذا، ھھ زواج واوَن ا ِِوَ ُرقطَدى اإ
ِر ھرٍم َُوٍم إِ  أم و . م اِا  ْبُُأو (أ

" َُرء،: "و ام اوَط" أص،): "ِدة اََرم

 م اا َرم(وَا   بْ ) أوُُن: "أَِدوا."  

  

  

  .)ُوَرة َُث ُوم إَِ  أم  َء اوف(

.  َُِ ََِدَك ھَرم، ُُِ َك أن  َِم ا ط 

  نَُِ نَدِوا دَ وَن ل أنَُِن ا ،طرِس ا
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 ن َو َرا د وُن . لَُن اوَن و أن
ُم ادوِن ا رمن ا طوُم اا د . َسإن أ

. اراَ اََُ  واَِدن َِن ھ ِن ُِن

وَِِس اطر ،ن . ُم اُ ھو اُم ا واوي
  وُم ذاِنن او ازواج ھن ا ويزَء اا

  . زواجا

  ن أَن َدأُ؟
 زواٍج َن َود . ُھَك أر َُِطق َِل ُ ل زواج

وَِطَُ اُِ ا . وُد، َِطَُ اُِ اُو ھ َود
وَِطَُ اُِ اِ ھ ود وُد و . ھُ د

 ً ِإ .ُھ ُدھوأَو  ل ِراا ََُطِم ا
ِِزوا.  

ن َن دى َود وَن  ًَُِ، ودى ُد ُوَن 
 لُ َدأ َل أن ُِ  زواجھذا ا  وُن ،ًأ ُِ

َرَُل اا َِوا دُد ون َو . د أنَر َو ر ذا
َدأَ ا دم وار ُِ دأ أن ِ ،ِن زواَ  ل

–  ُُ ن . أي ُھَوم إَر ُِ دأ د أنُ و–  َأي ِھ
ُ . زٌء َك ولُُراِف أو اا  دٍر َر َتُ ن

ن ا ،َُِن وَن ُھَك ُرٌد زو  ارض ِدُر أن 
ون إذا َت  ل اَِل ُِ . َدَك  زواِك

  .ََِك، وُن د َت ار ن اِل  ِك

ُ ٍوُِ ھذا ِِ ِرُكُأ وَد : ،ِا ِِط ٌل إُذھَب َر
  د دُِم ان ا ٌرت، و ُثو ٌ َ ِِرأ و
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 لُ ن أُُذ . َس ،وسُول واد ُب اطهُ اَد
ِن رأ ُثُت اا َ  دد رٍص . ،بطَل ا

َث ن اَُِ؟" دُد ارُ َب، " ھل" ُدب، أُرطا م أ
  ." لأن أَم َك ن أ اِِن، َو ُِ ار ن ا

   ً و ونوَن اُُِِس واَةُ اُر َِ
ٍص ل ھؤء، اذن ُ ردوَن أن َِرُوا ِِل َوِم 

ُِن ا ًزءاُ . ،ه  َددذا ا وع َل" ٌَ َكَد
 شَ ن ًُ ُل و َك َك، وَِ  ن؟روِن اُ  "

) ٣: ٧ .(  راءَُ مد ُھا ِذص اا إن
وھم . إِِف أطِء ارن، وَ   ِزِِم وزِم

 ُ م أِِ َرُط ُدوَن أن ،ً ن أورا  وَموَن اُ ًدا
 ُن ا ًزءا واُوُ ن أنُِن ا  ََو إو  ،ِ

 ُرَزُء اُم اأ .  

إن أَظَم إرٍد زو ِ ام ُدهُ  اِب   
س دَِد . ارن ا وٍعَ ُر إُظ وَف ذا ،بَُھذا ا 

س دُب اا ُُ دُ ذيا زوَض . ا ُفَِ وَف ذاوھ
ِدئاَِذج وا .ِذج ُھوُد اُب : أا  ُُِ ٍة ر لُ 

ُس وُوَع ازواج، ِزُل ارَن إََ ن َُِرَدن دا .

 ھ   ُُرهُِ ،َكَل ذِِن َدوِرِه، و ِلُرا ُم إ َو
س اَرأة، ودُ ِطُب . ؤو ُ ازواج دُب اِا

  .  ُُن َُؤو ِ ازواج

  ودوا َُطدأُ ا ،ًُرس ١طُء،  ٣ا ََِطُ
ََِا نُُأزوا ُطُ  واا ً  . ا داِد اا و

 ُ زوج أو ٍء ُرس أيط وُل  . ن و َءُم اُ ُ
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 ،َل اطرة، واس، واُُوع وَُ  . َءُر اُِو
وِن أن َن  . َن َدأَن داِ ًَطِ ال رم إن

أن ُن وأن ََن   ن أن ََل ُنُ  رُدھ   
 نِِزوا.  

 ِطُبُ مُدم وال را َِطِ ن زواجطُرس ا . ُُِ
 ِوا ٍَطر ورُُا ًس دا دُب اا . َ ُم َو

س . اوِد ن أدواِرھم وؤوِم َِه واِدم دُب اِ
ا ن ذا؛ُل ھ د ً ِوا ً ُم دُ ذيد اوَص ا

 ،ُ ُؤوٌلَ َتذي أص اھو ا َُِ ً َلََ أن ُط
  .أي أَت ُكَ 

ن ذك،  زوُُض ا َمََِ ِتون ا َرُر اُب اط د
أ  أطُ أن أَل ً "وم ووَن ِِ  اطِف، 

 َِر َلِ  ". ُط  ت لِو .  رِش َم
 َمَك أِر ِلِ ن ؤولَت اوَن أ ن ،ودا  .

وَك وَف ُِط ًِ ن َِك، َك ؤوٌل ن ِك 
ووَف وُن ًَ إذا دأَت دِم ھذا اِب اَ . ب
ِ اص اذي أَت َؤوٌل   ُُذ ا ؤو ِل  ،ن

  .ازواج، أي أَت ُكَ 

  ،ن زوُا َ درِت ا  تون ا ٍرَ 
 ُ  ،ً َِزوزوِج واا َ ََ أن ا را ُط

 َِوُل إُ ٍمَََ ُرا ِ َ َنراكِن ا  . ذا
. وُن ن اَِِ أن ُ َ ََِل ٍص ن ازون َُرِده

 ِِ ،ِ َِواُ  ُ لُ َ لَن ا رَد او
ون إن . أن ََِل إ ادِث ن  ارا وام
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وع اَ ، أن وَن  َن ھؤء ازواج ُر ُؤِنَ 
اِ أن وَد ازوَج أو ازو إ اص،  رد ا  ووا

ِل اِ ن  َ ٍَ ُن . وإُِ و زَد ارإن ا
 ِرا أو ٍد ُروِرُ َِ رةُِ ً ر وَن أداًة أن

.  

إن ازواج َس إَق "اس رٍُل،  ُد ُرةِ َل أ  
ُ    ُرد   لُ ِن َس؛ وَُ .

   ِن ُ ن زواج ھول ا ". ٌلُذھَب ر
 ـزإ ،َِِزو َلو ِِ"  وزواج ھأن ا َا َل را

ء؛ أ  لُ ءِت اوأ ُدوَن ." اِ ُسُض ا
ن " اص"ُُوًَ أن َِرُوا ََِِِ اُؤ ِن َم 

،  . ھَرِم ازواج ُھو أُس ھذا اََرم زوُل اِدأُ ا وُھ
دَُ وَن ھذه اَ، . وُھَ  أن دأَ ُوُل ازواج

 ھو ُ َدأُوا أن َ ذيُص اأن ا َدھ واُدِرُ م أنِ
ِ وَن أنط ذيُص اَدأُواا أن َ أي ،وا إ  َ

  . أُِم

 زواُجا  ذا 
 ُد     ًَُ زواِج واون ا ن َترإذا ا

 ُد وَف ،َكََِِ ِرا ِ . ود ھَت اا ُد أنأ
ون إذا أردَت أن . أَُل ُِ ن ُوودهُ  اَم َد اص

 َُو ََِظٍر  ِِوَل وُوِع ازواج واِ، إطَرِح 
ذا ُوُد  ھذا اوُوع ن ا ََِ؟ ذا  "اؤال، 
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 زواُجراً اَن ذَق ا ذازواج؟ وا ُ َس ذا أ ؟
  .وأَُ؟ د أراَد ُ أن َ ارَض ََِر اِن

ھو واٌد ن أظِم وأَِ ارات  ١٢٨إن ازور   
ا ِ طُذه ان ھ" .  ُُكو ربا ِ ن لُِ َوُط

ِك. ُطُرَدَ َب ُلُ َك  . َك ٌرَك وداد " (ُطو١ا-
 ًَد اََِ ا ََِن ).٢  ًط وا وَن أنُ روَن

ل  وَدِد اَا" لُ َوون ." ُطُ ومن ارُد ا ذاوھ
ِوَ . ً ُ ًإ ُ َن َظِرھم إنَِ ُوَن ا أن َ ،
ذا واٌِد ن زار . ون َس ھذا ُ . ُ ُُُ َرَن

  ِر  َُا واُد اأ ھ َرك، اُل ارا
وھ داُ ًُِر أن رت ارُل اَُرك ت . ازار

 ً ر ًِد أو ًَدُ . ل َِط ٌَ ھ.  

ُُِر ھذا ازور أ ًَف َِدُم ُ ارَُل   
. اَُرك، وَف ُد ارُل اَُرك و  َُِطُ ِ ِور

ارأَُك ُِل َرُِ ٍَرٍة  "وِ ُُُِب ازوِر ول،
ُِرَُك ... وِس ازون َوَل َدِكَوَك ُل ُرُ . َواِِب َِك

ِم َِك أ لُ مَر أُوُر ُرُِون وِ ن ربرى . اَو
  ). ٦-٥، و٣اداد " (َ ك

َو ُل ن ِِل . ِذِه اطر ُل  ُ ھذا ام  
زواِج واوِن ا . ُنِؤُ ًُُد رِ َووھ   ُُكو ِ

 َِِ ُل إِدُ إذ ،ًأ ُ لل، وُرذا اِرُك ھُو ،ُِطُر
 ُُ ُ رأًةة، . إ ر نِن اذرورِة ھَِ ٍو

 ًِ ِنُِ .  ،ً َنر وا ُ ُدھأو ََو
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واُ داُدھمم وإُر ِمَمذا اھ  ةا ِ . ُ ِدُم
ِم، وَِ م ُم، وأد  ِر راَد ھذه اأ .  

 ذَك ازور ] أي ُب ِ اَدم[إن ِذَر ِون   
َف . ھو إرةٌ  اِد ادم ُواز  ٌ اِد ادد

  ُ ُل ُل َ ن ِدِ وَنُل ا م؟ذا اھ
 ً َس نو ،ِل اِ ن . داٍتن ِو ٌ وُ ُ

 .ا م ھا  ُ دةُ او . ُ ِدُم ذا
 ون، أي اَِ  َرؤُ َِّدَة اِود، ادِد اا 

 ،رو ٍر  ُِ ا دات اِوذه اِدُم ھ م
 ،م ام ُم ا ،دِرَك اُِ .   وُرُن اُ م ن

، و  اد ،ن ُِد  ُا  وم، وِم اا  رامُ
 ل؟َُف اَِو ُِا ًَ  َدو ُِا َُِ َِك أن

دَن ِ تٍ  وَُا ُ ُ ُث) . ورُز٦: ٦٨ .(  

َْت  ٌدداً  ًِن    َ ،واٍت َطو ُذ
رد واوا ُ داِدھراُء . أَُف اََد إو
وَن اذن وا ات،  وُاََُِ ٍتِوا إَإ .

