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 هللا وواالمحرروومم
 ررااعووثث

 
  
إإنن كانن االكتابب االمقددسس معكمم٬، ووآآملل اانهھ معكمم٬، ااددعووكمم اانن تفتحووهه على سفرر ررااعووثث. االجميیع يیحبب قصصص 

االقصصص االحبب االجيیددةة. تسألوونن االمتززووجيینن "كيیفف تعررفتما على بعضكما؟ كيیفف حصلتت عالقتكما؟ ما هھھھي 
االحبب االجميیلة. خلفف هھھھذذهه االعالقاتت؟" االجميیع يیحبب قصصص  

 
هھھھذذهه ااحددىى االنووااحي االتي ال نعطِط فيیهھا االكتابب االمقددسس حقهھ٬، خاصة في االعهھدد االقدديیمم. نحنن نتصوورر االكتابب 
االمقددسس٬، خاصة االعهھدد االقدديیمم٬، كسجلل بارردد عنن االتارريیخ وواالذذيي قدد يیكوونن ذذااتت قيیمة ووقدد ال يیكوونن وونررااهه يینتقصص 

االططعمم؛ رربما يینقصهھ اايیًضا قيیمة في حيیاتنا. لكني اارريیدد اانن ااووضح هھھھذذاا االمنظظارر منن خاللل االنظظرر في للكثيیرر منن 
سفرر ررااعووثث٬، ألني مقتنع اانن قصة االحبب االتي في هھھھذذاا االسفرر هھھھي ااعمقق ووااكثرر ررووعة منن اايي قصة في 

تنع بذذلكك.حضاررتنا االيیوومم. إإنن كنا لنعررفف االحقيیقة االتي خلفف قصة االحبب هھھھذذهه٬، لكانتت لتغيیرر حيیاتنا. اانا مق  
 

اارريیدد اانن ننظظرر االى سفرر ررااعووثث. ااعتقدد اانن سفرر ررااعووثث كانن مقددرًراا ليُیقررأأ في مررةة ووااحددةة٬، اانن يیجلسس االشخصص 
. هھھھذذاااالسفرر مليء بالمعاني لددررجة اانهھ وويیقررأأهه كلهھ. منن االممكنن لنا اانن نقسمم هھھھذذاا االسفرر لنددررسس ااقسامهھ االمختلفة

وو اانن نأخذذهه ووننظظرر االيیهھ بكليّیتهھ٬، كقصة ووااحددةة. يیمكننا اانن نمضي ااسابيیع وونحنن نددررسهھ٬، لكنن ما اارريیدد فعلهھ هھھھ
سنقررأأ هھھھذذهه االقصة. لنن نقررأأ كلل اايیة في سفرر ررااعووثث٬، لكنن سنغططي معظظمهھا. اارريیدد اانن ااعططيیكمم صووررةة. اارريیدد اانن 

٬، ررااعووثث ووبووعزز يیقعوونن في مخططططهھ نعميااددعووكمم لالنضمامم لمتابعة قصة حبب يیظظهھرر لنا فيیهھا هللا كيیفف اانن 
االشاملل.  

 
. بما ااننا سنبددأأ هھھھذذاا االسفرر عليینا اانن نددرركك اانهھ سفرر مميیزز. ووهھھھناكك سببانن لذذلكك. ااووال٬، هھھھوو 1: 1سنبددأأ بررااعووثث 

سفرر فرريیدد ألنهھ االسفرر االووحيیدد في االعهھدد االقدديیمم االذذيي ااسمهھ غيیرر يیهھوودديي. لمم تكنن ررااعووثث منن االشعبب ااالسرراائيیلي. 
يًیا٬، االسفرر ُمسمى ااسمم اامررأأةة. االسفرر االووحيیدد لذذاا هھھھذذاا يیميیززهه. كانتت ررااعووثث منن ااالممم٬، ووسنررىى ذذلكك بعدد قليیلل. ثان

االثاني في االعهھدد االقدديیمم االمسمى ااسمم اامررأأةة هھھھوو ااستيیرر. ررااعووثث ووااستيیرر يیتميیززاانن بذذلكك. في كلل االكتابب االمقددسس 
هھھھذذاانن هھھھما االسفرراانن االووحيیدداانن االمسميیانن ااسماء نساء. ااذذااً هھھھذذاا فرريیدد في االكثيیرر منن االططررقق. ووسنررىى هھھھذذاا االتفرردد 

يینكشفف.  
 

ً ززمنيًیا. االقضاةة يیكملل  ما عليیكك معررفتهھ هھھھوو خلفيیة سفرر ررااعووثث. يیشووعع وواالقضاةة٬، هھھھذذاانن االسفرراانن يیسيیرراانن معا
حيیثث يینتهھي يیشووعع٬، لكنن ررااعووثث٬، ثالثث سفرر في هھھھذذهه االسلسلة االصغيیررةة٬، يیعططيینا نظظررةة حوولل شيء حصلل في 

لخصص ااألمرر وويیقوولل يی 6: 17في ااسرراائيیلل. قضاةة  لمم يیكنن ملًكا االووقتتذذلكك  فيتارريیخيًیا ووسطط سفرر االقضاةة. 
كانن كلل ووااحدد يیعملل ما يیحسنن في عيینيیهھ" كانن ذذلكك٬، ووقتت مظظلمم جدًداا في تارريیخ ااسرراائيیلل. كانن ووقتت عارر لألمة "

كلهھا٬، فسقق٬، عباددةة ااصنامم٬، كانن ووقتت صعبب جدًداا ووسطط شعبب ااسرراائيیلل٬، شعبب هللا.  
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يیقوولل: 1: 1ااذذاا هھھھذذاا هھھھوو االووضع االذذيي نحنن فيیهھ. ووسنررىى نوورًراا ووسطط سفرر ررااعووثث. ررااعووثث   

 
بَب فِي بِالدَِد ُموآآبَب َحَدثَث فِي أأيَیَّامِم ُحْكِم ااْلقَُضاةِة أأَنَّهھُ َصارَر ُجوعٌع فِي ااألرَْرضِض٬، فََذهھھھََب رَرُجٌل ِمْن بيَْیِت لَْحِم يیهَھُوذَذاا ليِیَتََغرَّ 

 هھھھَُو وَوااْمَرأأَتهُھُ وَوااْبنَاههُ.
2 ُجِل أأَليِیَمالُِك٬، وَوااْسُم ااْمَرأأَتهِِھ نُْعِمي٬، وَوااْسَما   ااْبنيَْیهِھ َمْحلُونُن وَوِكْليیُونُن٬، أأَْفَرااتيِیُّونَن ِمْن بيَْیِت لَْحِم يیهَھُوذَذاا. فَأَتَْواا وَوااْسُم االرَّ

 إإِلَى بِالدَِد ُموآآبَب وَوَكانُواا هھھھُنَاكَك.
3  وَوَماتَت أأَليِیَمالُِك رَرُجُل نُْعِمي٬، وَوبَقيِیَْت هھھِھَي وَوااْبنَاهھھھَا. 
4  ْحَدااهھھھَُما ُعْرفَةُ وَوااْسُم ااألُْخَرىى رَرااُعوثُث. وَوأأَقَاَما هھھھُنَاكَك نَْحَو َعَشِر ِسنيِیٍن.فَأََخَذاا لهَھَُما ااْمَرأأَتيَْیِن ُموآآبيِیَّتيَْیِن٬، ااْسُم إإِ  
5  ثُمَّ َماتَا ِكالهھھَھَُما َمْحلُونُن وَوِكْليیُونُن٬، فَتُِرَكِت ااْلَمْرأأةَةُ ِمِن ااْبنيَْیهھَا وَوِمْن رَرُجلهِھَا. 
6 ببَّ قَِد ااْفتَقََد َشْعبهَھُ ليِیُْعِطيیهَھُْم فَقَاَمْت هھھِھَي وَوَكنَّتَاهھھھَا وَورَرَجَعْت ِمْن بِالدَِد   ُموآآبَب٬، ألَنَّهھَا َسِمَعْت فِي بِالدَِد ُموآآبَب أأنَنَّ االرَّ

 ُخْبًزاا.
7 ُجوعِع إإِلَى أأرَْرضِض يیهَھُ    وذَذاا.وَوَخَرَجْت ِمَن ااْلَمَكانِن االَِّذيي َكانَْت فيِیهِھ وَوَكنَّتَاهھھھَا َمَعهھَا٬، وَوِسْرنَن فِي االطَِّريیِق لِلرُّ

-1: 1ررااعووثث  7  
 

 صووررةة ررااعووثث...
 
 
اارريیدد اانن ااتووقفف قليیالً هھھھنا. االكثيیرر منن االناسس يیقوولوونن اانن االشخصيیة ااألساسيیة في سفرر ررااعووثث هھھھي في االووااقع 

. لذذاا٬، اارريیدد٬، وونحنن في بدداايیة ددررااسة سفرر ررااعووثث٬، ووبيینما نحنن نرركزز على ررااعووثث٬، اارريیددكمم اانن ترروواا نعمي
-1: 1صفاتت لررااعووثث هھھھنا في ررااعووثث  3. اارريیددكمم اانن ترروواا نعميكيیفف هھھھي مررتبططة ب ٬، خاصة فيیما يیتعلقق 7

٬، وواالتي تشكلل ااساًسا لباقي االقصة. نعميبعالقتهھا مع   
 

مم بلددغرريیبة منن  محررَّ  
صووررةة عمنن هھھھي. ااووال٬، ررااعووثث غرريیبة منن بلدد محرّرمم. اارريیدد اانن اارريیكمم  هھھھناكك ثالثث صفاتت لررااعووثث تعططيینا

بعضض االخلفيیة هھھھنا. سنقوومم بجوولة على بعضض االنقاطط االمختلفة هھھھنا. ااتمنى اانن تكوونوواا جاهھھھززيینن للذذهھھھابب االى 
االعهھدديینن االقدديیمم وواالجدديیدد ألنهھ٬، لكي نستووعبب غنى هھھھذذاا االنصص٬، عليینا اانن نددرركك بعضض االخلفيیة٬، عما حصلل قبلل 

ررااعووثث.ووبعدد ِسْفرر   
 

. اارريیدد اانن ااعططيیكمم صووررةة. كانتت 19اارريیددكمم اانن تبقوواا كتابكمم مفتووحح على ررااعووثث وواافتحوواا اايیًضا على تكوويینن 
ررااعووثث منن بلدد مؤؤاابب٬، منن االمؤؤاابيیيینن. اارريیددكمم اانن تعررفوواا لمَم كانتت مؤؤاابب بلدد محرّرمم. نررااهھھھا بضعة مررااتت في 

ووأأليیمالكك يیختارراانن  نعمياملل االمفاجئ عنددما نررىى ااألسفارر االخمسة ااألوولى منن االعهھدد االقدديیمم وواالتي ُتِعدُد االمكانن للع
. هھھھذذهه ليیستت ااحددىى 30: 19االذذهھھھابب االى مؤؤاابب منن بيینن كلل ااألماكنن ااألخررىى. اانظظرروواا معي على تكوويینن 

االقصصص االمذذهھھھلة في االعهھدد االقدديیمم. هھھھذذهه قصة كيیفف ظظهھررتت مؤؤاابب:  
 

َمَعهھ٬ُ، ألَنَّهھُ َخافَف أأنَْن يیَْسُكَن فِي ُصوَغَر. فََسَكَن فِي ااْلَمَغارَرةِة وَوَصِعَد لُوططٌ ِمْن ُصوَغَر وَوَسَكَن فِي ااْلَجبَِل٬، وَوااْبنَتَاههُ  
.هھھھَُو وَوااْبنَتَاههُ   

ِغيیَرةِة:   أأَبُونَا قَْد َشاخَخ٬، وَوليَْیَس فِي ااألرَْرضِض رَرُجٌل ليِیَْدُخَل َعليَْینَا َكَعادَدةِة ُكلِّ ااألرَْرضِض.«وَوقَالَِت ااْلبِْكُر لِلصَّ
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32  ».َخْمًراا وَونَْضطَجُع َمَعهھ٬ُ، فَنُْحيیِي ِمْن أأَبيِینَا نَْسالً  هھھھَلُمَّ نَْسقِي أأَبَانَا 
 

فََحبِلَِت  ٬، ااسمعوواا ما يیقوولهھ: "36هھھھذذهه ليیستت صووررةة جميیلة. لكنن هھھھذذاا ما فعلووهه بالضبطط. عنددما نصلل االى اايیة 
وومنن ثمم يیتحددثث " ٬، وَوهھھھَُو أأَبُو ااْلُموآآبيِیِّيیَن إإِلَى ااْليیَْومِم.»ُموآآببَ «فََولََدتِت ااْلبِْكُر ااْبنًا وَودَدَعِت ااْسَمهھُ  .ااْبنَتَا لُوطٍط ِمْن أأَبيِیهِھَما

