
 ٣٠٣سـالة لرا
 

  عذارى جاِهالتٌ عذارى جاِهالتٌ 
 

(Arabic – Foolish virgins) 
 

 عذارى جاِهالتٌعذارى جاِهالتٌ : عنمحديثنَا اليوموضوع .. ىأحباِئ
 

 :  ابعول إلى الر األن ِماددعاأل س والِعشْرين نقرأخَاِماألصحاح ال وِمن إنجيل متى
 

 سم خَان وكَ.ريس العلقاِء ِلنجر وخَنهابيحص مذنخَأى ذار عرشْع اِتمو الس ملكوتُبهشْ يئٍذحينَ" 
 ذنخَأ فاتُا الحكيممأ و.يتاً زنهع مذنخُأ ي ولمنهابيحص مذنخَأ فالتُاِها الجمأ .الٍتاِه جسم وخَاٍتن حكيمهنِْم
آنيِتى ِفيتاًز هنم عم ابيِحص١."هن 
 

 ونرمحياس  النّن ِمكَثيرونو. اتمو السول ملكوِتخُ دوَل حورد المثل يكى ذِل ِفوعس يب الرديثُ حناكَ 
كَاِسلين أو  غَير مهِملين أو مت ألبديِتهميندستِع يكونوا م أنمهم يلزه أنّهلونج ي.اء حكمريغَ مهنّأل ِهوِلخُ دنم ِمهنفسأ

اِهلينتجنَا ال نَ ألنّ.مرفُعالي وموال الس ة الِتاعِتأى يى فيها ابِف اِهللان ى مِهِدجوج ميعالِقكِةالِئ الم ديسينم عه .ألن ِعنْد 
 نم ِمانهمر ِحو هرينال اآلخَمة على إهبترتالم ةوالنتيج. اب البغلقُيثم  اِتمو السملكوتَسيدخُل المستِعدون  مجيِئِه
  ٢. اآلبدينِدار ال تطفأ إلى أبى نَ ِفةهاي ِن لهس لي فيهاذابعالو .ةهيبة ردية أبهاجو وماتمو السملكوِت

 

 ِقأتُقر ألة صِدحؤِم المنينكَ أنّه اني ماًووُلاتنَ يامِفذاِءالغَ  طع ِدى أحمطاِع الم. وصفَادأن ر خَن آجليرن ي
ى  ِفساًمتح مامهد أحانكَ .ةر اآلِخاِةي الحوعضوان مشَاِقنَ ويامهامن طعالاو يتنَهن ِمٍة قريبٍةداِئن على ميالسا جانَكَ
ِهديِثحو هإ:  يقوُلونأم رو وِدجحيم ِل جاألشْذاِبع رار محخُض وكَ.افةر انديق صهي إقنَاوُلح اعبأنّه هقيقة ا ح
اِبتَى الِك ِفاءتْجالم وطاَل.سقد ح ديثهامولم قِن يأ عحدهخَ اآلامرشَ.أيِه بر عرؤِم الماألثنَاِء ن ِفى ِتلكبر ى  ِفٍةغب
اركِتشَماهمديِث الحب عدِمِهاِئ انته تنَن ِهذاِئل غَاو.فانته زالفر صة واقترنْ ِمبها واستأذنَمهما فسمحا له.إلى  فجلس 
ارِهجومبكلِّ:  قاَلا ثميقين أح دكمولِك.قِّا على ح ناس موا ِلحأدِلى أن ى ِن إنّ.أيىى برب أؤِمنما جتاِبالِكب اء 
المقدس وهو أنو جودحيم ِل جاألشْذاِبع قيقة ارروذِل.ح ك يدى ِنوعكَىأح يا الحاةَيالم وأة سيحيتمسكلوِك بالس 
ا . ىسيِحالمكَمأليموراًالم قلبى سى ِحى ِفِنأنّب اً وشُعصئاً . انن األمشَي رأخْس إذا كَولنانأم وِد رجذاِب وحيم ِلعج 

ضحار مافةاألشْرخُر .وهذا م ِعا استبدل فه ِمن سيضان ِلممننِك يرونو جوده.ِف ألن الِةى حو ِهوِدجه أوُلم م ن 
بس طلونصيهنّمعير نَارسلى صيحِت نَ. جك زيزى عيا منِك تنروج وده. أنتض منالس ب ةالمل ِحوخُدصانن األم. 