ََُا  ُِدر ا ن ءءَل ھؤ . ُط ُطل ا
ادو؟ أم طُ ار وا؟ أم طُ ارة؟ وُض 
اُب َءوا   إذا َن اطُ ھو  ُدوِر اِدة ا د 

ل ُُء   وُن ُب َدوَرھَ  ؟ و ا  نو
اِع وُةُ ِِم اداث واُردوُن اِِون اذي 

ِج اِا ُوا إ و ،تَذه اھ  واَُر : أن
ا  ھ َُِا .  
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  ؤوُ ارُل
 ُُده ذيا زواِج واوِن ا ِبََِ ُدأ ،س دِب اا 

َ ُ ارُل ؤوا . زواج وال اِ ُر إُظأ 
اوم، أظن أن اَُِ اُرى ھ ارل اذن َُ وَن 

وَن رأَس ا ل أنُر ُ ُُدهرُ  واوُ َ ؤوـزا ل، أو
 روِھن ارى اـم . لزذا اھ   ََِرَ ُدا

، ھ دُ ؤُِن رٌُل  وُُك  ََِ١٢٨ِب ازور 
ُِطُر .  دى ُُِ ،ُُِ  ُُكَو  ٌلُُف ر د

أ ًطُ أن ِ َِ َھَرَ، وأن  َون ازواج 
ا َِو َركواُ ٌلُر ِد َر ُ ،ذ . َُُو

ارُُل اََُرك  ارأٍة َُرَ، وُِِن أوداً َُرِن، وھذا 
 ُط ُر .  َرؤَُل و أن ُ ُدرُ طرذه ا

ـزاموطن، واا ،دا ،ٍل . ل، اَُر َ ُدأ لُ
  .َُرك

 ا م ُق    ُت اوا  طُت ازا نو
 دواَ ِذِج أدواٍر دوِن نَب اِت اََر ،ل  .

 ًن ارل اذن ؤوا إ َطَِِن  م دزُ َ ُأن أ ُطأ
ُ م ُ  ،َدُھمِوَن واُأن أ ِدم واد ُد . نًة أ ر  َل

 ،  ًدا ٌزز ول وھرء اؤھ" َُِ ُد أنأُر 
 ًوُن أَف أ ِرَفَل أن أ ٌددي أوِ . ًوَن أ ل أنَ ل

  " رٍة ؟

ُن "د َء إ أٌص  ر  ِِل ازواج ن، 
َُك اُر ن ازت  َِطق، . فَُِوَن  ر

ھُ اوا . وُن م َر  زواً واِداً  ًِ ان
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َََف . وم َر أداً زوا ًً، و ِرُف  َف ون
 د و زواٍج  ِوُ ِ ِن إ د  أن ُط

  "دة؟

ََف طُ أن َُق وًَِ َِ؟ وُل ُن،ُ أُُم   
إن م ِن "، ١٢٧وأَ رٍُل َش  اد ، ازور 

ؤون ُب ا ًِط تا ربا . دا ربِظ ا م إن
ُروا إ اِم . ِط ًُر اِرس ُ م أنُ وٌل ھِط

 ُبَز اُ َنُِوس آَُن ار ؤ . ًو ََُِ ِطُ ُ ".  

 َِة ُن، أو     نون اددن اذھ  ُد
إن ھذا ازُور ار ھو . َُت ِ  َِِِراِش اَوت

 ُ ا ظا ِِظ ٌزَوُ"ِت ." اَ دو ُُ
 ھ ِِ ِ  زَوُھذا ا   ُِطل"ا".  

د َن ُُن ار َُھَدًة وإد ً اِل، وُرَم ذَك 
 ًِط َلَ ن أنُِن ا ُ وُل أ . ِة د  َقَِ ُ أ دُ 

ن ا ُ أ ُھ ُِرُ ُ ور، وُُِظ، أا َر إ ُ ل أنِط
ر، وَُل َُز اب ُ ٍتو َر إَ وأن . ِرُ َووُھ

 ًِط َِ ن أنُِن ا ُ أ ًء. أ ُنُ ن دً  ًظ  .

. و م ِن ط ھ ،ًل ََ أُ ًُدً وداَق واَطت

ة  ر ذاَت  َا ُِِ ِ ذھَب  ُن ن ا ًُطوُأ 
 ٍَِ .نُ ُه  ََِ .  

َن اُِن أن م ِط ًد مُ وِر اط، أو أن َل 
 ِ د ًِط َِ وأن ،طوِر اُ ل د ًِط

  . اطاُُوَر 

www.arabicbible.com

info@arabicbible.com

الخدمة العربية للكرازة باإلنجيل

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



 15

ون ھل ن ُ . مَ ُِل ُُن َِدِث ن اود  
د إُ . َُلُ ظِِ ا َ ِووع اود؟ د

ُ ََ ُل ء ِء ِة أوِده ُن أُ . ذاوُل ھ ،وُھ
ِد ارب رةُ اطِن ھوذا اوَن راٌث ن "اُك اَم، 

ُطو َذي َِ . ََُُ ٍَم َِِد ر ھذا أُء ا. أُرةٌ 
  ). ٥-٣أداد " ( زوَن ل ُُوَن اداَء  اب. ُم

إن ھذا ازور ھو طٌق  َِظٌم ِون ازواج   
ن، . واُ وُل"  ،ًِط ُت ِ  ، واَ

 ًِط ُتواھ ،ًِط ُتَو . وھ ً ِ وا  أن َِ 
 ٍ، ." أوُدُم ِز وَرٍة ورُزذا اُِم ھَ َووھ

 ِ وسل ا مد، ھو ِ َلھا أن  ُِرُ
داُر ازم واه اذي ُطُِق . ي ُِرب َرم َن دَ 

 ِ ُرُك ذيه ام وازداِر اِ  ُدَِ ،َما ُُو ِ
  .اُم وَس اُِربِ 

ُم، وُن اھُل اوُس اذي  َُطُِق    ُھم ا ُدأو
ي اَوُوع د. اُم، أي أوُد، إ ام ددِرُك اُ 

أ َھٍل أو واِدن،  أن رَِ إ اََدن اِِن، 
 ُن َُِ أن ً َِ، إ إذا  ل أا َرَر ا ذ وأن

 ربا ھ.  

    أ ،ذه اھ ُِوُ ،رٌل آ ِزي ُ َكُھ
 ط َ نو ،ًو ًزوا َ أن ُط . ِطُ َوُ

وِداِر   ِھرن وُِول . أَِءهُ وََِ ،ًِب ُن
َن  ُن   ن ،ِدأ  ََطا َ ن َ َدُِ أن
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دا ِ ُو ِمر دِةإ . د ،نوم، و  ً َِ ُِم
 ََُا وأروا َواِطو َوُو َدَم أ رُ أن ِ ِن.  

  زواٌج ذو ُوَدة 
   ٌَ من ُھَِل اھا ن ،َُھر ُِوُ و

 َن ٍَو ٍَرا  واء، دٍِص أأ .  َِ
ّو زواُجا َِِر  َنِن و  ُلھوَن ا و ،ً

 ِزوا ِِز اَر  ُ وَن أن َ ،مِدھن . أوَ
طَ أن ِ  َِب دوِر  ازواج وا إَُِ َدِة 

.  

   وحُُو ُراه  زواجِ ١٩ھذان ا وُع َِلُ ُث ، 

د إََرَف أن و َ َطق، ون ھذا َن . واطق
ِِِ .  اء اوا َن أزواُُن روَُن  اواِرع

ن َُطَِق . َك ام،م ُْن دى اء أُُ َوق، و َوى
َِب اطق،  اَطِف  اء، أَطُ وَِِ َ إرال

ون َد  ُذ . ون ھذا م ُن أداً َد  ِ ،وع
  . ادء ھو أن  وَن ُھَك طق

ُ ُطُرس،  أ نذي أظل اُرُد اَل أ مُ" ُرذا أَن ھ إن
ج زو ُِق أنواُ  رأةا َ لُرا) " ١٠: ١٩ .(  

َس اَُ وَن ھذا ام ِل اذَن "وُع،  بَ   
ٍَِت أُرى، ط أُوَك اذن  –) ١١دد " (أُِطُ َم

ُرھم اروُح اُُدس طوَن أن َُوا ھذا ام وَُ . دوِن
ُ ًَِزو ًَر وَن َك أنُُِ  ،وع َل ، َدِةَُ ً.  
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  ِوُ َء ُط  ، دوِن  ُن أُ ُِرُ .

 ً ُبَ ِِِدودوِن . و نُ ًوَن أھ أن َط نو
 دِةُ . وِن دوِن نُِ َءَرُ وَن أن َط نو

 . َِدر ن  و أھ  ََِِ ِم لُو  ًوَن أ أن
 َدِةَُ دوِن نُِ . ِبََ ،َوٌد ُھََ دَن ا ُوُدوَ

واََُد ھو اط اِ دوِن ََُدِة .) ٦: ُ٣و) وع 
 . ً َلَ أن ُط  ِِِدو  وُع أ رَد أو .

) و٥: ١٥.(  

أردَت أن وَن دَك زواٌج أَم  ، ذَك ازواج اذي  ذا
  َدِ ُقُ ذيزواج اَك اذ ،َُظَ ِدُر أنو ، َُُ

 ،زواج وا  

  

  : َل ھذه اة

ِرك ُِ َوِر . أ اُب اوي اُِّب، ِرك ھذا ات
ز َُِ ََ ھذا اُُ وِرَك، ز َكِرُو ِ ـزو ً ُل

 ً  . ًوَن أھ و ،  د وَن  ِإ
ُ . أظِْر  َف ُل إَِِ َك ُل وم. ُن وَُء

 ُو ِو ،ا  ٍء ُھ لُ َلَُ  . ُةُ و وةُ و ن
  َُ وَن  ، دٍةٍة و وُ َدَر مَُا ا ِا
 ًد ُش  ًَن  و ،ِوُوُد ِروُ  ا

َ ووَر ا و ًَد . ُدراِن ھذا ات َة و ُش وإذ
ِرُ رًة تن ھذا ا لَر، إَت ا ون ذيا َ ُد

 ،ِِرو ،ََِِ ُُظَت وذا اھ َ ذيَك اذ إ ِِ
ِت. وِرك ھذا ا ،با وع، أ ِم .نآ .  

www.arabicbible.com

info@arabicbible.com

الخدمة العربية للكرازة باإلنجيل

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



 18

ُل اا  

 ِ َظِر  واُج زا  
 ًِوا ً ُم دُ وع ُد ُث لا  َُط َكُھ 

د َق وأرُت إ ھذا . وَل وُوِع ازواج واطق
ُم  إَِس  دُ ُ  ،نا ِإ َِأن أر َ نو ،َطا

 ُھَو "وع ن ُو، وُط أِوََ اَدن اِدم وادد  
  " ازواج  َظِر ؟

" رُِ ون رَا َِء إَق وطُ ل أنُر لِ ھل ُ ن ُوهُ
َب وَل م أ رأُم أن اذي َق ن . ارأُ َُل ب

َُراً وأذ َُ دِءهُ . اُل أُرُرُك ا ذاِل ھن أ َلو
ُ وِق رأِِ ووُن ان داً واداً  ُُد . وأ  ًإذا

داٌِد وا ل ن . ٌنإ ُُ رُ  ُ َََُ ذي ".  

