
  ١١٧  سـالةلرا
 

ددببورورة مة مننقاد للنَ للنَتْتْ قاد صررص  
 

(Arabic - Deborah: The leader to victory) 
 

 ررصص للنَ للنَتْتْ قاد قادننة مة مورورببدد: حديثنَا اليوم عن موضوع.. أحبائى
 

 :ع والتاِسنن الثاِميددأ العابع نقراح الرحاألصاة القضفر وِمن ِس
 

: :  دبورة دبورة فقالتْ فقالتْ....بب أذه أذهى فالى فالعِِعبى ِمبى ِم تذه تذه لم لم وإن وإن..بب أذه أذهىىعِِع م متِِتبب ذه ذه إن إن::ةةورورببلدلداق اق ارار ب بفقاَلفقاَل"" 
  بيعبيع ي يبب الر الر ألن ألن..اا فيه فيهائرائر س س فى الطريق التى أنتَ فى الطريق التى أنتَرر فخْ فخْ لك لكيكونيكون   ال الهه أنّ أنّرريي غَ غَ..عكعك م مببى أذهى أذهإنّإنّ

سيسسيسررا بيدِِدا بيإم إم رأٍةأٍةر.!.!فقام ة  تْتْ فقاموربةدوربدوذهب تْتْ وذهبم م ععب ب ار١.""شَشَإلى قاِدإلى قاِداق اق ار  
 

 لقدأقام الر بم وسلشَداً وقاِئاًى نبي واستخْ اِهللاِبع دماُهللاه ريرِه لتحِمم نع ِةبِفودي رعون لهى ِم ِفمر ص
ليوا ِفقيمى أرض تفيضناً لبوع الًس .. ثمأقامالر ِمب نب ِهِدعشُ يوعب نونن َلكِم ليالم لِتة اسيرى بدأها مى وس
   جداً جداًععجج وتشَ وتشَداًداًددتشَتشَ م ما كنا كنمم إنّ إنّ..كككك وال أتر وال أترلكلكمِِم ال أه ال أهعكعك م مى أكونى أكونوسوس م معع م متُتُا كنْا كنْكمكم": الً قاِئب الرهدعوو ..بىالنّ

لكىلكىتتح تتح فظ للعفظ للعممل حل حسسبالشّ الشّ كّل كّلب ريعةِِةريعالتى أم التى أم ررككبه به ا ما موسوسى عى عبلْْلمِِم ت ت ال ال..ىىدِِدبعنه عنه ا يشِِش وال  وال ميناًميناًا يماالًاالًم..لكى تفِل تفِل لكى حححيثم ا ا  حيثم
تذهتذهبال ال..ب   ييببررحِس ِسح فرالشّ الشّهِِه هِذ هِذفر ريعِم ِمةِِةريع نفِم فِمن كبْل بْلك تله تله جفيِه فيِهج نه اراًاراً نهولي الًالً ولي".وأطاع شُ يا اهللاوعايصو ..وي سُلجالكتاب  
المِهس هِذقداِت الكلم :"وعوعببددبرائيُل الرإس برائيُل الركّل كّل إس أي أي ام يوع وكّلوع وكّلشُشُام يأي ام الشّام الشّ أييلذين طالتْلذين طالتْوخ اوخ ايأي أي امامههممب ب ععددي وعوعشُشُ ي..وم اتَاتَ وم  
يشُشُيوعنونوع ننون ب نب ع ع ببددالر الر ببابن ائٍةائٍة ِم ِم ابنوع ر ِسر ِسشَشَ وعنينوكّل وكّل..نين ذلك ذلك الجيل انض الجيل انض ممإلى آب هِِهاِئاِئ إلى آب..وقام وقام ب ب ععددههمآخَ آخَ جيٌل جيٌلم ر لمر لمي ي عرفْرفْع  

