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 تقديم
دس وكنددت أجنددي وجدددت لدددة شددديدة سددي دراسددة شخصدديات الكتددا  الم دد

الكثير من الفائددة مدن التلمدي سيودا واسدتخدر الددروس منوداد و دد  ددمت 
التددي تخاطدد  اثحدددا د " نحدو الودددف"سلسدلة مددن الشخصدديات سددي مجلددة 

وأشددكر األ ثجددي اسددتفادة الكثيددرين منودداد لدددا  ددررت أن أ دددموا سددي صددورة 
ا  سدددي كتدددا  يتدددوسر بدددين يددددل ال دددراود مصدددلي ا أن يكدددون مسددداعد ا ل حدددد

دا سدي دعدداد المدادة الكتابيدة التدي ت ددم  دراستوم للكتا  ولمدن يخددمون أيا 
 .لوم

والكتددا  الم دددس يحددول مئددات الشخصدديات الكتابيددة التددي مددن خدلوددا 
 صد األ أن يعلِّمنا عن طبيعته وصفاته وم اصده ومعامدتهد س د أصدا  

ندداس تحددت هددم أ  -األ كددي هددده التعدداليم الوامددة مددن خدددي حيدداة أشددخار 
عاشوا سي أزمنة مختلفة وواجووا تحديات متعددةد كانت لوم  -اآلالم مثلنا

اد سي أو ات سما ديمدانوم جدد ا س ددموا  انتصارات كما كانت لوم هزائم أيا 
وسددي أو ددات أخددر  اددعف اهيمددان واهتددزت .  لنددا مثدداال  جمدديد  ي حتددد   بدده

دددا د وكدددم نشدددكر األ ثجدددي الث دددة سدددي األد سرأيندددا سددديوم مدددا نتحدددد ر منددده أيا 
دددا دد سيودددا نجدددد ح ي دددة أنفسدددنا  موا دددف ال دددوة وثجدددي موا دددف الادددعف أيا 
ددا نعمددة األ وسددي هدددا ودا  ندددكر  ددوي  وغيرنددا وتبدددي حالنددا لكددن نددر  أيا 

جميع هدده اثمدور أصدابتوم مثداال د وك تبدت هنددارنا نحدن »: الرسوي بولس
ندددي أعت دددد أنددده دن (22:20كدددو 2)« الددددين انتودددت دليندددا أواخدددر الددددهور د وا 

كاندت دراسددة الشخصدديات الكتابيددة هامددة لكددي المددذمنيند سةنوددا دات أهميددة 
ا دلى مثاي ي  تدد   بده ونمدودت يدتعل م .  خاصة للشبا  سالشبا  يتطلع دائم 

منددهد لدددا نددر  بعدد  الشددبا  يتمث ددي بمشدداهير الرياادديين أو الفنددانين أو 
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أن نتحددوي مددن كددي هددذالو دلددى  السياسدديين أو المفكددريند ولكددن مددا أحوجنددا
النمددادت التددي سددطرها الددروف ال دددس سددي كلمددة األ ونركددز علددى رجدداي األ 
وأبطاي اهيمدان الددين هدم كالكواكد  التدي يسدطع نورهدا سدي سدماو الكتدا  

أ توجددد بطولددة سددي اهيمددان مثددي التددي هوددرت سددي دبددراهيم الدددل .  الم دددس
وجددد ديمددان أسددمى ممددا أهوددره أ ي! أطدداا األ حتددى  دددم ابندده علددى المدددب  

داود وهددو يواجددده تحددددل جليدددات العمدددق مسدددتند ا علدددى اسدددم ر  الجندددود  
الرجددي المحبددو  الدددل مددن حداثتدده دلددى شدديخوخته  دانيدد يومددادا ن ددوي عددن 

كان عمد  ا سي الوالو والتكدريس للدر   وعدن الرجداي الثدثدة رس ائده الددين 
 توتددز  سددلين يجددد الشددبا  واجوددوا غطرسددة الملدد  وغاددبه بث ددة سددي األ ال

دد ا أمثلددددة أر ددددى وأسددددمى وأعهددددم ممددددا سددددي كلمددددة األ  لدددددا وأنددددا أ دددددم هددددده 
دددا لحيددداة  الشخصددديات الكتابيدددةد أصدددلِّي أن تخلدددق سدددي  لدددو  الشدددبا  جوع 
ددددا الددددوالو والتكددددريس والشددددوادةد هددددده  الجديددددة واالناددددباط والشددددجاعة وأيا 

اآلند لكددن نعمددة األ  السددجايا والخصدداي التددي أصددب  مددن النددادر أن نراهددا
سدي وسدط جيدي معدو ت وملتدود ت اديئون »ودا ون بوجد أ ناس دا يتحل د ادرة أن ت  

 (.24:8سي )« بينوم كلنوار سي العالم
 فريد ذكي                                       8002ديسمبر 
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 أخنوخ -1
 

 
 هل تعلم َمْن هو اإلنسان األول الذي لم يَُمت؟

نوددا ل ددد د كدد رت  صددته سددي سددفر التكددويند أوي أسددفار الكتددا  الم دددسد وا 
ون درأ سدي اثصدحاف  . شي ة ومليئة بالتعاليم والددروس -رغم  صرها-ل صة 

ي دكر عن ثماِن مدنوم أنودم   .الخامس من سفر التكوين عن تسع شخصيات
 هددا . عاشوا أعمار ا طويلة ثدم مداتواد لكنندا ن درأ عدن واحدد مدنوم أنده لدم ي م دت

الشدخر ال نعددرف عندده الكثيددرد سلددم ي دددكر عندده سددو  أربعددة أعددداد سددي سددفر 
د وعدددين سددي (4:22عد  )التكدويند وعدددو واحددو سدي الرسددالة دلدى العبدرانيين 

 (.24و 25يه )رسالة يوودا 
 .. إنه أخنوخ

  :سفر التكوينتعالوا ن رأ مع ا ما جاو عنه سي 
ااااا وسااااتين ساااانة  وولااااد » وعااااان أخنااااوخ خمس 

وسار أخنوخ مع هللا بعدما ولد متوشالح . متوشالح

فكانات كال أياام . ثالث مئة سنة  وولد بنين وبنات

اااا وساااتين سااانة وسااا ر . أخناااوخ ثاااالث مئاااة وخمس 

ااد هن ل أخاا   تاا  )« أخنااوم  ااع لم ووااد يو هللا

82:4- 85.) 

ويتاد  هددا  . تكدريسد و دد كدان اسدم ا علدى م سدم ى: أخنوخ معنى اسمه
 .التي سندكرها عنهسي الن اط الثد  

 سار مع هللا .1
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عاش أخنوخ وسط جيي شرير وساجر اتصف بالتمرد على األ والعصيان 
كددانوا م نسمسددين سددي الدددنس . كددان الندداس يفعلددون الش ددر بكثددرة.  العلنددي عليدده

والنجاسددددةد كمددددا أنوددددم كددددانوا  سدددداة وهددددالمين ولدددددل  دانوددددم الددددر  بعددددد دلدددد  
أخنددوخ وسددط هددا الجيددي الفاسددد لكندده عدداش .  بالطوسدان الدددل أهلكوددم جميع دا

سار مع : انفصي عنوم دد التصق بالر د و يي عنه مرتين سي سفر التكوين
ال ش  أنه لم يكن أمر ا سود  على أخنوخ أن يجد الش ر متزايد ا والنداس .  األ

دددار هدددم اثكثريدددة حولددده وهدددو ي ددددم لندددا .  لكنددده رغدددم دلددد  سدددار مدددع األ.  الفج 
ددا ح سكثيددر ا مددا يشددتكي الشددا  المددذمن مددن .  ي ددا سددي هدددا اثمددركشددبا  نمودج 

صعوبة الوسط المحيط به سي المدرسة أو المعود أو السكند ويعتبر أن هدا 
أمدا أخندوخ سل دد سدار .  عدر له سي عدم تمكنه أن يحيا حياة اثمانة والت و 

 .مع األ رغم كي المعطدت الم حيطة به
 :ربما تسللني

 هللا؟ ما معنى السير مع 

وطبع ا ال بدد .  دني أعت د أنه يعني وجود تواسق بين الشخر وبين الر 
أن يسددبق هدددا  بددوي المسددي  باهيمددان سددي ال لدد د دد أندده بدددون هددده الخطددوة 
أكدون بعيدد ا عددن الدر د لكددن دد أ بلده أنداي طبيعددة جديددة تمككنددي مدن الش ددركة 

أل يددلتي نتيجددة سددرر والسددير مددع ا.  مدع الددر  والتلدددد بالعشددرة معدده وطاعتده
الخلددوة اليوميددة سددي  ددراوة الكلمددة والصدددةد ومددن خدددي هددده الفددرر أسددتطيع 
دا مدا الددل ال يحبده  أن أعرف ما الدل ي سِّر الر  وي رايه حتى أسعلهد وأيا 

ا سيوم ا طدواي حياتده .  وال يفركحه سلتجنبه وأبتعد عنه وأخنوخ سار مع األ يوم 
ئدة سدنة وال شد  أنده لدم يشدعر خدلودا بادجر واستمرت تل  المسيرة ثد  م

 .ما أكثر بركات السير مع األ. أو سلمد بتع  أو ندم
. سدددار مدددع األ سكدددان أمين دددا أل دانيددد ي.  يوسدددف سدددار مدددع األ سحفهددده األ
 .وكدل  أخنوخ سار مع األ سراس ه األ
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أال تشدتاق صددي ي الشدا  .  ل د عاش أخنوخ حياته سدي الحادرة اهلويدة
 تسير مع األ كي يوم من أيام حيات  أن 

 أرضى هللا-2

 : ي وي كات  العبرانيين عن أخنوخ دنه
 .«قبل نقله ُشهد له بأنه قد أرضى هللا»

 وَمْن هو الذي َشهد له؟

 .ل د شود له بلنه حاز رااه -األ  
هدددا أهددم  إن أهممش ءممي  لممي  هو مم ن همم  أن ،   ممي  همم    ... أعزائيي 

علمندي أن أعمدي رادا د ثند  »: ل د صلى داود  .بكثير من راى الناس
 (.20:253مزمور )« أنت دلوي

 كيف استطاع أخنوخ أن يرضي هللا؟

( 5:22عبددرانيين )« .. بدددون ديمددان ال يمكددن درادداذه»ثندده  باإليمااان  
 .آمن أن األ موجودد وأنه ي جازل الدين يطلبونه

ت ت شبه التي  الوا وربما كان يردد كلما دكان الر  نصيبه ورسي ه وحبيبه
جعلدددت الددر  أمدددامي سددي كددي حددديند ثندده عدددن يمينددي سدددد »: داود بعددد دلدد 

 (.2:25مزمور )« أتزعزا
هي أدركتم أن أعهدم هددف يسدعي دليده المدذمن هدو  ...أعزائ  الشباب 

ددده سددي حياتدده  . أن يندداي راددى الددر  وأن يشددود لدده الددر  أندده  ددد أكرمدده ومج 
شدددود عدددن : ي اثت يددداو سدددي عصدددور مختلفدددةل دددد شدددود األ لكثيدددرين مدددن الرجدددا

د وشود عن داود «ليس مثله سي اثر د رجي كامي ومست يم»: أيو  ب وله
دد  دانيددد يد وشدددود عدددن «وجددددت داود بدددن يسدددى رجدددد  حسددد   لبدددي»: ب ولددده

 .«أيوا الرجي المحبو »: أرسي له  ائد  
لنطلددد  مدددن الدددر  أن يزيدددد ديمانندددا وث تندددا سيددده سدددي كدددي الهدددروف حتدددى 
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 .تطيع أن ن رايهنس
 نقله هللا-3

 . «ولم يوَجد ألن هللا أخذه»

 :ي وي كات  العبرانيينو 
باإليمااان نُقاال أخنااوخ لكااي م ياارى المااوت  ولاام »

 (.4:22عب )« يوَجد ألن هللا نقله

عددداش وكدددلن رأسددده سدددي .  عدداش أخندددوخ وكلنددده لدددم يكدددن مدددن سددكان الددددنيا
ل دددد .  ه بدددين البشدددرعددداش مدددع األ رغدددم كونددد.  السدددماو ورجليددده علدددى اثر 

ا سيوم ا حتى أنه اشدتاق جدد ا ليكدون معده هندا   توطدت عد ته مع الر  يوم 
وتول ددد سددي  لبدده ديمددان بددلن الددر  يسددتطيع أن ين لدده حي ددا دون أن .  سددي سددماه

سجميع م ْن كانوا . ال ش  أن الشكو  هاجمته عن كيفية حدو  هدا.  يموت
دددتد لكدددن ديمدددان  بلددده مددداتوا ولدددم يحدددد  مدددن بدايدددة التددداري دددا لدددم ي م  خ أن شخص 

أخنوخ انتصر على كي الشكو  وصد ق كدم الر  له رغم المنطق والعياند 
 .وجاوت اللحهة ون ي الر  أخنوخ حي ا دليه

ا  ريب ا جد ا مع  ... أحبائ  الشباب دن ما حد  مع أخنوخ سيحد  أيا 
: سددوي بددولسي ددوي الر .  جميدع المددذمنين اثحيدداو عنددد مجدديو المسددي  الثدداني

ال نر د كلنداد ولكنندا كلندا نتسي درد سدي لحهدة سدي طرسدة : هودا سر أ وله لكم»
 (.48و 42:24كورنثوس 2)…« عين

هل ستكون يا صاديقي مان ضامن هاامذ الاذين سايُخطفون أ يااذ 

 لمالقاة الرب في الهواذ؟

*** 
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 قايين -2
 

 
 هل تعرف َمْن هو أول إنسان ُولد في العالم؟ 

 ول متدين في التاريخ؟وَمْن هو أ 

 وَمْن هو أول قاتل ُعرف بين البشر؟ 

 إنه قايين

 معنى اسمه 

 :وسم ته أمه بودا االسم بعد والدتهد دد  الت« ا تناو»
 (. 5تكوين )« اقتنيت رجال  من عند الرب»

هنت أن هدا هو نسي المرأة الدل وعد به الر  عندما أعلن على مسمع 
وأاع عداوة بين  وبين »: بمخالفة درادة الر من الحية بعد أن أغرت حواو 

تكدوين )« هو يسحق رأس د وأنت تسدح ين ع بده. المرأةد وبين نسل  ونسلوا
 .ما بعد أنه ليس هو المنتهر مجيئه لكن اتا  لوا سي  (.24:3

ا َمْن هو قايين؟؟  إذ 

تعددالوا نتلمددي سددي بعدد  جواندد  هددده الشخصددية كمددا هوددرت سددي  صددته 
نددة سددي اث صددحاف الرابددع مددن سددفر التكددويند والتددي يعلِّددق عليوددا الرسددوي المدو 
ددا»: يوحنددا بددال وي   هءمم    مممنلدديس كمددا كددان  ددايين . أن يحدد  بعاددنا بعا 
« ولمدددادا دبحددده  ثن أعمالددده كاندددت شدددريرةد وأعمددداي أخيددده بدددارة. ودبددد  أخددداه
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 .(22:3 28يوحنا 2)
بددداا هددددا معنددداه أن  دددايين كدددان مصددددره الشددديطان ولددددل  و جددددت سيددده الط

 :اآلتية
 الكبرياذ وامعتداد بالذات-1

سدددنحن ال نتو دددع أبدددد ا أن اهنسدددان المتددددين يكدددون متكبدددر اد بدددي ! للسرابدددة يدددا
لكننا نر  كبرياوه بواوف سدي طري دة ا ترابده دلدى األ للعبدادةد دد  . متوااع ا

ددا أندده هددو خدداط  مولددود مددن أبددوين   ددد م أل مددن أثمددار اثر د وتجاهددي تمام 
كمدا أنده تجاهدي   .أن اثر  التي ي دم منوا أل  ربان ا هي ملعوندةخاطئين و 

ا الطري ة التي رتبوا الدر  لعددت ع درل والديده آدم وحدواود عنددما صدنع  تمام 
دال أندده سددي كبريائدده رسدد  طريددق الددر  لد تددرا د   .لومددا أ مصددة مددن جلددد

 .بشرلوا تر  دليه بطري ته هود و دم للر  ما هنه حسن ا بحس  تفكيره ال
وأشددر مهوددر لوددا . دنوددا مددر  دسددين سددي ال لدد  البشددرل !آه مددن الكبريدداو

يهور عندما يرس  اهنسان االعتراف بلنه خاط  يستحق الموت وال وسيلة 
 .لخدصه سو  دم المسي 

. كثيددر مددن الشددبا  المتدددينين يهنددون أن تدددينوم يددذهلوم لل بددوي أمددام األ
ددا ا العتددراف بلندده خدداط  وأن المسددي  ول سددف سددةن الواحددد مددنوم يددرس  تمام 

مدددات عنددده شخصدددي ا ليرسدددع عنددده ع وبدددة خطايددداهد سيدددرس  خددددر المسدددي  
المجدداني ويهددي متمسددك ا ببددره الددداتي وممارسدداته الدينيددة وبلعمالدده التددي يهددن 

ا . أنوا صالحة  .وال يدرل أنه بودا يكون مثي  ايين تمام 
 األنانية و ب الذات-2

 ربددان هابيددي أخيدده ورسدد   رباندده اغتدداه جددد ا لمددا رأ   ددايين أن األ  بددي 
ددا ويددر  نفسدده ساشدددد   ددْن يكدددن . ولددم يحتمددي أن يددر  أخددداه ناجح  وال غرابددةد سم 

 .الشيطان مصدره ت صب  الدات دلو ا له
 حدارس أندا ثخدي  أ: وعندما سلله الر  عن هابيي أخيهد كاندت اهجابدة
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 لي وأخي  ما: وكلنه يريد أن ي وي للر 
ى الكد  الواا  سي هده العبارة سةنوا تدي على مد  حد  وباهااسة دل

دندده يدددككرنا بمددا  الدده الملدد  لددويس .  ددايين لداتدده وانحصددار تفكيددره علددى نفسدده
ا أل أنددا اثويد أنددا ؛ "أنددا وبعدددل الطوسددان": الخددامس عشددر ملدد  سرنسددا  ددديم 

 .اثهمد وبعد دل  سليلِت الطوسان ويول  الجميع
سل  كثير ا من هده الخطية الرهيبدةد دنندا نعديش أال ن   ... أعزائ  الشباب

والدددات هددي مركددز تفكيرنددا وتصددرساتناد ربمددا هدددا هددو السددب  اثوي لمشدداكلنا 
ددا لعدددم اهتمددام . مددع أسددراد أسددرنا أو مددع أصددد ائنا وربمددا هدددا هددو السددب  أيا 

لن صدِي حتدى يشدفينا الدر  مدن . المذمنين بلنفس أ اربوم وأصدد ائوم الودالكين
 .الة بةخوتنا الناتجة من محبتنا لدواتناالدمبا

 الخداع والمكر والكذب-3

لكدن ال غرابدةد سال لد  الددل   .لوا من صفات رهيبة هورت سي  دايين يا
انهدر دلدى  دايين وهدو   .لم يدخله المسي  يملذه الشديطان بكدي أندواا الشدرور

سجددلة  يسددتدرت هابيددي دلددى الح دديد ربمددا لي ريدده بعدد  الثمددار التددي يزرعودداد ثددم
أَوم يتكارر . ين   عليه ويدبحه وي ف م شاهد ا لدمائه تسيي علدى اثر 

 هذا المشهد في عالمنا اليوم بصورة أو بأخرى؟
 :ثم عندما سلله الر 

 «أين هابيل أخوك؟»

 : اي له 
 .  «!م أعلم»

د أل مدن دا  الددل  داي «ريرمدن الشِّد»ليس بسري  عليه أن يكدد  وهدو 
م ممدددا لدددهد ثنددده كددددا  وأبدددو م بالكدددد  سةنددده يدددتكل  ل دددمتدددى تك»: عنددده المسدددي 

د والكددددد  مددددن الصددددفات اثصدددديلة سددددي الشدددديطاند (55:2يوحنددددا )« الكدددددا 
 .واثشرار دد هم بطبيعتوم ينحرسون عن الحق ويكرهونه
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 :لنستمع دلى نصيحة الكتا  ... أصدقائ  الشباب
o «اطرحددددوا كددددي خبدددد  وكددددي مكددددر والريدددداو والحسددددد وكددددي مدمددددة »

 (.2:8بطرس 2)
o «  مددوا بالصدددق كددي واحددد مددع  ريبددهاطرحددوا عددنكم الكددد د وتكل »

 (.84:5أسسس )
ر مدددن صدددفات  دددايين ولن صدددِي طدددالبين مدددن الدددر  أن يسدددتلم حياتندددا لنتحدددد  

 .بالتمام م طور ا  لوبنا من هده الشرور
*** 
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 عيسو -3
 

 
 

ي تددددوأمين عندددددما ن ددددرأ سددددفر التكددددوين سددددن ف مندهشددددين أمددددام  صددددة أو 
وهمددا عيسددو ويع ددو  اللدددان ولدددا مددن دسددحاق .  يدددكرهما الكتددا  الم دددس

 سدديو ددت واحدد وتربيددا  سدديبطددن واحددد وولددا  سديكانددا (.  84تكددوين )ورس دة 
لكن ما أعهدم الفدارق بدين حيداة وسدلو  كدي منومدا ونوايدة كدي .  بيت واحد

بط اسدمه أن نعدرف أن األ يدر  فدييك.  منوما وت رير الكتا  عدن كدي منومدا
بينمدا  د(22و 8:55مثداي مزمدور )« دلده يع دو »دكر عنه كثيدر ا سيبيع و  

« أبساددت عيسددو»: العوددد ال ددديم سدديآخددر سددفر  سدديعيسددو ي ددوي عندده األ 
واآلن لن تددددددر   لدددددديد  مددددددن عيسددددددو لنتعددددددرف بشخصدددددديته (.  3:2مدخددددددي )
 (.88 - 84تكوين )

 ابمظهر خارجي جذ  

البنياند جسمه مل  بالشدعر ولونده  كان عيسو شاب ا متين العادت  ول
مسداب ات كمداي اثجسدام  سديأيامنا لربما كدان  دد شدار   سيلو كان  . أحمر

مسداب ة  سدييمكنه أن يفوز   .ش  أنه كان سريع الحركة وال . أو المصارعة
اثحدددراش أو السابدددات دد كدددان  سددديللجدددرل ثنددده كدددان يجدددرل وراو الحيواندددات 

دددا أن عيسدددد . صدددياد ا ا جدددد اويبدددددو أيا  اه الكتددددا  ول ددددد سدددم   . و كدددان شددددجاع 
شددد  أنددده بسدددب  شدددسفه بصددديد الحيواندددات البريدددة كدددان  وال . «دنسدددان البريدددة»

تدده كثيددر مددن اثحيددان بددبع  الحيوانددات المفترسددة وكددان بسددب   و   سددييلت ددي 
بد أنه كلما رجع دلى بيته كان يحكي  وال . وشجاعته يواجووا وي اي عليوا

كما أنه مولع بصنع  . ما زاده غرور ا واعتداد ا بنفسهثهله  صر بطوالته م
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زه عددن أخيدده اثطعمددة ممددا يصددطاده ممددا جعددي أبدداه دسددحق يحبدده وربمددا مي دد
لكنددي أر  أن عيسددود   .«سمدده صديد ا سدديسلحدد  دسددحق عيسدو ثن »يع دو  

رغباته  سيبكي هده المزاياد كان يعيش لنفسه ولساعتهد كي تفكيره محصور 
الحايد غير موتم بما يترت  على دل  من نتائج  سييلبيوا  وشوواته يريد أن
(. 38:24كورنثدوس 2)« لنلكي ونشر  ثننا غد ا نمدوت»: وربما كان شعاره

نهدر كثيدر مدن الشدبا   سديالددل يعدد « دنسان العالم»: دنه جدير بلن يدعى
ددا رائع ددا  … كثيددر مددن النددواحي البدنيددة والريااددية واالجتماعيددة سددياآلن نمودج 

 !!!نلك
  الة داخلية فاشلة

رغدددم المهودددر الخدددارجي الددددل يدددوحي بالنجددداف كدددان عيسدددو دنسدددان ا ساشدددد  
ددا لددئد يكددون أحددد زاني ددا أو »: عبددارة مددوجزة  ددائد   سددييصددفه الكتددا   . موزوم 

ا كعيسود الدل ثجي أكلة واحدة باا بكوريتده  (. 25:28عبدرانيين )« م ستبيح 
يشددير دلددى ال صددة المدددكورة سددي سددفر  هندداهدددا هددو تشددخير األ لدده والكتددا  

 :التكوين
اا  فااأتى عيساو ماان الحقاال » وطابخ يعقااوب طبيخ 

أطعمناي مان : فقال عيساو ليعقاوب. وهو قد أعيا

: فقااال يعقااوب… هااذا األ ماار ألنااي قااد أعيَياات 

هاا أناا ماا   : فقاال عيساو. بعني اليوم بكوريت 

فأكال وشارب … إلى الموت  فلماذا لي بكورية؟

تااا  )« ا تقر عيسااو البكورياااةفااا. وقااام وم اااى

82:84- 35.) 

*** 

 كانت تحكمه رغبات

سوددو لددم يسددتطع أن ي دداوم رائحددة طبدديخ العدددس حتددى ولددو أد  دلدد  دلددى 
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 سدديدلووددم بطددنوم ومجدددهم »التخلددي عددن البكوريددةد ل ددد صددارت بطندده دلودده 
ال مدددانع مدددن أن (. 22:3لبدددي سي)« اثراددديات سددديخدددزيومد الددددين يفتكدددرون 

سد جوعه وليتمتع بصحة جيدةد لكن أن يصدب  عبدد ا لبطنده يلكي اهنسان لي
 .ه وتسيطر عليهسيسوو بدل  يفت  البا  أمام رغباته وشوواته لتتحكم 

يا ل سف على الشبا  الدين يبددون بمهودر اثبطداي ويحدوزون دعجدا  
: وم ال دددويسددديدات الو دددت عبيدددد للشدددووة والخطيدددةد يدددتم  سددديالددددنيا كلودددا وهدددم 

دْن  سين بعهائم الب طيد يخدعون بشووات الجسد ثنوم دد ينط و » الدعارةد م 
اهم بالحريددةد وهدددم الادددديد واعدددين دي ددد سدديهددر   لدديد  مدددن الدددين يسددديرون 

دددا. أنفسدددوم عبيدددد الفسددداد « !ثن مدددا انسلددد  منددده أحددددتد سودددو لددده مسدددتعبد أيا 
 (.22و 22:8بطرس 8)

 استبدل بركات هللا بشهوات الجسد

ا»طبق عدسد س د كان ل د باا بكوريته م ابي  أل  يأل ال يعط« م ستبيح 
ر ْكدكدان عيسدو البِ  . ر بركات األ على اهطدقحياته وال ي دِّ  سيأل اعتبار 

 سديالعائلدة اليووديدة سدواو  سدير امتيازات خاصة كْ وكانت للبِ . بحس  المولد
ا ر هدو كداهن اثسدرة الددل يمثلودكْ كان البِ  . امتيازاته الروحية سيالميرا  أو 
سلسدلة النسد   سديد كما أنه كدان يمثدي حل دة ( بي مجيو الناموس)أمام األ 
وراثدة المواعيدد التدي  طعودا  سدياد كمدا كدان لده الحدق ولد منده المسدي  الدل سدي  

هددده كلوددا احت رهددا عيسددود ثنوددا أمددور روحيددة (. 3:28تكددوين )األ هبددراهيم 
وهددن أندده لددن يعدديش  الماديددات سدديل ددد انحصددر سكددره   .  بوددا اهيمددانِسددمْ ي  

ها أنا ما و دلدى المدوتد »: ل د  اي  .العمر الدل يتي  له التمتع بوده كلوا
 .«نموتا لنلكي ونشر  ثننا غد  »: أو بلسة أخر « سلمادا لي بكورية 

احدر يا عزيزل ال ارئ من أن تبيع خدر نفس  اثبدل بما يشبه طبق 
 .شووة دنية أو متعة و تيةالعدس ربما بسرور الخطية أو منفعة مادية أو 

دا »: كات  العبرانييني وي  « جد هلت بة مك ً،  شه» سةنكم تعلمدون أنده أيا 
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د دد لددم يجددد للتوبددة مكان دداد مددع أندده  ِسدد   ددا أراد أن يددر  البركددة ر  بعددد دلدد د لمك
 (.28:28عبرانيين )« طلبوا بدموا

ه طري دده غيددر مبدداي ببركددات األ لدده ولددم يندددم علددى بيعدد سدديماددى عيسددو 
 لبده مكدان  سديلدم يكدن . للبكورية ولم يشعر بالخسارة الفادحة التي لح دت بده

ق اولما خدعه يع و  أخوه وأخد منه البركة كانت دموعه لد  دسدح . للتوبة
أبيه ال دموا التوبة بي دمدوا الخسدارة وادياا سرصدة البركدةد دمدوا مدن س دد 

الفكر وامتجاه والتوبة هي تغيير  . لم يعرف عيسو التوبدة. سرصة العمر

 .  والرجوع عن طريق الماضي

ر هدددا لددم يحددد  معدده سددد هددو ندددم علددى اددياا البكوريددة مندده وال هددو  ددد  
ا    .بركات األ التي كانت م دمة له لدا س د البركة أيا 

يااا لااه ماان محااال ُمحااذكر وضااعه الكتاااب المقاادس أمااام كاال شاااب 

ى الملااذات مسااتهتر يحتقاار البركااات الرو يااة األبديااة وينصااب علاا

 !!الجسدية الوقتية

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 



 28 

 يعقوب -4
 

 
 

 ىتعامي األ معه بنعمة عجيبة حتد.  اسمه من أشور أسماو العود ال ديم
دكر سي كثير من اثحيان جنب ا دلى جن  مع ي   . دلوه ىدع  أنه لم يست  أن ي  

سددحاقدبددراهيم و  دندده   .دلووددم يعدددلودده أكثددر ممددا د   يعددوالعجيدد  أن األ د   دا 
 .ع و  أبو اثسباط االثني عشري

أ ببات »: ى إله يعقاوب؟ ولمااذا أعلاندعَ ترى لماذا قصد الرب أن يُ 

؟ هل بسبب صفاته النبيلاة وأخالقاه الحميادة؟ أم (8:2مالخي )« يعقوب

 بسبب تكريسه العميق وطاعته الفريدة؟ 

واسدددمه يكشدددف لندددا عدددن  . (35:88تكدددوين )«  تع ِّدددم  »دن معندددى اسدددمه 
ته سوو دنسان يسعى بكي وسيلة للوصوي دلى أهداسه حتى ولو طبيعته وصفا

منا درس ا أساسي ا استخدم الحيلة والدهاود دد ا لمادا أحبه الر  وارتبط به  ليعلِّ 
عدن نعمتده وصددحه سودو دلده كدي نعمددة الددل يتعامدي معندا لديس بحسد  مددا 

سدق ليس بما نستح ه نحن بي بمدا يتوا دنحن عليه بي بحس  ما هو سي داته
 .وصفاته هو
 خطئيعقوب المُ 

كدان األ  دد سدبق  . تصرف يع و  بطري ة خاطئة للحصوي على البركة
كدان هددا . سدتعبد لدهعلن لرس ة أمه أنه سيكون اثعهم وأن أخاه عيسدو سي  وأ  

ا من الر  بلن يع و  هو الدل سيناي البركدة ومدا دام األ  دد   .وعد ا صريح 
و تده وبطري تده هدو دال أن يع دو  ان داد  وعد بشديو سودو  دادر أن يتممده سدي

أبيه حتى ينداي البركدة ستهداهر  دسحاقدلى حيلة رس ة أمه وواسق على خداا 
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د كدددان هددددا تصدددرس ا رديئ دددا ال (88تكدددوين )أنددده هدددو عيسدددو وكدددد  علدددى أبيددده 
أل ابدن ال يذدبده »بده الدر  ثنده الر  وثنه واحد من أوالد األ س د أد   يراي

 .«أبوه
ا سالر  يدر  ويدحده  ... شبابأحبائ  ال لندحه طر نا وتصرساتنا دائم 
لددنكن   .لننتبدده حتددى ال ن دددم علددى تصددرف شددرير ال يرادديه  .كددي تصددرساتنا

دأ   ودعوندا ال ننسدى  . نتعامدي معودم خاصدة مدع والددينا نْ منداو صداد ين مدع م 
 .ر أبد ا حتى ولو كان سي حياة أوالدهأن األ ال دوس ال يتساهي مع الش  

اه يحصددد سددةن الدددل يزرعدده اهنسددان دي دد. ال ي شددم خ عليددهاأل ! ال تاددلوا»
ا دا ( 8:5غدطية )« أيا  ل د حصد يع و  نتيجة خداعه ثبيده حصداد ا مذلم 

ا بعد دل   .دد خدعه خاله البان مرات عديدة ثم خدعه أوالده أيا 
 إله يعقوب

ول ااددطر يع ددو  أن يتددر  والديدده ويوددر  مددن عيسددو أخيدده دد كددان يندد
لم يكن مدن السدوي عليده تدر  وطنده وأسدرته خاصدة رس دة أمده دد كدان  .  تله

سخدرت . االبن المحب  لوا لكنه كان مجبر ا على دل  بسدب  تصدرسه الخداط 
د وسددي (نددواحي سددورية)مددن مكددان سددكناه ليددده  دلددى خالدده البددان سددي حدداران 

أمددر عجيدد  مددا كنددا نتو عدده -الطريددق حددد  معدده شدديو أغددر  مددن الخيدداي 
 : ي وي الكتا  -د اأب

. فخرج يعقوب من بئر سبع وذهاب نحاو  ااران»

وصادف مكان ا وباات هنااك ألن الشاما كانات قاد 

غاباات  وأخااذ ماان  جااارة المكااان ووضااعه تحاات 

ااا  . رأسااه  فاضااطجع فااي ذلاا  المكااان ورأى ُ لم 

وإذا ُسااال من منصاااوبة علاااى األر  ورأساااها يََماااا 

. لاة عليهااالسماذ  وهوذا مالئكاة هللا صااعدة ونا 

أنااا الاارب إلااه : وهااوذا الاارب واقااف عليهااا  فقااال
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األر  التاااي أنااات . إباااراهيم أبيااا  وإلاااه إساااحا 

ويكون نسل  . ُم طجع عليها أُعطيها ل  ولنسل 

كتاااراب األر   وتمتااااد غرب اااا وشاااارق ا وشاااامام  

وجنوب ااا  ويتبااارك فياا  وفااي نساال  جميااع قبائاال 

وهااا أنااا معاا   وأ فظاا   يحمااا تااذهب  . األر 

أرّدك إلاااى هاااذه األر   ألناااي م أتركااا   تاااى و

 (.24-20:82تكوين )« أفعل ما كلّمت  به

 

هاال يمكنااا أن نقتاارب قلاايال  ماان يعقااوب لنحلاال نفساايته ونتصااور 

 ؟مشاعره
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الحرمدددددددددددددددددددددددددان  بعيددد ا عددن أهلدده يشددعر بمددرارة  كمم ن  و ممًد 
هددددي  منومد خاصة من رس ة أمده وكاندت هدده 

أوي مددددرة يسددددادر سيوددددا أرادددده سكددددان هدددددا 
 تبدار ا يمدد ه بالرهبدة والشددعور بالوحشددةاخ

ًجمم وكددان …  دد يتر دد  سددي  خ ئًفمم  م،ًج
كدددي لحهدددة مجددديو عيسدددو ليندددت م منددده 
وكددان يشددعر بوحشددة الصددحراو خاصددة 

سدددددددددددددتاره  عندددددما غابددددت الشددددمس وأسدددددي الليددددي 
« أر   فر وخدو مستوحش خر »: سي مكان يصفه الكتا كان  ؛الكئي 

ثدر سيودا الوحدوش المفترسدة لكدن سدوق ربما منط دة ينتشدر سيودا اللصدور وتك
دد ارتسدم أمامده كدبده علدى أبيده  ك ن  م  ه مثقاًل ب هءع   ب همن، كي هدا 

وخداعده ثخيده وبددأ ادميره يسدتي ه وشدعر بوخزاتده المذلمدة وتصدور أن األ 
د ندام وهدو سدي هدده الحالدة أتدى دليده  ال بد أن ي اصصه على سعلته الرديئدة وا 

 ؛اه مندداهر مطمئنددة وأسددمعه كلمددات نعمددة مشددجعةلددم عجيدد  وأر دلودده سددي ح  
كدلن الدر  ي دوي لده  . رأ  سلم ا منصوبة على اثر  ورأسدوا يمدس السدماو

دا أمامد  ومخدازن األ  أنت ال زلت على اتصاي بالسدماو وبابودا ال زاي مفتوح 
 .بالرحمة الكثيرة ل مليئة 

أل يرسددي كنددا نتو ددع أن ا . صدداعدة ونازلددة علددى السددلم  همالئكممةثددم رأ  
مدئكته لمعا بته على خطئه لكنه ها هو يرسلوم لخدمته وللحفداه عليده مدن 

كانوا يحيطون به وهو نائم سي الصحراو  . رآهم صاعدين ونازلين!! كي شر
ويصعدون للسماو حاملين احتياجاته لعدرش األ ثدم ينزلدون مدن سدوق حداملين 

 .بركات األ الوسيرة له
لدم يسدمع كلمدة تدوبيخ   .أًجم   هكلمم   ثش  أى  ه   ،فسه  سمع م،مه
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 داي . واحدة وال حتى دشارة لفعلته الرديئة لكن كلمات تشجيع ووعدود عهيمدة
أنا الر د أل أنا الدل ال أتسيرد أنا الدل أب ى أمين ا رغم عدم أمانت  : الر 

ال  تغمددره الددر  بةحسددانا . ثددم  دددم لدده مواعيددد مجانيددة دون  يددد أو شددرط –
وهددا أنددا معدد د وأحفهدد  »: ياددعه تحددت أل شددرط  الدده لدده يسددتح وا دون أن

حيثما تده د وأردك  دلى هده اثر د ثني ال أترك  حتى أسعدي مدا كلكمتد  
 !!كي هدا لشخر مثي يع و . ياللنعمة الفائ ة« به

هدددا هددو دلدده يع ددو د اهلدده الممتلدد  بددالنعم رغددم  ...أحبييائ  الشييباب   
كددم . نعمتدده ونسددتند عليوددا بالتمددامعدددم اسددتح ا نا وهددو يدددعونا أن نثددق سددي 

مددددن المددددرات ربطنددددا عطايدددداه باسددددتح ا ناد لكندددده يريددددد أن يعلمنددددا أال ننشددددسي 
سودددا سدديذدل بنددا لمزيددد .  بدددواتنا وأخطائنددا وت صدديراتنا بددي وسشددلنا المتكددرر

لكدن لنتحدوي دلدى  لبده الفدائ  باهحسدان ولنتمسد  .  من الفشي واالكتئدا 
عندئددددد سددددتعلمنا نعمتدددده كيددددف نعدددديش .  بصدددددحه ولنسددددتند علددددى مواعيددددده

بالتع ددي والبددر والت ددو  وكيددف نسددل  بتددد يق وكيددف نسددعى لتمجيددده سددي كددي 
 .تفاصيي حياتنا

 

 

 يوسف -5
 

 
 

ا ما هاي الصاورة التاي تتمناى أن تكاون عليهاا؟ أو بلغاة أخارى   هل فكرت يوم 

وذجياة َمْن هي الشخصية المحالية في نظرك؟ ولو سألت نفس  ما هي الصافات النم

القوة أم اإليمان؟ الجاه أم األمانة؟ الجماال أم : التي تريد أن تكون في ؟ فماذا تختار
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 الوداعة؟ التفاخر أم التواضع؟ األناقة أم ام تمال؟

أمددا المبدددأ اهلوددي  در كددي مددا هددو مهوددرل وسددطحيالحدده أن العددالم ي دددِّ 
عينديند وأمدا ثن اهنسدان ينهدر دلدى ال. ثنه ليس كمدا ينهدر اهنسدان»: سوو

وحديثنا سي هده المرة عن (. 8:25صموئيي 2)« الر  سةنه ينهر دلى ال ل 
إنااه  .نمددودت رائددع مددن الكتددا  الم دددسد شددا  اتصددف بصددفات رائعددة ونددادرة

 يوسف
د 40دلدددى  38و دددد جددداوت  صدددته سدددي سدددفر التكدددوين واهصدددحاحات مدددن 

 . وهي  صة شي ة للساية ومليئة بالدروس الناسعة
م حياته بالتمام للر  من صسره وعاش وااع ا نص  عينيده دنه شا  سل  

 .أن يت ي الر  ويرايهد ويا لوا من أمور ثمينة سي عيني الر 
*** 

 يوسف األمين

فه أبوه بمومة ما أخلر سكان ددا كل   . كان أمين ا ثبيه يع و  الدل أحبه
  ومددرة طلدد  دليدده أبددوه أن يددده  دلددى شددكيم حيدد . سددي طاعتدده وتنفيددد رغبتدده

دخوتدده يرعددون السددنم ليسددلي عددن سدددمتوم ولمددا وصددي دلددى هنددا  لددم يجدددهمد 
 . لكندده لددم يرجددع بددي اسددتمر سددي البحدد  عددنوم وسددي سددبيي دلدد  اددي الطريددق

د عدرف أنوددم سدي دوثددان وصدي دلدديوم دلدى حيدد  هدم تنفيددد ا لرغبدة أبيدده رغددم  وا 
 !!يا لإلخالص  .علمه ببساتوم له

وسف عبدد ا لكنده عمدي ثم بعد دل  سي بيت سوطيفار وكان ي
بلمانة واجتواد ونج  جد ا سي عمله حتى أن سوطيفدار وككلده 

 .على كي بيته
 لكن كيف م ظ فوطيفار أمانته؟
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 .ربما من الطريقة التي كان يادي بها عمله

 .ربما من الطريقة التي كان يصرف فيها وقته   

 .ربما من الطريقة التي كان يكلم بها سيدته      

 .بما من الطريقة التي كان يعبر فيها عن رأيهر         

وكدددل  هوددرت أمانتدده سددي بيددت السددجن دد جعددي لدده األ نعمددة سددي عينددي 
 .سكان أن دسع دلى يده جميع اثسر  ووكله عليوم . رئيس السجن

ا حتى سي أ سى الهدروف وسدي أردأ  يا للعج  شا  صسير يصب  ناجح 
ان سدددي أمانتددده السدددرية أل دد كدددان دن السدددر وراو أمانتددده الهددداهرة كددد! اثمددداكن

 .أمين ا هلوه سي أدق تفاصيي حياته
أمين ددا دلددى المددوت سسددلعطي  دكليددي  نْ ك دد»: ي ددوي الددر  .. أخيي  الشيياب 

ددا(20:8رذيددا )« الحيدداة ددو م »: د وأيا  عينددال  علددى أ مندداو اثر  لكددي أ جِلس 
 (.5:202مزمور )« السال  طري  ا كامد  هو يخدمني . معي

 اهريوسف الط

د وربمدددا لوددددا السدددب  تعدددر   (5:32تكدددوين )كدددان يوسدددف شددداب ا جمددديد  
س د هاجمته التجربدة بدلعنف صدورها لكنده  . ث سى تجربة يتعر   لوا شا 

وسر انتصاره يرجع دلدى أنده نهدر دلدى التجربدة مدن  . تسلك  عليوا ب وة الر 
 :ثد  نوافو 
 نظر إلى نفسه: أوم  

 كَمْن له شركة مع هللا  

 ـــاه هللاـــكَمْن يراه ويرع     

 .كَمْن هو ليا لنفسه بل هلل        

و دددكر امتيازاتدده وعد تدده بةلودده سلددم يكددن مددن  دل ددد عددرف م امدده كرجددي األ
 .السوي عليه أن يدا الخطية تفصي بينه وبين دلوه
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 نظر إلى الخطية: ثاني ا

لدددا لددم . اعددرف أنوددا دنسددة ونجسددةد أنوددا جدابددة وكدابددةد أنوددا خاطئددة جددد  
 .ينجد  هغرائوا ولم يتجاو  مع غوايتوا بي رساوا بةصرار

 (وهدا هو أهم شيو)  نظر إلى هللا: ثالح ا
ودة ادد األ وادد طبيعتده ال دوسدةد سمدا كدان منده وج  عرف أن الخطية م  

« كيددددف أصددددنع هدددددا الشددددر العهدددديم وأ خطدددد  دلددددى األ »: دال أن هددددر   ددددائد  
ة مددددن التجددددار  والشددددووات الشددددبابية هددددي وبددددالحق دن أساددددي وسدددديلة للنجددددا

ولنتددددكر أن جنددداحي الحمامدددة للودددرو  ( 88:8تيموثددداوس 8)الودددرو  منودددا 
 .أساي من كف اثسد للم اومة بالنسبة لوده الخطية

 يوسف الناجح

اختبر يوسف نوعين من التجار  ما أصعبوما على الشا  سي كي جيي 
. غدددراود للوعيدددد وللوعددددتعدددر   للتوديدددد والترغيددد د لداددطواد ولإ. وعصددر

س د خلعوا . «سي الحديد دخلت نفسه»سل د ااطوده دخوته بشدة وأدلوا نفسه 
ن ثددم أل ددوه سددي البئددر وأخيددر ا بدداعوه عبددد ا ول ددد  . عندده  ميصدده الملددوك

أمدا سدي  . استرحموم لكنوم لدم ي شدف وا عليده بدي امدت وا  سدوة نحدوه
دت عليده تلد  المدرأة الشد ريرة كثيدر ا ملوكحدة بيت سوطيفار س دد ألح 

ومدددا كدددان أصدددع  التجربدددة علدددى  بتدددنعم الخطيدددة الدددو تيأمامددده 
 .نفسه الحساسة

ل دددد جددداوه الشددديطان كاثسدددد الزائدددر عدددن طريدددق هلدددم دخوتددده 
واادددطوادهم لددده ولمدددا لدددم يدددنج  جددداوه بلسدددلو  اهغدددراو كالحيدددة 

لكنه سي هده وتل  و دف ثابت دا  .  م أن ل ط ف  الخادعة بواسطة 
ا أمام التجار مرسوا الرأ  .س ناجح 

 لكن ما هو سر نجا ه؟

 :عاش  ريب ا من الر  جد ا ستمتع بوجود الر  معهل د 
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ا»  .  «وكان الرب مع يوسف فكان رجال  ناجح 

دن النجاف الح ي ي ينبع من نفس م لتص ة بالر  متمتعة برس ته العهيمة 
 .التي ال يساويوا أل شيو سي الوجود

ا  سلكم حياتد  ك ليدة للدر  ودعده تشتاق أ أ ..أخ  الشاب  ن تكون ناجح 
 .يمل  على  لب  بالتمام

 

 

 

 

 

 موسى -6
 

 
 
 هو بال ش  أعظم رجال العهد القديم. 

  شااهد عنااه الكتاااب المقاادس أنااه لاام يقاام نبااي محلااه فااي شااعب

إساارائيل  فقااد كااان الاارب يااتكل م معااه وجه ااا لوجااه كمااا يكلكاام 

وجااااوده فااااي ولكحاااارة (.  22:33خااااروج )الرجاااال صااااا به 

مح ر هللا صار جلد وجهه يلمع  األمار الاذي لام يحادث ماع 
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 .غيره من البشر

  عند نهاية  ياتاه أشارف الارب علاى موتاه وقاام بدفناه بنفساه

 !مويا لإلكرا( 5:35تحنية )

 موسى وطفولته

س د كان سرعون  د   .عندما ولد موسى كان سي انتهاره  رار خطير ب تله
لد من العبرانيين سدي نودر النيدي لكدن الدر  كدان أصدر أمر ا بطرف كي ابن يو 

لددا بعددما ولدد أخفداه أبدواه .  د رت  أن يولد موسى سي عائلة ت ية تخاف األ
كددان لومددا ديمددان عهدديم  . عمددرام ويوكابددد ثدثددة أشددور ثندده كددان جمدديد  جددد ا

ح  ددا دندده  . بددالر  وب درتدده علددى حفهدده مددن المددوت لدددا لددم يخشدديا أمددر الملدد 
يم جعلوما يطيعان األ أكثر من النداس ل دد تي ندا أن أل  صدد ا مدن ديمان عه

 .نحو هدا الطفي الجميي
سومدددا . دن كدددان لددد  والددددان ت يدددان ساشدددكر الدددر  كثيدددر ا ...أخييي  الشييياب 

سددديكونان سدددب  بركدددة عهيمدددة لنفسددد  دد عدددن طريدددق ديمانومدددا سدددت حف ه مدددن 
سة التي تحديط بد  سدي السرق سي أنوار العالم الشرير وتنجو من تياراته الجار 

 .كي مكان
 عناية هللا العجيبة

لما بلغ من العمدر ثدثدة أشدور صدنعت لده 
مددن أوراق البددردل وطلتدده ( سددلة)أمدده سددفط ا 

بددددالحمر والزسددددت وهدددددي مددددواد تمنددددع تسدددددر  
المدداود وواددعت الطفددي سيدده ثددم واددعت السددفط 

علدددى شدددداط  النيددددي بدددين نبددددات الحلفدددداو وو فددددت أختددده الكبددددر  مددددريم ترا دددد  
ددا أندده لددن يسددرق وأن الددر   . و ددف مددن بعيدددالم وكانددت أمدده يوكابددد واث ددة تمام 

الر  هدا اهيمان العهيم بطري ة عجيبة تهور  لوكاس . سيدبر وسيلة هن اده
 .لنا كيف أن يده تحر  كي شيو هتمام م اصده
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سل دددد رتددد  الدددر  أن ابندددة سرعدددون تندددزي سدددي دات الو دددت دلدددى النيدددي مدددع 
دددا أن تندددزي سدددي نفدددس المكدددان الموادددوا سيددده ورتددد . جواريودددا لتستسدددي   أيا 

كددان مددن الممكددن أن تنددزي سددي و ددت آخددر أو سددي مكددان آخددر لكددن  . السددفط
ولمدا ستحدت السدفط  . كودا للندزوي سدي دلد  الو دت وسدي دلد  المكدانالر  حر  

كدان ي نتهدر  . ت لدهوعرست أنه من أوالد  العبرانييند سر    وجدت صبي ا يبكي
لكدددن األ ( طاعدددة ثمدددر سرعدددون والددددها)ةل ائددده سدددي النودددر أن تدددلمر جواريودددا ب

ثدارة الشدف ة سيودا ثدم جداوت أختده  . استخدم دموا الطفدي لتحريد  مشداعرها وا 
لودا  لت تدرف علدى ابندة سرعدون أن تسدتدعي مت معوا وأعطاهدا األ حكمدةوتكل  

وواس ددددت اثميددددرة علددددى  . امددددرأة مراددددعة مددددن العبرانيددددات لتراددددع لوددددا الولددددد
وهكددا عداد موسدى دلدى بيتده لي اددي  . سددهبت أختده واسدتدعت اثم اال تدراف

كانت يد األ وراو كي اثحدا  دد  . السنوات اثولى من عمره مع أمه الت ية
 .م موسى سي طفولته دروس ا هامة من والديهكان  صده أن يتعل  

م عدددن األ الحدددي الح ي ددديد دلددده آبائددده بالم ابلدددة مدددع أوثدددان مصدددر س دددد تعل ددد
ي مصدر أنده شدع  األ الددل لدن د سدب  عْ ت  سْ م عن شعبه الم  تة المزيفةد وتعل  المي

صعادهم دلدى وتعل   دعنه أبد ا يتخلى م عن مواعيد األ بةن ادهم من العبودية وا 
م أن الو وف سي صف األ أثمن من كي شيو سي الحياة وتعل   دأر  الموعد

 .وكان لكي هدا تلثير عهيم على حياته عندما كبر
منا كيف أن يدد األ وراو كدي أمدر يحدد  سدي هي تعل   .. عزائ  الشبابأ

مسددد  بزمدددام سدددالر  هدددو الم   . ال يوجدددد حددده وال توجدددد صددددسةد كدددد. حياتندددا
علينا أن نطل  منه ليمنحنا عيون ا مفتوحة لنر  يده وراو كي شيو  . اثمور

 (.38:3مراثي درميا )« م ن دا الدل ي وي سيكون والر  لم يلمر»
ي أحيان كثيرة نل دي اللدوم علدى الحده الخدائن أو الهدروف المعاكسدة أو س

ونحن نعلم أن كي اثشدياو »: ر لكن شعار المذمن الح ي ي هوالناس اثشرا
منا الددروس ثم هي تعل   (. 82:2رومية )« تعمي مع ا للخير للدين يحبون األ

ده الثابتددة التدي يريددد الددر  أن يوصدلوا دلينددا عددن شخصدده العهديم وعددن مواعيدد
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 .ليتنا نكون قد تعل منا وعن بطدن كي ما سي العالم 
موسى شخر عهيم تحد  عنه الكتا  كثير ا سي العودد ال دديم والجديددد 
وهددددو اسددددم يحددددوز دعجابنددددا ويحهددددى بت ددددديرنا الشددددديدد دد يستحاددددر أمامنددددا 

 .اهيمان العهيم والشجاعة الروحية الفائ ة وال ر  المتميز من األ
وهو يددكرنا بحادثدة دن داده مدن  . «ي من الماوش  ت  نْ م  » :مة موسىمعنى كل

الموت التدي اسدتخدم األ سيودا ابندة سرعدون بطري دة عجيبدةد وهدي  صدة مثيدرة 
وكما تلملنا سي طفولة موسى ورأينا كيف أن يد  . 8للساية جاوت سي خروت 

كددت كددي شدديو هتمددام خطتدده نحددو عبدددهد دعونددا نتلمددي سددي خطددوات األ حر  
ا ا عهيم   .ديمان موسى عندما بلغ سن اثربعين وصار شخص 

 موسى والقرار العظيم

عدداش موسددى سددي  صددر سرعددون أربعددين سددنة وباعتبدداره ابددن ابنددة سرعددون 
كانددت لدده سرصددة عهيمددة للحصددوي علددى أعلددى الدددرجات العلميددة سددي أشددور 

من المذكد أنه درس  . جامعات العالم سي دل  الو تد وهي جامعات مصر
ددددا أسددددرار الحسدددد ا  والجبددددر والوندسددددة والطدددد  والعلددددوم الحربيددددةد وربمددددا أيا 

ستوددد  بكددي »: ي ددوي عندده الكتددا  . التحندديط التددي ال زالددت لسددز ا حتددى اآلن
د (88:8أعمددداي )« حكمدددة المصدددرييند وكدددان م  تددددر ا سدددي اث دددواي واثعمددداي

سمددن كددي ناحيددة كددان شخصددية غيددر عاديددة؛  . وكددان مددن مولددده جمدديد  جددد ا
بددد شدد  كانددت لموسددى شددورة سائ ددة سددي مصددرد . وث استدده و دراتدده الفدددة شددكله

ثن دلدد  الملدد  علددى   .كددم الددبدد بعددد سرعددونخاصددة وأندده كددان المرشدد  لح  
دا د اثرج  لم يكن عنده أوالد وابنته التدي تبنكدت موسدى لدم يكدن لودا أوالد أيا 

 لمممي نهمممم،  ه ذمممم    تخمممن م سمممم  ذمممم   ه  هع مممم ش  . سكدددان دوره هدددو للم لدددد 
دد  بداثحر  » باهيمان موسى لما كِبر  أب ى أن ي ددعى ابدن ابندة سرعدوند م فاِّ

أن ي ددد ي مددع شددع  األ علددى أن يكددون لدده تمت ددع و تددي بالخطيددةد حاسددب ا عددار 
« المسدددي  ِغن دددى أعهدددم مدددن خدددزائن مصددددرد ثنددده كدددان ينهدددر دلدددى الم جددددازاة
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 (.85-85:22عبرانيين )
 م :ويأنه عرف أن ي  سيكان  راره يتلخر 

 :اهيمان الح ي ي له وجوان ك طعة الن ود
 وجه إيجابي وآخر سلبي

 وجه يقبل وآخر يرفض    

 وجه يقول نعم وآخر يقول م        

خفددداو سدددد يجددد  ت ويدددة الواحدددد علدددى حسدددا  اآلخدددر أو دهودددا ر الواحدددد وا 
 . يجددد  أن تسددديرا جنب دددا دلدددى جنددد  ويدددد ا بيدددد ‘‘ال’’والدددد  ‘‘نعدددم’’اآلخدددر سالدددد 

 .دا سعي موسى دد  اي نعم للر  وال للعالموهك
 قال م للمركز العظيم –أ 

 .«أبى أن ي دعى ابن ابنة سرعون»
كدددان لددده شدددورة وثدددراو وعهمدددة  . كدددان سدددي مكاندددة يحسدددده عليودددا الجميدددع

ددادد وعصددا الح   . وسددلطان كددم بكددي مددا كددان تددات مصددر الدددهبي بلمعاندده اثخك
أعطدى هودره لكدي مجدد العدالم دد  تحمله من  وة ونفود سي متنداوي يدده؛ لكنده

 .رأ  أنه ينتوي كله بالموت والتحنيط والواع سي تابوت
 قال م لملذات الخطية –ب 

د  باثحر  أن»  .«على أن يكون له تمت ع و تي بالخطية … م فاِّ
ودكا موسى حياة الراحدة والرساهيدة ليدرتبط بشدع  األ الددل كدان سدي دلد  

ددي عد تدد . الو ددت دلدديد   ه بشددع  األ المتددللم علددى اسددتمراره سددي ارتباطدده ساك
بداثميرة التدي تبنكتدده مندد طفولتددهد سودم مرتبطدون بدداأل الحدي الح ي ددي أمدا هددي 

كاندت سرصدة التمتدع بالخطيدة سدي متنداوي   .سعد توا باثوثان الميتدة المزيفدة
يده وهو سي ال صرد وعرف أن الخطية لوا تمتعد لكن اهيمان كشف أمامده 

ومدا  يمدة تمتدع و تدي يع بده عددا  أبددل   . تع و تي سرعان ما يزويأنه تم
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مدن المنطدق أن يختدار  . لكنه اختدار أن ي دف سدي صدف األ ومدع شدع  األ
اد أما هو ساختار باهيمان ال بالمنطق  .اهنسان ما يعود عليه بالمكس  دائم 

 .لقد اختار اإلذمل مع شعب هللا على التمتع الوقتي بالخطية

 قال م لكنو  العالم –ج 

 .«حاسب ا عار المسي  ِغن ى أعهم من خزائن مصر»
كانت  صور الفراعنة سي دل  الو دت مليئدة بدالن ود والسدبائ  الدهبيدة بدي 

ددا مليئددة بددالمجوهرات والتحددف الثمينددة النددادرة أمددا . كانددت  بددور الفراعنددة أيا 
ه ولددم موسدى س دد رسدد  كدي هددده مفادد  أن يتخدد الددر  نصديبه ويخدددم شدعب

 .ي خدا بسرور السنى
 .الكثير من اثبطاي سي الكتا  أصبحوا أبطاال  ثنوم  الوا 

 يوسف قال م لزوجة فوطيفار وانتصر على شهوة الجسد. 

  وأليشااع قااال م لهاادايا نعمااان الساارياني وانتصاار علااى شااهوة

 .العيون

 وموسى قال م لكل ما في العالم وانتصر على تعظم المعيشة. 