َل . وا َِ ُذا أَوُ َوَ أن َُط ُب َطق ُطق"
. ُم إنُ و َن أِل وِة ُوُِم أِذَن ُم أن ُطُوا َِءُم

ن طَق ارأَُ إ  وأوُل ُم إن. ون ن ادِء م ُْن ھذا
ز َرىُ َج زوو زِب ا".  

َل ِ ُُذهُ إن َن ھذا أُر ارُل َ ارأة ُ واِق أن 
ج زو . َِطَُن أذِل ا مَذا اوَن ھَُ َُس ا مُ َل

  ) ١١-٣: ُ) ". ١٩م

دَِ ٌََ زواُج ھَواا َِِِر ا  

    ،ََذه ان ھ ِِط اروان ا ل وُِط اراا
  ا َِِِر ادَِ ٌدُ َكُھ و أنل، ھ وِل اا  رأ

 إِح اَِق  اِب .  ا ََِن رٍُل وارأة
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 ً َُ َِقرى ا ،س دا  َِ  َُراً وأََدة"َذِو ."

َف وُع ازواَج  ظِر  د َل،  ر دو" ََُ ذي
ُُ إن رُ  ُ ". د ، ِرظ  و زواٌجزواَج ھا إن

 ً رأةوإ ًُر ََ ذيو اھ ربا وَل أن أن ُط . إن
 ََد ارزواجارار اِ ِذَس إوَن أ أن َِ .  

 ن َ ھَو اذي    ا َِِِر ادِ ھ ََا إن
َِِ  ذه اھ َ طُ طأ د ،ً ھذه ا َ .

د  َُ ھَذِن ارَن  ًد ُ داً واِداً، 
وُُِر وُع أن َ وَدهُ طُ أن َُِ ھذا ارُل وارأة 

 ً.  

 ن ، زوا َِا إ ِِِ  ٍكرَ لُ أن و
 ِز  ِرى ذوا و أنھ َوع أُوي ا دأي  –ا

 ةُت اؤوت، وا ُدوار، ااِِ  . ُج أن
رى اَُھ اَُ َرُض  أن وَم  َه ازواج، وأن 

 وُم ِو ن َد  . َ ؤو َل  ُج أن ،سَو
  .اِل ا   إ ازواج

َدا ٌَ زواُج ھَوا  
   وع ِم داً إو ، ١٩إزواَج ھرى أن ا

ذا َِ أن وَن ازواُج راِط . ًرورِة راٌِط داٌم َُِر
  . ُُوُق اود: داً ؟ اواُب ھو ن

هُ    إ طُ ذيزواج ان ا ح اروَن اُذأ
؟ ھُل  ِود ُھم ل اوس ُ١٢٧ن  زور 

م ِ . ُدوا  ُقَِط نَذه اِم وازداُر او
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 ُ واُِذي أُطم اا  ُدَِ ةا َت . إَت أُ و ،نا
 ل؟ أََ َتُ ذ ،َِر ا دُ ن، وأردَت أنطَن ا

ُ  ُُ  ًَت ُِرُع ََِطَ وَر ھذا اوس؟ ھذا
و ٌَُِل َُو َِدِر اِت، وذَك ِطِ وِر . اطن

  .ھذا اوس

إن وَن اِة  و ُ َُزواج وا ھو واٌد ن 
َك اُق ذُ ُ  ،س دِب اِا  ِ ِسِوا ِمظـزأ ل

 ُ ا َك اَل أن و ً َنر مرُداً وأو ًِ ُبِ
واود  رة ا . ُِرُوا إ ام وُواِوا اة

ون د َطُ وَر اوس، وَدَ  زواٌج ، . ھذه
 ه، ان واوا َِررة ا ن دوِرُم ا َت

َدھ  ِتا  ِزواج واوَن اُ َو د ُ
ھذه إدى أر اِل اُِ  . اُو  اِِب ادس

َل ُرٌِد وز،  ا وان ن .  اطُل اوم
ھذه "ُِره، َد أن   َُ َدِم ارِد ُراِھِن، 

ة  ِر َ ارد، أر ذه ار ُث وُن  أول ر
َف طُ أن َُِ : أُب ُؤاٍل أُواُُِ ھو ؤاُل اود

ِِدَن ً؟ ُ أھ  

ةً    رُِ ًَ وَن أن َِ زواجوُع أن ا َل ذا .

. ھم ِرُون ھذا َِدِِمو. ُن أوِدُم ھو ن أِن زواُم

ن َُت ُرُد أن رى ظرَة ُرٍب وھ َ ُووِه أوِدَك، 
َد . ط إ ُوُوِه أطَِك د دُل ٍُف  زوِك

ُم رن، زوُل ُوُرھم ن ُُھم وأِھداَن أُ . ٍ ن
رى ا َرى، إذا أردَت أنُْل أ  ،مِوِھُُو  ُمَِر َدة
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ٍ ون أَم أوِدك ِ َكَََك، . زو نِِز وَنُ د
ون ُ زَُِك ھذا ار، ن ُرؤَُم ُب واَن ُُِب 
. أوَدَك راً، ََُم ِرُوَن أن زوا َُُر ُ  رام

 ز نوھذا وَرھمُ ُز.  

ُوا  اِ أوِ  أ ًوُن اُس  زواِِم ر َل أن ثا
 نا زواٍج . إ  وَنُو ن وَن دو

َِ ٍتن ز دم أودر، وُم . آ م ُقَِط َف
  وع ن اطق؟ 

رُ  رُ وَع َل أن  إن ، ِ  ِد   وَسُ ًدا
  َِة اس طُ . و أنِرِه، ھ ََِن دو َُ رُقا

 ِ  ِب ن رَج ِ وَس أن ا َداً رؤد أ م وَع
س ھو ا  . ِن دِب اا   وسُ َد ر إن

ُ ُرُد أن َل  ھذا ل . ن   ِن
ُِ طر .َ دُا َََُِ طذا أ . ِول أنُ ْنُ م و

  سواذه اّل ھُ ِو َداءَُ َر  ُ ًَد طر
ِِھ . َكَداء، وھَُ وَن أن ل أراَد وٍس لُ ٌد وراَء

ُِ َ ن نر اُ َوھَو أ ،ََِِِ   ن.  

ن، د دوا ھذه    دل ان، أي ررن ا أ
وُوا وَن ِك اس . ارة أو ارؤ ُروِح اُوس

ً واِدَ  و وو   رواََوا ون َزذوساُن ا ًة .  أ
وع م د رؤ َِد أِ اوي، د أط اُوس 

وُ ِلِ ن . ،َُُل أ وُع َن ًل دا" َطذا أ
ُ ھذا اُوس؟ ويَُ َ َرُض ذا اُوس أن َُر ن 

ِر اَن و ِ ِن؟"  
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ً، ادُف ن وِن ازواج وا ھو أن وَن د ٌت 
 َُس ً أن   . َد ق أا لِِ  ُرأ
ھذا َل ََُ َ اص اَُوِِدن  . اُن وَدهُ 

َِزٍد . (و ُ رُد أن ون َِوِد). ٦: ٦٨زور (ت 
ن اوت وَل ھذا اوُوع أُظر ال اِدس ن ھذا 

  .)اَُب

 رَ ٌَ زواُج ھوا  
   ًَو ، ا َِِر اِدَ ًَ ط زواُجَس ا

 ٌَ رورِة وھ ،َوُوع و ِبََِ نو ،دا
َُ ٌ رَ . ُِطرا  ري ورأة ھل واَُن ر زواجا
ذا ُرُك ارُُل أهُ "َب ُو ول، . ٌَُق ََِن

 ُ ُوأ "... َُر طأ د وُ َ وُع َقَد واو
زواُج  ). ٥: ١٩ (اِم ن ازواِج واطق 

وَن زَل اأھ .   أ   ذاَك ھ وَن َك أنِ وُد
ج زو َد أن كَدِوا َ  ط ٌ . َ ن َك أ ِ ل

 َش . ،ّروَك اوِك رأْد أُ م ،رأة ِك ِو
  .ل زوُكِ 

 ً ِِوَ ًأ ري زواَج ھوزواَج . إن اوع أن ا َل
َُن ر د ل ورأةھٍل وا . ُ و أد ھذا اروِط ھُ ُدأ

ٌس  اَر، أي إِء ارن ؤُ . ُكََُ َد
َس . ُرَُ ار ُُِ ،ُد ازواِج ر ًن ُواه

ط . رورة أن َُِ ھذا، ون ھذا ََُل طُ م َ إن
طر ذه ا  ذير اِك ارا  ُكرَش ا أن ٍ
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ردأ ا  ُِظُ .كَل ذ َك أن بُط  ُ . ن
م ُن ارُك ار ُوا ًِ اش َِر َك  ھذه 
 ُ  ،ه ن ًِرو ًِط دَِر ھذا اَ َك أنُُِ ،ا

 ًم  ر ْدُ.  

ذاَت وم، َء بََُ ، وَن ُل ُ ُدٍق ُرَب   
 ِ ِدُمُت أُ ذين ان ا ًداَ َسط، وُِا ِِط

س  . ًرا  ،فل ا ٍة ََد ا ن . دو
 و ،ُا إ ت ھف، را ََا َِِرِز  ت 

َُرِت ا ُ .ِرز ِت م ،نَُ وٍعُُأ ِ وذاَت .

 ً ِِرِز وَد ن أ ُ تِف وا  ِ َتَا م.  

و ا ِل . َس َِ  وأََش َُء ور اب
 ،" ُم َتأ  ً ُرِوُن ا د ِذه ٍ  ُ أ

ذه ا ٌِ َكوَن ُھ أن َ ،ًا د ًَِم ." و و
 ََِ ُن أنُِ َِر أ ٍَ  ِرِهِ لُ َ ِرْد أنُ

ِد َُظُ وَُِ  َ ور ُ ن تِ  رُ  ،با
ِد إٍل ھِّ، أو  اطع ِن ال رُ َن . أو د

 وُ َو   ِو زا َِا َ ط أن ََ راً أنِ
 ُِداُ بَن ا ت اذا ا ُِبطُ ،وعو  .  

 ن َرُ  ُدَك أنرُ  ُ زواج ٍَ ٍَ . ذا
   .َل ُل ن ُو ووع ار َرط ًِد ازواج

  اُل اِث

  ارواُِط ا ِودة
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 ِزواج ُِط اراا  

 ِو رُِط اراس(اا(  

  )اداة(راُِط ال 

  )اُرھن(راُِط ام 

 بُُِط ارا) دا(  

  )اُُوّ (راُِط اُھم 

  )َُ ار(راُِط اِس 

 روُِط اراس(اا(  
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َم أُد اُؤَن ارَن اء َِت رٍز ل 
وِن  زن اَرَق ا د ُ أراَدھ ا ُر اِظُ

َن، وأ َُداً  وداً  اِوُب . واوُھَُن اِؤَُت ھذا ا د
 ُط ِِ ن ُطُرٍق َ ُِوُ َن ،ھذه ا ََُوُ

  .ازوُج وازوَُ أن و واِداً 

إن ُوََُ ا ھذِه ھ ن َرٍُل وإرأة وِن 
 ِِِ ضا ِ ِنِب، وَن ا ِس ن َؤُ 

زَدِوُ تَ . نَو زن اذَن ھ َُ ا ِذه اإن ھ
إن . ِ ،ًُل ن ُل طرٍف  ٍَ رأِس ُل ن ازوَن

 ُ أراَد دة اوِد ان أ ٍدُ ُر إُ تن ھذه ا ًُ
وُج وا زا ِ َ  أنَو ز .  َ ُط ارِت ا إن

 َ  ِن ا روا ِا ُر إُ َرأ .

