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١صفحة

مثل العذارى العشر
(متّى ٢٥/ ١-١٣)

ريس، اءِ العَ نَ إِلى لِقَ رَجْ نَّ وخَ هُ ابِيحَ صَ ذْنَ مَ ذَارَى أَخَ رَ عَ شْ اوَاتِ عَ مَ لَكُوتُ السَ بِهُ مَ ١ يُشْ
ات. يمَ كِ سٌ حَ مْ اهِالت، وخَ نَّ جَ نْهُ سٌ مِ مْ ٢ خَ

ْتًا. نَّ زَي هُ عَ ذْنَ مَ ْخُ نَّ ولَمْ يَأ هُ ابِيحَ صَ ذْنَ مَ اجلَاهِالتُ أَخَ ٣ فَ
نَّ. هِ ابِيْحِ صَ عَ مَ ْتًا في آنِيَةٍ مَ ذْنَ زَي َخَ أ اتُ فَ يْمَ ا احلَكِ ٤ أَمَّ

. نَّ، ورَقَدْنَ هُ يعُ مِ نَ جَ سْ نَعَ ريسُ فَ َ العَ أ ٥ وأَبْطَ
ائِهِ! وا إِلى لِقَ رُجُ ريس! أُخْ وَذَا العَ ة: هُ يحَ ارَتِ الصَ فِ اللَيل، صَ نْتَصَ ٦ وفي مُ

نَّ. هُ ابِيحَ صَ َّنَّ مَ نَّ، وزَي ذَارَى كُلُّهُ تْ أُولئِكَ العَ ٧ حينَئِذٍ قَامَ
فِئ. نَا تَنْطَ ابِيحَ صَ َنَّ مَ نْ زَيتِكُنَّ، أل طِينَنا مِ ات: أَعْ كيمَ الَتِ اجلَاهِالتُ لِلحَ ٨ فقَ

نَ لَكُنَّ. ْتَعْ ةِ واب رَى إِلى البَاعَ َحْ َ بِاأل نبْ اتُ وقُلْنَ: قَدْ ال يَكْفِينَا ويَكْفِيكُنَّ. إِذْهَ ابَتِ احلَكيمَ َجَ أ ٩ فَ
قَ البَاب. رْس، وأُغْلِ دَّاتُ إِلى العُ تَعِ ُسْ لَتِ امل ريس، ودَخَ اءَ العَ نَ، جَ بْتَعْ َ لِيَ نبْ َّا ذَهَ ١٠ وملَ

، افْتَحْ لَنَا! ، يَا رَبُّ ذَارَى البَاقِيَاتُ وقُلْنَ: يَا رَبُّ اءَتِ العَ ١١ وأَخيرًا جَ
فُكُنَّ! رِ ابَ وقَال: أَحلَقَّ أَقُولُ لَكُنَّ، إِنِّي ال أَعْ َجَ أ ١٢ فَ

ة. اعَ ونَ اليَوْمَ وال السَ لَمُ َّكُم ال تَعْ َن رُوا إِذًا، أل هَ ١٣ إِسْ

مقدّمة
ذارى  ثَلِ العَ لِ مبِ َمُّ ارونِيَّة لِلتَّأ تُنا الـمَ ونا كَنيسَ ليبِ، تَدْعُ سِ بَعدَ عيدِ الصَّ دِ اخلامِ َحَ ذا األ عَ هَ مَ
رْنا  ا أَشَ . كَمَ ماواتِ لَكوتِ السَّ ن مَ ديدًا عَ رًا جَ نا أَمْ مُ لـِّ هُ تُعَ عَ تَّى، وَمَ يلِيِّ مَ َاصِّ بِاإلِجنْ ر اخل شْ العَ
ذا  يَّزُ هَ ة. يَتَمَ يَّةً بَسيطَ ةً حِكَمِ يَّة، لِيُؤَلِّفَ قِصَّ واقِفِ احلياةِ اليَومِ ن مَ لِقُ مِ ثَلَ يَنْطَ ا، أَنَّ الـمَ سابِقً
لَكُوتِ  جيءِ مَ مَ دَادِ لـِ تِعْ سْ نِ االِ بِرَنا عَ رأَةِ لِيُخْ َةَ الـمَ ور ذارَى أَي صُ َةَ العَ ور لُ صُ مِ تَعْ َّهُ يَسْ َن ثَلُ بِأ الـمَ
ذا  ْدِهِ لِهَ ر ا في سَ افً فَّ تَى شَ يلِيُّ مَ رُ اإلِجنْ هَ . يَظْ رْسٍ وْكِبِ عُ وْلَ مَ ةٍ تَدُورُ حَ نَ قِصَّ مْ ماوات، ضِ السَّ
لِألُمورِ  تَنْتَبِهُ  الَّتي  يَ  فَهِ راس.  َعْ األ االتِ  تِفَ احْ في  مِّ  هِ الـمُ ْأَةِ  ر الـمَ  َ ْر دَو رُ  هِ يُظْ فِيهِ  فَ  ، رْسِ العُ
َّيْتَ  الز نَ  وَتُؤَمِّ ادِم  القَ ريسِ  العَ امَ  أَمَ ْبَ  الدَّر يرَ  لِتُنِ ابيحَ  صَ الـمَ لُ  عِ تُشْ يَّةِ،  اسِ وَاألَسَ غيرَةِ  الصَّ
ا  ورِهَ ضُ بِحُ رْسَ  العُ تُزَيِّنُ  وَهيَ   ُ وَالنُّور رَحُ  الفَ صَ  يَنْقُ  َّ لِئَال تَنْتَبِهُ  الَّتي  وَهِيَ   ، الِ تِفَ لِالحْ الكَافِيَ 
املثَل،  ذا  هَ بِرُنا  يُخْ ا  ات، كَمَ فَ الصِّ ذِهِ  بِهَ وَةِ  النِّسْ يعُ  مِ تَّعُ جَ تَتَمَ ال  نْ،  وَلَكِ يَّزَة.  مَ الـمُ ا  تِهَ دْمَ وَخِ

اصٌّ بِكُلِّ  َّهُ خَ رُ بِهِ، إِن تَرَى وَال يُبَاعُ وَال يُتَاجَ َّيْتُ ال يُشْ ذا الز . إِذًا، هَ صٍ خْ ةِ بِكُلِّ شَ َاصَّ ثابَرَةِ اخل وَالـمُ
ةِ  نَ البَاعَ إِذ أَيُّ نَوعٍ مِ يٍّ،  رْعِ دَرٍ غَيْرِ شَ صْ مَ ٌ لـِ ز م رَمْ ، هُ فِ اللَّيلِ نْتَصَ ةُ في مُ ا البَاعَ أَمَّ  . انٍ إِنْسَ
ذِهِ  ، هَ ريعٍ رٍ سَ تَصَ خْ مُ ون؟ بـِ ةٍ يَبِيعُ اعَ يَّةِ بَضَ فِ اللَّيل؟ وَأَيُّ نَوعِ نْتَصَ م في مُ ينَهُ ونَ دَكَاكِ تَحُ يَفْ
ْزَقٍ  أ مْ في مَ دَّةٍ لِلِقاءِ املسيحِ اآلتي هُ تَعِ ُسْ ، أَي النُّفوسُ غَيرُ امل ذارى اجلَاهِالتِ ُ أَنَّ العَ اآليَاتُ تُبَنيِّ
رْسِ  العُ إِلى  دَّاتُ  تَعِ سْ الـمُ لَتِ  دَخَ د  لَقَ فَ بِاحلِيلَةِ.  تَّى  حَ وَال  الصِ  لِلْخَ بيلَ  سَ وَال  كَبيرٍ 

لَكوت. ارِجَ الـمَ ارِجَ البابِ أَي خَ نيَ خَ نَّ بَقِ ) وَهُ (الـملَكُوتِ

، افْتَحْ لَنَا! ، يَا رَبُّ ذَارَى البَاقِيَاتُ وقُلْنَ: يَا رَبُّ اءَتِ العَ ١١ وأَخيرًا جَ
فُكُنَّ! رِ ابَ وقَال: أَحلَقَّ أَقُولُ لَكُنَّ، إِنِّي ال أَعْ َجَ أ ١٢ فَ

ة. اعَ ونَ اليَوْمَ وال السَ لَمُ َّكُم ال تَعْ َن رُوا إِذًا، أل هَ ١٣ إِسْ
 َ وَبَنيْ بَينَهُ   ُ احلِوار ا  أَمَّ  . املسيحُ وعُ  يَسُ َّبُّ  الر وَ  هُ فَ  ، يسِ رِ العَ َّةَ  وِي هُ رُ  هِ تُظْ يرَةُ  َخِ األ اآليَاتُ  ذِهِ  هَ
 "! ، يا رَبُّ ونَهُ "يا رَبُّ فْنَهُ وَيَدْعُ رِ نَّ يَعْ يبًا: فَكَيْفَ هُ ى غَرِ ارِجَ البَابِ يَبْقَ نيَ خَ ذَارَى اللَّواتِي بَقِ العَ
ا لَنَا  لُهَ ةُ الَّتي يَنْقُ ا احلِكْمَ ؟ مَ يبَاتٍ نَّ غَرِ لَهُ عَ َاذا جَ فُكُنَّ"؟ ملِ رِ ةِ، أَنا ال أَعْ يقَ نَّ "بِاحلَقِ اوِبُهُ وَ يُجَ وَهُ
لَكُوتِ  ولَ الـمَ دْنَ دُخُ نَّ يُرِ َّهُ ، أَن ذارَى اجلَاهِالتِ لَةُ العَ كِ شْ ثَل؟ مُ ذا الـمَ ايَةِ هَ تَّى في نِهَ ِيلِيُّ مَ اإلِجنْ
لَكُوتَ  وَالـمَ َّيتَ  الز نَيْلَ  دْنَ  يُرِ تَهُ.  مَ وَكَلِ َّبَّ  الر نَ  مْ تَرِ يَحْ نَّ، ال  هِ سِ ْفُ َن بِأ ْنَهُ  تَر يَخْ الَّذي  الوَقْتِ  في 
 ٌ َّبَّ نُور َنَّ الر لَكُوتِهِ، أل لُولِ مَ َّبِّ وَحُ يءِ الر جِ عُ يَومَ مَ الِيبُ ال تَنْفَ ذِهِ األَسَ نْ هَ . وَلَكِ شِّ بِاحلِيلَةِ وَالغِ
نْ كُلِّ غِشٍّ وَرِيَاءٍ  وا مِ م أَنْ يَتَنَقَّ لَيْهِ لَكُوتِهِ، عَ هُ في مَ عَ يَكُونُونَ مَ دْقٌ ال غِشَّ فِيهِ وَالَّذِينَ سَ وَصِ
ا  ى دَائِمً عَ ، وَلْنَسْ ةٍ لْمَ لْمٍ وَظُ نْ كُلِّ ظُ ينَ ذَواتَنَا مِ رِ هِّ طَ دِّينَ مُ تَعِ سْ ر إِذًا وَلْنَكُنْ مُ هَ لْنَسْ . فَ بْثٍ وَخُ

يءُ.  ا يَجِ نْدَمَ َّبَّ عِ ى الر ةِ لِنَلْقَ يقَ يشِ في النُّورِ وَاحلَقِ لِلْعَ

خالصة روحيّة
ُ الَّذي فِينَا  يقيٌّ؟ أَمْ النُّور قِ ٌ حَ وَ نُور ُ الَّذي فِينَا هُ لِ النُّور اتِنا: هَ يَ ةِ حَ عَ رَاجَ مُ ثَلُ لـِ ذا الـمَ ونا هَ يَدْعُ

نا؟  سَ ْفُ ِدُ أَن ذَارَى جنَ ؤُالءِ العَ نْ هَ عَ أَيٍّ مِ ؟ مَ المٌ وَ ظَ هُ
لْ  يدِينَ، هَ ى وَحِ بِ وَنَبْقَ خَ لِ وَالصَّ مَ لَةُ العَ جَ فُ عَ اءُ وَتَقِ سَ لُّ الـمَ ا يَحِ نْدَمَ ارِنَا، عِ ايَةِ نَهَ فِي نِهَ
 ُ لْ نُور : هَ اءَلُ ايَاهُ؟ وَثُمَّ نَتَسَ َّبِّ وَوَصَ ةِ الر لَى نُورِ كَلِمَ ا عَ هَ عُ لْ نَضَ الَنا؟ هَ مَ اتِنَا وَأَعْ رُّفَ عُ تَصَ نُرَاجِ
ةُ التَّمييزِ هِيَ  المَ ؟ عَ َّيتِ نَ الز الٍ مِ بَاحِي خَ صْ ؟ أَمْ مِ والَ اللَّيْلِ َّيْتُ يَكْفِي طُ اءٌ وَالز ضَ بَاحِي مُ صْ مِ
رَابُ  طِّ ا االضْ ى. أَمَّ ةُ رِضً المَ َفْكارِ هي عَ اءُ األ فَ المُ وَصَ ، السَّ رَحُ دُوءُ وَالفَ الهُ نا: فَ رِ اعِ شَ رَاقَبَةُ مَ مُ

ى.  دَمِ الرِّضَ ةٌ لِعَ المَ ةُ هي عَ لِمَ ظْ ُ الـمُ َفْكَار وِيشُ وَاأل لَقُ، التَّشْ وَالقَ
َّبَّ آتٍ  َنَّ الر رِّيرَة، ألِ َّغَبَاتِ الشِّ ولَ وَالر ُمُ نَّا اخل ْذُلْ عَ الم، وَلْنَر يْرِ وَالسَّ َا يَؤُولُ لِلْخَ اتَنا مبِ يَ رَ حَ تَثْمِ لْنَسْ فَ

ا. هَ فُ رِ ةٍ ال نَعْ اعَ في سَ

زٌ  رَمْ وَ  َّيْتُ هُ َّنُ بِها النُّفوس. وَالز تَتَزَي أَي احلُلَّةُ الَّتي  ريس  اءِ العَ قَ لِلِ ها  عَ ذِهِ النُّفوسُ مَ لُ هَ ْمِ حتَ
النُّفوس.  بِها  َّنَّ  يَتَزَي الَّتي  احلُلَّةِ  يَّةُ  نَوعِ أَو  ذارَى  العَ تْها  الَّتي عاشَ احلَياةِ  يَّةِ  نَوعِ لى  لِلْدَّاللَةِ عَ
نا،  ًا كَثيرَةً (هُ ار طِي ثِمَ تُعْ ارِ احلَياة فَ تِثْمَ نِ اسْ سْ لى حُ ةٌ عَ المَ وَ عَ ُ في اآلنِيَةِ هُ بَّأ عَ َّيتُ الـمُ الز فَ
طِ  لَم تُعْ اطِئَة فَ ةٍ خَ ريقَ رَت بِطَ تُثْمِ ياةٍ اسْ يَّةِ حَ لى نَوعِ ا غِيابُ اآلنِيَةِ يَدُلُّ عَ نَ النُّور)، أَمَّ يْضٌ مِ فَ