 ورفقائاه الحالثاة ومردخااي ويو ناا  دانيآلوا م  كاوآخرون قاال

 المعمدان

موسدددى   الهدددي لندددا الشدددجاعة الروحيدددة لن دددوي مدددثلوم  أحبيييائ  الشيييباب  
اد حسبه باهيمان ال بالعيان وادع عدار المسدي  سدي   .حس  حساب ا صحيح 

 .كفة وخزائن مصر سي الكفة اثخر  ورجحت كفة عار المسي 
ق بددده بعددد  اثلدددم والحرمدددان والتعييدددر مدددن علدددم أنددده سيخسدددر و تي دددا ويلحددد

الناس بسب  ارتباطه بالمسي ؛ سحس  هدا غنى أعهم مدن أعهدم غندى سدي 
 .العالم
 ةألنه كان ينظر إلى المجا ا -د
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   ما هي هذه المجا اة؟ تَُرى
انهددر دلددى موسددى وهددو وا ددف علددى الشدداط  اآلخددر مددن البحددر اثحمددر 

الدددل سيدده غددرق سرعددون وكددي  وي ددود الشددع  سددي ترنيمددة النصددرة سددي الو ددت
 .جيشه

انهر دليده لمدا صدعد دلدى الجبدي ليلخدد لدوحي الشدريعة مدن الدر د ومكد  
هنا  أربعين نوار ا وأربعين لديد  سدي حددي  مسدتمر مدع الدر  ولمدا ندزي كدان 

 .جلد وجوه يلمع
ثم انهر دليه عند موتده عنددما صدعد دلدى الجبدي ودسنده الدر  بنفسدهد ويدا 

سددنة وهددو علددى جبددي التجلددي مددع الددر   2400دليدده بعددد لكددن انهددر . ملإكددرا
 .نفسهد دد هور بمجد مع الر  وكان يتحد  معه
 هذه هي المجا اة التي نظر إليها باإليمان

 . لكي شيو عداه الو دللر  ،عش :أعزائي هي ن وي
 

 

 يشوع -7
 

 
 

 َمْن هو يشوع؟

  َر في الكتاب المقدسهو أول قائد  ربي يُذك. 

 خااال أر  كنعااان ماان جميااع الرجااال الااذين هااو أ ااد اثنااين د

 .خرجوا من أر  مصر
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  ا شخصي ا في العهد هو وا د من قالئل ظهر لهم الرب ظهور 

 .القديم

 أماا أناا وبيتاي فنعباد »: هو صاا ب العباارة الكتابياة الشاهيرة

 «الرب

   هااو الااذي قاااد الشااعب بعااد مااوت موسااى وأدخلهاام إلااى أر

د القااديم  وهااو الساافر وقااد ُكت ااب ساافر باساامه فااي العهاا. كنعااان

الااذي يتصاادر قائمااة األساافار التاريخيااة التااي تصااف تاااريخ 

 .شعب إسرائيل  والتي ترد بعد أسفار موسى الخمسة

  ماان (85:8 88أخبااار األيااام 2)وهااو اباان نااون اباان أليشاامع  

ويُاذكر ألول مارة فاي الكتااب فاي (.  2:23عدد )سبط أفرايم 

.  عب إسارائيلعندما أتى عمااليق و اارب شا( 2:28خروج )

لكن من شاواهد أخارى يمكان أن نتعارف   ونراه كقائد  ربي

 .بشخصيته

*** 

 يشوع الغالم

ويكلكم الرب موسى وجه ا لوجه  كما يكلكم الرجال »

وإذا رجع موسى إلى المحلة كاان خادماه . صا به

« يشوع بن نون الغالم  م يبرح من داخال الخيماة

 (. 22:33خروج )

ا عندما ارتدبط بموسدى رجدي األ العهديم الددل كدان كان يشوا شاب ا صسير  
ومن اثمور الوامة جد ا لكي شا  مذمن يريد أن  . يكبره سن ا وسوم ا واختبار ا

ا يتعل   دا آخدر أكثدر ت ددم  م من الدر  ويتددر  سدي خدمدة الدر  أن يراسدق شخص 
 . م مندده ويتدددر  علددى يديددهعندده روحي ددا وأكثددر خبددرة مندده سددي الخدمددة وأن يددتعل  

 دوسددي الكتددا  أمثلددة كثيددرة لتراسددق الشددبان مددع الشدديوخ ومنوددا أليشددع مددع ديليددا
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 .وتيموثاوس مع بولس
ا لموسى الشيخ  دا ومعاون دا لده-يشوا الشا  كان خادم  وهدده  -كدان مدزم 

دددحبته لموسدددى عل   . تركدددت أعمدددق االنطباعدددات سدددي يشدددوا بعدددد دلددد  متددده سص 
ش  أنوا كانت خدمة  دمته؛ والهكدا بدأ خ . الكثير من طرق األ ومعامدته
دن كي خدمة للر  ن وم بوا سدي بدايدة حياتندا   .بسيطة لكنوا الزمة وأساسية

تذهلنا ثعماي أعهم أعدها الر  لنا بعد دل  سودا الخادم لموسى جاو و ت 
بي هدا الشا  الخادم كان هو نفسه ال ائد   .وصار ال ائد العهيم بعد موسى

ثدددم ل دددد تددددر  علدددى   .سدددي الحدددر  ادددد عمددداليقالحربدددي الددددل  ددداد الشدددع  
الصبر واالنتهارد سوو لم يكن يتر  الخيمة طالما كان موسى مشسوال  داخي 

حيدد  مكددان تد ددي الددر  مددع كددي شددخر -المحلددة؛ وعدددم مسادرتدده الخيمددة 
ترينا أنه كان شاب ا ت ي ا يح  العيش  ريب دا مدن الدر  ويودو   -يريد أن يطلبه

هل ياا د كان مكانه المعتاد هو حي  حاور الر د ل  . الوجود سي حارته

صديقي الشاب مكان  المعتااد هاو مح ار الارب؟ أم أن وجاودك فاي امجتمااع 

ا؟ ا نادر   أمر 

يشوا الخادم   ِبي  أن يلخد مركز ا أ ي من موسى طالما رت  األ أن يكون 
موسددى هددو الشخصددية البددارزة وهددو لددم يشددعر بالادديق دد رأ  أن موسددى هددو 

الدددددل يكلمدددده األد بددددي لمددددا دعددددا األ موسددددى ليعطيدددده لددددوحي الحجددددارة  وحددددده
. س دام موسدى ويشدوا خادمده»: المكتو  عليوا الوصدايا العشدر ي دوي الكتدا 

وكدان علدى  . د صدعد بمفدرده(23:85خدروت )« وصعد موسى دلدى جبدي األ
 .يشوا أن يب ى أسفي الجبي ولم يتاايق يشوا من هدا

وهو أسفي الجبي  ل د  اى أربعين نودار ا  وهي تعلم كم  اى من الو ت
لدم يتبدرم مدن طددوي  . وأربعدين ليلدة سدي انتهدار عدودة موسددى مدن رأس الجبدي

دا مكانده الددل تركده سيده موسدى ربمدا كاندت ستدرة امتحدان  الفترة ولم يتدر  أيا 
دن التلني والصبر من أكثر   .وتدري  له وكان امتحان ا صعب ا لكنه نج  سيه

تدات دليودا الشدبا  دد هدي ادد االنددساا والتودور التدي كثيدر ا الصفات التي يح
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 .ما تهور سي هده المرحلة من العمر
 بار  محَ يشوع الُ 

فقاال . في رفياديم إسرائيلوأتى عماليق و ارب »

انتخاب لناا رجاام  واخارج  اارب : موسى ليشاوع

ففعل يشوع كما قال له موسى ليحارب … عماليق

ماااه بحاااد فهااازم يشاااوع عمااااليق وقو… عمااااليق

 (. 23-2:28خروج )« السيف

ش  أنده اسدترعى انتبداه موسدى حتدى  هنا نر  يشوا الجندل المحار  وال
والمعركدددة ادددد عمددداليق تمثدددي  . فددده باختيدددار الرجددداي وب يدددادتوم للمعركدددةيكلِّ 

بددولس الصدراا الدددل يختبددره كددي مددذمن اددد الشددووات والدددل تصددوره كلمددات 
نما أ وي» 25:4سي غدطية  ثن . بالروف سد ت ك مِّلوا شووة الجسداسلكوا : وا 

الجسد يشتوي اد الروف والدروف ادد الجسددد وهددان ي  داوم أحددهما اآلخدرد 
  . «حتى تفعلون ما ال تريدون

م مددن يشددوا سددي هدددا المو ددف الصددفات الدزمددة للنصددرة ونسددتطيع أن نددتعل  
 :على الجسد

o ه موسددى فددسكيددف يكلِّ  . شدد  أن يشددوا كددان رجددد  ح  ددا ال :الرجولااة
وأ صدد بالرجولدة لديس  . بانتخا  رجايد ما لم يكدن هدو نفسده رجدد  

الت دم سي العمر بي الناوت الروحيد سالشا  يمكنه أن يكون رجد  
ددا  . كددم علددى داتددهددا كددان لدده شددركة مددع الددر  ولدده تدددري  سددي الح  

ددا  . ى مرحلة االنشساي بدلمور العدالم وعاداتده وت اليددهكان  د تخط  
د واددع حياتدده بالتمددام بددين يدددل الددر  وكددم مددن شددبا  سددي كددان  دد

 .الكتا  كانوا رجاال ؛ سيوسف سي شبابه كان رجد  
o ا لدا كان الشخر المناسد   ال :الشجاعة ش  أن يشوا كان شجاع 

وأ صدددد بالشدددجاعة لددديس اسدددتعرا  العاددددت والتددددري  . للمعركدددة
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ر  على الدساا عن النفسد لكن الشجاعة سعدي وكدي شدا  طدائع للد
 سيناي شجاعة هتمام ما يكلفه به الر 

o ل د كان مدرب ا علدى . ل د هزم عماليق بحد السيف :استخدام السيف
والم صدود ( 28:5أسسدس )والسديف هدو كلمدة األ . استعماي السدف

به أن يكون المذمن عارس ا بالكتدا  حتدى يسدتطيع أن يسدتخدم اآليدة 
حيددة وسعكالددة وأماددى  ثن كلمددة األ»المناسددبة سددي الو ددت المناسدد  

دددددد يند وخار دددددة دلدددددى مفدددددرق الدددددنفس والدددددروف  مدددددن كدددددي سددددديف دل ح 
 (.28:5عبرانيين )« والمفاصي والِمخاخد وم ميِّزة أسكار ال ل  ونيكاته

 يشوع القائد

ثدم نددراه كال ائدد العهدديم الدددل  داد الشددع  بعددد مدوت موسددى لدددخوي أر  
 :كنعان وامتدكوا

o النجاح 

ا إنماااا ُكاااْن ُمتشااادك » ا لكاااي تاااتحف ظ  عوتشاااج   د  جاااد 

للعمل  سب كل الشريعة التي أمرك بها موساى 

م تماال عنهااا يمين ااا وم شاامام  لكااي تُفل ااح . عباادي

 (.8:2يشوع )«  يحما تذهب( تنجح)

ف الر  يشوا بلن يتولى مومة  يادة الشع  وعبور بعد موت موسىد كل  
باد لته دزاو هدده  ش  أن يشوا شعر وال . اثردن والدخوي المتد  اثر 

المسددئولية الجديدددةد سوددو يددلتي بعددد موسددى الرجددي العهدديم الدددل لددم ي ددم نبددي 
دا دو طبيعدة رديئدة  مثلهد ثم الشع  الدل ي وم ب يادته شع  كثيدر جدد ا وأيا 

رحلددددة للسايددددة؛ وهدددددا مددددا رآه يشددددوا مددددنوم سددددي تعددددامدتوم مددددع موسددددى خدددددي 
كان عليه أن يعبر بوم نور ل د  !ولية صعبةكم كانت المسذ .  اثربعين سنة
 . بد أن ي ودهم سي حرو  متتالية لطرد اثعداو وامتد  اثر  اثردن؛ وال

دزاو كي هدا كان من الطبيعي أن يبادر دلى دهن يشوا تسداذي عدن دمكانيدة 
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د بددالر  ياددع أمامدده الطريددق الوحيدددد  . نجاحدده سددي هددده المومددة الصددعبة وا 
سودو يوصديه بدلن يادع نصد  . ة اهلويدةللنجاف؛ وهو الطاعة الكلية للشريع

ددا سددفر الشددريعة  ال يبددرف سددفر هددده الشددريعة مددن سمدد د بددي تلوددج »عينيدده دائم 
ثندد  . سيدده نوددار ا ولدديد د لكددي تددتحفه للعمددي حسدد  كددي مددا هددو مكتددو  سيدده

كدان علدى يشدوا  (. 2:2يشدوا )« (تدنج )حينئدو ت صل  طري   وحينئدو ت فلد  
طد بددي أن يتخددده صدددي  ا يومي ددا يسددير معدده كددي ال أن ي ددرأ كتددا  الشددريعة س دد

كان عليه أن يخلق سي نفسه وبيته وشعبه عدادة التلمدي  . صباف وكي مساو
لكن سي ناموس الر  م س ر تهد وسي ناموسه يلوج نوار ا »اليومي سي كلمة األ 

سيكددون كشددجرة مسروسددة عنددد مجددارل الميدداهد التددي ت عطددي ثمرهددا سددي . ولدديد  
 (.5-8:2مزمور )« وكي ما يصنعه ينج . ا ال يدبيأوانهد وور و

ال يمكددن أن نحيددا حيدداة مسدديحية ناجحددة مددا لددم ندددزم  ؛صييدي   الشيياب
ني أسلل . كلمة األ هي تتوق للنجاف سي كي جوان  حيات   هي تشدتاق : وا 

ددددا دهني ددددا وروحي ددددا ونفسددددي ا  ال طريددددق سددددو  كلمددددة األ كيددددف . أن تكددددون ناجح 
ي مسدتمر  ثدم هدي تهدي ب يدة اليدوم متفكدر ا سيمدا  رأتده  ت رأها  هي بتلمي يوم

ددا؛ هددي  وعندددما يصددادس  مو ددف صددع  أو يكددون عليدد  أن تتخددد  ددرار ا حرج 
ِدا يشدوا مدن   تبح  عن اهرشاد والوداية سي كلمة األ  سي دحد المرات خ 
سلخدد الرجداي مدن زادهدمد »جماعة ي دْدع ْون الجبعدونيين ثنده لدم يستشدر الدر  

؛ وهددا مدا نتعدر  لده عنددما نعتمدد (25:2يشدوا )« لدر  لدم يسدللواومن سم ا
 .على حكمتنا وأسكارنا وال نستشير الر د سةننا البد وأن نصا  بالفشي

 ظهور الرب وتأثيره

 بددي أن ي ْ ددِدم يشددوا علددى المو عددة الحربيددة اثولددىد وهددي أريحددا بلسددوارها 
 :الحصينة؛ هور له الر 

ا أناه رفاع عينياه و دث لما كان يشوع عند أريح»

ونظاار  وإذا برجاال واقااف قُبالتااه  وساايفه مساالولن 



 38 

هاال لنااا أناات أو : فسااار يشااوع إليااه وقااال لااه. بيااده

. كااال  باال أنااا رئاايا ُجنااد الاارب: فقااال. ألعاادائنا؟

 (. 24-23:4يشوع )« اآلن أتيت

يبدددو أن يشدددوا كددان يستكشدددف هدددا الحصدددن المنيددع ليرسدددم خطددة حربيدددة 
ش  أنده كدان متلكدد ا  ال . ال ائد وكان هدا واجبه مناسبة لمواجمته؛ كان هو

. من أن الر  سدوف ي دف بجانبدهد ولكدن هددا لدم يمنعده مدن أن يدذدل واجبده
دن اعتمادندددا علدددى الدددر  ال يمنعندددا مدددن ال يدددام بواجباتندددا واسدددتخدام الوسدددائي 

 .المواوعة بين أيدينا
ًً كددان رجدددد    سوددو الددددل رأ  الدددر  سددي صدددورة رجدددي يمسددد . ح  دددا ءمممج 

ال ي ف دنسدان سدي »: ل د كان له وعد الر  . سيف ا بيدهد سلم يرتعد أو يور 
وهددا هددو يواددع تحددت االمتحددان؛  (. 4:2يشددوا )« وجودد  كددي أيددام حياتدد 

؛ سلددم م،مدلًع لكنده مدن الناحيدة اثخدر  لدم يكدن  . ست ددم نحدو الرجدي بشدجاعة
ي لندا هد»: يستي سيفه ولم يدخي مع الرجي سي صراا؛ بي صار دليده وسدلله

ا س دط؛ بدي . «أنت أو ثعدائنا  دا وك ًمم لم يكدن شدجاع  واكتشدف يشدوا . أيا 
نددد الددر »أن الرجددي لدديس مجددرد دنسددان بددي هددو الددر  نفسدده    .«أنددا رئدديس ج 

لكدددن لمددددادا هودددر الددددر  سدددي هددددده الصددددورة  لدددي علن أندددده هدددو ال ائددددد الح ي ددددي 
البدايددة؛  هددو الدددل يرسددم الخطددة الحربيددةد وهددو الدددل يحدددد ميعدداد . للمعركددة

 .ث ود المعركة« اآلن أتيت»
  فسااقط يشااوع علااى وجهااه إلااى األر  وسااجد»

 «؟بماذا يكلم سيدي عبده: له وقال

 .  مم مًج  ل هًم ل د كان رجدد  . أدر  أنه أمام الر  الدل يليق به السجود
د طلدد  . ثددم أخددد المركددز الصددحي  أمددام الددر ؛ انتهددار درشدداده وتعليماتدده وا 

 درك ا أنده سدي محادر الدر  الع نعله من رجله سعي دلد  م دالر  منه أن يخل
بعاد أل أثر للد    .رنس والش  بد من ال داسة وا 

 اإليمان
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لمع اهيمان سي يشدوا سدي موا دف كثيدرةد وأ صدد بده الث دة سدي  ددرة الدر  
كانت الصدعا  والتحدديات ت دف  . وعدم الش  سيه

اد سواجووا وتسل  عليوا باهيمان  .أمامه دائم 
يشدددوا )نددددما جددداو بالشدددع  أمدددام نودددر اثردن ع
ددداد عدددرف أن ( 3 5 وهدددو ممتلددد  دلدددى شدددواطئه تمام 

لددم يكددن .  الددر  سدديمكنوم مددن العبددور سيدده بمعجددزة
سدددي دلددد  غرابدددة بالنسدددبة لددده؛ س دددد عبدددر  دددبد د وهدددو 
شددددا  صددددسيرد البحددددر اثحمددددر وراو موسددددى ورأ  

سدددداأل نفسدددده ب درتدددده سدددديهور سددددي دلدددد  .  المعجددددزة
ثددم أمددام أسددوار .  د  أو ددف الددر  الميدداه المندسعددة ونشددف النوددروسعدد. المو ددف

أخددد الخطددة مددن الددر د ودار هددو والكونددة ( 5يشددوا )أريحددا العاليددة الاددخمة 
ددا كمددا أمددره الددر ؛ مدددرك ا ومو ن ددا أن اثسددوار ستسدد ط  والجدديش حولودداد تمام 

وباهيمددان سدد طت أسددوار أريحددا بعدددما طيددف حولوددا »ب دددرة الددر ؛ ومكتددو  
 (.30:22عبرانيين )« ة أيامسبع

كان له ث ة عهيمدة سدي ( 20يشوا )ثم عندما حار  خمسة ملو  أعداو 
ى أن ال تسر  الشمس سي ميعادها ويستمر ندور النودار الر ؛ حتى أنه صل  

 :حتى ينتصر سي المعركةد وأجا  الر  طلبته وشجع ديمانه
فوقفااات الشاااما فاااي كباااد الساااماذ ولااام تعجااال »

امال ولام يكان محال ذلا  الياوم للغروب نحاو ياوم ك

قبلااه وم بعااده ساامع فيااه الاارب صااوت إنسااان ألن 

 23:20يشااااوع )« الااارب  ااااارب عااان إساااارائيل

 (.25و

*** 
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 كالب -8
 

 
 
 ا ا الارب »: الرجل الذي ات بَع الرب تمام  وأما أنا فات بَعُت تمام 

 (.2:25يشوع )« إلهي

 عباادي كالااب وأمااا »: الرجاال الااذي كاناات معااه روح أخاارى

ااا   فماان أجاال أنااه كاناات معااه روح أخاارى  وقااد ات بَعنااي تمام 

عادد )« أُدخله إلى األر  التي ذهاب إليهاا  و رعاه يرثهاا
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85:25.) 

  المحاااارب العجاااو  الاااذي  اااارب وانتصااار وهاااو فاااي سااان

. فها أناا الياوم ابان خماا وثماانين سانة»الخامسة والحمانين 

ا كما في يوم أرسل كما كانت . ني موسىفلم أ ل اليوم ُمتشدد 

« قوتي  ينئذ   هكذا قوتي اآلن للحارب وللخاروج وللادخول

 (.22و 20:25يشوع )

كال  بن يفنة هو وكيي يشدوا بدن ندوند و دد كاندا همدا الدرجلين الوحيددين 
اللددين دخدد أر  كنعددان مدن جميددع الرجداي الددين خرجددوا مدن أر  مصددر 

سي الصحراو لسب  عدم جميع الرجاي ماتوا  . من ابن عشرين سنة سصاعد ا
تصددددي وم كددددم الدددر د أمدددا كالددد  ويشدددوا س دددد دخدددد اثر  دد آمندددا بكددددم 

وسدي  23و25 أصدحاحيو صدة كالد  الشدي ة وردت سدي سدفر العددد   .الر 
 .24 و25 أصحاحي سفر يشوا 

*** 
 ؟الروح األخرى وما هي

عندما وصي الشع  دلى مشارف أر  الموعد أرسي موسى اثندي عشدر 
وبعدد أربعدين   (.23عدد )شع  دسرائيي الستكشاف أر  كنعان  رجد  من

ددا رجددع الرجدداي و ددد ان سددموا دلددى سددري ين  وكددانوا عشددرةد  «سريددق اثغلبيددة»يوم 
اثغلبيدة أعلندوا أن الشدع  . وكانا اثنين هما كال  ويشوا« وسريق اث لية»و

  :ال يمكنه امتد  اثر  رغم أنوا جيدة جد ا
يهااا لنتجسسااها هااي أر  األر  التااي مررنااا ف»

تأكل سكانها  وجميع الشعب الذي رأينا فيها أُناس 

وقد رأينا هناك الجبابرة  بناي عناا  . طوال القامة

فكنا فاي أعينناا كاالجراد  وهكاذا كناا . من الجبابرة

 (.83و 88:28عدد )« في أعينهم
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 :أما كال  س د و ف اد التيار وأعلن
« عليهاااا إنناااا نصاااعد ونمتلكهاااا ألنناااا قاااادرون» 

(30:23.) 

لم ي ِعد الر  الشع  بامتد   أ.   ل  كال  بالث ة سي مواعيد الر  امت 
ر كالدد ؛ وث تدده سددي هكدددا سك دد  لدديس هددو  ددادر علددى تنفيددد كدمدده  اثر   أ

الر  أعطته الشجاعة حتى ال ين اد لرأل اثغلبيةد بي تمسد  بدالر  بةيمدان 
الددد  ومعددده يشدددوا للدددرجم لدددوال ونتيجدددة لددددل  تعدددر  ك . عهددديم أمدددام الجميدددع

مدددا أروا دلددد  المو دددف البطدددولي؛ أن ي دددف  . تددددخي الدددر  الفدددورل هن ادهمدددا
مدا أ دي الددين يفعلدون . اهنسان سي جان  الر  ولو بمفدرده وال يسداير التيدار

 .مثي هدا؛ هذالو هم الرجاي بمعنى الكلمة
كلده  ل دد أادحى العدالم’’ : يي للبطي أثناسيوس الددل  داوم بدعدة أريدوس

والعدددالم جددداليليو أجبدددروه أن يركدددع   .‘‘وأندددا ادددد العدددالم’’: سلجدددا  ‘‘"ادددد 
ا وهو ي ويوي وي دن اثر  مستو   . ‘‘لكنودا كرويدة’’: يةد سركع و ام صارخ 

أمددددا مددددارتن لددددوثر س ددددد تعددددر  ثكبددددر محاكمددددة سددددي التدددداريخ دد و ددددف أمددددام 
 ددا د  مددام عدددد مددن ال ادداة يتجدداوز المددائتياهمبراطددور شدداري الخددامس وأ

 !!‘‘األ هنا أ ف وال أسعي غير دل  وليعنِّي’’: وصاف صيحته العهيمة
هددي نسدداير التيددار أم نسددير اددده  هددي ننجددرف مددع العددالم أم نثبددت اددد 

 الخطية والفساد وعدم اهيمان 
 اإليمان وتحدي الصعاب

كانوا طواي ال امةد  . كان بنو عناق مسيطرين على اثر  الموعود بوا
هم يبع  الرع  سي ال لو ؛ سكيف نهدر دلديوم كالد   وكيدف مخيفيند منهر 

 اعتبر هده الع بة ال ائمة أمام الشع  
 لنتجسساااها  األر  األر  التاااي مررناااا فيهاااا»

ا   ا جاد  ار بناا الارب يُادخلنا إلاى هاذه جيدة جاد  إن سُّ
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إنمااا م تتمااردوا علااى … األر  ويعطينااا إياهااا

. نااخبز وم تخافوا من شعب األر  ألنهم  الرب

« م تخااافوهم. قااد  ال عاانهم ظلهاام  والاارب معنااا

 (.2-8:25عدد )

 :م ظ ما يقوله عنهم

o « ُكدان متي ن دا مدن   .  عليوداأل هم السنيمدة التدي سدنتسد   :«بزناهم خ
دا دزاو  . صرة عليومد ثم اعتبرهم كدالخبز ل كديالن   أال ندتعلم درس دا هام 

بوا سي طري نا حتدى الصعا  التي ت ابلنا سي الحياة  دن الر  يسم  
سالصددعا  ت ودنددا دلددى االلتجدداو للددر  أكثددر والتمسدد   .   عليوددانتسددد  

ددداد وهددددا بمثابدددة طعدددام لندددا يزودندددا بالطا دددة  بمواعيدددده والتعلدددق بددده تمام 
 .دنوا سرصة جيدة لت وية اهيمان. الروحية

o «عنددما نمتلد  ث دة سدي .  أل اختفدوا وتدشدوا :«قد  ال عنهم ظلهم
لكددددن تحويددددي .  عا  أمامنددددا دد نددددر  الددددر  معندددداالددددر  تدددددو  الصدددد

النهددر عددن الددر  يددذدل دلددى الشددعور باددخامة المشددكلة ستبدددو أكبددر 
 .من حجموا الح ي ي

د وي ددوي «ال بال ددرة وال بدال وةد بددي بروحدي  داي ر  الجندود»: ي دوي الدر 
ددْن أنددت أيوددا الجبددي العهدديم  أمددام زربابددي تصددير سددود  »: اهيمددان زكريددا )« م 
 .(8و 5:5

 (12:11يشوا )  الحرب واممتالك
حار  كال  وهو سي سن الخامسة والثمدانين ليمتلد  الميدرا  الددل وعدده 

دنددده يمثدددي البركدددات  ومدددا معندددى الميدددرا  لندددا . بددده الدددر  علدددى لسدددان موسدددى
مبددار  األ أبددو ربنددا »الروحيددة التددي مددن حددق كددي المددذمنين أن يتمتعددوا بوددا 

« ة روحيددة سددي السددماويات سددي المسددي يسددوا المسددي د الدددل باركنددا بكددي بركدد
سكددي مددا تمتددع بدده المسددي  عندددما كددان علددى اثر  لنددا أن (.  3:2أسسددس )
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وكمددا حددار  كالدد  ليمتلدد د   .لددخد… السدددمد الفددرفد محبددة اآل : نتمتددع بدده
ددا يجدد  أن نحددار  لكددن حرب ددا روحيددة   سددةن مصددارعتنا ليسددت مددع »نحددن أيا 

ر الروحيددة سددي مددع أجندداد الش دد… دم ولحددمد بددي مددع الرذسدداود مددع السدددطين
دبلدددديس يريددددد دعا تنددددا عددددن الت دددددم الروحدددديد   (.28:5أسسددددس )« السددددماويات

لدددا . ويحدداوي بكددي الطددرق منعنددا مددن امددتد  مددا لنددا سددي المسددي  والتمتددع بدده
وطدرد منودا اثعدداو « حبدرون»امتلد  كالد  . البد من أن ن داوم حتدى نتمتدع

وكاندددت ت دددع أعلدددى  "دركة أو رس دددةشددد: "وحبدددرون تعندددي.  بندددي عنددداق الثدثدددة
الجبيد وهي تمثي شركة المذمن مدع الدر  التدي هدي المصددر الوحيدد للسندى 

أمددا شددركتنا نحددن سوددي مددع اآل  ومددع ابندده يسددوا »الروحددي والفددرف الح ي ددي 
 (.5و 3:2يوحنا 2)« ونكت  دليكم هدا لكي يكون سرحكم كامد  . المسي 

*** 

 
 

 

 

 

 جدعون -9
 

 
 

هاو قائاد أغارب معركاة عرفهاا التااريخخ اساتُخدمت هال تعلام َماْن 

 فيها أعجب األسلحة على مر العصور؟

اثصدحاحات )دنه أحد  ااة شع  دسدرائيي المددكورين سدي سدفر ال اداة 
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وهدددو واحدددد مدددن أبطددداي اهيمدددان المدوندددة أسدددماذهم سدددي لوحدددة شدددرف  (. 5-2
 (.38:22عبرانيين )اثبطاي بالعود الجديد 

 .جدعون: إنه 

 و؟َمْن ه

. هدو جدددعون بددن يددوآش اثبيعددزرلد مددن سددبط منسددى مددن شددع  دسددرائيي
عاش سي أيام تعتبر أهلم الفتدرات سدي تداريخ . وهو االبن اثصسر سي أسرته

شعبهد حتى أن أباه كان واحد ا من أكبر عبدة اثوثدان سدي المديندةد بدي كدان 
ولسددب  شددر الشددع  دسعوددم ! هنددا  مدددب  للبعددي سددي البيددت الدددل يعدديش سيدده

 :الر  ليد المديانيين لمدة سبع سنواتد سلدلوهم جد ا وأس روهم للساية
علاايهم   …إذا  رع إساارائيل  كااان يصااعد المااديانيون»

وم يتركااون  …وينزلااون علاايهم ويُتلفااون غلااة األر 

ا ا وم  مياار  ااا وم بقاار  « إلساارائيل قااوت الحياااة  وم غنم 

 (.5-3:5ق اة )

 !!لصعبة عاش جدعونس ر وجوا ومدلة؛ سي هده اثيام ا 
 جب ار البأس

هور مد  الر  لجدعون وهو مختب  سي معصدرة العند  الموجدودة سدي 
عمليددة )عفددرة التددي ليددوآش اثبيعددزرلد وكددان سددي دلدد  الو ددت يخددبط حنطددة 

ليوربوددا مددن المددديانيين؛ وتحددد  ( سصددي حبددو  ال مدد  عددن ال شددرة الخارجيددة
 :تخلير الشع  من اثعداوعه سيه ودعاه لل يام بمومة معه حديث ا شج  
التفت إلياه الارب ف… الرب مع  يا جبار البأس »

مان كاف  إسرائيلص اذهب بقوت  هذه وخلك  :وقال

إناي أكاون  :فقال لاه الارب… أما أرسلت ؟. مديان

ع ) .«وست اارب المااديانيين كرجاال وا ااد  معاا 

22- 25.) 
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ال سلين  و  لم يكن جدعون جب   رة  وأيدن ثروتده اتده الجب دار بلس سي داتهد وا 
ددا عادي دداد وأكثددر مددن دلدد  كددان بطبيعتدده يميددي للخددوف ! العهيمددة  كددان شخص 

كان خائف ا مدن اثعدداو لددا اختبدل سدي المعصدرة وهدو يخدبط الحنطدة   .والش 
: بعددد أن تحددد  الددر  معددده تشددك  سددي ح ي دددة شخصدده س دداي لددده  (.22ا )
ي  الر  الت دمدة وبعد أن   بِ  (. 28ا )« اصنع لي عدمة أن  أنت تكلمني»

 التي عملوا واختفى عن عينيه خاف جد ا وهن أنه سيموت 
ألناي قاد رأيات ! آه يا سيدي الرب: فقال جدعون»

 (. 88ع )« مالك الرب وجه ا لوجه

وأخيددر ا بعددد كددي التلكيدددات والتشددجيعات التددي  دددموا لدده الددر  طلدد  مندده 
 (. 50-35ا )عدمة أنه سيعطيه النصرد وكرر الطل  مرة أخر  

وعلددى الددرغم مددن كددي دلدد  س ددد  صددد األ أن يسددتخدمه ويجعددي مندده بطددد  
 .عهيم ا

أال تددددر  سددددي هدددددا نعمددددة األ السنيددددة؛ سوددددو يريددددد أن  صييييدي   الشيييياب؛
يستخدمنا رغم كي ما سينا من ن ائر وعوائق  ربما أندت تعداني مدن الخجدي 

  أو الخوف أو الش د ربما هننت أن  ال تصل  لخدمدة الدر  وأن شخصديت
كدد يدا عزيدزل؛ سدالر  ي س در ! ال تذهل  لدل  وتو عت أن غير  أسادي مند 

سوددددا هددددو . أن يسددددتخدم أاددددعف اثوانددددي وأبسددددط اثشددددياو وأ ددددي اثشددددخار
يستخدم جدعوند اثصسر سي أسرته والدل يعاني من الخوفد و د ح ق به 

أبدددواق وجدددرار سارغدددة ومصدددابي  : نصدددرة عهيمدددة بواسدددطة أسدددلحة مدددا أتفوودددا
د ومنساس ب در سدي (5خروت )و د سبق واستخدم عصا موسى  (. 8 ااة )

ددا دهنددة زيددت عنددد أرملددة (32:3 ادداة )يددد شددمجر بددن عندداة  د واسددتخدم أيا 
د ولعل  تعرف المعجزة التي سيودا أشدبع المسدي  الجمدوا بخمسدة (5ملو  8)

 (.5يوحنا )أرغفة شعير وسمكتين كانت بيد غدم صسير 
 خبط الحنطة



 55 

ددا عندددما جدداو مددد  ا لددر  لجدددعون لددم يجددده مسددترخي ا سددي مكاندده أو نائم 
وأسددتطيع أن أر  سيدده شدداب ا نشددط ا ي ددوم . علددى سددريرهد بددي كددان يخددبط حنطددة

واأل يح  العامي النشيط . بعمله موما كان شا  ا وموما كلفه من جود وتع 
 (.22-5:5أمثاي )ويحرانا على تجن  الكسي 

كلمدة األ ودراسدتواد وهددا هدو وخبط الحنطة هدو صدورة رائعدة للتلمدي سدي 
ال ءمممي   جاج،ممم  . المذهدددي اثوي للشدددا  الددددل يشدددتاق أن يسدددتخدمه الدددر 

ال مجددرد  ددراوة سددطحية  هخدمممة  همم   مثممع أن ،عكمما ًلمم  د  سممة كلمتممه 
سريعةد بي تلمد  هادئ ا ودراسة عمي ة سيواد حتى نشبع نحن ثم يكون عنددنا 

 .ما ن دمه لآلخرين
يكدددددن عنددددددد  حصددددديلة مددددددن اآليدددددات الكتابيددددددة  صددددددي ي الشدددددا ؛ ددا لددددددم

والمواوعات الدراسيةد سكيف يمكن  أن تتحد  مدع اآلخدرين عدن المسدي   
وأند  مندد الطفوليدة »أو كيف تستطيع أن ت وم بخدمة أطفاي مدارس اثحد  

ددد  للخددددرد باهيمدددان الددددل سدددي  كِّم  تعدددرف الكتددد  الم دسدددةد ال دددادرة أن ت ح 
ى بدده مددن األد وندداسع للتعلدديم والتددوبيخد  كددي الكتددا  هددو. المسددي  يسددوا مددوح 

هكمي  كمم ن إ،سم ن  م كمم ماًل  م تلهًبم  هكممع للت دويم والتلديد  الددل سددي البدرد 
 (.28-24:3تيموثاوس 8) «ًمع ص هح

هددي تشددتاق أن يسددتخدم  الددر   هددي تتددوق أن تكددون دندداو  ناسع ددا للسدديد  
 . ه جع  هني  ستخدمه  ممثي جدعون 

دلددددى جدددددعون سوجدددده يخددددبط حنطددددة لكدددي يوربوددددا مددددن  أتدددى مددددد  الدددر 
ولدم يكدن جددعون غيدر  . كان الشع  يعداني مدن مجاعدة رهيبدة . المديانيين

وهددده صددورة  . مبددايو بمددا يحددد ؛ لدددا أصددر علددى دعددداد الطعددام لدده وهخوتدده
ددددا لنفسدددده  رائعددددة للشددددا  الدددددل يدددددرس كلمددددة األ باجتوددددادد ليجددددد سيوددددا طعام 

ا  ادا تصف هدا الرجي الدل استخدمه الر  ولكن بم. ولآلخرين أيا 
 مشغول بحالة الشعب
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ومددددع أن هددددده  . «ار البدددلسالددددر  معددد  يددددا جب دددد»:  ددداي لدددده مدددد  الددددر 
الكلمات توحي بلهمية شخصيتهد دال أنه كدان مشدسوال  بمدا يحدد  حولده ومدا 

ال سلمددددادا وصددددلوا لوددددده  . وصددددي دليدددده الشددددع  أدر  أن الددددر   ددددد تددددركومد وا 
كدددي هدددده  وأيدددن كدددي  أصممم بت، سلمدددادا  مع،ممم ددا كدددان الدددر  »: المدلدددة؛ سسدددلي

. لدم يرككدز التفكيدر سدي نفسدهد بدي سدي شدعبه« عجائبه التي أخبرنا بوا آباذنا 
 .الحالة ويشعر بالحاجة   ىهده صفة هامة لمن يستخدمه الر د سوو 

 يعرف  قيقة نفسه

اذهاااب بقوتااا  هاااذه  :التفااات إلياااه الااارب وقاااالف»

أسااأل  يااا ساايدي  : لااه فقااال …إساارائيلص وخلكاا

ل ى فاي  بماذا أَُخلكص إسرائيل؟ ها عشيرتي هي الاذُّ

 . «منسى  وأنا األصغر في بيت أبي

ددا أندده اثصددسر واثاددعفد ولددم يكددن يشددعر بليددة  كددان جدددعون يعلددم تمام 
دا مثلده هددده  . كفداوة سدي نفسده للعمديد ولدم يكدن يتو دع أن األ يسدتخدم شخص 

كثيدددرون مدددن . نسدددان يعدددرف  ددددر نفسدددهصدددفة رائعدددة سدددي جددددعون وسدددي كدددي د
الشددبا  يم هددم الشددعور بال دددرة علددى انجدداز خدددمات روحيددةد ويعتددزون جددد ا 

ددا أاددعف اثوانددي؛   .بةمكانيدداتوم وطا دداتوم للعمددي دال أن الددر  يسددتخدم دائم 
 :لدا شجعه الر   ائد  . حتى ي هِور  وته سيوم

إنااي أكااون معاا   وست اارب المااديانيين كرجاال »

 .«وا د

 ر  ق هللا في  ياتهدك يُق

السدددم »: تح ددق جدددعون مددن هوددور الددر  لددهد وسددمع كلماتدده المشددجعة
ا للدددر  ىسكددان أوي مدددا سعلددده أنددده بندد . «ال تمدددوت. ال تخدددف. لدد  لدددم . مددددبح 

دا يادع . يندسع للعمي مباشدرةد لكنده رجدع بالشدكر للدر  أوال   وهندا ندر  شخص 
ركددة؛ أل السددجود أوال  ثدددم اثمددور سددي ترتيبوددا الصددحي ؛ المددددب  أوال  ثددم المع
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صدددي يد . الخدمددةد دعطدداو الددر  نصدديبه أوال  ثددم االهتمددام بالخدمددة للنفددوس
 هي تعلمت هدا الترتي  

 لفةطيع مهما كانت الكُ مُ 

طلدد  الددر  مددن جدددعون أن يودددم مدددب  الددوثن الخددار بلبيددهد وأن يبنددي 
ا آخر للر   :اوعلى الرغم من صعوبة اثمر دال أنه أطاا تمام  . مدبح 

فأخااذ معااه رجااال ماان عبيااده وعماال كمااا كلمااه »

وإذ كان يخاف من بيت أبيه أن يعمل ذلا  .  الرب

ا  فعمله ليال    . «نهار 

لددم يتددردد جدددعون سددي دطاعددة الددر د رغددم خوسدده مددن الندداسد ولددم يتراجددع 
وهدددا درس هددام  . عددن تطويددر بيتدده مددن العبددادة الوثنيددة رغددم صددعوبة اثمددر

بد من تطوير حياتنا من كي ما يدنس  نا الر  الس بي أن يستخدم . لكي منا
دن الصدددنم هدددو كدددي مدددا . بدددد مدددن ال اددداو علدددى اثصدددنام الجسدددد والدددروفد ال

أيوا اثوالدد احفهوا »: يختلس مكان المسي  سي ال ل د لدا لنصسي للوصية
 (.82:4يوحنا 2)« أنفسكم من اثصنام
 أسلحة المعركة

وكانددت الخطددة  . سارغددة ومصددابي  اسددتخدم جدددعون وجنددوده أبوا  ددا وجددرار ا
وبودددده الوسددديلة  . أن يادددربوا بددداثبواق ويكسدددروا الجدددرار ستاددديو المصدددابي 

اكدرز »اثبدواق تمثدي المنداداة بكلمدة األ والكدرازة بودا  . ه زم جديش المدديانيين
تيموثدداوس 8)« اعكددف علددى دلدد  سددي و ددت مناسدد  وغيددر مناسدد . بالكلمددة
لندددا هددددا الكندددز سدددي أوان »ادنا الطبيعيدددة والجدددرار الفارغدددة تمثدددي أجسددد(. 8:5

وتكسددير الجددرار يعنددي اآلالم التددي يسددم  بوددا  (. 8:5كورنثددوس 8)« خزسيددة
. الدددددر  لندددددا حتدددددى يشدددددعرنا بادددددعفناد وأنندددددا ال شددددديود سنعتمدددددد عليددددده كليدددددة

والمصددابي د أل الشددعدت المادديئةد تمثددي حيدداة يسددوا سينددا؛ سعندددما تنكسددر 
لجسدد كدي حدين دماتدة الدر  يسدواد لكدي حداملين سدي ا»الجرار يايو النور 
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ا سي جسدنا  (.20:5كورنثوس 8)« ت هو ر حياة يسوا أيا 
 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 قَنَا حنئيل بن عُ  -11
 

 
 

 شخص غير مشهور بين شخصيات العهد القديم. 

  ُذكر اسمه مرتين فقط فاي السافر الاذي ياتكل م عان أردأ فتارة

 .في تاريخ شعب إسرائيل
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 قامه هللا ليخلص بني إسرائيل من عبوديتهمهو أول قا   أ. 

؛ كمدا أ شدير 2:3 22د 23:2سدي سدفر ال اداة    ن دازبن  ع ثنيئيين رأ عن 
ددا سددي سددفر يشددوا  وهددو أوي  ددا و سددي سلسددلة ال ادداة  (. 28:24)دليدده أيا 
ورغددم أندده ي كتدد  عندده عددددان س ددط سددي سددفر  . المدددكورين سددي سددفر ال ادداة
 .دروس ا كثيرةال ااة دال أننا نتعلم منه 

 أيام رديئة

سددي أيددام صددعبة للسايددة؛ دد كددان شددع  دسددرائيي مسددتعبد ا  ع ثنيئيدديعدداش 
وي ددددم لندددا الكتدددا  وصدددف ا د ي  دددا لحالدددة الشدددع  سدددي . ثعدددداو نوبدددوهم وأدلدددوهم

 :من سفر ال ااة 8و3أصحاحي 
o   مارسدات الشدريرة التدي مدوا مدنوم الم  سكنوا وسط الشعو  الوثنية وتعل

 .تسيه الر 
o صاهروا اثشرار ودخلوا سي عد ات الزوات معوم. 
o عمي بنو دسرائيي الشر سي عيني الر  ونسوا الر  دلووم. 

م منه دنه عندما تتحوي  لوبنا عن الر  هدا الوصف لشع  دسرائيي نتعل  
 .يسوا المسي  ونتعلق بلل شيو آخر سةننا نكون على حاسة خطر عهيم

  وهل توجد أوثان هذه األيام؟
دنده كدي . دن الوثن هو كي مدا يلخدد مكدان المسدي  سدي  لد  المدذمن نعمد

 ددد يكددون صدددي  ا أو  . شدديو أو شددخر يتعلددق بدده ال لدد  أكثددر مددن المسددي 
 ددد يكددون النجدداف سددي الحيدداة أو  . صدددي ةد  ددد يكددون الطمددع أو محبددة المدداي

 أحبائي  د نكون مولعين بمشاهدة البرامج التليفزيونيةد أو  د نتعلدق . الشورة
لننتبده لدئد تسدل  هدده اثشدياو مكاندة المسدي   . بوواية أو حتى بتسلية بريئة

سي الحياة؛ سنومي  راوة الكتا د ونتر  حادور االجتماعداتد ونف دد الشدوية 
للصدةد ونستسني عن معاشرة المذمنين؛ وتكون النتيجة أن ندخي تحت نير 
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ل  نتزوت منوم؛ وسدي مع غير المذمنيند ونتعلم لسة أهي العالمد وربما بعد د
 .النواية نف د شوادتنا للمسي 

يوحنا 2)« أيوا اثوالد احفهوا أنفسكم من اثصنام»: لدل  يحدرنا الكتا 
82:4.) 

 بطل وانتصارات

ل ددد  . عدداش سددي أيددام شددريرة للسايددة دال أندده لددم يتددلثر بوددا ع ثنيئيدديرغددم أن 
ولدم يسداير اآلخدرين سدي س ا للر  سلم ينجدرف مدع التيدار كان شاب ا مذمن ا مكر  

 .شرورهم
لده مدن اسدم  ويدا . «الرجي ال دول»أو « أسد األ» :معناها ع ثنيئييوكلمة 

اثسدددد »لددديس هدددو ملددد  السابدددة   ساثسدددد يتميدددز بدددال وة والشدددجاعةد أ . جميدددي
وهكددددا كدددان  (. 30:30أمثددداي )« جبدددار الوحدددوشد وال يرجدددع مدددن  ددددام أحدددد

 (.2:28أخبار اثيام 2)« وجوهوم كوجوه اثسود»أبطاي داود 
حارب دا ح دق انتصدار ا  اادي ا للشدع  كدان بطدد  م   ع ثنيئييو بي أن يصب  

وامتلكوا وحدوي اسدموا «  رية سفر»سل د انتصر على مدينة تسمى  . عهيم ا
 .«دبير»دلى 
مندا وهددا يعلِّ  . أ دواال   :تعندي« دبير»مدينة الكتا د و :تعني«  رية سفر»

أل   .بددددد أوال  أن يمتلدددد  الكتددددا  د  للددددر د الأندددده لكددددي يصددددب  الشددددا  بطدددد
سعندددما يحدد  الشددا  الكتددا  الم دددس   .دنددي أ صددد الكتددا  الم دددس! كتددا  

وي رأه متلمد  بروف الصدةد ويخصر و ت ا كاسي ا لدراسته؛ سحينئد سيكتشدف 
كلمددددة األ الحيددددة والفعالددددة »د دندددده «أ ددددواي األ»أندددده لدددديس مجددددرد كتددددا  لكندددده 

 .«سيف دل حدين واثماى من كي
هي يحتي الكتا  الم دس المكانة اثولى سي  راوات    صدي   الشاب؛

ا لتصب  بطد  ولتنتصر على الشيطان سو  أن تثبت سيد   ال طريق صحيح 
ددا  كتبددت دلدديكم أيوددا اثحدددا د ثنكددم أ ويدداود »كلمددة األ وأن تلوددج سيوددا دائم 
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 (.25:8حنا يو 2)« وكلمة األ ثابتة سيكمد و د غلبتم الشرير
 تخليص الشعب

ر الشددددع  مددددن كوشددددان رشددددعتايم ملدددد  آرام لدددديخلِّ  ع ثنيئيدددديأ ددددام الددددر  
 . النوريند الدل استعبد الشع  ثماني سنين
 َمْن هو هذا الشخص؟ وماذا يمحل؟ 

كوشدددان تعندددي سدددواد اد رشدددعتايم تعندددي شدددر ا ماددداعف اد وآرام النودددرين هدددي 
آرام تمثدي . عوه األ للخدروت منوداالمنط ة التي عداش سيودا دبدراهيم  بدي أن يدد

وال أ صددد بالعددالم الطبيعددة الجميلددة التددي خل وددا األ  . العددالم الحااددر الشددرير
لكددن أ صددد بدده النهددام الشددرير الدددل أوجددده الشدديطان بددين الندداس ليبعدددهم بدده 

شووة الجسد وشووة العيون »وهدا النهام ي وم على ثدثة عناصر  . عن األ
ا كوشددان رشددعتايم سوددو يمثددي دبلدديسد سددلطان الهلمددة وأمدد« وتعهددم المعيشددة

لده هددا الددهر أعدداو المدذمن والعدالم هدو أحدد  . الدل هو رئيس هددا العدالم وا 
أمددا تعلمددون أن »: وهددو عدددو خطيددر جددد ا و ددد حدددرنا الكتددا   ددائد  .  الثدثددة

والرسدددوي يوحندددا يوجددده اثحددددا  (.  5:5يع دددو  )« محبدددة العدددالم عدددداوة أل 
دن أحد  أحدد العدالم . ال تحبوا العالم وال اثشياو التي سي العالم» (:الشبا )

 (.24:8يوحنا 2)« سليست سيه محبة اآل 
صدورة جميلدة للشددا  المدذمن الددل لده الشدركة مددع األ    ن دازبدن  ع ثنيئيديو 

ويتمتددع بالشددبع الح ي ددي سددي ال ددر  منددهد لدددا سوددو يسددتطيع أن يسلدد  العددالم 
ا ب وة الر  أن ين د غيره من المذمنين ويخلصدوم بي يستطيع أيا  . باهيمان

 .من محبة العالم ومن الروف العالمية
سدددين حدددان الو دددت الددددل سيددده ت ددددمون دواتكدددم ألد مكر   أحبيييائ  الشيييباب

بدن  ع ثنيئييأال تشتا ون للبطولة والنصرة مثي  . أجسادكم وأرواحكم له وحده
    ن از
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 شمشون -11
 

 
 

 (.  25-23ق اة )آخر قا   يُذكر في سفر الق اة  هو 

  وهاو أ اد أبطاال اإليماان المااذكورين فاي ساحابة الشاهود فااي

 (. 22عبرانيين )رسالة العبرانيين 
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  كما أنه أ د األسماذ المعروفة التي اشتهرت باالقوة الخارقاةخ

 تى عرفه الناس بشمشاون الجباار  لكان قليلاون عرفاوا سار 

 .قوته والهدف منها

 .م دروس ا عديدةعندما ن رأ  صته سي سفر ال ااة سةننا نتعل  و 
 شمشون النذير

ولمددا هوددر لمددا مددد  الددر  وأعلددن لوددا أنوددا سددتلد ابن ددا  . كاندت أمدده عددا ر ا
لددا (. 8:23 اداة )أوا  لوا أنه سيكون ندير ا أل من البطن دلى يوم موته 

كر ا وال تلكدي شدديئ ا أوصدى مدد  الدر  امددرأة مندوف أن ال تشدر  خمددر ا وال مسد
 .«ال ي ْعي  موسى رأسه»نجس اد وأن الصبي الدل سيولد ال يحلق شعره أبد ا 

 ما معنى هذا؟

 .ر له بالكاميخص  ز للر  تمام ا وم  فر  الندير هو شخر م   
وتددتلخر سددي أن الندددير لدده  . نجددد شددريعة الندددير 5وسددي سددفر العدددد ر

 :ثد  مواصفات
 : يشرب عصيرهم يأكل العنب وم : أوم  

مددا  . والعندد  وعصدديره يمددثدن سددي لسددة الكتددا  الم دددس الفددرف اثراددي
الم صود بالفرف اثراي  اثشياو الم سرة التي سي العالم التي تسدب  ل لوبندا 

ربمدددا العد دددات العاطفيدددة أو بعددد  التسدددليات التدددي  . الفدددرف ومبددداهج الحيددداة
او؛ أمددور تسددب  الفددرف نسددميوا بريئددةد أو جلسددات اللوددو والمددرف مددع اثصددد 

منددا عندده الكتددا  سوددو الفددرف سددي الددر  لكندده سددرف أرادديد أمددا الفددرف الدددل يكلِّ 
د وهددددا الفدددرف ينشدددئه الدددروف ال ددددس ثن ثمدددر الدددروف هدددو «اسرحدددوا سدددي الدددر »
د بدي هدو «ال تسكروا بالخمر الدل سيه الخدعة بدي امتلئدوا بدالروف»د «ل ح»

 .«رحي سيكم ويكمي سرحكمكلمتكم بودا ليثبت س»: دات سرف المسي 
 :النذير م يتالما مع جسد ميت: ثاني ا
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لمدادا  المدوت يمثدي االنفصداي عدن . أبيده وأمده وأخوتده: حتى أسراد أسرته
  س للدددر  عليددده أن يتجن دددكدددر  األ والمدددوتى هدددم غيدددر المدددذمنيند والشدددا  الم  

دا أب دى وهكد دس حياتدهدنِّ سدةن هددا ي د . التورط سي العد ات مع غير المذمنين
 (.85:22د عبرانيين 8خروت )موسى أن ي دعى ابن ابنة سرعون 

دا الموتى يدسنون موتداهمد وأمدا أندت » اي المسي  لشخر دعاه ليتبعه 
 (.50:2لو ا )« ساده  وناِد بملكوت األ

 :النذير م يحلق شعر رأسه: ثالح ا

كورنثدوس 2)بمعنى أن يتر  شعره يطويد وعيد  للرجدي أن يرخدي شدعره 
لمادا يرخي الندير شعره  ثنه يشبه المرأة؛ اهناو اثاعف التي  (. 25:22

لدددا سالندددير يجعددي اعتمدداده   .واددعوا الددر  سددي مكددان االعتمدداد علددى الرجددي
ثدم درخداو الشدعر  . على الر  وحدهد ال يعتمد على داتده أو حكمتده أو  وتده

ا االستعداد لحمي العار ثجي الر د سموسدى حسد  عد ار المسدي  يعلن أيا 
أحيان دا الشدا  أو الشدابة  (. 85:22عبدرانيين )غنى أعهم من خزائن مصدر 

سددددين للددددر  ي سدددداو سومومدددداد ويطلددددق علدددديوم أنوددددم اددددي و اثسددددق أو أن كر  الم  
دا رسدددد  الشددددا  المكددددرس للددددر  مسددددايرة زمدئدددده سددددي  . أسكارهمددددا رجعيددددة وا 

ونده؛ وهددا هدو أسلو  حياتوم أو مهورهم أو لسدتوم سربمدا يتجنبونده أو يحت ر 
 .حمي العار

ز شمشدون ثن الدر  أوصدى هده المواصفات الثدثية كان ينبسدي أن تميِّد
 .أن يكون له ندير ا

 شمشون روح الرب

أ روح الاارب دوابتاا .كباار الصاابي وباركااه الااربف»

« ولأة دان باااين صااارعة وأشاااتكاااه فاااي محل ااايحرك 

 (.84و 85:23ق اة )

لدد شمشدون سدمته أمده بوددا االسدم؛   .مثدي الشدمس :ومعندى شمشدونلما و 
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د وكددان ي نتهددر أن «شددمس البددر»لدده مددن اسددمد سالشددمس ترمددز للمسددي   ويددا
 .شمشون ي شبه الر د لكنه لم ينج  سي هدا

ابتدأ روف الر  يحركه؛ ويا لوا من بداية رائعة لودا الشا د سدال وة ترجدع 
سدددتنالون  دددوة متدددى حدددي الدددروف »:  ددداي المسدددي  لتدميدددده . لعمدددي روف الدددر 

دن السدر الح ي دي وراو  (. 2:2أعمداي )« ال دس عليكمد وتكونون لي شوود ا
وب ددر مدا نطيدع المسدي   . ال وة سي الشوادة والخدمة هو عمدي الدروف ال ددس

سددي حياتنددا ونددتمم وصدداياهد ب دددر مددا ن فسدد  المجدداي للددروف ونتليددد ب وتدده سددي 
 (.25:3أسسس )« وتتليدوا بال وة بروحه سي اهنسان الباطن»داخلنا 

أخدي   .سي منط ته التدي نشدل سيودا «ة دانمحل  »لكن أين بدأ خدمته  سي 
الشا  هي يستخدم  الر  سي بيت   هي ل  شوادة حسنة من أسدراد أسدرت  

وال  عدن سصدي مددارس اثحدد بينمدا ما المنفعة دن كندت مسدذ . محيطين ب وال
بكلمدددات  ال زلدددت سدددي المندددزي غيدددر متعددداوند سدددريع االنفعددداي وأحيان دددا تنطدددق

دددا سدددي حياتددده الشخصدددية   .جارحدددة ال يليدددق لمدددن يخددددم الدددر  أن يكدددون ملوم 
 يدي   .سالشوادة والخدمة الصحيحة تبدآن أوال  من الددائرة الادي ة . واثسرية

تلميددد مشددوود لدده مددن »عددن تيموثدداوس  بددي أن يراسددق بددولس سددي خدمتدده أندده 
ي ونية  (.8:25أعماي )« اهخوة الدين سي لسترة وا 

وابتددأ روف »د «ر دسدرائييخلِّدهو يبدأ ي  »دأ شمشون بداية حسنةد هكدا ب
 .«كهالر  يحرِّ 

أخدي الشدا ؛ جميدي أن تبددأ مكرس دا   .لكن هي استمر هكدا  باثسف ال
 .للر د لكن الموم أن تستمر سي دات الطريق حتى النواية

 !«محل الناس»  يصبح« محل الشما»

ب وة غير عاديةد بدأ بداية رائعة هو أحد رجاي العود ال ديمد بطي اشتور 
ثن الصدبي يكدون نددير ا أل »:  يي عنه  بدي والدتده. لكنه انتوى نواية محزنة

وسي بداية شبابه  د«من البطند وهو يبدأ يخلر دسرائيي من يد الفلسطينيين
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وعنددددما  ابلددده د (4:3 84 اددداة )« ابتدددأ روف الدددر  يحركددده سدددي محلددة دان»
« لر د سش ه كشدق الجددلد ولديس سدي يدده شديوحي عليه روف ا»شبي أسد 

ل دددت خ  (5:25 اددداة ) ولدددم يعلدددم أن »صدددي رأسددده  يدددي عنددده ؛ لكدددن بعدددد أن ح 
م من  صة شمشدون المدوندة سدي مادا نتعل  (. 80:25 ااة )«  ه   ذد ل  ذه
 من سفر ال ااة  25دلى  25اثصحاحات 

 ارتباط غريب

ونزل شمشون إلاى تمناة  ورأى امارأة فاي تمناة »

ا ُخاذ لاي إياها: فقال ألبيه …بنات الفلسطينيينمن 

 .«ألنها  ُسنت في عيني  

د «رأ »د «ندددددزي»هندددددا بدايدددددة انحدددددراف شمشدددددون عدددددن الطريدددددق اهلودددددي 
ولمدا . سل د ده  دلى تمندة دون أن يحركده روف الدر  . «حس نت سي عينيه»

رأ  المددرأة هنددا   ددرر الددزوات بوددا دون أن يحدداوي معرسددة سكددر الددر ؛ انسدداق 
ميولدددده الطبيعيددددة وانخدددددا مددددن شددددووته الجسدددددية  وراو

 .خطير ا بدون المشيئة اهلويةواتخد  رار ا 
هددددي هددددده الفتدددداة تناسددددب  يددددا شمشددددون  أنددددت مددددن 
شددع  األ وهددي مددن أعدائددهد أنددت ندددير أل وهددي مددن 

 !!محبي العالم
. هددي سكددر شمشددون تفكيددر ا هادئ ددا عددا د   ال أعت ددد

سددت يم سددي عينددي ل ددد حس ددنت سددي عينيدده سلددم يفعددي الم
 .الر 

هي ل  تحدير سي هدا  هي تدحه نهراتد  ورغباتد   أال  :أخ  الشاب
« حينددديسددي طري دد  أ . ي عيندددي عددن النهددر دلددى الباطددديحددوِّ »: تصددلي  ددائد  

 (.38:222مزمور )
عمي شمشون وليمدة بمناسدبة زواجده كعدادة الفتيداند وأحادروا لده ثدثدين 
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وسط زمرة من اثشرار لمددة سدبعة  وجلس الندير. من اثصحا  سكانوا معه
وطبع دددا لدددم يسدددتطع أن  . أيدددامد مسدددتمع ا دلدددى أحددداديثوم ومشدددارك ا سدددي مدددزاجوم

 . يددتكلم مددرة واحدددة عددن دلودده العهدديم أو عددن انتددداره لددهد سودددا غريدد  علدديوم
دْن هدم أصدد اذنا الددين ندزمودم  دن حالتندا الروحيدة تهودر مدن نوعيدة  ت ر  م 

« رسيق أنا لكي الدين يت وند  ولحداسهي وصدايا »: مأصحابناد لدا  اي المرن
 (.53:222مزمور )

 انحدار معيب

لددم يسددتفد شمشددون مددن تجربتدده الم ددرةد ساسددتمر سددي طريددق رغباتدده الداتيددة 
وكدان (. 2:25  د )« سده  دلى غزةد ورأ  هنا  امرأة زانية سددخي دليودا»

 (. 5:25  دددد )بعددددد دلدددد  أندددده أحدددد  امددددرأة سددددي وادل سددددورق اسددددموا دليلددددة 
لشددددووة »ل سدددف لددددم يحكدددم علددددى داتددده ولددددم يددددن شددددوواتهد دد أطلدددق العنددددان 

شددووة »د سصددارت ن طددة الاددعف التددي أسدد طه منوددا الشدديطان سددي «العيددون
لم يبتعد عن التجربة ولم يور  مدن الشدووة كمدا سعدي يوسدف  بلدهد . «الجسد

د كالسبي دلى  يد»لم يتصرف كالدكي الدل يبصر الشر سيتوار د لكنه اندسع 
ندي ثتعجد د هدي س دد كدي سودم وتمييدز  سل دد كشدفت لده دليلدة . «ال صار وا 

 : نيتوا الشريرة و الت له
يهاارب »لكندده ل سددف لددم   «بماااذا تُوثااق إلذملاا ؟»

  .«لحياته

كيف راي أن ينام على ركبتيوا وهو يراها تاع له الكمين تلو الكمين  
جديددة بدي وأن تدربط سم  لوا أن تربطه بسدبعة أوتدار طريدة ثدم سدبعة حبداي 

خصي شعره السبع بلوتاد الخيمدةد دلدى أن خدر  صدريع ا أمامودا عنددما ألحدت 
ل د . عليه واا ت نفسه دلى الموت سكشف لوا كي  لبه وأخبرها بسر انتداره

ة الر طدداو أن تلتددف حولدده وهددو يعت ددد أندده كددان مثددي الشددا  الدددل سددم  للحي دد
ددايسددتطيع أن ينتصددر عليودداد ولددم يدددر أنوددا س . تاددسط عليدده لتحطمدده تحطيم 
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 .أخي الشا ؛ هده نواية الث ة بالدات والتدع  مع الخطية والشووات
  صاد رهيب

ا. ما أمر ما  صده شمشون  :لقد نقض عهد انتذاره ففقد الكحير جد 

   لم يعلم أن الر   د سار ه»س د حاور الر». 
  مثدددي الشدددمس»س دددد  دددوة الدددر  ستحدددوي هنسدددان عدددادل الددددل كدددان». 