ً ووهھھھوو اابوو بني عّموونن. ااذذاا٬ً، هھھھكذذاا نشأ شعبب االمؤؤاابيیيینن٬، منن خاللل  عنن اابنة لووطط االثانيیة االتي حبلتت وووولددتت اابنا
ذذاا ليیسس أأساسس جيیدد هھھھنا.هھھھذذهه االعالقة ااآلثمة بيینن لووطط ووااحددىى بناتهھ. هھھھ  

 
. سنررىى االعالقة االتي بيینن االمؤؤاابيیيینن ووشعبب ااسرراائيیلل ووما قالهھ هللا عنن 23ااآلنن٬، اافتحوواا معي على تثنيیة 

.3: 23االمؤؤاابيیيینن. هھھھذذاا يیعططيینا صووررةة عنن االمكانن االمحرّرمم االتي ااتتت منهھ ررااعووثث. اانظظرروواا االى تثنيیة   
 

ونِيٌّ وَوالَ ُموآآبِيٌّ فِي  ببِّ إإِلَى الَ يیَْدُخْل َعمُّ . َحتَّى ااْلِجيیِل ااْلَعاِشِر الَ يیَْدُخْل ِمْنهھُْم أأََحٌد فِي َجَماَعِة االرَّ ببِّ َجَماَعِة االرَّ
 ااألَبَِد٬،

4 ليَْیَك بَْلَعامَم ْبَن تَأَْجُروواا عَ ِمْن أأَْجِل أأَنَّهھُْم لَْم يیُالَقُوُكْم بِاْلُخْبِز وَوااْلَماِء فِي االطَِّريیِق ِعْنَد ُخُرووِجُكْم ِمْن ِمْصَر٬، وَوألَنَّهھُُم ااسْ  
 بَُعورَر ِمْن فَتُورِر أأرََراامِم االنَّهْھَريْیِن لَِكْي يیَْلَعنََك.

5 ببُّ إإِلهھَُك االلَّْعنَةَ إإِلَى بََركَ   لَل ألَْجلَِك االرَّ ببُّ إإِلهھَُك أأنَْن يیَْسَمَع لِبَْلَعامَم٬، فََحوَّ ببَّ إإِلهھََك قَْد أأََحبََّك.وَولِكْن لَْم يیََشإِ االرَّ  ٍة٬، ألنَنَّ االرَّ
6 -3: 23تثنيیة  الَ تَْلتَِمْس َسالََمهھُْم وَوالَ َخيْیَرهھھھُْم ُكلَّ أأيَیَّاِمَك إإِلَى ااألَبَِد.  6. 

 
. هھھھذذاا تكرراارر للشرريیعة في سفرر االتثنيیة. هھھھوو " هھھھذذاا ما قالهھمؤؤاابيووال عّمووني ااذذاا٬ً، ااخبرر هللا شعبب ااسرراائيیلل٬، "ال 

. َحتَّى ااْلِجيیِل ااْلَعاِشِر الَ يیَْدُخْل ِمْنهھُْم أأََحٌد فِي  يیقوولل٬، " ببِّ ونِيٌّ وَوالَ ُموآآبِيٌّ فِي َجَماَعِة االرَّ ببِّ الَ يیَْدُخْل َعمُّ َجَماَعِة االرَّ
ال عالقة لكمم بهھمم؛ ال تددخلوواا بعهھدد ااوو بصددااقة معهھمم أأيیاً يیكنن االسببب. 3: 23تثنيیة  "إإِلَى ااألَبَِد٬،  

 
ا فعلهھ االمؤؤاابيیيینن بشعبب ااسرراائيیلل خاللل م. اارريیددكمم اانن ترروواا 3ا آآخرر, اانظظرروواا االى قضاةة ددعووني اارريیكمم مقططعً 

. ططبًعا٬، كانن هھھھناكك عالقة سيیئة عندد هھھھذذهه االمررحلة بيینن شعبب هللا وواالمؤؤاابيیيینن. كانوواا ااعددااء. وواانتهھى ززمنن االقضاةة
-12: 3ااألمرر بهھجوومم االمؤؤاابيیيینن على ااسرراائيیلل ووااجتيیاحهھا. ااسمعوواا ما حصلل في قضاةة  14" .  

ببُّ ِعْجلُونَن َملَِك ُموآآبَب َعلَى إإِْسرَ  دَد االرَّ ٬، فََشدَّ ببِّ رَّ فِي َعيْینَِي االرَّ اائيِیَل٬، ألَنَّهھُْم َعِملُواا وَوَعادَد بَنُو إإِْسَراائيِیَل يیَْعَملُونَن االشَّ
. ببِّ رَّ فِي َعيْینَِي االرَّ  االشَّ

13 ونَن وَوَعَماليِیَق٬، وَوَسارَر وَوَضَربَب إإِ    ْسَراائيِیَل٬، وَوااْمتَلَُكواا َمِديینَةَ االنَّْخِل.فََجَمَع إإِليَْیهِھ بَنِي َعمُّ
14  هھھھذذهه هھھھي االخلفيیة." فََعبََد بَنُو إإِْسَراائيِیَل ِعْجلُونَن َملَِك ُموآآبَب ثََمانَِي َعْشَرةةَ َسنَةً. 

 
٬، منن االشعبب نعميعنددما نصلل االى سفرر ررااعووثث وونررىى ررااعووثث٬، مؤؤاابيیة٬، خاصة فيیما يیتعلقق بعالقتهھا مع 

صررااعع كبيیرر. هھھھي اامررأأةة غرريیبة منن بلدد محرّرمم. هھھھذذاا مكانن ال يیجبب اانن تررتبطط بهھ٬، ال  كانن هھھھناككااالسرراائيیلي٬، 
تتصاددقق معهھ. ألنن شرريیعة هللا ضددهھھھمم. حتى االجيیلل االعاشرر٬، ال تكنن لكك عالقة مع االعموونيیيینن ااوو االمؤؤاابيیيینن. ووهھھھي 

مم. غرريیبة منن بلدد محررَّ  
 

منبووذذةة ووسطط شعبب غرريیبب  
 

ووسطط شعبب غرريیبب. سبقق اانن ررأأيینا كمم اانهھ ممنووعع االتخالطط مع هھھھذذاا االووجهھ االثانة لصووررةة ررااعووثث هھھھوو اانهھا منبووذذةة 
االشعبب ااوو االتووااجدد معهھمم حتى. ووااآلنن٬، اارريیددكمم اانن تنظظرروواا االى مقططع آآخرر يُیظظهھرر لنا تأثيیرر هھھھذذاا االشعبب على 
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. ددعووني اارريیكمم حاددثة ااخررىى للمؤؤاابيیيینن. تووضح لكمم لمَم كانتت 25شعبب ااسرراائيیلل. اافتحوواا معي على سفرر االعدددد 
تتحددثث  . هھھھذذهه في آآخرر ثالثث ااصحاحاتت25منبووذذةة مع حماتهھا ااالسرراائيیليیة. اانظظرروواا االى عدددد ررااعووثث ُتعتبرر 

٬، لنررىى شعبب هللا يیتحضرر 25عنن كيیفف اانن بلعامم ااتى منن مؤؤاابب ليیلعنن ااسرراائيیلل٬، وومنن ثمم نصلل االى االعدددد 
لددخوولل ااررضض االمووعدد.  

 
. "1: 25ااسمعوواا ما حددثث في االعدددد   
٬، فَأََكَل االشَّْعُب  وَوااْبتََدأأَ االشَّْعُب يیَْزنُونَن َمَع بَنَاتِت ُموآآبَب.وَوأأَقَامَم إإِْسَراائيِیُل فِي ِشطِّيیَم٬،  فََدَعْونَن االشَّْعَب إإِلَى ذَذبَائِِح آآلهِھَتهِِھنَّ

.  وَوَسَجُدوواا آللهِھَتهِِھنَّ
 3 ببِّ َعلَى إإِْسَراائيِیَل.  : كانن االمؤؤاابيیيینن هھھھمم منن ااغرروواا اانتبهھوواا جيیدًداا" وَوتََعلََّق إإِْسَراائيِیُل بِبَْعِل فَُغورَر. فََحِمَي َغَضُب االرَّ

 ااسرراائيیلل لعباددةة آآلهھتهھمم.
 

ووررااعووثث معا٬ً، نعررفف اانن ررااعووثث هھھھي منن بلدد محرّرمم ووشعبب غرريیبب٬، وولهھذذاا٬،  نعميما نررىى صووررةة لهھذذاا٬، عندد
. هھھھي شخصص ال يیجبب مخالططتهھ٬، ووال يیجبب إإمضاء االكثيیرر منن االووقتت معهھ؛ هھھھي غرريیبة نعميهھھھي منبووذذةة مقاررنة ب

شعبب غرريیبب.منن بلدد محررمم٬، وومنبووذذةة ووسطط   
 

عاقرر لمم تحققق هھھھددفهھا  
٬، وونررىى ثالثث صفة لهھا: هھھھي عاقرر وولمم تحققق هھھھددفهھا. ررأأيینا في ااآليیاتت االتي قررأأناهھھھا 1ثمم٬، نعوودد االى ررااعووثث 

وَوأأَقَاَما هھھھُنَاكَك نَْحَو َعَشِر ِسنيِیٍن. ثُمَّ َماتَا ِكالهھھَھَُما  ٬، "4. ثمم يیقوولل٬، في ااخرر آآيیة نعمياانهھا تززووجتت ااحدد ااووالدد 
ررااعووثث كانتت متززووجة لعددةة سنووااتت٬، ووخاللل ذذلكك ". ااذذاا َمْحلُونُن وَوِكْليیُونُن٬، فَتُِرَكِت ااْلَمْرأأةَةُ ِمِن ااْبنيَْیهھَا وَوِمْن رَرُجلهِھَا

سلل.ليیسس هھھھناكك اايیة ااشاررةة اانهھا اانجبتت. ااذذاا٬ً، لمم تستططع اانن تكملل االناالووقتت٬،   
   

ااذذاا٬ً، هھھھذذهه هھھھي االصووررةة. لهھذذاا كانن عنوواانن هھھھذذهه االعظظة٬، "هللا وواالمحرروومم". هھھھذذهه هھھھي صووررةة االمحرروومم. ألنن ررااعووثث 
٬، لكنهھا ليیستت منن شعبهھا نعميكانتت غرريیبة منن بلدد محرّرمم٬، منن مؤؤاابب٬، منبووذذةة ووسطط شعبب غرريیبب. تسيیرر مع 

تحققق هھھھددفهھا. لمم تحققق االهھددفف االذذيي  بعدد ااآلنن٬، ووليیستت منن االشعبب ااالسرراائيیلي اايیًضا. هھھھي منبووذذةة٬، ووعاقرر وولمم
ررغبتت بهھ: اانن تنجبب ووتحملل نسًال منن ززووجهھا ووعائلتهھ. ااذذاا٬ً، هھھھذذهه هھھھي االصووررةة االتي ُتعدد االمكانن لمَم سيیحصلل في 

سفرر ررااعووثث.  
 