  ٣ .؟وقفك ماذا يكون محقيقة ارر األشْذاِبعحيم ِل جودجو  كانلوألنّه 
 

 إنهَل جالع ى الخَذارالِتىس المو رِذد كرهِفن ثل الِذى المى ضربهالس يدسي المح.وس جلهمتى الب ى  ِفشير
 احبِهبص ىوِدى ي الِذ هذاهٍلجأى : اءَلس نتَا إلى أنونَعد وي.ِه عليندسحى ال ي الِذنصيرِهى م ِفباًب سانكَ .هإنجيِل
 نهابيحص مذنى أخَذارر عشَ بعاِتمو الس ملكوتَهب شَوعس يبالر  أنجد نَالمثل كوع إلى ذِلجوبالر .؟الجحيمإلى 
َخَورجِل ِلنقاء العريس حسبالع تْانَكَى  الِتِةادم تبذِل ةعكِفقت الو ى عصر السِديوالمثُل .سيح المي لى  إشيرجىِءالم 
 .هنابيِحص مع مهنِت آنيى ِفيتاً زذنخَأ اتُالحكيم .التاِه جسم وخَاٍتن حكيمهنْ ِمسمان خَكَ .وعس يبلرى ِلثاِنال
 ا نورنَأنّو سيحلم اِدي الساع أتبانَأنّ ىِعد نَهل أن الجن ِم.يتاً زنهع مذنخُأ ي ولمنهابيحص مذنخَأ فالتُاِها الجمأ
  ٤ .ساِم ده ظالمالمعى  ِفِتي الزنة ِمالي خَابيحص مُلِمح نَنح ونَ.فضلاأل اِةيحال إلى رشَبل اِةايهدِل
 

  إنالعذارالِتاِهى الج بعدع وِتدأخَهن ي ذنقرعنِفقَى أغِل الِذاِب على الب ى ووِهجل ِلالٍتقاِئ .هنريس ع
 نهابفأج  .."اا لنَ لنَحح افتَ افتَ..ددييا سا س ي ي..ددييا سا سيي": نهابيحص ملنعوأشْ هنِت آنيى ِفيتاً زذنخَأ ى الالِتاتُالحكيم  بِهاطتْ أحىالِذ

                                                
          لى اإلنجيللى اإلنجيلإإ  استمعاستمع   ،    ٤ – ١: ٢٥ إنجيل متى ١
               ٤٨   &٤٦ & ٤٤: ٩  ،            إنجيل مرقس                ١٢: ٩ سفر األمثال ٢
  ٤٦  &  ٤١: ٢٥ إنجيل متى ٣
  ١٣ – ١: ٢٥ & ١٦ – ١٤: ٥ إنجيل متى ٤
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الرالً قاِئب :"الحقوُلقوُلأأ  قّقّالحلكن ىىنِّنِّإإ   لكنم أأا ا  مععرفكنرفكن". ثم وجهالر بي سنوع صحالً قاِئِهتالميِذ ِله :"فاسفاسههرنّنّ أل ألذاًذاًإإوا وا ركمال  ال كم 
  ١.ةعبأر ورا أم لنَح تتِضوعضومال كى ذِلوبالتأمل ِف ."اناننسنس اإل اإلننا ابا اب فيه فيهىىأِتأِت ي يىى الِت الِتةةاعاع وال الس وال السمموورفون اليرفون اليععتَتَ
 