 .«اعيف ا كواحد من الناس»ار وص
  كم علينا»س د عينيه  .«ثنه لو كنا حكمنا على أنفسنا لما ح 
  سدةني أكدرم  !حاشدا لدي»: س د حريته ومركدزه وكرامتده س دد  داي الدر

صددددددموئيي 2)« والدددددددين يحت روننددددددي يصددددددسرون دالدددددددين يكرمددددددونني
30:8). 

 
 

 راعوث -12
 

 
 

 هل قرارك صحيح؟

ا وتترت  عليه نتائج عهيمةما أروا أن يتخد اهنسان   . رار ا صحيح 
  اااا وهااال هنااااك قااارار أخطااار مااان قباااول المسااايح مخلكص 

 شخصي ا؟

  وهل يوجد قرار أعظم من تتويج المسيح رب اا علاى الحيااة

 وإتباعه وخدمته؟
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منددد أكثددر مددن ثدثددة آالف سددنة اتخدددت ستدداة أمميددة  ددرار ا بدداللجوو دلددى األ 
سلعطت هورها ثهلوا وشعبوا  . متعل اتواواالحتماو سيه وتر  اثوثان وكي 

وآلوتواد وجاوت دلي حي  عبادة األ وشدع  األد وصدار األ الحدي الح ي دي 
سلحددد أسددفار العودددد . هددده الفتدداة يلمددع اسدددموا سددي الكتددا  الم دددس. دلو ددا لوددا

ا  .ال ديم س مي باسمواد وأوي صفحة سي العود الجديد تحمي اسموا أيا 
 القرار وصعوبته

دلددده )« كمدددوش»ت راعدددو  سدددي بددددد مدددوآ د وكدددان أهلودددا يعبددددون عاشددد
(. 85:3 88ملدددددو  8)د وكدددددانوا أحيان ددددا ي ددددددمون أوالدهدددددم دبيحددددة لددددده (وثنددددي

وآلددت بوددا اثمددور أنوددا . وارتبطدت راعددو  بعائلددة تعددرف األ مددن أر  يودودا
وجدداو الو ددت  . عاشددت بعددد مددوت زوجوددا مددع حماتوددا نعمددي وسددلفتوا عرسددة

بيدت لحدمد ون دو ت راعدو  وعرسدة الرجدوا معوداد سل دد تعل تدا لترجع نعمي دلى 
وعنددما بدددأت نعمدي رحلددة العدودة بدددأت  . بودا وأهورتدا مشدداعر طيبدة نحوهددا
لكددن نعمددي « دننددا نرجددع معد  دلددى شدعب »: كلتاهمدا السددير معوداد و التددا لودا

أواددحت لومددا أندده مددن اثساددي الرجددوا دلددى اثهددي والددبددد كمددا أن السددير 
 يح ق رغباتوما وتطلعاتوما سي الحياة معوا لن 

. فقَب لت ُعرفة  ماتها  وأما راعاوث فلصاقت بهاا»

هوذا قد رجعت سلفت  إلاى : فقالت نعمي لراعوث

فقالاات . ارجعاي أنات وراذ سالفت . شاعبها وآلهتهاا

اي علاي  أن أتركا  وأرجاع عنا : راعوث « م تُل حك

 (.24و 25:2راعوث )

ق جيدددة ومشداعر ر ي ددةد يهوددر أشددوا  ا هتبدداا ع رسدة تمثددي دنسددان ا دا أخددد
المسدددي  ويتدددلثر بصدددحبة المدددذمنيند لكدددن مشدددكلته أن  لبددده مجدددزأ بدددين العدددالم 

دنه يجد  . وهو ال ي و  على اتخاد ال رار الصحي  ب بوي المسي  . والمسي 
سددي العددالم مددا هددو أغلددى مددن المسددي ؛ ربمددا محبددة المدداي أو عد ددة عاطفيددةد 
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دن ع رسدددة تددددكرني بالشدددا  السندددي   .اسدددة أو شدددووة محببدددةربمدددا أصدددد او الدر 
الدل أتى للمسي  باحث ا عن الحياة اثبديةد ورأ  سيده المسدي  أشدوا  ا حسدنةد 
سطل  منه أن يتر  كي أمواله ويلتي وراوه حامد  الصلي د لكن المداي كدان 

 .أغلى عليه من المسي د سماى حزين ا بعيد ا عن المسي 
 ئقالنصرة على العوا

 .اتخدت راعو   رارها وانتصرت على ثدثة عوائق
 : العواطف الطبيعية: أوم  

كدددان الدددر  أغلدددى عليودددا حتدددى مدددن أبيودددا وأموددداد وكلنودددا سدددمعت كلمدددات 
ا أكثر مني سد يستح ني»: المسي   (.38:20متى )« م ْن أح  أب ا أو أم 
 

 :  اجتها الملحة: ثاني ا

ن زوت آخدرد بعدد مدوت زوجودا س د كان من المتو ع أن تبح  راعو  عد
اثويد ليسدددد لوددا حاجتوددا؛ لكنوددا آمنددت بددالر  وتعل ددت بدده كمددن يمدد  كددي 

 .احتيات لوا
 : انعدام األمل البشري: ثالح ا

سل ددد أواددحت لوددا نعمددي أنوددا أرملددة مسددكينة مت دمددة سددي السددن ال ي رجددى 
 وكدان هددا امتحان دا صددعب اد لكنودا نجحدت دد وادعت ث تودا سددي . منودا شديو

 .اهله الحي الدل سيعتني بوا ويدبر أمورها
 :وجاو ال رار العهيم

شاعب  . ألنه  يحما ذهبت أذهب و يحما بتك أبيت»

 يحماااا ُماااتك أماااوت وهنااااك . شاااعبي وإلهااا  إلهاااي

إنمااا . هكااذا يفعاال الاارب بااي وهكااذا يزيااد. أناادفن

 25:2راعااااوث )« المااااوت يفصاااال بينااااي وبيناااا 
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 (.28و

الدل أح  المسي د وتعلق به أكثدر مدن  هده الكلمات تمثي لسة الشخر
دنودددا تشدددبه لسدددة بطدددرس عنددددما  ددداي  . كدددي شددديو آخدددر وصدددمم علدددى دتباعددده

ددْن نددده   »: للمسددي د سددي الو ددت الدددل رجددع سيدده كثيددرون عندده يددار د دلددى م 
كدم الحياة اثبديدة عندد د ونحدن  دد آمندا وعرسندا أند  أندت المسدي  ابدن األ 

 (.52:5 52يوحنا )« الحي
هدي المسدي  هدو معبدود  لبد   هدي يمكند  االسدتسناو عنده أم ال  عزيزي؛

 تطيق االنفصاي عنه 
 التكريا القلبي

 :دن كلمات راعو  تكشف لنا عدة أشياو هامة للحياة المسيحية
 دن كان »: ل د  اي المسي   .« يحما ذهبت أذهب» :التبعية للمسيح

ا يكون   .«خادميأحد يخدمني سليتبعنيد وحي  أكون أنا هنا  أيا 
 دنوددددا لددددم تختددددر   «شااااعب  شااااعبي» :ثاااام امتحاااااد بشااااعب المساااايح

 .أصد اوها بنفسوا وبحس  هواهاد لكن ارتبطت بشع  الر 

 ددنودا ت    «إلها  إلهاي»: ثم عالقة شخصية بالمسيح : ر األ لوداخصِّ
 .دلوي

 هل تظن يا عزيزي أن هللا م يتجاوب مع هذا اإلخالص؟

 .طل  أو تفتكربليد ل د كاسلها أكثر جد ا مما ت
o كانت تعبد اثوثان سصارت تعبد اهله الح ي ي. 
o كانت أرملة س يرة سصارت زوجة بوعز الرجي العهيم. 
o  كانت ستاة أممية سصارت جدة للمل  داودد بي أكثر من دل  ل د

 (.2متى )جاو من نسلوا المسي  مخلر العالم 
ا لمجدد اأحبائ  الشباب لمسدي  سدي د هي عرسنا كيف نتخدد  درار ا صدحيح 
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 .حياتنا  ل د جاو دورنا لن رر
 شروط أساسية

 هي تشتاق دلى حياة الت دم والنمو الروحي 
 هي تتوق دلى التعمق سي كلمة األ وسوم مشيئة الر  

 هي ترغ  أن تكون مثمر ا وسب  بركة لآلخرين 
 .أعتقد أنه م سبيل سوى النمو الرو ي

ا ل ست بالمسي  و بلته مخلِّ بد أن تكون أوال   د تعر  لكن لكي تنمو ال . ص 
هددي تددم هدددا سددي حياتدد   هددي أعطيددت هوددر  للعددالم والخطيددة وبدددأت عيشددة 

 ال داسة والحرية 
وكيدددف صدددممت أن ترجدددع دلدددى األ  . ربمدددا تددددكر  دددرار راعدددو  الموآبيدددة

 : كانت كلماتوا الخالدة لنعمي. الح ي ي
اااي علاااي  أن أتركااا  وأرجاااع عنااا   ألناااه » م تُل حك

شعب  شعبي . هبت أذهب و يحما بتك أبيت يحما ذ

 .«وإله  إلهي

وراعدو  سدي المرحلددة اثولدى مدن اختبارهددا تمثدي الدنفس التددي رجعدت دلددى 
الدددر  بةيمدددان ح ي دددي ثدددم سدددي المرحلدددة التاليدددة تمثدددي المدددذمن الددددل ينمدددو سدددي 

 .النعمة
  قل بوعز

نوايدددة شدددور )عدددادت راعدددو  مدددع نعمدددي سدددي بددددو موسدددم حصددداد الشدددعير 
ورتد  . وثنوا ستاة مجتودة دهبت دلى الح دوي لتشدار  سدي الحصداد (. أبريي

وبددوعز . األ لوددا أن تشددتسي سددي ح ددي بددوعز وهددو أحددد اثثريدداو سددي بيددت لحددم
ت ددووا سددي »أبددو العددز أل الدددل سيدده ال ددوة : رمددز جميددي للمسددي د سمعنددى اسددمه

 .«الر  وسي شدة  وته
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 .ي ح ي بوعزوهده ال وة الروحية متاحة لكي مذمند متى اشتسي س
 ماذا يمحل  قل بوعز؟ 

دندده يمثددي كلمددة األ ومددا نجددده سيوددا مددن كنددوز ثمينددة تمدد  حياتنددا بددالفرف 
. وشخر المسي  سيه كي الكنوز والبركات الروحية التي ت سني حياتنا. وال وة

ددا االجتماعددات الروحيددة حيدد  نختبددر حاددور  كمددا أن ح ددي بددوعز يمثددي أيا 
 . لو المسي  وسلطان كلمته على ال

*** 
اشدتسلت راعددو  بكددي جددد ونشدداط وجمعدت حصدداد ا وسيددر ا مددن ح ددي بددوعز 

 :وهي ت دم لنا الشروط الدزمة للنمو والت دم سي الحياة المسيحية
 الرغبة وامشتيا 

 : الت راعو  لنعمي
 .«دعيني أذهب إلى الحقل وألتقط سنابل» 

تمدد علدى غيرهدا مع أنوا غريبة وس يرة دال أنوا لم تستسلم للهروف ولدم تع
دنوا تعلمندا كيدف يكدون لندا رغبدة ح ي يدة  . هعالتوا بي ش ت طري وا بنفسوا

لدراسدددة الكلمدددة واالخدددتدو مدددع الدددر د سدددد نكتفدددي بدددد ائق  ليلدددة كدددي يدددوم مدددع 
بددون أشدواق ح ي يدة . الكتا د وال نعطي ساعة واحدة سي اثسبوا لدجتماا

 .لن نت دم روحي ا
 الخ وع وامت اع

دعينددي أدهدد  »: تددده  راعددو  دلددى الح ددي اسددتلدنت مددن نعمددي بددي أن 
وسدي   .أخدت وادعوا الصدحي  مدع نعمدي المت دمدة عنودا سدن ا . …«وألت ط

لدددم  . «دعدددوني ألددت ط»الح ددي طلبددت مدددن السدددم المشدددرف علددى الحصددادين 
كانددت علددى  . تتصددرف باالسددت دي عمددن هددم أكبددر سددن ا أو أكثددر خبددرة منوددا

ثدددم كاندددت ستددداة متادددعةد س دددد راددديت أن . التوجيدددهاسدددتعداد ل بدددوي النصددد  و 



 54 

دعوني ألت ط وأجمع بين الحزم »تلت ط وراو الحصادين و بلت عمد  وايع ا 
دن الكتا    .ما أجمي أن يتصف الشبا  بوده الصفات . «وراو الحصادين
أيوددا اثحدددا د اخاددعوا للشدديوخد وكونددوا جميع ددا خااددعين »: يوصددي  ددائد  

 (.4:4بطرس 2)…« ا بالتوااعبعاكم لبع د وتسربلو 
 امجتهاد

قلاايال  . فجاااذت ومكحاات ماان الصااباح إلااى اآلن»
 .«ما لبحت في البيت

والبيددددت هنددددا يعنددددي مكان ددددا لراحددددة ) 
كدددددددددان  (. الحصدددددددددادين سدددددددددي الح دددددددددي

الحصدددداد عمددددد  مره  ددددا يتطلدددد  جوددددد ا 
واسدددتمرت راعدددو  سدددي عملودددا . شدددديد ا

 .طواي اليوم بد كلي واكتفت بو ت  ليي للراحة
: ي دوي سدليمان . دنوا صورة جميلة للنشاط واالجتواد سي اثمور الروحية

أمثداي )« الرخاوة ال تمس  صيد اد أما ثدروة اهنسدان الكريمدة سودي االجتوداد»
 ولوددا عينده وأندتم بدادلون كدي اجتوداد»: ويوصينا الرسوي بطرس (. 88:28

ربنددا يسددوا تصدديركم ال متكاسددلين وال غيددر مثمددرين لمعرسددة …  ثن هددده… 
لددل  بداثكثر اجتوددوا أيودا اهخدوة أن تجعلدوا دعدوتكم واختيداركم …  المسي 
 (.20و 2و 4:2« ثابتين

 المحابرة

وهدددي )اسدددتمرت راعدددو  سدددي عملودددا الشددداق ثكثدددر مدددن شدددور ونصدددف 
(.  83:8 أصدددددحاف)الفتدددددرة التدددددي سيودددددا حصددددداد الشدددددعير وحصددددداد الحنطدددددةد 

وهكدددا الحيداة المسدديحية الناميددة . واالسدتمرار بنشدداط وجديدة لدديس أمددر ا سدود  
دددا وتددددريب ا يومي دددا . هدددو شدددعار الحيددداة المسددديحية« كدددي يدددوم».  تتطلددد  التزام 

أعمددداي )« أهدددي بيريدددة  بلدددوا الكلمدددة بكدددي نشددداط ساحصدددين الكتددد  كدددي يدددوم»
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22:28.) 
طدددوبى لإنسدددان الددددل يسدددمع لدددي سددداهر ا كدددي يدددوم عنددددد »: والدددر  ي دددوي

 (.35:2أمثاي )« مصاريعيد حاسه ا  وائم أبوابي
دن أراد أحدد أن يدلتي ورائديد سلينكدر نفسده »: ودعوة المسي  لكي منا هي

 (.83:2لو ا )« ويحمي صليبه كي يومد ويتبعني
 الشركة الرو ية الصحيحة

فال مت راعوث فتيات بوعز فاي املتقااط  تاى »

 .«انتهى الحصاد

مددددع المددددذمنين أمددددر ال غنددددى عنددددهد ومددددن هنددددا نددددر  أهميددددة  دن الشددددركة 
كمددا ل ددوم عددادةد ( مع ددا)غيددر تدداركين اجتماعنددا » تاالجتماعدداالمواهبددة علددى 

ددددا ثددددم الحدددده أن راعددددو   (. 84:20عبددددرانيين )« بددددي واعهددددين بعاددددنا بعا 
سالشا  يدزم الشبان والفتاة . الزمت الفتيات وهي الصورة الصحيحة للشركة

 .«ليكن كي شيو بليا ة وبحس  ترتي »تدزم الفتيات 
اثساسددية للنمددو الروحددي وبدددونوا ال يمكننددا أن نح ددق  هددده هددي الشددروط

ا سي الحياة الروحية  .ت دم ا وااح 
 تر  يا أحبائيد هي انطب ت هده الشروط على حياتنا 

*** 
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 َ ن ة -13
 

 
 

ا  تقتدر كحير 

 هل فكرت أن ترى ما هي أعظم قوة متا ة للمامن؟ 

 ساايح فااي تعاليمااه وهاال م ظاات أي موضااوع ركااز عليااه الم

ا؟   لتالميذه وأوصى به كحير 
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 هل عرفت سر النجاح في  ياة رجال هللا؟ 

دن أعهدددم النددداس علدددى اثر  اليدددوم هدددم الددددين »:  ددداي أحدددد المختبدددرين
أنا ال أ صد الدين يتكلمدون عدن الصددة بدي أ صدد الددين يصدرسون . يصلون

دة مدن أولددى لديس لودذالو و ددت زائدد لكدنوم يصدنفون الصد . و ت دا سدي الصددة
 .«اثولويات موما كانت أهمية أشسالوم

د وهدي ادرورية (22:2أعمداي )الصدة هدي أولدى دالئدي الحيداة الجديددة 
ا كالتنفس للحياة الطبيعية   . للحياة الروحية تمام 

دنوددا التعبيددر عددن االعتمدداد علددى األ وهددي لسددة ال لدد  الشدداعر بالاددعف 
 .والمتعلق بمصدر ال وة

ة المدددكورة سددي كلمددة األ عددن الدددين تعل ددوا بدداأل بالصدددة مددا أكثددر اثمثلدد
 :مدن هدده اثمثلدة  صدة امدرأة آمندت ب دوة الصددة؛ هدي. ونالوا ما طلبدوه منده
 (.2صموئيي 2) َ ن ة أم صموئيل

 ظروفها

ن ة عاشدت . امرأة ت ية عاشت سي أيام صعبة وعانت من هروف  اسية ح 
هلددددم الفتددددرات سددددي تدددداريخ شددددع  كددددم ال ادددداةد وهددددي واحدددددة مددددن أسددددي أيددددام ح  

سالنددداس تركدددوا عبدددادة األ واتجودددوا ل وثددداند واسدددتبدلوا شدددريعة األ  . دسدددرائيي
ن دةوكانت . وهدا يشبه اثيام التي نعيش سيوا  .بفعي ما يحسن سي أعينوم  ح 

الزوجة اثخدر  )ومما زاد ألموا أن ارتوا  . عا ر اد تعاني من حرمان شديد
كدددي الهدددروف كاندددت معاكسدددة لودددا  . رهدددا وتسيهوددداعيِّ ندددت ت  كا س ِنن دددة( لزوجودددا

 .وتللمت كثير اد لكنوا لم تتدمر على زوجوا ولم تحنق على ارتوا
ن ةدهبت  حي  خيمة الر د لي دموا دبائ  « شيلوه»مع ب ية العائلة دلى  ح 

وكددانوا . وكددان هدددا بمناسددبة أحددد اثعيدداد اليووديددة . للددر  كعددادتوم السددنوية
ن دددةن الددددبائ  ويفرحددوند أمددا يددلكلون مدد سبكددت ولدددم »س ددد مدد  الحدددزن  لبوددا  ح 

حدداوي أل انددة زوجوددا أن يخفددف حزنوددا بكلمددات ر ي ددة  . «تلكددي
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سمدددادا سعلدددت    .لكدددن مشدددكلتوا كاندددت أكبدددر مدددن أن تعالجودددا كلمدددات زوجودددا
 .دهبت بحزنوا وحملوا دلى الر  وصلكت

 صالتها

 فصاال ت إلااى الاارب . فقاماات  وهااي ماارة الاانفا»

 «وبكت بكاذ  

ن ةاتجوت  دلى الر  وحدده وأعطدت هورهدا للنداسد سودي ال ترجدو شديئ ا  ح 
لددم . «سددكبت نفسددوا أمامدده»عِلمددت أن حددي مشددكلتوا عنددده وحدددهد لدددا . مددنوم

 .تكن صدتوا مجرد كلمات من الشفتين لكن ارتماو كلي على الر  وحده
ت ر  لمن  عندما تواجو  الصعا  وتشعر بالايق الشديدد :أخ  احلبيب

حددد  اثلدددزق مدددن اثخ  تدددده   للنددداس أم للدددر   للوالددددين واثصدددد او أم للم  
سدي ادي ي دعدوت »د (23:4يع دو  )« ات  سليصديشد   أعلى أحدد بيدنكم م  »

لى دلوي صرختد سسمع من هيكله صدوتيد وصدراخي  دامده دخدي  الر د وا 
 (.5:22مزمور )« أدنيه

ا وقالت»  …«رب الجنود يا :ونذرت نذر 

ن ددةت خاطبدد الددر  بودددا الل دد  ثنوددا أدركددت أن الدددل معدده أمرهددا وعنددده  ح 
وهدده  . حي مشكلتوا هو الر  المويمن على كي شيو والددل بيدده كدي ال دوة

السدديد الدددل : سددي الكتددا  الم دددس؛ وتعنددي« ر  الجنددود»أوي مددرة تددرد كلمددة 
دددا هدددم تحدددت . تحدددت أمدددره كدددي جندددد السدددماو واثر  سالمدئكدددة والبشدددر أيا 

لددددا  ددداي الدددر  يسدددوا  . نه ويسدددتخدموم لخدمدددة المدددذمنين المتعل دددين بددهسددلطا
متددى )« د سددع دلددي  كددي سددلطان سددي السددماو وعلددى اثر »: مشددجع ا التدميددد

 هي تثق سي  درته العهيمة (. 22:82
ا إن نظرت (: َ ن ة)وقالت »   إلاى مذلاة أمتا نظار 

وذكرتناي ولام تانا أمتا  بال أعطيات أمتا   رع 

 …«بشر
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انحندددت أمامددده سدددي شدددعور  . سدددي اتاددداا ح ي دددي أمدددام الدددر  ن دددةح  كاندددت 
ا أني ال شيو ": عميق باالنكسار والمسكنةد وكلنوا ت وي له دني م تنعة تمام 

ر ربمدا ندرس  بشددة هددا الشدعور ونحداوي الدتخل   . "وكي أملي ورجائي سي 
ا مندلكن الكتدا  يعلِّ . نعتبر أنه صسر نفس وال يتفق مع  وة شخصيتنا . منه

ثندده هكدددا ». أن األ ي سددرك بوددده الحالددة دد تدددسعنا لدعتمدداد عليدده والتعلددق بدده
سددددي المواددددع المرتفددددع :  دددداي العلددددي المرتفددددعد سدددداكن اثبدددددد ال دددددوس اسددددمه

الم ددددس أسدددكند ومدددع المتواادددع الدددروفد ثحيدددي روف المتواادددعيند وثحيدددي 
 (.24:48دشعياو )«  ل  المنسح ين

مدت الدر  التدي ت ودندا هدرا  ادعفنا هدي ن بدي معدا :إخوت  الشباب 
 لكن سي دات الو ت تجعلنا سي تدمس ح ي ي مع  وة الر  

وكاااان إذ أكحااارت الصاااالة أماااام الااارب وعاااالي »

فاااحن َ ن اااة كانااات تاااتكل م فاااي قلبهاااا  . يال اااظ فاهاااا

 .«وشفتاها فقط تتحركان

ن ةلم تكتف  مندا؛ بكلمات  ليلة سي د ائق معددودةد كمدا يفعدي الكثيدرون  ح 
لدم  . لكنوا تو فت عن الكدم مع الناس وأعطت الو ت كلده للدتكلم مدع الدر 

لددا أتددت طلبتودا سددي تواسددق  . تمدي ولددم تتعجدي االنصددراف مدن محاددر الددر 
وطلبت أن يمنحوا الدر  ابن دا حتدى تخصصده بعدد دلد  لخدمدة  . مع مشيئته

كدي صددة مصدلين ب»ت ر  هي نصدلي كثيدر ا  ! يا لوا من دواسع را ية . الر 
…« وطلبددة كددي و ددت سددي الددروفد وسدداهرين لودددا بعيندده بكددي مواهبددة وطلبددة

 (.22:5أسسس )
ثام م ات … اذهباي بساالم: فأجاب عاالي وقاال»

يكاان وجههااا بعااد  ولااموأكلاات  الماارأة فااي طريقهااا 

ا  «مغير 

ن ةتي نت  أنودا سدتناي طلبتودا مدن الدر د لددا سدارق الحدزن  لبودا وعدادت  ح 
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بالتلكيدد : ولو كنا سدللناها هدي نلدت طلبتد   ثجابدت . االبتسامة دلى وجووا
ن كنت بالعيان ال أر  شيئ ا لكن باهيمان أر  اهجابة لدل  أ وي »: نلتواد وا 

مدر س )« كدي مدا تطلبونده حينمدا تصدلوند سد منوا أن تندالوهد سيكدون لكدم: لكدم
85:22.) 

 صموئيل

ن ددةأجددا  الددر  طلبددة  طلبتدده مددن  وبعددد حددوالي سددنة كددان الطفددي الدددل ح 
وأصددب   . «سددللته مددن األ»د أل «صددموئيي»وأسددمته  . الددر د بددين دراعيوددا

بعدددد دلددد د رجدددي الصددددة العهددديم الددددل  ددداد شدددعبه لنصدددرة عهيمدددة بواسدددطة 
 .صدته المستمرة
هي تشدو تم لودده االختبدارات الرائعدة والصدلوات المسدتجابة   .أخ   أخيت

ن ةدن دله  له صموئيي هو نفسه دلوندا و ح  كلمدا شداو  .دن دلوندا سدي السدماو»وا 
 (.3:224مزمور )« صنع

 

 

 

 صموئيل -14
 

 
 

  قصة شيّقة لصبي صغير يُناديه هللا باسامه ويتحادث معاه فاي

 .   ديث خطير

  ااا قصاة أصاغر صاابي فاي تااريخ البشاارية ياتكل م معاه هللا كالم 
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 . شخصي ا ويُعلن له ما سيحدث في المستقبل

 ااا ماان رجااال هللا فااي العهااد  ثاام أصاابح بعااد ذلاا  رجااال  عظيم 

 .القديم

 (.2و 1صموئيي 1)  طفولة فريدة
لددد صددموئيي اسددتجابة لصدددة أمدده الت يددة  ن ددةو  د وسددمكته صددموئيي الدددل ح 

وبعدد السدنوات اثولدي  . وكانت  د ندرته للر   بي والدته . سمع األ: معناه
يم أتددت بدده دلددى هيكددي الددر  و دمتدده للددر  لي دد( بمجددرد أن سطمتدده)مددن عمددره 

 .هنا  وليكون للر  كي أيام حياته
 كيف ق ى صموئيل فترة صباه؟

 ااها سي الويكي مع عالي الشيخ رئيس الكوندة وأوالدهد بعيدد ا عدن أبيده 
 : ويلخر الكتا  هده المرحلة من عمره سي عبارات رائعة سي وي . وأمه

... وكان الصبي يخادم الارب أماام عاالي الكااهن »

الااارب وهاااو صااابي وكاااان صاااموئيل يخااادم أماااام 

  22:8صاااموئيل 2)« متمنطاااق باااأفود مااان كتاااان

22:8.) 

لده مدن منهدر رائددع لوددا الولدد الصدسير وهددو البدس ثيدا  الخدمدة التددي  يدا
كان يلبسوا الكونة والدويون سي بيت الر د سلم تكن ثيابه ثيا  طفي عادل 
لكن أمه عملت له جبة صسيرة وكانت تلخددها لده مدن سدنة دلدى سدنة وكلنودا 

دددا أل كددي عمددرهتعلك  ومددا وجدددوده مددن طفولتدده سددي هددددا  . مدده أندده سدديكون خادم 
 .المكان دال هعداده للعمي العهيم بعد دل 

 لكن ما الذي كان يعمله صموئيل في بيت الرب؟

 ؟وأي خدمة يمكن أن يقوم بها
أمدور تبددو تاسودة أمدام  . أشياو بسديطة كاالعتنداو بدلمور خيمدة االجتمداا
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ها جددد ا حتددى أندده يسددجلوا سددي كتابدده العهدديم ويسددميوا الندداس لكددن الددر  ي دددر 
دددد  . كدددان يتددددر  للعمدددي الددددل سددديذديه طدددواي حياتددده!! خدمدددة كدددان يخددددم بجك

 .ونشاط بحس  طا ة عمره
هي تشو  ت أن يكون ل  خدمة للر   هدي علمدت أن أعهدم مدا  ..أخ  

دددا لددده بدددادال  طا تددد   يمكددن أن ت نجدددزه سدددي حياتددد  هدددو أن ت اددي عمدددر  خادم 
د  للسدديد العهدديم الددر  يسددوا المسددي   دن كددان لدد  هددده اثشددواق سددةني وجودد

دا أن يح دق لد  هددا وأنصدح  . أهنئ  وأرجو أن تصلي طالب دا مدن الدر  دائم 
توزيددع نبدددد دعددوة آخددرين : أن تخدددم مددن اآلن وأال تحت ددر الخدددمات البسدديطة

 ... لدجتمااد االعتناو بمكان العبادةد توصيي أشياو للمحتاجين
 (. 82:8)« ر الصبي صموئيل عند الربوكب»

هدا هو بيته الدل ي  يم سيده وهدده هدي  . نتصوكر صموئيي سي بيت الر ل
مدرسددته التددي يددتعلم سيودداد تفددتك  ع لدده سددي محاددر الددر  وتعلكددم شددريعته مددن 

وثنه كان ندير ا أل من ( كان دهنه وع له ينميان سي ددرا  أمور األ)الِصسر 
تحوكي عن  –( 5انهر ا )ه ولم ي د ق العن  ومنتجاته بطن أمه لم يحلق رأس

وهددي عنددد الددر  مددا ي شددبع   .اثسددراف الطبيعيددة لكددي ينشددسي تمددام  بددلمور الددر 
بندددو البشدددر سدددي هدددي جناحيددد  »: احتياجاتددده  نعدددمد ل دددد عدددرف معندددى ال دددوي

ثن عندد  ينبدوا . يروون من دسم بيتد د ومدن نودر نعمد  تسد يوم. يحتمون
 (.2-8:35مزمور )«   نور ابنور  نر . الحياة

هي تحد  محادر الدر  وتشدتاق للوجدود مدع المدذمنين سدي  أخ  العزيز 
االجتماعدددددات  ليسدددددت اجتماعدددددات الشدددددبا  الناشددددد  س دددددط بدددددي االجتماعدددددات 

ا سي االجتماعات العامة ستتعلم كثير ا عن الر  وستفوم كلمته . الكنسية أيا 
 .جميع ا بصورة أعمق وسيكون ل  شركة مع اهخوة المذمنين

دا ل مدور الروحيدة وأن تكدون شدسوس ا بودا . دني أشجع  أن تفت   لب  تمام 
دنددده عصدددر اث مدددار . انتبددده يدددا صددددي ي لخطدددورة العصدددر الددددل نعددديش سيددده
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الصددناعيةد عصددر الت دددم العلمددي السددريعد عصددر الكومبيددوتر واالختراعددات 
ود سمدددن انتبددده لدددئد ي مدددتر سكدددر  وي بتلدددع و تددد  سدددي هدددده اثشددديا . الم دهلدددة

دندده وحددده ولدديس   .الممكددن أن تحولدد  كددي هددده عددن التصددا   بددالر  يسددوا
سددواه الددددل يدددرول نفسددد  ويمددد   لبددد  بدددالفرفد بدددي لددديس غيدددره يعطدددي للحيددداة 

 .ال يمة والكرامة
سعيد كي م ن وجد سي المسي  مصددر شدبعه واكتفائده وعدجده سدي حزنده 

ا لددد»وآالمددده  د  الدددر  والندددداس وأمدددا الصدددبي صدددموئيي ستزايددددد نمدددو ا وصددددح 
ا  (.85:8)« أيا 

 (11-11:2صموئيي 1) صموئيل ومخاطر ُمحيطة
 . أشرار ا جد ا( سي الويكي)كان الدين يعملون جنب ا دلى جن  مع صموئيي 

حتددى أن ( 80:8صددموئيي2)سفددي هيكددي الددر  كددان بنددو عددالي يفعلددون الشددر 
ثنددي  لمددادا تعملددون مثددي هددده اثمددور »: 83 أبدداهم عددالي  دداي لوددم سددي عدددد

 .«أسمع بلموركم الخبيثة من جميع هدا الشع 
دددا بلنددده كدددان  لدددم يجدددد صدددموئيي أت يددداو حولددده وال أمثلدددة حسدددنة أمامدددهد علم 

لكني   .وهدا سبك د بد ش د اسط ا شديد ا على نفسه  .أصسر الجميع سن ا
أتصو ر أن صموئيي لم يسترسي سي التفكير سي الشدرور التدي يرتكبونودا ولدم 

صدحوم دد لم يكن هدا دورهد لكنه ازداد التصا  ا بالر  وتعل  ا يحاوي حتى د
م عددن الشدد  أندده كددان ي اددي أو ات ددا طويلددة ي ددرأ سددي سددفر الشددريعة ويددتعل  . بدده

كان يركز دهنه سي سوم مطاليد  الدر  وعكدف  . عهمة األ و درته و داسته
 .على دراسة شريعته

 (3صموئيي 1) صموئيل ودعوة غريبة
لي وبينمددا صددموئيي نددائم سددي مكاندده سددي هيكددي الددر د ددا سددي دحددد  الليددا

ا دلدى عدالي هان دا أنده هدو . «هلنددا»: س ايبصوت ي ناديه باسمهد  و دام م سدرع 
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وتكدددررت . سعددداد وندددام . «ارجدددع واادددطجع. لدددم أدا  »: الددددل نددداداهد س ددداي لددده
الدعوة لصموئيي مرتيند وسي كي مرة كان يدده  دلدى عدالي معت دد ا أنده هدو 

م معدده الددر  لددم يكددن صددموئيي  ددد سددمع صددوت الددر   ددبد  وال تكل دد  .الددداعي
 .كان ال زاي ددراكه محدود اد لكنه تميز بصفات جميلة . ساب  ا

دددا نشددديط ا  ومسدددتعد ا للتحدددر  بمجدددرد أن  -رغدددم ِصدددسر سدددنه-كدددان شخص 
ي ناد   عليهد ورغم أن الندداو جداوه وهدو ندائم دال أنده لدم يفادي الندوم والراحدة 

ورغدددم تكدددرار  . واجبددده س دددد  دددام مدددن مكانددده وركددد  دلدددى عدددالي علدددى تلديدددة
كدان أمين دا   .الصوت سوو لم يمي من ال يام سدي كدي مدرة والددها  دلدى عدالي

ولم يكن يدر  أن هددا صدوت  . سي ال لييد سدوره أن ي جي  على نداو عالي
كان أمين ا سي خدمتده الصدسيرة لعداليد لددا  . الر د لكن ب در ددراكه تصرف

 .ه الر  على خدمة عهيمة له ولشعبه الكبيرأ ام
أناتدهد سودو يتعامدي  يمدا أطيد  الدر  معندا ويدا لطدو  :من اجلانيب اخخي   

: ل د جاو الر  بنفسه وو ف ودعا كالمرات اثولي. معنا حس   لبه الصال 
دنْ  لم تمي يدا أ(. 20:3) «صموئيي»  ر  مدن تكدرار دعوتد  لده  أال يوجدد م 

م مدع سل دد أراد الدر  أن يدتكل   . وئيي بالنيابة عن   كددم دلى صمت رسله ليتكل  
  .صموئيي شخصي ا وي علن له أسكاره

لديس أمددر ا م شدجع ا لدد  أن الدر  ي ددم نفسدده لد  شخصددي ا  أ أخي  الشيياب  
ويريدد أن يتحدد  معدد   دن مدا حددد  مدع صددموئيي يحدد  معددي ومعد  كددي 

دن سدددمع أحدددد . اهلنددددا وا دددف علدددى البدددا  وأ دددر »: يدددومد سدددالر  ال زاي ي دددوي
دنده  . (80:3رذ)« أدخدي دليده وأتعشدى معده وهدو معدي دصوتي وسدت  البدا 

وسدي كدي . يتخد من  صدي  ا لهد ويخبدر  بمدا عندده. يشتاق أن يتحد  مع 
تكلدددم ثن »: مدددرة تفدددت  كتابددد  الم ددددس وت دددرأه بدددروف الصددددة والطاعدددة  دددائد  

مددا يريددده مندد  سدديخبر  ب. د سوددو سدديتحد  معدد  حددديث ا شددي  ا«عبددد  سددامع
 .س ط ك ن كصموئيي عبد ا سامع ا م طيع ا. وسيمنح  ال وة لتنفيده
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 صموئيل وأمانة فريدة

أخبر الر  صموئيي بما هو م زمع أن يعمله مع عدالي وبيتده بسدب  شدر 
ر أبدد اد وس وال يتسداهي مدع الش دم صموئيي من هدا أن الدر   دد  وتعل   . أوالده

وعلددى  . لي ثندده لددم يددردا أوالده اثشددراروسوددم أن ال ادداو سدديلتي علددى عددا
الرغم من أن كدم الر  هدا كان صعب ا على صموئيي وربما أكبر من طا ة 
فددرت سددي دهندده  ددا هامددة ح  ددراكدده كصددبي دال أن الددر   صددد أن يعلكمدده دروس 

 .وكيانه العمر كله
خاف صموئيي أن ي خبر عالي بالرذياد وهدا أمر طبيعي والر  لم يكلفده 

دددا دمكانياتندددا وحددددودها ومدددا هدددو !! ومدددا أطيددد  الدددر . بددددل  دنددده يعدددرف تمام 
صدع  علينداد لدددا ال يادع عليندا حمددد  أكبدر مدن طا تنددا لكدن عدالي الكدداهن 
ألزم صموئيي أن يحكي له كي شيود سلخبره صموئيي بشجاعة بجميع كدم 

أال تدحده معدي أماندة صدموئييد سمدع أنده كدان خائف دا . الر  ولم ي خدف عنده
 أنه كان أمين ا سلم ي خف شيئ ا دال 

م هده الفايلةد أن نكون أمناو وال ن خفي شيئ ا متى ط ل  منكا أن هي نتعل  
 ن وي الحقد حتى ولو كان المو ف صعب ا علينا 

وكبر صموئيل وكان الرب معاه  ولام يادع شايئ ا »

صاموئيل 2)« من جميع كالمه يسقط إلاى األر 

22:3 .) 

 : نهصار الصبي رجد  و يي ع
 ماااانأنااااه قااااد ا تُ … وعاااارف جميااااع إساااارائيل»

 .«صموئيل نبي  للرب

صديند نشدطيند طدائعين لِ الر  ال زاي يبح  عن ستيان م خْ  ..أصدقائ 
 !هل أنت منهم؟ . ليستخدموم ويجعي منوم رجاال  عهماو
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 شاول بن قيا -15
 
 

 !احترس  ن اوجسد
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 ما هو الجسد؟

الطبيعية بمعنى اللحم والدم كما يهن الدبع  لكندي  لست أ صد أجسادنا
دا أردندا أن ن دددم تعريف دا للجسدد يمكننددا  أ صدد الطبيعدة السدا طة الكائنددة سيندا وا 

باالسدت دي ( اهرادة الداتيدة)هو المحر  سي اهنسان لفعي ما يريدد : أن ن وي
 .عن األ وسي االتجاه المااد هرادته

ثنه  ددد ليس هو خااع ا لناموس األ دألثن اهتمام الجسد هو عداوة »
ددددا ال يسددددتطيع « سالدددددين هددددم سددددي الجسددددد ال يسددددتطيعون أن ي راددددوا األ. أيا 

 (.2و 8:2رومية )
ر والرديلددة كمددا يهددن الكثيددرون والحده أن الجسددد لدديس س ددط مددا يتسدم بالش دد

ا ما يتسم بالتدين واالنجازات العهيمة  مادا أ صدد بوددا  أريدد أن  .لكنه أيا 
يمكنه أن يتحمس للدساا عن -أ وي دن الجسد يمكنه أن ي وم بلنشطة دينية 

ددددا أن يندددددسع سددددي مهدددداهر بطوليددددة ولكددددن دون  -المسدددديحية بددددي ويمكندددده أيا 
 .الخاوا هرادة األ أو التكريس الح ي ي له

 «شااول بان قاايا»وسدمات الجسدد هدده هودرت بوادوف سدي شخصددية 
الشدخر الددل أ عِجد  بده الشدع  شداوي كدان  . المل  اثوي لشع  دسرائيي

 :جد ا لويئته ومهوره الخارجي سوو
شااب و سان  ولاام يكان رجال فااي بناي إساارائيل »

من كتفه فما فو  كان أطاول مان كال .  أ سن منه

 (.  8:2صموئيل 2)« الشعب

لكن الكتا  الم دس لم يدكر لنا شيئ ا عن عد ته ال لبيدة بداأل وال صدفاته 
 .عرشوأخد ه  بي أن يعتلي ال

 غرضه الذات م مجد هللا

ر الشدددددع  مدددددن يدددددد اثعدددددداو خلِّدددددف دددددا مدددددن الدددددر  أن ي  كل  كدددددان شددددداوي م  
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والددددر  سددددي  . دد تصدددداعد صددددراخ الشددددع  دلددددى األ( 8-2:23صددددموئيي 2)
لكنده لدم يلجدل للدر  معتمدد ا  . صدومرحمته وشف ته عليوم أ ام لوم شاوي ليخلِّ 

أراد أن يسددتخدم اثمددر لكددي  عليدده مسددتمد ا مندده ال ددوة هنجدداز ملموريتددهد بددي
نصدد  الفلسددطينيين ( ابددن شدداوي)ولمددا اددر  يوناثددان  . يلفددت اثنهددار دليدده

 :ار  شاوي بالبوق سي جميع اثر د وكلنه هو صاح  البطولة
قااد ضاارب شاااول : فساامع جميااع إساارائيل قااوم  »

نصاااااب الفلساااااطينيين  فااااااجتمع الشاااااعب وراذ 

   (.5و 3:23صموئيل 2)…« شاول

ما عمله غيدره ليتفداخر هدو بده وليجمدع الشدع  حولده؛ وهكددا ل د استخدم 
دندده ال يعددرف . الجسدد يتحددين أيددة سرصددة لتعهدديم الددات متجدداهد  دكددرام الددر 

 (.30:3يوحنا )« ينبسي أن دل  يزيد وأني أنا أن ر»وال يرغ  الشعار 
 م يعرف الصبر وم يطيق امنتظار

تدددى يدددلتي ليصدددعد طلددد  صدددموئيي مدددن شددداوي أن ينتهدددره سدددي الجلجددداي ح
 : المحر ات ويدب  دبائ  السدمة و اي له

ساابعة أيااام تلبااث  تااى آتااي إلياا  وأعلماا  ماااذا »

 (. 2:20صموئيل 2) «تفعل

ومك  شاوي سدبعة أيدام حسد  ميعداد صدموئييد ولدم يدلت صدموئيي دلدى 
وبمجدددرد أن تفدددرق  (. 24-2:23صدددموئيي 2)الجلجددداي والشدددع  تفدددرق عنددده 
االنتهددار أكثددر مددن دلدد  واندددسع سددي تصددرف  الشددع  عندده لددم يحتمددي شدداوي

ولمدددا  . خطيدددر ال يجدددوز لدددهد دد أصدددعد المحر دددة وهددددا دور صدددموئيي وحدددده
انتوددى مددن دصددعاد المحر ددة ددا صددموئيي م بددي سخددرت شدداوي لل ائدده ليباركددهد 

 : و دم له أعدار ا واهية لتصرسه
رأيت أن الشاعب قاد تفار  عناي  وأنات لام تاأت  »

 الفلساطينيوناآلن ينازل  :فقلات… في أيام الميعااد
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  إلااي  إلااى الجلجااال ولاام أت اارع إلااى وجااه الاارب

ااااا)دت فتجل اااا  وأصااااعدت( وجاااادت نفسااااي مرغم 

لام تحفاظ ! قد انحمقات: فقال له صموئيل .المحرقة

 .«وصية الرب إله 

 .هدا هو الجسدد يتصرف بحما ةد يندسع وال يحفه وصية الر 
. ارنددا ولددو بدددت منط يددةلنتحدددر مددن االندددساا وراو أسك ..أخيي  الشيياب  

م سددلِّ »م أن ننتهددر الددر  خاصددة والشددبا  يتسددم بالحمدداس واالندددساا بددي لنددتعل  
صددِي كثيددر ا  بددي  (. 4:38مزمددور )« للددر  طري دد  واتكددي عليدده وهددو ي جددرل

 .اه دام على أل أمر وثق سي صدف األ نحو 
 طاعة هللا أمر غريب بالنسبة له

( 24صدموئيي 2)م كدي مالده حدرِّ وي   ف الر  شاوي بلن يار  عماليقكل  
لكددن شدداوي ( عمداليق سددي الكتددا  يرمددز لشددووات الجسددد التددي ينبسددي دماتتوددا)

 . أطاا جزئي ا ولم ينفد تمام ا كدم الر 
عفا شاول والشعب عان أجااج وعان خياار الغانم »

. وعن كل جيد ولم يرضوا أن يحرموها… والبقر

  .«وكل األمالك المحتقرة والمهزولة  رموها

ن شئت س ي دنوا عصياند واثمر السري  أن شاوي  هده طاعة جزئيةد وا 
د وكان عدره أن الشع  (23 ا)ادعى أمام صموئيي أنه  د أ ام كدم الر  

عفددددا عددددن السددددنم والب ددددر الجيددددد ثجددددي اسددددتخداموا لت ددددديم دبددددائ  للددددر  لكددددن 
 : صموئيي واجوه بخطئه وأعلن له المبدأ اهلوي العهيم

ب بالمحرقااااات والااااذبائح كمااااا هاااال مساااارة الاااار»

باستماع صوت الرب؟ هوذا امستماع أف ال مان 

ألن . الذبيحة  واإلصغاذ أف ل مان شاحم الكباان

« التمرد كخطية العرافة  والعناد كالوثن والتارافيم
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 (.83و 88 ع)

م أن الطاعة الكاملة للر  هي أهدم مدا ينتهدره منداد لددا لنتعل   ...أحبائ  
 .«بالروف نميت أعماي الجسد»  الجسد وروِّ اتنا ون  نكر دو م كيف ن  نتعل  

*** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 28 

 

 

 يوناثان -16
 
 

 ..كل شيذ مستطاع للـ 

 هل يمكن أن يدعو هللا شاب ا ليعمل معه؟ 

 وهل من الممكن أن يتم هذا رغم انعدام اإلمكانيات البشرية؟ 

 .نعمد ل د تم هدا وسي أيام رديئة للساية
 .اإليم ن :د ا ينبسي توسره وهولكن هنا  شرط ا هام ا ج
 ماذا أقصد باإليمان؟

دندده واددع الث ددة الكليددة سددي دلدده عهدديم يسددتطيع أن يعمددي أعمدداال  عهيمددة 
 .بلدوات اعيفة مع وجود الصعوبات الكثيرة

 :وأوا  مثاي لودا هو الشا 
 يوناثان

باااالكحير أو  يُخلكاااصلااايا للااارب ماااانع عااان أن »

 (. 5:25صموئيل 2)« بالقليل

انددت كلمددات يوناثددان المددلثورة لحامددي سدددحهد وهددو يشددجعه للت دددم هددده ك
 .دلى المعركة هن اد شع  األ

يوناثددان هددو ابددن شدداوي الملدد  الدددل سددي أيامدده عددانى الشددع  كثيددر ا مددن 
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وثن شدددداوي كددددان بددددد ديمدددداند س ددددد عجددددز عددددن تخلددددير  . اددددسط اثعددددداو
لليدلس واهحبداط  لكن يوناثان لم يستسلم . الشع د و ويت يد اثعداو عليوم

 . بسب  الفشي المحيط بهد دد امت   لبه بالث ة سي األ و درته
 (.25صموئيي 2ا رأ ) ماذا فعل هذا الشاب البطل؟

وكم  . ت دم هو وحامي سدحه نحو معسكر اثعداود دون أن يخبر أحد ا
.. يعجبني سيه أنه ي  ددم علدى عمدي عهديم كوددا دون أن يحدد  ادجة حولده

ى دلى لفت اثنهارد أو جمع اثعداد حولدهد لكنده يكتفدي برسي ده سوو ال يسع
 : وي وي له

تعااال نعباار إلااى صااف هااامذ الغلااف  لعاال هللا »

يعمل معنا  ألنه لايا للارب ماانع عان أن يخلاص 

اعماال : فقااال لااه  اماال سااال ه. بااالكحير أو بالقلياال

 5ع )« هأنذا مع   ساب قلبا . تقد م. كل ما بقلب 

 (.8و

ناثددددان مددددع حامددددي سدددددحه علددددى عدمددددة  بددددي الوجددددوم علددددى ثددددم اتفددددق يو 
اثعددداو؛ لددم يكددن متسددرع ا وال مندددسع اد والشددا  المتددلني عددادة يلددتمس درشدداد 

بد أن يكون  سد« عين  بسيطة»الر   بي أن ي دم على عمي للر  وطالما 
 .«جسد  كله نير ا»

 :دد امت  يوناثان بالث ة سي األ
 (28-20ع ) «ألن الرب قد دفعهم ليدنا» 

صدعد يوناثدان علدى يديده ورجليده »س د تسل  على الصعا  التي واجوتده 
ارتعدداد سددي المحلددة وسددي »د وكاسددل الددر  ديماندده سحددد  «وحامددي سدددحه وراوه

ورجفدت اثر  »د بي وأكثر من دل  تدخي األ سدي الطبيعدة «جميع الشع 
الجدديش  ونتيجددة لبطولددة يوناثددان تشددجع «سكددان ارتعدداد عهدديم( حددد  زلددزاي)

ا  :الخائف ودخلوا المعركة وح  وا نصر ا عهيم 
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 .«فخل ص الرب الشعب في ذل  اليوم» 

لكن يوناثان واجه خطر الموت من أبيه شاويد الددل هدن أنده سعدي شديئ ا 
يسددتحق ثجلدده المددوت؛ س ددد تدددوق  لدديد  مددن عسددي النحددي ممددا زوده بالطا ددة 

ي الجدديش باالمتندداا عددن لمواصددلة المعركددةد سددي الو ددت الدددل سيدده ألددزم شدداو 
 .الطعام كلية مما سب  اهعياو الشديد للشع 

 :لكن الر  استخدم الشع  سداسعوا عن يوناثان  ائلين
أ يموت يوناثان الذي صنع هذا الخالص العظايم »

 ااي هااو الاارب  م تسااقط ! فااي إساارائيل؟  اشااا

شعرة من رأسه إلى األر  ألنه مع هللا عمل هذا 

 .«يوناثان فلم يمت فافتدى الشعب. اليوم

م يددا أخددي الشددا  مددن هدددا أندده ربمددا تجددد االعتددرا  عليدد  والم اومددة تعل دد
ددْن لدد د مددن الدددين كنددت تتو ددع التشددجيع مددنوم لكددن دن . لخدددمت  مددن أ ددر  م 

ن كنت تعمي مدع األ   -ال مدع اهنسدان-كنت تتعلق باهيمان بالر  وحده وا 
عليددده وثبدددت نهدددر  سيددده سسيشدددجع  الدددر  كثيدددر ا وسددديدسع عنددد د س دددط اسدددتند 

 .واستمر سي عمل  له
 هي لنا اهيمان الدل يتعلق بالر  رغم صعوبة اثيام  أحبائ  

مدددر س )« كدددي شددديو مسدددتطاا للمدددذمن. دن كندددت تسدددتطيع أن تدددذمن»
83:2.) 