هللا ووهھھھوو يُیعلنن. اارريیددكمم اانن تنظظرروواا معي  قصدداارريیدد اانن ننتقلل منن هھھھنا االى ررؤؤيیة٬، ال فقطط صووررةة ررااعووثث٬، لكنن 
ااخرر ااالصحاحح. اانتبهھوواا جيیدًداا االى ما يیقوولهھ االكتابب االمقددسس.حتى  8ااآليیاتت منن االى   

 
ببُّ َمَعُكَما إإِْحَسانًا َكَما َصنَْعتَُما بِاْلمَ «فَقَالَْت نُْعِمي لَِكنَّتيَْیهھَا:  هھَا. وَوْليیَْصنَِع االرَّ ْوتَى ااذْذهھھھَبَا اارْرِجَعا ُكلُّ وَوااِحَدةٍة إإِلَى بيَْیِت أأُمِّ

 وَوبِي.
9 ببُّ    فَقَبَّلَْتهھَُما٬، وَورَرفَْعَن أأَْصَوااتهَھُنَّ وَوبََكيْیَن.». أأنَْن تَِجَداا رَرااَحةً ُكلُّ وَوااِحَدةٍة فِي بيَْیِت رَرُجلهِھَا وَوْليیُْعِطُكَما االرَّ
10  ».إإِنَّنَا نَْرجُع َمَعِك إإِلَى َشْعبِكِ «فَقَالَتَا لهَھَا:  
11 . لَِماذَذاا تَْذهھھھَبَانِن َمِعي؟«فَقَالَْت نُْعِمي:    هھھھَْل فِي أأَْحَشائِي بَنُونَن بَْعُد َحتَّى يیَُكونُواا لَُكَما رِرَجاالً؟ اارْرِجَعا يیَا بِْنتَيَّ
12 أأَِصيیُر هھھھِذهِه االلَّيْیلَةَ اارِْرِجَعا يیَا بِْنتَيَّ وَوااذْذهھھھَبَا ألَنِّي قَْد ِشْخُت َعْن أأنَْن أأَُكونَن لَِرُجل. وَوإإنِْن قُْلُت لِي رَرَجاٌء أأيَْیًضا بِأَنِّي  

 ا٬،لَِرُجل وَوأأَلُِد بَنيِیَن أأيَْیضً 
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13   . اا هھھھَْل تَْصبَِراانِن لهَھُْم َحتَّى يیَْكبُُروواا؟ هھھھَْل تَْنَحِجَزاانِن ِمْن أأَْجلهِِھْم َعْن أأنَْن تَُكونَا لَِرُجل؟ الَ يیَا بِْنتَيَّ فَإِنِّي َمْغُموَمةٌ ِجّدً
ببِّ قَْد َخَرَجْت َعلَيَّ   ».ِمْن أأَْجلُِكَما ألنَنَّ يیََد االرَّ

14 ا رَرااُعوثُث فَلَِصقَْت بهِھَا. ثُمَّ رَرفَْعَن أأَْصَوااتهَھُنَّ    وَوبََكيْیَن أأيَْیًضا. فَقَبَّلَْت ُعْرفَةُ َحَماتهَھَا٬، وَوأأَمَّ
15  ».هھھھَُوذَذاا قَْد رَرَجَعْت ِسْلفَتُِك إإِلَى َشْعبهِھَا وَوآآلهِھَتهِھَا. اارِْرِجِعي أأَْنِت وَورَرااَء ِسْلفَتِكِ «فَقَالَْت:  

-8: 1ررااعووثث  15  
 
 

هللا... مخطططط  
 

في ااررضهھ. هللا يیستقبلل االغرريیبب  
اارريیدد اانن نتووقفف هھھھنا قليیالً. اارريیددكمم اانن ترروواا ااوولل ناحيیة منن مخطططط هللا في حيیاةة ررااعووثث. ررقمم ووااحدد: هللا يیستقبلل 

ووقفتت  في ما قررأأناهه٬، االمعووقاتت االتي اانن تررىى اارريیددككاالغرريیبب في ااررضهھ. سنررىى هھھھذذاا يُیستعلنن بططرريیقتيینن. ااووال٬، 
اانتت غرريیبب منن مكانن محرّرمم٬، منبووذذ لحظظة. نفسكك مكانن ررااعووثث ل اانن تضع في ووجهھ اايیمانن ررااعووثث. اارريیددكك

ووسطط شعبب غرريیبب ووعاقرر لمم تحققق هھھھددفكك في االحيیاةة. هھھھذذهه هھھھي حيیاتكك ااآلنن.  
 

. حماتكك االحززيینة تحاوولل ااقناعكك بالررجووعع االى بلددكك. هھھھناكك ثالثة معووقاتت تقفف في ووجهھ نعميثمم٬، ننتقلل االى 
شعبب غاررقق بالفسادد ووعباددةة  اايیمانن ررااعووثث. ااووال٬، خلفيیتهھا كانتت ضددهھھھا. ررأأيینا ذذلكك. هھھھي منن مؤؤاابب. منن

ااآلووثانن. ثمم الحًقا نررىى في االعهھدد االقدديیمم أأنن شعبب مؤؤاابب كانن يیقددمم ذذبائح بشرريیة لآللهھة االتي صنعهھا. كانوواا شعًبا 
شرريیرًراا جدًداا. ااذذاا خلفيیتهھا ضددهھھھا.  

 
ااشعرروواا بثقلل ظظررووفهھا. ماتت حماهھھھا. ثمم ماتت ززووجهھا. ثمم ماتت شقيیقق ززووجهھا٬،  ثانيًیا٬، كانتت ظظررووفهھا معاكسة لهھا.

ووااصبحتت هھھھي متررووكة كأررملة٬، وواالشخصص االووحيیدد االباقي ليیددعمهھا هھھھي حماتهھا االمرريیررةة. هھھھذذهه هھھھي االصووررةة. 
ظظررووفهھا ضددهھھھا بالكاملل. لمَم قدد تررغبب بالثقة بإلهھ ااسرراائيیلل في هھھھذذاا االووضع؟  

 
خلفيیتهھا ضددهھھھا. ُترركتت ووحددهھھھا ألنن االشرريیعة ضددهھھھا. ظظررووفهھا ضددهھھھا٬، ووثالًثا٬، عائلتهھا ضددهھھھا. هھھھذذاا هھھھوو االجززء 

٬، اامررأأةة منن ااسرراائيیلل٬، تحاوولل اانن تقنع ررااعووثث بأنن تررجع ووتعبدد االهھتهھا. نعميفي هھھھذذاا ااالصحاحح أأنن  االمفاجئ
"اابقي مع شعبكك٬، ااعبدديي االهھتهھمم لكي ال تذذهھھھبي معي."  

 
ااذذاا٬ً، ررغمم كلل هھھھذذهه ااألموورر ضددهھھھا٬، ررغمم هھھھذذهه االخلفيیة٬، ررغمم هھھھذذهه االظظررووفف ووررغمم مووقفف عائلتهھا ضددهھھھا٬، سنررااهھھھا 

لعهھدد االقدديیمم. يیا لهھا منن صووررةة رراائعة. اارريیددكمم اانن ترروواا ماذذاا قالتت ررااعووثث في تقوومم بأهھھھمم ااعالنن اايیمانن في كلل اا
. ستعررفوونن هھھھذذهه ااآليیاتت.16اايیة   

 
ي َعلَيَّ أأنَْن أأَْتُرَكِك وَوأأرَْرجَع َعْنِك٬، ألَنَّهھُ َحيْیثَُما ذَذهھھھَْبِت أأذَْذهھھھَُب وَوَحيْیثَُما «فَقَالَْت رَرااُعوثُث:  الَ تُلِحِّ

 وَوإإِلهھُِك إإِلهِھي.بِتِّ أأَبيِیُت. َشْعبُِك َشْعبِي 
17 ببُّ بِي وَوهھھھَكَذاا يیَِزيیُد. إإِنََّما ااْلَمْوتُت يیَْفِصُل   َحيْیثَُما ُمتِّ أأَُموتُت وَوهھھھُنَاكَك أأَْنَدفُِن. هھھھَكَذاا يیَْفَعُل االرَّ

-16: 1ررااعووثث  ».بيَْینِي وَوبيَْینَكِ  17 
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كنة لحماتهھا٬، لكنهھ ررمزز ااتعررفوونن هھھھذذهه ااأليیاتت؟ ااحيیاًنا٬، نسمعهھا في ااألعررااسس٬، ووهھھھذذاا سيیاقق شيیقق كوونهھ قيیلل منن 
ووصووررةة لاللتززاامم. يیا لهھ منن تصرريیح اايیمانن! ررغمم كلل ااألموورر االتي كانتت ضددهھھھا٬، تخررجج ررااعووثث ووتقوولل: 
"سأذذهھھھبب معكك٬، وواالهھكك سيیكوونن االهھي٬، ووشعبكك سيیكوونن شعبي٬، ووسأعيیشش في ااررضكك" حتى اانهھا ااستخددمتت ااسمم 

ببُّ بِي وَوهھھھَكَذاا يیَزِ  االعهھدد إللهھ ااسرراائيیلل. " هھھھذذاا اايیمانن كبيیرر٬، حتى " يیُد. إإِنََّما ااْلَمْوتُت يیَْفِصُل بيَْینِي وَوبيَْینَكِ هھھھَكَذاا يیَْفَعُل االرَّ
ررغمم كلل االعوواائقق.  

 
19ااكملتا ررحلتهھما معاً. اانظظرروواا اايیة   

َكْت بَِسبَبهِِھَما٬، وَوقَالُواا: ا فََذهھھھَبَتَا ِكْلتَاهھھھَُما َحتَّى دَدَخلَتَا بيَْیَت لَْحٍم. وَوَكانَن ِعْنَد دُدُخولهِِھَما بيَْیَت لَْحٍم أأنَنَّ ااْلَمِديینَةَ ُكلَّهھَ  تََحرَّ
 »أأهھھَھِذهِه نُْعِمي؟«
20 اا.«فَقَالَْت لهَھُْم:   نِي ِجّدً ةة٬َ، ألنَنَّ ااْلقَِديیَر قَْد أأََمرَّ  الَ تَْدُعونِي نُْعِمَي بَِل اادْدُعونِي ُمرَّ
21 ببُّ فَارِرَغةً. لَِماذَذاا   ببُّ قَْد أأذََذلَّنِي وَوااْلقَِديیُر قَْد َكسََّرنِي؟إإِنِّي ذَذهھھھَْبُت ُمْمتَلِئَةً وَوأأرَْرَجَعنَِي االرَّ  »تَْدُعونَنِي نُْعِمي٬، وَواالرَّ
22 ٍم فِي ااْبتَِدااِء فََرَجَعْت نُْعِمي وَورَرااُعوثُث ااْلُموآآبيِیَّةُ َكنَّتهُھَا َمَعهھَا٬، االَّتِي رَرَجَعْت ِمْن بِالدَِد ُموآآبَب٬، وَودَدَخلَتَا بيَْیَت لَحْ  

ِعيیِر.  َحَصادِد االشَّ
-19: 1ررااعووثث  22.  

 
ما لدديینا هھھھنا٬، هھھھوو صووررةة عنن هللا االذذيي يیررحبب بالغرريیبة ررااعووثث٬، بأررضهھ. ررغمم كلل االمعووقاتت٬، نررىى ااآلنن ررحلة 
ااإليیمانن. فكرر باألمرر بططرريیقتيینن. ررحلة ااإليیمانن٬، ااووال٬، هھھھي على ما يیبددوو ررحلة منن مؤؤاابب االى بيیتت لحمم. اانهھا 

ااذذكرركمم٬، أأنهھ لمم يیكنن هھھھناكك سيیاررااتت ررباعيیة  ررحلة خمسيینن ميیلل تقرريیًبا٬، ووهھھھي ال تبددوو صعبة جدًداا٬، لكنن ددعووني
االحرركة في ذذلكك االووقتت. هھھھما سيیددتانن معهھما كلل ما يیملكانهھ تعبرراانن االجبالل للووصوولل االى بيیتت لحمم.  

 
االررحلة هھھھي منن مؤؤاابب االى بيیتت لحمم٬، لكنهھا ااعمقق منن ذذلكك بكثيیرر. اانهھا منن ااررضض االدديینوونة االمددعووةة مؤؤاابب االى 

جيیدًداا. ال تنسوواا هھھھذذهه االنقططة. هللا يیستقبلل االغرريیبة في ااررضهھ االتي ااررضض االمووعدد االمددعووةة بيیتت لحمم. اانتبهھوواا 
ووعددهھھھا لشعبهھ. جلبهھا منن ااررضض االدديینوونة في مؤؤاابب االى ااررضض االمووعدد في بيیتت لحمم. هللا يیستقبلل االغرريیبب في 

قصررهه. هھھھذذهه ااوولل خططووةة في مخططططهھ. سنررىى كيیفف ستسيیرر ااألموورر معاً. هھھھذذهه االخططووةة ااألوولى.  
 

خاللل شخصهھ.هللا يیفتدديي االمنبووذذيینن منن   
. هھھھذذهه االجملة قدد تبددوو غيیرر منططقيیة بالنسبة لنا االى اانن االخططووةة االثانيیة: هللا يیفتدديي االمنبووذذيینن منن خاللل شخصهھ

. اارريیددكمم اانن ترروواا كيیفف يُیستعلنن ااألمرر. هھھھنا تبددأأ االقصة 1: 2. ددعووني اابددأأ معكمم منن ررااعووثث 2نقررأأ ررااعووثث 
بالتحسنن جيیدًداا.  

 
 ُجلهِھَا٬، َجبَّارُر بَأسٍْس ِمْن َعِشيیَرةِة أأَليِیَمالَِك٬، ااْسُمهھُ بُوَعُز.وَوَكانَن لِنُْعِمي ذُذوو قََراابٍَة لِرَ 

2 ». دَدِعيینِي أأذَْذهھھھَْب إإِلَى ااْلَحْقِل وَوأأَْلتَقِْط َسنَابَِل وَورَرااَء َمْن أأَِجُد نِْعَمةً فِي َعيْینيَْیهھِ «فَقَالَْت رَرااُعوثُث ااْلُموآآبيِیَّةُ لِنُْعِمي:  
 ».يیَابِْنتِيااذْذهھھھَبِي «فَقَالَْت لهَھَا: 

3 ادِديیَن. فَاتَّفََق نَِصيیبهُھَا فِي قِْطَعِة َحْقل لِبُوَعَز اا  لَِّذيي ِمْن َعِشيیَرةِة فََذهھھھَبَْت وَوَجاَءتْت وَوااْلتَقَطَْت فِي ااْلَحْقِل وَورَرااَء ااْلَحصَّ
 أأَليِیَمالَِك.