 ارجى الخَرظه المن ولِك.رظهى الم ِفاِتلحكيم باالتُاِهالج تْهب تشَ لقد....اتات بالحكيم بالحكيمالِتالِتاِهاِه الج الجههببشَشَتَتَ  ::أوالًأوالً 
ال يعوالفَض اغَرإذ كَ. ىِلاِخ الديِشفَي عؤِم المنوراًن ِمالم  على العنِهوِل حوقلب ِماٍل خَه نز ِنِتي عقاَل. ؟ اِهللاِةم 
الربي سبإنجيل متىوع  :"ويٌليٌلولكم أأ   لكمييهها الكتبة والِفة والِفا الكتبرريسييسيونونالم الم رراؤونأل ألاؤون نكمتشْ تشْنكم بهبهونونقب وراًوراً قبمب مب ييضةةض..تظه تظه رِم ِمر نن  
 إلى ِة الثانيِهالِتى رس ِفوُلس الرولس بمهفَصوو. "ةةاساسجج نَ نَ وكّل وكّلاٍتاٍتووممأأ  ظامظامة ِعة ِعملوءملوء م ملٍٍلاِخاِخ د دنن ِم ِمىى وِه وِه..ميلةميلةارج جارج جخَخَ
تيمبقولِه وثاوس :"لهلهممص ص ورورة التقونّنّى ولِكى ولِكة التقوههممم نِكنِك مررونِتونِت قوقو هااه" .لقد أصال ابشَعرع ىذارض فٌعوفتور وِح رى 
 هناِعمسة ِلوحي الراتُاع االجتم بهن واكتظتْميعاً جنسمتحل ف الليِفصى ِن ِفاخٌر صار حتى صنهميع جنسعفنَ
 فقالتْ يِت الزن ِمنهابيحص ملو خُالتُاِه الجتْفَ واكتشَنابيحهص منحصِلى يذار العتْقام. ريسالع جىِءم اربأخْ
  ننبب اذه اذه..ا ولكنا ولكن لنَ لنَىى ال يكِف ال يكِفلعلهلعله" :الٍت قاِئاتُ الحكيمتْابجأ ف."ئُُئطِفطِفا تنْا تنْنَنَابيحابيحصص م مننأأ ف فيتكنيتكن ز زننا ِما ِمنَنَطينَطينَاعاع" :اِتلحكيمِل
  ٢.اب البقَس وأغِلرلى العإ هع مخلن داتُدِعستَ والمريس العاء جنبتع لياتٌن ذاهبا ه وفيم." لكن لكنننتعتع واب وابةِِةاعاعلى البلى البإإ
 

لِتى جاءتْ بالكتَاِب  ا اِهللاِةم كِلول قبمد عوهإن الجهَل  ....هِِهنِِنيي بع بع الجهُل الجهُلوو ه هاِهللاِهللاأقوال أقوال عدم تصديق عدم تصديق   ::ثانياًثانياً 
 ان أوة اإلنس أميفُوال تِق. المكتوب رفِةعم ِلٍةلمي ِعجاٍتر على دالًاِص حان اإلنس يكونفال يشتَرط أن. المقدس

. ةفتوحون المي العميع جستقبلهس تَم الشّفنور.  قلبِهَلاِخان داق نور اإليمر إشْون دالًاِئح والتعليم  الثقافِةن ِمانهمرِح
 أقواَل  حتى ال تستقبُلداًم تعون والقلوِبي العالقُ انِغو ههُلوالج. ةفتوح الم القلوِبميعج ستقبلهان ت اإليم نوركذِلوكَ
 وُلس الرلسو بفَص ولقد. ةدي األباِةيان الحم وضىِد األبالِك الهنالص ِملخَة ِل اإللهيِهكمِتبير ِح وتدِهِتمع ِنن عاهللا
نفسهِف.هل بالج تِهاِلى رساألولى إلى تيم ِل تعليالًوثاوس الِتِةلظلم اشَى عا قبَل فيهان اإليم..ا ا نَنَأأ":  يقوُل إذ كتب
  ٣."انانيميمإإم م دد ع عىى ِف ِفهٍلهٍل بج بج فعلتُ فعلتُىىنِّنِّ أل ألتُتُممحِِح ر رىىنِِننّنّولِكولِك. . اًاًفتريفتري وم ومطهداًطهداًضض وم ومفاًفاًددجج م مالًالً قب قبتُتُ كنْ كنْىىالِذالِذ
 

  الِتى اِهللاِةمفض كِلأ بردتب )١( ٍلاِحر مى ثالِث ِفمِت ي....ىىدِِد األب األبالِكالِك اله الهةِِةووار إلى هار إلى هدد االنِح االنِحلُُلاِحاِحررمم: : ثاًثاًثاِلثاِل 
ة انَاسته )٢( ." اهللا اهللاةَةَ وال قو وال قو الكتب الكتبرفونرفونععذ ال تَذ ال تَإإ  لونلونتِضتِض" : بإنجيل متىوعس يب الر قاَلتَاِب المقدسجاءتْ بالك

اِهللاى لطِفنَل بِغاِهالج وإم فِف.ِهاِله ى األصى ِماح الثاِنحنالِة رسب ولس الرسِنؤِمول إلى مى رة ومييِذحِه بقوِلر :
  ككاوِتاوِتجل قسجل قسأأ  نن ِم ِمككنّنّولِكولِك  ..ةِِةببلى التولى التوإإ  ككادادقتَقتَا يا يممنّنّإإ   اِهللا اِهللا لطفَ لطفَننأأالم الم  ع عرريي غَ غَ..هِِهاِتاِتنَنَأأ وطول  وطول هِِهاِلاِلههوإموإم  هِِهى لطِفى لطِفنَنَ بِغ بِغستهينستهين تَ تَممأأ"