الرالرببنوإ بنوإ وفعَل وفعَل..!!ب سسرائيل الشّائيل الشّرررفى ع فى ع ينَنَيىىالر الر ببوع وع ببددوا البوتر وتر..!!عليمعليموا الب كوا الركوا الرببإله إله آب آب ائهمائهموس وس اراروا وروا وراءاءآله أخْ أخْةٍٍة آله رى ى ر
على وا رقِد يائيل ولمرسإ على  الرببض غَىِم فح."بب وأغاظوا الر وأغاظوا الرااوا لهوا لهددجج وس وسممولهوله ح ح الذين الذينوِبوِبعع الشّ الشّةِِة آله آلهننمِِم

قوِفالوأم امأع اِئدِمهم ناألم م المجِةاورله مالذين تركه مالر  بمتِحلينبهم إس ٢.ائيَلر  
 

 ولكنالر َل بامب تعرِهمِتحمهعف  مأقام لهمقض اة خلصوهِمم ن اِئهمدو .أعكانالر بم هؤالءع  اةالقض. 
وخلصالر بإس ِمائيلر نِد يأع اِئدكّلهم ام  أياِةالقض. وجبِس بالِذدير كر أناِةفر القض تكر تْرتلك العب ةار :"وعوعاداد  
بنو إسبنو إسررائيل يائيل يعملونالشّ الشّعملون ررفى ع فى ع يينىنىالر الر بب".فى األص حِث الثاِلاِتاحوالر ر والثالِثاِشابع والعرشَ ع ..فلقدَع بوا د

البعليموالع وثَشتاروآله ة أراموآله ة صيدونوآله ة موآببِن ة وآلهى عموني وآلهة الفلسطينينوتركوا الر بولم  
يعبدو.. وهحثَدأذّل م أن لككنع ان ورئيسِهيِش جسيس ا بِنرى إسبِشائيَلر شْ ِعٍةدرينةنَ س.فص واخُرإلى الر بكى  
نِقيذهتْوكانَ .مد بةور زوجة لرجل يدعهىوتَى فيد فى ذلك الوقتة قاضي إلس ائيَلرة فى فِم ونبيهاِهللاا كالم .. 
 : لهوقالتْ ش قاِدن ِماقَار بتْع ودسلتْرأف ..اقارب ِدا بير سيسفعدي  أنعِمز مب الرأن ةوربد لبب كالم الرسحو
"ألمألمي أأ يممررالر الر بإإ  بلهإإ  لهسسر؟؟ائيلائيلر..اذه اذه ببواز واز حإإ  فْفْحلى جلى جبل تاببل تابور وخُخُور وذ مذ معكعكع شَشَ عرآالِف آالِفةَةَر ر جل ِمجل ِم رنن  بوِم وِمىى نفتاِل نفتاِلىىنِِنب نىى بِن بِنن  
زبولونولونزب..  فأجفأجذبإإ  ذبليكلى نَلى نَإإ  ليكهر قيشُر قيشُهونونسيس سيس ررا را رئيسئيسج ج ييش يش يابينابينبم بم رركبهِِهاِتاِتكبوج وج ممهورِهورِههوأد وأد فعفعههلي دِِد ليكاق ."كارفقاَل ب: 
"بِعى أذهِت مبذه إنبِعى أذهِت مبذه إن..  ببى ِمِعى فال أذهتذه لم وإنببى ِمِعى فال أذهتذه لم إنّىإنّى" : فقالت له."وإن عكم بأذه  عكم بغَغَ أذهييرأنّ أنّر هفى   ه فخْر لك فى ال يكون فخْر لك ال يكون

     ٣." فقامتْ دبورة وذهبتْ مع باراق إلى قاِدشَ فقامتْ دبورة وذهبتْ مع باراق إلى قاِدشَ!.!.يبيع سيسرا بيِد إمرأٍةيبيع سيسرا بيِد إمرأٍةألن الرب ألن الرب   ..الطريق التى أنتَ سائر فيهاالطريق التى أنتَ سائر فيها
 