-1: 2ررااعووثث  3  
 



© David Platt 2006 7 

االحبب. "صاددفف اانهھا كانتت في هھھھذذهه ااحددىى االمصاددفاتت في هھھھذذاا االسفرر وواالتي يیبددوو اانهھا نمووذذجج عنن كلل قصصص 
االحقلل" اانتمم تعررفوونن االقصصص. خاللل هھھھكذذاا قصصص ااستدديیرر نحوو ززووجتي ووااقوولل "هھھھذذاا لنن يیحصلل اابدًداا". تكوونن 
هھھھي تبكي٬، وواانا اافكرر "هھھھذذاا ال يیحصلل اابدًداا. هھھھذذهه االتفاصيیلل ال تسيیرر مًعا هھھھكذذاا٬، بهھذذاا االكمالل٬، اانن هھھھوو يیصعدد 

هھھھذذاا خيیالي بالكاملل. اانهھا سررمدديیة هللا االعاملة منن ااجلل هھھھي" هھھھذذاا بالضبطط ما يیحصلل هھھھنا٬، وو تأتيبالضبطط عنددما 
هه. اانهھا قصة رراائعة.قصددإإتمامم   

 
٬، ترروونن ذذلكك:4ثمم يیقوولل في اايیة   

 
ووإإذذاا ببووعزز قدد جاء منن بيیتت لحمم ووقالل للحصادديینن "االرربب معكمم". فقالوواا لهھ "يیباررككك االرربب". فقالل بووعزز لغالمهھ 

-4: 2االمووكلل على االحصادديینن: "لمنن هھھھذذهه االفتاةة؟" ررااعووثث  5  
 

مؤؤاابيیة.."  فتاةةجذذبتهھ. "فيیقوولل لهھ االعّمالل٬، "اانهھا  هھھھنا؟" ااذذااً  االفتاةةااألموورر تسيیرر جيیدًداا. بووعزز يیسألل "منن هھھھي هھھھذذهه 
ال تنسوواا االتووترر االذذيي شعرر بهھ بووعزز عندد سماعهھ هھھھذذهه االكلمة. هھھھي منن االمكانن االمحررمم. اانهھا  6: 2ررااعووثث 

دد مؤؤاابب. ووقالتت ددعووني االتقطط ووأأجمع بيینن ...مؤؤاابيیة قدد ررجعتت مع نعمي منن بال منبووذذةة وومنن شعبب غرريیبب. "
-6: 2" ررااعووثث االحززمم ووررااء االحصادديینن٬، فجاءتت وومكثتت منن االصباحح االى ااآلنن٬، قليیالً ما لبثتت في االبيیتت 7.  

 
قرررر اانن يیأخذذ االمباددررةة٬، ووبددأأ ااوولل محاددثة. 8: 2"فقالل بووعزز لررااعووثث..." ررااعووثث   

 
وواايیًضا ال تبررحي منن هھھھهھنا. بلل هھھھنا الززمي فتيیاتي. "ااال تسمعيینن يیا بنتي؟ ال تذذهھھھبي لتلتقططي في حقلل آآخرر 

عيیناكك على االحقلل االذذيي يیحصددوونن٬، ووااذذهھھھبي ووررااءهھھھمم. أألمم أأووصِص االغلمانن ااال يیمسووكك؟ ووااذذاا عططشتِت فاذذهھھھبي االى 
-8: 2ااآلنيیة ووااشرربي مما ااستقاهه االغلمانن". ررااعووثث  9  

 
10: 2فسقططتت على ووجهھهھا ووسجددتت االى ااألررضض" ررااعووثث ثمم ااجابتهھ هھھھي٬، "  

 
لهھ "كيیفف ووجددتُت نعمة في عيینيیكك حتى تنظظرر االي وواانا غرريیبة؟ فأجابب بووعزز ووقالل لهھا: ووقالتت 

إإنني قدد ااُخبررتُت بكلل ما فعلتِت بحماتكك بعدد مووتت ررجلكك٬، حتى ترركتِت ااباكك وواامكك ووااررضض 
موولددكك ووسررتِت االى شعبب لمم تعررفيیهھ منن قبلل. ليیكافئ االرربب عملكك ووليیكنن ااجرركك كامالً منن عندد 

لكي تحتمي تحتت جناحيیهھ"االرربب االهھ ااسرراائيیلل االذذيي جئتِت   
 

 
َكيْیَف وَوَجْدتُت نِْعَمةً فِي َعيْینيَْیَك َحتَّى تَْنظَُر إإِلَيَّ وَوأأَنَا «فََسقَطَْت َعلَى وَوْجهِھهھَا وَوَسَجَدتْت إإِلَى ااألرَْرضِض وَوقَالَْت لهَھُ: 

 »َغِريیبَةٌ؟
11 ِك إإِنَّنِي قَْد أأُْخبِْرتُت بُِكلِّ َما «فَأََجابَب بُوَعُز وَوقَالَل لهَھَا:   فََعْلِت بَِحَماتِِك بَْعَد َمْوتِت رَرُجلِِك٬، َحتَّى تََرْكِت أأَبَاكِك وَوأأُمَّ

 وَوأأرَْرضَض َمْولِِدكِك وَوِسْرتِت إإِلَى َشْعٍب لَْم تَْعِرفيِیهِھ ِمْن قَْبُل.
12 ببِّ إإِلهِھ إإِْسَراائيِیَل   ببُّ َعَملَِك٬، وَوْليیَُكْن أأَْجُركِك َكاِمالً ِمْن ِعْنِد االرَّ  ».االَِّذيي ِجْئِت لَِكْي تَْحتَِمي تَْحَت َجنَاَحيْیهھِ ليِیَُكافِِئ االرَّ
13 يْیتَنِي وَوططَيیَّْبَت قَْلَب َجارِريیَتَِك٬، وَوأأَنَا لَسْ «فَقَالَت:   ُت َكَوااِحَدةٍة ِمْن ليَْیتَنِي أأَِجُد نِْعَمةً فِي َعيْینيَْیَك يیَا َسيیِِّديي ألَنََّك قَْد َعزَّ

 ».َجَواارِريیكَ 
14 فََجلََسْت ». ْنَد وَوْقِت ااألَْكِل تَقَدَِّمي إإِلَى هھھھهھُنَا وَوُكلِي ِمَن ااْلُخْبِز٬، وَوااْغِمِسي لُْقَمتَِك فِي ااْلَخلِّ عِ «فَقَالَل لهَھَا بُوَعُز:  
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ادِديیَن فَنَاوَولهَھَا فَِريیًكا٬، فَأََكلَْت وَوَشبَِعْت وَوفََضَل َعْنهھَا.  بَِجانِِب ااْلَحصَّ
15 . فَأََمَر بُوَعُز غِ    دَدُعوهھھھَا تَْلتَقِْط بيَْیَن ااْلُحَزمِم أأيَْیًضا وَوالَ تُْؤذُذووهھھھَا.«ْلَمانهَھُ قَائِالً: ثُمَّ قَاَمْت لِتَْلتَقِطَ
16 َمائِِل وَودَدُعوهھھھَا تَْلتَقِْط وَوالَ تَْنتهَِھُرووهھھھَا   »وَوأأَْنِسلُواا أأيَْیًضا لهَھَا ِمَن االشَّ

-10: 2ررااعووثث  16  
 
 

17حتى اانهھ يُیددخلل ااصحابهھ في مخططططهھ. اايیة   
 

 ااْلَحْقِل إإِلَى ااْلَمَساِء٬، وَوَخبَطَْت َما ااْلتَقَطَْتهھُ فََكانَن نَْحَو إإيِیفَِة َشِعيیٍر.فَاْلتَقَطَْت فِي 
18  ْعَد ِشبَِعهھَا.فََحَملَْتهھُ وَودَدَخلَِت ااْلَمِديینَةَ. فََرأأتَْت َحَماتهُھَا َما ااْلتَقَطَْتهھُ. وَوأأَْخَرَجْت وَوأأَْعطَْتهھَا َما فََضَل َعْنهھَا بَ  
19  ». أأيَْیَن ااْلتَقَْطِت ااْليیَْومَم؟ وَوأأيَْیَن ااْشتََغْلِت؟ ليِیَُكِن االنَّاظِظُر إإِليَْیِك ُمبَارَرًكا«َماتهُھَا: فَقَالَْت لهَھَا حَ  

-17: 2ررااعووثث  19  
 
 

عليیكك اانن تحبب حماتكك. بددأأتْت تتحمسس ااآلنن. هھھھناكك ررجاء في ما نررااهه. ااخبررتكمم اانن ااألمرر جيیدد.  
 

ُجِل االَِّذيي ااْشتََغْلُت َمَعهھُ ااْليیَْومَم بُوَعزُ «َمَعهھُ وَوقَالَِت: فَأَْخبََرتْت َحَماتهَھَا بِالَِّذيي ااْشتََغلَْت   ».ااْسُم االرَّ
20 ببِّ ألَنَّهھُ لَْم يیَْتُركِك ااْلَمْعُرووفَف َمَع ااألَْحيیَاِء وَوااْلَمْوتَى«فَقَالَْت نُْعِمي لَِكنَّتهِھَا:   ثُمَّ قَالَْت لهَھَا ». ُمبَارَركٌك هھھھَُو ِمَن االرَّ

ُجُل «نُْعِمي:  ».ذُذوو قََراابٍَة لَنَا. هھھھَُو ثَانِي وَوليِیِّنَااالرَّ   
21 لُواا َجِميیَع َحَصادِديي«فَقَالَْت رَرااُعوثُث ااْلُموآآبيِیَّةُ:    ».إإِنَّهھُ قَالَل لِي أأيَْیًضا: الزَِزِمي فِْتيیَانِي َحتَّى يیَُكمِّ
22  ».ي َمَع فَتيَیَاتهِِھ َحتَّى الَ يیَقَُعواا بِِك فِي َحْقِل آآَخرَ إإِنَّهھُ َحَسٌن يیَابِْنتِي أأنَْن تَْخُرجِ «فَقَالَْت نُْعِمي لَِرااُعوثَث َكنَّتهِھَا:  
23 ِعيیِر وَوَحَصادُد ااْلِحْنطَِة. وَوَسَكنَْت َمَع َحمَ    اتهِھَا.فَالزََزَمْت فَتيَیَاتِت بُوَعَز فِي ااالْلتِقَاطِط َحتَّى ااْنتهَھَى َحَصادُد االشَّ

-19: 2ررااعووثث  23  
 

. هھھھذذاا صلبب 20هللا هھھھنا ااآلنن. هللا اافتددىى االمنبووذذ بشخصهھ هھھھوو. وواالمفتاحح هھھھوو ما حصلل في اايیة  قصددحسًنا٬، 
االمووضووعع ألنن٬، بيینن ططيیاتت االقصة ووما يیحصلل٬، نررىى صووررةة نعمي ووهھھھي تددرركك اانن بووعزز هھھھوو وولي لهھمم ووقدد 

ااظظهھرر االلططفف نحووهھھھمم.  
 

على هھھھذذاا االشاهھھھدد وواافتحوواا معي  لكنن ماذذاا يیعني هھھھذذاا؟ "هھھھوو ثاني ووليینا" كيیفف يیرركبب هھھھذذاا ااألمرر في االصووررةة؟ اابقوواا
االى ما ووضعهھ هللا. مررةة بعدد ااألخررىى في هھھھذذاا  . اارريیددكمم اانن تنظظرروواا25االى سفرر االالوويیيینن. اانظظرروواا االى الوويیيینن 

ااالصحاحح بالذذااتت٬، كما في ااصحاحاتت ااخررىى في االالوويیيینن٬، االفددااء مذذكوورر. االفددااء كلمة ددسمة جدًداا. اارريیددكمم اانن 
.ترروواا معناهھھھا هھھھنا في هھھھذذاا االسفرر بالذذااتت  

 
"ووااألررضض ال ُتباعع بتة ألنن لي ااألررضض وواانتمم غررباء وونززالء عندديي. بلل في كلل  23: 25يیقوولل في الوويیيینن 

ً لألررضض." ااسمعوواا جيیدًداا: "ااذذاا اافتقرر ااخووكك فباعع منن ُملكهھ٬، يیأتي ووليیهھ ااألقرربب االيیهھ  ااررضض ُملِكُكمم تجعلوونن ِفكاكا
وويیفكك مبيیع ااخيیهھ".  
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لكهھ٬، لنن يیكوونن ذذلكك ٬، إإنن اافتقرر ااحددهھھھمم ووباعع مُ حتىهللا كانن االمؤؤنة٬، لنن نقررأأ االسفرر كلهھ٬، لكنن٬، مبددئيیا٬ً، ما ااعدّدهه 
دداائررةة مغلقة منن االفقرر. هللا لمم يیرردد هھھھذذاا االنووعع منن االفقرر االدداائمم ووسطط شعبهھ٬، لذذاا ووضع هھھھذذاا االقانوونن لكي "يیفتدديي"٬، 
كك وواالتي تعني حررفيًیا٬، "ااعاددةة شررااء ااألررضض٬، ااستعاددةة ااألررضض" يیمكنن للمالكك ااعاددةة شررااء ااررضهھ٬، ووإإنن لمم يیمل

هھھھما لووحددهھھھما ددوونن ررجلل ررااعووثث وونعمي٬، لذذلكك ألقرربب وولي لهھ. في هھھھذذهه االحالة بالذذااتت  يیذذهھھھبب االمالل االمالكك
ااالستمرراارر بما بددأأ بعائلتهھ. ااذذااً هھھھذذاا معهھما. لذذاا٬، كانن االوولي االفادديي شخًصا يیستططيیع شررااء ما كانن يیملكهھ االيیمالكك وو

ما كانن يیعنيیهھ اانن يیكوونن بووعزز االوولي االفادديي.  
 