هل نبحث عن رفيق أمين مكرس مطيع للرب لن ع أيدينا فاي أيدياه ونعمال 

 مع هللا؟

ثر  ليتشدد مع الددين  لدوبوم كاملدة ثن عيني الر  تجوالن سي كي ا»
 (.2:25أخبار اثيام 8)« نحوه

 هل تسلحنا بنية ا تمال المشقات في طريق الخدمة؟

ددا   سكيددف تبددارل الخيددي دمددع المشدداة سددلتعبو  تدن جريدد» ن كنددت منبطح  وا 
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 (.4:28درميا )«  سكيف تعمي سي كبرياو اثردن دسي أر  السدم
منتقاادات؟ هال بامنساحاب مان الخدماة؟ ترى كيف سنقابل امعتراضاات وا

 أم بامت اع قدام الرب وطلب العون منه؟

« ثن األ لددددددم يعطنددددددا روف الفشدددددديد بددددددي روف ال ددددددوة والمحبددددددة والنصدددددد »
 (.8:2تيموثاوس 8)

 فال يحناي عزماي افتاراذ أ اد

 فمجااااد يسااااوع هااااو غااااايتي

 

ا يحياار الجسااد  وم أبغااي مااد  

 وفر اااة قلباااي هاااي بالحماااار

 (.83:2مر س )« اا للمذمنكي شيو مستط» 
 لماذا لم يكمل  سن ا؟

هذا هو الساال الذي قد يتبادر إلى ذهننا عنادما نارى ماامنين كانات 

لهااام بداياااة  سااانة فاااي  يااااتهم الرو ياااة  لكااانهم لااام يواصااالوا تقااادمهم 

لقااد فتاار  ماسااهم واسااترخت أياااديهم  فانسااحبوا ماان مياادان . وشااهادتهم

 !اذا  دث معهم؟م. الخدمة وارتبكوا بأعمال الحياة

د الددددل «يوناثدددان»هددددا مدددا سدددنتحد  عنددده مدددن خددددي دراسدددتنا لشخصدددية 
  . كانت له البداية الرائعةد لكنه ل سف لم يستمر

ل ددد رأينددا ديماندده العهدديم بدداألد وكيددف ح ددق بدده انتصددارات مجيدددةد و يددي 
دنه صدنع هددا الخددر العهديم سدي »د بي فويا للشر « عمي مع األ»: عنه

ليس دل  س ط لكنه أهور تعل  ا بداودد بعد  (. 54:25صموئيي 2)« دسرائيي
وهو سي (. 5-2:22صموئيي 2)صرة على جليات و دم له أغلى ما عنده الن  

دلدد  صددورة لمددذمن ح ي دديد آمددن بالمسددي  المخلددرد وعدداش حيدداة التكددريس 
لكددن يوناثددان لددم يددتمكن مددن االسددتمرار سددي دات الددنوج  . ال لبددي الصددادق لدده

د ا مدن شداويد وابتددأ يوناثدان يفدارق داود بعد أن ص ار داود ماطو د ا ومطار 
رويد ا رويد اد حتى انتوى به اثمر م توال  على جبداي جلبدوا مدع شداوي أبيدهد 
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 .بينما تولى داود الم ل  بعد دل  سي حبرون
 : والسذاي

 لماذا لم يكمل  سن ا كما بدأ به؟

 :أعت د ل سبا  التالية
 جاعة لينفصل عن شاولأعو ته الش: أوم  

ل د تعلق يوناثان بداودد لكنه هي على ارتباط بشاوي رغم علمه بكراهيته 
ف الجددددو وأراد يوناثددددان أن يلطِّدددد . لددددداود وبمحاوالتدددده المتكددددررة للددددتخلر مندددده

د بي (5:22صموئيي 2)م عن داود حسن ا مع شاوي ستكل   ن العد اتد ويحسِّ 
 : شود عنه بشجاعة  ائد  

نفسااه بيااده وقتاال الفلسااطيني فصاانع إنااه وضااع »

ا لجميع إسارائيل ا عظيم  أنات رأيات . الرب خالص 

فلماااذا تخطاائ إلااى دم بااريذ بقتاال داود . وفر اات

 (.4:22صموئيل 2)« بال سبب؟

اكتفدددى يوناثدددان بودددداد ولدددم يتصدددرف كشدددخر أدر  أن مكانددده لددديس سدددي 
وسدددي هددددا صدددورة  . ال صددر مدددع شددداويد بددي سدددي المسددداير والكودددوف مددع داود

 .للمذمن الدل يح  الر د ولكنه ال يريد االنفصاي عن العالمد ديني ا ودنيوي ا
 ددد يهددن أحدددنا أندده يمكددن الجمددع بددين المسددي  والعددالمد ويجتوددد أن يعمددي 

ا بدين االثندين؛ ولكدن هيودات لح  نعدمد و دد يشدق عليندا أن نعطدي هوورندا ! ص 
محبددة »وننسددى أن  للعددالم لنتبددع المسددي  كليكددةد سنحدداوي التوسيددق بددين االثنددين؛

دن أحددد  أحدددد العدددالم سليسدددت سيددده »د وأنددده (5:5يع دددو  )« العدددالم عدددداوة أل
 (.24:8يوحنا 2)« اآل محبة 

هي  لب  متعلق بالعالم بدلل صدورة مدن الصدور  ربمدا سدي  أخ  الشاب 
عد ددة عاطفيددة ال يراددى عنوددا الددر   ربمددا ارتبطددت بنشدداط ث دداسي عددالمي 

؛ أال تدر  أن (بلحد اثنديدة)مع غير مذمنين أو بنشاط ريااي ( سي الكلية)
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هددا يدذثر علدى تعل د  بالمسدي  وتبعيتدد  الكاملدة لده  بدي ربمدا تكدون مشددارك ا 
سدددي نشددداط ديندددي لددده مهودددر الخدمدددةد لكنددده سدددي الح ي دددة لددديس سدددو  حمددداس 

 .جسدل ال يذوي لمجد الر  وال يلتي بثمار ح ي ية
 دد ال تبدددو شدر ا سدي حددد  التدي-انتبدهد دن لدم تاددع حدد ا لودده االرتباطددات 

 .سستذثر حتم ا على مسيرت  الروحية -داتوا
 أعو ه التمييز الرو ي لفهم فكر الرب: ثاني ا

كانت النتيجة لعدم انفصاي يوناثان عن شاوي أنده س دد أهدم مدا ينبسدي أن 
 :انهر كيف يتكلم عن أبيه مع داود. يميز المذمن؛ الفطنة الروحية

ا » ا هوذا أبي م يعمال أمار  ا صاغير  ا وم أمار  كبيار 

 ألنه لو علمت أن الشر قد أُعاد… إم ويخبرني به

« عنااد أبااي ليااأتي علياا   أفمااا كناات أخباارك بااه؟

 (.2و 8:80صموئيل 2)

. يبدو أنه أحسدن الهدن سدي أبيده أكثدر مدن الددزمد وتجاهدي عداوتده لدداود
حددر هدا هو المذمن الدل ال يدر  رداوة الجسد الددل سيده سيطمدئن لده وال يت

 : بي وأكثر من دل  أنه ي وي لداود. منه
 (. 23ع)« وليكن الرب مع  كما كان مع أبي»

لددم يفوددم أن الددر   ددد  عجب دا هددي س ددد يوناثددان تمييددزه الروحددي لوددا الحددد  أ
  «كما كان مع أبي»: رس  شاوي تمام ا  سكيف ي وي

 هددي تعدداني مددن الددبددة الروحيددة سددد تفوددم حكددم األ علددى أخيي  العزيييز  
دددا وأن ال يوجدددد سيددده شددديو  الجسدددد الددددل سيددد   أال تعدددرف أنددده مرسدددو  تمام 

 كم على الدات صال   هي بعد دل  ال تلتصق بالر  لتناي ال وة للح  
دن أردت االسدددتمرار سدددي التكدددريس الح ي ددديد سةنددد  تحتدددات للفودددم الروحدددي 

 (.20و 2:2ا رأ كولوسي )
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 أعو ه اإليمان ليتبع المل  المرفو : ثالح ا

 الكتا  أن يوناثان لم يتمكن من مراس ة داود خارت ال صر  يدكر
وذهاااب  وأماااا يوناثاااان فجااااذ إلاااى ( داود)فقاااام »

 (.58:80صموئيل 2)« المدينة

فم اى إلاى  وأماا يوناثاان  وأقام داود في الغااب»

  .(22:83صموئيل 2)« بيته

دندددده يدددددكرني بشددددا  آخددددر سددددي العوددددد الجديددددد كانددددت لدددده خصدددداي حميدددددة 
يعددوز  شدديو »: ى أن الددر  يسددوا نهددر دليدده وأحبدده ثددم  دداي لددهكيوناثددان حتدد

دداد أعددوزه شدديو واحدددد واحددد س ددطد لددم (82:20مددر س ) «واحددد ؛ يوناثددان أيا 
 .يكن عنده اهيمان الكاسي ليتبع داود ماحي ا براحته ومركزه وشورته

 :وأنت يا صدي ي
o  هي يوجد سي حيات  شيو يعي د  عدن االعتدراف العلندي بربوبيدة

خدر  المسي   تكباعه بلمانة وا   وا 
o   هي اسم العائلة المشوور 
o   أم مركز  المرموق لتفو   الدراسي 
o    أم الوسط االجتماعي الرا ي المحيط ب 
o  أم أن  ترغ  سي تجند  بعد  التادحيات المصداحبة للتكدريس

 !للمسي  وتريد أن تتجن  عار المسي  
العهدديم جددد اد دن مددا يعددوز  هددو ديمددان الث ددة المسددتمرة سددي دلدد  الشددخر 

 .الدل متى س تحت عينا  عليه ستراه أعهم من الكي وأساي من الكي
 :ي لتختبر شيئ ا مما اختبره بولس دد  ايهي تصلِّ 

ا» بال  .خساارةمن أجل المسايح فهذا قد  سبته   لكن ما كان لي ربح 

ا خسارة من أجل ف ل معرفة المسيح يساوع  إني أ سب كل شيذ أي  
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وأنا أ سابها نفاياة لكاي أرباح   سرت كل األشياذخالذي من أجله   ربي

 (.2و 8:3فيلبي )« المسيح

*** 
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 داود -17
 
 

 لم يرتفع قلبي

 «يا رب لم يرتفع قلبي ولم تستعل عيناي»

 (2:232مزمور )

إن كانت الف اائل مجتمعاة هاي كالجساد  فاحن التواضاع هاو رأس ’’

 .هكدا  اي أحدهم‘‘ الجسد
هددي علدددى رأس ( الكبريدداو)لدددا  دداي سددليمان الحكدديم دن العيددون المتعاليددة 

و ددددد نصدددد  الرسددددوي  (. 28و 25:5أمثدددداي )الخطايددددا التددددي يبساددددوا الددددر  
األ ي اوم المستكبريند وأما : تسربلوا بالتوااعد ثن»: بطرس اثحدا   ائد  

 (.4:4بطرس 2)« المتوااعون سيعطيوم نعمة
و ددد -اصددة سددي الشددبا د لكنوددا ليسددت معدومددة التوااددع صددفة نددادرةد خ

 .لمعت هده الصفة بواوف سي داود وبانت سي كثير من موا ف حياته
 صفات متميزة

ربما نهن أن داود الفتدى الراعديد الددل  ادى حياتده بدين السدنمد لدم يكدن 
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لدده مددن المددذهدت مددا يدسعدده للزهددو بنفسددهد لكددن الكتددا  الم دددس يدددكر عندده 
أن تجتمددع سددي شددخر واحدددد خاصددة مددن الشددبا  بعدد  المواصددفات يندددر 

أشدد ر مددع حدددوة العينددين وحسددن : سمددن جوددة الويئددة  (.22:25صددموئيي 2)
ومددددن جوددددة  .بددددلس ورجددددي حددددر  جب ددددار: ومددددن جوددددة الشخصددددية  .المنهددددر

 .سصي  وي حسن الار : اهمكانيات الطبيعية
وهددددا مددا يتاددد  مدددن  . لكندده مدددع كددي هددددا لددم يكدددن مسددرور ا مزهدددو ا بنفسدده

 …ا فه المتعددةمو 
 (23-2:25صموئيي 2) في أسرته

دداد أتددى  يس ددى البيتلحمدديلمددا دهدد  صددموئيي ليمسدد  واحددد ا مددن أوالد  ملك 
أمددا داود سلددم يدددكره دال عندددما سددلي صددموئيي عددن أوالد  . ببنيدده السددبعة يس ددى

كدان (. 22ا)« وهو يرعى السنم  هصغ  ب ى بعد »: آخريند وكانت اهجابة
واثهميددة سددي نهددر أبيددهد سلوكددي دليدده أبسددط الموددام؛ رعايددة  داود  ليددي الشددلن

ومددا كددان يخطددر علددى بالدده أن يحاددره لصددموئيي الدددل جدداو يبحدد   . السددنم
دن السدم المنسي من اثهي كان هو اثهدم عندد الدر د وهددا مدا   .عن مل 

 .برهنت عليه حياة داود بعد دل 
دد اد ولددم يسددتنكف لكددن العجيدد  أندده هددي يرعددى السددنم حتددى بعددد مسددحه ملك 

و د   (. 24:28صددددموئيي 2)مددددن هدددددا العمددددي الوادددديع 
كددددان هدددددا مرتب ددددا مددددن الددددر  ليدربدددده لموددددام أسددددمى 

دد ا سلن بي كي واع يرتبه لنا الدر  ب لد  . وأعهم
 .متاع

 (82-28:28صموئيي 2) مع إخوته
. داود ليفت ددد دخوتدده سددي الحددر  حددامد  لوددم بعدد  الخيددرات يس ددىأرسددي 
لمدادا »: اثخ اثكبدرد غاد  عليده وكل مده بكلمدات جارحدة ليد  أولمدا  ابلده 

نزلت  وعلى م ْن تركت تل  السنيمات ال ليلدة سدي البريدة  أندا علمدت كبريائد  
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أمددددا داودد دو ال لدددد  . «وشددددر  لبدددد د ثندددد  دنمددددا نزلددددت لكددددي تددددر  الحددددر 
دددا علدددى خدمتددده  المتادددعد سلدددم يساددد  ولدددم ينسدددح  شددداعر ا بالمواندددة أو نادم 

أال ’’أو « مدادا عملدت اآلن  أمدا هدو كددم »: أجابده بكدي ع ديهخوتهد بدي 
ي داود عدن أخيده وهدي يستفسدر   .‘‘يحق لي حتدى أن أوجده سدذاال   ثدم تحدوك

عددن هويددة جليددات الفلسددطيني اثغلددفد وكيددف يتطدداوي ويعيِّددر صددفوف األ 
 .الحي

 أال نر  أن دا النفس المتاعة ال يفشي بسوولة وال ينسح  بسرعة 
 (42-85:28صموئيي 2) ةيوم النصر

دددددهد  علددددى جليدددداتد دد واددددع كددددي ث تدددده سددددي ر   ح ددددق داود انتصددددار ا م 
وبعددد انتودداو المعركددة رجددع مددن الددوادل حددامد  رأس جليددات سددي يددده . الجنددود

وأخدده أبنيدر رئديس الجديش وأحادره أمدام شداوي ورأس . وأتى به دلى أورشليم
  ابن م ْن أنت يا غدم : جليات بيدهد سسلله شاوي

سوددا المحدار  الشدجاا المنتصدر ! هي نتصدو ر هددا المو دف ! يا للعج 
ال غرابةد سةن كبريداو شداوي لدم تحتمدي ! غدم : يناديه شاوي العاجز الفاشي

لكدن مدادا كدان ر د سعدي داود  أجدا  بكدي . المو فد لددا كلكمده بوددا اثسدلو 
 :لطف ووداعة
 .«يس ى البيتلحمي عبدكابن » 

 . ال أثدر لاديق أو غاد ! واادعيا لروعدة الت
مدددادا يدددا أخدددي الشدددا  لدددو كندددت سدددي دات المو دددف  

 كيف كنت تتصرف 
كدددان يوناثدددان ابدددن شددداوي م عاين دددا للمو دددفد ولمدددا 
انتوددددى داود مددددن حديثدددده مددددع شدددداويد تعل ددددت نفددددس 
 .يوناثان بنفس داود وأحبه كنفسهد و طع معه عود ا

ل لدد  والكلمددات اللطيفددة م مددن هددداد أحبددائي الشددبا د دن توااددع اأال نددتعل  
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تجددد  اآلخددرين دلينددا سيحبوننددا ويتعل ددوا بندداد أمددا الكبريدداو والكلمددات ال اسددية 
  ستجعلوم ينفرون ويبتعدون عنا

 (30-28:22صموئيي 2) عند الزواج
 : ت له النساو و لنبعد ن صرة داود العهيمةد غن  

 «ضرب شاول ألوفه وداود ربواته»

وكان مدن المتو دع لوددا الشدا  أن  . داودووصلت تل  اثغنيات ثدني  
عجاب ددا بددالنفس وشددعور ا باثهميددة الداتيددة لكددن اثحدددا  بعددد . يمتلدد  غددرور ا وا 

سلما عراوا عليه أن يصداهر الملد  ويتدزوت ابنتده  . دل  كشفت عكس دل 
  :الكبيرةد وكان هدا م خطط ا خبيث ا من شاوي للتخلر منهد  اي داود لشاوي

هاااي  يااااتي وعشااايرة أباااي فاااي َماااْن أناااا  وماااا »

 (.  22ع)« إسرائيل  تى أكون صهر المل ؟

 : ثم مرة أخر  لما كرر المل  عراه بواسطة عبيدهد أجا  داود
هل هو ُمستََخفن في أعينكم مصاهرة الملا  وأناا »

 !! «رجل مسكين و قير؟

ا   :هدا الشخر الوايع سي عيني نفسهد كان بطد  م دام 
ااا فااي» جميااع طُرقااه والاارب معااه  وكااان داود ُمفلح 

 28ع )« فرأى شاول وعلام أن الارب ماع داود... 

 (.82و

ددا سددي شددركة ! مددا أروا التوااددع لكندده لكددي يهوددر سينددا البددد أن نكددون دائم 
« الوديدددع والمتواادددع ال لددد »مدددع المسدددي  الددددل دعاندددا أن ندددتعلم منددده دد هدددو 

واداا التدي م أن ن بدي كدي الهدروف واثكما علينا أن نتعل   (. 82:22متى )
يرتبوددا لنددا الددر د والمعددامدت التددي يسددم  لنددا بودداد كفرصددة عهيمددة لكسددر 

 .كبرياو  لوبناد سنتسربي بالتوااع ونختبر نعمته المعادة لنا
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*** 
 

 

 

 سليمان -18
 
 

  
لم سي دحد  الليالي وسلل تصو رد لو أن األ تكل    :م مع  سي ح 

 « اسأل ماذا أعطي ؟» 

 هي تطلعات  كفتى صسير  بمادا كنت ت جي   ما

م الدر  سدي حلدم عام عندما تكل د 3000هدا االسترا  تم سعد  مند حوالي 
ا م سدن اد لكددن ستدى ياسع ددا   .لديد  مدع أحددد اثشدخار  داي عددن  -لددم يكدن شدديخ 
ت ددر  . «أنددا ستددى صددسير ال أعلددم الخددروت والدددخوي»: نفسدده وهددو ي جيدد  الددر 

 كنت تطل  سي هده الفرصة الدهبية مادا طل  لنفسه  لو كنت مكانه مادا 
 3واثعداد مدن  3صحاف أا رأ ال صة كما وردت سي سفر الملو  اثوي 

 .م دروس ا هامة سي حياة سليماند ثم تعاي لنتلمي مع ا ونتعل  24دلى 
 تسميته

لد دعا اسمه  م ح  »: لدل معناهد ا(85:28صموئيي 8)« سليمان»لما و 
لكدن الدر د (. 2:88أخبدار اثيدام 2)والدتده  سدماه الدر   بديأوهكدا « للسدم

 :ومعنددددداه( 84:28صدددددموئيي 8)« يديدددددديا»بعدددددد والدتدددددهد دعددددداه باسدددددم آخدددددر 
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سددي هدددده التسدددميات  . «والددر  أحبددده»وي ادديف الكتدددا   . «محبددو  الدددر »
سودو رئديس . نر  دشارة دلى م ْن هو أعهدم مدن سدليماند الدر  يسدوا المسدي 

 .من اآل  د وهو المحبو (5:2دشعياو )السدم 
 نعمة هللا

ددا علددى  ددا عهيم  أحدد  الددر  سددليمان واختدداره دون بددا ي دخوتدده ليكددون ملك 
صدددحي  دن سدددليمان كدددان شددداب ا ت ي دددا ويتاددد  هددددا مدددن  . الشدددع  بعدددد داود

( 23صموئيي 8)دراستنا لتاريخ أوالد داود دد يدكر الكتا  عن شرور أمنون 
بينمددددا ال يدددددكر مددددا د (2ملددددو  2)وأدونيددددا  (25و 23صددددموئيي 8)وأبشددددالوم 

ملدو  2)ي ماثلوا سي سليماند بي يسجي لنا حديثه الرائع مدع الدر  سدي الحلدم 
زتدده عددن جميددع ومددع دلدد  سددةن اختيددار الددر  لدده كددان بالنعمددة التددي مي   (. 3

تسدالونيكي 2)هدا هدو اختبدار كدي مدذمن ح ي دي محبدو  مدن الدر   . دخوته
 .ليس ثل سب  سيه بي بسب  نعمة األ س ط( 5:2

هدي  دددكرت النعمددة السنيدة التددي اتجوددت لد  سسمرتدد  بةحسددانات األ  أخيي  
الفائ ة  هي تلملت سيوا و دمت الشكر الكثير للر  من أجلوا  ل د أحب  األ 
ي دددز   لددديس لكونددد  أسادددي مدددن أصدددد ائ  أو أت دددى مدددن أ اربددد  أو بسدددب  ت م 

 .بصفات أساي من غير د بي من منطلق نعمته
 ( 3ملو  2) ُ لم سليمان

أحدد  سددليمان الددر  وتبددرهن هدددا سددي حفهدده لفرائادده وسدديره سددي طريددق 
وده  دلى جبعوند الم رتفعة الع همى سي أر  دسرائييد وهنا   . داود أبيه

وبعددد يددوم ملدديو بالعمددي دهدد  دلددى  . أصدعد ألددف م حر ددة علددى المدددب  للددر 
 :سراشه وتراو  له الر  سي حلم ليد  و اي له

 .«اسأل ماذا أعطي ؟»

لم  سي الح  لم لم ي كشف كي ما سي  ل  اهنساند ادا تراو  له الر  سي ح 
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ددا ال يسددتطيع الددتحكم . مددا يمدد   لبدده ومددا يشددسله دد عندددما يكددون اهنسددان نائم 
 .سي درادته أو توجيه أسكارهد وبالتالي تنكشف حالة ال ل  الح ي ية

سي لدم تكشدف عمدا كدان يشدلودا السب  سةن كلمات سدليمان للدر  سدي الح  
دا بلنده كدان ي عتبدر  .  لبه ويدور سي سكره هي كان شاعر ا بعهمته كملد   علم 

ددا لشددع  األ  -أكثددر الندداس عهمددة علددى اثر  سددي دلدد  الو ددت  كددان رئيس 
لكدن لدم يداخلده  - كان ملك ا علدى شدع  انتصدر علدى كدي اثعدداو دالم ختار

ة ليطلد  عمدر ا كانت أمامه الفرص . السرور ولم تم   لبه الشووات المختلفة
طويد  أو غنى كثير ا أو مزيد ا مدن االنتصدارات الحربيدة علدى أعدائده لي صدب  

ددا عالمي ددا مشددوور ا لددم تكددن هددده اثمددور تشددسلهد بددي كانددت لدده أسكددار  . شخص 
 .أخر  جميلة

ل ددد أ ددر برحمددة الددر  دد جعلدده يجلددس علددى عددرش داود أبيددهد اعتبددر هدددا 
 .نان الدل ي سِّر  ل  الر  جد ارحمة عهيمة وهدا روف الشكر واالمت

 هي أنت كثير الشكر أم كثير التدمر والشكو    أخ  الشاب
 . وليات الخطيددرة التددي أ ل يددت علددى عات دده و تودداذ اعتددرف بعجددزه دزاو المسدد

و يادته  يادة سليمة سي عد تده مدع  . س د كان شع  الر  ال ي ع د من الكثرة
وأنددا ستددى صددسير ال أعلدددم »: د ي ددوياألد أمددر يفددوق طا ددة سددليمان و درتددده د

هدددا الددروف الجميدديد الددروف المتوااددعد الواثددق سددي األد  . «الخددروت والدددخوي
دندده نددادر بددين الندداس سددي هددده اثيددام -الراغدد  سددي الددتعلكمد جدددير بنددا جميع ددا 

سكي ستدى أو ستداة يحداوي أن يفتخدر بدلل شديو عنددهد  -وخاصة بين الشبا 
متاددعين الشدداعرين باددعفوم والدددين يلجددلون للددر  ونددادر ا مددا نددر  الفتيددان ال

 .ويتكلون عليه بالتمام
ومددن ثددم انتوددز الفرصددة الدهبيددة « ستددى صددسير»ل ددد أحددس سددليمان بلندده 

 : « لب ا سويم ا»التي م نحت له وطل  
ا أل كم علاى شاعب  وأمياز » فأعط عبدك قلب ا فهيم 
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فحسااان الكاااالم فاااي عيناااي … باااين الخيااار والشااار

 . «ن سأل هذا األمرالرب  ألن سليما

« اطلبددوا أوال  ملكددوت األ وبددرهد وهددده كلوددا ت ددزاد لكددم»: منددا الددر ل ددد عل  
وعلددى هدددا المبدددأ تعامددي الددر  مددع سددليماند سلعطدداه ال لدد  (. 33:5متددى )

دددا مدددا لدددم يسدددلله مدددن غندددى وكرامدددة ميِّدددالحكددديم والم   ملدددو  2)ز وأعطددداه أيا 
22:3-23). 

 :صدي   الشاب
o اتددددد  لتعدددددرف كيدددددف تتصدددددرف بدددددين زمدئددددد  تريدددددد حكمدددددة سدددددي حي أ

 وأصد ائ  
o الو دددت : تريدددد حكمدددة لتعدددرف كيدددف يكدددون عندددد  اتدددزان سدددي و تددد  أ

الددددددزم للخلدددددوة واالجتماعدددددات والخدمدددددةد والو دددددت الددددددزم لدراسددددددت  
 وليات  ذ ومس

o ر سدي وسدط عددالم شدرير أصددب  ز بدين الخيدر والش ددتريدد حكمدة لتميِّدد أ
 ر شر ا  الناس سيه ي ولون للشر خير ا وللخي

o د األ سي حيات  كفتى مذمن رغم كي مجِّ تريد حكمة لتعرف كيف ت   أ
 اهغراوات العالمية والاسوط الشيطانية ونداو الخطية 

ا افعل محل سليمان   …إذ 
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 الفرح الممزوج بالجنون

أعلدددن الفندددان الفرنسدددي الددددل أشدددرف علدددى دخدددرات حفدددي استتددداف مونددددياي 
: بفرنساد أنه  دم الحفي تحت شعار( لكرة ال دم نوائيات كلس العالم) 2222

 .الفرح الممزوج بالجنون
وعندددما  ددرأت هددده العبددارة اتجدده سكددرل لشددخر آخددر عدداش منددد حددوالي 

سدددنةد بحددد  عدددن الفدددرف وأراد أن يختبدددره بدددلل وسددديلة وكتددد  يحكدددي  3000
 :اختباره

هلاام أمتحناا  بااالفرح فتاارى  :فااي قلباايأنااا قلاات »

ا  وإذا  .(الخيارلفارح يعطاي اماتحن إذا كاان ا)خيار 

اااا باطااال هاااذا هاااو )مجناااون : لل اااح  قلااات. أي  

جامعاة )« ؟(ماا قيمتاه)ماذا يفعال : وللفرح( جنون

 (.8و 2:8

أال يكشدف هدددا عددن عطددش الددنفس البشدرية الشددديد  سالندداس تبحدد  بلوفددة 
عن سعادة ح ي ية دائمةد والعالم يجرل بجنون وراو شيو جديد يعطي نشوة 

ثارة الفدرا  النفسدي العميدق : جة الحتمية التي يصي دليودا الجميدعلكن النتي. وا 
 .ومباهج الحياة ال تم ه

و ددد صددرف أحددد الفدسددفة الفرنسدديين المشددوورين وهددو جددان بددوي سددارترد 
 :صاح  سلسفة الوجودية  بي موتهد  ائد  

 life is bubble on the sea of an empty nothingness  

 .ر على بحر من الدشيوالحياة س اعة هواو سارغة تسي
دد»: لدديس هدددا مددا أعلندده المسددي  أ يشددر  مددن هدددا المدداو يعطددش  نْ كددي م 
ا  (.23:5يوحنا )« أيا 

دعنددا صدددي ي الشددا  ن تددر   لدديد  مددن أبحددا  سددليمان المدونددة سددي سددفر 
 .الجامعة لنعرف شيئ ا عنوا
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 باطل األباطيل

ة أبحاثده كت  سليمان سفر الجامعة  در  نوايدة حياتدهد و ددم سيده خدصد
 :ويبدو أنه كان يتساوي . التي  ام بوا سي كي جوان  الحياة

   أ تستحق الحياة ح  ا أن نحياها 
  أ يوجد معنى ح ي ي لوا  تر  هدي يمكدن للثدروة أو الشدورة أو الشدووة

 أو ال وة أو الحكمة أن تم  سرا  النفس 
: د  دداي الجامعدددةب طممع  اب ط ممع»: وجدداوت اهجابددة علددى أعتددا  السددفر

 (.8:2)« ب طع  اب ط ع   هكع ب طع
 .انعدام ال يمة -جنون  -تفاهة  -سرا  : وكلمة باطي تعني

  والملفت للنهر أن الدل ي دم هدا الت رير هو شدخر اسدتطاا أن يجدرِّ 
ددا وغني دداد ومومددا اشددتوته عيندداه لددم  . كددي شدديو سددي الحيدداة ددا وحكيم  كددان ملك 

ع من النهرد واثدن ال تمتل  من العين ال تشب»: يمسكه عنوما؛ لكنه أعلن
 .نعمد والنفس ال ترتول من كي مياه العالم (. 2:2)« السمع

ددا تبحدد  عدن مدديو الفددرا  الدددل تشددعر  صييدي   ال ييا    ربمددا أنددت أيا 
نفسددد  بالشدددوادة الجامعيدددة أو الوهيفدددة المرمو دددة أو الددددخي  يربمدددا ت من ددد. بددده

شددبع جوعدد   ددت بوددا سي  تددي تعل  المرتفددعد أو ربمددا تفكددر أن االرتبدداط بالفتدداة ال
أخبددر  بصدراحة أن هددده اثشددياود وغيرهدا الكثيددر جددد اد ال  دعنددي . العداطفي

يمكن أن تم  سرا  نفس د ما لم تختبر المسي  كالمخلر الشخصي وتشبع 
ا  .به أيا 

 البحث عن الجديد

الناس متلوفة لكي ما هو جديدد والبح  عدن الجديدد هدو سدي داتده الددليي 
سدةن كددي مدا سددي العدالم صددسير عدن أن يشددبع . ة كدي مددا سدي الحيدداةعلدى تفاهدد

بدي دن االختراعدات الجديددة التدي نراهدا حولندا يومي دا تذكدد أن  .  ل  اهنسان
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 :ي وي سليمان. حاجة اهنسان لم ت ل   بعد
مااا كااان فهااو مااا يكااون  والااذي ُصاانع فهااو الااذي »

إن ُوجاد شايذ .  يُصنَع  فليا تحت الشاما جدياد

فهاو مناذ  ماان كاان !  هاذا جدياد. انظر: هيقال عن

 (.20و 2:2جامعة )« في الدهور التي كانت قبلنا

ي نشد  تددريجي ا الملدي والاديقد لددا  -تحت الشدمس-كي ما هو مخلوق 
دنودم يشدبوون أهدي أثيندا سدي .  يتوق الناس لشديو حددي  يسدليوم أو يثيدرهم

و يسدددددمعوا شددددديئ ا ال يتفرغدددددون لشددددديو آخدددددر دال ثن يتكل مدددددوا أ: أيدددددام بدددددولس
لكددن حتددى وهددم يددرون ويسددمعون الجديددد سددةنوم غيددر  ددانعين بالحيدداة . حددديث ا

 (.82:28أعماي )
وال أحد يمكنه أن « ثن األ واع اثبدية سي  لوبوم»لمادا هدا الايق  

 .يجد السدم والشبع بعيد ا عن األ
هددي  ل ددة يددا األ ل ددد خل تنددا لنفسدد د و لوبنددا ت’’: ى أغسددطينوس  ددائد  صددل  

 .‘‘حتى تجد راحتوا سي 
دن كان أحدد سدي المسدي  سودو »اليوم : نعمد أين الجديد  دنه عند األ س ط

« وات جديدددة وأر  جديدددةاسددم»د وغددد ا (28:4كورنثددوس 8)« خلي ددة جديدددة
« !هدا أندا أصدنع كدي شديو جديدد ا:  اي الجالس علدى العدرش»( 2:82رذيا )
 (.4:82رذيا )

 الحكمة والمعرفة

واستخدم الحكمة « تحت الشمس»ليمان الحياة من منهار بشرل درس س
وكدم مدن أشدياو  . والمعرسة اهنسانية وبدي جود ا وو ت ا كثير ا للبح  والتفتديش

الفنددددون والعلددددومد السددددفر : مثيددددرة سددددي الحيدددداة اآلن يحدددداوي اهنسددددان اكتشدددداسوا
كر مدثد  هده كلوا أصبحت سي متناوي اليد؛ س . والسياحةد اآلثار والحفريات

سي شبكة اهنترنت و در العلوم والمعلومات التي تن لواد وكيف يمكن  وأنت 
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جدددالس سدددي بيتددد  أن تتن دددي سدددي كدددي مكدددان سدددي العدددالم وتطلدددع علدددى أحدددد  
 !!االختراعات بي وت وم بلكبر الصف ات
 : لكن انهر ما وصي دليه سليمان

ا من الحكمة والمعرفاة» هات . رأى قلبي كحير  ووج 

فااة الحكمااة ولمعرفااة الحماقااة والجهاال  قلبااي لمعر

اا قابض الاريح ألن فاي كحارة . فعرفت أن هاذا أي  

ااااا يزيااااد  الحكمااااة كحاااارة الغاااام  والااااذي يزيااااد علم 

 (. 22-25:2جامعة !! )« زن ا

دا ! كلند  ت دب  علدى الدري : الحه  ب  الري  بدي وتن دب  روحد  أيا 
 !!سي ايق واكتئا 

 هل يقدم الكتاب المقدس الحل؟

« بنددور  نددر  نددور ا. عنددد  ينبددوا الحيدداة»لمسددي  وحددده الحددي نعددمد عنددد ا
ددا»د (2:35مزمددور ) ددْن يشددر  مددن هدددا المدداو يعطددش أيا  ددْن . كددي م  ولكددن م 

يشددر  مددن المدداو الدددل أعطيدده أنددا سلددن يعطددش دلددى اثبدددد بددي المدداو الدددل 
 (.23:5 25يوحنا )« أعطيه يصير سيه ينبوا ماو ينبع دلى حياة أبدية

،طم  لم ح ال    »يوجد عندد المسدي   ‘‘فرف الممزوت بالجنونال’’ وبدال  من
 (.2:2بطرس 2) «به  مج د
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 ملكة َسبَا -19
 
 

  
نددت مرتدان سددي اثسددفار  زيدارة ملكددة س دب ا للملدد  سدليمان  صددة مشدوورةد دوِّ

لكنودددددا (. 2أخبدددددار اثيدددددام 8؛ 20ملدددددو  2)التاريخيدددددة سدددددي الكتدددددا  الم ددددددس 
ون المسدي  أشدار دليودا بعدد مدا ي در  مدن ألدف استمدكت أهمية خاصة مدن كد

ملكددة التدديمن سددت وم سددي الدددين مددع هدددا الجيددي وتدينددهد ثنوددا »: عددامد دد  دداي
أتددت مددن أ اصددي اثر  لتسددمع حكمددة سددليماند وهددودا أعهددم مددن سددليمان 

دد ا لوددده الزيددارة مسددز  روحددي هددامد ولنددا سددي هددده  (. 58:28متددى )« !هونددا
 .ة بالتلميالشخصية دروس روحية جدير 

 ولماذا ذهبت إلى سليمان؟ َمْن هي؟ 

 َمْن هي؟

لمجااد الاارب   وساامعت ملكااة َساابَا بخباار سااليمان»

فأتت إلاى أورشاليم بموكاب . فأتت لتمتحنه بمسائل

ا  ا جاد  ا  بجمال  املة أطياب اا وذهب اا كحيار  عظيم جد 

 .«و جارة كريمة

ددددب ا ملكدددة عهيمددددةد كاندددت تحكددددم المنط دددة الموجددددودة سدددي جنددددو   كلمدددة س 
وكانت مملكتوا غنية مزدهرة لوا  . الجزيرة العربيةد والتي ت عرف باليمن اآلن
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أمددا عددن غنددى الملكددة سودددا واادد    .شددلنوا بددين الممالدد  كمددا يخبرنددا التدداريخ
مددن الودددايا التددي أتددت بوددا للملدد  سددليمان والتددي كددان ثمددن الددده  وحددده سيوددا 

وا اثخبدددار عدددن عهمدددة هدددده الملكدددة وصدددلت. يتجددداوز المليدددون مدددن الجنيودددات
لكن ما شد انتباهوا بصفة خاصة هو ارتباط  . سليماند س ررت الدها  دليه
د أل سدمعت «سدمعت بخبدر سدليمان لمجدد الدر »مجد سليمان بالر  دلوه؛ 

كاندت بدد شد  تبحد  عدن الحدقد . بعهمة سليمان باالرتبداط بشدخر الدر 
ده مجتمعدددة لدددم واختبدددرت أن ثروتودددا وشدددورتوا وسدددلطانوا ومملكتوددداد كدددي هددد

كانت تشعر باحتياجوا لشيو أبعد من كي . تعطوا ما يمكن أن يم  حياتوا
و ررت الدها  ليس س ط لتر  سليمان وعرشه وبددهد سرغبتوا  . ما امتلكته

 .كانت أعمق من هدا بكثيرد كانت تبح  عما وراو سليمان
 لددم يكددن سددليمان سددي داتدده هددو م صدددها بددي مددن هددو وراو سددليمان؛ الددر 

 . اهله الدل أحبه ومنحه حكمة وجعله ملك ا على شعبه
ومدا كددان ممكن دا أن يتحددد  الدر  يسددوا عدن ملكددة س دب اد ويعطددي لرحلتوددا 
معنى ويدكر آثارها الخالدة البا ية دلى يوم الديند ما لم يكن ال صدد اثعهدم 

دد ا س ددد اشددتا ت لمعرسددة دلدده  . واثهددم عنددد الملكددة هددو التعددرف بةلدده سددليمان
 .ليمانس

و ددد الحهددت أن الملكددة كددان أماموددا ثدثددة عوائددق تعتددر  سددبيلوا لل يددام 
 :برحلتوا الخالدةد لكنوا تسلبت عليوا كلوا

 سل د دهبت مع أنوا ملكة عهيمة لوا شلنوا وشورتوا 
 ودهبت مع أنوا تدير مملكة كبيرة وما أكثر مسئولياتوا 

 تواودهبت مع أن المساسة بعيدة جد ا والرحلة لوا مش ا 

كم دهاب دا ومثلودا دياب داد  8000يكفي أن نعرف أنوا  طعت مساسة حوالي 
وال يمكن أن تتم الرحلة ب اسلة عهيمة من الجماي دال سيمدا ي در  مدن خمسدة 

 .أشور على اث ي دهاب ا وعودة
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 .لكنوا مع كي دل  دهبت دلى سليمان
 لماذا ذهبت؟

لوددا دجابددة عندددها؛ لدددا  كددان دهنوددا مشددسوال  بلسددئلة محيددرة كثيددرةد ولددم تجددد
 .«أتت دلى سليمان وكلكمته بكي ما كان ب لبوا»

هي أتيدت دلدى المسدي  وأخبرتده بكدي مدا سدي  لبد  وبكدي  عزيزي الشاب 
ما يشسي دهن   ربما تدور سي دهن  أسئلة محيرةد وربما تشعر بدالفرا  سدي 
نفسدد د وربمددا تعددداني مددن جدددوا عدداطفي ال يشددبعه شددديو؛ دن دجابددة حيرتددد  

تعاي دليه واست   لبد  : تواو نفس  هو سي المسي  يسوا وحدهد لدا أرجو وار 
   .«كلكمه بكي ما سي  لب »له 

 :لكن احدر من العوائق التالية لئد تعطل  عنه
 .الكبرياذ واإل ساس باألهمية الذاتية .2

 .مشغوليات الحياة اليومية .8

 .صعوبات ي عها إبليا لكنها وهمية .3

 سليمانما وجدته ملكة َسبَا عند 

لم يكان أمار مخفي اا . فأخبرها سليمان بكل كالمها»

 .«عن المل  لم يخبرها به

ددب ا والمسددي د عندددما نددلتي دليدده  . هدددا أوي مددا عملدده سددليمان مددع ملكددة س 
ب لدد  صددادق مخِلددرد يزيددي حيرتنددا ويجيدد  عددن تسدداذالتناد دندده هددو الحكمددة 

لددي …  التدددابيرأنددا الحكمددة أسددكن الدددكاود وأجددد معرسددة »: عينوددا سوددو ي ددوي
أندددا أحددد  الددددين يحبدددوننيد والددددين … لدددي ال ددددرة. أندددا الفودددم. المشدددورة والدددرأل

ددْن يِجددد سددي البحدد  عنددي يجدددني)يبككددرون دلددي  يجدددونني  عندددل السنددى  (. م 
ثمرل خير من الده  ومن اهبريزد وغلتي خير .  نية ساخرة وحه. والكرامة

رسددددت شدددديئ ا مددددن هدددددا هددددي ع (. 22-28:2أمثدددداي )« مددددن الفاددددة المختددددارة
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اد الدددل ي  دداي لدده أنددا أعلددم أن مسددي  »: صدددي ي الشددا   ل ددد  الددت لدده السددامرية
أنددا »: د سلجابوددا يسددوا«سمتددى جدداو دا  يخبرنددا بكددي شدديو . المسددي د يددلتي
 (.85و 84:5يوحنا )« الدل أكلم  هو

ا ل لبوددا عنددد سددليماند  ددب ا لددم تجددد س ددط راحددة لدددهنوا وسدددم  ثددم أن ملكددة س 
 ساعتراها الدهوي العميق ةرأت كدل  جوان  مجده المتعدد لكنوا

فلما رأت ملكة َسبَا كال  كماة ساليمان  والبيات » 

الذي بناه  وطعام مائدته  ومجلا عبيده  وموقف 

ومالبساااهم  وُساااقاته  ( وقاااوفهم منتبهاااين)خداماااه 

ومحرقاته التاي كاان يصاعدها فاي بيات الارب  لام 

 . «يبَق فيها روح بعد

دددوهكددددا يدددا ع يدددري  ادددمير  مدددن ث دددي  نْ زيدددزلد بعدددد أن تدددلتي للمسدددي  كم 
اد سةن  ستكتشف سيه كي يوم أمجاد ا رائعةد  خطايا د ويمنح  غفران ا وسدم 

دن بيت المسي  هو كنيسته التي   .تمككن  من أن تعيش حياة السمو والرسعة
وطعددام مائدتدده هددو مددا يسدددل الحيدداة الجديدددة  . أبددوا  الجحدديم لددن ت ددو  عليوددا

أما عبيدده وخدامده سدةنوم   .ي  من كلمته وأمجاد شخصه التي يعلنوا روحهس
يتمتعددون بكرامددة سائ ددة ويختبددرون سددعادة غددامرةد وسدديكون لدد  شددرف عهدديم 

 .وتمتع بفرف مجيد متى خصصت حيات  لخدمة المسي  الكريم
 ما أعطاه سليمان لملكة َسبَا

وأعطااى الملاا  سااليمان لملكااة َساابَا كاال مشااتهاها »

طلبت  عدا ما أعطاها إياه  سب كرم الملا  الذي 

 . «سليمان

ال يمكدن أن نددلتي دلددى سددليمان الح ي ديد ربنددا يسددوا المسددي د دال ونختبددر 
. بدد أن يمنحوددا لنددا ومتدى و جدددت سدي  لوبنددا شددووة لمجدده سددد. عطداوه الدددائم

دنده يتجدداو  . دنده يشدتاق أن يسمدر حياتندا مدن ملئددهد س دط ينتهدر طلبتندا منده
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كي ما تطلبونه حينما تصلون س منوا أن تنالوهد سيكون »: مان دد ي ويمع اهي
 (. 85:22مر س )« لكم

هي ل  ديمان  هي تطل  أمور ا لمجد المسي   هي تشدتوي أن  صدي   
تكرمه أكثر سي حيات  وأن تشود عنه ب وة أكثر أمام النفوس  سديعطي  كدي 

سديمنح  ديداه سديفوق لكدن أ دوي لد  أن مدا  . مشتوا د لدا اطلد  وال تخجدي
: كددي تو عاتدد د دد أن عطايدداه الصددالحة هددي حسدد  غندداه هددو؛ دن الوعددد لنددا

« يم  دلودددي كدددي احتيددداجكم بحسددد  غنددداه سدددي المجدددد سدددي المسدددي  يسدددواسددد»
 (. 22:5سيلبي )

 !هل تتصور الغنى المذّخر في المسيح يسوع الممجد؟

*** 
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 ر بعام -21

 
 

  
 :بعد موت سليمان ان سمت مملكة دسرائيي دلى  سمين

؛ وتتكون من عشرة أسدباطد وعاصدمتوا السدامرةد وملد   همملكة  هءم ه ة
 . عليوا يربعام بن نباط الدل كان أحد عبيد سليمان

؛ وتتكدددون مدددن سدددبطي يودددودا وبنيددداميند وعاصدددمتوا   همملكمممة  هج، ب مممة
ثدم تدوالى الملدو  بعدد دلدد   . وكدان رحبعدام بدن سدليمان ملك دا عليوداأورشدليمد 

 .سي كي من المملكتيند كما نجد سي أسفار الملو  وأخبار اثيام
 َمْن هو ر بعام؟

كددددم بعدددددهد هددددو ابددددن سددددليمان الدددددل تددددولى الح  
 . وعلى يديهد وبسببهد ان سدمت المملكدة العهيمدة
دداد علددى  دددر مددا  وعلددى  دددر مددا كددان اث  حكيم 
: كدددان االبدددن جددداهد د وتمدددت سيددده أ دددواي سدددليمان

سكرهت كي تعبي الدل تعبت سيه تحت الشمس حي  أتركده لإنسدان الددل »
ددا أو جدداهد د ويسددتولي علددى كددي . يكددون بعدددل ددْن يعلددمد هددي يكددون حكيم  وم 

جامعددددة )« تعبددددي الدددددل تعبددددت سيدددده وأهوددددرت سيدددده حكمتددددي تحددددت الشددددمس 
22 22:8.) 
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أخبدددار و  25-28الملدددو  اثوي  سدددفرل ندددة سددديوسدددي  صدددة رحبعدددامد المدو  
 .؛ نجد دروس ا عديدة28-20الثاني  اثيام

 نشأة ر بعام

لد رحبعام أ " مرحد  الشدع : "طلق سليمان هدا االسم الدل يعنيعندما و 
د ولعلدده كددان يتمنددي أن يددر  ازدهددار المملكددة علددى يديددهد "موسددع الشددع "أو 

ددا؛ دد لددم يكددن ر  ددالكددن ل سددف حددد  العكددس تمام  وربمددا لعبددت . حبعددام حكيم 
 :نشلته دور ا سي هدا

سددرغم ت ددو  سددليمان سددي بدايددة  . ى رحبعددام سددي مندداخ غيددر صددحيترب دد .2
حياتدددهد دال أنددده ل سدددف تدددزوت بنسددداو أجنبيدددات أدخلدددن معودددن عبدددادة 

« نعمددة العمونيددة»اثوثدداند وجلددبن غادد  الددر ؛ وكانددت أم رحبعددام 
لخطر الدل يوددد ابندهد مدع ولم يتنبه سليمان دلى ا . واحدة من هذالو

د سمتدى (بدايدة طري ده)ر  ِّ الولدد سدي طري ده »أنه صاح  المبدأ الودام 
ددا ال يحيددد عندده ونشددل الولددد سددي ال صددر  (. 5:88أمثدداي )« شدداخ أيا 

م محاط ددا بددالترف والتددنعمد وهددو يطلدد  سي جددا  طلبدده سددي الحددايد ويددتكل  
لدا  . بكون النداوصبعه سيجد عشرات الخدم يلةسي متدف كدمهد ويشير ب

العصددا والتددوبيخ يعطيددان »: كددان مدددلد  بددد تلديدد د خدس ددا ل ددوي أبيدده
 (.24:82أمثاي )« حكمةد والصبي الم طلق دلى هواه ي خِجي أمه

 البمن  هوكم ش »: هع ،ستمع ه،ص ئح  هكتم                       
 قبمممع تلد ممم  أب مممه    همسمممتاج  ال  سممممع 

وممممممم   سممممممتا ن  ا»:    أ ً مممممم « ،تامممممم  ً 
« بتلد مم  أب ممه  أممم  م   ًممي  هتمم ب   ل  ممنك  

 ؟(51:5  1:1:أمث ع )
كما أن أصد او رحبعامد الدين تربدوا معده وعاشدروه مندد الصدسرد  دد   .8

لددم يكددن مددنوم واحددد يخدداف األ أو يتمسدد    .تركددوا سيدده أعهددم اثثددر

اب
شب
  ال

بائ
أح
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لدا لما استشارهم سي  رار خطير يتعلدق بالمملكدةد أهودرت . بشريعته
بتوم ما سديوم مدن غدرور وكبريداو وخفدة وسدطحية وانعددام الحكمدة دجا

داد ورسيدق الجودداي »ح  دا دن . والبصديرة المسداير الحكمداو يصدير حكيم 
ر  (.80:23أمثاي )« ي ا 

هده العوامي أنتجت شاب ا متكبر ا أناني ا ادعيف الشخصديةد اديق اثسدقد 
هدا بوادوف سدي  و د هور. «واسر الحما ة ويعوزه الفوم»وصفه أحدهم بلنه 

 .موا فه المختلفة
 مواقف ر بعام

 :موقفه من هللا – 1

لدم  . سي بداية شبابه لم تكن له عد ة ح ي ية باألد وال استناد  لبي عليده
سسددليمان سددي بدداكورة حياتدده عندددما  . يفعددي كلبيدده سددليمان وال كحفيددده يوشدديا

أندا »: و داي لده دد أ درك بادعفه « اسلي مادا أعطيد  »: تراو  له الر   ائد  
ددا ثحكدم علددى . ستدى  صدسير ال أعلددم الخدروت والدددخوي سدلعط عبددد   لب دا سويم 

ملددو  2)« شددعب  وأميددز بددين الخيددر والشددرد سحسددن الكدددم سددي عينددي الددر 
د ابتددددأ يطلددد  دلددده داود (سدددنة 25)دد كدددان بعدددد ستدددى  »د ويوشددديا (8:3-20
 :أما رحبعام( 3:35أخبار اثيام 8)« أبيه

أخباااار األياااام 8)« باااه لطلاااب الاااربلااام يهيااائ قل» 

25:28.) 

وال ننس أن رحبعام كان له رصيد عهيم من اهرشداد والنصد  سيمدا كتبده 
كان يمكنه أن يعدرف طريدق الحكمدة ومخاسدة  . أبوه خاصة سي سفر اثمثاي

ل ددد ملدد  سددي سددن   .الددر  وأ تيحددت لدده الفرصددة ليدددكر خال دده سددي أيددام شددبابه
 د عرف الر  مند حداثته لكان عنده متسع من الحادية واثربعين؛ ولو كان 

داد لكنده لدم يرغد  سدي هددا اثمدر ويبددو أن حيداة الت دو   الو ت ليصدب  حكيم 
وما يصاحبوا من حكمة كانت ث يلة عليه وغير مرغوبة منه سانصرف عنوا 
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ددْن ي خطدد  عنددي ياددر نفسددهد كددي مبساددي  ي حبددون »: وتددم سيدده  ددوي الددر  م 
 (.35:2أمثاي )« الموت
 لماذا لم يستفد من مصادر الحكمة المتا ة له؟ : بما تسألنير

 : سسليمان ي وي . رها ولم يطلبوا دِّ ثنه لم ي  
ورفعات صاوت    إن دعاوت المعرفاة… يا ابني»

وبححااات عنهاااا   إن طلبتهاااا كالف اااة  إلاااى الفهااام

وتجاد معرفاة   تفهم مخافاة الارب فحينئذ    كالكنو 

ه المعرفاااة مااان فمااا .ألن الااارب يعطاااي  كماااة .هللا

 (.5-3:8أمحال )« والفهم

 :موقفه من الشعب – 2

 :أتى كي الشع  دلى رحبعام وعراوا أمامه معاناتوم  ائلين
ااى نيرنااا  وأمااا أناات فخفكااف اآلن ماان » إن أباااك قَس 

عبودية أبي  القاسية  ومن نيره الحقيل الاذي جعلاه 

 . «علينا  فنخدم 

 .عن استعدادهم لخدمتهوكانوا غير مسالين سي طلبومد بي عبكروا 
واهنسدددداند كمددددا  دددداي أحدددددهمد أمددددام ال ددددرارات الصددددعبة الحساسددددة يحتددددات 

خبدددرة الحكمددداو : اهرشددداد اهلوددديد ثاني دددا: أوال  : ثمدددرين يخطددد  ددا تجاوزهمدددا
د لددم يددتمكن مددن الحصددوي علددى اثمددرين و  دددِّر لدده أن يتخلددى  . والمت دددمين وا 

صددرار مشددورة األد خاصددة عددن واحددد منومدداد سعليدده أن يطلدد  بكددي دلحددا ف وا 
 . عندما ي ف على مفترق الطرق

طلدد  رحبعددام مددن الشددع  مولددة ثدثددة أيددامد ولددو كددان خصصددوا لطلدد  
وجه الر  ليمنحه الحكمة والفطنة سي التصرف لكاندت النتدائج اختلفدت كليدة 

 .عما صارت دليه



 228 

 :موقفه من الشيوخ – 3

سددليمان أبيدده وهددو حدديد  استشددار رحبعددام الشدديوخ الدددين كددانوا ي فددون أمددام
 :سلجابوه بكي ما لديوم من حنكة وخبرة

ا لهاااذا الشاااعب وخااادمتهم » إن صااارت الياااوم عباااد 

ا  اا  سان ا  يكوناون لا  عبياد  وأجبتهم وكلمتهم كالم 

 . «كل األيام

ولكنده ل سدف  . وسي كدموم ندر  روف االتاداا واللطدف وحسدن الكددم
شددددلوا معدددده وو فددددوا أمامددددهد تددددر  مشددددورة الشدددديوخ واستشددددار اثحدددددا  الدددددين ن

 : سلجابوه
( األصبع األصاغر)إن خنصري : هكذا تقول لهم»

واآلن أبااي (.   قااوي أبااي)أغلااظ ماان متنااي أبااي 

ا ثقيال  وأنا أ يد على نياركم لكم نير  أباي أد بكام . َ م 

بكم بالعقارب  !! «بالسياط وأنا أ دك

الحندددان كاندددت العهمدددة عندددد الشددديوخ ت دددوم علدددى أسددداس الخدمدددة والرسدددق و 
 دد أدركدوا الفدرق  -ولعلموم عاصروا داود وسدليمان-والشيوخ . والكلمة الحلوة
ددا للشددع  وكدداس  وغدددامر بحياتدده مددن أجلدددهد  . بددين االثنددين سددداود كدددان خادم 

أمددا سددليمان   .وتعامددي معدده بدداللين والوداعددة؛ لدددا أحبدده الشددع  والتددف حولدده
اد لكنه ألو  هوورهم بالسياط أما العهمة . واستعبدهم س د م  بطونوم طعام 

عنددد الشددبا  سكانددت ت ددوم علددى التسددلط واالسددتبدادد وهدددا نددابع مددن السددرور 
 . والكبرياو والث ة المفرطة سي الدات

ول سددف مدداي رحبعددام لمشددورة اثحدددا  وارتكدد  ثدداني خطددلد سل ددد تجدداوز 
وثدار الشدع  وهودرت بدوادر االن سدام  . مشورة الر  وتجاهي مشورة الشديوخ

راد رحبعام  معودم بمنتودى الحما دة وأرسدي أدورام الددل علدى التسدخيرد ولما أ
لددا أسدرا وصدعد دلدى المركبدة وهدر   . سرجمه جميع الشع  بالحجارة سمات
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 .دلى أورشليم مدعور ا خائف ا
 .ول سف ان سمت المملكة

*** 
 
 

 :أحبائ  الشباب
   منا دروس ا من حياة رحبعام هي تعل 
 الوالدددين واثشددخار المت دددمين ودول  هددي رأيددتم خطددر تجاهددي رأل

 الخبرة 
   ف والسرور واالعتداد بالدات هي الحهتم عا بة التصل 
 هي تحدرتم من دهماي مشيئة الر  وعدم الخاوا هرادته  

*** 
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 الفتاة المسبي ة -21
 
 

  
ال نعددرف عنوددا سددو  ال ليددي الدددل د كدددر سددي سددياق الحدددي  عددن نعمدددان 

و د وردت هده ال صة سدي سدفر  . ي و صة شفائه من مر  البررالسريان
ولددددم ي ددددكر عنودددا سددددي الكتدددا  سددددو   . الملدددو  الثددداني واثصددددحاف الخدددامس

 : جملتين س ط
وكااان األراميااون قااد خرجااوا ُغاازاة  فساابوا ماان »

أر  إسااارائيل فتااااة  صاااغيرة   فكانااات باااين يااادي 

ياا ليات سايّدي أماام : فقالات لمومتهاا. امرأة نعمان

النباااي الاااذي فاااي الساااامرة  فحناااه كاااان يشااافيه مااان 

  (.3و 8:4ملوك 8)« برصه

هده الفتاة التي ال نعرف عنوا حتى اسموا كانت سب  بركة كبيدرة لرجدي 
 . عهيم وثسرة دات شلند بي وشوادة سعالة أل سي أيام صعبة
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 :تعاي معي لنتتبع ال صة
 ظروف قاسية

السددامرة سددي أر  دسددرائيي سددي أحددد اثيددام دخلددت جيددوش اثراميددين دلددى 
دنْ  وكدان  . سدبوهم ستداة صدسيرة مدن أحدد البيدوت اليووديدة وأخدوا من امن م 

ددا لعائلتوددا اثمددر صددعب ا جددد ا علددى الفتدداةد وال ددْن . شدد  أندده كددان م حزن ددا أيا  م 
يستطيع أن يتصور آالموا وهي ت ذخد مدن وسدط بيتودا وأهلودا بواسدطة جندود 

م مدادا كانددت مشداعرها وهدي ت ذخدد دلدى بيددت  سداة ال ي شدف ون وال يرحمدون  ثد
 نعمان كةحد  السبايا ثم تعمي هنا  كجارية 

 :ش  أنوا سكرت وتساولت ال
o  لماذا  دث هذا؟ ول َم هذا الظلم؟ 

o  وأين هللا  وكيف يسكت على هامذ الناس المفترين؟ 

o  لماذا تُحرم من  نان والديها وتُّذل في بيت غريب؟ 

o ي يحدث معها هذا؟ ثم لماذا هي بالذات الت 

سددد  . أكيددد أنوددا تسدداولت هددده اثسددئلة وكثيددر ا غيرهدداد ولكددن دون جدددو 
يوجددد  لكددن صدددي ي الشددا ؛ أ . دجابددة علددى حيرتوددا وال تسييددر سددي هروسوددا

يوجد ما يسميه الناس حه دا سديئ ا أو  شيو يحد  سي هدا العالم بالصدسة  أ
أواد   سديئة الحدهد لكدن دعندين هدده الفتداة حه ا حسن ا  ربما يبدو أمامنا أ

ددا و صددد ا مددن كددي مددا يحددد  سددي حياتنددا  الددر  صددنع الكددي »لدد  أن أل غرا 
: سوو له خطدة يريدد أن يتممودا ويحدر  كدي شديو (. 5:25أمثاي )« لسراه

ل دد حدتم األ باثو دات المعيندة وبحددود  . الناس والهروف لتنفيد هدده الخطدة
ا د لددددددا  ددددداي لددددده داود(85:28أعمددددداي )مسدددددكننا  سدددددي يدددددد  آجدددددالي »:  دددددديم 

 (.24:32مزمور )« (أو اتي)
سل د  صد األ أن ت سبى هده الفتاة الصسيرة من بلدها ولم تكن بالمصادسة 
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ربمددا يبدددو أنوددا الصدددسة البحتددة التددي  . أن ت ذخددد لبيددت نعمددان رئدديس الجدديش
أوجدتوا سي دل  المكداند سعندد ت سديم اثسدر  كاندت هدي مدن نصدي  رئديس 

لكدن كاندت يدد األ هدي التدي تحدر  اثمددورد  . ن خادمدة لزوجتدهالجديش لتكدو 
لددى هدددا البيددت  واتادد  بعددد دلدد  أن األ أرسددلوا دلددى هنددا  دلددى هددده الددبدد وا 

 .بالدات ثنه  صد أن يستخدموا سي خدمة عهيمة
م هددا الددرس الودام لحياتندا  هدي أدركندا أن ؛ هدي ندتعل  أصدقائ  الشباب

ي سدددي يدددد األ  أحيان ددددا نتددددمر علدددى أمدددداكن كدددي د دددائق وتفاصددديي حياتنددددا هددد
لددددد سيندددددا شددددعور بدددددالرس  للمسدددددتو   . معيشددددتنا أو نوعيدددددة عائدتنددددا و دددددد يتوك

ا  ا أن أل  صد ا وغرا  االجتماعي أو المادل الدل نحن سيه ويسي  عنا تمام 
 .عهيم ا سي حياتنا
 نفا ناجحة

ادد سديدها د سي نفس هدده الفتداة كراهيدة وح دد كان من الطبيعي أن يتول  
لكن علدى  . نعماند الدل هود حس  الهاهرد السب  سي ش اوتوا وتعاستوا

 . العكس من دل  نراها تتمنى شفاوه من البرر وت خبر سيدتوا بالوسيلة لودا
ش  أن هده الفتاة تعلكمت عن األ وهي سي بددها وكان لوا ديمان ح ي ي  ال

األ ارتفعت سوق كي مرارة  لدا سبفاي عد توا مع  .به وهي ال زالت صسيرة
دن »: ل ددد تددم سيوددا ال ددوي. أو اددسينة كددان مددن الممكددن أن تتولددد سددي نفسددوا

ن عطددش ساسدد ه . جدداا عدددو  سلطعمدده ر ر بددي اغلدد  الش ددال يسلبنكدد  الش دد. وا 
ا  د(82و 80:28روميددة )« بددالخير وأكثددر مددن دلدد  سدد ن  لبوددا كددان صددحيح 

 .أو الشعور بالن ر أمام األ سوي لم ت عاِن من ِصسر النفس
 . ل د كان سيدها نعمان أممي ا وكانت هي يوودية مكروهة سي دل  الو دت

دددا وكاندددت هدددي  وكدددان هدددو رئددديس  . «ستددداة صدددسيرة»كدددان نعمدددان رجدددد  عهيم 
ورغم ا عن دل  ارتفعت سوق أل دحساس  . الجيش وكانت هي جارية مسبية

لوا مدن  ة سي شفائهد يابِصسر النفس وامت   لبوا بالشف ة نحو سيدها والرغب
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 !مثاي رائع
هدي عانيندا أحيان دا مدن الشدعور بدالن ر بالنسدبة لآلخدرين .. أصدقائ  

وبالتالي كان بداخلنا رس  لوم  وهدي حدد  أنندا شدعرنا بالراحدة سدي داخلندا 
ددن أسدداووا دلينددا  دن هددده الفتدداة الصددسيرة ت شددبه دلددى  عندددما رأينددا مصددائ  م 

ددددْن يحاكموندددده  حددددد كبيددددر الرسددددوي العهدددديم بددددولس الدددددل و ددددف مددددرة أمددددام م 
… كندت أصدلي دلدى األ أنده ب ليديو وبكثيدر و »: والسدسي سي يديه و اي لودم

جميددددع الدددددين يسددددمعونني اليددددومد يصدددديرون هكدددددا كمددددا أندددداد مددددا خددددد هددددده 
 (.82:85أعماي )« ال يود

ل د كانت آالم هده الفتاة سدب  بركدة لآلخدرين وكلنودا ت دوي مدع الرسدوي 
كورنثدددوس 8)… « كندددا نتادددايق س جدددي تعدددزيتكم وخدصدددكم سدددةن»: بدددولس
5:2.) 