 أخْحين بروا سيسرباراق ا بأنقد ص عدإلى ج وربل تاب.د عا سيسرا جميعم ِتِهاِتركب سائٍة ِمعم ِمٍةركب ن 
يٍدِدحوج ِب الذى ميعالشَعم عفقالتْ.ه د بورة لباقار: "قمقم.!.!ألن ألن هذا ه هذا ه و اليو اليومالِذ الِذوم ى دفَفَى دعفيِه فيِهع الر الر ببسيس سيس ررا بيدِِدا بيكك..ألم ألم   
يخْخْيررج الرج الرببقد قد امامكنزَلف .كب ِماقُار نج وربل تابهاءروو  شَعة آالِفرجل ر.فأز عجالر بسيس ا وكّلرالم اِتركب 

   إذ كان إذ كاناعيلاعيلى يى يعع تد تدأٍةأٍةرر إم إمدِِد وعلى ي وعلى ي..ارباًارباًلى هلى هوو و وهِِهتِِتركبركب م مننا عا عرر سيس سيسونزَلونزَل" .اقار بام أمِفي السدش بحي الجوكّل
                                                

 إلى اإلنجيلإلى اإلنجيل  استمعاستمع        ،                        ٩ – ٨: ٤سفر القضاة  ١
  ١٤ – ١: ٣                  سفر القضاة ،                   ٣١ - ٢٩: ٢٤&    ٩ – ٥: ١ سفر يشوع ٢
  ١٦ – ٦: ١٠ سفر القضاة ٣
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  اِهللابع شَرنتصا لقد .."اتَاتَم فمم فموو فى النَ فى النَتثقٌلتثقٌلو مو م فى صدِغِه وه فى صدِغِه وهةِِةمميي الخَ الخَتدتد و وتْتْببرر فض فض،، دخََل خَيمتها ليحتِمى دخََل خَيمتها ليحتِمى قد قدسيسراسيسرا
على أعاَئدهمالذين أذلوه شْ ِعمرينظم ِش وفى نَ..ةنَ سعرىديع قالتْ بد بوراِتة كلما الشّهأنَأنَ  ااأنَأنَ": ةهيرا للرا للربب  أترنّنّأترمم..  

دوِسوِسدى يى بِعى بِعنفِسنفِس  ااى يزوبال ..١"زفيل تأمما سجلهالو حىع ند بستخِلنَة ورلفاِئ صثالثَانَِتد قَقاِئ ح:  
 

 أوالًالًأو  :  :أنأنالر الر بب  ختاريختاريللع للع مل فى كرذوى القلوِب التىذوى القلوِب التى  هِِهمِِممل فى كر  ححسسبقلبِه قلبِهب .... لميكن  ااختيرالر ل بدبة وهى ور
امأةرر اجع لعدم وِدوجالر ِه لهِذِءل الكفْجالم ى ِف ف..ِةهمالعنَى وقِت وِف القديمِدهراِضا الحضاً أيي بثُح الربن  ع

  مم له له اُهللا اُهللاقامقامأأوو": بىد النّاو دنر عشَث عاح الثاِلحل األصسال الرمفر أع بِساء جولقد..  قلبِهبسى ح الِذ الكاملالقلِب
دداواوددم شَ شَىى الِذ الِذلكاًلكاً م هدهدله أأ   لهيذ قاَلذ قاَلإإ  ضاًضاًي::و و ججدتُتُدد د اواوددب ب نني ي ى رسى رسجالًالًجح ح سسبىى الِذ الِذىى قلب قلببس س ييصصنعكل كلنع   �ََ��ِ��	�ِ��	

فر  وفى ِس."