ة). لْمَ نا، بِالظُّ ذِهِ احلَالَةِ هُ ن هَ بَّرُ عَ ًا (يُعَ ثِمار

ائِهِ! وا إِلى لِقَ رُجُ ريس! أُخْ وَذَا العَ ة: هُ يحَ ارَتِ الصَ فِ اللَيل، صَ نْتَصَ ٦ وفي مُ
نَّ. هُ ابِيحَ صَ َّنَّ مَ نَّ، وزَي ذَارَى كُلُّهُ تْ أُولئِكَ العَ ٧ حينَئِذٍ قَامَ

ريسُ  لَ العَ ائِهِ. وَصَ قَ روجِ لِلِ رينَ لِلخُ نْتَظِ وِّينَ الـمُ دْعُ و الـمَ ريسِ وتَدْعُ ولَ العَ نُ وُصُ لِ ةُ تُعْ يْحَ ألصَّ
ةَ  يْحَ نَّ الصَّ . وَلَكِ يقٍ مِ ا يَكونُ اجلَميعُ في ثُبَاتٍ عَ دًّا، فيهَ رَةٍ جِ َخِّ تَأ ةٍ مُ اعَ فِ اللَّيل، في سَ نْتَصَ في مُ
ابِيحِ  صَ الـمَ نْ  مِ ةَ  ؤَلَّفَ الـمُ نَّ  زِينَتَهُ رْنَ  ضِّ يُحَ ْنَ  بَدَأ فَ ر،  شْ العَ ذارَى  العَ ا  وَأَيْضً اجلَميع  تِ  ظَ أَيْقَ
ا  بْ كَمَ جَ ْتِظارِهِنَّ تَدْعو لِلْعَ ةَ ان ريقَ ريسِ اآلتي. بَيْدَ أَنَّ طَ ةِ لِتُنيرَ لِلعَ عَّ شِ ْتًا وَالـمُ ئَةِ زَي متَلِ الـمُ
ريسِ في  ولِ العَ وَبِوُصُ ذارَى  بِرُقَادِ العَ تَّى  يلِيُّ مَ دُ اإلِجنْ صِ يَقْ ريس. ماذا  ولِ العَ تَوقِيتُ وُصُ ا،  أَيْضً
رِّ  نْ سِ ا مِ يءٍ مَ ف شَ اوِلُ اإلِجنيلِيُّ وَصْ ، يُحَ ثَلِ ذا الـمَ ا، في هَ ابِقً رْنا سَ فِ اللَّيل؟ كَما أَشَ نْتَصَ مُ
وَ  ْتِباهِ نَحْ ذْبِ االن تَمُّ بِجَ َّهُ يَهْ َن ني، أ رْس. ما يَعْ دَثِ العُ َّةِ حَ ي زِ لى رَمْ ْتِبَاهَ عَ يُرَكِّزُ االن ِ، فَ لَكُوتِ اهللاَّ مَ
لِ  فْ يلِ حَ تَمُّ بِتَفاصِ لَكوت، وَلَيسَ يَهْ هُ إِلى الـمَ عَ ولِ مَ سيحِ اآلتِي وَالدُّخُ اءِ الـمَ قَ يرِ لِلِ ضِ التَّحْ
فِ  نْتَصَ مُ َّعٍ كـَ تَوَق ْتِي في وَقْتٍ غَيْرِ مُ أ يَ يحَ سَ سِ َّةُ اآليَتَنيِ (آ٤-٥) هِيَ أَنَّ الـمَ ي زِ رَمْ يٍّ. فَ بِيعِ رْسٍ طَ عُ
نِ  بْهَ غَائِبِنيَ عَ ، شِ ميقِ نيَ لِلنَّومِ العَ لِمِ تَسْ سْ ، مُ دِّينَ البَتَّةَ تَعِ سْ ، أَي حِنيَ يَكونُ النَّاسُ غَيْرَ مُ الَّليلِ
لى  ِّرَ عَ سيحِ الَّذي ال بُدَّ أَنْ يُؤَث جيءِ الـمَ ارِ مَ ْتِظَ ولِ وَقْتِ ان ن طُ بِّرُ عَ ذارَى (آ ٥)، يُعَ ُقَادُ العَ ا ر احلَياةِ. أَمَّ

ةِ وَلِلنَّوم. َّاحَ لِمونَ لِلر تَسْ بُونَ وَيَسْ يَتْعَ ، فَسَ رِ اجلَميعِ هَ بْرِ وَسَ قُوَّةِ وَصَ

فِئ. نَا تَنْطَ ابِيحَ صَ َنَّ مَ نْ زَيتِكُنَّ، أل طِينَنا مِ ات: أَعْ كيمَ الَتِ اجلَاهِالتُ لِلحَ ٨ فقَ
نَ لَكُنَّ. ْتَعْ ةِ واب رَى إِلى البَاعَ َحْ َ بِاأل نبْ اتُ وقُلْنَ: قَدْ ال يَكْفِينَا ويَكْفِيكُنَّ. إِذْهَ ابَتِ احلَكيمَ َجَ أ ٩ فَ

قَ البَاب. رْس، وأُغْلِ دَّاتُ إِلى العُ تَعِ ُسْ لَتِ امل ريس، ودَخَ اءَ العَ نَ، جَ بْتَعْ َ لِيَ نبْ َّا ذَهَ ١٠ وملَ
ن  صُ مِ َّيْتَ يَنْقُ نَ أَنَّ الز ظْ ط، يُالحَ ، فَفي الثَّوانِي األَخيرَةِ فَقَ يبٌ ذَارَى اجلَاهِالتِ غَرِ رُّفَ العَ إِنَّ تَصَ
يَكْتُبُ  يلِيُّ  أَإلِجنْ ا؟  ابِقً صَ سَ النَّقْ ذا  نَ هَ تُالَحِظْ لَمْ  اذا  ـمَ لِ فَ فِئُ.  تَنْطَ تَكادُ  الَّتي  نَّ  هِ ابيحِ صَ مَ
جيءِ  مَ دَادٍ دائِمٍ لـِ تِعْ لى اسْ لَينا أَن نَكونَ عَ بُ عَ َّهُ يَجِ َن نَا بِأ وَ يُريدُ أَنْ يُنَبِّهَ هَ يَّةٍ، فَ ةٍ ذَكِ ريقَ بِطَ
ْتي لَنْ  َّهُ حِنيَ يَأ َن ُقَادِنا. ألِ تِنا وَفي ر ظَ ةٍ، في يَقْ لٍ وَفِكْرٍ وَكَلِمَ مَ ، في كُلِّ عَ ئِ اجِ فَ سيحِ الـمُ الـمَ
دًّا لِكَي يَكُونَ  ويالً جِ بَنا وَقْتًا طَ ولِ وَوَهَ َ في الـوُصُ أ بَقَ وَأَبْطَ د سَ لَقَ رينَ، فَ َخِّ تَأ َبَدًا الـمُ رَ أ يَنْتَظِ
لى  ذارَى احلَكِيماتِ يَدُلُّ عَ وابُ العَ لَكوت. وَجَ هُ إِلى الـمَ عَ ولِ مَ دَادٍ تَامٍّ لِلدُّخُ تِعْ لى اسْ اجلَميعُ عَ
يِّ  صِ خْ بِ الشَّ ْدِيِّ وَالتَّعَ ر دِ الفَ ط، بِاجلَهْ دادِ الواجِب، إِذ يُنَالُ فَقَ تِعْ يَّةِ االسْ ٌ لِنَوعِ وَ رَمز َّيْتَ هُ أَنَّ الز

لُ  ول وَاجلَهْ ُمُ نَّ اخل يهِ تَرِ نْ يَعْ نَّ مَ نْهُ ات وَمِ يمَ كِ وَةٍ حَ ؤُولِيَّةٍ كَنِسْ سْ مَ نَّ بـِ نَاكَ اللَّواتِي يُؤَدِّينَ دَورَهُ هُ فَ
ى.  مَ َعْ األ

شرح اآليات
ريس، اءِ العَ نَ إِلى لِقَ رَجْ نَّ وخَ هُ ابِيحَ صَ ذْنَ مَ ذَارَى أَخَ رَ عَ شْ اوَاتِ عَ مَ لَكُوتُ السَ بِهُ مَ ١ يُشْ

ات. يمَ كِ سٌ حَ مْ اهِالت، وخَ نَّ جَ نْهُ سٌ مِ مْ ٢ خَ
ْتًا. نَّ زَي هُ عَ ذْنَ مَ ْخُ نَّ ولَمْ يَأ هُ ابِيحَ صَ ذْنَ مَ اجلَاهِالتُ أَخَ ٣ فَ

نَّ. هِ ابِيْحِ صَ عَ مَ ْتًا في آنِيَةٍ مَ ذْنَ زَي َخَ أ اتُ فَ يْمَ ا احلَكِ ٤ أَمَّ
يٌّ.  يٌّ غَيْرُ واقِعِ زِ فٌ رَمْ وَ وَصْ ، إِذ هُ تَوَى النَّصّ حْ ُ إِلى مُ ارِئ نْتَبِهَ القَ بِهُ" لِيَ ل "يُشْ ثَل بِفِعْ يَبْدَأُ الـمَ
ذا  . وَلَكِن هَ ريسِ وكِبِ العَ عَ مَ لُ إِلَيهِ مَ ماواتِ الَّذي يُدْخَ لَكوتِ السَّ نْ مَ بِرُنا عَ ةُ تُخْ صَّ ذِهِ القِ فَهَ
فَهوَ  نْهُ،  عَ ةً  بَسيطَ فِكْرَةً  طِينا  يُعْ بَلْ  لَكوت،  الـمَ نِ  عَ ليمِ  التَّعْ كُلَّ  تَنْفِدُ  يَسْ ال  ثَل  الـمَ
رس؟  ةُ العُ رْحَ ازِفون، الرَّقص، وفَ ْنَ العَ َي أ دًّا، فَ ذا نَاقِصٌ جِ رْسِ هَ دَ العُ هَ شْ نَرَى مَ رْس. فَ )ـالعُ (كـَ
لْ  وَهَ رس؟  لِلْعُ ضيرُ  التَّحْ صُ  يَنْقُ اذا  ملِ ويِّن؟  دْعُ الـمَ معَ  نَاقِصٌ  َّيْتُ  الز اذا  ملِ ؟  روسُ العَ هيَ  ْنَ  أَي

؟ فِ اللَّيْلِ نْتَصَ تَّى مُ ريسِ حَ يرُ العَ لُ تَأخِ قَ يُعْ
التُ  امِ ر حَ شْ ذارَى العَ ريس، أَلعَ خاص: أَلعَ ثَل هِيَ، أَألَشْ ذا الـمَ ها لَنا هَ دِّمُ يات الَّتي يُقَ طَ عْ  أَلـمُ
وقِعُ  أَلـمَ  . ةُ أَلبَاعَ وَأَخيرًا،  ريسِ  العَ وُصولَ  نُونَ  لِ وَيُعْ ونَ  يَصيحُ الَّذينَ  خاصُ  أألَشْ صابيحِ،  الـمَ
ريس،  يَأتي العَ نْهُ سَ كان األول:  الَّذي مِ نَة: أَلـمَ كِ مُ إِلى ثَالثَة أَمْ سَ د يُقْ هَ شْ الَّذي فيهِ يَتِمُّ الـمَ
يثُ  كانُ الثالث: حَ نَّ، ألـمَ هِ ابيحِ صَ عَ مَ ر مَ شْ ذارَى العَ عُ فيهِ العَ ْتَمِ الَّذي جتَ كانً الثاني:  ألـمَ
ذا البَاب،  ةٌ لِهَ يزَةٌ خاصَّ نا، مِ نَ البَاب. وَهُ لُ إِلَيها مِ رْسِ الَّتي يُدْخَ ةُ العُ َّيتِ وَأَخيرًا، قَاعَ ةُ الز بَاعَ
رُ  نْصُ وَالعُ ا.  نِهائِيًّ لَقُ  يُغْ ا  دِهَ بَعْ نْ  وَمِ ريس  العَ ةِ  فْقَ بِرِ لِلدُّخولِ  ط  فَقَ دَةً  واحِ َّةً  ر مَ تَحُ  يُفْ َّهُ  َن أ إِذ 
الكَثيفُ  َّيتُ  الز فَ نَّ.  لَّتَهُ وَحُ ذارَى  العَ زِينَةُ  وَ  هُ فَ ابيحِ،  صَ الـمَ زَيْتُ  وَ  هُ رس  العُ لِهذا  مُّ  َهَ األ
 ٌ يلُ رَمز لِ َّيتُ القَ ا الز ات) أَمَّ يمَ ذارَى احلَكِ ةِ (العَ وَ رَمزُ احلِكْمَ دَى، هُ لى حِ وضوعُ في اآلنِيَةِ عَ الـمَ

ذارَى اجلَاهِالت). لِ (العَ هْ لِلجَ

. نَّ، ورَقَدْنَ هُ يعُ مِ نَ جَ سْ نَعَ ريسُ فَ َ العَ أ ٥ وأَبْطَ
يس.  رِ يُبْطِئَ العَ أَنْ  رَبِ  تَغْ سْ نَ الـمُ إِذ مِ تّى،  يلِيِّ مَ دَ اإلِجنْ صَ قْ مُ مَ هَ نَفْ َّةِ  ي زِ َّمْ ذِهِ اآليَةِ الر عَ هَ مَ
ا،  َةٍ مَ رور مٍّ أَو لِضَ هِ بَبٍ مُ ر لِسَ َخَّ ريسُ لَمْ يَتَأ العَ ودٍ. فَ صُ قْ رٍ إِرادِيٍّ وَمَ لَى أَمْ َ" يَدُلُّ عَ أ لُ "أَبْطَ أَلفِعْ
ريسُ إِذًا، لَيسَ  العَ . فَ نَ وَرَقَدْنَ سْ نَعِ ، فَ ويلٍ ارٍ طَ ْتِظَ ذارَى في ان هِ، تَارِكًا العَ َ" في قُدُومِ أ بَلْ "أَبْطَ
نْ وَقْتٍ  جيئِهِ بِاحلُرِّ اإلِرادِيِّ فَما مِ تَّى تَوقِيتَ مَ فَ مَ وعُ وَقَد وَصَ َّبُّ يَسُ وَ الر ادِيًّا بَلْ هُ ا عَ صً خْ شَ
ر  شْ ذارَى العَ م، أَنَّ: العَ هَ نا نَفْ نْ هُ . مِ دَهِ عٌ إلِرادَةِ اآلبِ وَحْ اضِ ٌ خَ وَ قَرار يئِهِ هُ جِ َنَّ يَومَ مَ دَّدٍ، ألِ حَ مُ
ن ما  َّةٌ عَ جازِي َةٌ مَ ور م صُ ابيحُ هُ صَ ها املسيح. وَالـمَ ريسَ رُ عَ ميعَ النُّفوس الَّتي تَنْتَظِ ثِّلْنَ جَ مَ يـُ
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مثل العذارى العشر
(متّى ٢٥/ ١-١٣)