 خدمة ماثرة

دد عاشدت بيدنوم وبدددال  مدن أن تشددكو  نْ كاندت الفتداة الصددسيرة سدب  بركدة لم 
مت بكلمات  ليلة عن وسيلة الشدفاو لسديدها وكدان لكلماتودا تدلثير ر تكل  وتتدم  

د ا وسددلوكوا شدد  أنوددا كانددت خادمددة ممتددازة ت ددوم بعملوددا جيدد ال  .عهدديم جددد ا
الممتدداز هيددل لوددا الفرصددة لتشددود عددن دلووددا الحددي الح ي ددي ومددا  التدده أخددده 

 .نعمان بعين االعتبار
كمددا أنوددا لددم تبددق  صددامتة بسددب  الخجددي أو ِصددسر سددنوا ولددم تشددعر أن 

ل دد رأت دنسدان ا  . مركزها االجتماعي كخادمة يمنع النداس مدن االسدتماا لودا
أن يسد حاجته ويشفيه من مراه الم خيفد دا حاجة وآمنت أن األ يستطيع 

 .مت ولم تسكتلدا تكل  
د لكدن مدا «يدا ليدت سديدل أمدام النبدي الددل سدي السدامرة»: ما أ ي كلماتوا

دا مدن  ددرة األ . «سةنه كان يشفيه من برصه»أعهم ديمانوا  دنوا متلكددة تمام 
  سي دلد  م بكي ي ين وليس لديوا أدنى شبواسطة النبي أليشع لدا سوي تتكل  
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 (.23:5كورنثوس 8)« متآمنت لدل  تكل  »
ديمان هده الفتاة الصسيرة يخجلندا وشدوادتوا اثميندة  أصدقائ  الشباب 

ينبسي أن نفت  أسواهنا ونشود عن محبة المسي  لكي نفس نلت ي  . أل تحفزنا
 .بوا أو نوجد معوا

*** 

 

 

 آسا -22
 

  
 المل  الذي هزم أعظم جيش

 
و ددد دكدددر تاريخدده سدددي سدددفر  . أحدددد ملددو  مملكدددة يودددوداهددو الملددد  آسدداد 

الملددددددو  اثوي اثصددددددحاف الخددددددامس عشددددددرد وسددددددفر أخبددددددار اثيددددددام الثدددددداني 
د و دددد اسدددتخدمه األ ‘‘شدددفاو’’ :يعندددي« آسدددا»و. 25دلدددى  25اثصدددحاحات 

 .سعد  سي شفاو شعبه من شرور كثيرة وسي رد   لوبوم لعبادة الر 
 آسا والظروف التي أ اطت به

أنه اعتلى العرش وهو شا  سي العشريند و د ور  عن أبيده وجدده  يبدو
سددلبوه أبيددامد وجددده رحبعددامد  . درث ددا ث دديد  مددن الشددر والفسدداد مدد  المملكددة كلوددا

تدددهد و دددد س دددميت سدددي د  وجِ . كانددا ملكدددين شدددريريند طبعدددا المملكدددة بلشددر طدددابع
لتتعبدد أمامده الكتا  أمهد معكة ابنة أبشالوم هي التدي عملدت تمثداال  لسدارية 
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 (.23-20:24ملو  2)
ددت الددبدد كلوددا  المددداب  السربيددة والمرتفعددات »كانددت العبددادة الوثنيددة  ددد عم 

كدددان »وصدددح  هندددا كدددي أندددواا الفسددداد اثخد دددي دد د «والتماثيدددي والسدددوارل
ا ملبونون سي اثر   د (88:2االنحراسات الجنسية المدكورة سي رومية )أيا 

« الدددين طددردهم الددر  مددن أمددام بنددي دسددرائيي سعلددوا حسدد  كددي أرجدداس اثمددم
  (. 85:25ملو  2)

استلم آسا المملكة وهدي سدي هدده الحالدة المترديدةد سمدادا سعدي وهدو يواجده 
 الهروف التي لم يكن له يد سيوا 

ي مددن صددورة أبيدده وجددده الرديئددة دلددى صددورة جددده العهدديم داودد  ل ددد تحددوك
  وابتدأ ي تدل به وااع ا دياه كالمثاي أمامه

وعمل آسا ما هو مستقيم في عيناي الارب كاداود »

 (. 22:24ملوك 2)« أبيه

ددا أت يددداو يادددعوم  دددوة أمدددام شدددعبه  وسددي كدددي عصددر ي وِجدددد الدددر  أشخاص 
كوندوا متمثلدين » :لدا  اي بدولس للمدذمنين سدي سيلبدي . وخاصة الشبا  منوم

« بددي مع ددا أيوددا اهخددوةد والحهددوا الدددين يسدديرون هكدددا كمددا نحددن عندددكم  دددوة
ا  (. 28:3سيلبي ) د »وأيا  وما تعلمتموهد وتسلمتموهد وسمعتموهد ورأيتموه سي 

 (.2:5سيلبي )« سودا اسعلوا
ت ددر  أحبددائي الشددبا  هددي نتمثددي باثت يدداو مددن المددذمنين أم باثشددرار سددي 

 م هدا العال
كانددت عد تدده  . عمددي آسددا مددا هددو صددال  ومسددت يم سددي عيندديك الددر  دلودده

مع الر  ح ي ية وعمي ة لل در الدل به استطاا أن ي ف اد التيار الجارف 
سددي أسددرته وسددي شددعبهد سيوصددف بوددده الصددفة المجيدددة التددي هددي أساددي مددا 

جميددددي أن يحيددددا المددددذمن حيدددداة تتصدددددف  . يمكددددن أن يوصددددف بدددده اهنسددددان
ددا لل ددوي باالسددت امة لكددي تكونددوا بددد »: سددي عينددي العددالمد وبدددل  يكددون متمم 
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د ت اددديئون  لدددومد وبسدددطاود أوالد ا أل بدددد عيددد  سدددي وسدددط جيدددي م عدددوكت وم لتدددوو
وأجمددددي منددده أن يبدددددو المددددذمن  (. 24:8سيلبدددي )« بيدددنوم كددددلنوار سدددي العددددالم

ا مددددن جمدددديعوم  ا سددددي عيددددون المددددذمنين سيكددددون ممدددددوح  كورنثددددوس 8)مسددددت يم 
ا سددي عينددي األد الفدداحر ال لددو    (.22:2 لكددن اثجمددي أن يكددون مسددت يم 
 .ىد الدل يعرف السرائر ويكشف الخباياختبر الك ل  والم  

 آسا وإنجا اته

اعتلى آسا العرش سي سن الشبا د وكان ممتلئ ا بالحماس والسيرةد ويبدو 
مكانياتده بصدورة  أنده وادع نفسده بالتمدام بدين يددل الدر د ساسدتخدم طا اتده وا 

كان م حاط ا بكي أندواا الوثنيدة والفسدادد لكنده  . صحيحة أدكت لنتائج عهيمة
كدددان كددددالزهرة الناصددددعة البيدددا  التددددي احتفهددددت  . احدددتفه بن اوتدددده و داسددددته

 .ببيااوا رغم اثوحاي الم حيطة بوا
   ؟الذي قابله هو بيته كان التحدي الداخلي

شددسلت مركددز الملكددة س ددد واجدده جدتدده الوثنيددة معكددة ابنددة أبشددالومد والتددي 
  :اثمد ويبدو أنوا كانت امرأة دات نفود  ول وتلثير اخمد لكنه

خلعهااا ماان أن تكااون ملكااة ألنهااا عملاات لسااارية »

تمحام   وقطع آسا تمحالهاا ودقاه وأ رقاه فاي وادي 

 (. 25:24أخبار األيام 8)« قدرون

ل د و ف دلدى جاند  الحدقد وهدو ددا كدان يحد  أمده ويكرموداد لكدن لديس 
كما أنه لم يفعي دل  سي الخفداو بدي علدى مدرأ  مدن  . لى حسا  مجد األع

دن كددان أحددد ال »د مددا  الدده المسددي  بعددد مئددات السددنين دندده نف دد . الشددع  كلدده
خوتدده وأخواتددهد حتددى نفسدده  يددلتي دلددي  وال ي ددبس  أبدداه وأمدده وامرأتدده وأوالده وا 

اد سد ي در أن يكون لي تلميد ا  (.85:25لو ا )« أيا 
  .آلسا كان شعبه التحدي الخارجي ثم

سمددن الناحيددة السددلبية هدددم المددداب  الوثنيددة . وسددي هدددا اتخددد عدددة خطددوات
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ددْن  والتماثيدي والسددوارل وأزاي الممارسددات الفاسدددة المرتبطددة بالعبددادة الوثنيددة وم 
يمارسونواد ومن الناحية اهيجابيدة  داد شدعبه لطلد  الدر  دلده آبدائوم والعمدي 

 : ثم بنى م دن ا حصينة  ائد  لشعبه . وصيةحس  الشريعة وال
لنااابن  هاااذه المااادن ونحوطهاااا بأساااوار وأباااراج »

وأبواب وعوار  ما دامت األر  أمامناا  ألنناا 

« طلبناه فأرا نا من كال جهاة. قد طلبنا الرب إلهنا

 (.8:25أخبار األيام 8)

دد بددد مددن تحصددين المملكددة اددد  رد بددي الل ددد أدر  أندده ال تكفددي دزالددة الش 
ولندددا سدددي هددددا درس هدددامد سدددالمذمن ال يكتفدددي بةزالدددة كدددي شدددر سدددي  . اثعدددداو

حياتددهد لكندده ي اددي و ت ددا أطددوي سددي بنيددان حياتدده بالكلمددة اهلويددة وتحصددين 
 .سكره و لبه اد هجمات هبليس

كثير ا ما نركز على كيفية التخلر من شرور دخلت  …أحبائ  الشباب 
اهلوددي والتعدداليم الن يددة التددي تحفهنددا د ون ومددي أن نمدد  أدهاننددا بددالحق حياتنددا

لدا لننتبه لودا اثمر حتى ال ن طوِّر سلبي ا س طد لكن نبني  . سي حالة النصرة
ا  .ديجابي ا أيا 

أ د )ثم واجه آسا بعد ذل  امتحان ا صعب ا إذ   ف عليه  ارح الكوشي 

   .بجيش قوامه مليون جندي( ملوك أثيوبيا
مكانيات جيشهد لن ي و   و د كان من المتو ع أن آساد موما تكن  وته وا 

لكنددده دخدددي المعركدددة غيدددر المتكاسئدددة  . علدددى مواجودددة هددددا الجددديش المرهددد 
 بصدته الرائعة 
أيهاا الارب  لايا : ودعا آسا الارب إلهاه وقاال»

فرق ا عنادك أن تسااعد الكحيارين وَماْن لايا لهام 

فساعدنا أيها الرب إلهنا  ألننا عليا  اتكلناا . قوة

أيها الرب أنات . دمنا على هذا الجيشوباسم  ق

أخباااار األياااام 8)« م يقاااَو عليااا  إنساااان. إلهناااا
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22:25 .) 

دخدي آسددا المعركددة بسددف الث ددة سددي اهلدده العهديم سلعطدداه ن صددرة عهيمددة 
ا   :ل د . أيا 

ضاارب الاارب الكوشاايين أمااام آسااا وأمااام يهااوذا  »

 . «فهرب الكوشيون

 :لمة تحدير الزمةوبعد الن صرة أرسي دليه الر  نبي ا بك
الاارب معكاام مااا كنااتم معااه  وإن طلبتمااوه يوجااد » 

 . «لكم  وإن تركتموه يترككم

ويبدددددو أن آسددددا والشددددع  كددددانوا ع راددددة للتراخددددي واههمدددداي بعددددد الن صددددرة 
لكددن الرسددالة أتددت بنتائجودداد دد  ددادت الشددع  لعبددادة الددر  بكددي  . العهيمددة

لدر  و جدد لودم وأراحودم مدن  لوبوم ولطلبه بكي راداهمد وكاندت النتيجدة أن ا
 .كي جوة

 آسا وضعفه

والعجيد  أنده بددال   .   آسا بعد دل  لوجوم مدن بعشدا ملد  دسدرائييتعر  
مددن اللجددوو للددر د الدددل أعاندده سددي معركتدده السدداب ةد سةندده لجددل للتحددالف مددع 

ننددا نتعجد  كيددف يحدد  دلدد   أ . بنوددد ملد  آرام طالب ددا معونتده لدم تحفددر  وا 
الساب ة اد الجيش الم خيفد سما الددل حدد   دنندا ن دف  سي داكرته ن صرته

مدهولين أمام المل  الدل يتر  الحليف اث و د الدل ال ي دو  عليده دنسداند 
ليده  للحليف اثاعفد الدل موما كانت  وته سودو ال شديو بالنسدبة ل دوة 

 .األ
لكدددن دعونددددا ال ن سددددو علددددى آسددددا ونتحدددوي دلددددى أنفسددددنا ونتدددددكر المعددددار  

ربمدددا نكدددون واجوندددا أادددخم الصدددعا  بددداللجوو للدددر   . ة سدددي حياتنددداالمختلفددد
والتعلدددق بدددهد وح  ندددا الن صدددرة باهيمددداند ثدددم بعدددد دلددد  واجوتندددا مشددداكي أبسدددط 
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 !! وأصسر ولجلنا لإنسان دون أن نمارس الث ة سي الر 
 : لقد كانت رسالة الرب له على لسان  ناني الرائي

يتشادد ألن عيني الرب تجومن في كال األر  ل»

أخبااار األيااام 8)« مااع الااذين قلااوبهم كاملااة نحااوه

2:25.) 

ويبددددو أن . وسددي أواخدددر حيدداة آسدددا مدددر  سددي رجليددده حتدددى اشددتد مراددده
م معه حتى يرده للشركة معده ولل دوة الروحيدة اثولدىد لكنده الر  أراد أن يتكل  

 .تجاهي معامدت الر  ولم يطل  الر  سي مراه بي اثطباو
 العهدديمد الدددل هددو لديس ككتدد  البشددرد ال يخفددي دن كتدا  األ …أحبييائ 

 .م منواأخطاو اثبطاي بي يدكرها حتى نتعل  
 : والساال اآلن

   هي بدأنا حسن ا مثلما سعي آسا 
    وهي نستمر حسن ا كدل 

  وت ر  كيف سننتويد هي أ و  أم أاعف 
 

*** 
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 يهوشافاط -23
 

  

ندت وال زالددت مصددر ا لتشددجيع كبيددر هدو صدداح  الصددة الشددويرة التددي كا
 :ثوالد األ حين يواجوون اثزمات والصعوبات

ألناه لاايا فيناا قااوة أمااام هاذا الجمهااور الكحياار »

اآلتااي علينااا  ونحاان م نعلاام ماااذا نعماال ولكاان 

 (. 28:80أخبار األيام 8)« نحوك أعيننا

 دندده يووشدداساطد الملدد  الددددل ي عدددد مددع حز يددا ويوشدددياد مددن أعهددم وأت دددى
ا  . الملو  الدين عرسوم عرش داود  ديم 

د وبد ش  كان ياع نصد  "الدل يدينه يووه: "معناه« يووشاساط»واسم 
عينه دائم ا ح وق الر  وسلطانه عليه وكان هدا هو الطدابع الم ميكدز لحياتدهد 

  . على الرغم من أنوا لم تخي  من ن اط الاعف
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أل  بدي )أبيده اثولدى  وكان الر  مع يووشاساط ثنه سار سي طدرق داود
ولم يطل  البعليمد ولكنده طلد  دلده أبيده وسدار ( س طته سي خطيته المشوورة

وت و  … سي وصاياهد ال حس  أعماي دسرائيي؛ سثب ت الر  المملكة سي يده
: ل ددد تددم سيدده  ددوي الكتددا (. 4-3:28أخبددار اثيددام 8)  لبدده سددي طددرق الددر 

 (.82:80أمثاي )« سند بالرحمةالرحمة والحق يحفهان المل د وكرسيه ي  »
 جوانب م يئة

 :يهوشافاط والشريعة  -1

د أدر  أهميتوددددا الكبددددر  لنجاحدددده . كددددان محب ددددا للشددددريعةد ومتعلِّ  ددددا بوددددا وا 
ا من الرذساو والدويين ليطوسوا الدبدد  ونجاف شعبهد كلكف ستة عشر شخص 

  :موا كلمة األويعلِّ 
 فعلمااوا فااي يهااوذا ومعهاام ساافر شااريعة الاارب »

 . «وجالوا في جميع مدن يهوذا وعلموا الشعب

 هل تعلم ماذا كانت النتيجة؟ 

كانت هيبة الرب على جميع ممال  األر  التي »

أخباااار 8)«  اااول يهاااوذا فلااام يحااااربوا يهوشاااافاط

 (. 20-8:28األيام 

دا لوعدد الدر   دديم ا علدى سدم موسدى أ ثنده ددا حفهدتم »: لم يكن هدا تميم 
ي أندددا أوصددديكم بودددا لتعملوهددداد لتحبدددوا الدددر  دلوكدددم جميدددع هدددده الوصدددايا التددد

وتسلكوا سي جميع طر ه وتلتص وا بهد يطرد الر  جميع هذالو الشدعو  مدن 
الددر  دلوكددم يجعددي خشدديتكم ورعددبكم . سددي وجوكددم دنسددانال ي ددف … أمددامكم

 (. 84-88:22تثنية )« على كي اثر  التي تدوسونوا كما كلمكم
 .تنا  دنوا مرتبطة بطاعتنا لكلمة األهي نريد ال وة سي حيا :أحبائ 

 :يهوشافاط والعدل -2
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أراد هددددا الرجدددي الت دددي أن يعدددم العددددي بدددين شدددعبهد وهدددي نتيجدددة طبيعيدددة 
لطاعتدده لشددريعة الددر د لدددا  ددام هددو بنفسدده بددالتجواي بددين الشددع  وردهددم دلددى 
الددر  دلدده آبددائومد ولددم يكتددف بوددداد بددي أ ددام  ادداة سددي اثر  سددي كددي مدددن 

 : محصنة سي كي مدينة سمدينةد و اي لوميوودا ال
انظااااروا مااااا أنااااتم فاااااعلون  ألنكاااام م تق ااااون »

. لإلنسااان باال للاارب  وهااو معكاام فااي أماار الق اااذ

أي خااافوا الاارب )واآلن لااتكن هيبااة الاارب علاايكم 

ألنااه لاايا . ا ااذروا وافعلااوا(. واعملااوا لااه  ساااب ا

« عناااد الااارب إلهناااا ظلااام وم محابااااة وم ارتشااااذ

 (. 8-5:22يام أخبار األ8)

ت دددر د هدددي نوصدددف بلنندددا عدددادلين سدددي تصدددرساتناد منصدددفين سدددي آرائنددداد 
مبتعددددين عدددن المحابددداة  دنودددا صدددفات رائعدددةد حتدددى ولدددو كاندددت ندددادرة سدددي 
أيامناد لكدن مدا أجمدي أن يتجمدي بودا أوالد األ ليهودروا صدفات أبديوم الددل 

تصددنع حددق أل )دن الحكمددة التددي مددن سددوق هددي أوال  طدداهرة . ينتسددبوا دليدده
ددا عديمدددة الريدد  ( األ أوال   ( أل بددد ازدوات سددي التصدددرف)ثددم مسددالمة وأيا 

 (.28:3يع و  )
 :يهوشافاط وامستناد على الرب -3

ليس غريب ا أن يثور الشيطان اد المذمن الت ي الدل يمجد األد وهدا ما 
 حد  مع يووشاساطد دد اتحد اده ثد  ملو  بجيوشومد سمادا سعي 

شافاط وجعل وجهه ليطلاب الارب  فخاف يهو»

ووقف وصلى قدام . ونادى بصوم في كل يهوذا

رب إلااه آبائنااا  أماا أناات هااو هللا  ياا: شاعبه قااائال  

فاي السااماذ  وأناات المتسالط علااى جميااع ممالاا  

األماام  وبياادك قااوة وجبااروت ولاايا َمااْن يقااف 
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يااا إلهنااا أمااا تق ااي … معاا ؟ ألساات أناات إلهنااا

مااام هااذا الجمهااور ألنااه لاايا فينااا قااوة أ !علاايهم

ماااذا نعماال  ونحاان م نعلاام  الكحياار اآلتااي علينااا

-2:80أخبااار األياااام 8)« ولكاان نحااوك أعينناااا

23.) 

لم يده  يووشاساط للتحالف مع مل  آخر ليعاونه لمواجوة اثعدداود بدي 
دهددد  ليرتمددددي علدددى الددددر  وحدددددهد ولدددم يجمددددع شددددعبه لددديعلن حالددددة الطددددوارئ 

عركدددة ولكنددده دعددداهم للتددددلي  ددددام الدددر د وليددددعوهم جميع دددا لدشدددترا  سدددي الم
. وعبكددر سددي صدددته أمدداموم عددن عجددزه واددعفه الكلددي وانتهدداره للددر  وحددده

. ال يسر ب وة الخيي»والر  ال يمكن أن ي ف مكتوف اثيدل دزاو هداد سوو 
« يرادددى الدددر  بلت يائدددهد بدددالراجين رحمتددده( بدددي. )وال يرادددى بسدددا ي الرجدددي

الددددر د ودخددددي معدددده المعركددددة وتحددددوي  واسددددتجابه (. 20:258 22مزمددددور )
جيشه دلى أغدر  مدا يعدرف سدي تداريخ الجيدوش والمعدار د دد لدم يحدار  بدي 
و دددف يدددرنم ترنيمدددة الخددددرد وتحدددوي اثعدددداو بعادددوم ادددد بعددد  يسددداعد 

واختبر المل  أن الصددة أسعدي مدن كدي أدوات  . بعاوم على دهد  بع 
سي نصف الليي ويحوي  ما أطي  الر  الدل يسمع صرختنا. الحر  وال تاي

 !الليي دلى اختبار حتى أنه أطلق على المكان وادل بركة
 نقطة ال عف وسبب الفشل

ددد ر والفسددداد ددد تشددددد تجددداه مملكدددة بددددأ يووشددداساط بمو دددف الحدددزم مدددع الش 
والعبادة الوثنية التي م ت  يالمل  الشرير وزوجته ديزاب أخ  دسرائيي حي  

عدددنومد لكنددده لدددم يلبددد  أن تحدددوي دلدددى  ل دددد تحصدددن اددددهم وانفصدددي. الدددبدد
د ل دددد تحدددوي مدددن سياسدددة المجابودددة دلدددى أخددد  الن دددي  مدددن دلددد  دد صددداهر 

سياسددة المحالفددة كمددا  دداي أحدددهمد ل ددد و ددع سددي الفددخ الخطددر الدددل ي ددع سيدده 
كثيدرين مدن أوالد األ والدددل يحددر مندده الكتدا  كثيددر اد سفدي العوددد ال دديمد سددي 

مصددداهرة اثمدددم المحيطدددةد وسدددي العودددد د حددددر الدددر  مدددن (22-3:8تثنيدددة )
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 لددددل … ال تكوندددوا تحدددت نيدددر مدددع غيدددر المدددذمنين»: الجديددد نجدددد التحدددري 
ددا سددل بلكمد وأكددون . اخرجددوا مددن وسددطوم واعتزلددواد ي ددوي الددر  وال تمسددوا نجس 

« لكم أب اد وأنتم تكونون لي بنين وبنداتد ي دوي الدر د ال دادر علدى كدي شديو
 (. 22-25:5كورنثوس 8)

عددي يووشدداساط دلدد  بدددعو  ال لدد  الكبيددر الدددل ي بددي الكددي أو اليددد ربمددا س
  .الممتدددة للتعدداون مددع الجميددعد دال أندده لددم يدددر  الخطددر العهدديم الدددل يودددده

ون دددرأ عدددن ثدددد  مناسدددبات تحدددالف سددديوم مدددع ملدددو  أشدددرار سدددي مشدددروعات 
 :مشتركة وباوت كلوا بالفشي

سددترداد سددي حددر  ال أخدد  تحددالف مددع  88 سددفر الملددو  اثويسددي  -2
وكدداد أن يف ددد حياتدده لددوال رحمددة الددر  الدددل تدددخي  . رامددوت جلعدداد

 .وأن ده
دخدي سدي مشدروا تجدارل  38-34:80 سفر أخبار اثيام الثانيسي  -8

نا أسدطوال  تجاري دا مشدترك اد لكدن تكسدرت أخ  مع أخزيا ابن  د دد كوك
 .السفن وسشي المواوا ثن الر  ا تحم أعماله

وملد  آدوم  أخد  اتحدد مدع يودورام ابدن  3 سدفر الملدو  الثدانيوسي  -3
ددا دال أن  سددي حددر  اددد ملدد  مددوآ د وكددادت الجيددوش تمددوت عطش 

 .الر  تدخي بواسطة أليشع النبي وأن دهم رحمة بعبده يووشاساط

*** 
مه هنا هدو أن يكدون لندا مو دف ثابدت ادد دن الدرس اثساسي الدل نتعل  

ع  داسددة الدر د سددواو رد أن ننفصددي بكدي واددوف عدن كددي مدا ال يتفددق مدالش د
م أال نجامددي علددى حسددا  لنددتعل   . سددي الحيدداة العمليددة أو سددي العبددادة والخدمددة

ربمددا  . «ا ددتن الحددق وال تبعدده»الددر د وال ن دددم تنددازالت علددى حسددا  الحددق 
فنا هدا التاحية بلشياو محببة أو أصد او م ربيند لكن الر  سيه الكفاية يكلِّ 

 .«نكون مرايين عندهسلنحرر أن »للتعوي  والمكاسلة 
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 يوشيا -24
 

  

سددي سددجدت التدداريخ أمثلددة متعددددة لمددا يمكددن أن يفعلدده الشددبا  سددي ربيددع 
 :العمر وزهرة الحياة

ساهسدكندر اثكبددر اعتلدى العددرش سدي العشددرين مدن عمددره وغدزا العددالم سددي 
اعد ا سددي التاسدددعة عشددرة مدددن وكددان واشدددنطون جنددراال  مسددد . الثالثددة والثدثدددين

وكدان جداليليو  . عمره وكس  معاركه اثولي سي الثانية والعشرين من العمر
وكدان لدوثر سدي التاسدعة  . سي الثامنة عشرة عنددما بددأ سدي اكتشداساته الرائعدة

 .والعشرين عندما علكق وثي ته المشوورة وبدأ اهصدف
ددا ل شددبا  مكددر س للددر  وسددي سددجدت الكتددا  الم دددس نمددادت عديدددة أيا 

 .تلمع  صصوم على صفحات الوحي اهلوي
وحديثنا هده المرة عن يوشياد المل  الشا د الدل وردت  صته سي سدفر 

وسدددفر أخبدددار اثيدددام الثددداني أصدددحاحي  83و 88صدددحاحي أالملدددو  الثددداني 
  .34و 35

ِلد  هدا الشا  من أ  شريرد وتولي ح   كم المملكة سي الثامندة مدن عمدره و 
 . دنودا  صدة م ثيدرة ح  دا . سي معركدة حربيدة سدي سدن التاسدعة والثدثدينومات 

ددا ي حتدددد     ورغددم أنددده لددم ت ط دددي حياتددهد لكنددده صددنع مدددا يمكددن أن يكدددون نمودج 
 .لجميع الشبا  سي كي العصور واثجياي
*** 

 امتجاه الصحيح
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لم يولدد يوشديا سدي بيدت ت ديد لكنده وجدد نفسده سدي سدنيه اثولدى ابن دا ث  
أخبدار اثيددام )ومددات أبدوه م تدوال  بفتنددة سدي المملكددة  . و آمددون الملد شدرير هد
سددنوات  2ومدرة أخددر  وجدد يوشدديا نفسده صددبي ا عمدره  (. 84-82:33الثداني 

ير  عرش دا متواوي دا ومملكدة ادعيفة بدي يحكدم شدعب ا شدرير ا  دد ابتعدد عدن األ 
ي صيبه كي كان من الممكن أن  . وكان شب  الدينونة اهلوية يلوف سي اثسق

هدددا بالفشددي سيبتعددد عددن األ سددالك ا سددي شددرور أبيددهد لكندده علددى العكددس اتجدده 
د وسدي سدن السادسدة «رجع دلى الر  بكدي  لبده وكدي نفسده وكدي  وتده»للر  

ل ددد رغدد  سددي  (. 3:35)عشددرةد السددن الحرجددةد ابتدددأ يطلدد  دلدده داود أبيدده 
ادعدوه . دام يوجدداطلبدوا الدر  مدا »التعركف بالر  شخصدي اد سطلبده مدن  لبده 

لدم يكتدِف بمدا سدمعه عدن الدر  لكنده أراد أن  (. 5:44دشدعياو )« وهو  ريد 
 .يتخده دلو ا شخصي ا له

ال يكفي أن تعرف عن األ عن طريق التعليم أو الوراثةد سوددا ال  عزيزي 
آه يدا »: يمكن أن ي نع أو يفي حاجات  لب د ولن تستري  نفسد  حتدى ت دوي

هي تعر ست بالر  شخصي ا  هي لد  (. 25:225ر مزمو )« ر د ثني عبد 
 عد ة  لبية ح ي ية معه 

 التحدي الصعب

وسددددي سددددن الثانيددددة عشددددرة ابتدددددأ يطوددددر يوددددودا وأورشددددليم مددددن المرتفعددددات 
لما بلغ سن العشرين كان أوي ما سكر سيه وعمله  (. 4-3:35)… والسوارل

 .مت سيواهو تطوير البدد من كي مهاهر العبادة الوثنية التي تراك
ور وعبدددادة اثوثدددان التدددي أدخلودددا الش دددر وجدددد نفسددده أمدددام جبدددي ادددخم مدددن 

لددم  . لكندده صددمم علددى أن يعددزي مددن حياتدده وحيدداة شددعبه مددا يسدديه األ. آبدداذه
د لكنددده الش دددريشدددعر بدددالخوف بسدددب  صدددسر السدددن ولدددم ييدددلس بسدددب  انتشدددار 
بتطويدر بددأ  . معتمد ا على  وة األ وحده ماى لتطوير اثر  من اثوثدان

 عملي ااد وكان التطويدر (يوودا وأورشليم)سي المكان الدل يعيش سيه  محلي
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ثدم كدان . دد هدموا أمامه مداب  البعليم وتماثيي الشمس التي عليودا مدن سدوق
 دد كس دددر السدددوارل والتماثيدددي والمسدددبوكاتد وكدددان تطويدددر ا شاااامال  التطويدددر 

بددور الدددين دبحددوا لودددا حتددى أندده بعددد أن كس ددرها د وددا ورشددوا علددى   كااامال  
وبعددد دلدد  اتجدده لب يددة مدددن المملكددة  . وأحددرق عهددام الكونددة علددى مدددابحوم

اسكان التطوير   (.8و5:35) عام 
ستواجه سدي حياتد  تحدديات شدر كثيدرةد ربمدا سدي مدرسدت    أخ  الشاب

أو مكان سكن  أو من أصد ائ د مادا تفعي  لتاع سي  لب  تصميم ا على 
هدددي تشدددتاق أن تطودددر  لبددد  . تدددي ي ددددموا العدددالمال الش دددررسددد  كدددي صدددور 

وحياتددد  وبيتددد  مدددن كدددي مدددا ال يرادددى عنددده الدددر   دد ا سانتبددده لصددددا ات د 
سالصدا ات مدع غيدر المدذمنين ت ددخي لحياتد  مبدادئ العدالم وأسكداره وسدتذدل 

 .للاعف الروحي
كمددا احدددر مددن المجدددت الخليعددة والروايددات الم ثيددرة وغيرهددا مثددي شددرائط 

ك ْن حازم ا كيوشيا واستبعد من  . الفيديو سوي تدمر الحياة الروحيةالكاسيت و 
 .حيات  ما ي دمه دبليس ليذثر على أسكار  ويتدع  بمشاعر 

 امت اع الحقيقي

  ترميم الهيكل؟ ذكيف تعامل يوشيا مع كلمة الرب التي وجدوها أثنا
 :ها أمامه ي وي الكتا أو عندما  ر 
ااري»   ثاام «عة مااز  ثيابااهلمااا ساامع الملاا  كااالم الش 

أرسال عبياده ليسااألوا خلادة النبيااة الموجاودة وقتهااا 

كاان لاه قلاب . عن ما سيفعله الرب معه ومع شعبه

والاارب ُساار  . رقيااق وضاامير  ساااس لكلمااة الاارب

ا بموقفااه فأرساال يمتد ااه ويشااجعه  -82:35)جااد 

82.) 

م كيف نتعامي سي هدده اثيدام مدع كلمدة األ  هدي نو رهدا ون عطيودا االحتدرا
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الدئق  ما هو مو فنا من الكلمة التي نسمعوا سدي االجتماعدات  هدي نجتودد 
أن نفوموا ونعرف مادا ي صد منودا الدر  لندا  وهدي 
نتجاو  مع المكتو  ونطل  من الر  باتااا أن 

دلدددددى : دلدددددى هدددددا أنهددددر»يسدددداعدنا هتمددددام وصدددداياه 
« المسدددكين والمنسدددحق الدددروف والمرتعدددد مدددن كدمدددي

 (.8:55دشعياو )
 زاي الدر  ي  ديم سدي عصدرنا شدباب ا مثدي يوشديا يريدد أن يتمجدد بودم رغددم ال

دن اشددت ت أن تكددون مددن اددمن هددذالو . اددعف دمكانيدداتوم وصددعوبة اثيددام
 :سلتاع أمام  أن

  تطل  الر  من كي  لب. 
  ترس  وتعزي من حيات  كي ما يتعار  مع ح وق الر. 

 ت طيع كلمة األ بكي د ة. 
 َمْن هو؟

 ددي تبددوأ عددرش مملكددة يوددوداد  بددي أن يسددبيوم ملدد  هددو آخددر ملدد  ت 
 .م. ق 535بابيد وكان هدا حوالي سنة 

  سددنةد د كددر سيوددا اسددمهد  300جدداوت عندده نبددوة  بددي مدديدده بحددوالي
ددددت كلمددددات النبددددوة (8:23ملددددو  2)ومددددا سدددديفعله بالتحديددددد  د و ددددد تمك

 .بحداسيرهاد دد ال يمكن أن تس ط كلمة واحدة من أ واي األ
 الثامنةد ومات سي سن التاسعة والثدثيند ورغم صسر  مل  سي سن

ددددا سددددي المملكددددة  وأزاي يوشدددديا جميددددع »سددددنه دال أندددده تددددر  أثددددر ا عهيم 
الرجاسددددات مددددن كددددي اثرااددددي التددددي لبنددددي دسددددرائييد وجعددددي جميددددع 

كي أيامه لم يحيدوا من . الموجودين سي أورشليم يعبدون الر  دلووم
 (.33:35م أخبار اثيا8)« وراو الر  دله آبائوم

  وكان كي منوما صسير ا سي  (. 8:2درميا )كان معاصر ا للنبي درميا



 233 

السند دال دن الر   صد أن يستخدموما سي أعهم الموامد رغم شر 
 .اثيام وتردل الشع  سي عبادة اثوثان

 دددده الدددر ’’: معندددى اسدددمه و دددد كاندددت يدددد الدددر  معددده . ‘‘الددددل يعاك
ملكة من العبدادة الوثنيدةد وأن بصورة ملحوهةد سلمكنه أن ي طوِّر الم

يعةد ثددم أن يعمدددي الش ددر يددرمِّم بيددت الددر د وأن ي ددود الشددع  لطاعددة 
ا للر  لم ي عم ي مثله من أيام صموئيي النبي  من  بدي حدوالي )سصح 

 (.سنة 400
  ولدم يكدن  بلده »لخكر الوحي حياتده سدي عبدارة مدذثرة جدديرة بالتلمدي

ي نفسده وكدي  وتده حسد  مل  مثله  د رجع دلى الدر  بكدي  لبده وكد
 (.84:83ملو  8)« شريعة موسىد وبعده لم ي   م مثله

 تواريخ هامة في  ياته

  ابتدأ يطلب إله داود أبيه السادسة عشرةفي سن. 

كددان مددا يددزاي ستددىد واتجدده نحددو الددر  راغب ددا سددي معرستدده ومشددتا  ا للعد ددة 
وددددا وادددع وب . معدددهد بدددي أراد أن يعبدددده ويكرمددده كمدددا سعدددي جدددده اثوي داود

دددم معددده وعدددده. اثسددداس المتدددين لكدددي دنجازاتددده التاليدددة : و دددد أكرمددده الدددر  وتمك
« سلوجدددد لكدددمد ي دددوي الدددر . تطلبدددونني ستجددددونني دد تطلبدددونني بكدددي  لدددبكم»
 (.23:82 25درميا )

   ابتدأ يطهّر المملكة من األوثان العشرينفي سن. 

ثنية و د استشرت سي امت   لبه بالسيرة ألد ولم يحتمي أن ير  العبادة الو 
  :المملكةد سبدأ التطوير الشامي منوا

ابتااادأ يُطهكااار يهاااوذا وأورشاااليم مااان المرتفعاااات »

وهادموا أماماه . والسواري والتماثيل والمسبوكات

مااذابح البعلاايم  وتماثياال الشااما التااي عليهااا ماان 

فااااااو  قطّعهااااااا  وكساااااار السااااااواري والتماثياااااال 
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ذين ذبحوا والمسبوكات ودقّها ورّشها على قبور ال

وأ اار  عظااام الكهنااة علااى مااذابحهم وطه اار . لهااا

 (.4-3:35أخبار األيام  8)« يهوذا وأورشليم

دن النتيجددددة التل ائيددددة للعد ددددة ال لبيددددة مددددع الددددر  هددددي رسدددد  كددددي صددددنم 
دن يسوا المسي  هو اهله الحق والحيداة اثبديدةد وهدو   .واستبعاد كي معبود

أيوددددا »: لدددددا ي ددددوي الكتددددا . رال يحتمددددي أن يشدددداركه سددددي ال لدددد  غددددر  آخدددد
 (.82:4يوحنا 2)« اثوالدد احفهوا أنفسكم من اثصنام

  ابتدأ يرمم بيت الرب والعشرين السادسةفي سن. 

وكدان هددا  . بفطنة روحية اتجه لترميم بيت الر د بعدد أن طو در اثر 
و ددد . هددو الترتيدد  الصددحي د سددد يمكددن عبددادة الددر  واثوثددان تمدد  اثر 

اأدر  يوش  .يا أهمية هيكي األد سلدا أولى بيته اهتمام ا خاص 
أسفار موسدى )يعة الش ر وسي أثناو الترميم تم العثور على نسخة من سفر 

يعة مدزكق ثيابدهد وأرسدي يسدلي الش در وبمجرد أن سمع المل  كلمدات (. الخمسة
وجاوتدده دجابددة الددر  بواسددطة خلدددة  . الددر  مددن جوددة ال ادداو الم عل ددن سيوددا

 : النبية
ماان أجاال أنااه قااد َر   قلباا   وتواضااعت أمااام هللا »

 اااين سااامعت كالماااه علاااى هاااذا الموضاااع وعلاااى 

ساكانه  وتواضااعت أماامي ومّزقاات ثيابا  وبكياات 

ااا  8)…« أمااامي يقااول الاارب  قااد ساامعت أنااا أي  

 (.82و 88:85أخبار األيام 

ونتيجددة لدددل  أرسددي الملدد  وجمددع  ددادة الشددع د وكددي الشددع  مددن الكبيددر 
ثم و ف الملد  و طدع عودد ا أمدام  . يعةالش ر يرد و رأ بنفسه كلمات دلى الصس

الر  للدها  وراو الر د ولحفه وصاياه وشدواداته وسرائاده بكدي  لبده وكدي 
 .يعةالش ر نفسه ليعمي كدم العود المكتو  سي سفر 
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  انتهت  ياته: والحالثين التاسعةوفي سن. 

ه الر  دليواد بي حدره من ل ي يوشيا حتفه سي معركة مجدو التي لم يدع  
 لمادا يموت هدا المل  العهيم شاب ا : وربما نتساوي. الدخوي سيوا

دددم  ل ددد رأ  الددر  سددي حكمتددده أن ياددمكه  بددي و دددوا ال ادداو الرهيدد د وتمك
 : الر  وعده له
هأناااذا أضااام  إلاااى آبائااا   فتَُ ااام إلاااى قبااارك »

لباه اج أناا م ترى عيناك كل الش ر الذيو بسالم 

 (.80:88ملوك 8)« الموضع هذا على
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ي ا -25  ُعزك
 

  

 المل  الذي أسقطه نجا ه

و د خلف أباه على عرش يوودا  . هو ابن المل  أمصيا ابن المل  يوآش
 . وهو سي السادسة عشرة من عمرهد وملد  اثنتدين وخمسدين سدنة سدي أورشدليم

ي او  دا عزريدا  . ‘‘(أل  دوتي)ل زِّ الدر  ِعد’’: اسدم عبدرل معنداه ع زِّ وس دمكي أيا 
 (.85أخبار اثيام 8؛ 24ملو  8) ‘‘الر   د أعان’’أل 

ي دداو ددد ازدهددرت مملكددة يوددودا بصددورة وااددحة أيددام  وعلددى الددرغم مددن  . ع زِّ
كمه سي سن صدسيرة  دا وح دق ( سدنة 25)أنه بدأ ح  دا عهيم  دال أنده نجد  نجاح 

 (.24-22:85أخبار 8)دنجازات كثيرة 
ي ا سم تاريخ وين النجاف ثم الس وطد ولنا سي كي : دلى  سمين متباينين ع زِّ

 . سم دروس هامة
ي ا ونجا ه  ُعزك

ي اا)وعمل » المساتقيم فاي عيناي الارب  ساب ( ُعزك

وكاان يطلاب هللا فاي أياام . كل ما عمل أمصيا أبوه

وفااي أيااام طلبااه الاارب .  كريااا الفاااهم بمناااظر هللا
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 .«أنجحه هللا

. تده مدن الدر بدداوة حسدنةد وكدان كمعندى اسدمه يسدتمد عونده و و  ل د بدأ 
سددداعده علدددى دلددد  مرشدددده ومعلمددده زكريدددا النبدددي الددددل كاندددت لددده اهمكانيدددة 

ي دداوثندده سداهم لمشدديئة األد س ددد تدر  سددي  . الخاصدة لتفسددير الدرذ  اهلويددة  ع زِّ
ود أعهم اثثرد وواا  أنه كان يعين المل  على الدوام على اهحساس بوج

للمرشدددددددين وال ددددددادة   أال نددددددر  اثهميددددددة ال صددددددو   .الددددددر  و وتدددددده وسددددددلطانه
دْن نصداد وم ونعاشدرهمد واثثدر العميدق الددل  الروحيين  ثم أال نر  خطورة م 
يمكدددن أن تتركددده الصددددا ة الحكيمدددة الم دسدددة  دن الشدددا  الددددل يدددرتبط ب ائدددد 

ا  روحي صداح  مفداهيم روحيدةد ال ويختبدر بدد أن ينمدو نمدو ا روحي دا صدحيح 
 .سوم ا ح ي ي ا ثمور األ

ددا كانددت كلمددة األ والاددمير المسدديحي ي فددان خلددف حياتنددا :  دداي أحدددهم
المسدديحية علددى الدددوامد ويرشددداننا دلددى مددا ينبسددي عملددهد دال أندده توجددد أمددور 
ا واختبار ا سي  وأوااا  د تواجونا يومي ا وسيوا نحتات دلى م ْن هم أكثر ناوج 

 .الحياة المسيحية
وفي أياام طلباه الارب أنجحاه … وكان يطلب هللا»

 .«هللا

 ما هو طلب الرب؟ 
دندده اللجددوو الدددائم دليدده سددي كددي اثو دداتد واالعتمدداد الك لكددي عليدده سددي كددي 

ي دداكددلن   . تفاصدديي الحيدداة : 88كددان ي ددردِّد مددع جددده داود  ولدده سددي مزمددور  ع زِّ
كلندده تمسدد  و   .«وجودد  يددار  أطلدد .  لددت اطلبددوا وجوددي: لدد   دداي  لبددي»

سلوجددد لكددمد ي ددوي . وتطلبددونني ستجدددونني دد تطلبددونني بكددي  لددبكم»: بالوعددد
 (.23:82 25درميا )« الر 

طدوبى لحداسهي »: و ا بالتمام نحو الر د وتم سيده ال دويوج  ل د كان  لبه م  
ددددا. مددددن كددددي  لددددوبوم يطلبوندددده. شددددواداته ددددا ال يرتكبددددون دثم  سددددي طر دددده . أيا 
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 .(8:222 3مزمور )« يسلكون
  !أنجحه هللا

 .دنوا كلمة رائعةد ليس س ط نجافد لكن نجاف مصدره األ
تعلكددق . والنجداف يحلدم بدده كدي شددا د وهدو النتيجددة الطبيعيدة للتعلكددق بدالر 

على الدر د  داني يواستند  . يوسف بالر د رغم  سوة هروسهد سلنجحه الر 
 .سلنجحه الر  رغم شرور بابي المحيطة بهد 

ال تسدر مدن »: 38دلى نصيحة داود سدي مزمدور  استمع…  أخ  الشاب
دداي اهثددم داثشددرار ددلِّم . وتلدددد بددالر  سيعطيدد  سددذي  لبدد …  وال تحسددد ع م  س 

وال تسددر  دانتهددر الددر  واصددبر لدده…  للددر  طري دد  واتكددي عليدده وهددو ي جددرل
 .«من الرجي الم جرل مكايد دمن الدل ينج  سي طري ه

 .ع األدن الطريق المامون للنجاف هو السير م
ي ا وسقوطه  ُعزك

وامتااد اساامه إلااى بعيااد إذ عجباات مساااعدته  تااى »

(. آ ره هللا وأعانااه وقااّواه بصااورة ُمدهشااة)تشاادد 

ولمااا تشاادد ارتفااع قلبااه إلااى الهااالك وخااان الاارب 

إلهااااه  ودخاااال هيكاااال الاااارب ليوقااااد علااااى مااااذبح 

 .«البخور

ي ددالددم تسددتمر الصددورة الرائعددة السدداب ة ل مددادا  ل ددد دخلدده ل  .حتددى النوايددة ع زِّ
عجيد  هدو  لبندا البشدرل سدي  . السرور والكبرياو بسب  النجاف غيدر العدادل

ت لكبدده السددريع وخطيددر هددو النجدداف الفددائق للمددذمن مددا لددم يصدداحبه االلتصدداق 
لددم يختبددر يددد  لددم يبدددأ حياتدده شدداعر ا باددعفه م سددتند ا علددى الددر   أ أ. بددالر 

 الر  وهي تساعده وتشدده 
دي سدي  لوبنداد هي تعلم أخي الشا   أن الكبريداو هدي الدداو الددسين المتلصِّ
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 وأننا سي حاجة مستمرة للي هة والسور ادها 
ل د بددأ سدليمان حسدن ا دد أعلدن  ددام الدر  ادعفه و لكدة دمكانياتده وحاجتده 

لكددن ل سددف بعددد النجدداف  . للحكمددة اهلويددةد سلعطدداه الددر  أكثددر ممددا طلدد 
ي  لبدده عددن الددر  اودد سددرغم كددي انتصدداراتهد حدداسه علددى أمددا د . العهدديم تحددوك

يددار د لددم »: روف االتادداا والشددعور بالحاجددة للددر د وكتدد  كلماتدده الرائعددة
د ولدددم أسدددل  سدددي العهدددائمد وال سدددي عجائددد  ليرتفدددع  لبددديد ولدددم تسدددتعي عيندددا

 (.2:232مزمور )« سو ي
ي ددال ددد رسعددت الكبريدداو  لمحاولددة اغتصددا  عمددي الكونددةد سدددخي هيكددي  ع زِّ

وكددان هددددا اثمددر  اصدددر ا علدددى  . عد البخددور علدددى مدددب  البخدددورالددر  لي صددد
ا جد اد   .كونة الر  س ط دد كانوا مخص صين لودا العمي ل د كان ملك ا ناجح 

لكندده بكبريدداو  لدد  واعتددداد بالدددات لددم يكتددِف بوددداد بددي أراد أن يكددون كاهن ددا 
دداد وهدددا مددا لددم يسددم  بدده األ  ددط بوتدده لدددا اددربه الددر  بددالبرر سددي ج. أيا 

 !وط رد من الويكي بد أدنى كرامة
 بدي الكسدر الكبريداود »: دنوا  صة مذلمة لكنوا تحمي لنا الدرس الخطير

 (.22:25أمثاي )« و بي الس وط تشامخ الروف
: تسدربلوا بالتواادعد ثن»: لدا دعونا نستمع دلى نصديحة الدروف ال ددس

بطددددددرس 2)« األ ي دددددداوم المسددددددتكبريند وأمددددددا المتوااددددددعون سيعطدددددديوم نعمددددددة
4:4.) 

*** 
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  زقي ا -26
 

  

 الشخص المناسب لالستخدام اإللهي

هدو أحددد الملددو  اثت يدداو الدددين اسددتخدموم األ لل يددام بنواددة عهيمددة سددي 
 دد عدم  الدبدد  الش درو د كانت أيامه صدعبة للسايدةد حيد  كدان  . ملكة يوودا

كةناو للكرامةد وروف األ أارم سي  لبه  حز ي ا أعدت دال أن نعمة األ . كلوا
 .غيرة أل

ىد دد سدددم  د و دددد كدددان اسدددم ا علدددى م  ‘‘شدددفاو يودددوه’’: معندددى اسدددمه حز ي دددا
 .ور المصاحبة لواالش ر استخدمه الر  لشفاو شعبه من عبادة اثوثان و 

أخبدددار سدددفر و  80-22 سدددفر الملدددو  الثدددانيسدددي  حز ي ددداو دددد جددداو تددداريخ 
ومدددن  . د وهدددو تددداريخ شددديق للسايدددة وملددديو باثحددددا  المثيدددرة38-82يدددام اث

ددا  دراسددتنا لشخصدديته نكتشددف أن حياتدده تمي ددزت بسددمات رائعددةد جعلتدده شخص 
 .مناسب ا لدستخدام اهلوي

 امتكال على الرب -1

على الرب إله إسرائيل اتكل  وبعده لم يكن محلاه »

والتصااق بااالرب ولاام … فااي جميااع ملااوك يهااوذا 

ااد عنااه  باال  فااظ وصاااياه التااي أماار بهااا الاارب ي ح 

 (.5و 4:22ملوك 8)« موسى
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العددددرش كانددددت المملكددددة غار ددددة سددددي العبددددادة الوثنيددددةد  حز ي ددددالمددددا اعتلددددى 
وأحدس . فسداد والنجاسدةدرث دا ث ديد  مدن ال« آحاز»واكتشف أنه ور  عن أبيه 

عليده ولية وادعفه الشخصدي دزاوهداد سالتجدل دلدى الدر  مدتكد  بجسامة المسذ 
وهدا هو طريق كي شا  يريد أن يحيدا حيداة الطودارة وسدط نجاسدة  . بالتمام
دنوا بد ش  حياة صعبة ومكلِّفةد لكن عند الر  اهمكانيات الكاسية   .العالم

بطددرس 8)« كمددا أن  درتدده اهلويددة  ددد وهبددت لنددا كددي مددا هددو للحيدداة والت ددو »
اد الددددائم علدددى الدددر  بدددد مدددن االعتمددد لكدددن لكدددي نختبدددر هدددده ال دددوة ال (. 3:2

 (.2:53مزمور )« يمين  تعادني. التص ت نفسي ب »وااللتصاق به 
وتكدون يدد  معديد وتحفهندي مدن »: هي نصلي كما صلى يعبير  ائد  

 (.20:5أخبار اثيام 2)« حتى ال يتعبني الش ر
 الغيرة لمجد الرب -2

ا مااع الاارب» « فاااآلن فااي قلبااي أن أقطااع عهااد 

 (.20:82أخبار األيام 8)

مجرد نشداط خدارجي أو حمداس هداهرلد لكنودا  حز ي الم تكن دصدحات 
لدا سبمجرد أن اعتلى العرش لم  . نبعت من  ل  مخِلر امت  بالسيرة للر 

  :يايكع و ت ا بي بدأ سور ا
األول فاتح  في السنة األولى من ملكاه فاي الشاهر»

يااا لااه ماان اجتهاااد . «أبااواب بياات الاارب ورممهااا

ال بكال طاقتاه لتطهيار المملكاة كما أناه ! عظيم َعم 

هاو أ ال »: ويقول عنه الكتاب. من العبادة الوثنية

المرتفعاااات  وكسااار التماثيااال  وقطاااع الساااواري  

وسحق  ية النحاس التي عملهاا موساى  ألن بناي 

إسرائيل كانوا إلى تل  األيام يوقدون لها  ودعوها 

 (.5:22ملوك 8)« نحشتان
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 :أخ  الشاب
o   ش للددر  وتدددرس  كددي مدددا يتعددار  وطاعتددده مت أن تعددديهددي صددم

 سي حيات   
o  دانيددد ي)د أن ال تتدددنجس دانيددد يهدددي جعلدددت سدددي  لبددد د كمدددا سعدددي 

2:2)  
o  ا سدددي  لبددد  أن تدددرس  التمتدددع الدددو تي بالخطيدددة وهدددي أ مدددت راسدددخ 

   (85:22عبرانيين )كموسى 
o ددددددد  لبددددددي لخدددددددوف اسددددددم »: وهددددددي تصددددددلي كدددددددداود مزمدددددددور )« وحِّ

22:25.) 
 ربالتقدير لشريعة ال -3

بعد أن تم تطوير الويكي من كي أثر للنجاسدةد وبعدد أن عدادت دليده كدي 
 بعمي عيد الفص  حز ي اخدمة الكونة والدوييند اهتم 

وأرسااال  زقي اااا إلاااى جمياااع إسااارائيل ويهاااوذا  »

ااا رسااائل إلااى أفاارايم ومنسااى أن يااأتوا  وكتااب أي  

ا للارب  إلى بيت الارب فاي أورشاليم يعملاوا فصاح 

 . «إله إسرائيل

و د نبع هدا من سطنة روحية ودراية للشريعة التي أوصدت الشدع  بعمدي 
أن يمددددارس الفصدددد  بحسدددد   حز ي دددداوكددددان اهتمددددام  . الفصدددد  سددددي كددددي سددددنة

سمدن الوااد    .«ثنوم لم يعملوه كما هو مكتدو  مندد زمدان كثيدر»يعة الش ر 
أن كلمدددة األ كاندددت لودددا مكانتودددا العهمدددى عنددددهد وكدددان يجتودددد هتمدددام كدددي 

 !وكم ي سرك الر  بودا. صيلواتفا
 :أخ  الشاب

o    هي لكلمة األ مكانة سي حيات 
o   هي ت رأها يومي ا باهتمام 
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o   وهي تشتاق لطاعة ما سيوا 
الدددل عنددده وصددايال »دن محبتنددا للمسددي  تتبددرهن سددي حفهنددا لوصدداياه 

 (.82:25يوحنا )« ويحفهوا سوو الدل يحبني
ده سددي هددده اثيددام  لنجتوددد دد ا واآلن هددي نشددتاق أن يسددتخدمنا الددر  لمجدد

دناو  للكرامدةد م دس داد ناسع دا »أن تكون سينا هده السماتد حتى يكون كي منكا 
 (.82:8تيموثاوس 8)« للسيدد مستعد ا لكي عمي صال 

*** 
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 عزرا -27
 

  

 القائد الناجح

 خلفية تاريخية

ا بالسددددبي سددددي  أد   الددددر  بنددددي دسددددرائيي  ددددديم 
عين سدددنةد مدددن السدددنة اثولدددى ي لمددددة سدددببابددد

دددلنبوخد ر ملددد  بابدددي حتدددى السدددنة اثولددددى نص 
وعندددد نوايدددة السدددبعين  . لكدددورش ملددد  سدددارس

سنةد استخدم الر  كدورش الفارسدي هصددار 
 دددددرار بعدددددودة مدددددن يرغددددد  مدددددن الشدددددع  دلدددددى 

 . ت ريب دا. م.ق 435وكان هددا سدنة  . أورشليم
 ألف دددا مدددن الشدددع  مدددع 40ورجدددع أوال  حدددوالي 

ثم بعد دل  رجع  (. 55:8 54عزرا )زربابي 
 (. 25-2:2عدددزرا )مدددع عدددزرا  2200حدددوالي 

نحميددا )وأخيددر ا رجعددت ب يددة أخددر  مددع نحميددا 
3 8.) 

*** 
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 َمْن هو عزرا؟

عزرا هو كاهن من نسي ألعازار بن هارون رئيس الكونة الددل مدن سدبط 
هددا وهددو كاتدد  مدداهر سددي شددريعة موسددى التددي أعطا  (.4-2:8عددزرا )الول 

د وأعت دددد أنددده كدددان اسدددم ا علدددى "عدددون: "ومعندددى اسدددمه . الدددر  دلددده دسدددرائيي
د واليددد تعنددي «يددد األ الصددالحة عليدده»ىد دد تكددررت سددي تاريخدده عبددارة سددم  م  

ددا معونددة الددر  لدده و ددد  دداد جماعددة مددن الشددع  للصددعود دلددى أورشددليم  . أساس 
 .م.ق 548حوالي 

 : يوأعت د أن سر استخدام الر  له يكمن سي ال و 
ألن عزرا هيّأ قلبه لطلاب شاريعة الارب والعمال »

عاازرا )« بهااا  ولاايعلكم إساارائيل فري ااة وق اااذ  

20:8.) 