ووُن ُل ات اُرى رُوَطََ ً ارط ھَن، ُُر 
َِدُس وأ ھ و را ِ وِن إ.  

 ُوط ارا َُ ُرُ داةَو اذي ُھل، اا إ
َِِدو َِِ ن نَو زُن ا ُ ا . ھ ط ارا َُ

اُ اُوط  . ام أو اواُق، اذي ھو ُرھُن اِودة
 ُ د ھ ا ، ا ُر إُ ست اذه اھ

َِدا. و َ ُو وُُ ُر إُ ذيُھم، اا َُ  
َِدو . ُ ُلَ ذِه، واھ زَدِوُط ارِت ا ُرِوآ

َِدن و را َُ ذي ُھَوس، اا داً، ھداً وا . إن
 ََون ُّل ت ارط ھذه ُزَدِوُ ًَُر إ َِ وِن 

 لُ  ذَء واطُب اط أو أ ،َدُ دةِوذه اِد ھأ
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َُ . طرِت ا س إت اذه اُف ھُ د
  .ا َُ رأ ،َرى ارواِط ا ودة

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

َن، . ھذا ارُل وھذه ارأة داً واداً  َُ  مُ ُم دُوَف أو
ُُ  ًَِوهُ  ھذه اراِ اذا وَل ُوِن ازواج 

وا.  

 ُِّروُِط اراا  
 ُ ن روَنُِد اَ ُرُ َن نُ س أن دِب اِري ا

   َل د زواجا ١٢: ٤إ   وثَل اأن ا
 ًر ِطَ .ِداُ َُط ن ،ُُط ُبُ ُثُُل ا.  

َط  ُذا اراِط َن ارُل وارأة، اذي َ أن  ط د
ً، دا ،ًرََ ،ًَد  ُُ أن و واِداً  َوَن إ 

ِِ  ًداِض، وواا ِ . ُ َط ط طرذِه ا
 .  ، ٌزواِج أن ون ِز ٌوَرةُ َكـزُھ ُدھ اُل

 ،ِأ  لطِض ا وِرُ " ُز َكُ ْنُ  ًَو
ھذه ا ). ٢٩: ٢٥ول ١." (ُزَِ اة َ ارب إِكَ 

إن ٌُِ . وَن ِراً ُ  ُُُل زواٍج  ظِر ِ اوم
اَل اَُوث ُ ِ ن ارا ُرُ ُر إ زواِج 

طرذه ا نِؤُ ِنَر :زوج، ااوا ،زو.  

  زواجن ا مظُس اوُ ِحإ وس ١ُورُُم ٧ دُ ،
 ًَزواِج اِء ن َِز ن  ِد ًراَِل 

وِم واة   ر َِ ،رة . ِن ا ُم ُھ وُھَو
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ُُ ھ. ا ِذن ازوَن ُو ِِِ ُوح أُُو لُِ 
 ِِ َ  و را َِدو َُُدُز ِو زُ وَف ِا

  ). ٥-٣: ُ٧ورُوس ١(

وَف أُم ن اِوَدِة اد  د، و أُرُد أن   
ُ ُدهُ ُوُس  ھذا ا  تظُض ا نَم ا دُن أ َط

ِ  ًكَ  َِ را ا . ً  را َإن ا
 َ ل َكِ َِرَ  َك ت َِك ھ  ٍ و

 . ،ٌ رد ، ًدا ھ  َ ََ ُس أنوُ ُمُ
 ٌو.  

 َز ز د زواُجَن ا ن ِِران وإزوَ ََ ن ِِزا
 ُ زاُل  ،ِو زا َِدَد و  أ  ھذا ، ن

 َ ً رد . ، َمأ ُِن أ ًِ َم دُ أن ً 
ِ ِءَرُ ن َسو . َودا ِرُ َمُف أِ وَفو

زوٍج وزو ً َسراد، و . نَِؤُ ن زواَج إن
 ٌ و ً رد ُ لُ َُدةوُن و  داِرِِ ً أو ًوَ وُن

   . ،ا َ ًداِ ُ نو ًو ًل إُرَدى ا َن ن
 ُِس اوع ن  ُرأةِت ا وإن  ،دھ ، َ ا

 ًَرَُ ًَ ِد وُن ،ً ِنََِ د-  ُدُا د
 ِ َ َُ ًرا ُز زُ ذيا ،ِزوا  روا

  .اض

 ،ٍ رد ٍة رِة  َِزوزوِج وان ا لُ ُبواِظُ د
 َِ  ٍل ِت  ووا ِواُ  ذاھ ُدھُِ ،

ِ  ا . ِ ن ِنَ د ،ر ٍتن وِ
اض ِب َوٍل أو ٍِل ُن، ون د رِِن ن 
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ِ َرب وا َ ٍمَ  ِنو ، َ ِوُ . ذ
ا إ ُھِ نِرَ ،رَر ا َِطر  ِنِرب، و

  .َِراِن ُر ًُ ًَو ِ وَو ِ اض

  ً رد ِرَن، إَرَ  داِر ُِ ن َنَرَ وُ م ن
 إ . َِو ِ َدِةوُط اَم ِر ُ ا طرا ذه ھھ
 أن ازوَج وازو ََدِ راُِطُ ارو َ ، و. ازواج

َ أن أول أن ھذه ارواِط ارو ھ أُس ازواج اذي 
س دِب اِا  ُ ُ َط ط.  

  

ِراُل اا  

  راُِط ال
د  زون إ راِ  طَِن ارَد   

زاِن  ھُِ  از رُ ور ال ا ُد أوأ ،و
َس د" َدًة دأُ ازوِن َ ارد َول، . ال

  ."ُن  واَل. إٌّل أو ُھم

   ً ُد دُِ ط اروان ا ٌدو وال ھا إن
 ،ًداِداً وا ُِِ نَا  ِلن ا ُُ ُ ٌأداة ُ 

َِِدِو .ا َ َدةِو د ،َ َنِؤَُ . َ َُدةووا
ُذو ُِ َ ل ،ِِ ط م  صُذا . ا

َِراَءِة اِة وا  ً و ربا َ ًو ِ َك أن .

ي َ َ ا ،واطِ ال َُ ھ ذُُِظ وُ ذا
س دَب اِا َُ د ِِوَ عِة وا.  

َك ال  ِوَدَِك، وأن . اُر   ُُ ازواج
 ذُو َوَُ . داةُ او اُھم ھُل أو اوا ُط
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َِدِو َِِو َِِذ َداِن إزوا . رُم اظُ
إن َن ِن . َُر  اظم، و طُ اَش  اور

 ن و ھن، ُر ن ار وَف َُر 
َُ .ا    َرَحط ن ُسوُ  ُ ذا زيِ

د  وُن ِدَِن ِ ، وُُ ). ٢: ٤ورُوس ٢(
ال ھو . أَء ن  ُ ،ِ اَِر  اظم

َِ  وءء ان . إ ُروت ا ،وءا ُِ َد
َِ  را . ُط ،د ٍلإ َِطِواو  ا واُ

 َِو َِِذ أداٍة إ ِوُء إ ُل و إذ ، وُت 
َِدو.  

   ُ  لُس اواُف ا رُ" ،توُذ اُء وأطإ
ارل، وار، واطِ اِم وارِت واول 

ً، . وٍر ن الُُِر ھذا ارف َِِ أُُ." اَُرى أو
 ُ  كَس ُھ"لدم إ ". ،ُسوُل ا د" ُن

ُن دا ًواَل، ون . ذا ُر  "َس د إل،
ِ وٍ أو طر ٍواَل؟ واطِ ام؟   ورَق ھا

  رت؟ أم ول أَُرى؟

ال أً أن ُھَك ِن ل  وُل رفُ   
ًة، . ھ اطُء واذ ر ٌرأةت إَ"  ُش َزو نو

َزَرِة أز، وأ أدوُر و َُذ ِرَن ً دوَن أن أَد 
 َ أر ًر".  

ر أَك أَت وزوَُك  زَرن َُِدن،  وََ ُُُِ و
ِِز ا َِطِِوا ل إٌل، . اَك إوَن ُھ 

َِ أن وَم أُد ازوَن طء أو رِل ارة، وأن 
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ِ أو ِذھ رزوُج آوَم ا . َُُِ ُِر ًأ
  ً دراِن َز ال إ وِن أُد ازوَِن أو ِھُ 
َ إَرٍة ر ِن أِرُ ل ورَن . اِرُ د ًوأ

 ًَ وُ َُروُن ا ،تإ . ُِر د ٌتَك أووُھ
ُِل ال إ وِن واٍِد ن ازوَن أو ُِھُ  دراِن 

 د ط، أوَِز اِ  ًوُو وُن  ،راِنِ◌ِهدُ
  .َوَِ إرِل ار

ِ إرِل   داِر أھ ٌ ُ ل ھِل اِإ ََن طر ذاِ
ُة ن َُرِ اظ  ، . ال ُرُج ا د

 َِرُ ِلِدا  َََِ ُِر ، َتَك إذا َوِطُھ و 
َك ُِرُك َ . وھذا ُن اَُر أ . ًوٍت َطول ر أ و

ن م م إُل . زوََِك أُوراً  َ ن ِكَ 
د، وَف رُِ أت ُ  َََِرَِك   ٍل َِكإ

  .اُُِ ون ُرَج  وٍت َطول

 َظَُ لوَك اد وُن  ،لَك اِ ْنُ م ن
ِِذَِك وَدو  . ِن  ِلََن ا َن  نو

َن إََك ٍل دراِ، وأن . ِكَ  ُ ن أنُِن ا
َُك ن اِل  ِن  ُ داة اذه ا َ َكِزوا .  

   ل، واطَدة واِواِد أو اِواَن ا ِف اِ 
ق، نََ  ازواج  ر َدة أنوَد ا ِداِ ُذ  َر دُ

 ً ِنَرا َُ . ُقَِ َرم اِب اِواِ َُھذا ھو أ إن
. رِن إِ  أَرَ ََ أن َِرَب ا. ِ اض

 ًَ  زوا َِن ا ُلََ دوات اُر اوُ ُل
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 ًَداةُ . وا د وُن  ،لِن إَزودى ا ْنُ م ن
ِ ِن  ِل ِھ ُ ھ دأ ا.  