٬، هھھھما ووجهھانن للوولي االفادديي. ااووال٬، اارريیددكمم اانن ترروواا ٬3، ووسنررااهه بعدد لحظظاتت في ررااعووثث 2ما نررااهه في ررااعووثث 
٬، يیصفف هھھھذذهه االصووررةة. ررأأيیتمم في اايیة 2صووررةة االوولي االفادديي. اارريیددكمم اانن ترروواا كيیفف٬، ما ررأأيیناهه للتوو في ررااعووثث 

مم اانن . اارريیددك20: 2اانهھ "مبارركك هھھھوو منن االرربب ألنهھ لمم يیترركك االمعررووفف مع ااألحيیاء وواالمووتى" ررااعووثث  20
. قدد تكوونن "محبة" "ووددااعة" ااوو "صالحح" في بعضض االتررجماتت ااألخررىى. "لمم تضعوواا دداائررةة حوولل كلمة معررووفف

يیترركك االمعررووفف مع ااألحيیاء وواالمووتى"  
 

ضع دداائررةة حوولل هھھھذذهه االكلمة٬، ألنهھا ااحددىى ااهھھھمم االكلماتت في االسفرر كلهھ. اانهھا كلمة عظظيیمة. باللغة ااألصليیة للعهھدد 
. اانهھا منن االكلماتت االعبرريیة االتي ليیسس لدديینا تررجمة جيیددةة لهھا. اانهھا كبيیررةة جدًداا. checedاالقدديیمم٬، هھھھي ُتلفظظ حررفيًیا 

هھھھي حررفيًیا تعني "محبة٬، صالحح٬، ررحمة ااوو نعمة يیظظهھررهھھھا شخصص آلخرر". هھھھي مصووررةة في االعهھدد االقدديیمم عنددما 
يیرر نررىى شخًصا يیظظهھرر معررووًفا ووعاططفة لشخصص ااخرر ددوونن تووقع شيء بالمقابلل. هھھھي عملل نقوومم بهھ ددوونن االتفك

بما سنرربح بالمقابلل. هھھھي غيیرر اانانيیة اابدًداا. هھھھذذاا كلهھ ملخصص بكلمة ووااحددةة هھھھنا في عبرراانيیيینن.  
 

هھھھذذهه هھھھي صووررةة االوولي االفادديي. هھھھي كلمة مستخددمة لإلشاررةة االى هللا في ااماكنن ااخررىى٬، محبتهھ٬، صالحهھ٬، وونعمتهھ 
ذذهه االكلمة. هھھھذذهه بدداايیة كلهھا ملخصة بكلمة ووااحددةة. هھھھوو يیظظهھرر محبتهھ ددوونن تووقع شيء بالمقابلل. هھھھذذهه هھھھي صووررةة هھھھ

صووررةة االوولي االفادديي.  
 

اارريیددكمم اانن ترروواا ثالثة ااموورر فعلهھا بووعزز تفسرر االصووررةة ااوو االووصفف للوولي االفادديي. ااووال٬، االوولي االفادديي يیبحثث 
عنن االمنبووذذ كأنهھ فرردد منن عائلتهھ. هھھھلل فهھمتمم؟ ما اانن ووضع بووعزز عيینيیهھ عليیهھا٬، قالل "منن هھھھذذهه االفتاةة؟" كانن هھھھناكك 

لحقلل٬، االكثيیرر منن االفتيیاتت في االحقلل٬، االعدديیدديینن منن االناسس٬، ووقالل٬، "منن هھھھذذهه االفتاةة؟"االكثيیرر منن االناسس في اا  
 

وويیكلمم٬، وويیبددأأ حدديیًثا معهھا٬، وويیقوولل "يیا بنتي٬، ااسمعي لي" حتى هھھھذذهه االجملة ُتفَسرر خططأ. "يیا بنتي" هھھھي كلمة 
كنكك االمجيء لططافة. ااخذذ االمباددررةة بالمجيء االى ررااعووثث. بحثث عنن االمنبووذذ٬، ووقالل "لدديیكك مكانن في حقلي٬، يیم

االى حقلي كلل يیوومم". مباشررةة٬، بلحظظاتت٬، ااصبحتت ررااعووثث منن االعائلة ااآلنن٬، ووكأنهھا منن بيیتت بووعزز. هھھھوو يیبحثث 
عنن االمنبووذذ ووكأنهھ منن بيیتهھ.  

 
ثانيًیا٬، هھھھوو يیحمي االمنبووذذ منن ااألذذىى. كانن منن االمألووفف للنساء االعامالتت في االحقوولل اانن ُتساء معاملتهھنن ااوو اانن 

-8يُیسَتَغليینن منن قبلل االررجالل, تذذكرروواا٬، ااننا قررأأنا في ااآليیة  " أألمم ااووصِص االغلمانن ااال يیمسووكِك؟" حتى اانهھ قالل  9
ً لهھا منن االشمائلل ووددعووهھھھا عيیناكك على االحقلل االذذيي يیحصددوونن ووااذذهھھھبي ووررااءهھھھمم" ووقالل للغلما" نن "اانسلوواا اايیضا

تلتقطط" هھھھوو يیحميیهھا منن اايي ااذذيیة قدد تأتي نحووهھھھا. لهھذذاا قالتت لهھا نعمي "اانهھ حسنن يیا بنتي اانن تخررجي مع فتيیاتهھ 
حتى ال يیقعوواا بكك في حقلل ااخرر".  
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على مائددتهھ.  ااذذاا٬ً، االوولي االفادديي يیبحثث عنن االمنبووذذ في عائلتهھ٬، يیحمي االمنبووذذ منن ااألذذىى٬، ووثالًثا٬، يیخددمم االمنبووذذ
هھھھلل ررأأيیتمم ذذلكك؟ "ااذذاا عططشتِت فاذذهھھھبي االى ااآلنيیة ووااشرربي مما ااستقاهه االغلمانن". فجأةة٬، لمم تعدد تلكك االددخيیلة االغرريیبة 
االتي ال تملكك اايیة اامتيیاززااتت في هھھھذذهه االحقوولل. ااصبح باستططاعتهھا اانن تشرربب منن حيیثث تشرربنن االفتيیاتت ااألخرريیاتت. 

هھھھذذاا٬، بحدد ذذااتهھ اامتيیازز عظظيیمم.  
 

ِعْنَد وَوْقِت ااألَْكِل تَقَدَِّمي إإِلَى هھھھهھُنَا وَوُكلِي ِمَن حتى٬، اانن ااألموورر تصبح اافضلل. عندد االغذذااء٬، يیجلسوونن٬، وويیقوولل٬، 
فجأةة٬، تجدد ررااعووثث نفسهھا على االمائددةة مع بووعزز وو٬، ليیسس فقطط جالسة على ". ااْلُخْبِز٬، وَوااْغِمِسي لُْقَمتَِك فِي ااْلَخلِّ 
٬، ناوولهھا َفرريیًكا. االكلمة االمستخددمة هھھھنا 14نددما جلسَس مع االحصادديینن في ااآليیة االمائددةة معهھ٬، بلل تقوولل ااأليیة اانهھ ع

حررفيًیا تعني "اانهھ خددمهھا". اانهھا صووررةة رراائعة. رربب االحصادد يیخددمم االشخصص االذذيي يیستططيیع اانن يیفدديیهھ.  
 

 يیا لهھا منن فكررةة رراائعة! هھھھا هھھھي هھھھنا٬، ووهھھھوو يیقددمم لهھا االططعامم٬، ااكثرر منن شبعتهھا. ااعططاهھھھا ااكثرر منن االالززمم٬، ووفّضلل
عنهھا لتأخذذهه معهھا االى االمنززلل ووتشارركهھ مع نعمي. لقدد سكبب عليیهھا محبتهھ وونعمتهھ ووررحمتهھ. كلل هھھھذذاا ال يیبددوو 
منططقي. هھھھذذهه غرريیبة منن ااررضض محرّرمة؛ هھھھذذهه غرريیبة في حقلل هھھھذذاا االررجلل االمميیزز. ووهھھھوو يیكسرر كلل االحووااجزز 

االفادديي.وويیخددمهھا على مائددتهھ. هھھھوو يیبحثث عنهھا٬، وويیحميیهھا منن اايیة ااذذيیة. هھھھذذهه هھھھي صووررةة االوولي   
 

. لنن نقررأأ كلل ااالصحاحح لكنن فقطط جززء منهھ. ما سيیحصلل هھھھوو اانن نعمي ستقوومم 3االمشكلة تظظهھرر في ررااعووثث 
بمخطططط. ستضع االحماةة يیددهھھھا بكيیفف يیجبب اانن تتمم ااألموورر. فتقوولل االحماةة٬، "االيیكك ما عليیكك فعلهھ. عليیكك االذذهھھھابب 

االى بووعزز٬، ووعليیكك االتقرربب منهھ كووليینا االفادديي"  
 

يیفف تتقرربب منن بووعزز. يیتفاجأ بووعزز إإذذ يیررىى ررااعووثث ااتتت االيیهھ في االليیلل. اارريیددكمم اانن ااذذاا٬ً، ووضعتت لهھا مخططططاً ك
: "إإنكك مبارركة منن . هھھھذذاا جوواابب بووعزز عنددما ااتتت االيیهھ ررااعووثث10: 3تسمعوواا جيیدًداا ما يیحصلل في ررااعووثث 

االرربب يیا بنتي" قالل لهھا. "ألنكك قدد ااحسنتِت معررووفكك في ااألخيیرر ااكثرر منن ااألوولل.." هھھھذذهه نفسس االكلمة٬، هھھھذذاا 
االذذيي تحددثنا عنهھ. checedططفف٬، االل  

  
لِل٬، إإذِذْ «فَقَالَل:  ببِّ يیَابِْنتِي ألَنَِّك قَْد أأَْحَسْنِت َمْعُرووفَِك فِي ااألَِخيیِر أأَْكثََر ِمَن ااألوَوَّ لَْم تَْسَعْي وَورَرااَء  إإِنَِّك ُمبَارَرَكةٌ ِمَن االرَّ

بَّانِن٬، فُقََرااَء َكانُواا أأوَْو أأَْغنيِیَاَء.  االشُّ
11  لَةٌ.يیَابِْنتِي الَ تََخافِي. ُكلُّ َما تَقُوليِیَن أأَْفَعُل لَِك٬، ألنَنَّ َجِميیَع أأَْبَواابِب َشْعبِي تَْعلَُم أأَنَِّك ااْمَرأأةَةٌ فَاضِ وَوااآلنَن  
12 ٬، وَولِكْن يیُوَجُد وَولِيٌّ أأَْقَربُب ِمنِّي.   وَوااآلنَن َصِحيیٌح أأَنِّي وَولِيٌّ
13 بَاحِح أأَنَّهھُ إإنِْن قََضى لَِك َحقَّ ااْلَولِيِّ فََحَسنًا. ليِیَْقِض. وَوإإنِْن لَْم يیََشأْ أأنَْن يیَْقِضَي لَِك َحقَّ بيِیتِي االلَّيْیلَة٬َ، وَويیَُكونُن فِي   االصَّ

بَاححِ  . ااِْضطَِجِعي إإِلَى االصَّ ببُّ ٬، فَأَنَا أأَْقِضي لَِك. َحيٌّ هھھھَُو االرَّ  »ااْلَولِيِّ
-10: 3ررااعووثث  13  

 
لكنهھ ليیسس ااألقرربب بالنسلل. هھھھنا يیددخلل االررجلل االذذيي يیبغضهھ االجميیع في االيیكمم االمشكلة. نعمم٬، هھھھوو االوولي االفادديي٬، 

االقصة. لنن تحبب اانن تررىى هھھھذذاا االررجلل في االقصة٬، لكنهھ مووجوودد. هھھھناكك ررجلل وولي ااقرربب لررااعووثث وونعمي٬، 
ااقرربب كوولي ألليیمالكك بالنسبب.  