 :م ظ معي اآلتي

 أعدده ثمدور األد وسركغده مدن كدي أهدداف . أل أعد ه وجوكزه :هيّأ قلبه
 .أخر  للحياة

 كان يفحصوا ويدرسوا ويحفهوا :لطلب شريعة الرب. 
 بسدر  أن ينفِّددها سدي حياتدهد لددا كاندت أسكداره ا تعل مود :والعمل بها

 .وأسعاله مدموغة باثسكار اهلوية
 س دد رغد  أن يدر  شدعبه ي هِودرد  :وليعلكم إسرائيل فري ة وق ااذ

 .بصورة علنيةد انتماوه أل سي سلو  يتفق والشريعة
*** 

 مالمح القائد الناجح

عدزرا )« حسد  يدد األ الصدالحة عليده» :شخص يتمتاع بقاوة هللا معاه .2
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الحفدده اهلودديد والمعونددة : تعنددي أمددرين« يددد األ»وكلمددة   (82و 2:8
وتكدددون يدددد  »: الحفددده اهلودددي صدددلى ثجلددده يعبدددير  دددبد  . اهلويدددة

(. 20:5ا أخبدار اثيدام )« معيد وتحفهني من الشر حتدى ال يتعبندي
لددتك ن يددد  لمعددونتيد ثننددي اختددرت »: والمعونددة اهلويددة طلبوددا المددرنم

 (.283:222مزمور )« وصايا 
نودا   شخص يدرك أن الصالة هي السالح الفعال في خدمة الارب .8 وا 

 (.82:2عزرا )البد أن ت ترن بالصوم متى كان اثمر خطير ا 
شااخص يعاارف أن الحقااة فااي هللا وامتكااال الكلااي عليااه م يمكاان أن  .3

ددا   .تُسااتبدل بااأي معونااة بشاارية ددا وسرس  سل ددد عددر  عليدده الملدد  جيش 
لتدده الخطيدرة دلدى أورشددليمد لكنده بكدي الي ددين والث دة سددي لينجددوه سدي رح

 : األ أجابه

إن يد إلهنا علاى كال طالبياه للخيار  وصاولته »
 (.88:2عزرا )« وغ به على كل من يتركه

سحاز ث ة المل   شخص أمين في عمله وناجح في عالقته بر سائه  .5
كبيدرة  الكليةد حتى أنه أوكي دليه مومة خطيرةد وأودا بين يديه مبالغ

 (.82-23:8عزرا )
ددد األ  شاخص ذو تااأثير إيجاابي قااوي علاى إخوتااه  .4 سي دودهم لمدا يمجِّ

 (.2:20؛ 5:2؛ 24:2عزرا )وما ي نج  الشوادة 
سد يتحم دي أن يدر    شخص له غيرة رو ية عظيمة على شعب هللا .5

عدددزرا )الشدددر سدددي وسدددطهد وال ي ابدددي دلددد  بالدمبددداالة أو االسدددتخفاف 
 (.28-4:20؛ 2:2-4
دا لدم يبدادر أوال  ويعطدي  لبده بالتمدام ؛ أحبائ  دن الر  لن يستخدم شخص 

 .له
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 نحميا -28
 

  

ا لشعبه  الرجل الذي طلب خير 

 خلفية تاريخية

ا لمدة سبعين سنة سي بابيد وعند نوايتودا اسدتخدم  س بي بنو دسرائيي  ديم 
خدوي حدق الرجدوا دلدى أورشدليم لكدي األ كورش المل  الفارسدي ليصددر أمدر ا ي

 . ورجع جزو من الشع  على ثد  دسعدات ت ريب دا . م ْن يرغ  من المسبيين
المجموعددة اثولددى عددادت تحددت  يددادة زربابدديد والثانيددة ب يددادة عددزراد وأخيددر ا 

 .سي عود المل  أرتحشستا اثوي . م.ق 554رجع نحميا حوالي سنة 
 َمْن هو نحميا؟

د «ابددن حكليددا»تدده سددو  أندده كددان ال نعلددم عددن عائل
 (.8:8؛ 8:2)« حناني»وكان له أخ اسمه 

كددددان يعمددددي سددددا ي ا للملدددد  أرتحشسددددتا سددددي شوشددددن 
هددددددده وهيفددددددة هامددددددة وخطيددددددرةد سوددددددو كانددددددت . ال صددددددر

 .ون الخاصة وي فتر  والئه للمل المسذوي عن الشذ 
سددي تلدد  اثثندداو وصددلت نحميددا أخبددار ا عددن حالددة أورشددليم المحزنددةد حيدد  

أسوار المديندة منودمدة وأبوابودا محرو دةد وكدان الشدع  الددل سيودا سدي كانت 
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وأحزنته هده اثخبارد وا ترن هدا بالصدوم والصددة ثيدام  . شر عهيم وعار
شدددوور أسصدد  للملدد  عدددن رغبتدده سددي الددددها   5أو  3وبعددد حددوالي  . كثيددرة

 .ثورشليم ليعيد بناوهاد وسم  له المل  بودا
 نحميا ومواصفاته

ن دددرأ سدددفر نحميدددا نكتشدددف أنندددا أمدددام شخصدددية عهيمدددةد اتسدددمت عنددددما 
وكلمدددة نحميدددا . بددده سدددي كدددي العصدددور  بصدددفات رائعدددةد وت عتبدددر مدددثد  ي حتدددد

 (.أو يعين) "لالر  يعزِّ ": تعني
 كان رجل صالة من الطرا  األول 

ي سدي س د تخللدت الصددة حياتده سدي كدي تفاصديلوا وجزئياتوداد ستدراه يصدلِّ 
ى معترس ددا بخطايددا سعندددما وصددلته أخبددار أورشددليم صددل  : مواجوددة كددي الهددروف

ا أل  (. 22-4:2)شعبه  وعندما سلله المل  عن طلبتهد رسع  لبه سور ا صارخ 
ولمددا تددد مروا (. 5:5)وعندددما اسددتوزأ بدده اثعددداو تحدددوي دلددى الددر   (. 5:8)

ا 2:5)اده لجل دلى الصدة   (.32؛ 82:23؛ 25:5؛ 22:4؛ انهر أيا 
 ب ر ية لعمل اللــهكان رجال  صا  

شدددوور ت ريب ددداد وبعددددها حدددد د ط لبددده مدددن  5سل دددد هدددي يفكدددر ويصدددلي لمددددة 
؛ ولم يندسع (23:8)المل د ثم ده  دلى أورشليمد وهنا  عاين بنفسه الحالة 

ثم بعد دل  أشر  آخرين معهد . للكدم مع اآلخرين حتى تبلور العمي أمامه
 : وشجعوم بكلمات رائعة

اهلام فنبناي سااور » « أورشاليم وم نكااون بعاد عااار 

(28:8 .) 

ثم عند بدو العمي أشر  معه كي الشع  ولم ينفرد بهد وكان هدا بحكمة 
 .منه

 كان رجال  ممتلئ ا بالحقة في اللـه 
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وأخبرتوم عدن يدد دلودي الصدالحة »وهور هدا سي تشجيعه هخوته للعمي 
يفومد دد  دداي د وكدددل  سددي ثباتدده أمددام اسددتوزاو اثعددداو وتخددو (22:8)« علددي  
 : لوم

إن إله السماذ يعطينا النجاح  ونحان عبياده نقاوم »

 (.80:8)« ونبني

  كااان رجااال  ممتلئ ااا بالطاقااة والنشاااط كمااا كااان يتميااز بالصااالبة

 والحبات

دديِّن  سل ددد شددار  بنفسدده سددي بندداو السددورد رغددم طبيعددة مركددزهد ومددع كوندده ع 
دددا للشدددع  سدددي أورشدددليم عدددداو و دددف بثبدددات ولمدددا تعرادددوا لوجدددوم اث . حاكم 

 : داموم واحكى براحته الشخصية
ولاااام أكاااان أنااااا وم إخااااوتي وم غلماااااني وم »

 (. 83:5)« الحراس الذين ورائي نخلع ثيابنا

دندي »: ولما حاوي أعداذه أن يساوموه للتشاور معوم أجابوم بال وي الرائع
ت مكيدة ومرة أخر  د بِّر  (. 3:5)« أنا عاميت عمد  عهيم ا سد أ در أن أنزي

 !!يا للصالبة (. 22:5)« أرجيت مثلي يور  »: اده س اي
 48ونتيجددة لدددل  أنجددز العمددي سددي و ددت وجيددز جددد اد سلكمددي السددور سددي 

ا د أنجحه األ بودا الشكي س د خزل أعداذه . يوم   (.25:5)وا 
  كااان رجااال  علااى اسااتعداد أن ي ااحي بحقوقااه الشخصااية ألجاال

 صالح شعبه

سدددنة تخلكدددى عدددن ح و ددده  28شدددع د لكنددده لمددددة سمدددع كونددده والي دددا علدددى ال
 :الماديةد ولم يطال  الشع  بما ينبسي أن ي دِّموه له كاريبة ت  د م للوالي

. أماااا أناااا فلااام أفعااال هكاااذا مااان أجااال خاااوف هللا»

اااا بشاااغل هاااذا الساااور  ولااام اشاااتر  وتمساااكت  أي  

 (.25و 24:4)«  قال  
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ى مائدتده بصددفة سادد  عدن استاداسته لعددد كبيدر مدن الدوالة وغيدرهمد علد
 : لكنه ي وي هده الكلمات المذثرة . مستمرة

ومااع هااذا لاام أطلااب خبااز الااوالي  ألن العبوديااة »

 (.22:4)« كانت ثقيلة على هذا الشعب

 لوم هده المواصفات النادرة   نْ يوجد بيننا م   تر  أ 
 دد هددو علددى اسددتعداد أن يتددر  مركددز ا مرمو  ددا سددي الدددنيا  نْ هددي يوجددد م 

 . لكي يخدم السيد
 .ح  ا دن مراكز الدنيا كلوا ليست شيئ ا دزاو شرف خدمة المسي 

عندما د عي وليم كدارلد أبدو اهرسداليات ’’: دكر أحد الكتا  هده ال صة
الحديثدددددةد أن يكدددددون وزيدددددر الوندددددد سدددددي الدددددوزارة البريطانيدددددةد لمعرستددددده بالوندددددد 

دددا سدددد أ ددددر أن»: وبرجالوددداد أجدددا  بكلمدددات نحميدددا  دندددي عامدددي عمدددد  عهيم 
 ؛ وعندددما  دددمت لدده بدددده مئددة ألددف جنيدده دسددترليني لخدمددة  ددام بودداد«أنددزي

ي المبلغ كله للعمي الم رسل  .‘‘!يحوك
 تأثير نحميا

  صددددف أبوابودددا المحرو دددة  دداد نحميدددا الشدددع  لبنددداو سدددور أورشدددليم وا 
 .وبدل  أعاد اثمن واالست رار للشع 

  دلددى شددريعة اهددتم نحميددا بالحالددة الروحيددة للشددع د س ددادهم لدسددتماا
وكانددت . الددر  التددي  رأهددا وسسكددرها لوددم عددزرا والدويددون الدددين معدده

نتيجدددددة دلددددد  أن الشدددددع  اتادددددع  ددددددام الدددددر  واعترسدددددوا بخطايددددداهم 
 .ودنوبوم

  دددداد نحميددددا الشددددع  ل طددددع ميثدددداق أمددددام الددددر  لطاعتدددده والخاددددوا 
 .لشريعته

  شجع نحميا الشع  لت ديم عشورهم وت دماتوم لخدمة الر  بكي 
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 َ ُرب ابل بن شألتيئيل -29
 

  
 «م بالقدرة وم بالقوة  بل برو ي قال رب الجنود»

 (5:5 كريا )

 
إنه َ ُرب ابل  هو الشخر الدل  يلت له هده العبارة الشويرة  نْ هي تعلم م  

 .ئيلبن شألتي
  أول قائااد ألول جماعااة ماان المساابيين ترجااع ماان باباال إلااى

اا للشاعب فاي  أورشليم  وقد عيّنه كاورن  ملا  فاارس   اكم 

 (.2 8عزرا )يهوذا 

  تكاارر اساامه فااي ساافر عاازرا ونبااوتي  جااي و كريااا  وهااي

وقاد جااذ .  أسفار تتحدث عن البقياة التاي رجعات مان السابي

ا في سلسلة نسب المسيح في متى   وهاو 3خ لوقا 2 ذكره أي  

 .من نسل داود

 أي الااذي ُولااد فااي  ‘‘ رع باباال’’: َ ُرب اباال اساام أكااادي معناااه

 .‘‘سألت هللا’’: بابل  وشألتيئيل اسم عبري معناه
 إنجا ات عظيمة رغم المفشالت الكحيرة

o  لددم يعددد المسددبيون مددن بابددي دسعددة واحدددة دلددى أورشددليمد بددي ان اددت
سبعددددد أن أصدددددر   .وي والثددددانيخمسددددون سددددنة ت ريب ددددا بددددين الفددددوت اث
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كددورش الفارسددي  ددراره بددالعودةد رجددع نحددو خمسددين ألف ددا تحددت  يددادة 
ر ب ابي  .م.ق 432عام  ز 

o  ر ب ابدديو ددد كددان اهتمددام سلددم ي   ددم أوال   . اثوي هددو بندداو هيكددي الددر  ز 
بليدددة دصددددحات سياسدددية أو اجتماعيدددةد دد أدر  اثهميدددة ال صدددو  

الكتا  دنوم بنوا المددب  ليصدعدوا عليده وي وي   .هعطاو الر  ح ه
محر ددداتد وأ ددداموا المددددب  سدددي مكاندددهد ثنددده كدددان علددديوم رعددد  مدددن 
شددددعو  اثراادددديد وأصددددعدوا عليدددده محر ددددات للددددر د وحفهددددوا عيددددد 

 .المهاي كما هو مكتو 
o  ر ب ابيثم سي السنة الثانية من رجوعومد واع أساسات بيت الدر   ز 

دال أنددهد بسددب  م اومددة اثعددداو (. 3ا ددرأ عددزرا )سددي احتفدداي عهدديم 
ع . وتراخدددي الشدددع د تو دددف العمدددي بادددعة سدددنوات لكدددن الدددر  شدددجك

ر ب ابدي بواسددطة النبيددين حجددي وزكريدداد سعدداد وأكمددي بندداو بيددت الددر   ز 
 (.5عزرا )

 :قام َ ُرب ابل بهذا العمل العظيم رغم المفشالت الكحيرة التي واجهته

لدديس »همكانيدداتد دال أندده س ددد كددانوا جماعددة  ليلددة العدددد واددعيفة ا .2
 (.5:25صموئيي 2)« للر  مانع عن أن يخلر بالكثير أو بال ليي

كاندددت أورشدددليم سدددي حالدددة خدددرا  شدددديدد دد كاندددت أسدددوارها منودمدددة  .8
ددا دد كددان  ددد أ حددرق  وجميددع  صددورها محرو ددةد وكددان الويكددي حطام 

لم  ثن األ»: بالنارد لكن هدا المشود لم ي فشِّلهد وكلنه يرسع الشعار
 (.8:2تيموثاوس 8)« يعطنا روف الفشي

ب ابدديكددانوا محدداطين بلعددداو كثيددرين أعهددم وأ ددو  مددنومد لكددن  .3 ر  لددم  ز 
الر  معين لي »: ياع اعتبار ا لرعبومد بي تشدد بالر  وكلنه ي وي

 (.5:23عبرانيين )« مادا يصنع بي دنسان . سد أخاف

*** 
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 مشجعات ثمينة ونتائج مجيدة

اس لبيددت الددر د ثددم تو ددف العمددي عدددة سددنواتد واددع عددزرا حجددر اثسدد
 :سلرسي له الر  رسائي مشجعة بواسطة حجي وزكريا النبيين

  5:8 4 جي : 

واعملاوا … فاآلن تشدد ياا َ ُرب ابال  يقاول الارب»

الاذي  اوكام  ساب . يقول رب الجنود  فإني  عكد

 وروحاايعاهاادتكم بااه عنااد خااروجكم ماان مصاار  

 .«م تخافوا. قائم في وسطكم

  20-5:5 كريا : 

م بالقادرة وم : هذه كلمة الرب إلى َ ُرب ابل قائال  »

َماْن أنات أيهاا . بالقوة  بل رو اي قاال رب الجناود

 . «!الجبل العظيم؟ أمام َ ُرب ابل تصير سهال  

كانت الصعوبات تعتدر  طري ده كالجبدي الشدامخد والدر  لدم يطلد  منده 
دن الث دددة سدددي الدددر   .  درتدددهأن يتجاهلودددا بدددي أن يتحدددوي عنودددا دلدددى الدددر  و 

ليسددت أن نتجاهددي الصددعوبات أو نوددر  منودداد بددي أن نستحاددر الددر  سددي 
 .مواجوتوا

لدددو كدددان لكدددم ديمدددان مثدددي حبدددة : الحدددق أ دددوي لكدددم»: لدددم يعلِّمندددا المسدددي  أ
انت ي من هندا دلدى هندا  سينت ديد وال يكدون : خرديد لكنتم ت ولون لودا الجبي

  (80:28متى )« شيو غير ممكن لديكم
إن يدي َ ُرب ابل قاد : وكانت إلي  كلمة الرب قائال  »

ألناه مان ا درى … أسستا هذا البيت  فيداه تتمانه

  (.20-2:5 كريا )« بيوم األمور الصغيرة

ا من الر  أنه سيتمم بناو البيدت وسديكمي مدا بددأه . كان هدا وعد ا صريح 
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الددنفسد لكددن يبدددو أندده سددي البدايددة شددعر بادد لة العمددي وربمددا أحددس بصددسر 
ددا ددا ال: الددر  ياددع مبدددأ  هام  بددد أن نددر   أال نددزدرل بالخدمددة البسدديطةد سيوم 
 .أثمار ا ونتائج عهيمة

*** 
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 أستير -31
 

  
 

ستدداة يتيمددةد عاشددت سددي بدددد غريبددةد تددولى تربيتوددا أحددد أ اربودداد صددارت 
 أستير: إنها  .وسي الكتا  الم دس سفر كامي باسموا . امرأة عهيمة

دن الدل يلفت نهرنا عندما ن رأ سفر أسدتير أن اسدم األ لدم ي ددكر سيده وال 
مرة واحدةد ولكن على الرغم من دل  يمكن أن نر  يد األ من خدي أسدطر 

عنايددة األ الفائ ددة التددي تعلددو سددوق -  هع،  ممة  هها ممةدننددا نددر   . هدددا السددفر
ي األ بددي وواث ددين ث ددة كاملددة سددي مددداركنا والتددي دزائوددا ن ددف م عجبددين بلعمددا

دن يددد األ م مسددكة  . هدددا درس هددام جددد اد خاصددة للشددبا  . حكمتدده الفائ ددة
دنه ي دير كي اثمور  . بزمام كي اثمور سي حياتنا حتى ما يبدو تاسو ا أمامنا

ددْن دا الدددل ي ددوي »:  دداي درميددا النبددي. ويحددر  كددي اثشددياو هتمددام و اصددده م 
 (.38:3مراثي )« مر سيكون والر  لم يل
 َمْن هي أستير؟

لدددت سددي بددددد سددارس مددن أبددوين كاندددا  ددد س ددبيا أصددد  مدددع  ستدداة يووديددة و 
وسي و ت مبكر من حياتوا س ددت اث  واثم وأصدبحت . المسبيين دلى بابي

 .غير أن األ سي عنايته دبر م ن يعتني بوا . يتيمة
ددا ( 8-4:8أسددتير )دبددر األ أن يتبناهددا ابددن عموددا مردخددال  وكددان شخص 
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لسددنا نددر  دتمددام الددر   أ . يخدداف األ وهددو  ددام لوددا بدددور اث  واثم والمربددي
« دن أبدددي وأمدددي  دددد تركددداني والدددر  يادددمني»: لوعدددده الددددل تسندددى بددده داود

يوجد سي حياة اثطفداي أهدم مدن اث  واثم  ومدا الددل    أ(20:88مزمور )
دْن هدو أعهدم وأحكدم يمكن أن يعملده اثوالد بددون والدديوم  هدا أسدتي ر ت ريندا م 

أبددو »وأكثدر حنان ددا وعطف ددا مدن الوالددديند دندده الدر  الدددل أعلددن عدن نفسدده أندده 
هددي يددا أصددد ائي نثددق سددي الددر  دلونددا ث ددة تامددة  ( 4:52مزمددور )« اليتددامى

 وهي نعتمد عليه بكي  لوبنا  أم نحمي همومنا ونخاف وناطر  
 اسمها

للدور الدل  امت به سي شوشن بي  مرةد نهر ا 42د كر اسموا سي سفرها 
سددي كددي اهمبراطوريددة التددي كانددت ت عتبددر مددن أعهددم اهمبراطوريددات سددي دلدد  

 . العصر
 :هدسة وأستير: كان لها اسمان

وهدو نبدات جميدي  . ‘‘اآلس’’ :هدو اسدموا العبراندي ويعندي هدسة: األول
هددده وهكدددا كانددت حيدداة  . المنهددر دو رائحددة عطددرة وأورا دده دائمددة االخاددرار

 .«رائحة المسي  الدكية»الفتاة كرائحة اآلس العطرةد تم سيوا أنوا 
نسدبة دلدى كوكد  الزهدرة الدمدع  ‘‘نجدم أو كوكد ’’: معناه أستير: الحاني

د س ددد لمدع اسددم ستاتنددا أسدتير كددنجم سدداطع سدي سددماو العوددد  يوبالفعدد . اوالوا 
لدل هو أبو و د استمدت نور حياتوا من مصدر كي نورد من األ ا  .ال ديم
 .اثنوار

 صفات نادرة

 جميلدة الصدورة وحسددنة »دد كانددت  :تمي ازت أساتير بالجمااال الطبيعاي
لكنوددددا اتسددددمت بجمدددداي آخددددرد جمدددداي الصددددفات ( 8:8ر )« المنهدددر

الرائعة التي تحل ت بوا والش  بسدب  عد تودا الح ي يدة الشخصدية مدع 
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ن سددددرغم جمالوددددا واختيارهددددا مددددن اددددم: مت   ممممعةسل ددددد كانددددت . الددددر 
الفتيات المرشحات ليختار منون المل  زوجته دال أن هددا لدم يدذِد بودا 

 .كما يحد  سي كثير من اثحيان مع الفتيان والفتيات-للكبرياو 
 مردخددال م ربيوددا أو  سددواو  :كاناات تقباال نصاايحة المساااولين عنهااا

لم تتصرف بفكرها أو تست ي برأيواد رغم أن  . وي عنواهيجال المسذ 
وددا هدددا سكددان مددن حددق كددي ستدداة تت دددم دلددى الملدد  أن هروسودا أتاحددت ل

 : تطل  ما تشاود أما عن أستير سن رأ
للدخول إلى الملا   لام  …ولما بلغت نوبة أستير»

« تطلب شيئ ا إم ما قال عنه هيجااي خصاي الملا 

 (.24:8ص )

 !ليست هده صفة رائعة يا أعزائي نشتاق أن تكون سينا جميع ا  أ
منا كثير ا عدن التواادع ويبدرز لندا أهميتده سدي نصديحة الكتا  الم دس ي علِّ 

وتسدددربلوا … أيودددا اثحددددا د اخادددعوا للشددديوخ»: بطدددرس الرسدددوي ل حددددا 
« ل عطمم اش ،عمممةوأمددا المتوااددعون  داأل ي دداوم المسددتكبرين :ثن دبالتوااددع

 : وتم هدا مع أستير(. 4:4بطرس 2)
« وكانت أستير تنال نعمة في عيني كل َمن رآها»

 (.24:8ص )

 وهوددر هدددا مددع مردخددال م ربيودداد سل ددد كانددت  :كاناات أسااتير ُمطيعااة
 (. 20:8ر )م طيعة لكدمده وهدي ال زالدت صدسيرة تتربدى علدى يديده 

 . ثم هلت منفدة لتوجيواته بعد أن صارت الملكة
ل دددد صدددارت أشدددور امدددرأة سدددي اهمبراطوريدددةد المدددرأة ! يدددا لودددا مدددن ساددديلة

أن تتجاهي ابن عموا وتوجيواتهد لكنوا  اثولي سي مملكة سارس وكان يمكن
 .لم تفكر بوده الطري ة بي استمرت االبنة الم طيعة

ولم تكن أستير أخبرت عان جنساها وشاعبها كماا »
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وكانت أستير تعمل  سب قول . أوصاها مردخاي

ص )« مردخااااي  كماااا كانااات فاااي تربيتهاااا عناااده

80:8 .) 

ددا علددى اسددتعداد أن نهددي طددائعين لوالدددي نا ولمددن اعتنددوا بنددا هددي نحددن أيا 
اسددمع يددا ابنددي تلديدد  أبيدد د وال تددرس  »سددي الِصددسر وعلمونددا تعدداليم الددر   

 (.2:2 2أمثاي )« شريعة أم د ثنوما دكليي نعمة لرأس د و دئد لعن  
 وشجاعة ىتقو

. واجوددت أسددتير مو ف ددا مددن أصددع  الموا ددف التددي ن ددرأ عنوددا سددي الكتددا 
 .صدر مرسوم ملكي بوداسل د تعر   شعبوا لمذامرة دبادة و 

 وكانت  رارات المملكة ال يمكن الرجوا سيوا 
ألن الكتابة التي تُكتَب باسم المل  وتُخاتَم بخاتماه »

 (.  2:2ص )« م تَُرد

 كيف تصرفت أستير؟ 

لكن . طل  منوا مردخال أن تدخي دلى المل  وتتارا دليه ثجي شعبوا
مرأة دليه مدا لدم ي ْدع دهد ومدا لدم المشكلة أن المل  ال ي بي دخوي أل رجي أو ا

 .يمد المل   اي  الده  للشخر الداخي سةن مصيره ال تي
دا لدم ت ددا  للددخوي  كدان أمدام أسدتير خطدر المدوت دد أنودا لمددة ثدثدين يوم 

سدةدا هلكدتد »: دلى المل د لكنوا مع دل  لم تتراجع بي بشدجاعة سائ دة  الدت
الصااااوم : جوددددة اثزمدددداتلجددددلت أسددددتير دلددددى أ ددددو  وسدددديلة لموا  .«هلكددددت

س ددد أوصددت مردخددال أن يصددوم هددو وأسددراد شددعبوا الموجددودون  . والصااالة
ددا وجواريوددا دات المدددة  ا ددرأ ر )بشوشددن لمدددة ثدثددة أيددام وصددامت هددي أيا 

ي الدددر  بصدددورة عجيبدددة وأعطاهدددا نعمدددة سدددي عيندددي الملددد  كمدددا  (. 5 ستددددخك
ي األ. أعطاهدددا حكمدددة سدددي عدددر   اددديتوا المدددذامرة  وتدددم دن ددداد شدددعبوا وحدددوك
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 .ادهم دلى نجاة ون صرة لوم
هدي اختبددرتم ساعليدة الصدددة والصدوم سددي  ..أعزائي  التيييياا فالتييييا  

دندددي أدعدددوكم لتمارسدددوا ديمان دددا وشدددجاعة مثدددي  . مواجودددة اثزمدددات والصدددعا 
ددا لددم تددن ر وهددو مسددتعد أن ر و و  دن الددر  هددو هددو ال يتسي دد  .أسددتير تدده أيا 

 مة يتمجد سيهد سوي تشتا ون لودا يصنع من كي منكم دناو  للكرا
*** 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 252 

 
 

 إشعياذ -31
 

 
 هأنذا أرسلني

 
هو أحد أنبياو الكتا  الم دسد وسفره من أطدوي أسدفار الكتدا د ويحدول 

ددة بالمسددي  يوددوه ’’: يعنددي« دشددعياو»واسددم . أكثددر عدددد مددن النبددوات المختص 
َ ر ؛ وهدا االسم يدي على رسالته التدي ‘‘خدصي( ر ال)ياه ’’أو  ‘‘يخيِّ

و ددد تنبددل سددي أثندداو حكددم  (.  ددوة األ: آمددور)« آمددور»وهددو ابددن . أعلنوددا
حتى  850عزيا ويوثام وآحاز وحز يا؛ وسترة خدمته امتدت من : ملو  يوودا

 .م.ق 802
ا وله  د ولعي "ب ية ستعود"ومعناه « ش ر يشو »: ابنان اثويكان متزوج 

« مويدر شددي حداش بدز»ثداني وال . من دل  رجدوا الب يدة مدن السدبيال صد 
دد"ومعندداه  د دشددارة دلددى آشددور "ي دلددى السنيمددةسددريع دلددى النودد  والسددل  م تعجِّ

 .وغزوه المدمر للشع 
ندده غ التسددعين مددن عمددرهد وي ددوي ت ليددد دوي دداي دن دشددعياو عدداش حتددى بلدد

واده سددي عبددرانيين مددات منشددور اد وي حتمددي جددد ا أن يكددون هنددا  تلمددي  الستشدد
 .«ر ِجمواد ن ِشروا» 38:22
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 إشعياذ ور ياه

ي لنددداد سدددي  هددددا الرجدددي العهددديمد صددداح  النبدددوة الطويلدددة العريادددةد يسدددجِّ
 . اثصحاف السادسد الرذيا التي يمكن أن نعتبرهدا ن طدة التحدوي سدي تاريخده
 وسي هدا االختبار نر  كيف أعدكه األ للعمدي العهديم الددل  دام بدهد ومدا هدي

 :الدروس اثساسية التي البد لكي خادم ح ي ي أن يتعلموا
 رأى الرب 

ااا » فااي ساانة وفاااة عزيااا الملاا   رأياات الساايد جالس 

 .«على كرسي  عال  ومرتفع   وأذياله تمأل الهيكل

رأيددت »أوي مددا شدداهده هددو الددر  نفسدده سددي مجددده العهدديم و داسددته الكليددة 
رآه سدددي سدددنة وسددداة عزيدددا   .«(مدددن لددده السددديادة علدددى الجميدددع: أدوندددال)السددديد 
سنةد لكنه بسب  نجاحه ارتفع  لبه  48المل  العهيم الدل مل  لمدة : المل 

ورغ  أن يلخد وهيفة الكونوت باهاداسة للم لد د وكاندت هدده خياندة للدر د 
ي نهددر  (. 82-25:85أخبددار 8)ساددربه الددر  بددالبرر  وأراد الددر  أن يحددوِّ

در  بدالبرر دشعياو من اثر  دلى السماود من ملد   ( النجاسدة)عهديم ا 
وربما كان دشعياو  . ال داسة ير ك الجنود الكل: لكبريائهد دلى المل  الح ي ي

كدمد سدةد بده يدر  الملد  سدنة مدن الح   48يفكر سي م ْن سيم  سدرا  عزيدا بعدد 
 (.52:28يوحنا )الدائمد الدل هو الر  يسوا المسي  اثزلي اثبدل 

ا المدئكة الملتوبين أو : السراسيمد وكلمة السراسيم تعني ورأ  دشعياو أيا 
دا وخدامده ندار ا ملتوبدة»المشتعلين   (. 5:205مزمدور )« الصانع مدئكته رياح 

عبِّددرون عددن  داسددة األ التددي تكشددف كددي دنددسد لدددا سكددي مددد  ندداد  وهددم ي  
وأجنحددددة السددددراسيم  . « دددددوسد  دددددوسد  دددددوس ر  الجنددددود»: اآلخددددر  ددددائد  

مة؛ وهي أن اال ترا  من حارة الدر  والخشدوا  دامده تكشف عن ح ي ة ها
بدددد أن يسدددب ا االنطددددق  ال« بددداثنين يسطدددي وجودددهد وبددداثنين يسطدددي رجليددده»

 .«باثنين يطير»لخدمته 
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دد ا سالمشددود كلدده ينددب  بال داسددة؛ وهدددا هددو الدددرس اثوي لمددن يريددد أن 
« آكلدةثن دلوندا ندار . نخدم األ خدمدة مراديةد بخشدوا وت دو »يخدم الر  

 (.82و 82:28عبرانيين )
 رأى نفسه 

إناي هلكات  ألناي إنساان نجاا ! ويالن لاي: فقلت»

الشفتين  وأنا ساكن بين شعب نجا الشافتين  ألن 

 .«عيني  قد رأتا المل  رب الجنود

بمجدددرد أن رأ  دشدددعياو الدددر  سدددي مجدددده و داسدددته انكشدددفت أمامددده حالتددده 
عصدرهد و دد اسدتخدمه  ومع أنده مدن أسادي الشخصديات سدي. سلدر  نجاسته

الددددر  لتوصدددديي كلمتدددده لشددددعبهد لكنددددهد دزاو عهمددددة الددددر د رأ  نفسدددده علددددى 
ح ي تودداد وأعلددن بكددي صدددق دندده سددي داتدده ال يختلددف عددن بددا ي الشددع د وال 

واه ددرار بح ي ددة  . سددرقد سالشددع  نجددس الشددفتين وهددو كدددل  نجددس الشددفتين
يمكننددا أن نتاددع  لكننددا ال . الددنفس ياددع سددي الددنفس صددد  ا وأمانددة واتادداع ا
 .وننكسر ح ي ة  ما لم ندر  عهمته ومجده أوال  

وبمجدددرد أن اعتدددرف دشدددعياو بحالتدددهد أتددداه العددددت اهلوددديد دد طدددار دليددده 
واحد من السراسيم وبيدده جمدرة  دد أخددها بمل دط مدن علدى المددب د ومدسك بودا 
سمددده؛ سعلدددى أسددداس دبيحدددة الجلجثدددة يمكدددن لكدددي مدددن يدددذمن أن ينددداي غفران دددا 

ولعلندا ندحده هندا أن السديد لدم يدوبِّخ دشدعياو . ياه وتطويدر ا مدن نجاسدتهلخطا
علددى خطايدداه أو ينهددر دليدده بسادد  أو يدلدده بودداد بددي سددارا سددي الحدداي دلددى 

 .تطويره عندما اعترف بوا
 رأى الرسالة 

َماْن أُرسال؟ وَماْن : ثم سمعت صاوت السايد قاائال  »

 .«هأنذا أرسلني: يذهب من أجلنا؟ فقلت

كثيرون . وبعد كي ما سبقد سمع دشعياو صوت النداو للخدمةهنا س طد 
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يريدددون أن ي ومددوا بخدمددة أل وبلعمدداي صددالحة تحددوز رادداه دون أن يدددركوا 
. أن دله ال داسة يشترط أوال  التطوير مدن النجاسدة باالغتسداي سدي دم المسدي 

ثددم أندده ال يمكددن أن نددده  لآلخددرين برسددالة مددذثرة دون أن نكددون  ددد تعلمنددا 
 . داسة األ ونعمته الساسرة عن

يده  من   م ن  أ رسي   م ن  »: ودعوة السيد ليست دجبارية لكنوا اختيارية
أحددد أن يددلتي  أ  د إن»سوددو ينتهددر ال لدد  الم شددتاق والددنفس الراغبددة . «أجلندا 
دندده يادع نفسدده   .«هلنددا أرسدلني»: و دد أجددا  دشدعياو باهيجددا  . «ورائدي

ا بين يدل الر  ليرسل لى م ْن يشاو؛ سوو لم ي   ديتمام  هلنددا »: ه كما يشاود وا 
والخدمدة الصدحيحة تنبدع مدن درسدالية دلويدةد  . «هلندا أرسدلني»د بي «أده 

لدددم أرسدددي اثنبيددداو بدددي هدددم »: ل دددد  ددداي الدددر  أيدددام درميدددا. ال تكليفدددات بشدددرية
ددي مددن »د أمددا يوحنددا المعمدددان س ددد  يددي عندده دندده (82:83درميددا )« جددروا م رس 
 (.5:2يوحنا )« األ

ومدددع أن رسدددالة دشدددعياو كاندددت مدددن أصدددع  الرسدددائي وأ سددداهاد دد كدددان 
م رس د  هندار وتحري  شع  لن يتجداو  ولدن يتدو د دال أنده   ِبل وداد و دام 

ز بكلمتده وي عل دن ح دهد سدواو . بوا على أكمي وجه دن األ يتمجد عنددما ي كدر 
ددددا بددددلن كلمتدددده ال ترجدددد دد ا .  ع دليدددده سارغددددة  ِبددددي السددددامعون أو رساددددوا؛ علم 

ثننددا »: ولدديكن شددعارنا.  سلنسددتمر سددي الكددرازة باهنجيددي كيفمددا تكددون النتددائج
لوددذالو . رائحددة المسددي  الدكيددة ألد سددي الدددين يخلصددون وسددي الدددين يولكددون

د وثولئددددد  رائحدددددة حيددددداةو لحيددددداةو   24:8كورنثدددددوس 8)« رائحدددددة مدددددوتو لمدددددوتو
 (.25و

*** 
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 إرميا -32
 

  
 يستخدم الرب ولد ا؟هل يمكن أن 

 
م تقل إني ولد  ألن  إلى كل َمْن  :لي فقال الرب»

« أُرسااال  إلياااه تاااذهب وتاااتكلم بكااال ماااا آمااارك باااه

 (.8:2إرميا )

هده كاندت كلمدات الدر  هرميدا النبدي العهديمد الددل دعداه الدر  ليتحدد  
 .باسمه لشع  دسرائييد سي واحدة من أهلم سترات تاريخ الشع 

. ق 588حوالي سنة )للمل  يوشيا  رمن السنة الثالثة عش تنبل درميا بدو ا
د وهدي نشديط ا سدي خدمتدده طيلدة حكدم الملددو  يوشديا ويووآحداز ويوويددا يم .(م

وحتددى بعددد سدد وط .(. م.ق 425)ويوويدداكين وصددد ياد حتددى خددرا  أورشددليم 
سكاندت ستدرة خدمتده حدوالي . أورشليمد هدي يتنبدل وهدو سدي مصدر لعددة سدنوات

ا 40  .عام 
. ما دعدداه الددر  للخدمدددة كددان شدداب ا سددي حدددوالي العشددرين مددن عمدددرهعنددد

ددا أساسدديةد توددم كددي مددن يريددد أن يخدددم الددر  ومددن دعوتدده نددتعل   ا ددرأ )م دروس 
 (.22-5:2درميا 

*** 

 اإلعداد
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قبلما صّورت  في البطن عرفت   وقبلما خرجت »

 (.4ع )« جعلت  نبي ا للشعوب. من الر م قّدست 

سوددو  ددد . الدددل يشددكِّي الخددادم ويجوِّددزه هددو الددر مددن الموددم أن نعددرف أن 
ل د أعدك جسمه وجودازه العصدبي و دراتده الدهنيدةد . صوكر درميا سي بطن أمه

بي وحتى مدم  شخصيته؛ وهدا لكي يتدئم مع السر  الدل أوجده ثجلده 
واألد سدددي سدددلطانهد ال يصدددنع خدددادمين متطددداب ين  . والخدمدددة التدددي كلكفددده بودددا

سودو الفندان اثعهدم الددل يهودر روعدة حكمتده سدي تشدكيي كدي  كدد . تمام ا
دددا باكي ددداد وعلدددى  . واحدددد بصدددورة مختلفدددة عدددن اآلخدددر كدددان درميدددا ر ي  دددا حساس 

ورغم اختدسوما دال أن كدد  . العكس كان ديليا صارم ا شديد ا ال يعرف البكاو
 .منوما كان ناسع ا للعمي الدل حدكده له الر 

األ وأن نخادع لدهد سن بدي أنفسدنا كمدا شدككلنا ما أجمي أن ندر  سلطان 
… ثنددد  أندددت»هدددود ونسدددتودا دواتندددا بدددين يديددده ليسدددتخدمنا كمدددا يريدددد هدددو 

عجيبددة . أحمددد  مددن أجددي أنددي  ددد امتددزت عجب ددا. نسددجتني سددي بطددن أمددي
ا ددددرأ مزمددددور )« د ونفسددددي تعددددرف دلدددد  ي ين ددددا(سددددي تشددددكيلي)هددددي أعمالدددد  

23:232-28.) 
 الدعوة

دددا للدددر د لكدددن الددددل يصدددنع ال يمكدددن هنسدددان أن  يجعدددي مدددن نفسددده خادم 
عرستد  وأندت  أ، : ي وي الر  هرميا . الخادم ويدعوه للخدمة هو الر  نفسه

 .د واآلن ها أنا أرسل  للخدمة(أسرزت )سي البطن و دست  
دعا الر  درميا وهو ما زاي شداب ا صدسير اد والددل حددكد التو يدت هدو الدر  

: د كمددا أندده حدددد لدده مجدداي خدمتدده« ه مم شهممن   ددد وكلتدد  »بمطلددق سددلطانه 
دا نوعيدة خدمتده «،ب ً  هلءع  جعلت  »  دد وكلتد  هددا اليدوم ! انهدر»د وأيا 

. «هتقلع  تادش  تال،  ت،قض  تب،ي  تغ سعلى الشعو  وعلى الممال د 
ثمواد أما نحن سلنا  كانت خدمته دعدن ال ااو على الشعو  بسب  شرها وا 



 258 

كورنثددددوس 8)« تصددددالحوا مددددع األ: لمسددددي نطلدددد  عددددن ا»رسددددالة المصددددالحة 
80:4.) 

 التشجيع

 :اعتر  درميا سي البداية على دعوة الر  نهر ا لصسر سنه و لة خبرته
آه  يا سيد الارب  إناي م أعارف أن أتكلام ألناي » 

 .«ولد

عه وااع ا  لكن الر  دعاه أال ينشسي بصسر سنه واعف دمكانياته وشجك
 :أمامه ثدثة أمور

ددْن »الددر  شخصددي ا ولدديس مددن أل دنسددان  أندده م رسددي مددن -2 دلددى كددي م 
 .«دليه تده  أ سل،

 أ،مم ال تخددف مددن وجددوهومد ثنددي »: أندده سدديتمتع برس ددة الددر  نفسدده -8
 .«ثن د  مع،

ومددد الددر  يددده ولمددس »: أندده سددي عطى مددن الددر  الكدددم الدددل ي ولدده -3
 .«ه  ذد جعل  كالمي لي لم،: سميد و اي الر  لي

ددْن أرسددي : خدمددة الددر   دن صددوته يدددعوهددي تشددتاق ل عزيييزي ال ييا     م 
 ها أندا أرسلني : ومن يده  من أجلنا  سوي ت وي

د نْ دن الر  نفسه هو برس ة م   مكانياته العهمدى هدي لحسدا  م   نْ يطيعه وا 
 .يخدمه

*** 
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  زقيال -33
 

  
 

 .هو وا د من أعظم األنبياذ في العهد القديم

لدين يدرسدون سدفر حز يداي ويعرسدون عندهد دال أنندا وعلى الدرغم مدن أن  لي
سدددنحاوي أن نل دددي الادددوو علدددى بعددد  الن ددداط الوامدددة سدددي هدددده الشخصدددية 

 .العهيمة
 َمْن هو  زقيال؟

د (3:2حدددز)و دددد كدددان كاهن دددا . ‘‘لاأل ي دددوِّ ’’: حز يددداي اسدددم عبدددرل معنددداه
بي مدع والر  دعاه ليكون نبي ا بين المسبيين سي بابيد وكان  د أ خد دلدى السد

 (. 20:35أخبدددار 8)م .ق 422الددددين سدددبوا مدددع الملددد  يوويددداكين نحدددو عدددام 
ثدم بددأ خدمتده . وربما كان سي الخامسدة والعشدرين مدن عمدره سدي دلد  الو دت
مد ولدده .ق 423سدي السددنة الخامسددة مددن سددبي يوويداكين الملدد د حددوالي سددنة 

ا  .من العمر ثدثون عام 
خدابورد دد انفتحدت السدماوات ودعاه الر د وهو بدين المسدبيين عندد نودر 

كددددان  . سددددنة ت ريب ددددا 88واسددددتمرت خدمتدددده لمدددددة (. 2:2حددددز)ورأ  رذ  األ 
ددا بددلن درميددا يكبددره بحددوالي دانيدد يم عاصددر ا هرميددا و   دانيدد يسددنة أمددا  80د علم 

سوددددو مت ددددار  معدددده سددددي العمددددر ويدددددكره حز يدددداي سددددي سددددفره أكثددددر مددددن مددددرة 
 (.3:82؛ 25:25 80حز)
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  زقيال ودعوته

م منوا أن األ هو د تعل  (2حز)أن يبدأ خدمته أراه الر  رذ  عهيمة   بي
صاح  السلطان على الجميعد وعرشه سي السماود وهو المتحكم سي كي ما 
دددا عدددن كدددي  يجدددرل علدددى اثر د وأنددده يرسدددم خططددده وي جدددرل م اصدددده رغم 

ع ا   .أن تددددتم ال بدددددمحدددداوالت الشدددديطاند وأن مشدددديئته  وكددددم كددددان هدددددا مشددددجك
 . بي أن يمارس خدمته الصعبةلحز ياي 

« يددا ابددن آدمد   ددم علددى  دددمي  سددلتكلم معدد »: بعددد دلدد  دعدداه الددر   ددائد  
 23يميِّدز حز يداي بصدفة خاصدةد دد يتكدرر « ابدن آدم»وتعبيدر  (. 2:8حدز)

ن كدان  . مرة سي السفر و صد الر  من دعطائه هدا الل د  أن يددكِّره أندهد وا 
وسي وم بتبليغ رسالة سماويةد دال أنه ال د عي دعوة دلوية ورأ  رذ  عهيمة 

يزيد عن كونه مخلو  ا اعيف ا ال يختلف سي داته عن ب يدة النداس؛ لددا سعليده 
 .أن يهي معتمد ا على الر  بالتمام

دي دلديوم س داي  ثم  د م الر  لحز ياي وصف ا لحالدة المسدبيين الددين هدو م رس 
 : له

  إلى أمة يا ابن آدم  أنا ُمرسل  إلى بني إسرائيل»

أما أنت ياا ابان آدم فاال … متمردة قد تمردت على  

ألنهاام قااريا وُسااالذ لاادي   وأناات … تخااف ماانهم

 (.5-3:8قيال  ز)« ساكن بين العقارب

كانت مومته صعبة ومليئة بالمخداطرد سالشدع  يشدبه ال دريس والسددو؛  
 وهمددا نوعددان مددن النباتددات الشددوكية التددي تنبددت سددي الح ددوي الموجددورة وتجددرف

ا لإيداو مِ  . يمسوا نْ كي م   غ لوم الرسالة دد كانوا بلِّ ي   نْ م  كما أنه كان معر ا 
عه  ائد   . كالع ار   :لكن الر  يشجِّ

ثااام . «فاااال تخاااف مااانهم  ومااان كالمهااام م تخاااف»

: يوصيه أن يبلغهم الرسالة سواذ قبلاوا أو رف اوا
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وهم إن سمعوا وإن امتنعوا  ألنهام بيات متمارد  »

 (.4:8قيال  ز)« ن أن نبي ا كان بينهمفحنهم يعلمو

لكددن كددان  . دد ا لددم تكددن خدمتدده سددولةد بددي مليئددة بالصددعوبات والمشدد  ات
عليه أن يهي أمين دا لمدا ك لِّدف بدهد وحتدى لدو بددا هاهري دا أن مومتده لدم تدنج  

 .م بكدم الر  وال يتو فدال أن دوره أن يتكل  
متنا رغم كدي الصدعوبات التدي أال نتعلم من دل  أننا علينا أن نواصي خد

دد –تواجونددا  لددم ي ددي الرسددوي  أ!  دداي دن طريددق الخدمددة مفددروش بددالورود  نْ وم 
لدددددم يدددددوِر  وأ  «أندددددا أصدددددبر علدددددى كدددددي شددددديو ثجدددددي المختدددددارين»: بدددددولس

ساشددددتر  أنددددت سددددي احتمدددداي المشدددد ات كجندددددل صددددال  ليسددددوا »: تيموثدددداوس
ا. «المسي  ي و دت مناسد  اعكف على دل  س. اكرز بالكلمة»:وأوصاه أيا 

ددددم خدددددمت . ربشِّدددداعمددددي عمددددي الم  . احتمددددي المشدددد ات… وغيددددر مناسدددد  « تمِّ
  (8:5 4؛ 3:8تيموثاوس 8)

  زقيال وتجهيزه

 الروح القدس -1

فااادخل فاااي  روح لماااا تكل ااام معاااي  وأقاااامني علاااى »

 (8:8)« قدمي  

الدددروف ال ددددس هدددو الددددل يجوِّدددز الخدددادم لخدمتدددهد سودددو الددددل يمدددن  ال دددوة 
« نالون  دوة متدى حدي الدروف ال ددس علديكمد وتكوندون لدي شدوود اسدت»الدزمة 

ثن الددددروف ال دددددس »وهددددو الدددددل يعطددددي الكلمددددات المناسددددبة (. 2:2أعمدددداي )
وهو الدل يمن  (. 28:28لو ا )« يعلمكم سي تل  الساعة ما يج  أن ت ولوه

اسدددتفانوس رجدددد  »شدددجاعة وحكمدددة سدددي مواجودددة الموا دددف الخطدددرة الحرجدددةد 
ساسدددتطاا أن يشدددود أمدددام الجميدددع بكدددي « هيمدددان والدددروف ال ددددسمملدددوما مدددن ا

 (.20و 4:5أعماي )شجاعة وحكمة 
 كلمة هللا -2



 282 

ُكاااْل هاااذا . يااا ابااان آدم  ُكااْل ماااا تجااده: فقااال لاااي»

ففتحاات فمااي . الااد رج  واذهااب كلكاام بياات إساارائيل

فأكلتااه فصااار فااي فمااي … فااأطعمني ذلاا  الااد رج

 (.3-2:3)« كالعسل  الوة  

أسسددددس )« سدددديف الددددروف الدددددل هددددو كلمددددة األ» سدددددف الخددددادم كلمددددة األ
م بوددا؛ وهدددا مددا نفومدده د لكددن عليدده أوال  أن يلكلوددا ويواددمواد ثددم يددتكل  (28:5

سعليندددا أن نددددرس الكلمدددةد وأن نجعلودددا تددددخي دلدددى أعمددداق  . مدددن أكدددي الدددد رت
م بعددد أن تسددكن سيندا وأن تكددون ثابتددة سيندداد ثدد  .كيانندا ست شددكِّي أسكارنددا وميولنددا

تر  كيف نتعامي مع الكلمة  هدي ن  ددِّرها  هدي نلكلودا   داي   .م بوادل  نتكل  
أيدددو  )« دخدددرت كددددم سيددده( طعدددامي الددددزم)أكثدددر مدددن سريادددتي »: أيدددو 
و جد كدم  سلكلتهد سكان كدم  لي للفرف ولبوجة »: و اي درميا (. 28:83

 (.25:24درميا )«  لبي
ى الددد رت سددي سمدده ولددم يبلعددهد وهددو بودددا ويبدددو أن حز يدداي سددي البدايددة أب دد

يا ابن آدمد »: يعرسون الكتا  بع ولوم س طد لدا أمره الر  نْ م  يشبه كثيرين مِ 
دن األ يريدددددد للحدددددق أن يصدددددي دلدددددى   (.3:3)« أطِعدددددم بطنددددد  وامددددد  جوسددددد 

خبدلت كدمد  سددي  لبدي لكدديد »أعما نداد وأن نخادع لدده ونطيعده سدي حياتنددا 
 (.:22:11مزمور )« أ خط  دلي 

 الطاقة النفسية -3

هأنااذا قااد جعلاات وجهاا  صاالب ا محاال وجااوههم  »

وجبهتاا  صاالبة محاال جباااههم  قااد جعلاات جبهتاا  

وان  (.2و 2:3)« كالماس أصلب من الص 

اد وسط هروسهد أن يتع  من الجواد ويف د الشجاعة  كان حز ياي معر ا 
 ددة نفسددية والعددزم ويتو ددف عددن العمددي؛ دال أن الددر د الدددل أرسددلهد منحدده طا

جبداهوم )سةن كان الناس   ساة سي م اومة كلمدة األ  . لمواجوة كي الصعا 
 (. جبوتدد  صددلبة)د سوددو سددي ف صددلب ا مددثلوم ولددن يتخددادي أو يتراجددع (صددلبة
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ا  سةد حصلت على معونة من األد ب يت دلى هدا »وهو ما اختبره بولس أيا 
 (.88:85أعماي )« اليومد شاهد ا للصسير والكبير

 

 

 دانيآل -34
 

  
 

ز سي و ت كانت  هو أحد الكواك  الدمعة سي سماو الكتا  الم دسد بر 
سيده الهلمدة حالكدة والسدواد شدديد اد لكنده لمدع جدد اد وتد ث ندوره   ددكام الجميددعد 

اسددتطاا هدددا الرجددي أن يكددرم . وازدانددت حياتدده باثمانددة والشددجاعة والددوالو أل
سددي اهمبراطوريدداتد ويهددي شدداهد ا لدده األ سددي أصددع  اثو ددات ويعلكددي اسددمه 

 دانيد يسد عجد  دد ا أن يكدون  . سي أصع  اثزمات ورغم أ سى التحديات
الرجددددي »الرجددددي الوحيددددد بددددين كددددي رجدددداي الكتددددا  الم دددددس الدددددل دعدددداه األ 

 (.22:20 22؛ 83:2 داني ي)« المحبو 
   َمْن هو؟دانيآل

بابدديد وكددان لدده مددن صددر دلددى ن  حددد مددن الفتيددان الدددين سددباهم نبوخدهددو وا
وعاصر مملكة الكلدانييند ثم مملكة مادل وسارسد  . سنة 24العمر حوالي 

وربمدا عداش حتدى بلدغ التسدعين  . وهي طواي سني السبي السبعين سدي بابدي
 .من عمره حين انتوت حياته ورسالته على اثر 

 معنى اسمه

 ال ااددي كدي حياتده وهدو يتطلدع دلدى األ دانيد يو دد عداش  . "األ  اادي  "
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كان يتصرف سدي الحيداة دون أن يبدالي بالنداسد ثنده كدان يعلدم أن  . العادي
كدان مدن أعلدى  .  ايته ليست سي يد بشر بي سي يدد األ الددل يحكدم بعددي

وكدان جمديد د ال جمداي الوجده س دط  . الطب ات سي بددهد مدن النسدي الملكدي
 .واهرادةجماي الوجهد والع يد : بي كان يمل  جماال  مثل ث ا

 األمانة

أكاديميدة بابدي ورس اذه الثدثةد حننيا وميشائيي وعزريداد دلدى  داني يأ دِخي 
دددالتدددي أنشدددلها نبوخد . ر لتادددم خدصدددة الطب دددات مدددن الشدددعو  المسلوبدددةنص 

كدان بروتوكدوي اثكاديميدة   .وهنا  تعر   ثوي امتحان صدع  سدي السدبي
 :يتامن

o تعليم لسة الكلدانيين. 
o  خار من أطاي  المل  وخمر مشروبهتناوي طعام. 
o  تسييددر اثسددماو العبريددة دلددى أسددماو كلدانيددة تحمددي أسددماو اآللوددة

 . الوثنية
 :أرى من ذل  أنه تعّر  ل غط من ثالثة جوانب

 وهددا  .  غط ًل   همنهن هتعل ممه ثق لمة ب  بمة ًمن ثق لمة ءمعبه
أوي سدف يستخدمه دبليس اد الشا  المسيحيد أن يادسط علدى 

سالعدددو يحدداوي تشددكيي تفكيددر الشددا    .بكددي المبددادئ العالميددةدهندده 
بي ويحاوي صبه سي  ال  المبادئ العالمية التي تتعار  ك لكية  مدع 

 .كلمة األ
   أط  ممم   هملممم،  خمممم

وهددي تمثددي   .مءمم  به
مددددا ي دِّمدددده العددددالم مددددن 
ددددددية  تددددددع وملدددددددات ِحسك م 

 .للجسد؛ شووة الجسد وشووة العيون وتعه م المعيشة
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     الددل معنداه داني ي  . اسم   الستبع د  سش  م م،ا  تم ًم تغ: 
دددي مدددن بيدددي"غيكدددره الملددد  دلدددى بلطشاصدددر أل " األ  اادددي  " د "المفا 

وهدددي محاولدددة للتدددلثير علدددى روحددده -وبيدددي هدددو أحدددد آلودددتوم الوثنيدددة 
 :والتدخي سي عد ته باأل وزحزحته عن والئه له

جا بأطاياب فجعل في قلبه أناه م يتان دانيآلأما » 

 .«المل  وم بخمر مشروبه

وممدا . ل د هدي أمين دا ألد وهلدت روحده متعل دة بداأل وهدي  لبده مكر س دا لده
سددداعده علدددى دلددد  أنددده كدددان دا درادة  ويدددة  ادتددده أن ي دددف دلدددى جدددوار األ 

 !!والحق دون أدنى تردد أو شبوة خوف
 الشجاعة

نابعدة مدن أمانتده  بشدجاعة ندادرة الزمتده طدواي حياتده وكاندت دانيد ياتسم 
يمانددده بددده  . أن يكدددون شدددجاع ا ال بددددوكدددي مدددن يعددديش بادددمير صدددال   . أل وا 

 . شجاع ا سي شبابه وحتى شيخوختهد  دكام الترغي د و دكام التوديد داني يكان 
د   اثسدود؛ لدم  دا وهدو يواجده ج  كان شجاع ا وهدو يدرس  عطايدا الملد د وأيا 

ا أو يسطيوا بمدا ي  داي دنده حكمدة أو يتدبد    طك سي شجاعته ولم يتراجع عنو
و ف أمام المل  الشرير بيلشاصرد الدل   .ما شابه دل  من تعليدت الناس

دولددةد علددى كددان  ددد عفدداه مددن أل منصدد  هددام سددي ال -علددى أغلدد  الهددن-
ددعكددس مددا سعددي أبددوه نبوخد رد وربمددا كددان  ددد دخددي دائددرة النسددياند دال أندده نص 

التددددي كتبتوددددا أصددددابع يددددد دنسدددداند وبسددددببوا  اسددددت دعي ليفسِّددددر للملدددد  الكتابددددة
بيلشاصددر كاثسددد  ددائد   دانيدد يوواجدده  . ااددطر  الملدد  وكددي عهمائدده جددد ا

دا صدارم ا «لتك ن عطايا  لنفس د وه د  هباتد  لسيدرل»: له ؛ بدي وبكخده توبيخ 
ر وارتفع  لبه ر وكيف أنه لما تكب  نص  شرورهد ودككره بما حد  مع نبوخد على

عطايددا الملدد  وجدداه  دانيدد يرسدد   . لدده كددلدنى الحيواندداتأسدد طه الددر  وجع
دن ’’: ا يزويد وتم سيه ما  الده أحددهمالدنيا ثنه أدر  أن كي هدا سرعان م
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الشجاعة الصدحيحة هدي أال يرادى اهنسدان بالجداه المزي دف حتدى ولدو تددثر 
ا أو  ددة دهبيدة مومد ا يكدن منهرهدا ومهورهدا  ددام باثرجوان أو حمي وسام 

 .‘‘سالنا
 امتكال على هللا

حاسلددة باثزمددات وكددان سدددحه الوحيددد سددي مواجوتوددا  دانيدد يكانددت حيدداة 
سفددي شددبابه واجدده أزمددة رهيبددة دد كددان مطلوب ددا هددو  . الصدددة والتعلددق بةلودده

وللتدوِّ . ورس اذه لإعدام بسب  سشي حكماو بابي سي تفسير حلدم نبوخدد نصدر
ليطلبوا المراحم من »ود ساجتمعوا مع ا لجل للر د وتعلق به هو ورس اذه اثت يا

السدر سدي رذ   داني يكشدف لد»د وجاوت اهجابدة سدور ا دد «ِ ب ي دله السماوات
د اسم األ  دام المل  الدوثني وكدي المملكدة حتدى أن نبوخدد  . «الليي وكم تمج 

د األ واعترف  داني ينصر سجد ل أنه سوق كي اآللوة وأنده ر  الملدو  »ومج 
مددن شددبابه حتددى  دانيدد يوالرائددع أن العددادة التددي الزمددت  . «سددراروكاشددف اث

لدا نراه أمام االمتحدان ال اسدي . هي أن يجثو على ركبتيه ويصلي هشيخوخت
لكيتدده ( ناسدتده)دهد  دلددى بيتددهد وكددواه »وزئيدر اثسددود الجائعددةد  مفتوحددة سددي ع 

ام نحددو أورشددليمد سجثددا علددى ركبتيدده ثددد  مددرات سددي اليددومد وصددلكى وحمددد  ددد
و د كدان دن داد الدر  ! يا للروعة! يا للعهمة . «دلوه كما كان يفعي  بي دل 

د جد ا   دكام المل  والمملكة كلوا  .عهيم ا وتمج 
 !؟«دانيآلإله »ترى هل نتشرف أن يُدعى هللا إله ا لنا كما ُدعي 

دا يتمتدع بصدحة  هي تصوكرت شاب ا له من العمر حدوالي خمسدة عشدر عام 
اد كما أنده متفدوق سدي دراسدته جيدة وعلى  در  كبير من الجماي والدكاو أيا 

وباهااسة لكي . ودو شخصية  وية شجاعة ويمكنه أن يعمي سي  صر مل 
ددن يمكددن أن  هدددا لدده عد ددة ح ي يددة مددع األ ويعدديش حيدداة العفددة والطوددارة  م 