   لُل اِ ُرظنَ  لا  . وھ ُدھأ
َُض ازواج ُُُِ  أن وادا ََِ دِق دوِن . اِدال

اُل اِ ِل ال ھو . اَُد َوَل وُوٍع َُن
 ً ُست –اَك . اَدَ أن ًِدا ِ  َتا نو
إ َُِلا ذه ھوُن ھ  ًِ نُس . ل، ووا

. أٌص روَن ُ روَن راَِ أَم ات. َُُِون

وُھَك أوَك . ُ ِم، اُت ھو أٌر رٌب ُرِك
  .اص اُِون، اذي ُ رُوَن  ِ م

  ِ رُا ِِدُد أأ ُُِرذي أدوءاً ار ُھل اُرو ان ھ .

َدة،   ُ َت وٍم ك؟"ذاَتذ َسأ ،َُُوَِ رَك اد َس "

 ،ِد ب" ً ِك وُلأ ِد . ،ً ُهوُن ا د
ًِو ًدوُن ھ . َدھ ،َ ً ط وُن د نِو

َ َنَ  و َرھرَ ".  ٍظظِ ُف ر دَ نُ م
 َُن َرُح و َََظِره. ارأة و.  

 ًن إرأة ن وَذج اه ا اِد ،ذا  زوُ َتُ ن
ل اُطُرق د وِن ِ  . ً أن دَك َُِ إل

َِ ُ . ُُُِ، ا ھ أُل  إلھو أن وَن 
أن ُرا را ًَِ، وَس ُ أن ُ َ را 

َرا .لا  َُِ إ ًُر داُ  ُت.  

   نل، وِل ان أ ٌل وَت ھَر اا
 ُ َكد أن ِ دلوإ ِ . َكُُِ َكُت زو ن

َك أَزِّ ،َذا َُُِك ُرودِة  أ ِ ذا ،تِ ٍر
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َدةٌ ن زو ُُِ ُذِه اطر، . اِر اِت  ت
" ََ  مِن ا فِ د ب ن ِإ َُِ أن َ

  ." ا ولذ

. وھذا ُن َواَُل م، َرت وُطُرٍق أُرى  

ون،  ا َِر  لن ا رىُل اُر ھذه اَظ دو
ون ا . وإِق اِب ُِف، ورِب اط َِ اَد

ََُ ،ُر اَُ، وَوُْ اِد  اِف، ُِر  اَْو
 . اََب ِن، واُدوع، ََُُر ُ إراٍت وإت

ِ ًُل ِواَِط . ِرى، َس ُھَك  ُ دِم ال
 ً َُكوُن إ َكَم ذرى، ورُل اوت وارھذه ا

َط . ِرْز ُ ل ء إِ "َل رس ازي، . داً 
ً، إَِدْم ام  ُرورةوُن ا َد ". َلا إن

ل، واٌء أَن ً أم إ  ،ًِطُب داً اَِت ا.  

ًة إُ ر َِفَ ت    ر ِطا  ِذيَُل أد
 ُ  ٌ و َِر َو ُ ُقَط . ا وطَو ا َم د

ِوطا  ة و َِ رَبّف وِر اَ  . وُتا َُِ
 ،ِوطرَب ا َد أن رًةَُ َلو ، ِر ٌط ُ ُد "وأُر

َووا ن ا َدر ق ." أَطُ ٌت َطَر نو
ا  .ا  َرَح م ََُق و  ُذُ . ط  

وٌَ ووَن  ن ال . ن ال ھو ت
 ت، وَ ت اَِا  َُُد وِ ذيا َو اھ
وُوَن  ِن ال ھو ُُ اَد ورُُ اُ راُِق 

َُوَت ال،  .ا َو"َِر َو ُدأُر ". ََو إ
 ً َنطَزاَد ا ل ،فا  َطَر  دھَرِة وِ ُذُا
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 َُ  ُبُطَم اَِ و . وف ھا ِ  ن َأ دذي ھا نو
ََدا ت اِا  َُذي أراَد وا َا . ُطر

ا   َل"،ِر َو ُدٍت " أُر وُل َن ُ و
ز ھذا ھو َْرُُ ." أُِرى، أُرُد ُھدوءاً  ًِ اف ز  و

َِوطا  َِِ.  

  ِر

َُ  ًل أ ،لُ  ط َس ُلط . ا َس ُلا
 ًل أ ،لُ لََُ  . ل ،لُ  ط َس ًُل إذاا

ُِ وٍرُِت وأرِس اأ  ِ ُرَُ  ًُل . أوا
إ ُ ُ أَو ِِ َوُ  ًل أ ،لُ  ط َس وھ .

ل إنُ . واُل َس ط ُ ل، ل ُ رُد اُس أن َُوه
 َ رُِل اَ ذيا َ ُرُك ورُُھذِه ا" ًِ ًِطن " إ

ِ َطرٍَ أُرى  ت، أورَ ،ِم ُو ا را.  

  ُِل ال

ھل "راِ  واٍت طوُ ،ُت أُل ازواج،   
 َ  د  لا ر ت رَق وَ؟ُِ " دوِن ًرو

 ًواُب دان ا ،ءم"إ ". ن رُت اَطذا أوھ
 ًِزواج واِء اؤـزھ ِ وَنُُو ًِ . َُُِ ت ن

  ُبُت أطُ ،ِ َ من ا واو مل أا
 َ ِمدِم ا ُد ب ا ً راِ ُ أن

ِِ . ُبُُت أطُ ،ُِِد ل ً ِنََ  وإن
 َُ أي ُ ً ِن د َد بَِب ا ً . دو

ت  ال"أََُت ھذه اَِل  طُ".  
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ُودر واذه اُت ھ ،نا ر ُت . وَد إو
 ،ًوُُ رل ال اِ ن ًَُِ َنر ن َرَأ

وان ا ُتَا  بَ.  ل؛ِذه اُض ھ مُوإ
  :ِووا أن ُُِظوا  إذا ت  ُو ًََدُم

ُ ،ًََُر ارأةُ َِزو ِد ر ُِن  :دم اھم -١
ُط ُ ٍُ وٍرُ ِِن ا َِ . ًا د ٌروَرةَ 

ن ذھ  َُزاُل . ُ  ِدي أي اھمُو اطل، ون زو
 ُرأُ اردة  ل، أوا  . لِ ل أن دأ  ِطو

َ  رط، وا َُم ذاُ ُِ د م وأُ . أووا
ن ذَك ھو َدَم اِع اذي  ًَِ أَر ُُطوَرًة، ھو دم 

أ  أ َُِِك و "ون ازوَج ُوُل َِزوَِِ، . اِراث
وھذا  َِ زو أن زوُ   و ". ود

  .ُب اطل

و .  ًَذر أن اَل ھو طٌء وأذٌ . دم اَُدَرة -٢
 ،َُزوزوُج أواوُل ا د"دا أِطُ ن ً . َرُفَطا أ

 ً ِطُ  ُرِوب. اُ ُ و أھ ُُ  ّلُ ". َن ن
 َِ أن َِزوزوِج وان ا لُ  َ ،ًراِ ُلا

َف ار اُك ارا َِ َ ،قطرَف ا . نو
 ُ َرَِز ا َك أن َن وُن إن  ،ة ر لُ َرِدَكُِ ُ

  .ُھَك إل م

َل ُن أن ارأَة اُِ أو  .ارُك اُِس-٣
: ٢٧أل (اُِ واء ا  ُِوٍم ُِطر ھ ن 

١٥ .(َُ ِنوُھو ُھِ ُءُل وارا ،ا . 

َد . ُص اُِس دِ إداٌد ُ  َُِل أرٍ 
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ِوُ ُسُِوُم ا وُف ،دةد رٍةِِ ِِ . ُل ذا
أو اُم  ٍَص ُِس ھو أٌر ِ  اُوَ، إن م 

 ًَُِ نُ .  

٤- ِِ راِفا  ُلَََدةاِو ِرَزوِج اذا . ا
َن ارُك ار ُج راِد أَِ  ،ً أن ھذا ھو 

ََِا ُِ  ِ ٌسذا. ان ھ ْفَ  . رذو
  ُ ،نُ َ ،زواجا  ًداِِن واا ََو أو ُ أ

  .زاِن إَن

  أِد -٥ رووا ، ِطا ،دل اا
ِِ  ن أوَزوا .  ن ،لا وُن ھذه ھ د

َ ِدرا َل ل ھذه اِل أ . َ لُِوُل ھذه اُ
زوا ِرج ا َدًة ،ًِطو ،ًد ،ًَد ُرووُ أن .  

٦-  لا  ً ُِر دراؤُ ل اِا
زوا ِا.  ُِوَن ا أن ًِرَض داَ َك أن

وھذا ِ . اد ھ اب اِن وراَء ُُوَِ ال
ٍل ص د وُن اُص اذي ُُب اُل  َُم 

ُلَ ن ذاْن ھ .  ًَ َرؤُ ن أنُِ ل اا
ن َن رُك ِِك أو رِ ََُك   ُن . ال

 ، أن َد ن ُُِدهُ   أو ط لِ .  

ِِ وٌلُ  

ا   ُِواِِق اِل ھذِه وِرھ، أ ًونُ   
ا ِرزة ھُز . ا رُ ُھِ ِن أوَرن ا ٌدِوُن وا إذ

. ذا و  م ر. إھِِ  َُ وَس  ار
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د وُن . وذا َ م ِة ار. وذا  ُِ ر
 لَوُن ا ،ا ھ ُِا َدم ا ھو . ِھ ذدة اِا

َر ُ رُد أن َُ اروَن ، . ھ اَلّ  ُ وُع أن ُُ
إن ھذا ام ) ١٢: ٧ . (ون مَ ُل ھذه اُُور ُم

ر َ ال َن زوَن ُ د وع مظٍك . ار لُ
َز  ار، وأن م ً  اُ م  أن  رُ

  .ار

ِد    رُ  ُبُن اُِ ل لِ ُة د َكُھ
 ن َِِب اوب . َط وھ  ُا دادي اد أ١أ :

."  إن َن أٌد ُِوُزهُ َ ،ٌطُْب نَ "، اذي ول، ٥

ًة َد اُرى،  ر ِ وُلأ  ُدَِل"وأَذا أ ِرُفأ  .

وُزھأ  ًَ ُجب. أُأط أ وا، وھُُأُط  وُل َتوأ ".

ووَف َدِھش َف َُر ُ أن ُِط ِِِ ًَِ َد طُوا 
 ُ ذه اھ . ؤدُ د ،ذاِ م إُُِت إ د مُ ي

 ن ًَِ واُُون، أطَ ذا دروَن  ُث.  

  َف واَُل  ٍَص ب اِراس
ُھَك ِط أُرى ُر َف َُل َ اص َذَ◌وي 

ب راِس اُِس . اوُ ُ دُ ا َذه اھ إ ِأ
واُُت اَِ وا إِ ًَِ أُ وُد "ووس، 
وُد ارب  ُب أن ُِم ل وُن ُرُُ . ًوت

 ََوَدا ً ؤدُ تا  ًوراَُ م ًِ َِ
 َِِر ًو ُ مَِطُ أن ََ نِِوُا قن . ا ُواَِ

ِراَد مََُِد ا س إِذإ ) "ُوس٢و٢٦-٢٣: ٢.(  
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ُ أُر اطن، وھو   ،ِب ٍكر ن ً زوُ َتُ إن
ُ وَدهُ . اِ اطن وأَت  طُ إرا َُـزوٌن  ز

َرھر َرهُ أور ط.  

َك ِر اروح ون إكَ  ََ أن َط َ ،َُ ُط  .

ورةٌ ُھُذ روح ٍر ُث َكق. ُھرر، واا ،وَداا .