  ممهه قلوب قلوبع الذينع الذين م مددتشدتشدض ليض لي األر األروالن فى كّلوالن فى كّل تج تجبب الر الرينىينى ع عألنألن": اِت الكلمِه هِذىح الوجُلسى يام الثاِنار األيبأخْ
   وأنثى ألنكم وأنثى ألنكم ذكر ذكرسسليلي":  يقول األصحاح الثالث غالطيةمنىؤ فى رسالته إلى م الرسولوبولس ."ههوولة نحلة نحكاِمكاِم
جواِح واِحميعاًميعاًج ددفى الم فى الم سيح يسيح يسسوعوكّل."وع  الذيني تجهكامٍل بقلٍبون إلى الر ةبم اآلنيه الم اِف النَةختارلِخةع دِةمالس ِدي 
فمتى  .ِهِم فى كرمِل للعالً أها حتى نكوننَاِت ذون ِمح نصِلن أطالبينا منَ لس.باِئجعال عصنَ ي أنب الرستطيعي مبهو
ركنَأدا ضفنَعا واعحينئٍذانَنقِصا بفنَتر نكون ص الحين ليفينَ اُهللامَلع ِهِتا بقو. فالربي بنَو  فينَامُلعغْا رم٢.اعفنَ ض 
 

  لقد....ااههاِتاِتكانيكاني إم إم يفوقُ يفوقُمٍلمٍلاز عاز ع إلنج إلنجهاها بطبيعِت بطبيعِتفُفُععى األضى األضاِئاِئسس النِِ النِِاءاءى اإلنَى اإلنَة وِهة وِهوروربب د دبب الر الرمماستخداستخد: : ثانياًثانياً 
ى شَانَععِم اِهللاب ملِكإذالل ن ان كنعمشْ ِع لهرينةنَ س. وأقامالر بد ة لخالص شعبِهبورِه تائبينخُوا إليرص حين   

نْ ِمعَلوجلنَة دا قاِئهرصِهم. الشّكان عبؤِم ين  ةبأنوربة دو كانت نبيا  اِهللاكالمفى فِمه.لقد ةتْ أسلموربد انَ كيا ه
عيفَالضللر بفو هبها الرِحب كمة علوية ولمالنّس اسالِح تلك وفى كّل ما تفعُلكّل فى ةكم و .ا تقوُل ما ثقوا فيه
 َل لتفِصماهاي قضونرضعا يهقبلوا عليفأ  بكالم اِهللا تتكلمٍةا كنبيهليوا إع واستم.ير فى القِدالً كاِموثقتْ وتْا آمنَهألنّ
افيه.ِم  ألنّهالطبيِعن ىالنّيقبُل  ال أن اسع راِكشَض ملهموقض اياهإال ِلم منكان بثقِتديراً ج وبكّل تأكيٍد .هم حتْاز 

   ٣.فةنِصلة الماِدا العها وأحكامكمته ِحونسا يلتِمهليوا إاء فج.لتقديرام وا واالحتر الثقِة كّلدبورة
 

ا وهذا م .... فى الوقِت المنَاِسِب فى الوقِت المنَاِسِبالمنَاِسِبالمنَاِسِبركز ركز  فى الم فى المههععضض لي ليبباِساِسنَنَمم ال الصصخْخْ الشَ الشَجيلجيل   لكّل لكّلددعِِعيي  إن الربإن الرب  ::ثالثاًثالثاً 
نطبقُيعلى إع اِددالر ةَبوربلد .لقد م ى ِمضشْ ِع السنواِتنرونحتى ج الوقتُاء اِسنَ المب.فكان اِهللا كالم    

 ِد ليءداَش األعي جا قائدر سيسدفع ي بأندع و قدب الر ألن. آالٍفِةرشَ عن ِميشاً جأس ليراقَار بىِع تستد أنلدبورة
باقار.كان لسيس ا ِترسائِة ِمعم ِمٍةركب نديٍد ح.أم قاِئاقُا بار دج يش إسرمِلائيل فال يكالع ةَدوالع تادالالزم ن ي