. دانيد ييمكن أن نجد شاب ا تتجمع سيه هده الصفات  نعدمد دنده  يكون هدا  أ
 .البطي الدل ن رأ عنه سي الكتا  الم دس سي العودين ال ديم والجديدهدا 
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عندددما ت صددمم يددا صدددي ي علددى دطاعددة كلمددة األ سددتختبر يددد األ سددي كددي 
أمدا هدذالو الفتيدان اثربعددة »أمدور حياتد د سدي صدحت  وس ومد  وحياتدد  كلودا 

ددا  دانيدد يسلعطدداهم األ معرسددة وع ددد  سددي كددي كتابددة وحكمددةد وكددان  بكددي سويم 
 (.28:2 داني ي)« الرذ  واثحدم

هدددي اختبدددرت تدددددخي األ سدددي حياتدددد   وهدددي صدددليت طالب ددددا منددده الحكمددددة 
واهرشاد سي الموا دف الصدعبة ثدم تمتعدت باسدتجابته  دندي أشدجع  أن تدتعلم 
. مدن بدايددة حياتد  أن ت طالدد  الدر  بددلن تكددون يدده وااددحة سدي كددي هروسدد 

 (.283:222مزمور )«  لتكن يد  لمعونتيد ثنني اخترت وصايا»
دددا آخددر سدددي نوايددة ستدددرة تدددريبوم التدددي  دانيددد يثددم أكددرم األ  وأصددحابه دكرام 

وهو ما ي ابي -سعندما و فوا أمام المل  ليختبرهم . استمرت لمدة ثد  سنين
حدددازوا دعجدددا  الملددد  جدددد ا وتفوك دددوا علدددى كدددي الحكمددداو -اآلن كشدددف الويئدددة 

  .الدين سي المملكة عشرة أاعاف
كل أمر  كماة فهام الاذي ساألهم عناه الملا  وفي »

وجاااادهم عشاااارة أضااااعاف فااااو  كاااال المجااااوس 

 (.80:2 دانيآل)« والسحرة الذين في كل مملكته

ي دم مثاال  رائع ا لكي شدا  يريدد أن يمجدد األ ويعديش لده وسدط  داني يدن 
 :عالم شرير ساجرد وأستطيع أن أ لخِّر أسبا  نجاحه سي الن اط اآلتية

 .للر س كر   ل  م   .2
 .معرسة لكلمة األ ورغبة سي طاعتوا .8
 .الو وف اد التيار وشجاعة هعدن  .3
 .تصميم على درااو األ موما كان الثمن .5
 .به يث ة سي الر  وتعلق كلِّ  .4

*** 
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 الفتية الحالثة -35
 

  
 

ثدثة شبان تلمع أسماذهم على صفحات الكتا  الم دسد ن درأ عدنوم سدي 
ن دددرأ عدددنوم  دانيدد يسدددي اهصدددحاف اثوي مددن سدددفر  . ثتوم وسدددي رجددولتومحدددا

ددرعندددما سددباهم  مددن بددهددم وكددان لوددم مددن العمددر حددوالي خمسددة  نبوخدنص 
دداد وسددي اهصددحاف الثالدد  عندددما واجوددوا أتددون النددار وكددانوا و توددا  عشددر عام 

 .سي سن الرجولة
ُسون  فتيان ُمكر 

بددددددنسو ولكددددن ليسدددددت هدددددده دنوددددم المعروسدددددون بلسددددماو شددددددرخ وميشددددخ وع
حنانيددا ويعنددي : ريددة مرتبطددة بدداألأسددماوهم اثصددلية دد كانددت لوددم أسددماو عب

ددْن مثددي األ"وميشددائيي أل  د"األ حنددان" حدداولوا سددي   ."األ ي عددين"وعزريددا  د"م 
اداسة آلودة البدابليين دلدى  السبي أن ي نس وهم ارتباطوم بداأل بتسييدر أسدمائوم وا 

وآخ كددان معبددود « آخ أمددر»أو « شدددرخ»حنانيددا اسددم  أسددمائوم الجديدددة سلخددد
دْن مثدي األ"سبددال  مدن « ميشدخ»ر دلدى ائيي تسي دال مر عندد البدابلييند وميشد  "م 

ددْن مثددي آخ"أصددب   ونسددو هدددا هددو معبددود « عبدددنسو»ر دلددى د وعزريددا تسي دد"م 
م ر تكريس  لوبوالنار عند البابلييند على أن هدا التسيير سي اثسماو لم يسيِّ 

 .هلووم الحي العهيم
هددي  لبد  للمسدي   وهدي تواجدده كدي محداوالت مدن العددالم  ..أخي  الشياب  
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 للتلثير على مبادئ  وأسكار  بتعل   بالر  وحده 
 ظروف صعبة

دددا عدددن التدددلثير ال دددول الددددل  دددا هام  وارتبددداط الفتيدددة الثدثدددة مع دددا يعلكمندددا درس 
ور التدي الش در مدن  سوجودهم مع ا كدان لده أ دو  اثثدر سدي حفهودم. للصدا ات

 .سي مدينة بابيد بي وسي مدرسة بابي
 3سودددم عاشدددوا سدددي مديندددة شدددريرة وارتبطدددوا دجباري دددا بمدرسدددة داخليدددة لمددددة 

روا أسدماوهم ولسدتوم غي د . سنواتد كانوا ي  يمدون سيودا آكلدين شداربين دارسدين
وأسلو  حياتوم وحتى طعامومد وما كان لوم حرية تر  هدا الوسط الصع  

لكدددنوم صدددمموا أال يفعلدددوا شددديئ ا   .ى الحصدددوي علدددى بعددد  العطددددتأو حتددد
شد  أنده كاندت لودم سدرر  وال  .يتعار  مع كلمة األ التي تعلكموها وأحبوها

صدة مع ا سيودا يسدكبون  لدوبوم أمدام األ العهديم ويندالون منده الحكمدة وال دوة 
دْن هدي أدركدت دد ا أهميدة صددا . الم حديط بودم الش درللنصرة على تيدار  ات   م 

رسيددق أنددا لكددي »هددم اثصددد او الدددين تختددارهم وت اددى معهددم و تدد  معوددم  
وي ددددوي سددددليمان   (.53:222مزمددددور )« الدددددين يت وندددد  ولحدددداسهي وصددددايا 

وددداي ي اددر»: الحكدديم ددداد ورسيددق الج  أمثددداي )« الم سدداير الحكمددداو يصددير حكيم 
هدي  هي تبح  سي مدرست  أو جيران  عن المذمنين الح ي يدين  (. 80:23

تتحد  معوم سي أمدور تخدر الدر   هدي سكدرت سدي أن ترتد  و ت دا لتصدلي 
 معوم 

 امتحان صعب

تمثاال  من ده  وطل  من الجميع السجود أمدام  نبوخدنص رصنع المل  
وانحني الجميع وسجدوا ل ر  ما عدا هذالو الثدثة الددين صداروا . التمثاي

 .اآلن رجاال  
غاددددب ا وأحاددددرهم وح ددددق معوددددم  بلسددددت اثخبددددار للملدددد  الدددددل استشدددداط

لكنوم أجابوه بشجاعة وث ة أنودم لدن يسدجدوا . وهددهم بالطرف سي أتون النار
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 .حتى ولو كلفوم دل  حياتوم
ر ... أخ  الشاب وهدو ي ددم  . يمثي الشيطان رئيس هدا العدالم نبوخدنص 

ددا كثيددرة للندداس وللشددبا  خاصددة لكددي يسددجدوا لدده ويبتعدددوا عددن اهلدده  عروا 
: سالماي مدثد  هدو أحدد اآللودة التدي ي ددموا للنداسد والمسدي  عل مندا . الح ي ي

لدددديس المدددداي س ددددط بدددددي  (. 85:5متدددددى )« ال ي دددددر أحددددد أن يخدددددم سدددديدين»
كولوسدي )د والطمدع (22:28لو دا )الشووات والكبرياو والشدورة ومحبدة الددات 

وكددي دنسددان . كددي هددده اثمددور مددن ورائوددا دبلدديس رئدديس هدددا العددالم (. 4:3
هددي  لبدد  متعلددق  . مامدده اختيددار دمددا أن يسددجد لدده أو يسددجد لإلدده الح ي دديأ

د هي « اثبديةوالحياة ( الح ي ي)هو اهله الحق »بالر  يسوا المسي  الدل 
« أيوددا اثوالدد احفهددوا أنفسددكم مددن اثصددنام»: ن صددسي ل ددوي يوحنددا الرسددوي

  (82و80:4يوحنا 2)
 شجاعة وأمانة

 :ود للتمثاي وأعلنوا عن ث توم سي دلوومرس  اثبطاي الثدثة السج
هااوذا يوجااد إلهنااا الااذي نعبااده يسااتطيع أن يُنجينااا »

ماان أتااون النااار الُمتقاادة  وأن ينقااذنا ماان ياادك أيهااا 

اا لا  أيهاا الملا   أنناا م  . المل  وإم فلايكن معلوم 

« نعبد آلهت  وم نسجد لتمحال الذهب الاذي نصابته

  (.22و 28:3 دانيآل)

دا وعددده أل داهم الم لد  سددي اثتدون لكددن الدر  نفسده جدداو ليكدون معوددم م تمم 
ال  (. 8:53دشددعياو )« ددا مشدديت سددي النددار سددد ت لددد د واللويدد  ال يحر دد »

تخددف يددا أخددي مددن أن تواجدده ااددطواد ا أو استددراو  مددن أجددي أمانتدد  للمسددي  
أن تتدددللم  لددديد  عنددددما تمتندددع عدددن  ال بدددداعلدددم أنددده   .وتمسكدددك  بددده وبكلمتددده

ربما تجد نفس  وحيد ا أو حتى م اطود ا لكن  . ياته وترس  معروااتهمسر 
 !لها من رفقة ويا . ستختبر سي دل  الو ت رس ة ر  المجد ل 
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كددانوا سددي معسددكرات االعت دداي الشدديوعية   ددب  علددى جمددع مددن الشددبا  و 
: أندتم عشدروند و داي شدا : وعددكهم  دائد   يودخي الادابط الشديوع. عشرين

أنددتم عشددروند : وعشددروند وعدددك الاددابط مددرة أ خددر  و دداي ال بددي نحددن واحددد
د أعدداد العدددد  دداي: وردك عليدده نفددس الشددا  ددْن هددو : بددي واحددد وعشددروند وا  وم 

 .إنه الرب يسوع المسيح: ا سلجا  الش!! الواحد والعشرون
*** 
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 النبي هوشع -36
 

  
 

 :لعود ال ديمد كروا سي ا« هوشع»هنا  خمسة أشخار باسم 
 (.2:23عدد )وهو االسم اثصلي ليشوا بن نون  :هوشع بن نون .2
 (.2:2هوشع ) هوشع النبي .8
ملددو  8( )المملكددة الشددمالية)أحددد ملددو  دسددرائيي  :هوشااع باان أيلااة .3

2:28-2.) 
الدل كان رئيس ا على سبط أسرايم سي أيدام الملد   :هوشع بن عز يا .5

 (.80:88أخبار 2)داود 
تركوا سددي خددتم الميثدداق سددي أيددام نحميددا بعددد أحددد الدددين اشدد :هوشااع .4

 (.83:20نحميا )العودة من السبي البابلي 
 هوشع النبي وَمْن هو؟

اثنبيدداو »يددلتي هوشددع سددي أوي ال ائمددة بددين اثنبيدداو الدددين ي طلددق علدديوم 
ولدديس معنددى هدددا أنوددم أصددسر سددي اثهميددة أو ال يمددةد لكددن سددي  . «الصددسار

ا لِصسر حجم النبوة سي معهموانطاق النبوة ومداهاد وربما أي  .ا 
ع زيدا ويوثدام وآحداز »وتنبدل سدي أيدام  . ‘‘خدر’’معنى اسمه « هوشع»

د وهددا (2:2)« وحز يا ملو  يووداد وسي أيام يربعام بدن يدوآش ملد  دسدرائيي
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و دددد كدددان معاصدددر ا هشدددعياو النبددديد   .ت ريب دددا سدددي ال دددرن الثدددامن  بدددي المددديدد
ربمدددا )لوحيدددد الددددل عددداش سدددي المملكدددة الشدددمالية ويدددرجِّ  الدددبع  أنددده النبدددي ا

ددددده دلدددددى أسدددددرايم (باسدددددتثناو يوندددددان المملكدددددة )د ودلددددد  ثن غالبيدددددة كدمددددده موج 
د وكدددل  لمعرستدده الوثي ددة بموا ددع وهددروف هددده المملكددة حتددى أندده (الشددمالية

 (.4:8)« ملكنا»وملكوا ( 8:2)« اثر »يدعو مملكة دسرائيي 
اثخيددرة للمملكددة الشددماليةد دلددى  بددي  و ددد اسددتمرت خدمتدده حتددى السددنوات

السددبي اثشددورل ب ليدديد وبدددل  يكددون هددو الصددوت اثخيددر للمملكددة الشددمالية 
 . بي الس وط

 هوشع وظروفه الشخصية

ال ي دكر اسم هوشع دون أن ي شدار دلدى الملسداة المحزندة التدي حددثت سدي 
؛ جدددددومر «جدددددومر بندددددت دبديدددددم»حياتددددده الخاصدددددة بسدددددب  زوجتددددده الخائندددددة 

واالسم يشير دلى تمام الخطية الناتجة مدن . ‘‘ رصا تين’’د دبديم ‘‘امنم’’
 .الشووة

وقصة هوشع هذه  يرت الكحيرين واختلفت  ولها اآلراذ  وساأذكر أهام 

 :ثالثة آراذ

 يدر  أن  صدة زواجده ينبسدي أخددها بمعندى مجدازلد   الرأي األول
دوس وأصددحا  هدددا الددرأل يددرون أن األ ال دد . وأن اثمددر كلدده رمددزل

دال أن تفاصدديي ال صددة  . ال يمكددن أن يطلدد  مددن هوشددع أمددر ا كودددا
 .تذكد أنوا حرسية

 نوددددا  صددددة حرسيددددة وأن األ أمددددره ي ددددوي أصددددحابه د  الاااارأي الحاااااني
دد أراد أن يصدددوِّر لددده وللشدددع  ( 8:2)باالرتبددداط بدددامرأة كودددده سعدددد  

 .مشدداعره التددي يشددعر بودداد وهددو اهلدده ال دددوسد نحددو شددعبه الخددائن
صددة بددد شدد  ح ي يددة وليسددت رمزيددةد لكددن الصددعوبة تكمددن سددي وال 

لدو كاندت جددومر زانيدة  بدي زواجوددا سودي ال تصدل  أن تكددون : اآلتدي
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ا للشع  أو على اث ي سوي رمز اعيف للساية  .رمز ا صحيح 
 ي وي أصحابه دن هوشع أصد  ارتبط بامرأة طاهرةد  :الرأي الحالث

تعندي أن األ يعددرف « زندىامدرأة »لكنودا خاندت بعدد دلد ؛ وأن كلمددة 
د وهددا مدا حدد  سعدد  دد خاندت زوجودا ودهبدت الش رميلوا للزيسان و 

وهدا الرأل يتفق مع كون هوشدع   .مع آخرد وبدل  هورت ح ي توا
 .وامرأته هما رمز للر  وشع  دسرائيي الخائن

ثم  دوسي الوا ع سةن معاناة هوشع وما ل يه من خيبة أمي سي حبه لزوجته
ده  ليشتريوا ويستردها مدن الحالدة المزريدة والتعسدة التدي وصدلت  كيف أنه
د هدددا كلدده كددان لدده أثددر  ددول سددي رسددالتهد سجعلوددا تتسددم بالر ددة (3ر)دليوددا 

 .والحناند وأصب  اختبار هوشع الشخصي  ناة لتوصيي الرسالة اهلوية ب وة
بدد شدد  أن هوشدع جدداز سددي اختبدار مريددر ومددذلمد وأن نبوتده جدداوت مددن 

نفس مجروحةد وهدو بددل  يعطيندا صدورة لخدادم عهديم ال ي ب دي علدى  أعماق
شيو سي حياته دون أن ي دِّمده للدر  علدى مددب  الدوالو والتكدريس والخادوا 

 .دون تدمر أو تردد أو ت و ر
 هوشع ورسالته

أبددددرز هوشددددعد بصددددورة منفددددردة ال يدانيدددده سيوددددا أحدددددد محبددددة األ العهيمددددة 
ثمدددده وشددددركهالمحبددددة التددددي ال يمكددددن   .السدددداسرة . أن توزموددددا خطيددددة اهنسددددان وا 

وشددع  دسددرائيي بخيددانتوم أل هددم مثدداي ل لدد  اهنسددان سددي ميلدده لدبتعدداد عددن 
دال أن األ يب دى ثابت دا سدي محبتده ورحمتدهد : األ وتجاهي  لبده الصدال  الدرحيم

 .وحتى لو تعامي بالتلدي  مع اهنسان سةن  لبه المح  وراو يده المذدِّبة
 أل ال ت و  المياه والسيوي أن تطفئوادن محبة ا. 
 ورحمة األ ال يمكن لفساد اهنسان وشره أن يستنزسوا. 
  ولدددن يسدددتري  األ سدددي محبتددده حتدددى ي رجدددع اهنسدددان ليكدددون سدددي تواسدددق

 وانسجام مع  لبه
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 .هده هي خدصة رسالة هوشع التي تنب  بلحشاو دلونا ورحمته
*** 

 
 

 

 يوئيل -37
 

  
 

 َمْن هو؟

ال نعددرف شدديئ ا عددن يوئيددي النبددي سددو  أندده مددن هددذالو اثشددخار الدددين 
يختفدوند حتدى يهودر ادوو الدر  وندورهد مدن غيدر دشدارة دلدى المشدعي الددل 

سمعنددى اسددمه يذكددد   .وربمددا يكددون اسددمه يذكددد هددده الح ي ددة . يحمددي الاددوو
لمددرج   أندده عدداش سددي ومددن ا . "الددر  هددو األ: "سمعنددى يوئيددي . هددده الح ي ددة

دددا لمملكدددة يودددودا ددده رسدددالته أساس  ومدددن الصدددع  تحديدددد تددداريخ  . أورشدددليم ووج 
بينمدددا يعت دددد  . م. ق 220خدمتددده دد يدددر  الدددبع  أنودددا كاندددت حدددوالي سدددنة 

 .آخرون أنوا بعد دل  بكثير
 مناسبة النبوة

تنبل يوئيي سي و ت عانت سيه المملكة مدن الجفدافد ثدم هاجمتودا جيدوش 
وهنددا أرسددله األ لينددادل  . حتددى  اددت علددى كددي مددا هددو أخاددر سيوددا دالجددرا

 .للشع  بالتوبة والرجوا دلى الر  رجوع ا ح ي ي ا
 (ا رأ سفر يوئيي) دروس من أقوال يوئيل



 225 

ت  ددددِّم نبدددوة يوئيدددي دجابدددات واادددحة لدددبع  اثسدددئلة الوامدددة التدددي بلدهدددان 
 :كثيرين
 روب مدمرة؟لماذا يسمح هللا بحدوث كوارث طبيعية و : أوم  

. كارثددة طبيعيددةد وحددرو  داميددة: تحددد  يوئيددي عددن نددوعين مددن الخددرا 
الكارثة الطبيعية تتمثي سي غدزوة الجدراد الرهيبدةد و دد وصدفوا سدي اثصدحاف 
ددددا مددددن الجددددرادد مددددن ال مددددر  ددددا عهيم  اثويد حيدددد  ي ددددوي دن األ أرسددددي جيش 

ناددوجوا وهددي أربعددة أنددواا مددن الجددراد بحسدد  ؛ والزحدداف والسوغدداو والطيددار
هده السارة الرهيبة  ات على كي ما هو أخارد وتركت اثر   . وألوانوا

 (.2ر)سي حالة خرا  والناس سي حزن واكتئا  
أمددا الحددر  المدددمِّرة س ددد دكرهددا سددي اثصددحاف الثدداني حيدد  وصددف غددزو ا 

وهدا الجيش يدمر كي . حربي ا رهيب ا ي وم به جيش عدده كبير وعسكره أ وياو
 شيو 

األر  . نااار تأكاال  وخلفااه لهيااب يحاار  قدامااه»

قدامه كجنة عدن وخلفه قفر خرب  وم تكون مناه 

 (.3:8)« نجاة

لمادا يحد  كي هدا  هي سدوو الحده  هدي تدوتر العد دات بدين  :والسذاي
 .الشعو   كدد دنوا يد األ التي تمتد بال ااو لسب  شر اهنسان وخطيته

ويمكددن أن ( 25:3؛ 2:8د32؛ 24:2)« يددوم الددر »ويتحددد  يوئيددي عددن 
 :نفومه بمعنيين

ان دددا ليعا ددد  الخطيدددة هددو دلددد  اليدددوم الددددل سيددده يددلتي الدددر   اادددي ا ودي   .2
 .والفجور والفساد بين الناس سي أل مكان وزمان

هو يوم انصبا  السا  علدى السداكنين علدى اثر  بعدد اختطداف  .8
ي تسدالونيك2)الكنيسةد عنددما يفداج  الودد  النداس بستدة سدد ينجدون 

سددي هدددا الو ددت سياددر  األ اددربته الكاملددة للشددرد وسددي وي (. 3:4
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من وجه الجالس على ! غطينا: ولآلكام! اس طي علينا: الناس للجباي
 (.25:5؛ رذيا 30:83لو ا )العرش ومن غا  الخروف 

 ما هو الموقف الصحيح إ اذ غ ب هللا؟: ثاني ا

دعو كدي سئدات الشدع  ينبِّر يوئيي بشدة على ارورة التوبدة الح ي يدةد ويد
يددددعو الشددديوخ والكوندددة وكدددي الشدددع  العتبدددار . للرجدددوا ب لدددوبوم دلدددى الدددر 

 :ي وي الر  لوم. اربات األ والصراخ دلى الر  حتى يرحموم
  ارجعاااااوا إلاااااي  بكااااال قلاااااوبكم… ولكااااان اآلن »

ومزقااااوا قلااااوبكم م  .وبالصااااوم والبكاااااذ والنااااوح

وارجعااوا إلااى الاارب إلهكاام ألنااه ر وف  .ثيااابكم

بطاايذ الغ ااب وكحياار الرأفااة ويناادم علااى   ر اايم

 (.23و 28:8)« الشر

 ما معنى هذا؟ 

كانت العادة سي ال ديم أن اهنسان يمزِّق ثيابه ويتسطى بمس  تعبير ا عدن 
لكن األ ال يرايه هدا المهورد دد أنه يطل  الحزن . الحزن ال اسي والدسين

الداخليددة أشددياو كثيددرة يلددزم دن سددي حياتنددا الروحيددة  . الددداخلي ال لبددي العميددق
وكدددي  . تمزي ودددا بالتمدددامد سالخطيدددة بكدددي صدددورها ومشدددتوياتوا يلدددزم أن ت مدددز ق

 .أصنام راباة سي ال ل  يلزم أن ت طرف وتحطم
 كيف يتصرف اإلنسان عند ما يجد نفسه في ظروف عصيبة؟: ثالح ا

 (:ا رأ اثصحاف اثوي)ي دم يوئيي أربع نصائ  هامة بودا الصدد 
اسدددتمع لكلمدددة األد ودعددده يفسدددر لددد  مدددا يحدددد    (.5-2ع)ع اسااام .2

واسددتفد مددن رجدداي األ الدددين يواددحون لدد  مددن الكلمددة سكددر . معدد 
 .الر 

اعتبر معامدت األ المذلمة واستفد من الصعا    (.8-4ع)اصح  .8
سدد شديو يحدد  مدن  بيدي الصددسة بدي يدد األ خلدف . التي تواجووا
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 .كي شيو
لدزم جد ا لحياتنا أن تكون هنا  أو ات دنه من ا  (.22-2ع)تُب   .3

ثن الحزن الدل بحسد  مشديئة األ ي نشد  توبدة »سيوا نحزن ونتو  
 (.20:8كورنثوس 8)« لخدر بد ندامة

كددددان يوئيددددي يصددددرخ للددددر  طالب ددددا رحمتدددده   (.80-22ع)اصاااارخ  .5
ن دداده وال شدد  أندده تدددكر الوعددد ال ائددي ددا توااددع شددعبي الدددين »: وا 

وصلكوا وطلبوا وجوديد وهدي ورجعدوا عدن طدر وم د عي اسمي عليوم 
« الرديدددة سدددةنني أسدددمع مدددن السدددماو وأغفدددر خطيدددتوم وأبدددرئ أرادددوم

 .لدا لنصرخ دلى الر  م نتهرين رحمته (. 25:8أخبار 8)
*** 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 222 

 
 
 

 

 

 

 عاموس -38
 

  
لماذا يفشل بعض الخدام والُمرسلين في 

 عملهم؟
 

 َمْن هو؟

مددوا بكلمتدده الدددين أرسددلوم األ دلددى شددع  دسددرائييد ليتكل  هددو أحددد اثنبيدداو 
مد و دد . ق 850لومد وكان دل  سي ال رن الثدامن  بدي المديددد حدوالي سدنة 

ي عددداموس أ والددده سدددي السِّددد فر الددددل يحمدددي اسدددمهد وهدددو ادددمن أسدددفار سدددجك
 .اثنبياو الصسار

دا وغالب ددا هدد . "ِحمددي"أو " ِث دي: "مددن أصدي عبددرل معندداه« عدداموس»كلمدة 
االسم كان يشير دلدى الرسدالة الث يلدة التدي كدان عليده أن يبلسودا للشدع ؛ س دد 

 .كان مكل ف ا بةعدن  ااو األ عليوم بسب  شرورهم الكثيرة
 . نشل عاموس سي  رية ت وا الوا عة على ب عد عشرة أمياي جنو  أورشليم

يزد وكدد العملدين وكان رجد  س ير ا بسيط اد دد كان راعي ا ل غنام وجاني ا للجم
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هددددا الرجدددي المسمدددور لدددم يكدددن ابن دددا ثحدددد  . ال يذدكيومدددا دال الف دددراو المسددداكين
م اثنبيددداو أو الكوندددة أو  دددادة الشدددع د ولدددم يددددخي دلدددى مدرسدددة اثنبيددداو ليدددتعل  

وهددو يدددكر عددن  . كيددف يكددون نبي دداد لكددن األ دعدداه لوددده الخدمددة وأه ل دده لوددا
 :دعوته ال وي
وم أنا ابن نبي  بل أناا راع وجااني لست أنا نبي ا »

فأخااذني الاارب مان وراذ ال ااأن وقااال لااي . جمياز

 (.24و 25:8)« اذهب تنبأ لشعب إسرائيل: الرب

وعلددى الددرغم ممددا يبدددو أندده لددم يكددن علددى مسددتو  عددايو مددن الث اسددةد لكندده 
ددا بلسددفار موسدددى والكتدد  الم دسددة الموجدددودة سددي دلدد  الو دددت أال  . كددان م ِلمم

سددانهروا دعددوتكم أيوددا اهخددوةد أن لدديس كثيددرون »: دلدد  ب ددوي الكتددا يدددكِّرنا 
حكماو حس  الجسدد ليس كثيرون أ ويداود لديس كثيدرون شدرساود بدي اختدار 

واي العالم لي خزل الحكماو . واختار األ اعفاو العالم ليخدزل اث ويداو. األ ج 
وجددودد لكددي ال واختددار األ أدنيدداو العددالم والمددزدر  وغيددر الموجددود لي بطددي الم

 (.82-85:2كورنثوس 2)« يفتخر كي دل جسد أمامه
 الدعوة إلى الخدمة

بحسددددد  المواصدددددفات الطبيعيددددددة  . «سلخددددددني الدددددر  مدددددن وراو الادددددلن»
ا مثي عاموس ي صدب  نبي دا  والمذهدت الدينيةد لم يكن من المتو ع أن شخص 

لر  بودا ل د ساجلني ا: "خده من وراو الالند وكلنه ي ويللر ؛ لكن الر  أ
 "!الدل لم أكن أتو عهد وألزمني به اثمر

لم تلِت دعوته من دنساند ولم يذهكله للخدمدة بشدرد لكنودا أتدت مدن الدر  
د تح ددق عدداموس مددن دعددوة الددر د اسددتجا  لوددا. مباشددرة لكددن اثمددر لددم   .وا 

يكن بالسوولة التي نتصورهاد سبد ش  ترددت أصدوات كثيدرة سدي داخلده أنده 
ب ا ليكددون نبي دداد وأن نشددلته وعملدده لددم  لدديس كفددو ا لوددده الخدمددة وأندده لدديس مدددر 
 .لكنه تسل  على كي هدا وأطاا صوت الر   .تذهله للملمورية
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عنددما . «اده  تنبل لشعبي دسرائيي»ثم حدكد الر  لعاموس دائرة خدمته 
ا ي نعه بالمكان الدل سيده  دليه  د يكون هدا المكدان  . يرسي الر  شخص 

دا؛ بعيد ا عن ا ثهدي أو البيئدة التدي تربدى سيوداد و دد يكدون مكان دا مخيف دا بسيا 
 .لكن عمي الخادم أن يطيع

كددان عدداموس مددن المملكددة الجنوبيددة مملكددة يوددوداد وكانددت بلددد ت ددوا سددي 
جنو  أر  دسرائييد لكن األ أمره أن يتر  بلده وأهله ليده  دلى بيت ديي 

بيددداو الكدبدددة والملددد  الشدددريرد سدددي مملكدددة الشدددمايد حيددد  عبدددادة اثوثدددان واثن
  . وهنا  ي وم بخدمته

سدالر  وحدده هدو الددل يحددِّد مجداي الخدمدة ! ويا لده مدن درس لكدي خدادم
هدي تعلدم لمدادا يفشدي بعد  الخددام والمرسدلين سدي عملودم  ثنوددم  . ومكانودا

 !!يريدون أن يختاروا ثنفسوم اثماكن التي يعملون سيوا
 صعوبة الرسالة

ه أثنداود م لدد  يربعددام الثددانيد حدين كانددت مملكددة دسددرائيي أرسدي الددر  عبددد
دا ( المملكة الشمالية) تتمتع بفتدرة سددم ورخداود وكاندت المهداهر الدينيدة أيا 

ساثغنيداو ازدادوا غنددىد والف دراو لددم يكدن لوددم  . كثيدرةد لكدن بددد ت دو  ح ي يددة
م كاندددت المملكدددة سدددي أوت مجددددهاد لكنددده لددد . مدددن يحمددديوم مدددن هلدددم اثغنيددداو

ي خدا بكي مهاهر العهمة الدنيوية والت و  الصوريةد بي رأ  الهلم والفسداد 
وكدان عليده أن يبلِّدغ رسدالة خطيدرة؛ وهدي هددا أمدر بسديط أن يدوبِّخ  . والوثنية

ددا وكونوت دددا  تصدددوروا معدددي كيددف كدددان يعددديش سدددي !! شددخر واحدددد أمدددة وملك 
 . ة  اداو ودينوندةسكينة وهدوود سةد به ي كل ف بمواجوة المل  والشدع  برسدال
ومع صعوبة كي . كان عليه أن ي تحم المخاطر ويجل  على نفسه المتاع 

 .دل  أطاا الر  وتمم ملموريته على أكمي وجه
آهد أين لنا من هذالو الرجاي الدين يرسلوم الر  ال الناسد ويدهبون دلى 
م حي  يريد الر  ال النداسد ويشدعرون بث دي الرسدالة للحدد الددل بده ال يسدريو
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 .الوعد وال يرهبوم الوعيد
ام األ ال يصنعون دن خد  ’’: ي األ معلِّ  ا على  صة عاموس اي أحد رجا

مد مصدددحوب ا  أنفسدددومد سلددديكن المجددديو دلدددى الخدمدددة مجيئ دددا اددداغط ا ال ي ددداو 
ولتكن حياة الخادم ختم ا وشوادة  ومصدا  ا  . باهحساس العميق بعدم الكفاية

 . ‘‘للدعوة
يدعو خدامهد وأما الرجاي الدين يددسعوم النداس للخدمدة سودم  األ هو الدل

ا  .رجاي مخطئوند ثن األ وحده هو الدل يختار وهو الدل يجوز أيا 
*** 
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 عوبديا -39
 

  
 

حدددديثنا عدددن عبوديدددا النبدددي؛ كاتددد  نبدددوة عوبددددياد وهدددي السدددفر الرابدددع مدددن 
نبددوة هدي أ صددر سددفر سدي العوددد ال ددديمد دد وهددده ال . أسدفار اثنبيدداو الصدسار

عدددد ا لكنوددا مليئددة بالدددروس الوامددةد وال غرابددة سددي دلدد  دد أن 82تتكددون مددن 
كي الكتا  هو موحى به من األد وناسع للتعلديم والتدوبيخد للت دويم والتلديد  »

 (.25:3تيموثاوس 8)« الدل سي البر
 عوبديا  َمْن هو؟

واسددددم عوبددددديا يدددددكِّرنا   ."عابددددد يوددددوه"أو " عبددددد يوددددوه"اسددددم عبددددرل معندددداه 
أن كي مذمن هو عبد للر د أل أنه ليس ملك ا لنفسه دد  د : بالح ي ة الوامة

د وبالتددالي عليدده أن ي دددكم نفسدده للددر  بالتمددام  كورنثددوس 2)اشددت رل بددثمن غددايو
80 22:5.) 

وهي أن يعلن ال ااو : و د أرسي الر  عوبديا سي مومة خاصة ومحددة
الكلمددات التددي نطددق بوددا النبددي لددم تكددن نابعددة منددهد لكنوددا مددن و  . علددى أدوم

 :الر 
 (.2ع)« هكذا قال السيد الرب عن أدوم»
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 َمْن هو أدوم؟

و ددد د عددي بودددا  (. 2:35؛ 30:84تكددوين )أدوم هددو عيسددو أخددو يع ددو  
و ددد كدددان عيسدددو   .االسددم نسدددبة دلدددى طبدديخ العددددس اثحمدددر الدددل أكدددي منددده

ددا شددرير ا مددع أندده عدداش سددي ى علددى يدددل دسددحاق س ددد ترب دد  .أسددرة ت يددة شخص 
لكنددهد بكددي دصدرارد رسدد  كددي . رجدي اهيمدداند وعداش سددي أجددواو مخاسدة األ

تدده رغباتدده وملداتدده الو تيددة ك م  ل ددد احت ددر   .تددلثير روحددي ي ددوده نحددو األد وح 
البركات اهلوية واحتان الشدووات العالميدةد وصدار مثداال  تحدديري ا لكدي مدن 

ا كعيسددود الدددل يكددون لددئد … حهددينمد»يسددل  مثلدده  أحددد زاني ددا أو مسددتبيح 
ا بعد دل  .ثجي أكلة واحدة باا بكوريته لما أراد أن  دسةنكم تعلمون أنه أيا 

« بددموا( البركدة)مدع أنده طلبودا  دد للتوبدة مكان داجددد لم ي دير  البركة ر س 
 (.28-24:28عبرانيين )

تجلبت علدديوم  ادداو بصددفات بسياددةد اسدد( أدوم)و ددد اتسددم نسددي عيسددو 
 .األ؛ وهدا ما تكشفه كلمات عوبديا النبي

 ق اذ الرب

 .من دراسة نبوة عوبديا نر  بواوف الشرور التي استوجبت دينونة أدوم
  الكبرياذ 

تكبُّاار قلباا  قااد خاادع  أيهااا الساااكن فااي محاااجئ »

 (.3ع)« (مساكنه في القمم)الصخر  رفعة مقعده 

لكبريداود وهدو المدر  العاداي اثكثدر ال يوجد شر ال يطي ه الر  مثي ا
تيموثداوس 8)« متعهمديند مسدتكبرين»انتشار ا بين الناسد خاصدة سدي جيلندا 

8:3.)   
والمتكبدر يعدديش سدي وهددم وغددرورد ويتصدور أندده بعيدد عددن أل أد  يمكددن 

 :أن يلحق به
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« َماااْن يحااادرني إلاااى األر : القائااال فاااي قلباااه» 

 (. 3ع)

لتحددل ألد واأل بددوره ي بدي التحددل دال أنه بدل  ياع نفسه سدي مو دف ا
الددل لمدا جلدس ( مدن نسدي أدوم)هدي نتددكر هيدرودس الملد   . ويهور  وتده

هدددا صددوت دلدده ال صددوت »: علددى العددرش وخاطدد  للشددع  هتفددوا لدده  ددائلين
سفي الحاي ادربه مدد  الدر  ثنده لدم ي عدِط المجدد ألد سصدار يلكلده ! دنسان

 ! (83-80:28أعماي )« الدود ومات
 لظلما : 

مااان أجااال ظلمااا  ألخيااا  يعقاااوب  يغشااااك »
 (.20ع)« الخزي وتنقر  إلى األبد

أخد أدوم مو دف الع دد او المسدتمر ليع دو د وكدان يتحدين الفرصدة ليتعدد  
 .عليه ويهلمه؛ واأل كان يرا   هداد وها هو يعلن أنه يبس  الهلم ويجازيه

يرثون ملكوت  أم لستم تعلمون أن الهالمين ال»: والكتا  يخبرنا بواوف
« وأمددا الهددالم سسدديناي مددا هلددم بدده ولدديس محابدداة»د (2:5كورنثددوس 2)« األ 
 (.84:3كولوسي )

   الالمبامة والشماتة 

أي )يوم وقفت مقابلاه ياوم سابَت األعااجم قدرتاه »

ا عنااه يااوم بليتااه ولاام تساارع لنجاتااهخ  وقفاات بعيااد 

يجااب أن م تنظاار إلااى يااوم ( وأكحاار ماان ذلاا  كااان

بته  وم تشاامت ببنااي يهااوذا يااوم أخياا  يااوم مصااي

و 22 ع)« هالكهااام  وم تفغااار فمااا  ياااوم ال ااايق

28.) 

والر  يحدرنا من الدمباالة بمن هدم  . هكدا كان مو ف أدوم من يع و 
نددده أمدددر ردلو أن ن دددف  . سدددي ادددي ة مدددن هدددم سدددي احتيددداتد وأن « م ابدددي»وا 
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الكداهن »هدي نددكر مدا  الده المسدي  سدي المثدي عدن . نبتعد عنوم و ت بليتوم
لو دددددددا )« م ابلددددددده»وكيدددددددف أن كدددددددد  منومدددددددا رأ  الجدددددددري  وجددددددداز « والددددددددول

  دن مو ددف المسدديحي هددو اهسددراا لنجدددة المتاددايق  كمددا أن (32:20 38
ال تفدددرف بسددد وط عددددو د وال يبدددتوج  لبددد  ددا »الكتدددا  يحددددكرنا مدددن الشدددماتة 

أمثددداي )« عثدددرد لدددئد يدددر  الدددر  ويسدددوو دلددد  سدددي عينيدددهد سيدددرد عنددده غادددبه
 (.28:85د22

   القانون اإللهي 

« عمل  يرتد على رأسا . كما فعلت يُفعل ب »
 (.24ع)

. هدددا مبدددأ دلوددي ثابددتد يتكددرر بواددوف سددي كلمددة األد ويبددين عدالددة األ
األ ال يشمخ ! ال تالوا»( 82:40د درميا 8:2راجع  ااة )سلنتحدر ثنفسنا 

ا. عليه  (.8:5طية غد)« سةن الدل يزرعه اهنسان دياه يحصد أيا 
*** 
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 يونان -41
 

  
 

 الُمْرَسل القديم

ددي  ددديم أرسددله األ دلددى اث   ي  صددته كددان يونددان هددو أوي م رس  مددمد و ددد سددج 
 .سي سفره الشوير الدل ي ع بين أسفار اثنبياو الصسار

 يونان وسفره

كمدددا تصدددو ر ن  كددداد الكتدددا  .  لددديس سدددفر يوندددان  صدددة رمزيدددة أو خياليدددة
لكنودددا  صدددة ح ي يدددة لشدددخر .  لم ددددس والددددين ال ي بلدددون الدددوحي اهلوددديا

للكتبددددددة )سلجددددددا  و دددددداي لوددددددم »ويكفينددددددا شددددددوادة المسددددددي  نفسدددددده .  ح ي ددددددي
جيدددي شدددرير وساسدددق يطلددد  آيدددةد وال ت عطدددى لددده آيدددة دال آيدددة (: والفريسددديين

ثنددده كمدددا كدددان يوندددان سدددي بطدددن الحدددوت ثدثدددة أيدددام وثدددد  . يوندددان النبدددي
« ون ابددن اهنسددان سددي  لدد  اثر  ثدثددة أيددام وثددد  ليددايليددايد هكدددا يكدد

 (.50و 32:28متى )
و ددد تعددر   سددفر يونددان لوجمددات كثيددرة مددن ن   دداد الكتددا  الم دددسد س دداي 
البع  عنه دنه أسطورةد والبع  اآلخر دنه م جر د  صة رمزيدة دات مسدز  

يدام وثدد  وأنكر البع  دمكانية ب او يونان سي جوف الحوت ثدثة أ. أدبي
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 . ليايو 
بعددد  اثدلدددة التدددي تثبدددت صدددحة  -بكدددي اختصدددار -لكنندددي أسدددوق هندددا 

 :السِّفرال صة و انونية 
كددان يجددرذ يونددان أن يكتدد   صددته  مددوحى بدده؛ أ السِّددفرلددو لددم يكددن  .2

التددي تبددين عصدديانه ألد ثددم تلديدد  الددر  لدده بوددده الصددورة المذلمددة 
 مته كنبي للر  لنفسهد والتي من الممكن أن تسيو دلى صيته وكرا

م جددر د  صددة خياليددة أو رمزيددة؛ أكددان أحبددار اليوددود  السِّددفرلددو كددان  .8
ا بلنده  ي بلون أن ياعوه بين اثسفار ال انونية سي العود ال ديم  علم 
ددد  صددددف األ و لبددده الملددديو بالرحمدددة ل مدددم عابددددل اثوثددداند  يواِّ

 .وهو ما يتعار  مع الفكر اليوودل المتزمِّت
كان المسي  يشير دلى يونان سدي أكثدر  ان أسطورة ألو أن  صة يون .3

من مناسبة وهو يع د الم ارنة بين يونان وبينه من جوةد وبين توبة 
أهددي نينددو  و سدداوة اليوددود الدددين رساددوا المسددي  ولددم يذمنددوا بدده مددن 
: جوة أخر   ثدم كيدف ي دارن المسدي  بينده وبدين يوندان  دائد  لليودود

ددا د« هددودا أعهددم مددن يونددان هونددا» ! ن لددم تكددن ال صددة ح ي يددة تمام 
 (.82:22 30؛ لو ا 5-2:25؛ 50-32:28راجع متى )

 َمْن هو يونان النبي؟

يرد دكر يونان مرتين سي العود ال ديم؛ سي سفر الملو  الثاني اثصحاف 
 . الرابع عشر وسي سفر يونان

تك حاسر»وهو يونان بن أمتالد من مدينة  د وهي مدينة ت ع سي سبط «ج 
ومددن ال ليددي الدددل د كددر عندده  (. 23:22يشددوا )ون سددي م اطعددة الجليددي زبولدد

دد ي رسددالة لشددعبه سددي أيددام نعددرف أندده كددان نبي ددا ألد و ددد اسددتخدمه الددر  ليوصِّ
( 84:25ملدو  8)ملد  دسدرائيي ( يربعام الثاني)كم المل  يربعام بن يوآش ح  

الة كانددت رسددالته تلدد  رسدد . م. ق 820سددي نحددو ال ددرن الثددامن حددوالي سددنة 
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« يونددان»وكلمددة . ررحمددة لشددع  دسددرائييد ويبدددو أندده أ بددي عليوددا بكددي سددرو 
د لكنه ل سف كان حمامدة رعنداو؛ دد لدم يكدن مطيع دا للدر  ‘‘حمامة’’تعني 

سي درساليتهد و د دعاه الر  ليحمي رسالة دنددار دلدى نيندو  عاصدمة مملكدة 
من األ دلى  لكنه كان شديد التعص  ل وميتهد سلبى أن يحمي رسالة . أشور

ينفِّددد أ مددة وثنيددةد وحدداوي الوددرو  مددن الددر ؛ لكددن الددر  أرجعدده مددرة أخددر  ل
وهكدا كدي خدادم  (. الحق الخار بي) ‘‘ح ي’’كدمهد وكلمة أمتال تعني 

أن يشبه الحمامة سدي أن يكدون غيدر مدذدو وال : ينبسي أن يتسم باثمرين؛ أوال  
علدددى خطايدددا شدددعبه د وأن يحدددزن (25:20متدددى )« بسدددطاو كالحمدددام»ادددار 

أن يعلددن حددق األ للندداس ويددتكلم بدده : ثاني ددا  (.25:32دشددعياو )ويددئن بسددببوا 
 .بكي صدق وأمانة
 يونان وإرساليته

 : صار  وي الر  دلى يونان بن أمتال  ائد  
قااام اذهاااب إلاااى يوناااان المديناااة العظيماااة ونااااد  »

 . …«عليها

اد لكندده  ددام وهددر  دلددى م دينددة ياسدداد وهددي جدداو التكليددف مددن الددر  وااددح 
مدينددددددة تطدددددددي علددددددى البحدددددددر 

ثددم اتجدده بالسددفينة  . اثبددي 
غرب ا دلى ترشيش ال ريبة من 
جبددي طددارق سددي أسددبانياد ثددم 
رجدددددع دلدددددى نيندددددو  عاصدددددمة 
المملكدددددددة اثشدددددددوريةد والتدددددددي 
كانددددددت مددددددن أعهددددددم وأجمددددددي 

سدددي دلدددد  -المددددن التدددي عرسودددا التددداريخ ال دددديمد والتددددي كدددان محددديط دائرتودددا 
كيلددو متددر اد وكانددت  ددد ب نيددت علددى الاددفة الشددر ية  ةلمائددمددا ي ددار  ا -الو ددت
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ألف نسمة دد كان بوا من اثطفاي  500لنور دجلةد وعدد سكانوا يزيد عن 
 .ألف طفي 280أكثر من 

 دروس من يونان

سي سفر يونان ال ن رأ عن نبوات تنبل بواد لكننا نجدد أحدداث ا اجتداز سيودا؛ 
 :م دروس ا عديدةومنوا نتعل  
 عن هللا :أوم  

o  ه باهحسدان لكدي  صة يونان تكشف عن  ل  األ الصال  المتجِّ
البشرد والدل ال يت يكد بجدنس معدي ن أو شدع  معديند بعكدس مدا 
ددا لشددع  شددرير  يهندده الددبع د والدددليي أندده أرسددي نبيدده خصيص 

وكدان اثشدوريون سدي دلد   . يعبد اثوثان وهو الشدع  اثشدورل
 .ييالو ت العدو اللدود لبني دسرائ

ددا   أم األ لليوددود س ددط  أ» :أال يدددكرنا هدددا ب ددوي الكتددا  لدديس ل مددم أيا 
ا  (.82:3رومية )« بلىد ل مم أيا 

o  األ ال ي سددرك بوددد  الشددريرد بددي بددلن يرجددع عددن طري دده سيرحمدده
ي دددوي الدددر   السِّدددفرلددددا سفدددي مطلدددع   (.22:33حز يددداي )الدددر  
نددده  دددد صدددعد ونددداِد عليوددداد ث…  دددم ادهددد  دلدددى نيندددو »: ليوندددان

سبدال  من أن ي نزي ال ااو مباشرة أرسي  (. 8:2)« شرهم أمامي
ثندي »: ويونان نفسه شود عدن الدر   دائد   . محدِّر ا لعلوم يتوبوا

علمدددت أنددد  دلددده رذوف ورحددديم بطددديو الساددد  وكثيدددر الرحمدددة 
وتح كق  وي يوناند و اد أهي نيندو   (. 8:5)« ونادم على الشر

 .د ورسع عنوم ال صار سلم ي ول  المدينةللتوبةد و  ِبي توبتوم
o  أل سدددددلطان علدددددى عناصدددددر الطبيعدددددةد

وعلددى كددي الكائنددات الحيددة وال غرابددة 
دلدددددده السددددددماو الدددددددل صددددددنع »سوددددددو 
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 أ سممع  همم  »: تلمددي سددي العبددارات التاليددة(. 2:2)« البحددر والبددر
ا شديدة دلى البحر دا  ه   للًد.. »د «ريح  أًمد »د «حوت دا عهيم 

ددا شددر ية   م أًممد»د «دودة أًممد  م»د «نددةاهلدده ي طي  همم   ريح 
 (.2و 8و 5:5 د28و 5:2)« حارة

ا بسلطانه علينا ونخاع لكي معامدته   ت ر  هي ن ِ رك نحن أيا 
 عن يونان: ثاني ا

o  سدددي هدددرو  يوندددان دلدددى ترشددديشد بددددا وكدددلن كدددي اثمدددور سدددولة
 سدداثجرة جدداهزةد والسددفينة م  لعددة؛ وكددلن األ  ددد رتدد  كددي. م يسددرة
دا . شيو دد ا لننتبده وال   .لكدن كاندت مشديئة األ عكدس دلد  تمام 

نخددددا أنفسدددناد سدددةن عنايدددة األ وسدددير اثمدددور بسددددمة ال يعندددي 
ددا أننددا سددي مشددديئته وال يجددوز لنددا أن ننددددسع سددي رغبددة مددداد  . دائم 

تتمشى مع أهوائناد ونبصر بع  خطواتوا سولة وميسكرة سدنهن 
لنهددر عددن التددي ن مددن درادة أن هددده مصدداد ة مددن األ؛ بصددرف ا

 .األ والتلكد من طاعتنا لكلمته
o  أتعجدد  أن يونددان الوددار  تث ددي بنددوم عميددقد حتددى أتدداه التددوبيخ

دندده ثمددر محددزن أن نددر  بعدد  أوالد األ يفعلددون  . مددن الددوثنين
هدددي يمكدددن أن ينحددددر . سدددي سددد طاتوم مدددا ال يفعلددده أهدددي العدددالم

يسد ط سيودا غيدر  المذمن سي بع  اثو ات سيس ط سدي أمدور ال
 !المذمند ربما بداسع من الشوامة أو المرووة أو الرجولة 

o  الدر  ممنما أبعد الفارق بين مذمن يخداف الدر  وآخدر يخداف .
سدددي مخاسدددة الدددر  ث دددة »دن مخاسدددة الدددر  تمدددن  ثبات دددا وشدددجاعة 

 دام داريوس المل   داني يهكدا كان  (. 85:25أمثاي )« شديدة
دلودددي أرسدددي مدكددده وس دددد أسدددواه »الدددوثني دد شدددود بكدددي شدددجاعة 

ددا  اثسددود سلددم تاددركنيد ثنددي و ِجدددت بريئ ددا  دامددهد و دددام  أيا 



 808 

أمدا يوندان الخدائف   (.88:5 دانيد ي)« أيوا المل د لم أسعدي دنب دا
من الر  والوار  منه س د كان مو فه م خجد   ددام الدوثنين وهدو 

د خددوني واطرحدوني سدي البحدر سيسدكن البحدر عدنكم»: ي وي لوم
 (.28:2)« ثنني عالم أنه بسببي هدا النوو العهيم عليكم

o المدددددذمن دمدددددا أن يكدددددون سدددددب  بركدددددة أو سدددددب  بليدددددة لآلخدددددرين . 
دددن سدددي  سيوندداند بسدددب  عصددديانه للدددر د كددداد يدددذدل بحيددداة كدددي م 

دْن كدان سدي السدفينة   .السفينة أما بولس سبسدببه أن دد الدر  كدي م 
تركه سي م ْن هم معنا ت ر  أل تلثير ن . نفس ا 885وكانوا جميع ا 

أسدددددراد اثسدددددرة أو الدددددزمدو أو اث ددددددار  أو : سدددددي سدددددفينة حياتندددددا
 هي نحن سب  بركة لومد أم نجل  لوم متاع  ! الجيران 

o  دن التمركز حوي الدات واالنحصدار سدي الدنفس هدو السدب  وراو
سيوندداند ثندده كددان مشددسوال   . السددم والك بددة التددي تصددي  اهنسددان

ل ومية أكثر من مصير عشرات اآلالف من بكرامته الشخصية وا
الندداسد عددانى مددن ت لبددات شددديدة سددي مزاجدده بددين الفددرف العهدديم 

لمدددا هودددرت رحمدددة األ ثهدددي نيندددو  عندددد تدددوبتوم . والسدددم الشدددديد
دا شددديد ا» دمك دلد  يونددان غم  د ساغتداه وصدل ى دلددى الدر  طالب ددا «غ 

ددد»ولمدددا أعدددد لددده الدددر  ي طيندددة ! المدددوت لنفسددده ا سدددرف يوندددان سرح 
ددددا د ثددددم لمددددا اددددربت الدددددودة الي طينددددة ويبسددددت واددددربت «عهيم 

: الشمس على رأسده ودبديد طلد  مدرة أخدر  المدوت لنفسده و داي
 !«موتي خير من حياتي»
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كم هي غريبة النفس البشرية سي تدبدبوا السريع وت لكباتوا المفاجئةد حتى 
لكددن متددى تحددررت الددنفس مددن  يددود الددداتد ورككددزت سددي  . سددي أساددي الندداس

ددا ا لمسددي  كسددر  وهدددف للحيدداةد عندئددد هدددأت واسددت رتد بددي وسرحددت أيا 
د الر  داد ثنده اسدتطاا أن . بكي ما يمجِّ دا دائم  هكدا كدان الرسدوي بدولس س رح 

يدددتعه م المسدددي  سدددي جسددددلد سدددواو كددددان »: ي دددوي
 (.80:2سيلبي )« بموتبحياة أم 

 يونان ودروس هامة

 الطاعة

علينا أن ن بلودا بسدرورد ونطيدع صدوت عندما يكلِّفنا الر  بمومة خدمةد 
: لدددنكن كةشدددعياو الددددل  ددداي . الدددر د عدددالمين أنددده يمنحندددا العدددون وال دددوة لودددا

مزمددددور )« هلندددددا جئددددت»د بددددي كالمسددددي  (2:5دشددددعياو )« هلندددددا أرسددددلني»
ولندددتعلم مدددن يوندددان أن العنددداد والعصددديان ال يدددذدكل بندددا سدددو  دلدددى  (. 8:50

هدددي أدركندددا أنددده  . ق الشدددديدجدددوف الحدددوتد حيددد  الادددسط الرهيددد  والادددي
دا شدديدة علدى سدفينة حياتنداد سدي صدورة سشدي أو اديق  عندما يرسدي األ ريح 
أو مر  أو ااطرا د سودا لكي تعود سدفينة حياتندا مدرة أخدر  نحدو اثمدر 

 !الدل يريدنا الر  أن ننفده 
 أهمية القلب المتسع

دبه ال دوميد و لبده ا لاديقد رس  يوندان الددها  دلدى نيندو د لسدب  تعصك
. وعددددم ددراكددده  لددد  األ الملددديو بالرحمدددة نحدددو اليودددود واثمدددم علدددى السدددواو

ونحددن؛ كددم مددن المددرات كنددا بعيدددين عددن سكددر الددر د وانحصددر تفكيرنددا سددي 
دددرك أن يعمددي سدددي دوائدددر كثيددرة ووسدددط نفدددوس  دائرتنددا الادددي ةد ونسددينا أنددده ي س 

ونا ستكدون كم نحتات أن تتسع أحشدا. محتاجة هي أبعد ما تكون عن تفكيرنا
 .كلحشاو دلونا

 غباذ امنحصار في الذات
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دددا علدددى سدددمعته الشخصدددية وكرامتددده  مدددن الوااددد  أن يوندددان كدددان حريص 
الداتية أكثر من مصلحة النفوس الوالكةد كدان محصدور ا جدد ا سدي داتدهد ممدا 
دددا شدددديد ا لمدددا نددددم األ علدددى الشدددر الددددل تكلدددم أن يصدددنعه بلهدددي  م  سدددب   لددده غ 

ر  أ ب عدددد مدددا أعلندددت غادددب  علدددى المديندددة تعدددود  يدددا: نيندددو د وكلنددده ي دددوي
 !!وترحموا ويس ط كدمي

نحن أم عمي الر   كرامتندا : آه دعونا نسلي أنفسنا بةخدر؛ أيوما أهم
 أم نجاف العمي  شورتنا أم مجد الر  

 الرب يشفق على الكل

س دد   .سوو يشفق على المذمنين وين دهم مدن ادي اتوم متدى صدرخوا دليده
 (.2:8 8)نان من بطن الحوت لما صلكى دليه أن د يو 

د وهدو يشدفق عدي (20:3)وهو يشفق على الخطاة التائبين الراجعين دليده 
د وهددو يشددفق (22:5)اثوالد الصددسار الدددين ال يعرسددون يميددنوم مددن يسددارهم 

 (.22:5)حتى على البوائم التي ت باد 
  !ما أعجب هذا اإلله

أمانتد  . ر د سدي السدماوات رحمتد  يدا»: حق لداود أن يوتف عنه  دائد  
 (.4:35 5مزمور )« ر  الناس والبوائم ت خلِّر يا…  دلى السمام
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 النبي ميخا -41
 

  
 

 ذاقااد أخبَاارك أيهااا اإلنسااان مااا هااو صااالح  ومااا»

إم أن تصااانع الحاااق وتحاااب  :يطلباااه منااا  الااارب

ا ماااع إلهااا   ميخاااا)« الر ماااة  وتسااال  متواضاااع 

2:5)· 

وربمدا ال يعلدم الكثيدرون   .ارة الرائعة وردت سي سدفر ميخدا النبديالعب ههد
سفدي حفدي تنصديبه دكرهدا   .اتخددها شدعار ا لده «كدارتر»أن الرئيس اثمريكي 

سي خطابه الرئيسي الدل اسدتوي بده ستدرة رئاسدتهد دد كدان م تنع دا بلنودا ت عبِّدر 
هده اآلية باهااسة دلى دل د سةن   .عن مامون الحياة الروحية الصحيحة

 دددد و ادددعت سدددي السرسدددة الملح دددة بال سدددم الدددديني سدددي مكتبدددة الكدددونجرس سدددي 
 .واشنطند والدل ي ع د من أسخم المباني سي العالم

 من هو؟   ميخا

لمدددا ن دددرأ العودددد ال دددديم نلت دددي بلشدددخار كثيدددرين يحملدددون االسدددم ميخددداد 
ليدددددد  بعدددددد  الشددددددواهد   أخبددددددار2؛ 28:2 صددددددموئيي8 ؛ 22د 28  ادددددداة)وا 

هددددددا باهاددددداسة  د(88و 28:22 ؛ نحميدددددا80:35أخبدددددار 8؛ 80:83؛ 4:4
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دلى ميخا بن يملةد وهو نبي عاش سي السامرة وتنبدل سدي أيدام الملد  آخدا  
 (.82-2:88 ملو 2)

السددادس  السِّددفروهددي   .أمددا ميخددا الدددل ن صدددهد سوددو صدداح  نبددوة ميخددا
 .‘‘همثي يوو  نْ م  ’’ :وميخا اسم عبرل معناه  .من أسفار اثنبياو الصسار

يوثدام وآحداز وحز يداد سدي الفتدرة : و د تنبل سي زمن ثدثة من ملدو  يودودا
د أل أنده كدان «ميخا المورشتي»ويوصف النبي بلنه  .م.ق 525-840بين 
 .ميد  جنو  غر  أورشليم 84وهي مدينة تبعد حوالي  «مورشة جت»من 

سدي  د باعتبدار أنده تنبدل(22-25:84)و د أ شير دلى ميخا سي سدفر درميدا 
أيام حز يا مل  يوودا عن خرا  أورشليمد ودل  كان بعد نحدو مئدة سدنة مدن 

 .تهبو  ن  
 ميخا وإرساليته

كانت اثيام التي عاشوا ميخا مليئة بالشرورد واستخدمه األ ليوبِّخ شعبه 
 .بكي شجاعةد وليعلن  ااو األ على الشع  دن لم يتوبوا

  .بواوف سي أيامنا وما يدكره النبي عن ما رآه سي أيامه نراه
 :ي وي ميخا
قااد باااد التقااي ماان األر   ولاايا مسااتقيم بااين »

جماااايعهم يكمنااااون للاااادماذ  يصااااطادون  .الناااااس

ا بشبكة  .اليدان إلى الشار مجتهادتان .بع هم بع  

والقاضاي بالهدياة  والكبيار ( هدايا)الرئيا طالب 

ااا )مااتكلم بهااوى نفسااه فيَُعككشااونها  فيتااآمرون جميع 

م تحقااااوا  .م تااااأتمنوا صااااا ب ا … (علااااى الحااااق

بااواب فماا  عاان الم ااطجعة فااي أا فااظ  .بصااديق

ألن امبن مساتهين بااألب  والبنات قائماة  .  ن 

على أمهاا  والكناة علاى  ماتهاا  وأعاداذ اإلنساان 
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  (.5-8:8) «أهل بيته

*** 
اد سددةن غادد  األ آتو  ريب ددا  وكمددا جدداوت دينونددة األ علددى الشددع   ددديم 

 ·على العالم
 

 ا ومصدر قوتهميخ

ووددا دلددى كددي سئددات الشددع  دلددى التجددار   :كانددت رسددالة ميخددا شدداملةد وجك
السشاشين ومستصبي اثراادي الجشدعيند دلدى الحكدام وال اداةد دلدى الكوندة 

  .واثنبياو الكدبة
وأن يواجدددده دنسددددان كددددي هددددذالو مندددددر ا بدينونددددة األد أمددددر يتطلدددد  جددددراوة 

  وته  وشجاعة غير عادية؛ سمن أين استمد ميخا
  :ي وي

ااا  ل» كننااي أنااا ماا ن قااوة روح الاارب و ق ااا وبأس 

  (.2:3) «ألخبر يعقوب بذنبه وإسرائيل بخطيته

ال بال ددرة وال بدال وةد بدي بروحدي »دن السر يرجدع ل دوة الدروف ال ددس سةنده 
 (.5:5 زكريا) « اي ر  الجنود

ان هكددا كد .دن سر  وة أل خادم وشجاعته يرجع لدمتدو بالروف ال ددس
ا سةنه بداتهد دون  وة روف األد جبن  دام جاريةد مع كونه رجد   بطرس أيا 

ا بطبيعته   .شجاع 
ولكن دد امت  من روف األد أصب   دادر ا أن يواجده  دادة الشدع  اليودودل 

 .مدكِّر ا دياهم بخطية  تي المسي د وداعي ا دياهم للتوبة
 ميخا والعالج العظيم
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ن األ ال يدانيده دعددن آخدر سدي أسدفار العودد ختم ميخدا نبوتده بدةعدن عد
   :ال ديم

من هو إله محل  غاافر اإلثام وصاافح عان الاذنب »

م يحفظ إلى األبد غ به  فحناه يُساّر ! لبقية ميراثه

يعود ير منا  يادوس آثامناا  وتُطارح فاي  .بالرأفة

 (.22و 22:8) «أعما  البحر جميع خطاياهم

 ؟ أعظم من هذا ئأ يوجد رجاء للخاط
 .دن با  رحمته وغفرانه ال ي سلق أبد ا

*** 
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 نا وم -42
 

  
 

سددنةد دهدد  يونددان وندداد  علددى نينددو   240 ي بددي أن يتنبددل ندداحوم بحددوال
لكددن يبدددو أن  .بحسد   ددوي الددر د وتابدت المدينددة ولددم يو ددع بودا األ الدينونددة

هدا آلبدائومد سعدادوا للشدرور اثجياي التالية لم تستفد من رحمدة األ التدي أهور 
اثولى داتواد وزاد على دلد  أنودم اسدتوزأوا سدي  لدوبوم وأسكدارهم باهلده الحدي 

عاصددمة اهمبراطوريددة -سلرسددي الددر  ندداحوم ليتنبددل بسدد وط نينددو    .الح ي ددي
توددا واسددتحالة هزيمتوددا وتمددت أ ددواي الددر   -اثشددوريةد المدينددة المشددوورة ب وك

ا بعد حوالي بحداسيرهاد وس طت نينو    .سنة 40س وط ا عهيم 
كدان الددر   ددد اسددتخدم مملكددة أشدور سدداب  ا كعصددا لتلديدد  شددع  دسددرائيي 

داد كسددرها  .لشدرورهم ومدن سدفر ندداحوم نفودم أن األ الددل اسددتخدم العصدا يوم 
نعدددم هددو صدداح  السددلطاند هددو العلدددي  .بعددد دلدد  لسددب  شددرورها وسجورهددا

مدن يشداو ويادع مدن يشداود هدو المتسلط سي مملكدة النداسد هدو الددل يرسدع 
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ل د تجاهي أهي نينو  هده الح ي ة  .ال ادر أن يدي من يسل   دامه بالكبرياو
 : وتعلك وا ب لوتوم الوثنية وحم وا سي أسكارهم؛ سلرسي الر  لوم ناحوم متسائد  

اا» اا تام   ماذا تفتكرون على الرب؟ هو صاانع هالك 

ا … ر المشاي  من   خارج المفتكار علاى الارب شار 

 (.22-2:2)« بالهالك

 هو نا وم؟ نْ مَ 

وهدو مدن   .السدابع بدين اثنبيداو الصدسار السِّفرهو صاح  سفر ناحومد 
بجوار بحر ( أل مدينة ناحوم)مدينة ال وش التي يعتبرها البع  كفر ناحوم 

 .الجليي
س دد أكددد   .د و دد أرسدله األ برسدالة تعزيدة لشدعبه‘‘تعزيدة’’ومعندى نداحوم 
 ن ي وم ثانية لوم أن عدوهم ل
واآلن أكساار نيااره عناا   .م أذلاا   ثانيااة   .أذللتاا   »

« (أي أكسااار نيااار أشاااور عنااا   )وأقطاااع ُربُطااا   

(28:2 23.) 