  ًو َبُرُك ا ،ذهروِح ھِر ا ُك  َتُ إن
  ِء إ رِك ار ُ وَفس، وإ  ًَُو

 ًا رُ ُُ ا ا ُ ُم دُ ،ُُو . َد ب ُسوُ ُر ذُ
 ربتَ (اب ) أي أُِق اُ ذاھ ن ،مُِ ب أنِ  ُ 

  . ، و َُُطن

 َ َِكإ  ُسوُ ََ ة ُروِح اِ ُق طُ 
اراس، َك أن َِر داً أَك د وُن أَت  اص ابِ 

وذا، َك أن  َ َوع . اص اب اراس
  ل، ٥: ٧ د ،" ٍذَك وِ ن َََا ًِرْج أوأ

داً أن ُِرَج اََذى ن َن أك  ُرُِ ". ِن وَن أن
ُِ ِ ن أن ََ َُُ، و َُن   أو ََذى

ُ ُھَو اص اب اراس اذي ُ ُُوُس إدراِك أ.  

 ًد وُن دى رِك اة   ،را ِِا لَا
  وع ة ُ َو أنُھ ،د أو  ل

و) " ه، م َ وَن ذا ونإِْر ُم  أ"اب، 
ل َف  وُع  اب ھذه اة ). ٣٤: ٢٣ 

َ رُا َِِط آو ،دا . ذهھ  د وُع َن ن
اة دا ،ِل طُ أت أن ُ ھذه اة 

رن اُ م ن ِك؟ِِزو َك، أوِزو   ًؤو رُك ا
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 ُِ ا  أو ا دأو ا ل اب ا ُ
  . ،دھََْ ُل َُك ُم اُِزات

ُِل اا  
إن َُت أَت وزوَُك دُ أود، ِ ُُُِل   

ِد وَِك أَت وار رُ ن رَل أطا كأن . أ مُِن ا
ِة  د وِدُُو ِرَفَ"لت إوُ " َك، وأنِِ 

 لُ ًَص و ُ . ل ھِت اوُ َدىإ ،ً
 ً ال  ُر أھَا َُوا وھ ،زوزوج واا . مُ

 . ن ُِن َِس اداَرةُھك ُوَُ اب واُّم، اذا
 وَ . ً َ ً اُط َن ھَن اُوَن َ ل

  .زوٍج وزو، وأوً أُرى ََُِ اور َواَِدن

َوًة  ذَك، ُھَك أ ًوُت ال َن اھِل 
. ء، امَ  اَت، وھذا َدَواَكأي اُب َ ا: واود

  ٍلط لُ َ ً رد َلِ أن رورين ا ُد ،ًأ
ِ ا َ َلَوا ُج أن ًَدة، وأِ .  و

ََ اء وات أن واَوا ِ َم دوِن ُووِد 
. اھل ُ  ذاھ ِ  ِ ُ "ءا ِ َِ " تو

ِأ  ًَذ ُهوُ.  

  َدوَرةُ اَة
ر طَرًة َُدَرًة ُؤ ًَن َِ أث وََ .  ٍثُ لُو
ِدأو َ نِء َزورُ ِ ن ًُ ُلُ . ِةدورِة ا 

 در اآ ًُ ِو ،ِأھ َ رُعر ِ َثُ ِ ،
  ِِ رَُث اُوا ،َدأو  رُ َِزو َ" شُا
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ھذا ِ أَك . َل و َِوِدـزد ُرُك اوُد ا" اِرغ
َ  زوََِك أھم ذا ََُُر ا َُ ِ .ِك َ زوَِك

  ،ِرھإط  لِن ا  َل َك أن 
ٌََب آر َوِن . َِر َطو ًَد أن َُر اوُد وُِدرون

ُ إذا ن ُوراً و  ھو أ ،ً وأو ِزوزوج وان ا لا
ا لُ رَرُق اُِرىُِت ا.  

 ًَل    ِد أووا ِو ًط وَنُِرَ ھلن ا روَن
ُ  ُو . ارك ار  ،ًا د ًراِطَ وُن د ذاھ نو

اود، إذا أھَل ازوِن ََ، وھذا راً َ ُدث، 
ُد اوُرُك ا دـزواَُِط ِن  لزوُر اُظ ،ةا إ

 دة   دوُ  ُِن أدِرُو ِِ َك . إوھ
 ُ ھذه ار ،ن ازون   ت ازن ا ُرا

 َود ووِن اِطُ ِِ  َِن اُِ  . إن
ِ ُدَك َزوُ َلذي اك، اِِز زواز  ُدَكُِ داة ا

  .ُھَو أھم  ٍَ ِكَ 

   

 اُل اِس

  راُِط اِم
   ُ  َط ط َدة اوُن ارھ ُؤم ھوُم أو اا

زوزوِج وا . ُروَن ُ   َنرُل ا موَم اُ إن
ذي ُراِوُد د وُن ِِب ٍص ُُر ذَك اور ا
َھِ ِذ . مُ ديَم اول أن ا أن  . نو

. ام   ط اء، ل  أ  ًل اَِم

َِ ِتزن ا ُرُد ا ؟ ُھََُِ َُُِ ل . ًأ
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ُن واُت، دوَن أن وا  إذا وا َُِن  ُج ا زو
 ً م . روَ  ِنَُِ ُر مُُوَن أَِ ،زواجَد ا نو

روا.  

َت ةٌ وأَت  ،ًِطَب  زوُ اب  زو ،ً
َ" ُت، . أن َص ن ان ض  َكَل ذَن أ

ِإ َ َرُض ". ،َُب زو" ذاھ َُ  نو
َل ِرف اطل  ُط  ُن ن؟ . ن ِ

َِطٌَ أُرى ن إِح .  َن ُ إ أن ط." اطل
 إ ًِ وُد م، واَِزوج اُف َدور ار وم، ھق اطا

زودوار . واا  ب واَق اِواُ روري أنن ا
ِ، وو ن ار   ُ لُ ُط طُ ت اُؤوَوا

  .اَر  ،ََُل أن ِذا راَر ازواج

 ًُِ أو ًَُِ وَن أن َِكِ ِر  َكَِِ  .

 َُُِ تو ا  ًداِوا ُُ ن، وإنََُِ ُُ ن
 ًَ ا ،ََِرا ِم ارو اذي  ُُن ھذه  ؤُ

و اس اذي  أِِ . اوَدة را ُُِوُن إو
داِن اد دُ وَف ُ لُ  ُبر ت اؤوواُر وا

ذه اھ  . ُف ا رُ وَف و را َُِإ إن
 و ،ُو ُِو ُِداإ  و ، دوا  و را

 ً ُِ  رىُأ  لُد، وو ُ لُ ُدرُ.  

ن رَِ َ ام أو ُؤم رُِ إ ذَك اوت إ  
وِ َرة إم ن . د َر اُس ذَك َِل اة

 ،ُھ نَِ" " م"و ". ِنرَر اُِا ِا 
 ً  را أن ر ّ ،زواج نُ نُِدُ . ا د و
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ت ا ن ھذهة، و  ظرة ةُ . ھذهِت ا د
ِا  ًا دِ ًَ . ن م تو ًد َك وُزرَت َق ھل

اطِل ُدُِوا ُھك؟  ا ِت ٌت اُس دًة 
 ُب أن ،دون ا َروَن اُُِ واُرة، و تذه اھ
  .ت َُر َف أوِدھ اذن وون راض

   ذه، ھل ھت ا لُ ِن مھا أن ُ ذا
زوزوج واَن ا ما  . ،ًداُر وَ د ك

ون . َ ُرا ًِ، وَِراِن ھذا ً، وُم َ زوك
ِدكَِو ُم وَف ،كُر زوَ د . ن رُت اِ د

  وَنُوُ د مأ ،ذه اوَن ھ رُ نِو زء ار ا
 لُ َل  وَنط ،مِ َو ربا َ َدٍة َ ٍَ

ُوت ا .   زوُ ٌصَ ھذا إن"مإ".  

د أَ ا اوف اوم  ام، ِن   
د زات ُِ .  ُِِن ِِ وُن

ِِداأھ و ،َِِ و ِ  . َج زو َد أن نو
 ُُو ُِإ ِد ري ٍن ل ُوَن أنَِ سَدةً . ا 

 ِداِ ازواج أت  رى ات، ون َد رٍة ن 
ت  ن ا ٍو َ ُل َك دراِك أ ُدأ ،زواجا

ُر ار ن . واِت رُ ،ذه اُر ھَظ َد فَو
ُب ذا وَف أُر . أ أُِد أ م ُد ُن"ازواج، 

ُ َ وٍَ أُرى ن اِت وات  َرٍك  ظَ
  ."آر

   ن ،مذه اھ  نَو لُِق واطا ََد أ
اَََُ اُِر وُل أن دَم ام ھو ٌب ِء 
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 ، اوا ،ِطُ أن َِد  ارات اََُِ. ازواج
ق ط وُب اواع اأ  . َكطُ س دُب اا  أ

ً واِداً طق، وھو َس دم ام، ل دم ا، أو 
زوا ِا . ُو ،را  ِ زواَجا إن ،ُ 

ُق ار و   طُُب َك أن َش  َرِك ةٍ  طُ 
ِ ن نرا .  

  اُُول

ُھَك . إنِ َْ م أو اُؤم َ أن ََل وم اُُول
ِد ُُو ِ ارِك ار رُ َك زواجا  رة وٌرُأ .

ٌج درِ ون ار ن اِس . رُك اُر ن ر ذُ
ُم َد ازواج، ِطوَن َر اص  وَن أ ُظ مُ أ

اُء ٍل ص . ا اُِ  وُ  ََرِء ِم
ُنُ َن . ھن اوا َن  ھذا اَرك أ َدَر ٌتِذ نُإ

 ُ زوج ذيب ان ا ل ،" ره ،َُ زوَد أن أ
ج، وَف ." وأل ُ اب اذي أُرد زو َد أن لُرا إن

  . ً َ ھو َل ازواج ون ر

س زأُ ن اس اذن ووَن أم ُرون دُب اا .