ريس، اءِ العَ نَ إِلى لِقَ رَجْ نَّ وخَ هُ ابِيحَ صَ ذْنَ مَ ذَارَى أَخَ رَ عَ شْ اوَاتِ عَ مَ لَكُوتُ السَ بِهُ مَ ١ يُشْ
ات. يمَ كِ سٌ حَ مْ اهِالت، وخَ نَّ جَ نْهُ سٌ مِ مْ ٢ خَ

ْتًا. نَّ زَي هُ عَ ذْنَ مَ ْخُ نَّ ولَمْ يَأ هُ ابِيحَ صَ ذْنَ مَ اجلَاهِالتُ أَخَ ٣ فَ
نَّ. هِ ابِيْحِ صَ عَ مَ ْتًا في آنِيَةٍ مَ ذْنَ زَي َخَ أ اتُ فَ يْمَ ا احلَكِ ٤ أَمَّ

. نَّ، ورَقَدْنَ هُ يعُ مِ نَ جَ سْ نَعَ ريسُ فَ َ العَ أ ٥ وأَبْطَ
ائِهِ! وا إِلى لِقَ رُجُ ريس! أُخْ وَذَا العَ ة: هُ يحَ ارَتِ الصَ فِ اللَيل، صَ نْتَصَ ٦ وفي مُ

نَّ. هُ ابِيحَ صَ َّنَّ مَ نَّ، وزَي ذَارَى كُلُّهُ تْ أُولئِكَ العَ ٧ حينَئِذٍ قَامَ
فِئ. نَا تَنْطَ ابِيحَ صَ َنَّ مَ نْ زَيتِكُنَّ، أل طِينَنا مِ ات: أَعْ كيمَ الَتِ اجلَاهِالتُ لِلحَ ٨ فقَ

نَ لَكُنَّ. ْتَعْ ةِ واب رَى إِلى البَاعَ َحْ َ بِاأل نبْ اتُ وقُلْنَ: قَدْ ال يَكْفِينَا ويَكْفِيكُنَّ. إِذْهَ ابَتِ احلَكيمَ َجَ أ ٩ فَ
قَ البَاب. رْس، وأُغْلِ دَّاتُ إِلى العُ تَعِ ُسْ لَتِ امل ريس، ودَخَ اءَ العَ نَ، جَ بْتَعْ َ لِيَ نبْ َّا ذَهَ ١٠ وملَ

، افْتَحْ لَنَا! ، يَا رَبُّ ذَارَى البَاقِيَاتُ وقُلْنَ: يَا رَبُّ اءَتِ العَ ١١ وأَخيرًا جَ
فُكُنَّ! رِ ابَ وقَال: أَحلَقَّ أَقُولُ لَكُنَّ، إِنِّي ال أَعْ َجَ أ ١٢ فَ

ة. اعَ ونَ اليَوْمَ وال السَ لَمُ َّكُم ال تَعْ َن رُوا إِذًا، أل هَ ١٣ إِسْ

مقدّمة
ذارى  ثَلِ العَ لِ مبِ َمُّ ارونِيَّة لِلتَّأ تُنا الـمَ ونا كَنيسَ ليبِ، تَدْعُ سِ بَعدَ عيدِ الصَّ دِ اخلامِ َحَ ذا األ عَ هَ مَ
رْنا  ا أَشَ . كَمَ ماواتِ لَكوتِ السَّ ن مَ ديدًا عَ رًا جَ نا أَمْ مُ لـِّ هُ تُعَ عَ تَّى، وَمَ يلِيِّ مَ َاصِّ بِاإلِجنْ ر اخل شْ العَ
ذا  يَّزُ هَ ة. يَتَمَ يَّةً بَسيطَ ةً حِكَمِ يَّة، لِيُؤَلِّفَ قِصَّ واقِفِ احلياةِ اليَومِ ن مَ لِقُ مِ ثَلَ يَنْطَ ا، أَنَّ الـمَ سابِقً
لَكُوتِ  جيءِ مَ مَ دَادِ لـِ تِعْ سْ نِ االِ بِرَنا عَ رأَةِ لِيُخْ َةَ الـمَ ور ذارَى أَي صُ َةَ العَ ور لُ صُ مِ تَعْ َّهُ يَسْ َن ثَلُ بِأ الـمَ
ذا  ْدِهِ لِهَ ر ا في سَ افً فَّ تَى شَ يلِيُّ مَ رُ اإلِجنْ هَ . يَظْ رْسٍ وْكِبِ عُ وْلَ مَ ةٍ تَدُورُ حَ نَ قِصَّ مْ ماوات، ضِ السَّ
لِألُمورِ  تَنْتَبِهُ  الَّتي  يَ  فَهِ راس.  َعْ األ االتِ  تِفَ احْ في  مِّ  هِ الـمُ ْأَةِ  ر الـمَ  َ ْر دَو رُ  هِ يُظْ فِيهِ  فَ  ، رْسِ العُ
َّيْتَ  الز نَ  وَتُؤَمِّ ادِم  القَ ريسِ  العَ امَ  أَمَ ْبَ  الدَّر يرَ  لِتُنِ ابيحَ  صَ الـمَ لُ  عِ تُشْ يَّةِ،  اسِ وَاألَسَ غيرَةِ  الصَّ
ا  ورِهَ ضُ بِحُ رْسَ  العُ تُزَيِّنُ  وَهيَ   ُ وَالنُّور رَحُ  الفَ صَ  يَنْقُ  َّ لِئَال تَنْتَبِهُ  الَّتي  وَهِيَ   ، الِ تِفَ لِالحْ الكَافِيَ 
املثَل،  ذا  هَ بِرُنا  يُخْ ا  ات، كَمَ فَ الصِّ ذِهِ  بِهَ وَةِ  النِّسْ يعُ  مِ تَّعُ جَ تَتَمَ ال  نْ،  وَلَكِ يَّزَة.  مَ الـمُ ا  تِهَ دْمَ وَخِ

اصٌّ بِكُلِّ  َّهُ خَ رُ بِهِ، إِن تَرَى وَال يُبَاعُ وَال يُتَاجَ َّيْتُ ال يُشْ ذا الز . إِذًا، هَ صٍ خْ ةِ بِكُلِّ شَ َاصَّ ثابَرَةِ اخل وَالـمُ
ةِ  نَ البَاعَ إِذ أَيُّ نَوعٍ مِ يٍّ،  رْعِ دَرٍ غَيْرِ شَ صْ مَ ٌ لـِ ز م رَمْ ، هُ فِ اللَّيلِ نْتَصَ ةُ في مُ ا البَاعَ أَمَّ  . انٍ إِنْسَ
ذِهِ  ، هَ ريعٍ رٍ سَ تَصَ خْ مُ ون؟ بـِ ةٍ يَبِيعُ اعَ يَّةِ بَضَ فِ اللَّيل؟ وَأَيُّ نَوعِ نْتَصَ م في مُ ينَهُ ونَ دَكَاكِ تَحُ يَفْ
ْزَقٍ  أ مْ في مَ دَّةٍ لِلِقاءِ املسيحِ اآلتي هُ تَعِ ُسْ ، أَي النُّفوسُ غَيرُ امل ذارى اجلَاهِالتِ ُ أَنَّ العَ اآليَاتُ تُبَنيِّ
رْسِ  العُ إِلى  دَّاتُ  تَعِ سْ الـمُ لَتِ  دَخَ د  لَقَ فَ بِاحلِيلَةِ.  تَّى  حَ وَال  الصِ  لِلْخَ بيلَ  سَ وَال  كَبيرٍ 

لَكوت. ارِجَ الـمَ ارِجَ البابِ أَي خَ نيَ خَ نَّ بَقِ ) وَهُ (الـملَكُوتِ

، افْتَحْ لَنَا! ، يَا رَبُّ ذَارَى البَاقِيَاتُ وقُلْنَ: يَا رَبُّ اءَتِ العَ ١١ وأَخيرًا جَ
فُكُنَّ! رِ ابَ وقَال: أَحلَقَّ أَقُولُ لَكُنَّ، إِنِّي ال أَعْ َجَ أ ١٢ فَ

ة. اعَ ونَ اليَوْمَ وال السَ لَمُ َّكُم ال تَعْ َن رُوا إِذًا، أل هَ ١٣ إِسْ
 َ وَبَنيْ بَينَهُ   ُ احلِوار ا  أَمَّ  . املسيحُ وعُ  يَسُ َّبُّ  الر وَ  هُ فَ  ، يسِ رِ العَ َّةَ  وِي هُ رُ  هِ تُظْ يرَةُ  َخِ األ اآليَاتُ  ذِهِ  هَ
 "! ، يا رَبُّ ونَهُ "يا رَبُّ فْنَهُ وَيَدْعُ رِ نَّ يَعْ يبًا: فَكَيْفَ هُ ى غَرِ ارِجَ البَابِ يَبْقَ نيَ خَ ذَارَى اللَّواتِي بَقِ العَ
ا لَنَا  لُهَ ةُ الَّتي يَنْقُ ا احلِكْمَ ؟ مَ يبَاتٍ نَّ غَرِ لَهُ عَ َاذا جَ فُكُنَّ"؟ ملِ رِ ةِ، أَنا ال أَعْ يقَ نَّ "بِاحلَقِ اوِبُهُ وَ يُجَ وَهُ
لَكُوتِ  ولَ الـمَ دْنَ دُخُ نَّ يُرِ َّهُ ، أَن ذارَى اجلَاهِالتِ لَةُ العَ كِ شْ ثَل؟ مُ ذا الـمَ ايَةِ هَ تَّى في نِهَ ِيلِيُّ مَ اإلِجنْ
لَكُوتَ  وَالـمَ َّيتَ  الز نَيْلَ  دْنَ  يُرِ تَهُ.  مَ وَكَلِ َّبَّ  الر نَ  مْ تَرِ يَحْ نَّ، ال  هِ سِ ْفُ َن بِأ ْنَهُ  تَر يَخْ الَّذي  الوَقْتِ  في 
 ٌ َّبَّ نُور َنَّ الر لَكُوتِهِ، أل لُولِ مَ َّبِّ وَحُ يءِ الر جِ عُ يَومَ مَ الِيبُ ال تَنْفَ ذِهِ األَسَ نْ هَ . وَلَكِ شِّ بِاحلِيلَةِ وَالغِ
نْ كُلِّ غِشٍّ وَرِيَاءٍ  وا مِ م أَنْ يَتَنَقَّ لَيْهِ لَكُوتِهِ، عَ هُ في مَ عَ يَكُونُونَ مَ دْقٌ ال غِشَّ فِيهِ وَالَّذِينَ سَ وَصِ
ا  ى دَائِمً عَ ، وَلْنَسْ ةٍ لْمَ لْمٍ وَظُ نْ كُلِّ ظُ ينَ ذَواتَنَا مِ رِ هِّ طَ دِّينَ مُ تَعِ سْ ر إِذًا وَلْنَكُنْ مُ هَ لْنَسْ . فَ بْثٍ وَخُ

يءُ.  ا يَجِ نْدَمَ َّبَّ عِ ى الر ةِ لِنَلْقَ يقَ يشِ في النُّورِ وَاحلَقِ لِلْعَ

خالصة روحيّة
ُ الَّذي فِينَا  يقيٌّ؟ أَمْ النُّور قِ ٌ حَ وَ نُور ُ الَّذي فِينَا هُ لِ النُّور اتِنا: هَ يَ ةِ حَ عَ رَاجَ مُ ثَلُ لـِ ذا الـمَ ونا هَ يَدْعُ

نا؟  سَ ْفُ ِدُ أَن ذَارَى جنَ ؤُالءِ العَ نْ هَ عَ أَيٍّ مِ ؟ مَ المٌ وَ ظَ هُ
لْ  يدِينَ، هَ ى وَحِ بِ وَنَبْقَ خَ لِ وَالصَّ مَ لَةُ العَ جَ فُ عَ اءُ وَتَقِ سَ لُّ الـمَ ا يَحِ نْدَمَ ارِنَا، عِ ايَةِ نَهَ فِي نِهَ
 ُ لْ نُور : هَ اءَلُ ايَاهُ؟ وَثُمَّ نَتَسَ َّبِّ وَوَصَ ةِ الر لَى نُورِ كَلِمَ ا عَ هَ عُ لْ نَضَ الَنا؟ هَ مَ اتِنَا وَأَعْ رُّفَ عُ تَصَ نُرَاجِ
ةُ التَّمييزِ هِيَ  المَ ؟ عَ َّيتِ نَ الز الٍ مِ بَاحِي خَ صْ ؟ أَمْ مِ والَ اللَّيْلِ َّيْتُ يَكْفِي طُ اءٌ وَالز ضَ بَاحِي مُ صْ مِ
رَابُ  طِّ ا االضْ ى. أَمَّ ةُ رِضً المَ َفْكارِ هي عَ اءُ األ فَ المُ وَصَ ، السَّ رَحُ دُوءُ وَالفَ الهُ نا: فَ رِ اعِ شَ رَاقَبَةُ مَ مُ

ى.  دَمِ الرِّضَ ةٌ لِعَ المَ ةُ هي عَ لِمَ ظْ ُ الـمُ َفْكَار وِيشُ وَاأل لَقُ، التَّشْ وَالقَ
َّبَّ آتٍ  َنَّ الر رِّيرَة، ألِ َّغَبَاتِ الشِّ ولَ وَالر ُمُ نَّا اخل ْذُلْ عَ الم، وَلْنَر يْرِ وَالسَّ َا يَؤُولُ لِلْخَ اتَنا مبِ يَ رَ حَ تَثْمِ لْنَسْ فَ

ا. هَ فُ رِ ةٍ ال نَعْ اعَ في سَ

زٌ  رَمْ وَ  َّيْتُ هُ َّنُ بِها النُّفوس. وَالز تَتَزَي أَي احلُلَّةُ الَّتي  ريس  اءِ العَ قَ لِلِ ها  عَ ذِهِ النُّفوسُ مَ لُ هَ ْمِ حتَ
النُّفوس.  بِها  َّنَّ  يَتَزَي الَّتي  احلُلَّةِ  يَّةُ  نَوعِ أَو  ذارَى  العَ تْها  الَّتي عاشَ احلَياةِ  يَّةِ  نَوعِ لى  لِلْدَّاللَةِ عَ
نا،  ًا كَثيرَةً (هُ ار طِي ثِمَ تُعْ ارِ احلَياة فَ تِثْمَ نِ اسْ سْ لى حُ ةٌ عَ المَ وَ عَ ُ في اآلنِيَةِ هُ بَّأ عَ َّيتُ الـمُ الز فَ
طِ  لَم تُعْ اطِئَة فَ ةٍ خَ ريقَ رَت بِطَ تُثْمِ ياةٍ اسْ يَّةِ حَ لى نَوعِ ا غِيابُ اآلنِيَةِ يَدُلُّ عَ نَ النُّور)، أَمَّ يْضٌ مِ فَ