قوِفللوأم امسيس را بمِهاِتركبالح ة تْ كانَ.ِةديديوربتمِلد كم ا هىو أقو .تْ كانَلقدم تسلحة بعِةداإلتاِد وع ان يم
  ....اناًاناًا إيما إيمههاِناِنيميم إ إنن ِم ِمواواددستِمستِم لي لي..هِِهنوِدنوِد ج جعع وم ومههعع م م دبورة دبورةدداجاج تتو تتو أن أناقُاقُارار ب بمم يلز يلزكانكان  ..نوِد الجب القدير ر فى اإللِهوالثقِة

  ببرر  اايي": لة قاِئب للرتْنمى تر الِت دبورة هىِه هِذ.ررصصز والنّز والنّة للفوة للفوععاِفاِفة دة دعينَعينَة مة مير قوير قوا بالقِدا بالقِدههكِِكسسا وتما وتمهه يقيِن يقيِنننوِموِم
 ٤."!!تْتْددتعتع ار ارضضوم األروم األراء أداء أدررحح ص صنن ِم ِمككوِدوِدععير بصير بصعع س سنن ِم ِمككوِجوِجرربخُبخُ
 

 ألقد عانالر ةبوربد شَتْ فقاد عبلنَلا هاألر على صعأذلوا شَ الذيناءد عبشْا ِعهريناما ع.ةثاُل وأموربد  
اتكثيروكِثير ون. لقدِم سانَعع ن Mother Teresa التى وهتْب ا وهقلبنفساهوح يا ِماتهأجل أطفاٍلن شَ مدرين 
وعاِئجز معوقينوم رضى مطروحينعلى ج ِباِنوالطريق بال م أوبالهنِدكلكتا ِةدينَى فى م .لقد فَ ذرم اليين 
و ْل بر فى الهنِدشَالبفى العالم أجمعد وعاًمس ِخينَةةخيا  سهناً عليزحي ووفاِتم اه .ويعِنوزقتُى الوألس ِقرد صاًص 
لقديسينوقد اٍتيسنَ كانوا ماٍتار اِدهيير لكثاة بنورهيناٍت وكثير اِلى فيهالم ال فى عبياإلنس انأخيِهب اناإلنس .   

 

 بليسإف عونَك سينلتِم مليك إخُرنص: اوىما السانَب أ..الِة الصِتلكى فى ِع م تشتركليتك.. ارئعزيزى الق 
 .ونالب غَكِتبقوو ونرنتِص م بكنحونَ.  من يعينوأنت وحدك .و ههبتلع ين مساًلتِم موُلجر ياِئ زٍدا كأسنَمصخَ

 .من يقبْل إلى ال أخْرجه خَارجاً: من وعدتُ بقوِلك يا  .. لنَا تستجيب أنّكواثقين وعسيا م فادينَ فى اسنصلى
 

 :إن أردتَ سماع تلك الرسالِة أو غيرها ستجد ذِلك ِفى.. أِخى القارئ العزيز
http://www.muhammadanism.org/Media/Audio/BetterLife/Default.htm 

                                                
                   ٣١ – ١: ٥  &  ٢٤ – ١٢: ٤ سفر القضاة ١
 ٩: ١٢، وبرسالته الثانية إلى كورنثوس ٢٨: ٣، رسالة بولس إلى مؤمنى غالطية ٩: ١٦ ، أخبار األيام الثانى ٢٢: ١٣ أعمال الرسل ٢
   ٦ – ٥: ١ب رسالة يعقو ٣
  MOTHER TERESA   ،    ٤: ٤          ،         رسالة يوحنا الرسول األولى ٩: ٢رسالة بطرس الرسول الثانية  ٤

http://www.ewtn.com/motherteresa/
http://www.muhammadanism.com/Media/Audio/BetterLife/Default.htm
http://www.ewtn.com/motherteresa/