 ، إر ا ُُو  ْا"ُر ا ُ لُر ھِ َدهُ أِو اِ ِوُ
 َُطَُر . روَن اُُا راً أ واَُ ِدُروَن أن ًم أُ "

) أن ). ٢٣: ١٣إر ُر  ُ أ ََدَر ِس وا دَُب اِا
  .ر

 ُ أن ُطَق ضَ   ُِرُ س دَب ان اروط،  وا
 ُرُ دھَت . وُ ة، أو إن دِ ِر ًَِت راُ ن

ر، اُل اوُد ذا   أن َ َكِ ََر أن ًَُِ

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 . ار ھو إذا إََرَت أَت ورِ َُك اوَدة اددة
ُرُ دةددِة اوِل اِ   دةد َقِ  لَو 

  ).١٧: ٥ورُوس ٢(

ون ِر اِ أن . ِء اِوَدِة اددة، اُس  ُرون
ُظن أَك َطُ أن َُر ر ََِك، ون ِر اِ أَر 

َك إذا أَدَت رِ َََك أو أ نُظ ر،  أن ِكِ َكر
ُا لُ وَف .  َكَ دَت َك وأ ًر ُفَِ وَف

ن اِ أن طَُب . ُوٍَ أُرى ن اِت واِت
  ت اِت واَِل اَ أن ًَِ َكَطُ أن  ن

  . ََِك رَُك ار ط

ز  اِت أو  رُ  ،نزو ِا  ُل  د
َر . ِطِق دِم ام دُ ن ٌل ن ا وع ذاھ إن

َُُد . زواُِ ذا ،مت اِإ  زَتن إذا رو
 د َن  ا َِرة أ َبُ ؤ .َِ ًِراً 

ود أََر راِِ  ام واذي َدهُ  . ،ن ُِره
أ ُوَف ُواُُ ُِو ًَ اِظ  وِِ ا، أطهُ 

َدة  ً رال، . ا" َك   رأةا ِد ُ . وذا ھھ
  ." اِر اُ كَ  الُ ل ھذه

ون َف أِرُف َ أ ََِك "َب اب اُؤِن، 
ُذ ور ًء واُْب . دِ أُُِرك"ل ارا، ." ارأة

إُب . ُ ً ل  ات اُ رُد أن َِدھ  ارأة
 أم ً ت روواٌء أ تذه اھ ِ أم ً ر… ،نوا

  ُث رأَةأن ا نظ ت ان ا َرىُأ ً ْبُُأ
ن، واْل .  ارُل اذي ُرد  ذه اھ ْر إُظا مُ
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وإن م ُْن ھذا ارُل، َُم  " ھل أ ھذا ارُل؟"ََك، 
أن وَن َُ َوى ال اذي ُج أن   َُِظُر 

  ."وَِ َُك

 َ َ َكِ ََر ِرُف وَف ،ِوا ذاَت ھإذا و
ُ ش  ِرُف َك  ، . َدَث  ذاھ ، َِ .

َِرِذا  ُُ ن، ورََِِن اَُت ھ ذاوھ . د
 ََا ا س ا  َدھ َُبأن أط ِ َن ،َِِزو ُت

 َُا . ِ ر ذيا َِد اِوَا  ظرُتا ِو
عٌ  رُ أ نُظ أن ُدھن أُرُم أ ِ ،ً . َكن أ ِم ر

 ِن اَھ ً ر لِ ْنُ م َتَإ د ِدَك  نَ
َت ذا ادأ ر َكأ دُ  ،ِِك ِكرِ َِك، أو َِرِ.  

  َكََذ زات اا ھ  ،َكَ لج، ا زو َد
زوَِك  اِدا، وََك ُرھ، أو ِك ر ،َُرَك 

 ًأ ُ  ة؟  ًدا ٌلٌت طوض وزواِج ا  ِ د
وذا ت  . َُدرَ أم وَن  ذَب واُِدُھَ ر

ازات اُ َت ُُش ؟ وم ن ھذه ازات  زاُل 
  زاُتا ھ  ،َكَ ْلإ مُ ؟ ُّ ُرُك ارا

رَك َِك إك؟ وم ن َك ازات ِ  َك ا ذَت
ت اُُِ َك  ل اُ ًَِ ْبُا مُ وم؟ا  َكد زاُل

ُم اُْب  ًت . وُ وَِر  ُرِ ِك
  .اُِ ُب ر ََِك وَِر ُك

 ُذا اُف ھؤُ دى ر ٌط ،ور ِدْك ُوودُووردُدب، ا
 ،ھإ َُطد أ ُُت إب، وَأوراِق ا  ٍلَ َدُمَُ

إن م ُْد ر ًن ُ  َت "ود َُِب  وِ اّول، 

www.arabicbible.com

info@arabicbible.com

الخدمة العربية للكرازة باإلنجيل

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



 45

،ًِ " ،ؤال اُد ا ا ِوا ذي "وو ان ھ
  "ن ار؟ اَدَ 

ْق ھذا اؤال ِ َك و زوِكَ  ن طْد . واُ م ن
ر ًن زوََِك ُ َت  ،ًِن ُ ھو اذي اَََد ِن 
  َدت؟َإ ا َك ھَُدَت؟ أم زوَن ا َتل أر؟ ھا

َِداا  َُ زات اداً اأ .  

مِِطُق ا  
َُدَِك  و ِواِِ ام، َُِظْر ً إ اِطق 

  ام ا.  

ً ُھَك ام اََِدي ت . أو إن ،ِزواِج اا 
 ُ ازواج، أي اِس، َِ  ً أن  دا ُا

ُل دَ  ُ  ،ون ١٠ھ  %ن ا . ِنُ م ن إنو
 إ ُ ُل أھ د ،ونَُ أن َِ  ً ُدا ُا

ٌر ن ازت َُُ اوم ب دم ام %.  ٩٠
ُ، إن َن . اََِدي ُ وَف ِدّيََم ادم ا ن م

ر  إذا ،ًوداً أُوَ َك إِ  ِزرن ا َتَت أ
  رَك ارَت اك؟ وإذا وِ ِر  ِزرا

  وِط دارِة اھَِك؟

َك او ي أٍر "واُ ھ . إن اَم َِ ٌ ُم
ُر  إذا َن ھذا اُر أّل أو  رُ ِِ ن ن اُ َرأ

 ًوُرَو ،ًأو ً  أھ ". َطَواٌء إ ،ٌمَِ د ُو
 أم َدھد . ُن أنُِ َك ،زواجا  ِنَِط إَر َد أنو
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ھل . َُِم  ً ٌ َف ِ و .َظَر دُم ام
 ِ ِر َ رَتَك و َقوع؟ووَل ھذا ا َك  

ُدهُ َُِ ھو َف ِرُف َ؟  َراٍت  دُ رٌر آأ
ُل ال اطر ا  ِرُف اوت ُ ،دةد . ُ

ِو ِر َ  ُسِ ََُُو . ،َ ِرُف د
َو َو ًِرُف أ .َق وو لوَل ھ لِ ُا

ِ إِق ال،  َ وَل ًزواُج أَدُم ا د ل؟ا
ِِس إِ ٌقوَذٌج د ُرَظ.  

ُر  ُ ِطق ان ا رىأ ٌََط د ھوا ِر َ  إن
ذا ُرُد "ُ َ أن  ً ُ اؤال، . ن اَِم

ُب  ؤدُ َف؟ وِدو ُدرُ موا َِن ا وعَ ؟ أيِط
 ٍَُِ ٍداً ن " أوَد؟  ن نَزون ا لُ  د

  ِإ  راٌعِ َُ وُن وَف را  ،را
 ً ِھذه ا.  

ا ََُط ُ  وم ھا ً ُر ھََُ رة ام ا
َف ُظُر إ دوِر ازوِج واب؟ وَف ُظُر . رف ادور

إ دوِر ازوِ واُّم؟  وم رِف ھذه ادوار، أود أن 
ھل  َرَِك ن ارة أم ن  َِِ؟ : أَك ُؤاَن

َُت  َن اَرة، َف ري اُور  زواَِك وإن 
  وِِك؟

َ ،ُ ً أن  طُ َزواج ووَق  ا َ ن ُنِؤُ َتُ ن
  ٌَ ؤُ زوَك اِ  دوار َكِر َُوَن طر

 ِ . دأ ذيس اا ر أنذ  ن تدراذه اھ
ازواج واِ، ُھَو أن ازواج واِ ُھُ وُن اة اذي 
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َُراً وأَن ذَق ا د ُ َُو . َِِِ  طد أ
 ِِ ًِل ازواج واِت طُ . َبا ِن أنِؤُ ُُ ن

 ُ َس ھو دا  ِ ن َِر أن ُ ، َوُا 
 ِ ِرِف ادوار ط ن ِنُ . َُزوزوُج واَق اذا إ

ُ ، ِ ھذا  طُ ن دوار ِر ِءِإ 
  .ُر ًَظ ًِم واُؤم

ِِدواُر اا  
   وم،  إنزواِج اا  رأةل واُرف دور ار

  ُ رىُأ ً ِ ُرُ"رةا ِ ُ ". ُس أنوُل ا
َطُِ  ًِِ ًُن ط ُُرورة اوم، ب اِت 

وا ِ ِنز  َدت ا رت . اِذه اوھ
 را ُ ُُ ا ا ََ ِطُلُ ".  

ٌ أن ھَك ار ن اِط اِ ا ُج إ ٍر 
 ووس اور  ً ،رةوِء ا وُل ١١ ُث ،

 ِرھ   ُرِظُ ٌرأةت ا وس، إنُورُ  ُ ُس أوُ
 أ َرھ صُ  أن رأة اا  ًذا ،ًِوُ ت

 َُِرُ ل أن . رأةا أن ِ ذا ،دة ذاد ھَوُ  دو
َرھ ُص ن أنُِ.  

 ُ َرىُا ِِا طن ا رََك ان ُھوق "و 
،را " أ ِ  وِءَ  َر ُ أن َ 

َر َر  وِء  ُ أن  ، تَُِ رة اا
 َ ُر ُ َرَةدَع ا َس أنو ، ِ . تَِطُد أ

 دةوى و َرة َس ؤُ َ  ُ . ِطذه اُد ھأ
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ل، ُث َق ُ ارأَة ٍُن أو ھو  ون اح او
ٍل رُل ُ .رأةُدوِن اِ ًِ نُ م لُرا م . إن رأةوا

ُ ُ ٍلُدوِن ر ِ نُ .  ُداً، وِرأةُ واُل واُرَر ا
  .آدم وَس آدون

   ُوُ  زء َوىِ َت َتَِك أَِدوِن زو . َت
َُِ، أَت ُر َِ. إذاً ُر ِلٍ  ُ دوِن زوٍجو . ُ ُ

 ًو ،ُِ َدًةِوا ً  ً ِنَُ ،دوا ن إا
ن ھذا ھو رٌف  . ِِطن إَم ار ن اء

َ)وق ري   رُ ر أيرا ِ ( زوجدوِر ا
زووا.  

  ُوذج طُرس زواج
 اح . ُ٣ُطرس ١ھو " وق ََري"ُھَك َطٌ آر 

  ُ ،نَِ وَن َل أن ،أ ُرس إط َرأ ،ُُِ ذيا
َ ٍم . ول مُ" مُُِوُ ِرا ن إم اُم رُ

 ُ   )٢٥: ٢." (ُِوأ

  أزواٌج ند ِواِء ا ِء اط ُدأ م
وَن اطُ . ،ول نِإ َ و" نُ ءا ُ أ نُِذ

 ،ون اِطُ  ُضَن ا وإن  نُِِِر ٍتِ
 ُدوِنِ ِءرِة ا ونَرُ.) "ول، ). ١: ٣ ِلرو

ذُِم أ ارُل ُووا ِِِن ََِِب اِطَ َ اِء "
ُھن را ًواِرت أُ ًم  َن إِطُ ،فَ ا

  ).٧: ٣."(َ اة ُ  َق واُُم
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ُ ھ ھ  اداد  ِا ُو ٧و ١ا ،ھ" نُِذ
ِ طرَ، أي َِس اطر َ رُم إ وع، ." وذُم

راُ ِوُِم وأ ،ُُِوَع ا ھو راُ ُوُِم 
ُُِوأ . ُدوَن أنَِ وَف ،ُسوُُرس وطُ ن لُ ِتِ 

وا زواج ھو ا َمداَل اا.  