ة). لْمَ نا، بِالظُّ ذِهِ احلَالَةِ هُ ن هَ بَّرُ عَ ًا (يُعَ ثِمار

ائِهِ! وا إِلى لِقَ رُجُ ريس! أُخْ وَذَا العَ ة: هُ يحَ ارَتِ الصَ فِ اللَيل، صَ نْتَصَ ٦ وفي مُ
نَّ. هُ ابِيحَ صَ َّنَّ مَ نَّ، وزَي ذَارَى كُلُّهُ تْ أُولئِكَ العَ ٧ حينَئِذٍ قَامَ

ريسُ  لَ العَ ائِهِ. وَصَ قَ روجِ لِلِ رينَ لِلخُ نْتَظِ وِّينَ الـمُ دْعُ و الـمَ ريسِ وتَدْعُ ولَ العَ نُ وُصُ لِ ةُ تُعْ يْحَ ألصَّ
ةَ  يْحَ نَّ الصَّ . وَلَكِ يقٍ مِ ا يَكونُ اجلَميعُ في ثُبَاتٍ عَ دًّا، فيهَ رَةٍ جِ َخِّ تَأ ةٍ مُ اعَ فِ اللَّيل، في سَ نْتَصَ في مُ
ابِيحِ  صَ الـمَ نْ  مِ ةَ  ؤَلَّفَ الـمُ نَّ  زِينَتَهُ رْنَ  ضِّ يُحَ ْنَ  بَدَأ فَ ر،  شْ العَ ذارَى  العَ ا  وَأَيْضً اجلَميع  تِ  ظَ أَيْقَ
ا  بْ كَمَ جَ ْتِظارِهِنَّ تَدْعو لِلْعَ ةَ ان ريقَ ريسِ اآلتي. بَيْدَ أَنَّ طَ ةِ لِتُنيرَ لِلعَ عَّ شِ ْتًا وَالـمُ ئَةِ زَي متَلِ الـمُ
ريسِ في  ولِ العَ وَبِوُصُ ذارَى  بِرُقَادِ العَ تَّى  يلِيُّ مَ دُ اإلِجنْ صِ يَقْ ريس. ماذا  ولِ العَ تَوقِيتُ وُصُ ا،  أَيْضً
رِّ  نْ سِ ا مِ يءٍ مَ ف شَ اوِلُ اإلِجنيلِيُّ وَصْ ، يُحَ ثَلِ ذا الـمَ ا، في هَ ابِقً رْنا سَ فِ اللَّيل؟ كَما أَشَ نْتَصَ مُ
وَ  ْتِباهِ نَحْ ذْبِ االن تَمُّ بِجَ َّهُ يَهْ َن ني، أ رْس. ما يَعْ دَثِ العُ َّةِ حَ ي زِ لى رَمْ ْتِبَاهَ عَ يُرَكِّزُ االن ِ، فَ لَكُوتِ اهللاَّ مَ
لِ  فْ يلِ حَ تَمُّ بِتَفاصِ لَكوت، وَلَيسَ يَهْ هُ إِلى الـمَ عَ ولِ مَ سيحِ اآلتِي وَالدُّخُ اءِ الـمَ قَ يرِ لِلِ ضِ التَّحْ
فِ  نْتَصَ مُ َّعٍ كـَ تَوَق ْتِي في وَقْتٍ غَيْرِ مُ أ يَ يحَ سَ سِ َّةُ اآليَتَنيِ (آ٤-٥) هِيَ أَنَّ الـمَ ي زِ رَمْ يٍّ. فَ بِيعِ رْسٍ طَ عُ
نِ  بْهَ غَائِبِنيَ عَ ، شِ ميقِ نيَ لِلنَّومِ العَ لِمِ تَسْ سْ ، مُ دِّينَ البَتَّةَ تَعِ سْ ، أَي حِنيَ يَكونُ النَّاسُ غَيْرَ مُ الَّليلِ
لى  ِّرَ عَ سيحِ الَّذي ال بُدَّ أَنْ يُؤَث جيءِ الـمَ ارِ مَ ْتِظَ ولِ وَقْتِ ان ن طُ بِّرُ عَ ذارَى (آ ٥)، يُعَ ُقَادُ العَ ا ر احلَياةِ. أَمَّ

ةِ وَلِلنَّوم. َّاحَ لِمونَ لِلر تَسْ بُونَ وَيَسْ يَتْعَ ، فَسَ رِ اجلَميعِ هَ بْرِ وَسَ قُوَّةِ وَصَ

فِئ. نَا تَنْطَ ابِيحَ صَ َنَّ مَ نْ زَيتِكُنَّ، أل طِينَنا مِ ات: أَعْ كيمَ الَتِ اجلَاهِالتُ لِلحَ ٨ فقَ
نَ لَكُنَّ. ْتَعْ ةِ واب رَى إِلى البَاعَ َحْ َ بِاأل نبْ اتُ وقُلْنَ: قَدْ ال يَكْفِينَا ويَكْفِيكُنَّ. إِذْهَ ابَتِ احلَكيمَ َجَ أ ٩ فَ

قَ البَاب. رْس، وأُغْلِ دَّاتُ إِلى العُ تَعِ ُسْ لَتِ امل ريس، ودَخَ اءَ العَ نَ، جَ بْتَعْ َ لِيَ نبْ َّا ذَهَ ١٠ وملَ
ن  صُ مِ َّيْتَ يَنْقُ نَ أَنَّ الز ظْ ط، يُالحَ ، فَفي الثَّوانِي األَخيرَةِ فَقَ يبٌ ذَارَى اجلَاهِالتِ غَرِ رُّفَ العَ إِنَّ تَصَ
يَكْتُبُ  يلِيُّ  أَإلِجنْ ا؟  ابِقً صَ سَ النَّقْ ذا  نَ هَ تُالَحِظْ لَمْ  اذا  ـمَ لِ فَ فِئُ.  تَنْطَ تَكادُ  الَّتي  نَّ  هِ ابيحِ صَ مَ
جيءِ  مَ دَادٍ دائِمٍ لـِ تِعْ لى اسْ لَينا أَن نَكونَ عَ بُ عَ َّهُ يَجِ َن نَا بِأ وَ يُريدُ أَنْ يُنَبِّهَ هَ يَّةٍ، فَ ةٍ ذَكِ ريقَ بِطَ
ْتي لَنْ  َّهُ حِنيَ يَأ َن ُقَادِنا. ألِ تِنا وَفي ر ظَ ةٍ، في يَقْ لٍ وَفِكْرٍ وَكَلِمَ مَ ، في كُلِّ عَ ئِ اجِ فَ سيحِ الـمُ الـمَ
دًّا لِكَي يَكُونَ  ويالً جِ بَنا وَقْتًا طَ ولِ وَوَهَ َ في الـوُصُ أ بَقَ وَأَبْطَ د سَ لَقَ رينَ، فَ َخِّ تَأ َبَدًا الـمُ رَ أ يَنْتَظِ
لى  ذارَى احلَكِيماتِ يَدُلُّ عَ وابُ العَ لَكوت. وَجَ هُ إِلى الـمَ عَ ولِ مَ دَادٍ تَامٍّ لِلدُّخُ تِعْ لى اسْ اجلَميعُ عَ
يِّ  صِ خْ بِ الشَّ ْدِيِّ وَالتَّعَ ر دِ الفَ ط، بِاجلَهْ دادِ الواجِب، إِذ يُنَالُ فَقَ تِعْ يَّةِ االسْ ٌ لِنَوعِ وَ رَمز َّيْتَ هُ أَنَّ الز

٢صفحة

لُ  ول وَاجلَهْ ُمُ نَّ اخل يهِ تَرِ نْ يَعْ نَّ مَ نْهُ ات وَمِ يمَ كِ وَةٍ حَ ؤُولِيَّةٍ كَنِسْ سْ مَ نَّ بـِ نَاكَ اللَّواتِي يُؤَدِّينَ دَورَهُ هُ فَ
ى.  مَ َعْ األ

شرح اآليات
ريس، اءِ العَ نَ إِلى لِقَ رَجْ نَّ وخَ هُ ابِيحَ صَ ذْنَ مَ ذَارَى أَخَ رَ عَ شْ اوَاتِ عَ مَ لَكُوتُ السَ بِهُ مَ ١ يُشْ

ات. يمَ كِ سٌ حَ مْ اهِالت، وخَ نَّ جَ نْهُ سٌ مِ مْ ٢ خَ
ْتًا. نَّ زَي هُ عَ ذْنَ مَ ْخُ نَّ ولَمْ يَأ هُ ابِيحَ صَ ذْنَ مَ اجلَاهِالتُ أَخَ ٣ فَ

نَّ. هِ ابِيْحِ صَ عَ مَ ْتًا في آنِيَةٍ مَ ذْنَ زَي َخَ أ اتُ فَ يْمَ ا احلَكِ ٤ أَمَّ
يٌّ.  يٌّ غَيْرُ واقِعِ زِ فٌ رَمْ وَ وَصْ ، إِذ هُ تَوَى النَّصّ حْ ُ إِلى مُ ارِئ نْتَبِهَ القَ بِهُ" لِيَ ل "يُشْ ثَل بِفِعْ يَبْدَأُ الـمَ
ذا  . وَلَكِن هَ ريسِ وكِبِ العَ عَ مَ لُ إِلَيهِ مَ ماواتِ الَّذي يُدْخَ لَكوتِ السَّ نْ مَ بِرُنا عَ ةُ تُخْ صَّ ذِهِ القِ فَهَ
فَهوَ  نْهُ،  عَ ةً  بَسيطَ فِكْرَةً  طِينا  يُعْ بَلْ  لَكوت،  الـمَ نِ  عَ ليمِ  التَّعْ كُلَّ  تَنْفِدُ  يَسْ ال  ثَل  الـمَ
رس؟  ةُ العُ رْحَ ازِفون، الرَّقص، وفَ ْنَ العَ َي أ دًّا، فَ ذا نَاقِصٌ جِ رْسِ هَ دَ العُ هَ شْ نَرَى مَ رْس. فَ )ـالعُ (كـَ
لْ  وَهَ رس؟  لِلْعُ ضيرُ  التَّحْ صُ  يَنْقُ اذا  ملِ ويِّن؟  دْعُ الـمَ معَ  نَاقِصٌ  َّيْتُ  الز اذا  ملِ ؟  روسُ العَ هيَ  ْنَ  أَي

؟ فِ اللَّيْلِ نْتَصَ تَّى مُ ريسِ حَ يرُ العَ لُ تَأخِ قَ يُعْ
التُ  امِ ر حَ شْ ذارَى العَ ريس، أَلعَ خاص: أَلعَ ثَل هِيَ، أَألَشْ ذا الـمَ ها لَنا هَ دِّمُ يات الَّتي يُقَ طَ عْ  أَلـمُ
وقِعُ  أَلـمَ  . ةُ أَلبَاعَ وَأَخيرًا،  ريسِ  العَ وُصولَ  نُونَ  لِ وَيُعْ ونَ  يَصيحُ الَّذينَ  خاصُ  أألَشْ صابيحِ،  الـمَ
ريس،  يَأتي العَ نْهُ سَ كان األول:  الَّذي مِ نَة: أَلـمَ كِ مُ إِلى ثَالثَة أَمْ سَ د يُقْ هَ شْ الَّذي فيهِ يَتِمُّ الـمَ
يثُ  كانُ الثالث: حَ نَّ، ألـمَ هِ ابيحِ صَ عَ مَ ر مَ شْ ذارَى العَ عُ فيهِ العَ ْتَمِ الَّذي جتَ كانً الثاني:  ألـمَ
ذا البَاب،  ةٌ لِهَ يزَةٌ خاصَّ نا، مِ نَ البَاب. وَهُ لُ إِلَيها مِ رْسِ الَّتي يُدْخَ ةُ العُ َّيتِ وَأَخيرًا، قَاعَ ةُ الز بَاعَ
رُ  نْصُ وَالعُ ا.  نِهائِيًّ لَقُ  يُغْ ا  دِهَ بَعْ نْ  وَمِ ريس  العَ ةِ  فْقَ بِرِ لِلدُّخولِ  ط  فَقَ دَةً  واحِ َّةً  ر مَ تَحُ  يُفْ َّهُ  َن أ إِذ 
الكَثيفُ  َّيتُ  الز فَ نَّ.  لَّتَهُ وَحُ ذارَى  العَ زِينَةُ  وَ  هُ فَ ابيحِ،  صَ الـمَ زَيْتُ  وَ  هُ رس  العُ لِهذا  مُّ  َهَ األ
 ٌ يلُ رَمز لِ َّيتُ القَ ا الز ات) أَمَّ يمَ ذارَى احلَكِ ةِ (العَ وَ رَمزُ احلِكْمَ دَى، هُ لى حِ وضوعُ في اآلنِيَةِ عَ الـمَ

ذارَى اجلَاهِالت). لِ (العَ هْ لِلجَ

. نَّ، ورَقَدْنَ هُ يعُ مِ نَ جَ سْ نَعَ ريسُ فَ َ العَ أ ٥ وأَبْطَ
يس.  رِ يُبْطِئَ العَ أَنْ  رَبِ  تَغْ سْ نَ الـمُ إِذ مِ تّى،  يلِيِّ مَ دَ اإلِجنْ صَ قْ مُ مَ هَ نَفْ َّةِ  ي زِ َّمْ ذِهِ اآليَةِ الر عَ هَ مَ
ا،  َةٍ مَ رور مٍّ أَو لِضَ هِ بَبٍ مُ ر لِسَ َخَّ ريسُ لَمْ يَتَأ العَ ودٍ. فَ صُ قْ رٍ إِرادِيٍّ وَمَ لَى أَمْ َ" يَدُلُّ عَ أ لُ "أَبْطَ أَلفِعْ
ريسُ إِذًا، لَيسَ  العَ . فَ نَ وَرَقَدْنَ سْ نَعِ ، فَ ويلٍ ارٍ طَ ْتِظَ ذارَى في ان هِ، تَارِكًا العَ َ" في قُدُومِ أ بَلْ "أَبْطَ
نْ وَقْتٍ  جيئِهِ بِاحلُرِّ اإلِرادِيِّ فَما مِ تَّى تَوقِيتَ مَ فَ مَ وعُ وَقَد وَصَ َّبُّ يَسُ وَ الر ادِيًّا بَلْ هُ ا عَ صً خْ شَ
ر  شْ ذارَى العَ م، أَنَّ: العَ هَ نا نَفْ نْ هُ . مِ دَهِ عٌ إلِرادَةِ اآلبِ وَحْ اضِ ٌ خَ وَ قَرار يئِهِ هُ جِ َنَّ يَومَ مَ دَّدٍ، ألِ حَ مُ
ن ما  َّةٌ عَ جازِي َةٌ مَ ور م صُ ابيحُ هُ صَ ها املسيح. وَالـمَ ريسَ رُ عَ ميعَ النُّفوس الَّتي تَنْتَظِ ثِّلْنَ جَ مَ يـُ