 
ي االفادديي. ماذذاا الحًقا سنررىى٬، ليیسس فقطط ووصفف االوولي االفادديي٬، لكني اارريیددكمم اانن تفكرروواا بالثمنن االذذيي يیددفعهھ االوول

يیجبب اانن تمتلكك٬، ااوو ماذذاا يیجبب اانن تفعلل لكي تكوونن وولي فادديي؟ هھھھنا االسببب لماذذاا يیووجدد وولي آآخرر ااحقق منن 
بووعزز.  
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: 4. سنررىى ااوولل ناحيیتيینن منن هھھھذذاا االثمنن. اانظظرروواا االى ررااعووثث 1: 4ااذذاا٬ً، هھھھنا يیكمنن االتووترر لنصلل االى ررااعووثث 

1:  
 

ِمْل وَوااْجلِْس هھھھُنَا أأَْنَت يیَا «هھھھُنَاكَك. وَوإإذَِذاا بِاْلَولِيِّ االَِّذيي تََكلََّم َعْنهھُ بُوَعُز َعابٌِر. فَقَالَل: فََصِعَد بُوَعُز إإِلَى ااْلبَابِب وَوَجلََس 
 فََمالَل وَوَجلََس.». فُالنَُن ااْلفُالَنِيُّ 

2  فََجلَُسواا.». ااْجلُِسواا هھھھُنَا«ثُمَّ أأََخَذ َعَشَرةةَ رِرَجالل ِمْن ُشيیُوخِخ ااْلَمِديینَِة وَوقَالَل لهَھُُم:  
3   :  إإنِنَّ نُْعِمَي االَّتِي رَرَجَعْت ِمْن بِالدَِد ُموآآبَب تَبيِیُع قِْطَعةَ ااْلَحْقِل االَّتِي ألَِخيینَا أأَليِیَمالَِك.«ثُمَّ قَالَل لِْلَولِيِّ
4 اامَم ُشيیُوخِخ َشْعبِي. فَإنِنْ   اامَم ااْلَجالِِسيیَن وَوقُدَّ . وَوإإنِْن ُكْنَت الَ تَفُكُّ  فَقُْلُت إإِنِّي أأُْخبُِركَك قَائِالً: ااْشتَِر قُدَّ ُكْنَت تَفُكُّ فَفُكَّ

 »إإِنِّي أأَفُكُّ «فَقَالَل: ». فَأَْخبِْرنِي ألَْعلََم. ألَنَّهھُ ليَْیَس َغيْیُركَك يیَفُكُّ وَوأأَنَا بَْعَدككَ 
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ااآلخرر٬، حسًنا هھھھذذاا ليیسس بخبرر سارر. ما االذذيي يیحصلل؟ هھھھذذهه صووررةة بيینن بووعزز ووررااعووثث٬، ووااآلنن٬، يیأتي هھھھذذاا االررجلل 

وويیقوولل "سأشترريي ااألررضض. اانا االفادديي" هھھھنا نررىى ااوولل صفتيینن للوولي االفادديي. ااوولل صفة للوولي االفادديي هھھھوو اانهھ 
يیجبب اانن يیكوونن لدديیهھ االحقق بالفددااء. ووهھھھذذاا يیأتي عبرر االنسبب٬، االوولي ااألقرربب هھھھوو ااألحقق. يیجبب اانن يیكوونن ااألقرربب 

بحسبب االنسبب. يیجبب اانن يیكوونن مثلل هھھھذذاا االررجلل فيیما يیتعلقق بنسلهھمم.  
 

اانن يیكوونن لدديیهھ االحقق بالفددااء٬، وواالصفة االثانيیة هھھھي اانهھ يیجبب اانن تكوونن لدديیهھ االموواارردد االتي تخوّولهھ اانن يیفتدديي. يیجبب 
بمعنى آآخرر٬، يیجبب اانن يیكوونن لدديیهھ االمالل ليیشترريي االميیررااثث االمعررووضض٬، ليیفكهھ. هھھھذذاا حررفيًیا ما تعنيیهھ كلمة مفدديي. 

ووااالمكانيیاتت للفددااء. في هھھھذذهه  تعني "اانن تستررجع". لكي تكوونن وولي فادديي٬، يیجبب اانن يیكوونن لكك االحقق بالفددااء
االمررحلة٬، كانن هھھھذذاا االمعررووضض على هھھھذذاا االررجلل٬، فقالل٬، "سأفتدديي٬، لدديي االحقق وولدديي االمالل. ااستططيیع ذذلكك".  

 
لِتُقيِیَم ااْسَم يیَْومَم تَْشتَِريي ااْلَحْقَل ِمْن يیَِد نُْعِمي تَْشتَِريي أأيَْیًضا ِمْن يیَِد رَرااُعوثَث ااْلُموآآبيِیَِّة ااْمَرأأةَِة ااْلَميیِِّت «فَقَالَل بُوَعُز: 

 ».ااْلَميیِِّت َعلَى ِميیَرااثهِھِ 
6   :  »أأَفُكَّ  الَ أأَْقِدرُر أأنَْن أأَفُكَّ لِنَْفِسي لِئَالَّ أأُْفِسَد ِميیَرااثِي. فَفُكَّ أأَْنَت لِنَْفِسَك فَِكاِكي ألَنِّي الَ أأَْقِدرُر أأنَنْ «فَقَالَل ااْلَولِيُّ
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ددااء٬، وولكنن االشيء االووحيیدد االذذيي لمم يیكنن لدديیهھ وواالذذيي هھھھوو جززء منن كلل هھھھذذهه ااترروونن٬، كانن لدديیهھ حقق االفددااء وواالمالل للف
ليیفتدديي. هھھھذذاا هھھھوو االجززء االثالثث منن هھھھذذاا االثمنن. يیجبب اانن  االعززمماالصووررةة عنن االوولي االفادديي هھھھوو اانهھ لمم يیكنن لدديیهھ 

يیجبب اانن يیكوونن لدديیكك االعززمم على االمخاططررةة بميیررااثكك . االعززمميیكوونن لدديیكك االحقق وواالموواارردد٬، وويیجبب اانن يیكوونن لدديیكك 
خاصص٬، اانن تخاططرر بما قدد يیكلفكك ذذلكك لكي تفتدديي تلكك االعائلة ووتلكك ااألررضض االتي لهھذذهه االعائلة. يیجبب اانن يیكوونن اال

لدديیكك االعززمم لكي ُتكِملل ااألمرر.  
 

:7االيیكمم ما يیحصلل بعدد ذذلكك. يیقوولل ال. بددًء بآيیة   
 

ُجُل نَْعلهَھُ وَويیُْعِطيیهِھ وَوهھھھِذهِه هھھِھَي ااْلَعادَدةةُ َسابِقًا فِي إإِْسَراائيِیَل فِي أأَْمِر ااْلفَِكاكِك  وَوااْلُمبَادَدلَِة٬، ألَْجِل إإِْثبَاتِت ُكلِّ أأَْمٍر. يیَْخلَُع االرَّ
 لَِصاِحبهِِھ. فهَھِذهِه هھھِھَي ااْلَعادَدةةُ فِي إإِْسَراائيِیَل.

8  وَوَخلََع نَْعلهَھُ.». ااْشتَِر لِنَْفِسكَ «فَقَالَل ااْلَولِيُّ لِبُوَعَز:  
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9 يیُوخِخ   أأَْنتُْم ُشهھُودٌد ااْليیَْومَم أأَنِّي قَِد ااْشتََريْیُت ُكلَّ َما ألَليِیَمالَِك وَوُكلَّ َما لِِكْليیُونَن «وَولَِجِميیِع االشَّْعِب: فَقَالَل بُوَعُز لِلشُّ
 وَوَمْحلُونَن ِمْن يیَِد نُْعِمي.
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جلل ااالنن٬، اارريیددكمم اانن ترروواا االتووااضع وواانكارر االذذااتت في هھھھذذهه االصووررةة. بووعزز ررجلل مميیزز في ااسرراائيیلل؛ هھھھوو رر
ااثهِِھ وَوالَ وَوَكَذاا رَرااُعوثُث ااْلُموآآبيِیَّةُ ااْمَرأأةَةُ َمْحلُونَن قَِد ااْشتََريْیتهُھَا لَِي ااْمَرأأةَة٬ً، ألُقيِیَم ااْسَم ااْلَميیِِّت َعلَى ِميیرَ نبيیلل. قالل: 

10: 4ررااعووثث . يیَْنقَِرضُض ااْسُم ااْلَميیِِّت ِمْن بيَْیِن إإِْخَوتهِِھ وَوِمْن بَابِب َمَكانهِِھ. أأَْنتُْم ُشهھُودٌد ااْليیَْوممَ   
 

ااذذاا٬ً، يیقفف بووعزز وويیقوولل "لدديي االحقق وولدديي االموواارردد. ووااألهھھھمم٬، لدديي االعززمم. سأفتدديي هھھھذذهه االعائلة٬، ووسأجعلل ررااعووثث 
ززووجتي" هھھھنا نصلل االى ذذررووةة هھھھذذهه االصووررةة بيینن بووعزز ووررااعووثث وواالى صووررةة ووثمنن االوولي االفادديي.  

 
مررةة في هھھھذذاا االسفرر. هھھھذذاا منن ااهھھھمم  20االمثيیرر لالهھھھتمامم هھھھنا٬، هھھھوو اانن كلمة "فددااء" ااوو "يیفتدديي" مذذكووررةة ااكثرر منن 

هه ليیفتدديي ررااعووثث٬، االمنبووذذةة٬، منن خاللل هھھھذذاا االفادديي. لكنن االمثيیرر قصدداالمووااضيیع في هھھھذذاا االسفرر. هللا يیظظهھرر 
هھھھوو اانن هھھھذذهه االكلمة تظظهھرر عددةة مررااتت في االعهھدد االقدديیمم اايیًضا٬، لكنهھا ليیستت متستخددمة في ااألماكنن  لالهھھھتمامم

عزز. ااتعلموونن االى منن تشيیرر؟ في االعهھدد االقدديیمم٬، هھھھي مستخددمة لتشيیرر ااألخررىى منن االعهھدد االقدديیمم لإلشاررةة على بوو
االى هللا نفسهھ٬، وواالى عالقتهھ مع شعبهھ.  

 
ددعووني اارريیكمم بعضض ااألمثلة. اافتحوواا على ااألسفارر االنبوويیة٬، على سفرر ااررميیا. منن فضلكمم اافتحوواا سفرر ااررميیا 

. هللا يیتكلمم االى 33: 50االى ااررميیا ووضعوواا خطًطا على ما سنقررأأهه. اارريیددكمم اانن ترروواا صووررةة هللا االفادديي. اانظظرروواا 
شعبهھ االمسبي٬، عنددما كانوواا منبووذذيینن بالسبي٬، عنددما كانوواا يیووااجهھوونن االتهھدديیدد باالستعبادد. ااسمعوواا ما يیقوولهھ. هھھھذذهه 

نبووءةة. كانتت مملكة يیهھووذذاا ستقع تحتت قضاء هللا ووُتررَسلل للسبي.  
 

وَوبَنِي يیهَھُوذَذاا َمًعا َمْظلُوُمونَن٬، وَوُكلُّ االَِّذيیَن هھھھَكَذاا قَالَل رَرببُّ ااْلُجنُودِد: إإنِنَّ بَنِي إإِْسَراائيِیَل «
 َسبَْوهھھھُْم أأَْمَسُكوهھھھُْم. أأَبَْواا أأنَْن يیُْطلِقُوهھھھُْم.

34 انَن   . رَرببُّ ااْلُجنُودِد ااْسُمهھُ. يیُقيِیُم دَدْعَوااهھھھُْم لَِكْي يیُِريیَح ااألرَْرضَض وَويیُْزِعَج ُسكَّ وَوليِیُّهھُْم قَِوييٌّ
 بَابَِل.
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هھھھذذاا ووقتت صعبب ووسطط شعبب ااسرراائيیلل٬، ووهھھھوو يیذذكررهھھھمم "ووليیكمم قوويي٬، االذذيي سيیعووضض لكمم٬، وويیفتدديیكمم٬، كانن 
وويیشترريیكمم منن جدديیدد٬، هھھھوو قوويي. سيیرريیحكمم."  