 ُ زواجل او وا ا إ ُرس ُھط ُر
 ُ اوق "وازوت،  طُ ھ  روا ُدون أنرُ لھ

 ر ا َطرا ُظروا إُرأة؟ أِل واُردواِر ا ر
ا ُا  . َر  مَُءِ واُل، أر را أ

ا ُا . أ نَُو َدوُرھ  َنِر ِردَن أنُ ء، ھلا ُ
وا ِل اِ ُوا  ت؟زو . نُُأزوا نُر 

  ُا ھ  نُ أن نُ ،َا ُا ر 
  .ُِ نَ  أزواُِنّ 

د َن ُُد . س ھذا اَطھذه ھ اروح ا َب  طرُ 
، وُن َت "اول،  نُ ُا  نُُن أزواَُ ،ءا ُأ

 نُِأزوا ِِر .ا ُا بأ  نُُُِ مَُود ".

أن َدَن أزواَُن  –ھذا ُُ ََِ ِ وع  ِزوت 
 ُورا ُا ر  ن.  

إن ٍَب َدِم ُرؤَِ ھذا اوَذج  زِت اِر ن اُؤَِن 
 ِِر َنَ ِردَن أنُ  ءا َس أن َدر، ھوَ  وم إا

، ُرَم أن ھذا ا َُِوُوَدة نَِِرى . أزواُا ََُِا نو
زواِج ھذا ھ أن ارل ُ ردوَن أن ُوُوا ِ َِل ا

 َدِة ـزون ووا َ ا .زوِِم ؤو وا  نل، و
وا ِزوا ِوِر.  
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واج ز ُسوُ وَذجُ  
 ِرِف أدواِر ازواِج  ٥ُد  أُس  ط ُم دُ ُسوُ أن

 ،تزوواُوا ِر  ُرسط َ د  ً . وُل
َِن ُُم ٍَِض  وِف "، ٢١: ٥وُس  أُس 

 ".َدلَُ وٍعُُ ود ُسوُ وا أنظ . زواِجا 
زوَن  ذواِم دوَن  رُ ط م ،واَ أن ًأ

ِ ُم أن ُوُوا د رأُ ا. ِرھم وَن أِؤُزواُج ا
َ  أن   ٍدِوا ُون، أيَء مَن وُھوَن اُ ،ًداِوا

 وَن اِن واِداً، وََ َِ ازواج، َِ أن " ون؟
  . ھذا ھو وَھُر اُبّ . ََ ازوُج وازوَِِ َُ اض

 ُ مُ ،ُسوُ ُِ" ّرب  نُِِِر َنَء، اا أ. ن
رأُس ا ًأ َا أن  رأِةل ھو رأُس اُرو . اوھ

ون َ  ا  ُذَك اُء . ُُص اد
  ).٢٤-٢٢: ٥أُس ." (رِنُ  ل ء

ُ أن ِِوان ا َِِ  ُرسطُ َُِ  س ُلَ ُسو
ِن َُوَذ ًن . اُو  ن ازواج دُ ُسوُُرس وط

ا واَ، وُِھُ ِن رِت دور ازواج 
ِوَذ َوا َن اِِدَُ ،تزووَذَج . واُ إن

رى أو  ا واَ ت ا رات آ  َأ ُ
ُرو . ًرأ رذد واَن اواز تََ ذهزواج ھا َ طُ إن

 أن ذر أن وع م ُم .  ِب ِ َك ارات
اُھم أن ُوا  د لَ راتَِم اَِ َ ُوا ن َُذهو َُُُر

  .وَح اوَرة  راِمرُ 
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 ً ُبط زوُس اوُ ََِ  ء ةطُا َ ُا إن
ط ًَِر . ًُب أط لر ةطُا  ُ رَو

ط ًر ً . ِزو بُِ ل أنرُن ا  َ
"ا بأ ِ َُ َموأ ََا ًأ ُ) " دد٢٥ .(

ِس اطر  أب اُ ا َ  ارل أن 
وا زوِم وِِم ُِ . ِلن أ َُ َُذَل اَ و

: ِ) ". ٥ن...ل "ا ،َ ازواج أن وُوا 

ُوُس ُوُون أن رَء اود ُھَو َُِزةُ  د بَ ) ٤٨
  وِن ا .  ،نُِن ا ، ً  َُن ا ن

 ِذو ِ   ،َو اُھ  وَن أن  طن ا ل
ِزو ُِوس . (ذواوُ٢٧: ١(  

ِك زوٌج أَك وأب اود  ً أُ اَرأة، إن َن دَ 
أب اُ ا ،ل وُن  ًِك أن  رِك 

وُن رّب اُ ِد ـزوأن دِة ؤو ُل  ِد ل، وأن
ـزا؟ا ُا بأ  َكل، إن أ  

 ُ ا َطُ د ، ٍََِطر  ذاَردَن ا ،ء
وِ . ،ُرسطُ وُل" ِكَزو َِدَ أن َ ،رأةا ُ أ

ھذا  ُم ُ ." وِك أن َِ ھذا ودا .رِك ووُدكِ 
، وِِف اُ"  رَوَن َِرِة اءِ "وُس د وُل، 

ُ . ئ اذي ھو  ظِر  ُِر انزِ اروِح اودِ اد أ
َِودا نُِر َنَء إد . ا ءن ا َرُد أن اِأ

 ً ِِد دا رِف اِو  َن نو ،ًِر َنَ . أ
وُن ، . ل اََن دا ًِودا وِدق"طُرس ول، 

وإن َن ُھَك  . ط أَُُن  ا أَم أزواُِن . ت
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  ُرأةُف ا د وھ ،ِِ  ُوِفوا  لُرا ُ ُ
ِ".  

  نُُأزوا وات ازو تھذه ا ُ وُ طُرسُ ر أنذ
َِوَن اُطُ . نَُأزوا ذا أنھ  دنِؤُ ُر . د أو

ُم ُوا  َِزوِم  ون وُِؤُ نَُأزوا ذا أنھ 
 ُُھَو ا  .  رأِةِل واُرن ا لُِ ٌن َكُ

َر أن . ازواج ِب وع، طُرس، وُوُس ذ أن 
و ز تَِھذه ا ُ وُ طُرسُ  نُُُف أزوا  وات ا

  .ان اُن ُم

  ِر
إنَ وَھر  وُ ُُطُرس ؤء اء ھو أن  دَن 
 ً نََُ أو نَُظِ  م، وأنِِِذ أ ِة ُو نَُأزوا

. ُِوَن  أِم ا ، َِوَف َِِ .ُوا  أِِم

 إ ًوُد دا وَف َُ ت أنزوء اؤ وُل  وُھَو
ُ إن َن ٌء . دد أزواِن ورھم أ ھ َُ نو

ى  د ذيا نُُِ وء ھذا ا ، نََُُِ لُ وَف
 ِو  ُواِ نَُأزوام اِ.  

  اُل اِدس

  راُِط اُبّ 
وِج    ز ُ  َط ط دة اوُس اھو أ روُد اُا
زووا .  ذُ ِن أنزوا ُط ِِ ن ٌُل ھو أداةا

ََُدو وَُو .َِدُن ورھُ وُؤم ھُم أو اِوا .
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َط  ُ، اُب ھو ا ط دة او مظا دك ا رُ
  .د أََن أن َُِ ھذاِن ان واِداً 

وَن زواج  دَ نذص اا َُطَر ٌد أن  ؤاٌلُ َكُھ
ِك أو أَُك، ذا : " أُِم ُر أ ُُدِن واو د
 َِ َداِنُ ُ رَص اوأن ا  َكد أن ِ ذا؟ ھل

 د ؟ََق وا رٍص آ ن أي َرأ ذه اھ
إن " أُِك أو أَُك؟"ل ِن، " أُِِك أو أَُِك،"ُوِن، 

  ِر اظا ُو ُ َسَ ، بُ ُُوَُ وذا ھَن ھ
  " ّب أوُ".  

َك، ھل ُدانِ "د وِن،  ُِك أو أ ُأ َرِك أو : أ أن
 َُس " َرَك ھو ُم ً  ري؟ ل، وٌف أر ھذا

 ُا  ًِِ ًر.  

ا زواج ھا  را ُِك أو . ا رُا ن ،سَو
اداِ اوى  ازواج ھو دم ا، اھم َر، اُدَرة 
 د ِطر  رِرة، واداِط او  را ِو 

َدََِ ُوَن ارَف اُ ِِّب، وَف . ِت ار
 ُا ا رون أن  ٍك د رُ َظُمأ ھ 

 ً ُن أن وَن َر أِن ُ ا َ  ن،زواجا.  

أل ." (ُوٌط ھو اَطُء أر ن اذ"َل وُع،  
ل رل ) ٣٥: ٢٠اََو ا ًذر رت ٍتھدُت ز د

ذا اَق ھ ُط دُدوَن أن . دأرُ م ُسُج ا زو  ًِ
 ولُُون اِط  لُ رن ا ُذواُ .  ن إنو

 ُ ٌدَل أ ن ،ءطِن اُرَذ وداِن ارُ ُھِ
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ُر ٍل ذرّي دُ دِرِن .  أي ء  ورُُن او
 ُ أ"ذن ا ُرُء أطَوٌط ھو اُ ".  

 . إن م م َف ُ اَرن  اوط، ُِ ْب أوداً 
 ،ِد ارا  ً  وَن أن َِ زواج وَةدا أن
ذَك  َ ازواِج اِء أن ُ وا اود إ أن 

 إ ربوَدھم اما م وِزوا  ِدوِب اإن . إ
. إَب اود ُھَو أَُر أٍر ر أُِ ُن زوِن أن ه

 ،ً َنرس و ن أور ِة دُ َدھو ِر لِ
ن  أھ . ً أن ُِط وُِط وُِط ،دوِن أيُِ ل

ُج ھؤُء اود ـزد ُرُك أوُدھ اِن،  زو ،ل
وَن وِدھم َُِدوِرھم، و وَنُُِن . و رُب اط إن ھذا

َدم ا .  

 ٍت . أ واٌِد ن ال اِدرة اوم  ُم ُ َر د
زواِج وا ِ ِ طُِ ُنِؤُِ . ُ ًداَر و َدأ ُ َن

ذاَت وم، و أ ت دأُ  َن دد، ھل ت َُل 
م، ون َل أن أَل "أن  َُُِن أوَدھ ً؟ ت، 

  ة أ دي وَن ن ُ ُر أ رُُر ." ھذا، أَك ا دَو د
ر  ة أ  ْنُ م ُأ أن ،ً.  

 ،ِل اد ا نرِِدي وارِن اا  تَُُد اأ
ِذا َُدُم اُر ن اِء ن . ُھَو م ن وا َم

َن ارُل ُ نِو رةِ .م ُ رة أِ ُلرَدُم اُأن  و
 َا ُا بأ  نِِن أ مَُُوُ ُواُذَءُھم وِ واُِ

ِن أ َُ ذَلو . َك، وَِِ َكَ َش َِك أن َف
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الخدمة العربية للكرازة باإلنجيل هي هيئة إرسالية مسيحية شغفها نرش كلمة 

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

الكتاب املقدس مجاناً للجالية العربية يف أمريكا الشاملية والقطر العريب وبلدان 

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

روحية، عظات، تراتيل والكتاب املقدس. 

ملزيد من املعلومات الرجاء اإلتصال بنا.

يحفظكم الله وميأل حياتكم بالصحة والسعادة والسالم. 
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