مثل العذارى العشر
(متّى ٢٥/ ١-١٣)

ريس، اءِ العَ نَ إِلى لِقَ رَجْ نَّ وخَ هُ ابِيحَ صَ ذْنَ مَ ذَارَى أَخَ رَ عَ شْ اوَاتِ عَ مَ لَكُوتُ السَ بِهُ مَ ١ يُشْ
ات. يمَ كِ سٌ حَ مْ اهِالت، وخَ نَّ جَ نْهُ سٌ مِ مْ ٢ خَ

ْتًا. نَّ زَي هُ عَ ذْنَ مَ ْخُ نَّ ولَمْ يَأ هُ ابِيحَ صَ ذْنَ مَ اجلَاهِالتُ أَخَ ٣ فَ
نَّ. هِ ابِيْحِ صَ عَ مَ ْتًا في آنِيَةٍ مَ ذْنَ زَي َخَ أ اتُ فَ يْمَ ا احلَكِ ٤ أَمَّ

. نَّ، ورَقَدْنَ هُ يعُ مِ نَ جَ سْ نَعَ ريسُ فَ َ العَ أ ٥ وأَبْطَ
ائِهِ! وا إِلى لِقَ رُجُ ريس! أُخْ وَذَا العَ ة: هُ يحَ ارَتِ الصَ فِ اللَيل، صَ نْتَصَ ٦ وفي مُ

نَّ. هُ ابِيحَ صَ َّنَّ مَ نَّ، وزَي ذَارَى كُلُّهُ تْ أُولئِكَ العَ ٧ حينَئِذٍ قَامَ
فِئ. نَا تَنْطَ ابِيحَ صَ َنَّ مَ نْ زَيتِكُنَّ، أل طِينَنا مِ ات: أَعْ كيمَ الَتِ اجلَاهِالتُ لِلحَ ٨ فقَ

نَ لَكُنَّ. ْتَعْ ةِ واب رَى إِلى البَاعَ َحْ َ بِاأل نبْ اتُ وقُلْنَ: قَدْ ال يَكْفِينَا ويَكْفِيكُنَّ. إِذْهَ ابَتِ احلَكيمَ َجَ أ ٩ فَ
قَ البَاب. رْس، وأُغْلِ دَّاتُ إِلى العُ تَعِ ُسْ لَتِ امل ريس، ودَخَ اءَ العَ نَ، جَ بْتَعْ َ لِيَ نبْ َّا ذَهَ ١٠ وملَ

، افْتَحْ لَنَا! ، يَا رَبُّ ذَارَى البَاقِيَاتُ وقُلْنَ: يَا رَبُّ اءَتِ العَ ١١ وأَخيرًا جَ
فُكُنَّ! رِ ابَ وقَال: أَحلَقَّ أَقُولُ لَكُنَّ، إِنِّي ال أَعْ َجَ أ ١٢ فَ

ة. اعَ ونَ اليَوْمَ وال السَ لَمُ َّكُم ال تَعْ َن رُوا إِذًا، أل هَ ١٣ إِسْ

مقدّمة
ذارى  ثَلِ العَ لِ مبِ َمُّ ارونِيَّة لِلتَّأ تُنا الـمَ ونا كَنيسَ ليبِ، تَدْعُ سِ بَعدَ عيدِ الصَّ دِ اخلامِ َحَ ذا األ عَ هَ مَ
رْنا  ا أَشَ . كَمَ ماواتِ لَكوتِ السَّ ن مَ ديدًا عَ رًا جَ نا أَمْ مُ لـِّ هُ تُعَ عَ تَّى، وَمَ يلِيِّ مَ َاصِّ بِاإلِجنْ ر اخل شْ العَ
ذا  يَّزُ هَ ة. يَتَمَ يَّةً بَسيطَ ةً حِكَمِ يَّة، لِيُؤَلِّفَ قِصَّ واقِفِ احلياةِ اليَومِ ن مَ لِقُ مِ ثَلَ يَنْطَ ا، أَنَّ الـمَ سابِقً
لَكُوتِ  جيءِ مَ مَ دَادِ لـِ تِعْ سْ نِ االِ بِرَنا عَ رأَةِ لِيُخْ َةَ الـمَ ور ذارَى أَي صُ َةَ العَ ور لُ صُ مِ تَعْ َّهُ يَسْ َن ثَلُ بِأ الـمَ
ذا  ْدِهِ لِهَ ر ا في سَ افً فَّ تَى شَ يلِيُّ مَ رُ اإلِجنْ هَ . يَظْ رْسٍ وْكِبِ عُ وْلَ مَ ةٍ تَدُورُ حَ نَ قِصَّ مْ ماوات، ضِ السَّ
لِألُمورِ  تَنْتَبِهُ  الَّتي  يَ  فَهِ راس.  َعْ األ االتِ  تِفَ احْ في  مِّ  هِ الـمُ ْأَةِ  ر الـمَ  َ ْر دَو رُ  هِ يُظْ فِيهِ  فَ  ، رْسِ العُ
َّيْتَ  الز نَ  وَتُؤَمِّ ادِم  القَ ريسِ  العَ امَ  أَمَ ْبَ  الدَّر يرَ  لِتُنِ ابيحَ  صَ الـمَ لُ  عِ تُشْ يَّةِ،  اسِ وَاألَسَ غيرَةِ  الصَّ
ا  ورِهَ ضُ بِحُ رْسَ  العُ تُزَيِّنُ  وَهيَ   ُ وَالنُّور رَحُ  الفَ صَ  يَنْقُ  َّ لِئَال تَنْتَبِهُ  الَّتي  وَهِيَ   ، الِ تِفَ لِالحْ الكَافِيَ 
املثَل،  ذا  هَ بِرُنا  يُخْ ا  ات، كَمَ فَ الصِّ ذِهِ  بِهَ وَةِ  النِّسْ يعُ  مِ تَّعُ جَ تَتَمَ ال  نْ،  وَلَكِ يَّزَة.  مَ الـمُ ا  تِهَ دْمَ وَخِ

اصٌّ بِكُلِّ  َّهُ خَ رُ بِهِ، إِن تَرَى وَال يُبَاعُ وَال يُتَاجَ َّيْتُ ال يُشْ ذا الز . إِذًا، هَ صٍ خْ ةِ بِكُلِّ شَ َاصَّ ثابَرَةِ اخل وَالـمُ
ةِ  نَ البَاعَ إِذ أَيُّ نَوعٍ مِ يٍّ،  رْعِ دَرٍ غَيْرِ شَ صْ مَ ٌ لـِ ز م رَمْ ، هُ فِ اللَّيلِ نْتَصَ ةُ في مُ ا البَاعَ أَمَّ  . انٍ إِنْسَ
ذِهِ  ، هَ ريعٍ رٍ سَ تَصَ خْ مُ ون؟ بـِ ةٍ يَبِيعُ اعَ يَّةِ بَضَ فِ اللَّيل؟ وَأَيُّ نَوعِ نْتَصَ م في مُ ينَهُ ونَ دَكَاكِ تَحُ يَفْ
ْزَقٍ  أ مْ في مَ دَّةٍ لِلِقاءِ املسيحِ اآلتي هُ تَعِ ُسْ ، أَي النُّفوسُ غَيرُ امل ذارى اجلَاهِالتِ ُ أَنَّ العَ اآليَاتُ تُبَنيِّ
رْسِ  العُ إِلى  دَّاتُ  تَعِ سْ الـمُ لَتِ  دَخَ د  لَقَ فَ بِاحلِيلَةِ.  تَّى  حَ وَال  الصِ  لِلْخَ بيلَ  سَ وَال  كَبيرٍ 

لَكوت. ارِجَ الـمَ ارِجَ البابِ أَي خَ نيَ خَ نَّ بَقِ ) وَهُ (الـملَكُوتِ

، افْتَحْ لَنَا! ، يَا رَبُّ ذَارَى البَاقِيَاتُ وقُلْنَ: يَا رَبُّ اءَتِ العَ ١١ وأَخيرًا جَ
فُكُنَّ! رِ ابَ وقَال: أَحلَقَّ أَقُولُ لَكُنَّ، إِنِّي ال أَعْ َجَ أ ١٢ فَ

ة. اعَ ونَ اليَوْمَ وال السَ لَمُ َّكُم ال تَعْ َن رُوا إِذًا، أل هَ ١٣ إِسْ
 َ وَبَنيْ بَينَهُ   ُ احلِوار ا  أَمَّ  . املسيحُ وعُ  يَسُ َّبُّ  الر وَ  هُ فَ  ، يسِ رِ العَ َّةَ  وِي هُ رُ  هِ تُظْ يرَةُ  َخِ األ اآليَاتُ  ذِهِ  هَ
 "! ، يا رَبُّ ونَهُ "يا رَبُّ فْنَهُ وَيَدْعُ رِ نَّ يَعْ يبًا: فَكَيْفَ هُ ى غَرِ ارِجَ البَابِ يَبْقَ نيَ خَ ذَارَى اللَّواتِي بَقِ العَ
ا لَنَا  لُهَ ةُ الَّتي يَنْقُ ا احلِكْمَ ؟ مَ يبَاتٍ نَّ غَرِ لَهُ عَ َاذا جَ فُكُنَّ"؟ ملِ رِ ةِ، أَنا ال أَعْ يقَ نَّ "بِاحلَقِ اوِبُهُ وَ يُجَ وَهُ
لَكُوتِ  ولَ الـمَ دْنَ دُخُ نَّ يُرِ َّهُ ، أَن ذارَى اجلَاهِالتِ لَةُ العَ كِ شْ ثَل؟ مُ ذا الـمَ ايَةِ هَ تَّى في نِهَ ِيلِيُّ مَ اإلِجنْ
لَكُوتَ  وَالـمَ َّيتَ  الز نَيْلَ  دْنَ  يُرِ تَهُ.  مَ وَكَلِ َّبَّ  الر نَ  مْ تَرِ يَحْ نَّ، ال  هِ سِ ْفُ َن بِأ ْنَهُ  تَر يَخْ الَّذي  الوَقْتِ  في 
 ٌ َّبَّ نُور َنَّ الر لَكُوتِهِ، أل لُولِ مَ َّبِّ وَحُ يءِ الر جِ عُ يَومَ مَ الِيبُ ال تَنْفَ ذِهِ األَسَ نْ هَ . وَلَكِ شِّ بِاحلِيلَةِ وَالغِ
نْ كُلِّ غِشٍّ وَرِيَاءٍ  وا مِ م أَنْ يَتَنَقَّ لَيْهِ لَكُوتِهِ، عَ هُ في مَ عَ يَكُونُونَ مَ دْقٌ ال غِشَّ فِيهِ وَالَّذِينَ سَ وَصِ
ا  ى دَائِمً عَ ، وَلْنَسْ ةٍ لْمَ لْمٍ وَظُ نْ كُلِّ ظُ ينَ ذَواتَنَا مِ رِ هِّ طَ دِّينَ مُ تَعِ سْ ر إِذًا وَلْنَكُنْ مُ هَ لْنَسْ . فَ بْثٍ وَخُ

يءُ.  ا يَجِ نْدَمَ َّبَّ عِ ى الر ةِ لِنَلْقَ يقَ يشِ في النُّورِ وَاحلَقِ لِلْعَ

خالصة روحيّة
ُ الَّذي فِينَا  يقيٌّ؟ أَمْ النُّور قِ ٌ حَ وَ نُور ُ الَّذي فِينَا هُ لِ النُّور اتِنا: هَ يَ ةِ حَ عَ رَاجَ مُ ثَلُ لـِ ذا الـمَ ونا هَ يَدْعُ

نا؟  سَ ْفُ ِدُ أَن ذَارَى جنَ ؤُالءِ العَ نْ هَ عَ أَيٍّ مِ ؟ مَ المٌ وَ ظَ هُ
لْ  يدِينَ، هَ ى وَحِ بِ وَنَبْقَ خَ لِ وَالصَّ مَ لَةُ العَ جَ فُ عَ اءُ وَتَقِ سَ لُّ الـمَ ا يَحِ نْدَمَ ارِنَا، عِ ايَةِ نَهَ فِي نِهَ
 ُ لْ نُور : هَ اءَلُ ايَاهُ؟ وَثُمَّ نَتَسَ َّبِّ وَوَصَ ةِ الر لَى نُورِ كَلِمَ ا عَ هَ عُ لْ نَضَ الَنا؟ هَ مَ اتِنَا وَأَعْ رُّفَ عُ تَصَ نُرَاجِ
ةُ التَّمييزِ هِيَ  المَ ؟ عَ َّيتِ نَ الز الٍ مِ بَاحِي خَ صْ ؟ أَمْ مِ والَ اللَّيْلِ َّيْتُ يَكْفِي طُ اءٌ وَالز ضَ بَاحِي مُ صْ مِ
رَابُ  طِّ ا االضْ ى. أَمَّ ةُ رِضً المَ َفْكارِ هي عَ اءُ األ فَ المُ وَصَ ، السَّ رَحُ دُوءُ وَالفَ الهُ نا: فَ رِ اعِ شَ رَاقَبَةُ مَ مُ

ى.  دَمِ الرِّضَ ةٌ لِعَ المَ ةُ هي عَ لِمَ ظْ ُ الـمُ َفْكَار وِيشُ وَاأل لَقُ، التَّشْ وَالقَ
َّبَّ آتٍ  َنَّ الر رِّيرَة، ألِ َّغَبَاتِ الشِّ ولَ وَالر ُمُ نَّا اخل ْذُلْ عَ الم، وَلْنَر يْرِ وَالسَّ َا يَؤُولُ لِلْخَ اتَنا مبِ يَ رَ حَ تَثْمِ لْنَسْ فَ

ا. هَ فُ رِ ةٍ ال نَعْ اعَ في سَ

٣صفحة

 ٌ ز رَمْ وَ  َّيْتُ هُ َّنُ بِها النُّفوس. وَالز تَتَزَي أَي احلُلَّةُ الَّتي  ريس  اءِ العَ قَ لِلِ ها  عَ ذِهِ النُّفوسُ مَ لُ هَ ْمِ حتَ
النُّفوس.  بِها  َّنَّ  يَتَزَي الَّتي  احلُلَّةِ  يَّةُ  نَوعِ أَو  ذارَى  العَ تْها  الَّتي عاشَ احلَياةِ  يَّةِ  نَوعِ لى  لِلْدَّاللَةِ عَ
نا،  ًا كَثيرَةً (هُ ار طِي ثِمَ تُعْ ارِ احلَياة فَ تِثْمَ نِ اسْ سْ لى حُ ةٌ عَ المَ وَ عَ ُ في اآلنِيَةِ هُ بَّأ عَ َّيتُ الـمُ الز فَ
طِ  لَم تُعْ اطِئَة فَ ةٍ خَ ريقَ رَت بِطَ تُثْمِ ياةٍ اسْ يَّةِ حَ لى نَوعِ ا غِيابُ اآلنِيَةِ يَدُلُّ عَ نَ النُّور)، أَمَّ يْضٌ مِ فَ