 
. اافتحوواا على 44ووااشعيیاء  43. هھھھذذاانن مقططعانن مهھمانن جدًداا. سننظظرر االى ااشعيیاء 43اافتحوواا على سفرر ااشعيیاء 

ااشعيیاء يُیخبرر كيیفف أأنن مملكة أأشوورر ستهھجمم على  . هھھھنا هللا يیتحددثث االى شعبهھ بعدد اانن كانن1: 43ااشعيیاء 
.1: 43. ااسمعوواا ما يیحددثث في ااشعيیاء ااسرراائيیلل ووتددمررهھھھا  

 
٬، َخالِقَُك يیَا يیَْعقُوبُب وَوَجابِلَُك يیَا إإِْسَراائيِیُل:  ببُّ  الَ تََخْف ألَنِّي فََديْیتَُك. دَدَعْوتَُك بِاْسِمَك. أأَْنَت لِي.«وَوااآلنَن هھھھَكَذاا يیَقُولُل االرَّ

2  لَّهِھيیُب الَ يیُْحِرقَُك.ااْجتَْزتَت فِي ااْلِميیَاهِه فَأَنَا َمَعَك٬، وَوفِي ااألَْنهھَارِر فَالَ تَْغُمُركَك. إإذَِذاا َمَشيْیَت فِي االنَّارِر فَالَ تُْلَذعُع٬، وَواالإإذَِذاا  
-1: 43ااشعيیاء  2  
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"ددعووتكك باسمكك" هھھھوو يیبحثث عنهھمم٬، كما ررأأيینا مع بووعزز٬، هھھھلل ررأأيیتت صووررةة االفادديي هھھھنا ووهھھھوو يیجرريي خلفهھمم؟ 

ررةة االفادديي. ثمم٬، يیقوولل اانهھ سيینقذذهھھھمم منن ااألذذيیة: " إإنن ااجتززتت في االميیاهه فأنا معكك ووفي ااألنهھارر فال تغمرركك. صوو
. هھھھوو يیرريیهھمم 21: 44معكك" اانظظرروواا االى ااشعيیاء  ااذذاا مشيیتَت في االنارر فال تلذذعع ووااللهھيیبب ال يیحررقكك ألنن فادديیكك

منن جدديیدد.  
 

 فَإِنََّك أأَْنَت َعْبِديي. قَْد َجبَْلتَُك. َعْبٌد لِي أأَْنَت. يیَا إإِْسَراائيِیُل الَ تُْنَسِي ِمنِّي.ااذُْذُكْر هھھھِذهِه يیَا يیَْعقُوبُب٬، يیَا إإِْسَراائيِیُل٬، «
22  ».قَْد َمَحْوتُت َكَغيْیٍم ذُذنُوبََك وَوَكَسَحابٍَة َخطَايیَاكَك. اارِْرِجْع إإِلَيَّ ألَنِّي فََديْیتُكَ  
23 ببَّ   َماوَوااتُت ألنَنَّ االرَّ قَْد فََعَل. ااهھھِْھتِفِي يیَا أأََسافَِل ااألرَْرضِض. أأَِشيیِديي أأيَیَّتهُھَا ااْلِجبَالُل تََرنًُّما٬، ااْلَوْعُر وَوُكلُّ  تََرنَِّمي أأيَیَّتهُھَا االسَّ

َد. ببَّ قَْد فََدىى يیَْعقُوبَب٬، وَوفِي إإِْسَراائيِیَل تََمجَّ  َشَجَرةٍة فيِیهِھ٬، ألنَنَّ االرَّ
-21: 44ااشعيیاء  23  

 
على االعهھدد االجدديیدد. اارريیددكمم اانن تقررأأوواا معي. اافتحوواا على  لكنهھا ليیستت صووررةة االعهھدد االقدديیمم فقطط. اافتحوواا معي

. اارريیددكمم اانن ترروواا ما يیقوولهھ بوولسس عما فعلهھ هللا في حيیاتنا. ااسمعوواا هھھھذذاا:4: 1اافسسس   
 

يیِسيیَن وَوبِالَ  َكَما ااْختَارَرنَا فيِیهِھ قَْبَل تَأِْسيیِس ااْلَعالَِم٬، لِنَُكونَن قِدِّ
ااَمهھُ فِي ااْلَمَحبَِّة٬،  لَْومٍم قُدَّ

5 َسبََق فََعيیَّنَنَا لِلتَّبَنِّي بيِیَُسوعَع ااْلَمِسيیِح لِنَْفِسهِھ٬، َحَسَب  إإذِذْ  
ةِة َمِشيیئَتهِِھ٬،  َمَسرَّ

6  لَِمْدحِح َمْجِد نِْعَمتهِِھ االَّتِي أأَْنَعَم بهِھَا َعليَْینَا فِي ااْلَمْحبُوبِب٬، 
7 ى االَِّذيي فيِیهِھ لَنَا ااْلفَِدااُء بَِدِمهِھ٬، ُغْفَراانُن ااْلَخطَايیَا٬، َحَسَب ِغنَ  

 نِْعَمتهِِھ٬،
8  االَّتِي أأَْجَزلهَھَا لَنَا بُِكلِّ ِحْكَمٍة وَوفِْطنٍَة٬، 

-4: 1اافسسس  8  
 

٬، تقوولل٬، "13نصلل االى اايیة   
٬، إإِْنِجيیَل َخالَِصُكُم٬، االَِّذيي فيِیهِھ أأيَْیًضا إإذِْذ آآَمْنتُمْ  ااْلَمْوِعِد  ُختِْمتُْم بُِرووحِح االَِّذيي فيِیهِھ أأيَْیًضا أأَْنتُْم٬، إإذِْذ َسِمْعتُْم َكلَِمةَ ااْلَحقِّ

ووسِس٬،  ااْلقُدُّ
14  االَِّذيي هھھھَُو ُعْربُونُن ِميیَرااثِنَا٬، لِفَِدااِء ااْلُمْقتَنَى٬، لَِمْدحِح َمْجِدهِه. 

-13: 1اافسسس  تقوولل ااألمرر نفسهھ. 14: 1ووكوولووسي  14  
 

 1ثمم٬، اافتحوواا معي على ررسالة بططررسس ااألوولى. اارريیدد اانن اارريیكمم اايیة ااخررىى في االعهھدد االجدديیدد. اانظظرروواا االى 
. ضعوواا خطًطا تحتهھا٬، ضعوواا دداائررةة حوولل هھھھذذهه االكلمة في االعهھدد 19وو 18. اارريیددكمم اانن تسمعوواا اايیة 1بططررسس 

-18: 1بططررسس  1االجدديیدد. ضعوواا مالحظظة حيیثث يیقوولل "فادديي" ووااكتبوواا ررااعووثث.  19 ،٬  
ٍة أأوَْو ذَذهھھھٍَب٬، ِمْن ِسيیَرتُِكُم ااْلبَاطِطلَِة االَّتِي تَقَلَّْدتُمُ َعالِمِ  وهھھھَا ِمَن ااآلبَاِء٬،يیَن أأَنَُّكُم ااْفتُِديیتُْم الَ بِأَْشيیَاَء تَْفنَى٬، بِفِضَّ بَْل بَِدمٍم  

منن خاللل شخصهھ٬، منن  كيیفف اافتددىى هللا شعبهھ؟ فعلل ذذلكك" َكِريیٍم٬، َكَما ِمْن َحَمل بِالَ َعيْیٍب وَوالَ دَدنٍَس٬، دَدمِم ااْلَمِسيیحِ 
 خاللل ددمم االمسيیح٬، االحملل االذذيي بال عيیبب ووال ددنسس.
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قدد تفكرر٬، "لكنن اايیهھا االررااعي لمَم ترريینا كلل هھھھذذهه ااآليیاتت؟ لمَم ااشعيیاء ووااررميیا؟" ألني اارريیدد اانن يیعررفف كلل اانسانن ااننا 

كغررباء٬، غيیرر نقفف كمنبووذذيینن اامامم االهھ هھھھذذاا االكوونن. االنامووسس ضددنا. كلنا كسررنا االنامووسس. نحنن نقفف اامامهھ 
مستحقيینن اانن نكوونن في محضررهه حتى. لكنن هھھھوو بنعمتهھ٬، يیبحثث عنكك كابنن لهھ. بنعمتهھ٬، يینقذذكك منن االخططرر. 

بنعمتهھ٬، يیخددمم االمنبووذذ على مائددتهھ.  
 

صووررةة االفادديي في االكتابب االمقددسس هھھھي عنن شخصص يیأخذذ االمباددررةة وويیجرريي ووررااء شعبهھ٬، ووهھھھذذاا بالضبطط هھھھوو 
االوولي االفادديي غالي جدًداا٬، االيیكمم االسببب: هللا بابنهھ٬، يیسووعع٬، لدديیهھ االحقق مخطططط هللا في كلل االكتابب االمقددسس. ثمنن 

لفددااء كلل ووااحدد منا. هھھھوو ااصبح مثلنا. قرريیبب منا. ال فقطط لدديیهھ االحقق بالفددااء٬، لكنن لدديیهھ االموواارردد للفددااء. ال تووجدد 
اايي خططيیة فيیهھ. لهھذذاا٬، لدديیهھ كلل االمعططيیاتت ليیفدديیكك وويیفدديیني.  

 
االحمدد ٬5، لدديیهھ االعززمم على ذذلكك٬، ووهھھھذذاا االعززمم هھھھوو ما جعلهھ يیذذهھھھبب  هھھھوو ليیسس فقطط يیملكك االحقق وواالمعططيیاتت٬، لكنن

حتى االصليیبب حيیثث تألمم ووسفكك ددمهھ ووماتت ليیجعلكك٬، اانتت االمنبووذذ وواالغرريیبب٬، اابنهھ ووبنتهھ. ما منن قصة حبب ااعظظمم 
منن هھھھذذهه. هھھھوو يیسعى ووررااءكك. يیحميیكك. يیسدددد حاجاتكك لكي ال يیكوونن هھھھناكك اايي غرريیبب في ملكووتت هللا. نحنن اابناءهه 

منن منبووذذيینن هھھھنا٬، ما منن اايیتامم. كلنا منن عائلة هللا. ما منن قصة حبب ااعظظمم منن هھھھذذهه. اانا شاكرر اانن ووبناتهھ. ما 
هھھھناكك االهھ ال فقطط يیستقبلل االغررباء في محضررهه٬، لكنهھ يیفدديي االمنبووذذ بشخصهھ هھھھوو. ااترروونن كيیفف اانن سفرر ررااعووثث 

يیعططيینا صووررةة ااعظظمم عنن شخصص يیسووعع االمسيیح.  
 

هھھھوو. قصددهههللا يیبارركك االعاقرر منن ااجلل   
@٬، اانن ااألمرر ال يینتهھي هھھھنا. االناحيیة ااألخيیررةة لكلل هھھھذذاا االمخطططط هھھھوو اانن هللا يیبارركك االعاقرر منن ااجلل مخططططهھ شكرراا 

٬، وونررىى ما يیحصلل في االنهھايیة. يیقفف بووعزز وويیقوولل٬، "هھھھي لي هھھھي ززووجتي"4هھھھوو. نعوودد االى ررااعووثث   
-11: 4ثمم٬، ااسمعوواا ما حددثث٬، اانظظرروواا االى ررااعووثث  12  

يیُوخُخ:  فَقَالَل َجِميیُع االشَّْعِب االَِّذيینَ  ااِخلَةَ إإِلَى بيَْیتَِك َكَرااِحيیَل «فِي ااْلبَابِب وَواالشُّ ببُّ ااْلَمْرأأةَةَ االدَّ نَْحُن ُشهھُودٌد. فَْليیَْجَعِل االرَّ
بيَْیتَُك َكبيَْیِت فَارَرصَص وَوْليیَُكْن  وَوَكليَْیئَةَ االلَّتيَْیِن بَنَتَا بيَْیَت إإِْسَراائيِیَل. فَاْصنَْع بِبَأسٍْس فِي أأَْفَرااتَةَ وَوُكْن ذَذاا ااْسٍم فِي بيَْیِت لَْحٍم.

ببُّ ِمْن هھھھِذهِه ااْلفَتَاةةِ   ».االَِّذيي وَولََدْتهھُ ثَاَمارُر ليِیهَھُوذَذاا٬، ِمَن االنَّْسِل االَِّذيي يیُْعِطيیَك االرَّ
فَأََخَذ بُوَعُز رَرااُعوثَث ااْمَرأأةَةً وَودَدَخَل  " 13ماذذاا تقصدد بنسلل؟ االمررأأةة االتي تززووجهھا بووعزز عاقرر. حسًنا٬، تقوولل اايیة  

ببُّ َحبَالً فََولََدتِت ااْبنًاَعليَْیهھَا منن ااعططاهھھھا االقددررةة على االحملل؟ هللا. هللا سكبب برركاتهھ. هھھھذذهه االمررةة  .٬، فَأَْعطَاهھھھَا االرَّ
االثانيیة االتي يُیظظهھرر لنا فيیهھا كاتبب سفرر ررااعووثث عملل هللا مباشررةة. كلل شيء أأخرر هھھھوو غيیرر مباشرر. لكنن هھھھذذاا 

ووااضح: ااعططاهھھھا هللا حبالً فوولددتت اابًنا.  
 