وقلبكغَ غَوقلبك يذخَذخَ تَ تَ..ببر التاِئر التاِئيرنفِسنفِس ِل ِلركغَ غَك ضىى ِف ِفباًباًضي ي وواسِت واسِت..ضبضبم الغَم الغَو ععالن داِهللا اِهللاةِِةينونَينونَالن د الع ٣(. "لةلةاِداِد الع( يبودالخُطاة ا فيه ا كم
جاءو صفهملِةا برسي بوذا هالعِنى الثاِددشَ عغُ": ريوماٍء بال مِم تحلها الريشْشْأأ .احججارخَ خَار ريفيريفية بال ثمررة بال ثم..م يتة يتة  م
ممضضاعفاًفاًاعم م قتلعأأ. . ةةقتلعمموواجاجب ب ححر هاِئاِئر هجةٍٍةجم م ززبدة بِخة بِخبدززيهميهم . .نجنجومتاِئ تاِئوم ههة مة محفوظ لهحفوظ لها قتاملى األلى األإإ الظالم  الظالم ا قتامب٤.ددب 
 

 رابعاًابعاًر : : إن إنالبالبابابمفتوح ِل ِل مفتوح لجلِِلاِهاِهلجلي لي صيروذِل .... حكيماً حكيماًصيرإذا )١(:ك ترك الِتطريقه ى سقَبواختار ِهنفِسا ِله.. 
قاَل فلقدِهى أمثاِل ِف الحكيماألص ى ثاِناح الحشَعطريقُطريقُ": رالج اِهاِه الجل مل مستقيمىى ِف ِفستقيمع ع ينَنَييأأ. . ههيمما ساِماِما سععالم شُشُ المورةِِةورفه فه ووحكيم حكيم " .
 داًهأ عدب األثيم لياضيِه مترِك ِلِة النيقدى ع الِذئاِطخَال يقبُل ب الرألن ..بِةالتو قاِد ص بقلٍبإلى اِهللاإذا أتى  )٢(
ديداًجم عقاَل.ه ب ولسالر بِسوُلس فر أعمال الرل ِلسبشّلذين رهفاُهللا: اى أثينَ ِفماآلن أ يمرج كلِّىاس ِف النّميع  
 ٥.هل الجِةنَِمزأ ن عتغاضياًوا م يتوبنأان مكَ
 

 ىى كَ ِلكوِتعدأشكرك ِمن أجل .. اوىما السانَأب: الِة الصلكى ِتى ِفِع مركتشتَليتك ..  عزيزى القارئ 
أتوبتغاضياً مع كلِّن م ا فعلتهأعِل.ىهِل بج نأم  امالِلكى وأعنِّىجبِن ألنّ. توبِتى فاقبلِنى روِنى بدكال أستطيع أن  
ممجداً السِمك .  عاِمالً بوصاياك. كى أحيا حسب مشيئِتك متمماً إرادتكأيدِنى بقوٍة ِمنْ لدِنك .حاًاِل صئاًي شَأفعَل

 . من يقبْل إلى ال أخْرجه خَارجاً: الّ على وعِدك يا من قلتَ متِك.يسوع البارصالِتى فى اسم أرفع . القدوس
 

 :ىك ِفيرها ستجد ذِل أو غَسالِةإن أردتَ سماع ِتلك الر.. زى القارئ العزيأِخ
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  ٢: ٦ رسالة بولس الرسول الثانية إلى مؤمنى كورنثوس ١
  ١٦: ٧           ،    سفر التكوين  ٥: ٣ رسالة بولس الرسول الثانية إلى تيموثاوس    ،          ٢٧: ٢٣ إنجيل متى ٢
   ١٣: ١ رسالة بولس الرسول األولى إلى تيموثاوس ٣
    ١٣ & ١٢ رسالة يهوذا     ،         ٥ – ٤: ٢رسالة بولس الرسول إلى مؤمنى رومية      ،        ٢٩: ٢٢ إنجيل متى ٤
  ٣٠ : ١٧ الرسل  سفر أعمال،      ١٩: ٣      رسالة بولس الرسول األولى إلى مؤمنى كورنثوس ،     ١٥: ١٢ سفر األمثال ٥
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