ة). لْمَ نا، بِالظُّ ذِهِ احلَالَةِ هُ ن هَ بَّرُ عَ ًا (يُعَ ثِمار

ائِهِ! وا إِلى لِقَ رُجُ ريس! أُخْ وَذَا العَ ة: هُ يحَ ارَتِ الصَ فِ اللَيل، صَ نْتَصَ ٦ وفي مُ
نَّ. هُ ابِيحَ صَ َّنَّ مَ نَّ، وزَي ذَارَى كُلُّهُ تْ أُولئِكَ العَ ٧ حينَئِذٍ قَامَ

ريسُ  لَ العَ ائِهِ. وَصَ قَ روجِ لِلِ رينَ لِلخُ نْتَظِ وِّينَ الـمُ دْعُ و الـمَ ريسِ وتَدْعُ ولَ العَ نُ وُصُ لِ ةُ تُعْ يْحَ ألصَّ
ةَ  يْحَ نَّ الصَّ . وَلَكِ يقٍ مِ ا يَكونُ اجلَميعُ في ثُبَاتٍ عَ دًّا، فيهَ رَةٍ جِ َخِّ تَأ ةٍ مُ اعَ فِ اللَّيل، في سَ نْتَصَ في مُ
ابِيحِ  صَ الـمَ نْ  مِ ةَ  ؤَلَّفَ الـمُ نَّ  زِينَتَهُ رْنَ  ضِّ يُحَ ْنَ  بَدَأ فَ ر،  شْ العَ ذارَى  العَ ا  وَأَيْضً اجلَميع  تِ  ظَ أَيْقَ
ا  بْ كَمَ جَ ْتِظارِهِنَّ تَدْعو لِلْعَ ةَ ان ريقَ ريسِ اآلتي. بَيْدَ أَنَّ طَ ةِ لِتُنيرَ لِلعَ عَّ شِ ْتًا وَالـمُ ئَةِ زَي متَلِ الـمُ
ريسِ في  ولِ العَ وَبِوُصُ ذارَى  بِرُقَادِ العَ تَّى  يلِيُّ مَ دُ اإلِجنْ صِ يَقْ ريس. ماذا  ولِ العَ تَوقِيتُ وُصُ ا،  أَيْضً
رِّ  نْ سِ ا مِ يءٍ مَ ف شَ اوِلُ اإلِجنيلِيُّ وَصْ ، يُحَ ثَلِ ذا الـمَ ا، في هَ ابِقً رْنا سَ فِ اللَّيل؟ كَما أَشَ نْتَصَ مُ
وَ  ْتِباهِ نَحْ ذْبِ االن تَمُّ بِجَ َّهُ يَهْ َن ني، أ رْس. ما يَعْ دَثِ العُ َّةِ حَ ي زِ لى رَمْ ْتِبَاهَ عَ يُرَكِّزُ االن ِ، فَ لَكُوتِ اهللاَّ مَ
لِ  فْ يلِ حَ تَمُّ بِتَفاصِ لَكوت، وَلَيسَ يَهْ هُ إِلى الـمَ عَ ولِ مَ سيحِ اآلتِي وَالدُّخُ اءِ الـمَ قَ يرِ لِلِ ضِ التَّحْ
فِ  نْتَصَ مُ َّعٍ كـَ تَوَق ْتِي في وَقْتٍ غَيْرِ مُ أ يَ يحَ سَ سِ َّةُ اآليَتَنيِ (آ٤-٥) هِيَ أَنَّ الـمَ ي زِ رَمْ يٍّ. فَ بِيعِ رْسٍ طَ عُ
نِ  بْهَ غَائِبِنيَ عَ ، شِ ميقِ نيَ لِلنَّومِ العَ لِمِ تَسْ سْ ، مُ دِّينَ البَتَّةَ تَعِ سْ ، أَي حِنيَ يَكونُ النَّاسُ غَيْرَ مُ الَّليلِ
لى  ِّرَ عَ سيحِ الَّذي ال بُدَّ أَنْ يُؤَث جيءِ الـمَ ارِ مَ ْتِظَ ولِ وَقْتِ ان ن طُ بِّرُ عَ ذارَى (آ ٥)، يُعَ ُقَادُ العَ ا ر احلَياةِ. أَمَّ

ةِ وَلِلنَّوم. َّاحَ لِمونَ لِلر تَسْ بُونَ وَيَسْ يَتْعَ ، فَسَ رِ اجلَميعِ هَ بْرِ وَسَ قُوَّةِ وَصَ

فِئ. نَا تَنْطَ ابِيحَ صَ َنَّ مَ نْ زَيتِكُنَّ، أل طِينَنا مِ ات: أَعْ كيمَ الَتِ اجلَاهِالتُ لِلحَ ٨ فقَ
نَ لَكُنَّ. ْتَعْ ةِ واب رَى إِلى البَاعَ َحْ َ بِاأل نبْ اتُ وقُلْنَ: قَدْ ال يَكْفِينَا ويَكْفِيكُنَّ. إِذْهَ ابَتِ احلَكيمَ َجَ أ ٩ فَ

قَ البَاب. رْس، وأُغْلِ دَّاتُ إِلى العُ تَعِ ُسْ لَتِ امل ريس، ودَخَ اءَ العَ نَ، جَ بْتَعْ َ لِيَ نبْ َّا ذَهَ ١٠ وملَ
ن  صُ مِ َّيْتَ يَنْقُ نَ أَنَّ الز ظْ ط، يُالحَ ، فَفي الثَّوانِي األَخيرَةِ فَقَ يبٌ ذَارَى اجلَاهِالتِ غَرِ رُّفَ العَ إِنَّ تَصَ
يَكْتُبُ  يلِيُّ  أَإلِجنْ ا؟  ابِقً صَ سَ النَّقْ ذا  نَ هَ تُالَحِظْ لَمْ  اذا  ـمَ لِ فَ فِئُ.  تَنْطَ تَكادُ  الَّتي  نَّ  هِ ابيحِ صَ مَ
جيءِ  مَ دَادٍ دائِمٍ لـِ تِعْ لى اسْ لَينا أَن نَكونَ عَ بُ عَ َّهُ يَجِ َن نَا بِأ وَ يُريدُ أَنْ يُنَبِّهَ هَ يَّةٍ، فَ ةٍ ذَكِ ريقَ بِطَ
ْتي لَنْ  َّهُ حِنيَ يَأ َن ُقَادِنا. ألِ تِنا وَفي ر ظَ ةٍ، في يَقْ لٍ وَفِكْرٍ وَكَلِمَ مَ ، في كُلِّ عَ ئِ اجِ فَ سيحِ الـمُ الـمَ
دًّا لِكَي يَكُونَ  ويالً جِ بَنا وَقْتًا طَ ولِ وَوَهَ َ في الـوُصُ أ بَقَ وَأَبْطَ د سَ لَقَ رينَ، فَ َخِّ تَأ َبَدًا الـمُ رَ أ يَنْتَظِ
لى  ذارَى احلَكِيماتِ يَدُلُّ عَ وابُ العَ لَكوت. وَجَ هُ إِلى الـمَ عَ ولِ مَ دَادٍ تَامٍّ لِلدُّخُ تِعْ لى اسْ اجلَميعُ عَ
يِّ  صِ خْ بِ الشَّ ْدِيِّ وَالتَّعَ ر دِ الفَ ط، بِاجلَهْ دادِ الواجِب، إِذ يُنَالُ فَقَ تِعْ يَّةِ االسْ ٌ لِنَوعِ وَ رَمز َّيْتَ هُ أَنَّ الز

لُ  ول وَاجلَهْ ُمُ نَّ اخل يهِ تَرِ نْ يَعْ نَّ مَ نْهُ ات وَمِ يمَ كِ وَةٍ حَ ؤُولِيَّةٍ كَنِسْ سْ مَ نَّ بـِ نَاكَ اللَّواتِي يُؤَدِّينَ دَورَهُ هُ فَ
ى.  مَ َعْ األ

شرح اآليات
ريس، اءِ العَ نَ إِلى لِقَ رَجْ نَّ وخَ هُ ابِيحَ صَ ذْنَ مَ ذَارَى أَخَ رَ عَ شْ اوَاتِ عَ مَ لَكُوتُ السَ بِهُ مَ ١ يُشْ

ات. يمَ كِ سٌ حَ مْ اهِالت، وخَ نَّ جَ نْهُ سٌ مِ مْ ٢ خَ
ْتًا. نَّ زَي هُ عَ ذْنَ مَ ْخُ نَّ ولَمْ يَأ هُ ابِيحَ صَ ذْنَ مَ اجلَاهِالتُ أَخَ ٣ فَ

نَّ. هِ ابِيْحِ صَ عَ مَ ْتًا في آنِيَةٍ مَ ذْنَ زَي َخَ أ اتُ فَ يْمَ ا احلَكِ ٤ أَمَّ
يٌّ.  يٌّ غَيْرُ واقِعِ زِ فٌ رَمْ وَ وَصْ ، إِذ هُ تَوَى النَّصّ حْ ُ إِلى مُ ارِئ نْتَبِهَ القَ بِهُ" لِيَ ل "يُشْ ثَل بِفِعْ يَبْدَأُ الـمَ
ذا  . وَلَكِن هَ ريسِ وكِبِ العَ عَ مَ لُ إِلَيهِ مَ ماواتِ الَّذي يُدْخَ لَكوتِ السَّ نْ مَ بِرُنا عَ ةُ تُخْ صَّ ذِهِ القِ فَهَ
فَهوَ  نْهُ،  عَ ةً  بَسيطَ فِكْرَةً  طِينا  يُعْ بَلْ  لَكوت،  الـمَ نِ  عَ ليمِ  التَّعْ كُلَّ  تَنْفِدُ  يَسْ ال  ثَل  الـمَ
رس؟  ةُ العُ رْحَ ازِفون، الرَّقص، وفَ ْنَ العَ َي أ دًّا، فَ ذا نَاقِصٌ جِ رْسِ هَ دَ العُ هَ شْ نَرَى مَ رْس. فَ )ـالعُ (كـَ
لْ  وَهَ رس؟  لِلْعُ ضيرُ  التَّحْ صُ  يَنْقُ اذا  ملِ ويِّن؟  دْعُ الـمَ معَ  نَاقِصٌ  َّيْتُ  الز اذا  ملِ ؟  روسُ العَ هيَ  ْنَ  أَي

؟ فِ اللَّيْلِ نْتَصَ تَّى مُ ريسِ حَ يرُ العَ لُ تَأخِ قَ يُعْ
التُ  امِ ر حَ شْ ذارَى العَ ريس، أَلعَ خاص: أَلعَ ثَل هِيَ، أَألَشْ ذا الـمَ ها لَنا هَ دِّمُ يات الَّتي يُقَ طَ عْ  أَلـمُ
وقِعُ  أَلـمَ  . ةُ أَلبَاعَ وَأَخيرًا،  ريسِ  العَ وُصولَ  نُونَ  لِ وَيُعْ ونَ  يَصيحُ الَّذينَ  خاصُ  أألَشْ صابيحِ،  الـمَ
ريس،  يَأتي العَ نْهُ سَ كان األول:  الَّذي مِ نَة: أَلـمَ كِ مُ إِلى ثَالثَة أَمْ سَ د يُقْ هَ شْ الَّذي فيهِ يَتِمُّ الـمَ
يثُ  كانُ الثالث: حَ نَّ، ألـمَ هِ ابيحِ صَ عَ مَ ر مَ شْ ذارَى العَ عُ فيهِ العَ ْتَمِ الَّذي جتَ كانً الثاني:  ألـمَ
ذا البَاب،  ةٌ لِهَ يزَةٌ خاصَّ نا، مِ نَ البَاب. وَهُ لُ إِلَيها مِ رْسِ الَّتي يُدْخَ ةُ العُ َّيتِ وَأَخيرًا، قَاعَ ةُ الز بَاعَ
رُ  نْصُ وَالعُ ا.  نِهائِيًّ لَقُ  يُغْ ا  دِهَ بَعْ نْ  وَمِ ريس  العَ ةِ  فْقَ بِرِ لِلدُّخولِ  ط  فَقَ دَةً  واحِ َّةً  ر مَ تَحُ  يُفْ َّهُ  َن أ إِذ 
الكَثيفُ  َّيتُ  الز فَ نَّ.  لَّتَهُ وَحُ ذارَى  العَ زِينَةُ  وَ  هُ فَ ابيحِ،  صَ الـمَ زَيْتُ  وَ  هُ رس  العُ لِهذا  مُّ  َهَ األ
 ٌ يلُ رَمز لِ َّيتُ القَ ا الز ات) أَمَّ يمَ ذارَى احلَكِ ةِ (العَ وَ رَمزُ احلِكْمَ دَى، هُ لى حِ وضوعُ في اآلنِيَةِ عَ الـمَ

ذارَى اجلَاهِالت). لِ (العَ هْ لِلجَ

. نَّ، ورَقَدْنَ هُ يعُ مِ نَ جَ سْ نَعَ ريسُ فَ َ العَ أ ٥ وأَبْطَ
يس.  رِ يُبْطِئَ العَ أَنْ  رَبِ  تَغْ سْ نَ الـمُ إِذ مِ تّى،  يلِيِّ مَ دَ اإلِجنْ صَ قْ مُ مَ هَ نَفْ َّةِ  ي زِ َّمْ ذِهِ اآليَةِ الر عَ هَ مَ
ا،  َةٍ مَ رور مٍّ أَو لِضَ هِ بَبٍ مُ ر لِسَ َخَّ ريسُ لَمْ يَتَأ العَ ودٍ. فَ صُ قْ رٍ إِرادِيٍّ وَمَ لَى أَمْ َ" يَدُلُّ عَ أ لُ "أَبْطَ أَلفِعْ
ريسُ إِذًا، لَيسَ  العَ . فَ نَ وَرَقَدْنَ سْ نَعِ ، فَ ويلٍ ارٍ طَ ْتِظَ ذارَى في ان هِ، تَارِكًا العَ َ" في قُدُومِ أ بَلْ "أَبْطَ
نْ وَقْتٍ  جيئِهِ بِاحلُرِّ اإلِرادِيِّ فَما مِ تَّى تَوقِيتَ مَ فَ مَ وعُ وَقَد وَصَ َّبُّ يَسُ وَ الر ادِيًّا بَلْ هُ ا عَ صً خْ شَ
ر  شْ ذارَى العَ م، أَنَّ: العَ هَ نا نَفْ نْ هُ . مِ دَهِ عٌ إلِرادَةِ اآلبِ وَحْ اضِ ٌ خَ وَ قَرار يئِهِ هُ جِ َنَّ يَومَ مَ دَّدٍ، ألِ حَ مُ
ن ما  َّةٌ عَ جازِي َةٌ مَ ور م صُ ابيحُ هُ صَ ها املسيح. وَالـمَ ريسَ رُ عَ ميعَ النُّفوس الَّتي تَنْتَظِ ثِّلْنَ جَ مَ يـُ