-14: 4ااصحاحاتت٬، كانتت مرريیررةة ووليیسس لدديیهھا اايي نسلل منهھا. ثمم في ررااعووثث  3ي٬، قبلل تذذكرروواا اانن نعم 15 ،٬
نررااهھھھا تقوولل "  

ببُّ االَِّذيي لَْم يیُْعِدْمِك وَوليِیًّا ااْليیَْومَم لَِكْي يیُْدَعى ااْسُمهھُ فِي إإِْسَراائيِیَل.«فَقَالَِت االنَِّساُء لِنُْعِمي:   ُمبَارَركٌك االرَّ
15  »نَْفٍس وَوإإَِعالَِة َشيْیبَتِِك. ألنَنَّ َكنَّتَِك االَّتِي أأََحبَّْتِك قَْد وَولََدْتهھ٬ُ، وَوهھھِھَي َخيْیٌر لَِك ِمْن َسْبَعِة بَنيِینَ وَويیَُكونُن لَِك ِإلرْرَجاعِع  

. "لكي يیددعى ااسمهھ في ااسرراائيیلل" هھھھلل كانوواا يیعررفوونن عما يیتحددثوونن؟هللا بارركك االعاقرر منن ااجلل مخططططهھ هھھھوو  
 

 .فَأََخَذتْت نُْعِمي ااْلَولََد وَووَوَضَعْتهھُ فِي ِحْضنهِھَا وَوَصارَرتْت لهَھُ ُمَربِّيیَةً  " 61: 4اانظظرروواا ما حددثث الحًقا. يیقوولل ررااعووثث 
ْتهھُ ااْلَجارَرااتُت ااْسًما قَائِالتٍَت:  لمم يیبارركهھا " .وَودَدَعْونَن ااْسَمهھُ ُعوبيِیَد. هھھھَُو أأَبُو يیَسَّى أأَبِي دَدااوُوددَ » قَْد وُولَِد ااْبٌن لِنُْعِمي«وَوَسمَّ

فقطط. لكنهھ بارركهھا منن ااجلل هھھھددفف ااعظظمم.هه حبلهھا قصددهللا ألنن   
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ااترروونن٬، االقصة تستمرر مع ررااعووثث ووبووعزز. ااصبحا ااجدداادد االملكك ددااوودد نفسهھ. نسبهھا سيیكوونن ملكك ااسرراائيیلل. هھھھنا 
تصبح االقصة ااكبرر بكثيیرر منن مجرردد قصة حبب. هللا يیظظهھرر هھھھنا٬، اانهھ في ووسطط ااحلكك فتررةة منن حيیاةة شعبهھ في 

رر٬، ووهللا كانن يیعملل ليیحفظظ نسلهھ٬، هھھھذذاا االنسلل االملووكي منن ااجلل سفرر االقضاةة٬، اانهھ في ووسطط ذذلكك كانن هھھھناكك نوو
هه. االغرريیبب في ااألمرر٬، اانهھ يیفعلل ذذلكك منن خاللل مؤؤاابيیة. االنسلل االملووكي االذذيي يیقووددنن للملكك ددااوودد هھھھوو منن قصدد

هھھھذذاا غيیرر منططقي.خاللل اامررأأةة مؤؤاابيیة. هھھھناكك ددمم مؤؤاابي في االنسلل االذذيي منهھ االملكك.   
 

ننززلل ااكثرر بنسلل االعائلة. منن نسلهھا سيیكوونن ملكك ااسرراائيیلل٬، لكنن الحًقا منن لكنن ااألمرر يیصبح معقدًداا ااكثرر عنددما 
نسلهھا اايیًضا سيیكوونن ملكك ااألممم كلهھا. قدد تقوولوونن "ماذذاا تقصدد؟" حسًنا٬، ددعوونا نررجع االى االعهھدد االجدديیدد مررةة 

ااسماء  4اارريیددكمم اانن ترروواا ذذلكك. اارريیددكمم اانن تررووهه. اارريیددكمم اانن تضعوواا دداائررةة حوولل  1ااخررىى. اانظظرروواا االى متى 
هھھھوو نسبب يیسووعع. هھھھذذاا جززء منن االكتابب االمقددسس االذذيي تقررأأوونهھ مرروورر االكرراامم مفكرريینن اانكمم  1. متى 1ي متى ف

قررأأتمم نصفف ااالصحاحح بسهھوولة. تمرروونن عليیهھ بسررعة. هھھھذذاا ما نفعلهھ عاددةة عنددما نقررأأ ااألنسابب. لكنن ال تفعلوواا 
ذذلكك مع هھھھذذاا االنسبب.  

 
"االتي وُولدد منهھا يیسووعع االذذيي يیددعى االمسيیح." ااذذاا هھھھذذاا : 16اارريیددكمم اانن ترروواا ما يیحددثث. كلل هھھھذذاا يیقووددنا االى اايیة 

هھھھوو نسبب يیسووعع. يیبددأأ بابررااهھھھيیمم٬، وويیصلل االى يیسووعع. اارريیددكمم اانن تنظظرروواا في هھھھذذاا االنسبب. في ااوولل نصفف منهھ 
نساء مذذكووررااتت. االمررأأةة االخامسة االمذذكووررةة الحًقا هھھھي مرريیمم٬، لكنن  4وواالذذيي يیقوودد االى يیووشيیا٬، اارريیددكمم اانن ترروواا 

: وويیهھووذذاا وولدد فاررصص 3ااألرربعة٬، وواارريیددكمم اانن تضعوواا دداائررةة حوولل ااسمائهھنن. اانظظرروواا اايیة اارريیددكمم اانن ترروواا االنساء 
ووززااررحح منن ثامارر..." ضعوواا دداائررةة هھھھنا. ااعلموواا اانن ثامارر هھھھي٬، ليیستت فقطط مجرردد اامررأأةة مذذكووررةة في االنسلل٬، 

لكنهھا اامررأأةة مثلل بناتت لووطط. ززنتت بالحرراامم. هھھھذذهه ااوولل اامررأأةة نررااهھھھا.  
 

ووسلموونن وولدد بووعزز منن ررااحابب" ضعوواا دداائررةة حوولل هھھھذذاا ااالسمم. وويیمكنكمم ووضع : "5ثاني اامررأأةة نررااهھھھا في اايیة 
مالحظظة اانهھا كانتت اامررأأةة ززاانيیة منن ااألممم. ااذذاا لدديینا اامررأأةة مذذنبة بمماررسة سفاحح االقرربى٬، وولدديینا اامررأأةة اامميیة 

أأةة ااخررىى : "ووددااوودد االملكك وولدد سليیمانن منن االتي كانتت ألوورريیا.." ضعوواا دداائررةة هھھھنا. اامرر6ززاانيیة. ااذذهھھھبوواا االى اايیة 
مذذكووررةة٬، ووهھھھي ززاانيیة اايیًضا. كانتت ززووجة ااوورريیا. كلكمم تعلموونن قصة ددااوودد ووبثشبع.  

 
: "ووبووعزز وولدد عووبيیدد منن ررااعووثث..." يیمكنكمم كتبب مالحظظة 5ثمم٬، رراابع اامررأأةة مررررنا عليیهھا بسررعة في اايیة 

ااحددةة منهھنن صغيیررةة تقوولل "اامررأأةة مؤؤاابيیة٬، غرريیبة٬، محرّرمة٬، وومنبووذذةة". اارربعة نساء مذذكووررااتت قبلل مرريیمم. ووكلل وو
وواالذذيي هھھھوو نسبب ملكك االكوونن؟ لمَم هھھھنن  1لدديیهھا خططيیة في حيیاتهھا. ماذذاا تفعلنن في االنسبب االمذذكوورر في متى 

مذذكووررااتت؟  
 

لل كلل ووااحدد منا اانن يیكوونن ااسمهھ مذذكوورًراا في كتابب سيیددااتي ووساددتي٬،  هھھھنن مذذكووررااتت لنفسس االسببب االذذيي يُیَخووِّ
ددعوو االمررفووضيینن٬، وواالمجررووحيینن وواالمنبووذذيینن االحيیاةة. ااسماءهھھھنن مكتووبة هھھھنا بفضلل نعمة ووررحمة هللا االتي ت

وواالمحرّرميینن وواالشعبب االذذيي ال يیتووقع ااحدد اانن يیددعووهه هللا. هھھھوو يیددعووهھھھمم وويیقوولل: "سأسكبب نعمتي ووررحمتي وولططفي 
عليیكمم."  

 
٬، ااننا هھھھنا بفضلل نعمة فادديینا فقطط 1قبلل اانن يیفكرر ااييٌّ منكمم ااننا نستحقق اانن نكوونن هھھھنا٬، ااذذكرركمم٬، بناًء على متى 

. تذذكرروواا اانن هللا ررحبب بهھا٬، هھھھذذهه االغرريیبة٬، ددااخلل 2مامم قصددهه. نصلل االى كمالل ااألمرر في متى االذذيي بارركنا إلت
يیقوولل٬، 3: 2ااررضهھ ٬، منن ااررضض مدداانة االى ااررضض االمووعدد. ااررتحلتت منن مؤؤاابب االى بيیتت لحمم. متى   
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ا َسِمَع هھھِھيیُروودُدسُس ااْلَملُِك ااْضطََربَب وَوَجِميیُع أأوُورُرَشليِیَم َمَعهھُ.  فَلَمَّ
4 »أأيَْیَن يیُولَُد ااْلَمِسيیُح؟«رُرؤَؤَساِء ااْلَكهھَنَِة وَوَكتَبَِة االشَّْعب٬، وَوَسأَلهَھُْم:فََجَمَع ُكلَّ     
5 :«فَقَالُواا لهَھُ:   فِي بيَْیِت لَْحِم ااْليیهَھُودِديیَِّة. ألَنَّهھُ هھھھَكَذاا َمْكتُوبٌب بِالنَّبِيِّ
6 ْغَرىى بيَْیَن   رُرؤَؤَساِء يیهَھُوذَذاا٬، ألنَْن ِمْنِك يیَْخُرجُج ُمَدبٌِّر يیَْرَعى َشْعبِي وَوأأَْنِت يیَا بيَْیَت لَْحٍم٬، أأرَْرضَض يیهَھُوذَذاا لَْسِت االصُّ

 ».إإِْسَراائيِیلَ 
-3: 2متى  6  

 
٬، لكنهھ وُولدد في بيیتت لحمم اايیًضا. فقطط لمم يیكنن عووبيیدد٬، اابنن ررااعووثث ووبووعزز٬، االموولوودد منهھمم ليیقوودد االى نسبب االمسيیح
سيیتممم قصددهه عبرر سكبهھ نعمتهھ على هھھھذذهه صووررةة ااإللهھ االذذيي سيیتممم قصددهه. ااتعلموونن منن سيیتممم قصدد هللا؟ هھھھوو 

االغيیرر متووَقعيینن. ددعووني ااكرررر ذذلكك. هھھھوو سيیتممم قصددهه٬، ووسيیفعلل ذذلكك عبرر سكبهھ نعمتهھ على االشعبب االذذيي ال 
نتووقعهھ.  

 
أأنن هللا ااستخددمم ااالمبررااططوورريیة االرروومانيیة ليیجلبب حكًما يیقضي بإعاددةة كلل شخصص االى  2هھھھذذاا ما حصلل في متى 

حوولل عالقتهھما٬، كانن  االجددلل االقائممفي خضمم ووهھھھما ووسفف ووخططيیبتهھ مرريیمم٬، بلددتهھ٬، ووهھھھذذاا االررجلل االعادديي االمددعوو يی
عليیهھما االذذهھھھابب منن شمالل االجليیلل وواالعووددةة االى بيیتت لحمم٬، حيیثث سيیوولدد اابنن هللا. ووبنسلهھ ُتمثَّلل كلل ااألممم.  

 
 االقصدد لنا...

 
قصة االحبب هھھھذذهه  . ررأأيینا صووررةة ررااعووثث٬، ووررأأيینا مخطططط هللا. االمقصدد منهھا لنا وواالسببب لممَ االشاملةااليیكمم االحقيیقة 

هھھھوو اانن هللا يُیظظهھرر  هھھھي ااكثرر بكثيیرر منن مجرردد قصة حبب هھھھوو ألنن االحقيیقة تجعلنا ننخررطط بهھذذهه االقصة. االقصدد لنا
مم.سكبهھ نعمتهھ على االمحرروومجددهه عبرر   

 