مثل العذارى العشر
(متّى ٢٥/ ١-١٣)

ريس، اءِ العَ نَ إِلى لِقَ رَجْ نَّ وخَ هُ ابِيحَ صَ ذْنَ مَ ذَارَى أَخَ رَ عَ شْ اوَاتِ عَ مَ لَكُوتُ السَ بِهُ مَ ١ يُشْ
ات. يمَ كِ سٌ حَ مْ اهِالت، وخَ نَّ جَ نْهُ سٌ مِ مْ ٢ خَ

ْتًا. نَّ زَي هُ عَ ذْنَ مَ ْخُ نَّ ولَمْ يَأ هُ ابِيحَ صَ ذْنَ مَ اجلَاهِالتُ أَخَ ٣ فَ
نَّ. هِ ابِيْحِ صَ عَ مَ ْتًا في آنِيَةٍ مَ ذْنَ زَي َخَ أ اتُ فَ يْمَ ا احلَكِ ٤ أَمَّ

. نَّ، ورَقَدْنَ هُ يعُ مِ نَ جَ سْ نَعَ ريسُ فَ َ العَ أ ٥ وأَبْطَ
ائِهِ! وا إِلى لِقَ رُجُ ريس! أُخْ وَذَا العَ ة: هُ يحَ ارَتِ الصَ فِ اللَيل، صَ نْتَصَ ٦ وفي مُ

نَّ. هُ ابِيحَ صَ َّنَّ مَ نَّ، وزَي ذَارَى كُلُّهُ تْ أُولئِكَ العَ ٧ حينَئِذٍ قَامَ
فِئ. نَا تَنْطَ ابِيحَ صَ َنَّ مَ نْ زَيتِكُنَّ، أل طِينَنا مِ ات: أَعْ كيمَ الَتِ اجلَاهِالتُ لِلحَ ٨ فقَ

نَ لَكُنَّ. ْتَعْ ةِ واب رَى إِلى البَاعَ َحْ َ بِاأل نبْ اتُ وقُلْنَ: قَدْ ال يَكْفِينَا ويَكْفِيكُنَّ. إِذْهَ ابَتِ احلَكيمَ َجَ أ ٩ فَ
قَ البَاب. رْس، وأُغْلِ دَّاتُ إِلى العُ تَعِ ُسْ لَتِ امل ريس، ودَخَ اءَ العَ نَ، جَ بْتَعْ َ لِيَ نبْ َّا ذَهَ ١٠ وملَ

، افْتَحْ لَنَا! ، يَا رَبُّ ذَارَى البَاقِيَاتُ وقُلْنَ: يَا رَبُّ اءَتِ العَ ١١ وأَخيرًا جَ
فُكُنَّ! رِ ابَ وقَال: أَحلَقَّ أَقُولُ لَكُنَّ، إِنِّي ال أَعْ َجَ أ ١٢ فَ

ة. اعَ ونَ اليَوْمَ وال السَ لَمُ َّكُم ال تَعْ َن رُوا إِذًا، أل هَ ١٣ إِسْ

مقدّمة
ذارى  ثَلِ العَ لِ مبِ َمُّ ارونِيَّة لِلتَّأ تُنا الـمَ ونا كَنيسَ ليبِ، تَدْعُ سِ بَعدَ عيدِ الصَّ دِ اخلامِ َحَ ذا األ عَ هَ مَ
رْنا  ا أَشَ . كَمَ ماواتِ لَكوتِ السَّ ن مَ ديدًا عَ رًا جَ نا أَمْ مُ لـِّ هُ تُعَ عَ تَّى، وَمَ يلِيِّ مَ َاصِّ بِاإلِجنْ ر اخل شْ العَ
ذا  يَّزُ هَ ة. يَتَمَ يَّةً بَسيطَ ةً حِكَمِ يَّة، لِيُؤَلِّفَ قِصَّ واقِفِ احلياةِ اليَومِ ن مَ لِقُ مِ ثَلَ يَنْطَ ا، أَنَّ الـمَ سابِقً
لَكُوتِ  جيءِ مَ مَ دَادِ لـِ تِعْ سْ نِ االِ بِرَنا عَ رأَةِ لِيُخْ َةَ الـمَ ور ذارَى أَي صُ َةَ العَ ور لُ صُ مِ تَعْ َّهُ يَسْ َن ثَلُ بِأ الـمَ
ذا  ْدِهِ لِهَ ر ا في سَ افً فَّ تَى شَ يلِيُّ مَ رُ اإلِجنْ هَ . يَظْ رْسٍ وْكِبِ عُ وْلَ مَ ةٍ تَدُورُ حَ نَ قِصَّ مْ ماوات، ضِ السَّ
لِألُمورِ  تَنْتَبِهُ  الَّتي  يَ  فَهِ راس.  َعْ األ االتِ  تِفَ احْ في  مِّ  هِ الـمُ ْأَةِ  ر الـمَ  َ ْر دَو رُ  هِ يُظْ فِيهِ  فَ  ، رْسِ العُ
َّيْتَ  الز نَ  وَتُؤَمِّ ادِم  القَ ريسِ  العَ امَ  أَمَ ْبَ  الدَّر يرَ  لِتُنِ ابيحَ  صَ الـمَ لُ  عِ تُشْ يَّةِ،  اسِ وَاألَسَ غيرَةِ  الصَّ
ا  ورِهَ ضُ بِحُ رْسَ  العُ تُزَيِّنُ  وَهيَ   ُ وَالنُّور رَحُ  الفَ صَ  يَنْقُ  َّ لِئَال تَنْتَبِهُ  الَّتي  وَهِيَ   ، الِ تِفَ لِالحْ الكَافِيَ 
املثَل،  ذا  هَ بِرُنا  يُخْ ا  ات، كَمَ فَ الصِّ ذِهِ  بِهَ وَةِ  النِّسْ يعُ  مِ تَّعُ جَ تَتَمَ ال  نْ،  وَلَكِ يَّزَة.  مَ الـمُ ا  تِهَ دْمَ وَخِ

٤صفحة

اصٌّ بِكُلِّ  َّهُ خَ رُ بِهِ، إِن تَرَى وَال يُبَاعُ وَال يُتَاجَ َّيْتُ ال يُشْ ذا الز . إِذًا، هَ صٍ خْ ةِ بِكُلِّ شَ َاصَّ ثابَرَةِ اخل وَالـمُ
ةِ  نَ البَاعَ إِذ أَيُّ نَوعٍ مِ يٍّ،  رْعِ دَرٍ غَيْرِ شَ صْ مَ ٌ لـِ ز م رَمْ ، هُ فِ اللَّيلِ نْتَصَ ةُ في مُ ا البَاعَ أَمَّ  . انٍ إِنْسَ
ذِهِ  ، هَ ريعٍ رٍ سَ تَصَ خْ مُ ون؟ بـِ ةٍ يَبِيعُ اعَ يَّةِ بَضَ فِ اللَّيل؟ وَأَيُّ نَوعِ نْتَصَ م في مُ ينَهُ ونَ دَكَاكِ تَحُ يَفْ
ْزَقٍ  أ مْ في مَ دَّةٍ لِلِقاءِ املسيحِ اآلتي هُ تَعِ ُسْ ، أَي النُّفوسُ غَيرُ امل ذارى اجلَاهِالتِ ُ أَنَّ العَ اآليَاتُ تُبَنيِّ
رْسِ  العُ إِلى  دَّاتُ  تَعِ سْ الـمُ لَتِ  دَخَ د  لَقَ فَ بِاحلِيلَةِ.  تَّى  حَ وَال  الصِ  لِلْخَ بيلَ  سَ وَال  كَبيرٍ 

لَكوت. ارِجَ الـمَ ارِجَ البابِ أَي خَ نيَ خَ نَّ بَقِ ) وَهُ (الـملَكُوتِ

، افْتَحْ لَنَا! ، يَا رَبُّ ذَارَى البَاقِيَاتُ وقُلْنَ: يَا رَبُّ اءَتِ العَ ١١ وأَخيرًا جَ
فُكُنَّ! رِ ابَ وقَال: أَحلَقَّ أَقُولُ لَكُنَّ، إِنِّي ال أَعْ َجَ أ ١٢ فَ

ة. اعَ ونَ اليَوْمَ وال السَ لَمُ َّكُم ال تَعْ َن رُوا إِذًا، أل هَ ١٣ إِسْ
 َ وَبَنيْ بَينَهُ   ُ احلِوار ا  أَمَّ  . املسيحُ وعُ  يَسُ َّبُّ  الر وَ  هُ فَ  ، يسِ رِ العَ َّةَ  وِي هُ رُ  هِ تُظْ يرَةُ  َخِ األ اآليَاتُ  ذِهِ  هَ
 "! ، يا رَبُّ ونَهُ "يا رَبُّ فْنَهُ وَيَدْعُ رِ نَّ يَعْ يبًا: فَكَيْفَ هُ ى غَرِ ارِجَ البَابِ يَبْقَ نيَ خَ ذَارَى اللَّواتِي بَقِ العَ
ا لَنَا  لُهَ ةُ الَّتي يَنْقُ ا احلِكْمَ ؟ مَ يبَاتٍ نَّ غَرِ لَهُ عَ َاذا جَ فُكُنَّ"؟ ملِ رِ ةِ، أَنا ال أَعْ يقَ نَّ "بِاحلَقِ اوِبُهُ وَ يُجَ وَهُ
لَكُوتِ  ولَ الـمَ دْنَ دُخُ نَّ يُرِ َّهُ ، أَن ذارَى اجلَاهِالتِ لَةُ العَ كِ شْ ثَل؟ مُ ذا الـمَ ايَةِ هَ تَّى في نِهَ ِيلِيُّ مَ اإلِجنْ
لَكُوتَ  وَالـمَ َّيتَ  الز نَيْلَ  دْنَ  يُرِ تَهُ.  مَ وَكَلِ َّبَّ  الر نَ  مْ تَرِ يَحْ نَّ، ال  هِ سِ ْفُ َن بِأ ْنَهُ  تَر يَخْ الَّذي  الوَقْتِ  في 
 ٌ َّبَّ نُور َنَّ الر لَكُوتِهِ، أل لُولِ مَ َّبِّ وَحُ يءِ الر جِ عُ يَومَ مَ الِيبُ ال تَنْفَ ذِهِ األَسَ نْ هَ . وَلَكِ شِّ بِاحلِيلَةِ وَالغِ
نْ كُلِّ غِشٍّ وَرِيَاءٍ  وا مِ م أَنْ يَتَنَقَّ لَيْهِ لَكُوتِهِ، عَ هُ في مَ عَ يَكُونُونَ مَ دْقٌ ال غِشَّ فِيهِ وَالَّذِينَ سَ وَصِ
ا  ى دَائِمً عَ ، وَلْنَسْ ةٍ لْمَ لْمٍ وَظُ نْ كُلِّ ظُ ينَ ذَواتَنَا مِ رِ هِّ طَ دِّينَ مُ تَعِ سْ ر إِذًا وَلْنَكُنْ مُ هَ لْنَسْ . فَ بْثٍ وَخُ

يءُ.  ا يَجِ نْدَمَ َّبَّ عِ ى الر ةِ لِنَلْقَ يقَ يشِ في النُّورِ وَاحلَقِ لِلْعَ

خالصة روحيّة
ُ الَّذي فِينَا  يقيٌّ؟ أَمْ النُّور قِ ٌ حَ وَ نُور ُ الَّذي فِينَا هُ لِ النُّور اتِنا: هَ يَ ةِ حَ عَ رَاجَ مُ ثَلُ لـِ ذا الـمَ ونا هَ يَدْعُ

نا؟  سَ ْفُ ِدُ أَن ذَارَى جنَ ؤُالءِ العَ نْ هَ عَ أَيٍّ مِ ؟ مَ المٌ وَ ظَ هُ
لْ  يدِينَ، هَ ى وَحِ بِ وَنَبْقَ خَ لِ وَالصَّ مَ لَةُ العَ جَ فُ عَ اءُ وَتَقِ سَ لُّ الـمَ ا يَحِ نْدَمَ ارِنَا، عِ ايَةِ نَهَ فِي نِهَ
 ُ لْ نُور : هَ اءَلُ ايَاهُ؟ وَثُمَّ نَتَسَ َّبِّ وَوَصَ ةِ الر لَى نُورِ كَلِمَ ا عَ هَ عُ لْ نَضَ الَنا؟ هَ مَ اتِنَا وَأَعْ رُّفَ عُ تَصَ نُرَاجِ
ةُ التَّمييزِ هِيَ  المَ ؟ عَ َّيتِ نَ الز الٍ مِ بَاحِي خَ صْ ؟ أَمْ مِ والَ اللَّيْلِ َّيْتُ يَكْفِي طُ اءٌ وَالز ضَ بَاحِي مُ صْ مِ
رَابُ  طِّ ا االضْ ى. أَمَّ ةُ رِضً المَ َفْكارِ هي عَ اءُ األ فَ المُ وَصَ ، السَّ رَحُ دُوءُ وَالفَ الهُ نا: فَ رِ اعِ شَ رَاقَبَةُ مَ مُ

ى.  دَمِ الرِّضَ ةٌ لِعَ المَ ةُ هي عَ لِمَ ظْ ُ الـمُ َفْكَار وِيشُ وَاأل لَقُ، التَّشْ وَالقَ
َّبَّ آتٍ  َنَّ الر رِّيرَة، ألِ َّغَبَاتِ الشِّ ولَ وَالر ُمُ نَّا اخل ْذُلْ عَ الم، وَلْنَر يْرِ وَالسَّ َا يَؤُولُ لِلْخَ اتَنا مبِ يَ رَ حَ تَثْمِ لْنَسْ فَ

ا. هَ فُ رِ ةٍ ال نَعْ اعَ في سَ

زٌ  رَمْ وَ  َّيْتُ هُ َّنُ بِها النُّفوس. وَالز تَتَزَي أَي احلُلَّةُ الَّتي  ريس  اءِ العَ قَ لِلِ ها  عَ ذِهِ النُّفوسُ مَ لُ هَ ْمِ حتَ
النُّفوس.  بِها  َّنَّ  يَتَزَي الَّتي  احلُلَّةِ  يَّةُ  نَوعِ أَو  ذارَى  العَ تْها  الَّتي عاشَ احلَياةِ  يَّةِ  نَوعِ لى  لِلْدَّاللَةِ عَ
نا،  ًا كَثيرَةً (هُ ار طِي ثِمَ تُعْ ارِ احلَياة فَ تِثْمَ نِ اسْ سْ لى حُ ةٌ عَ المَ وَ عَ ُ في اآلنِيَةِ هُ بَّأ عَ َّيتُ الـمُ الز فَ
طِ  لَم تُعْ اطِئَة فَ ةٍ خَ ريقَ رَت بِطَ تُثْمِ ياةٍ اسْ يَّةِ حَ لى نَوعِ ا غِيابُ اآلنِيَةِ يَدُلُّ عَ نَ النُّور)، أَمَّ يْضٌ مِ فَ

ة). لْمَ نا، بِالظُّ ذِهِ احلَالَةِ هُ ن هَ بَّرُ عَ ًا (يُعَ ثِمار

ائِهِ! وا إِلى لِقَ رُجُ ريس! أُخْ وَذَا العَ ة: هُ يحَ ارَتِ الصَ فِ اللَيل، صَ نْتَصَ ٦ وفي مُ
نَّ. هُ ابِيحَ صَ َّنَّ مَ نَّ، وزَي ذَارَى كُلُّهُ تْ أُولئِكَ العَ ٧ حينَئِذٍ قَامَ

ريسُ  لَ العَ ائِهِ. وَصَ قَ روجِ لِلِ رينَ لِلخُ نْتَظِ وِّينَ الـمُ دْعُ و الـمَ ريسِ وتَدْعُ ولَ العَ نُ وُصُ لِ ةُ تُعْ يْحَ ألصَّ
ةَ  يْحَ نَّ الصَّ . وَلَكِ يقٍ مِ ا يَكونُ اجلَميعُ في ثُبَاتٍ عَ دًّا، فيهَ رَةٍ جِ َخِّ تَأ ةٍ مُ اعَ فِ اللَّيل، في سَ نْتَصَ في مُ
ابِيحِ  صَ الـمَ نْ  مِ ةَ  ؤَلَّفَ الـمُ نَّ  زِينَتَهُ رْنَ  ضِّ يُحَ ْنَ  بَدَأ فَ ر،  شْ العَ ذارَى  العَ ا  وَأَيْضً اجلَميع  تِ  ظَ أَيْقَ
ا  بْ كَمَ جَ ْتِظارِهِنَّ تَدْعو لِلْعَ ةَ ان ريقَ ريسِ اآلتي. بَيْدَ أَنَّ طَ ةِ لِتُنيرَ لِلعَ عَّ شِ ْتًا وَالـمُ ئَةِ زَي متَلِ الـمُ
ريسِ في  ولِ العَ وَبِوُصُ ذارَى  بِرُقَادِ العَ تَّى  يلِيُّ مَ دُ اإلِجنْ صِ يَقْ ريس. ماذا  ولِ العَ تَوقِيتُ وُصُ ا،  أَيْضً
رِّ  نْ سِ ا مِ يءٍ مَ ف شَ اوِلُ اإلِجنيلِيُّ وَصْ ، يُحَ ثَلِ ذا الـمَ ا، في هَ ابِقً رْنا سَ فِ اللَّيل؟ كَما أَشَ نْتَصَ مُ
وَ  ْتِباهِ نَحْ ذْبِ االن تَمُّ بِجَ َّهُ يَهْ َن ني، أ رْس. ما يَعْ دَثِ العُ َّةِ حَ ي زِ لى رَمْ ْتِبَاهَ عَ يُرَكِّزُ االن ِ، فَ لَكُوتِ اهللاَّ مَ
لِ  فْ يلِ حَ تَمُّ بِتَفاصِ لَكوت، وَلَيسَ يَهْ هُ إِلى الـمَ عَ ولِ مَ سيحِ اآلتِي وَالدُّخُ اءِ الـمَ قَ يرِ لِلِ ضِ التَّحْ
فِ  نْتَصَ مُ َّعٍ كـَ تَوَق ْتِي في وَقْتٍ غَيْرِ مُ أ يَ يحَ سَ سِ َّةُ اآليَتَنيِ (آ٤-٥) هِيَ أَنَّ الـمَ ي زِ رَمْ يٍّ. فَ بِيعِ رْسٍ طَ عُ
نِ  بْهَ غَائِبِنيَ عَ ، شِ ميقِ نيَ لِلنَّومِ العَ لِمِ تَسْ سْ ، مُ دِّينَ البَتَّةَ تَعِ سْ ، أَي حِنيَ يَكونُ النَّاسُ غَيْرَ مُ الَّليلِ
لى  ِّرَ عَ سيحِ الَّذي ال بُدَّ أَنْ يُؤَث جيءِ الـمَ ارِ مَ ْتِظَ ولِ وَقْتِ ان ن طُ بِّرُ عَ ذارَى (آ ٥)، يُعَ ُقَادُ العَ ا ر احلَياةِ. أَمَّ

ةِ وَلِلنَّوم. َّاحَ لِمونَ لِلر تَسْ بُونَ وَيَسْ يَتْعَ ، فَسَ رِ اجلَميعِ هَ بْرِ وَسَ قُوَّةِ وَصَ

فِئ. نَا تَنْطَ ابِيحَ صَ َنَّ مَ نْ زَيتِكُنَّ، أل طِينَنا مِ ات: أَعْ كيمَ الَتِ اجلَاهِالتُ لِلحَ ٨ فقَ
نَ لَكُنَّ. ْتَعْ ةِ واب رَى إِلى البَاعَ َحْ َ بِاأل نبْ اتُ وقُلْنَ: قَدْ ال يَكْفِينَا ويَكْفِيكُنَّ. إِذْهَ ابَتِ احلَكيمَ َجَ أ ٩ فَ

قَ البَاب. رْس، وأُغْلِ دَّاتُ إِلى العُ تَعِ ُسْ لَتِ امل ريس، ودَخَ اءَ العَ نَ، جَ بْتَعْ َ لِيَ نبْ َّا ذَهَ ١٠ وملَ
ن  صُ مِ َّيْتَ يَنْقُ نَ أَنَّ الز ظْ ط، يُالحَ ، فَفي الثَّوانِي األَخيرَةِ فَقَ يبٌ ذَارَى اجلَاهِالتِ غَرِ رُّفَ العَ إِنَّ تَصَ
يَكْتُبُ  يلِيُّ  أَإلِجنْ ا؟  ابِقً صَ سَ النَّقْ ذا  نَ هَ تُالَحِظْ لَمْ  اذا  ـمَ لِ فَ فِئُ.  تَنْطَ تَكادُ  الَّتي  نَّ  هِ ابيحِ صَ مَ
جيءِ  مَ دَادٍ دائِمٍ لـِ تِعْ لى اسْ لَينا أَن نَكونَ عَ بُ عَ َّهُ يَجِ َن نَا بِأ وَ يُريدُ أَنْ يُنَبِّهَ هَ يَّةٍ، فَ ةٍ ذَكِ ريقَ بِطَ
ْتي لَنْ  َّهُ حِنيَ يَأ َن ُقَادِنا. ألِ تِنا وَفي ر ظَ ةٍ، في يَقْ لٍ وَفِكْرٍ وَكَلِمَ مَ ، في كُلِّ عَ ئِ اجِ فَ سيحِ الـمُ الـمَ
دًّا لِكَي يَكُونَ  ويالً جِ بَنا وَقْتًا طَ ولِ وَوَهَ َ في الـوُصُ أ بَقَ وَأَبْطَ د سَ لَقَ رينَ، فَ َخِّ تَأ َبَدًا الـمُ رَ أ يَنْتَظِ
لى  ذارَى احلَكِيماتِ يَدُلُّ عَ وابُ العَ لَكوت. وَجَ هُ إِلى الـمَ عَ ولِ مَ دَادٍ تَامٍّ لِلدُّخُ تِعْ لى اسْ اجلَميعُ عَ
يِّ  صِ خْ بِ الشَّ ْدِيِّ وَالتَّعَ ر دِ الفَ ط، بِاجلَهْ دادِ الواجِب، إِذ يُنَالُ فَقَ تِعْ يَّةِ االسْ ٌ لِنَوعِ وَ رَمز َّيْتَ هُ أَنَّ الز

لُ  ول وَاجلَهْ ُمُ نَّ اخل يهِ تَرِ نْ يَعْ نَّ مَ نْهُ ات وَمِ يمَ كِ وَةٍ حَ ؤُولِيَّةٍ كَنِسْ سْ مَ نَّ بـِ نَاكَ اللَّواتِي يُؤَدِّينَ دَورَهُ هُ فَ
ى.  مَ َعْ األ

شرح اآليات
ريس، اءِ العَ نَ إِلى لِقَ رَجْ نَّ وخَ هُ ابِيحَ صَ ذْنَ مَ ذَارَى أَخَ رَ عَ شْ اوَاتِ عَ مَ لَكُوتُ السَ بِهُ مَ ١ يُشْ

ات. يمَ كِ سٌ حَ مْ اهِالت، وخَ نَّ جَ نْهُ سٌ مِ مْ ٢ خَ
ْتًا. نَّ زَي هُ عَ ذْنَ مَ ْخُ نَّ ولَمْ يَأ هُ ابِيحَ صَ ذْنَ مَ اجلَاهِالتُ أَخَ ٣ فَ

نَّ. هِ ابِيْحِ صَ عَ مَ ْتًا في آنِيَةٍ مَ ذْنَ زَي َخَ أ اتُ فَ يْمَ ا احلَكِ ٤ أَمَّ
يٌّ.  يٌّ غَيْرُ واقِعِ زِ فٌ رَمْ وَ وَصْ ، إِذ هُ تَوَى النَّصّ حْ ُ إِلى مُ ارِئ نْتَبِهَ القَ بِهُ" لِيَ ل "يُشْ ثَل بِفِعْ يَبْدَأُ الـمَ
ذا  . وَلَكِن هَ ريسِ وكِبِ العَ عَ مَ لُ إِلَيهِ مَ ماواتِ الَّذي يُدْخَ لَكوتِ السَّ نْ مَ بِرُنا عَ ةُ تُخْ صَّ ذِهِ القِ فَهَ
فَهوَ  نْهُ،  عَ ةً  بَسيطَ فِكْرَةً  طِينا  يُعْ بَلْ  لَكوت،  الـمَ نِ  عَ ليمِ  التَّعْ كُلَّ  تَنْفِدُ  يَسْ ال  ثَل  الـمَ
رس؟  ةُ العُ رْحَ ازِفون، الرَّقص، وفَ ْنَ العَ َي أ دًّا، فَ ذا نَاقِصٌ جِ رْسِ هَ دَ العُ هَ شْ نَرَى مَ رْس. فَ )ـالعُ (كـَ
لْ  وَهَ رس؟  لِلْعُ ضيرُ  التَّحْ صُ  يَنْقُ اذا  ملِ ويِّن؟  دْعُ الـمَ معَ  نَاقِصٌ  َّيْتُ  الز اذا  ملِ ؟  روسُ العَ هيَ  ْنَ  أَي

؟ فِ اللَّيْلِ نْتَصَ تَّى مُ ريسِ حَ يرُ العَ لُ تَأخِ قَ يُعْ
التُ  امِ ر حَ شْ ذارَى العَ ريس، أَلعَ خاص: أَلعَ ثَل هِيَ، أَألَشْ ذا الـمَ ها لَنا هَ دِّمُ يات الَّتي يُقَ طَ عْ  أَلـمُ
وقِعُ  أَلـمَ  . ةُ أَلبَاعَ وَأَخيرًا،  ريسِ  العَ وُصولَ  نُونَ  لِ وَيُعْ ونَ  يَصيحُ الَّذينَ  خاصُ  أألَشْ صابيحِ،  الـمَ
ريس،  يَأتي العَ نْهُ سَ كان األول:  الَّذي مِ نَة: أَلـمَ كِ مُ إِلى ثَالثَة أَمْ سَ د يُقْ هَ شْ الَّذي فيهِ يَتِمُّ الـمَ
يثُ  كانُ الثالث: حَ نَّ، ألـمَ هِ ابيحِ صَ عَ مَ ر مَ شْ ذارَى العَ عُ فيهِ العَ ْتَمِ الَّذي جتَ كانً الثاني:  ألـمَ
ذا البَاب،  ةٌ لِهَ يزَةٌ خاصَّ نا، مِ نَ البَاب. وَهُ لُ إِلَيها مِ رْسِ الَّتي يُدْخَ ةُ العُ َّيتِ وَأَخيرًا، قَاعَ ةُ الز بَاعَ
رُ  نْصُ وَالعُ ا.  نِهائِيًّ لَقُ  يُغْ ا  دِهَ بَعْ نْ  وَمِ ريس  العَ ةِ  فْقَ بِرِ لِلدُّخولِ  ط  فَقَ دَةً  واحِ َّةً  ر مَ تَحُ  يُفْ َّهُ  َن أ إِذ 
الكَثيفُ  َّيتُ  الز فَ نَّ.  لَّتَهُ وَحُ ذارَى  العَ زِينَةُ  وَ  هُ فَ ابيحِ،  صَ الـمَ زَيْتُ  وَ  هُ رس  العُ لِهذا  مُّ  َهَ األ
 ٌ يلُ رَمز لِ َّيتُ القَ ا الز ات) أَمَّ يمَ ذارَى احلَكِ ةِ (العَ وَ رَمزُ احلِكْمَ دَى، هُ لى حِ وضوعُ في اآلنِيَةِ عَ الـمَ

ذارَى اجلَاهِالت). لِ (العَ هْ لِلجَ

. نَّ، ورَقَدْنَ هُ يعُ مِ نَ جَ سْ نَعَ ريسُ فَ َ العَ أ ٥ وأَبْطَ
يس.  رِ يُبْطِئَ العَ أَنْ  رَبِ  تَغْ سْ نَ الـمُ إِذ مِ تّى،  يلِيِّ مَ دَ اإلِجنْ صَ قْ مُ مَ هَ نَفْ َّةِ  ي زِ َّمْ ذِهِ اآليَةِ الر عَ هَ مَ
ا،  َةٍ مَ رور مٍّ أَو لِضَ هِ بَبٍ مُ ر لِسَ َخَّ ريسُ لَمْ يَتَأ العَ ودٍ. فَ صُ قْ رٍ إِرادِيٍّ وَمَ لَى أَمْ َ" يَدُلُّ عَ أ لُ "أَبْطَ أَلفِعْ
ريسُ إِذًا، لَيسَ  العَ . فَ نَ وَرَقَدْنَ سْ نَعِ ، فَ ويلٍ ارٍ طَ ْتِظَ ذارَى في ان هِ، تَارِكًا العَ َ" في قُدُومِ أ بَلْ "أَبْطَ
نْ وَقْتٍ  جيئِهِ بِاحلُرِّ اإلِرادِيِّ فَما مِ تَّى تَوقِيتَ مَ فَ مَ وعُ وَقَد وَصَ َّبُّ يَسُ وَ الر ادِيًّا بَلْ هُ ا عَ صً خْ شَ
ر  شْ ذارَى العَ م، أَنَّ: العَ هَ نا نَفْ نْ هُ . مِ دَهِ عٌ إلِرادَةِ اآلبِ وَحْ اضِ ٌ خَ وَ قَرار يئِهِ هُ جِ َنَّ يَومَ مَ دَّدٍ، ألِ حَ مُ
ن ما  َّةٌ عَ جازِي َةٌ مَ ور م صُ ابيحُ هُ صَ ها املسيح. وَالـمَ ريسَ رُ عَ ميعَ النُّفوس الَّتي تَنْتَظِ ثِّلْنَ جَ مَ يـُ