ثدم  .م .ق 545و 553وير  البع  أن ناحوم كت  سفره سي الفترة بين 
 .على يد الماديين والكلدانيين .م .ق 523س طت نينو  حوالي سنة 

 رسالة نا وم 

ومد سددي سددفره ال صدديرد بكلمددات رائعددة وعهيمددة عددن صددفات يحدددكثنا ندداح
ول سددف سددةن الندداس سددي كددي العصددورد متددى زادت  ددوتومد هنكددوا أنوددم   .األ

ددا و درتدده وندداحوم يرسددم لنددا صددورة رائعددة عددن تواسددق   .شدديود ونسددوا األ تمام 
س د تعامي مدع أهدي نيندو  أيدام يوندان بداللطفد   .الصفات اهلوية وتجانسوا

سوددودا »د دلدد  تعامددي معوددم بالصددرامةد أيددام ندداحومد بسددب  سجددورهم لكندده بعدد
 (.88:22 رومية)« لطف األ وصرامته
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ولكنه ال ي برئ البتة؛ دنده حتدى سدي دينونتده ( 3:2)ثم هو بطيو السا  
 .ال يندسع سي ثورة عارمةد بي يتعامي بسا  مدروس
أت يائده  لكنده مدع  .(8:2)ثم هو دلده غيدور ومندت م مدن مبساديه وأعدائده 

حصدددن سدددي يدددوم الاددديقد وهدددو يعدددرف   .صدددال  هدددو الدددر »صدددال  ورحددديم 
 (.8:2)« المتوكلين عليه

ساأل بطيو السا د لكن بطو السا  شيو والسكوت على اهثم وعدم 
 .«غيور ومنت م»المباالة بالشر شيو آخرد لدا سوو 

هددي تتصددور أن صددانع الشددمس الملوبددة التددي ترسددي نارهددا ":  دداي أحدددهم
لدوام تكون طبيعته طبيعة باردةد ال تفرق بين شر وخير  ثم دنده لديس على ا

هددو اهلدده الدددل يسددخط سحسدد د بددي هددو اهلدده ال ددادر سددي سددخطه أن ي لدد  
 ."اثر  كلوا بةصبعهد بي بل ي حركة من دصبعه

األ : يتصددددور الددددبع  الطيبددددة اهلويددددة بددددالمعنى الشددددائع للمثددددي الفرنسددددي
سدداهي تجدداه الخطيددةد والدددل يتجدداوز عددن أل المت  Le Bon  Dieu  الطيدد 
موالدده وطدددوي  .اهثددم كدددد دنودددم يخدددعون أنفسدددوم ويتصددورون غنددى لطفددده وا 

 .أناته على أنوا ال مباالةد مع أنوا سرصة ال تيادهم دلى التوبة
 نا وم وسقوط نينوى

لما تنبل ناحوم على نينو د ما كان أحد يتصدور أن هدده المديندة ستسد ط 
سدددكرية هائلدددةد والتحصدددينات جبدددارةد وهدددي محاطدددة باثنودددارد أبدددد ا؛ سدددال وة الع

 :لكن اسمع ما ي وله سي وصف س وطوا  .وم امة عليوا البوابات
« أباااواب األنهاااار انفتحااات  والقصااار قاااد ذاب» 

(5:8.)  

و د دكر أحد المذرخين أن نينو  س طت بسب  سياان نودر دجلدةد هددا 
ونحددن ال نسددتبعد  .الميدداه الفياددان حطددم أبددوا  الخددزان سسر ددت المدينددة سددي
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! ليس األ هو المسيطر على كي عناصر الطبيعة  ولمادا نستبعده  أ  .دل 
اسدتسرق  8005ديسدمبر  85لم يحد  شيو لم يكن يخطر علدى بداي يدوم  أ

د ي دددة تسدددب  سدددي مسددد  مددددن و دددر  بلكملوددداد وسدددي تسيدددر موا دددع بعددد   80
ندداس ت ددوي دنوددا ثددورة ال  .تسددونامي: الجددزر ثددم نددتج عندده مددا عرسدده الندداس بددد

 .الطبيعةد لكنوا سي الح ي ة  وة األ
  :ثم يواصي الوصف سي وي

ااب قااد انكشاافت» وجواريهااا تاائّن .  أُْطل َعااتْ  .وهُص 

 . كصااااوت الحمااااام ضاااااربات علااااى صاااادورهنّ 

ونيناااوى كب ركاااة مااااذ مناااذ كانااات  ولكااانهم اآلن 

 .«هاربون

وداد ثدم رد سعدي ونداحوم يصدف مدا حدد  ل  .هي ه ص    دنوا الملكدة نْ م  
ا   .جواريواد بصورة بليسة؛ كلنه ير  دل  أمامه  .و د تم هدا تمام 

 :و د غزا الكلدانيون والماديون نينو  ونوبوا كي ثروتوا
فااال نهايااة للتحااف   انهبااوا ذهب ااا .انهبااوا ف ااة» 

 (.2:8)« للكحرة من كل متاع  شهي  

ام دلونا العهديمد وجو  االتااا  د: هو السِّفردن الدرس البارز سي هدا 
ن كدددددان يبيدددددد اثشدددددرار لكنددددده يحمدددددي  صددددداح  ال ددددددرة والسدددددلطاند والددددددل وا 

 .المذمنيند وهو الحصن لوم سي و ت الايق
*** 
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  بقو  -43
 

  
 

عندما ت رأ سفر حب وق يستلفت نهر  أسدلوبه الممي دز؛ سفيده تدر  حب دوق 
ادما م صلكي اد أو متلمد د أو مستمع ا لكلمات  دنه سي حددي    .الر د أو مرنِّم 

 .والنبوة عبارة عن حوار مكتو   .متبادي مع الر 
وأتخيددي أن حب ددوقد   ."عندداق أو احتاددان": وحب ددوق كلمددة عبريددة تعنددي

ا  هندددداد تددددارة يعددددانق الددددر  متحيددددر ا متسددددائد د وتددددارة يحتاددددن شددددعبه متاددددركع 
ا  .متشفع ا  .مرة يصرخ متوسد د ومرة يوتف مرنم 

  ؟بقو من هو  

و دد تنبدل   .هو صاح  سفر حب وقد الثامن بين أسفار اثنبيداو الصدسار
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 .أل  بي السبي البابلي بفترة وجيزة .م. ق 504حوالي سنة 
ة م دعاش حب وق سي واحددة مدن أهلدم ستدرات مملكدة يودودا؛ سل دد كاندت اث  

كلوا سي حالة تمرد وعصيان على األد وربما كان معاصرو حب وق يعيشون 
 .لنه ال يوجد دلهوك

سددي دات الو دددت كانددت مملكدددة بابددي تلدددوف سددي اثسدددق مكشِّددرة عدددن أنيابودددا 
كددان البددابليون  سدداة جددد ا بددد مشدداعرد   .مسددبِّبة خوس ددا ود عددر ا سددي كددي مكددان

 .أشرار ا للساية بد امير
رأ  شدددعبه وحدددالتوم المزريدددةد ورأ   -و دددف حب دددوق يتطلدددع هندددا وهندددا  

وثندده شددخر حسدداسد نفسدده ر ي ددةد سددك   لبدده   .لددةالكلدددانيين و ددوتوم الوائ
 . دام الر ؛ سجاوت هده النبوة الجميلة

ا متسائال     بقو  متحير 

ي مْ الِحدددِ  -حرسي ددا  -الددوحي هنددا تعنددي « الددوحي الدددل رآه حب ددوق النبددي»
س ددد كانددت لديدده مجموعددة مددن اثسددئلة   .الث يددي الدددل كددان يحملدده علددى كتفدده

 :من الشكاو  التي تحني  لبهالتي تحيكر دهنه ومجموعة 
  «!لماذا يا رب؟!  تى متى يا رب؟» 

 ثم َخلَُص بأربع خالصات 

  .يعةد أل س دت تلثيرهاالش ر جمدت : أ الً 
  .ال يخرت الحكم بتةد أل ال مكان للعدي: ث ،ً  
  .ير يحيط بالصدِّيقد أل يكاد يبتلعهالش ر : ث هثً 
اد أل كي:   بًع   .اثحكام معوجة يخرت الحكم معو ج 

هدي ت ددف غيدر مبددايو بمدا يحددد   كيدف يمكددن أن : كدان كلندده ي دوي للددر 
لكددن األ لددم يجدد  أسددئلة حب ددوق ولددم يخبددره  .يكددون هدددا وأنددت اهلدده ال دددوس

لى متى سيحتملهد لكنه  اي له الش رلمادا يحتمي    :وا 
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ألني عامال عماال  فاي أياامكم م تصادقون باه إن »

 (.22-4:2ص) «أُخبر به

ر أكثددر وكلندده لكدن حب ددوق تحي دد ف أسددتخدم الكلددانيين لتلديدد  شددعبيسدو 
لست أنت اهله  يا ر  ال أستطيع أن أصدق هدا  كيف يكون هدا  أ: ي وي

وال تسدددتطيع النهدددر دلدددى  الش دددرال ددددوس الددددل عيندددا  أطودددر مدددن أن تنهدددرا 
ى الجور  دد ا كيف يمكن أن ت بي أن الكلدانيين ي عا بون شدعب   كيدف تراد

ير يبلدددع مدددن هدددو أبدددر منددده  صدددحي  أن شدددعب  أشدددرار للسايدددةد لكدددن الش دددر أن 
ددرون آللوددتوم  -الكلدددانيين أبشددع بمددا ال ي دداس  ثددم هددم وثنيددون يسددجدون ويبخك

هددي مددن الممكددن أن ت بددي أنددت هددده ! وينسددبون  ددوتوم لوددده اثصددنام الكادبددة
 اثوااا يا دلوي  

يدرة التدي يجتازهدا اثت يداو ليست هده التسداذالت تشدبه دلدى حدد كبيدر الح أ
يدزداد  الش درسي كثير من اثحيان عندما يرون اثوااا م لوبة سدي العدالمد و 

 دددوةد والعندددف ينتشدددر أكثدددرد والددددماو البريئدددة ت سدددف د وسدددوق الكدددي أن اثبدددرار 
 !يتللموند ت ر  أين األ من كي هدا 

 ماذا فعل  بقو ؟

ا  :  بقو  مراقب ا ومنتظر 

ر أن يعمي أساي ما يمكن دد شعر النبي بال حيرة واالرتبا  الشديديند  رك
  :أن يعمله المذمن سي هده اثو ات

  نتصاابأوعلااى الحصاان  أقااف علااى مرصاادي »

وماااذا أُجيااب عاان   وأراقااب ألرى ماااذا يقااول لااي

 .«شكواي

ل د أتدى بكدي  ل ده وانزعاجدهد وصدعد دلدى مكدان مرتفدعد وبددأ يتطلدع نحدو 
دنه شيو رائع أن نتدر  أن ننعزي  ليد    .ا دجابتهالر د مرا ب ا دياهد ومنتهر  

عدددن كدددي الادددجيج الددددل حولنددداد ونختلدددي بدددالر د ونادددع أمامددده مدددا ي ل ندددا 
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ال شدد  أندده أمددر صددع ؛ لكندده تدددري   .ويحيرندداد ونهددي نرا بدده حتددى يجيبنددا
 .هام

أاددف دلددى دلدد  أن حب ددوقد كنبدديد كددان عليدده أن ي دددِّم تفسدديرات م نعددة 
ر أن ينتهددر الددر  للشددع  عددن كددي مددا يحدد د د سددةد شددعر بعجددزه وارتباكدده  ددرك
هي ندتعلم هددا الددرس  هدي ددا شدعرنا بعجزندا دزاو   .حتى ير  مادا ي وي له

تفسير معامدت األ نصمت مع الناس وننسح  دلى مخادعندا ونتحدد  مدع 
 الر  
بعد  .متى  بعد أن أنتهر لفترة .أو عندئد أجابني الر « سلجابني الر »

 .ن يكون ساكن ا وأن يدا األ يجرل ما يشاو متى يشاوأن  رر أ
 تر  بمادا أجابه الر   .. «سلجابني الر »

لوا سي نبوته  : ع ب ر  حب وق سي ثدثة اختبارات سج 
 (األصحاح األول)الحيرة والتسا مت : أوم  

دد  مددن تددلني الددر  سدددي  رأ  حب ددوق المشدداكي الحادثددة بددين شدددعبهد وتعج 
 :عن حيرته بمجموعة من التساذالت صاصوم؛ سعب ر 

ل ااَم  ...  تااى متااى يااا رب أدعااو وأناات م تساامع؟»

ا  تُريني  ا؟  إثم  وقادامي واغتصااب  وتبصر جاور 

 «وظلم

 .سلجابه الر  بلنه ير  كي شيود وأنه ي ِعد  الكلدانيين ليذدِّ  بوم الشع 
كاندددت دجابدددة الدددر  بمثابدددة صددددمة لحب دددوقد زادت مدددن حيرتددده ستسددداوي مدددرة 

ير الش ددر ألسددت أنددت منددد اثزي يددا ر  اهلدده ال دددوس؛ سكيددف تسددتخدم : أخددر 
 !ليبلع من هو أبر منه 

 !سمادا سعي  .. كانت أحكام الر  عالية سو ه
 (األصحاح الحاني)الترقـُّب وامنتظار : ثاني ا
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 ..صعد دلى الحصن وانتص  على المرصدد مراِ ب ا الدر د منتِهدر ا دجابدة
 مادا  اي له  .. أل حينئد أجابني الر : «سلجابني الر »

اكتب الر يا  وانقشها على األلواح لكي ياركض »

ألن الر ياا بعاد إلاى الميعااد  وفاي النهاياة   قارئها

إن توانت فانتظرهاا ألنهاا ساتأتي  .تتكلم وم تكذب

 .«إتيان ا وم تتأخر

ودو  دد س  .أراه الر  رذيةد أل أعطاه نبوة عما سيفعله سدي اثيدام ال ادمدة
ثدم  .أ ام الكلدانيين ليذدِّ  بوم شعبهد لكدنوم هدم أنفسدوم لدن يفلتدوا مدن ع ابده

يدكر له الر  الخطايا التي كانوا متورطين سيواد وما أشدبووا بخطايدا النداس 
الخمددددر والس ددددكرد الطمددددعد المكسدددد  الحددددرامد الهلددددم والعنددددفد الفسدددداد : اليددددوم

وهدي تدم  ..ن ع دا  الدر كدي هدده لدن تفلدت مد … اثخد يد عبدادة اثوثدان
الكلدانيدةد  اهمبراطوريدةور س طت الش ر نعمد سلسب  انتشار هده ! هدا سعد  

وتمدددت  .م.ق 432وهدددي سدددي أوت مجددددهاد علدددى أيددددل الفدددرس حدددوالي سدددنة 
 .كلمات الر  التي دونوا حب وق سي اثصحاف الثاني

عرسدة ثم يلخد الر  نهر النبي دلى المست بيد عندما تمتل  اثر  من م
مجددد الددر  كمددا تسطددي الميدداه البحددر؛ وهدددا سدديتم عندددما يددلتي م لدد  المسددي  

 .على هده اثر 
طلدددد  الددددر  مددددن حب ددددوق أن يكتدددد  الرذيدددداد وأن ين شددددوا علددددى اثلددددوافد 
ثهميتودداد وتلكيددد ا لصددد واد وحتددى تولِّددد سدديمن ي رأهددا طا ددة ونشدداط ا سيجددرل 

 .ليخبر اآلخرين بوا
الكن الر  أككد لحب وق أمر    : ا هام 

م وم وفااي النهايااة تااتكل    الر يااا بعااد إلااى الميعاااد»

  .«تكذب

أل أن النبددددوة التددددي ن شددددوا علددددى اثلددددواف لوددددا ميعددددادد وعليدددده أن ينتهددددر 
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نعدمد كدي كلمدة  .«سدتلتي أتيان دا وال تتدلخر»: ومن المذكد أنوا ستتم .تح ي وا
ندده لددن يحددد  مددن األ صدداد ةد ولوددا تو يتودداد وسددتتم؛ حتددى ولددو بدددا للندداس د

 .شيود لكن علينا أن ننتهر بصبر دتمام أ واي الر 
د حتددى ولددو بدددا عكددس دلدد د سةندده  بعددد  ليددي جددد ا سدديلتي »دن المسددي  آتو

 (.38:20 عبرانيين)« اآلتي وال يبط 
 الش درأما أندت يدا حب دوق سعليد  أن تحيدا باهيمدان وباثماندةد وسدط عدالم 

 .«البار بةيمانه يحيا»والفجور ثن 
 الصالة ثم التسبيح: الح اث

خصكر حب وق ما تب ى له من و ت سدي سدك   لبده أمدام الدر د متدلمِّد  
ْبدددر   .سدددي معامدتددده السددداب ة مدددع شدددعبه تددده ع  واسدددترجع سدددي دهنددده سدددلطانه و وك

مجده الدل هور عند  ..  درته التي هورت عند شقك البحر اثحمر: السنين
ثددم  .. ادتدده للشددع  سددي البريددةعهمتدده سددي  ي .. دعطدداو الندداموس سددي سدديناو

 ثم تخليصه لوم مدن أعددائوم .. ثم سي امتد  اثر  .. عند عبور اثردن
 .اكم المسي  وأخير ا ما سيفعله مست بد  تحت ح   ..

كدددي هدددده مددد ت  لبددده بدددالي ين أنددده حتدددى ولدددو بددددت اثمدددور محزندددة سدددي 
لدو تدشدت  هاهرهاد حتى لو أدك  الدر  شدعبه لشدرورهم تلديب دا شدديد اد حتدى

ومن  ..كي مهاهر الرساهية واختفت موارد الرزق اليومية؛ سةنه سيفرف بالر 
 .هنا بدأ يرنم

 .هدا اختبار رائع نحتاجه جميعنا سي هده اثيام الصعبة
 !لكن كيف  هي يمكن هدا  هي يمكن أن اختبره 

 !كيف يمكن أن أفرح بالرب رغم المفشالت والمحبطات؟

برتددددده كدددددالمخلِّر مدددددن الخطايدددددا أوال د ثدددددم اختبدددددره أن أكدددددون  دددددد اخت: أ الً 
 .«سرف بةله خدصيأ»  .كالمخلِّر من الاي ات والمشاكي

 .«بددتوج بددالر أدنددي »: أن أكددون سددي شددركة واتصدداي دائددم بددالر : ث ،ً مم 
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 .روحه يعينني .. كلمته تفرحني .. مواعيده تبوجني
متدى   .« دوتيالدر  السديد »: أن أختبر  وة الر  تعمي سي حيداتي: ث هثً 

تدده سددي مواجوددة الصددعا  التددي  كددان سدديد ا علددى حيدداتي سدديمنحني  وك
سددديجعلني كدددالسزالن التدددي تتسدددلق الجبدددايد رغدددم   .تعتدددر  طري دددي

وعورتوا وصدعوبتواد حتدى تصدي ثعلدىد ثدم هندا  سدوق المرتفعدات 
 .تتمشى سي نصرة وانطدق

*** 

 

 
 

 

 

 صفنيا -44
 

  
 

ونكداد  - بدين اثنبيداو الصدسار السفر التاسدع -هو صاح  سفر صفنيا 
 .ال نعرف شيئ ا عن شخصيته خارت ما جاو سي نبوته

كلمة الرب التاي صاارت إلاى صافنيا بان كوشاي »

بن جدليا بن أمرياا بان  زقياا  فاي أياام يوشايا بان 

  (.2:2)« آمون مل  يهوذا

سوددو أغلدد  الهددن حفيددد الملدد  الت ددي حز يدداد وتنبددل سددي أيددام يوشدديا آخددر 
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ب دا مندهملو  يوودا  تنبدل سدي  .االت ياود وربما كان صدي  ا شخصي ا للمل  وم ر 
 .م. ق 582دلى  550الفترة بين 

ويشدددددير دلدددددى  "الدددددر  يحدددددرس"أو  "الدددددر  يخبكددددد " :واالسدددددم صدددددفنيا معنددددداه
الشدخر الدددل يخبئدده الددر  ويحرسدده سدي يددوم الخطددر والدددمار؛ وهدددا يتمشكددى 

 .ل ااو الرهي مع مواوا نبوته التي تتحد  عن يوم الر  يوم ا
 مه من صفنيا ومن نبّوته؟ما الذي نتعل  

 شّر رهيب: أوم  

سوددو لددم   .تنبددل صددفنيا عددن شددرِّ مملكددة يوددودا ومدينددة أورشددليم بالتفصدديي
ددْف أن يكشددف الحالددةد كمددا أندده علددى الددرغم مددن كوندده رجددد  معروس ددا سددي  ي خ 

لدم يسداوم أو   .البدط الملكي ودوائر الحكم لكنه لم ي خفِّدف مدن وطدلة كدمده
بددي باعتبدداره رجددي األ المتحدددِّ  ِبلسددان األ س ددد  .ي دددِّم تنددازال  عددن ح ددوق األ

 .وهنا درس هام لكي خادم أمين للر  .. أعلن الح ي ة كما هي
 : أما الشرور التي عد دها فهي

 (.4:2)« الساجدين على السطوف لجند السماو» :العبادة الوثنية
الحدالفين بدالر  والحدالفين » :لعبادة الوثنياةالمزج بين عبادة الرب وا

  (.4:2)« (ملكوم دله وثني)بملكوم 
دنوددا دات خطيددة الشددع    .وهدددا أكثددر مددا يسدديه الددر  ويسددتجل  دينونتدده

: د ودات خطيدددة المسددديحية«حتدددى متدددى تعرجدددون بدددين الفدددر تين »أيدددام ديليدددا 
ولسددت  د  سدداترهكدددا ثندد !ليتدد  كنددت بددارد ا أو حددار ا .لسددت بددارد ا وال حددار ا»

 (.25و 24:3 رذيا)« أنا مزمع أن أت يل  من سمي دبارد ا وال حار ا
المرتددين مدن » أما أصل هذه الشرور كلهاا فهاو التحاول عان الارب

 (.5:2)« والدين لم يطلبوا الر  وال سللوا عنه دوراو الر 
دددا شدددرما رهيب دددا سي دددوي دن الدددر  سددديعا   الرجددداي  لكدددن ياددديف صدددفنيا أيا 
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؛ أل اتومدددوا (28:2)« ن سدددي  لدددوبوم أن الدددر  ال يحسدددن وال يسددديوال دددائلي»
الر  بلنه كلنده ال يودتم بدالتفريق بدين الخيدر والشدر والحدق والباطديد كلنده ال 

ويدا ل سدف أن نجدد هدده الخطيدة  .يتدخي وال يبالي بما يحدد  علدى اثر 
ا م تنعدين بيدنوم وبدين نفوسدوم أن األ ال  اليوم حتى سدي أنداس مسديحيين اسدم 

 .سلطان له وال عمي له بين البشر
 طريق و يد: ثاني ا

هددده الصددورة ال اتمددة المهلمددة أ يوجددد رجدداو  أ يوجددد رجدداو للفددرد أو  دزاو
 ل سرة أو ل مة 

 وزيددددر خارجيددددة دنجلتددددرا و ددددت الحددددر  العالميددددة) يددددي عددددن اللددددورد جددددرال 
: نفسدده وأخددد يسددلي  ."الدددنيا السدددم علددى": دندده سددت  الناسدددة وصدداف( اثولددى

ولعددي هدددا السددذاي ! تددر  هددي نواددت بريطانيددا متددلخرة أم ادداعت الفرصددة 
 !هي من رجاو : كان سي دهن يوشيا المل  وصفنيا النبي

لددا حدد ك  .أيدن الرجداو  دنده سدي التوبدة الصداد ة والرجدوا الح ي دي دلدى األ
 :صفنيا الشع   ائد  

يااا جميااع بائسااي األر  الااذين   اطلبااوا الاارب»

لعلكام  .اطلباوا التواضاع .اطلبوا البار .هفعلوا ُ كمَ 

 (.3:8)« تُستَرون في يوم سخط الرب

دعا صفنيا الشع  دلى توبة صاد ة؛ والر  يسدوا المسدي  حدد ر سدامعيه 
 (.3:23 لو ا)« دن لم تتوبوا سجميعكم كدل  تولكون»

  ما هي التوبة؟
كيدددر دنوددا تسييدددر سدددي التف .دنوددا ليسدددت مجدددرد الندددم والحدددزن علدددى الخطيدددة

والتوبدة بمفردهدا ال تكفدي سينبسدي أن  .وتسيير سي السلو  وتسيير سي اثسعاي
دا ي علدم  بالتوبدة »يصاحبوا اهيمان بالر  يسوا المخلكرد لدا كان بولس دائم 

والبدددد أن  (.82:80 أعمددداي)« دلدددى األ واهيمدددان الددددل بربندددا يسدددوا المسدددي 



 888 

 (.2:3 لو ا)« تليق بالتوبة اأثمار  اصنعوا »يكون للتوبة ثمار ا ح ي ية مرئية 
 يوم عظيم: ثالح ا

وهدددو يدددوم ال اددداو « يدددوم الدددر »رسدددم صدددفنيا صدددورة رهيبدددة مرعبدددة عدددن 
والدينونة؛ هده الصورة أخدت شدكلوا اثوي سدي غدزو الكلددانييند والددل كدان 

ددا ي صددد  .مخيف ددا دلددى أبعددد الحدددود وسددوق تصددور كددي دنسددان لكددن صددفنيا أيا 
وم هوددددور المسددددي  للدينونددددة سددددي نوايددددة الاددددي ة يددددوم الددددر  الم بددددي؛ وهددددو يدددد

هدا اليدوم أ شدير دليده كثيدر ا سدي نبدوات  .العهمى التي ستلي اختطاف الكنيسة
د وتحدددك  عندده بددولس سددي 85العوددد ال ددديمد كمددا أشددار دليدده المسددي  سددي متددى

 .8تسالونيكي8ثم  4تسالونيكي2
« ألن ياوم الارب قرياب  اسكت قدام السيد الارب»

(8:2.) 

ا .يوم الارب العظايم قريب»  …قرياب وساريع جاد 

ألنهاام أخطااأوا   وأضااايق الناااس فيمشااون كااالُعمي

 .إلى الرب  فيسفح دمهم كاالتراب ولحمهام كالجلاة

م ف اااتهم وم ذهااابهم يساااتطيع إنقااااذهم فاااي ياااوم 

 (.22-25:2)« …غ ب الرب

ا  رجاذ منير: رابع 

لفددرف  دددام خددتم صددفنيا نبوتدده بددلْن رسددم صددورة مليئددة بالاددياو والبوجددة وا
شعبه؛ سبعدد أن تدتم توبدة ب يدة مدنومد ثدم ي ددخلوم المسدي  كالملد  سدي ملكوتده 

د سدي دلد  الو دت هدو نفسده سديفرف بودم أكثدر واهن دادليتمتعوا بالفرف والسددم 
لكدن مدادا سدتكون دد ا   .هدده هدي أسدراف م لد  المسديا اثرادي .من سرحوم به

ددد لمسدددي  العدددريس بندددا لمدددا يدددلتي يتصدددور سدددرف ا نْ أسدددراف السدددماو بالمفدددديين  م 
ليلخددددنا دليددده كعروسدددده ون دددز ف دليدددده سدددي السددددماو وي  دددام هنددددا  عشددداو عددددرس 

  (22 رذيا)الخروف 
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 : (80-25:3) تلمي سي الكلمة التي يختم بوا صفنيا نبوته
الااارب إلهااا  فاااي  …ترنماااي ياااا ابناااة صاااهيون»

ا .يخلص .وسط  جبار يسكت فاي  .يبتهج ب  فر  

أجمااع المحاازونين علااى  .ميبااتهج باا  بتاارن .محبتااه

 « …الموسم

 كلمة أخيرة

لن دِّم للنفوس السالية التي حولندا رسدالة الخددرد لنحددِّرهم مدن الدينوندةد 
دن ال ل   .ولنرسم أماموم صلي  المسي د ولنكن نحن أنفسنا سرحين مرنمين

الددل يحد  الدر  ال بددد أن يفدي  بدالترنم والتسدبي د وكلمددا ثبكتندا العدين علددى 
ددرت مددن  لوبنددا تعبيددرات الفددرف تل ائي ددا وترنمددت ألسددنتنا بالحمددد الددر  ك لمددا تفجك

 .له
*** 

 

 

 

  جي -45
 

  
 رسول الرب برسالة الرب
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ج ي بين كي اثنبياو بوده الصفة الجميلةد التي د كرت عنده سدي  يشتور ح 
ددي رسددوي الددر  برسددالة الددر »نبوتدده  ج  وغيددر   .(23:2 حجددي)« … س دداي ح 

ج ي2:4 عزرا)سو  ال ليي  هدا ال نعرف عنه  .(د نبوة ح 
واأل  صددد أالك يحدددكثنا كثيددر ا عددن شخصدديته لكددن عددن رسددالتهد وكددلن الددر  

أ لدددم ي دددي يوحندددا ! "لددديس المودددم سدددي الخدددادم صدددورته بدددي صدددوته: "ي دددوي لندددا
كثيددرون يركددزون علددى اهندداود   .«أنددا صددوت صددارخ سددي البريددة»المعمدددان 

لوا هدا اهناو لكن الر  يركِّز على كلمته التي  .يوصِّ
دددي»وكلمدددة  ج  د و دددد أرسدددله الدددر  برسدددالة تدددوبيخ "الددددل يعيِّدددد" :تعندددي« ح 

 .للشع  لتراخيوم سي بناو الويكي
ي؟  متى تنبأ َ ج 

ج يد علينا أن نفوم التواريخ التالية  : حتى نعرف تو يت خدمة ح 
  م. ق 425السبي البابليد حوالي سنة 
 م. ق 432ورشليمد حوالي سنة الرجوا اثوي من السبي دلى أ 
  ج ي وزكرياد حوالي سنة  م. ق 480خدمة النبيين ح 
 م. ق 425حوالي سنة  داكتماي بناو الويكي 

ج ي كانت ت ريب ا سنة  و د استسر ت سترة  صيرة ال  .م. ق 480دد ا نبوة ح 
 .تزيد على اثربعة اثشور

 رسالة َ ج ي

 .التوبيخد ثم التشجيع :يمكن ت سيم رسالته دلى  سمين رئيسين
 رسالة التوبيخ: أوم  

هااال الوقااات لكااام أناااتم أن تساااكنوا فاااي بياااوتكم »

واآلن فهكااذا قااال  ؟وهااذا البياات خااراب  المغشاااة

  جااي)« اجعلااوا قلاابكم علااى طاارقكم: رب الجنااود
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3:2-4.) 

لما عادت جماعة من اليوود من السبي دلى أورشدليمد تحدت  يدادة الدوالي 
رئيس الكونة يووشدع بدن يووصدادقد كدان همودم اثوي زربابي بن شللتيئيي و 

وسعدددد  أ ددداموا المددددب  سدددي مكانددده واصدددعدوا عليددده الددددبائ د ثدددم   .بنددداو الويكدددي
لكدددن الح ي دددة  .(3 عدددزرا)وادددعوا حجدددر اثسددداس للويكدددي وشدددرعوا سدددي بنائددده 

ي ج   :كانت سي  لوبومد وهدا ما كاشفوم به ح 
 «اجعلوا قلبكم على طرقكم» 

  .ال تخدددعوا أنفسددكم  .كونددوا صدداد ين مددع أنفسددكم  .نفسددكمأل امتحنددوا أ
  .ل د أعطيتم اثولوية لبيوتكمد وغشكيتموها بخشد  اثرزد وتدركتم بيتدي خراب دا

 : لودا السب  انهروا ما سعلته بكم
ا ودخلااتم قلاايال  » تااأكلون ولاايا إلااى  . رعااتم كحياار 

 .تكتساون وم تادفأون .تشربون وم تروون. الشبع

ااي) «رة يأخااذ أجاارة لكاايا منقااوبواآلخااذ أجاا  َ ج 

5:2-5.) 

 ؟ماذا نتعلم من هذه الرسالة
الدددر  يفحدددر  لوبندددا ويعدددرف دواسعنددداد سدددد داعدددي ل عددددار الواهيدددة  .2

 .التي ن دكموا
نميددي بطبيعتنددا ههمدداي أمددور الددر  وتفادديي أمورنددا الداتيددة عليودداد  .8

ج بددالهروف غيددر المدئمددة أو اهمكانيددات غيددر المتاحدد ة؛ و ددد نددتحج 
لكدددن ال هددددا وال دا  و دددف عائ  دددا أمدددام انجددداز عمدددي الدددر  سدددي أل 

 .و ت
 .الر  يذدِّبنا ددا أهملنا خدمته ثنه دله غيور .3

 رسالة التشجيع: ثاني ا



 885 

دديد وخدداسوا الددر د  ج  صددوتهد وعددادوا  وأطدداعواتددلثكر الشددع  جددد ا بكدددم ح 
جيع سدددةد بدددالر  يرسدددي عبدددده برسدددالة تشددد .للعمدددي بعدددد حدددوالي ثدثدددة أسدددابيع

  :عهيمة لوم
وتشااّدد يااا  .فاااآلن تشاادد يااا  رباباال  يقااول الاارب»

يهوشع بن يهوصاد  الكاهن العظايم  وتشاددوا ياا 

واعملاوا فاحني  .يقاول الارب  جميع شاعب األر 

ي)« يقول رب الجنود  معكم  .(5:8 َ ج 

بمجددددرد أن عدددداد الشددددع  للعمدددديد توالددددت تشددددجيعات الددددر  الواحدددددة تلددددو 
 : اسطة النبي ثد  ح ائق هامةاثخر د و دكم لوم بو 

 وأ. «ي دددوي ر  الجندددود دأندددا معكدددم» :  اااوره الشخصاااي معهااام 
أال يددكِّرنا هددا بوعدد المسدي  لتدميددهد لمدا كلكفودم ! ليس هدا كاسي دا 

« وها أنا معكم كي اثيام دلدى ان اداو الددهر»باهرسالية الع همىد 
 .(80:82 متى)
 كددم الددل عاهددتكم بده حسد  ال» :عهده ماع شاعبه وثباات مواعياده

رغددم مددرور حددوالي تسددعة  ددروند   .(4:8)« عنددد خددروجكم مددن مصددر
ونحدددن ألددديس لددددينا سدددي كلمتددده   .لكدددن مواعيدددده ثابتدددة وكلمتددده صددداد ة

المواعيدددد العهمدددى والثميندددة لنتمسددد  بودددا كدددي يدددوم وسدددي مواجودددة كدددي 
 !مسذولية 

 بدالحق دنده  .(4:8)« وروحدي  دائم سدي وسدطكم» :قوة رو ه وكفايتاه
دن   .(5:5 زكريا)« بي بروحي  اي ر  الجنود دال بال درة وال بال وة»

روحه اآلن ساكن سيناد وهدو الددل يمددنا بدالعون الددزمد و وتده متاحدة 
لكددنكم سددتنالون  ددوة متددى حدديك الددروف ال دددس علدديكمد »لنددا سددي الخدمددة 

 .(2:2 أعماي)« وتكونون لي شوود ا
ا لنا شخصه  وكلمته  ورو ه  !حتاج بعد؟ماذا ن. إذ 
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سِمن »: وي دِّم لنا الوعد .دنه ي سرك بلن يرانا موتمين بلمورهد عاملين لمجده
ج ي)« هدا اليوم أبار   (.22:8 ح 

*** 

 

 

 

  كريا -46
 

  
 

 من هو  كريا؟

وهددو صدداح  سددفر  . “زكريددا بددن عدددو”حددديثنا عددن زكريددا النبددي الم سددمكى 
و دد كدان معاصدر ا  . ن أسفار اثنبياو الصدسارالحادل عشر بي السِّفرزكرياد 

دي النبدديد و دد أرسددلوما األ مع ددا لتوصديي رسددالته دلددى الب يدة التددي عددادت  لحج 
  . من السبي دلى بابي

وتوجد بع  التواريخ الوامدة الددزم معرستودا لمدن يريدد أن يددرس أحددا  
 :هده الفترة
o  م. ق 504السبي اثوي دلى بابيد حوالي سنة. 
o م. ق 428أورشليم أمام جيوش بابيد حوالي سنة  س وط. 
o  م. ق 432أوي ب ية عادت من السبي دلى أورشليمد حوالي سنة. 
o  م. ق 480بدو خدمة حج ي وزكريا النبييند حوالي سنة. 
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o  م. ق 425اكتماي بناو الويكيد حوالي سنة. 
وبددددأوا   .بندداو هيكدددي الددر : كددان الودددف اثوي للب يدددة الراجعددة مدددن بابددي

ددة ونشدداطد لكددنوم سددرعان مددا تراخددوا ثددم تو ف ددوا سلرسددي األ  . سعددد  العمددي بومك
ددي وزكريددا لوددم برسددائي متعددددة هي دداهوم ددي تتصددف  . حج  كانددت رسددائي حج 

 .بالتوبيخ والح ك على العميد أما زكريا سبالتشجيع واستحاار الرجاو
لددى وسددي معنددى اسددمه باعدد   ددول لشددعبه ع  .“الددر  يدددكر” :عندديزكريددا ت

االستمرار سي العمي؛ دد أن عين الر  عليومد وهو يدحهودمد وال يمكدن أن 
 .ينساهمد حتى لو بدت كي الهروف صعبة ومذلمة

؛ (5:8)صسير السند مجرد غدم  - على أغل  الهن -و د كان زكريا 
كدددم طيد  وكدددم ”: لكدن األ اسدتخدمه سددي رسدالة عهيمددة يمكدن أن نسدميوا

 .“تعزية
 رسالة  كريا

لكددن   .لمدا بدددأ زكريدا رسددالتهد كدان مشددروا بندداو الويكدي سددي ت دد م مسددتمر
بسب  اخامة المسذوليةد وِ لكة المواردد واعف اهمكانيات؛ بدأت أعرا  

ويبددددو أن زكريدددا أحدددسك بالحالدددةد وخددداف علددديوم مدددن . اهعيددداو تهودددر علددديوم
ا الخدددوران والتو دددفد سجددداو لودددم بكلمدددات مناسدددبة مدددن عندددد الدددر د دسعودددم بوددد

 .وبالفعي استمر الشع د واكتمي بناو الويكي بعد أربع سنوات . لدستمرار
عدنددات عديدددة؛ ساثصددحاحات   2و ددد احتددوت رسددالة زكريددا علددى رذ  وا 

تحتددول علدددى  25حتدددى  2تحتددول علدددى ثمدداِن رذ د واثصددحاحات  5حتددى 
سبومدددا دجابدددات ثسدددئلة كاندددت لدددد   2و 8مجموعدددة نبدددواتد أمدددا أصدددحاحي 

 .الشع 
ذ  زكريددا المتتاليددةد نددر  رسددالة وااددحة مددن األ لوددمد تددتلخر سددي سددي ر 

 .مم اثر أنه هو وحده صاح  السلطان على كي أ  
كدددددددانوا محددددددداطين بشدددددددعو  أكثدددددددر وأ دددددددو د كدددددددانوا يشدددددددعرون بالادددددددعف 
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وأراد الددر  أن تتحددوي عيددونوم ممددا . والمحدوديددةد كددانوا يخدداسون مددن أعدددائوم
سدديد اثر  كلودداد والممسدد  : هحددولومد وممددن يحيطددون بوددمد دليدده هددو وحددد

 .بزمام كي شيو
نددة سدددي اثصددحاف الرابدددعد لنددا سيودددا دروس روحيدددة  والرذيددا الخامسدددة المدو 

 :هامة
 «دن   (.5:5)« ال بال دددددرة وال بددددال وةد بددددي بروحددددي  دددداي ر  الجنددددود

ز بالوسائط البشريةد وال بالكفاوة اهنسانيةد بي ب وة  عمي األ ال ي نج 
ربابدددي يشدددعر بجسدددامة المسدددذولية وكلنودددا كالجبدددي كدددان ز  . روف األ

مدددن أندددت أيودددا الجبدددي »: لددددا أتتددده الكلمدددات . الددددل يعتدددر  طري ددده
؛ كيددف  ثن العمددي سدديتم ب ددوة «العهدديم  أمددام زربابددي تصددير سددود  

دديك »: ألددم ي  ددي المسددي  لتدميددده. روف األ لكددنكم سددتنالون  ددوة متددى ح 
لددم  أ(. 2:2أعمدداي )« ...الددروف ال دددس علدديكمد وتكونددون لددي شددوود ا

ع بولس تيموثاوس بال وي ثن األ لم يعطنا روف الفشديد بدي »: يشجِّ
 (.8:2تيموثاوس 8)« روف ال وة والمحبة والنص 

 «ددد دددرك أن   (.20:5)« ازدر  بيدددوم اثمدددور الصدددسيرة نْ ثنددده م  األ ي س 
د (8:5خدروت )يستخدم اثمور الصسيرةد س دد اسدتخدم عصدا موسدى 

د ووتد (24:24 ااة )د ولحي حمار (28صموئيي 2) وم دا داود
 (. 2:5يوحنددا )د وأرغفددة شددعير مددع سددم   ليددي (82:5 ادداة )خيمددة 

ا كةرميا وزكريا ويوشيا    .وهو يستخدم الصسار أيا 
تدده تهوددر سددي اددعفنا أال يشددجعنا هدددا أن ناددع نفوسددنا ومددا لدددينا , دن  وك

 !بين يديه سيستخدمنا لمجده 
  كريا والمسيح

يحدددِّثنا زكريددا عددن المسددي د وربمددا يكددون هددو  السِّددفرل سددم الثدداني مددن سدي ا
و دد تنبدل عدن المجيئدين . النبي التالي هشدعياو سدي عددد النبدوات عدن المسدي 
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 .اثوي والثاني
د وعدن (2:2)تحددك  عدن دخولده دلدى أورشدليم متادع ا  عن مجيئه األول

نددوه بدده وهددو ثدثددين مددن الفاددة  د وعددن اددر  (28:22 23)الددثمن الدددل ثمك
 (.8:23)الراعي بسيف الدينونة الرهي  

يددكر بوادوف هودوره ب دوة سائ دة ومجدد عهديمد حتدى  وعن مجيئه الحاني
وسددي (. 5و 3:25)أندده عندددما تمددسك  دددماه جبددي الزيتددون سينشددقك دلددى اثنددين 

هوددوره سددي عرف مددن شددعبه الدددل سددبق ورساددهد سينهددرون دليدده كمددن طعنددوهد 
 (.20:28) ترسوه ويتوبون عن جرموم الدل ا

هددده رسدددالة هددددا الرجدددي العهددديمد الدددل عددداش سدددي أيدددام صدددعبةد وعاصدددر 
هروس ا  اسيةد لكنه خدم بلمانةد وأعلن رسالة األ بواوفد ولمكع الرجاو  دام 

ا عالمين أنده   .شعبهد مستحار ا شخر المسي  أماموم ع نحن أيا  سلنتشج 
 .«ودال بال درة وال بال وةد بي بروحي  اي ر  الجن»

*** 
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 مالخي -47
 

  
 والحقو  اإللهية المناسبة

 
إن كنت أنا أب اا  فاأين كرامتاي؟ وإن كنات سايد ا  »

 «فأين هيبتي؟

مدخدي هددو الصددوت اثخيددر مددن األ للشددع  سددي العوددد ال ددديم؛ و ددد أتددت 
سنة ت ريب اد حتى جداو يوحندا المعمددان  500بعده سترة صمت استمرت لمدة 

 .ي عدك الطريق للمسي ل
الثدددداني عشددددر واثخيددددر بددددين أسددددفار اثنبيدددداو  السِّددددفرونبددددوة مدخددددي هددددي 

" مدكدي"ومعندى اسدمه . م. ق 530و د تنبل مدخدي حدوالي سدنة  . الصسار
دي مددن الدر  "رسدولي"أو  و ددد أرسدي األ مدخددي برسدالة للشددع د   .أل الم رس 

 .وعلى الشرور الموجودة بينوموب خوم سيوا على حالتوم الروحية الم نحط ةد 
 المحبة والعتاب

 :بدأ مدخي حديثه مذكد ا محبة األ للشع 
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ب ااَم أ ببتنااا؟ أ لاايا : وقلااتم. أ ببااتكم  قااال الاارب»

ا ليعقوب  يقاول الارب  وأ ببات يعقاوب  عيسو أخ 

 .«وأبغ ت عيسو

كيف أح  األ يع و   م ْن منا يعرف شيئ ا عن حياته المبكِّرةد وما هور 
 وا من غش وخدااد وال يتعج  من محبة األ له  سي

لكن اثعج  أن األ هناد وسي نواية العود ال ديمد وبعد كي ما هور من 
 ! يا للنعمة!! سشي من نسي يع و د يعلن ثبات محبته لوم

 :د ي دِّم لوم هدا اهعدن العهيمالسِّفربي و بي ختام 
ب لام ألني أناا الارب م أتغيار فاأنتم ياا بناي يعقاو»

 (.5:3)« تفنوا

لكن الر  بعينيه الفاحصتين يدر  الشدرور الموجدودة بيدنومد وال يمكدن أن 
 :يتسااى عنواد لدا س د وب خوم على اآلتي

 االبددن يكددرم أبدداهد »(: 20-5:2) ا تقااار اساامه والتهاااون بعبادتااه
ن كندت سديد اد . والعبد يكرم سيده سةن كنت أنا أب داد سدلين كرامتدي  وا 

 .…«سلين هيبتي 
 أمددا أندتم سِحدددت م عدن الطريددق »(: 2-5:8) ام دراذ بشاريعة الاارب

 .«وأعثرتم كثيرين بالشريعة

 (: 25-20:8) الغدر فاي العالقاات امجتماعياة والخياناة الزوجياة
 .…«لم نسدر الرجي بلخيه لتدنيس عود آبائنا »

 أ والكم اشتد ت »(: 24-23:3؛ 28:8) أقوال شريرة وكالم رديذ
د  اي   .…«الر علي 

 أ يسددل  اهنسددان »(: 28-8:3) التهاااون فااي العشااور والتقاادمات
 .…«األ  سةنكم سلبتموني
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 رّد فعل الشعب

كشف مدخي عن ردك سعي الشع د وما كانوا يردِّدونه سي  لوبومد أو سي 
 :أحاديثومد سي سلسلة من اث واي الصعبة التي  الوها

 «(.8:2)« ِبم  أحببتنا :  لتم 
 «(.5:2)« احت رنا اسم   ِبم  : ت ولون 

 «(.8:2)« ِبم  نجسنا  : ت ولون 

 «(.23:2)« ما هده المش ة :  لتم 

 «(.25:8)«  (ال ت  ب ي ت دماتنا)لمادا :  لتم 

 «(.28:8)«  (الر )ِبم  أتعبناه :  لتم 

 «(.8:3)«  (للر )بمادا نرجع :  لتم 

 «(.2:3)« ِبم  سلبنا  :  لتم 

 «(.23:3)« مادا  لنا علي  :  لتم 

هدي عندددما يرسددي الددر  كلمددة عتددا  أو تددوبيخ بواسددطة خد امدده المتكلمددين 
 بكلمتهد هي ن بلوا ونتاع أماموا  أم نحتجك ونجادي وتف د الكلمة تلثيرها 

هي سك رنا سي مشاعر أ  يعات  ابنه لسب  أخطاو يراها سيه  لكن االبن 
يحددزن  لدد  يجددادي ويجددادي ويددرس  االعتددراف بلخطائدده وتسييددر مسددارهد كددم 

 .هكدا  اي الر !! اث  
*** 

 موقف الرب واإلعالن األخير

 : خاطب مالخي فريقين من الشعب

o  سريق المعاندين المتكبكرين الددين أعلدن لودم  اداو الدر  عندد مجيئده
 (.2:5؛ 4:3)للدينونة 
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o   ؛ 22-25:3)وسريدددق اثت يددداو المتادددعين وأعلدددن لودددم مكاسدددلة الدددر
8:5.) 

عدددن العهدديم عددن مجدديو المخلددر ومددن سدديوي  أخيددر ا يعلددن مدخددي اه
 (.4:5 5؛ 2:3)الطريق أمامه 

ن سددي مخاستدده ت ددر  هددي سدديجدنا الددر  أمندداو لدده متمسددكين بكلمتدده عائشددي
 !عندما يلتي ثانية 
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ار -48  يوسف النج 
 

  
 

ه لكدن مدا أعمدق مدا نتعلكمد  .ما أ دي مدا جداو عنده سدي  صدة حيداة المسدي 
 .منه سي ما دكره الوحي

ن كدان  دد عداش س يدر ا لكندده  . دنده واحدد مدن أعهدم النداس علدى اثر  وا 
كان من أنبي النفوس وأشرسوا؛ ويكفدي أنده صدمد أمدام مو دف لدم يحدد  أبدد ا 

 .لسيره من الناسد وال يخطر أبد ا على الدهن البشرل
 يوسف وخلفيته

النجددار مددن نسددي داود ممددا د كددر سددي بشددارتي متددى ولو ددا نفوددم أن يوسددف 
 :ومن دراستنا نس  المسي  المدونتين سي متى ولو ا ندحه اآلتي  .المل 
متددى وهددو يكتدد  دلددى اليوددود عدداد بنسدد  المسددي  دلددى يوسددفد ثن  -2

المسي  ح س  ابن يوسف بالتبنيد ود ون سي السجدت منسوب ا دليده 
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بدددي سيودددا مدددن الدددروف -  وسدددي دات الو دددت يذكِّدددد متدددى أن العددددراو ح 
 .ال دس

ي  -8 لو ا كت  ل مم الدين ال يعنيوم ارتبداط يوسدف بالمسدي د لددا تحدو 
كددددان أب ددددا ( 25:2متددددى )لدددددا سددددةن يع ددددو   .لنسدددد  العدددددراو نفسددددوا

وكددددان ( 83:3لو ددددا )ليوسددددفد بينمددددا هددددالي هددددو أبددددو مددددريم العدددددراو 
خطي  االبنة يدعى ابن اد ومن هنا جاوت العبارة وهو على ما كان 

 (.83:3لو ا )هالي  يهن ابن يوسف ابن
مددن الواادد  أن يوسددف جدداو مددن سلسددلة سددليمان الملدد  ابددن داودد  -3

مددع  2  ددارن متددى)بينمددا جدداوت العدددراو مددن سلسددلة ناثددان ابددن داود 
 (.3 لو ا

 يوسف وُخلُقه

 :الَرُجل الفقير البار -1

كان يوسف نجار ا حسد  عدادة اليودود بادرورة تعلديم أوالدهدم حرسدة س دراو 
ويتاد  س دره العميدق مدن   .ود لكن واا  أنه كان س ير ا للسايدةكانوا أم أغنيا

 .«زوت يمام أو سرخ حمام»الت دمة التي   دِّمت بعد ميدد المسي  
نعم !! يتصور أن هدا الرجي الف ير جد ا كان هو الوار  لعرش داود نْ وم  

عددالم دن أسكدار األ تختلدف ك لكيدة  عددن أسكدار اهنسداند سددةن األ يختدار أدنيداو ال
 (.32-85:2 كورنثوس2)والمزدر  وغير الموجود ليبطي الموجود 
لددم يددلتي ر ك المجددد نفسدده دلددى عالمنددا  ولمددادا نتعجدد  مددن س ددر يوسددف  أ

سي أس ر صدورةد ح  دا هدده هدي نعمدة ربندا يسدوا المسدي  أنده مدن أجلندا است در 
هدددا الرجددي الف يددر  (. 2:2 كورنثددوس8)وهددو غنددي لكددي نسددتسني نحددن بف ددره 

ومددا أروا أن يتميكددز اهنسددان  . “مطيددع لوصددية األ”و“ مسددت يم”بددار ا أل  كددان
بخدوف األ والطاعدة لوصداياهد وأن يكدون مسدت يم ا ال يعدرف سدو  االسدت امة 

آه ما أحوجنا اآلن دلى مثي هذالو   .سي كدمه وأسعاله ومعامدتهد بد التواو
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 !!اثشخار
 :الَرُجل النبيل األخال  -2

 ف التجربة الم ركة التي تعر  لوا  كيف واجه يوس
لمااا كاناات مااريم أمااه مخطوبااة ليوسااف  قباال أن »

دت ُ بلى من الروح القادس فيوساف . يجتمعان ُوج 

ا  ولاام يشااأ أن يشااهرها  أراد  َرُجلُهااا إذ كااان بااار 

ا   (.22و 22:2 متى)« تخليتها سر 

طيبتده يا لوا من تجربة صعبة تواجه رجد  ت ي ا بار ا  سكيف يكدون حبدي خ
من الروف ال دس  وكيدف يكدون االبدن الددل سديولد هدو ابدن العلدي  بدد شد  
أن يوسف سدمع ال صدة مدن مدريم ودخدي سدي صدراا رهيد د وممدا زاد حيرتده 
أندده يريددد أن يتصددرف باسددت امة خااددع ا لشددريعة األ لكنددهد سددي دات الو دددت 

مودا؛ يعرف طوارة خطيبتهد وهو بد ش  يحبوا ويحنو عليوداد ويريدد أن يرح
سكيددف يوسِّددق بددين اسددت امته ومحبتدده لودداد وبددين كوندده بددار اد ورغبتدده أن يكددون 

ا تجاهوا   !رحيم 
اد الدل بمجرد أن  وهناد ما أبعد الفارق بينه وبين يوودا ابن يع و د  ديم 
دا وحر وداد مدع أنده هدو نفسده  عرف أن كنكتده ثامدار زندت أمدر بةخراجودا خارج 

 !!كان الجاني
ن بار ا لم يشل أن يشورهاد أل يعلن أمرها على الم د أما يوسف س نه كا
 .لكن أراد تخليتوا سر ا

الخطبة عند اليودودل أشدبه بدالزواتد ال يب دى سيده سدو  الممارسدة الفعليدة 
ولددددا سالخطيبدددان يصدددبحان أمدددام األ والنددداس زوجددديند وأيكدددة  . سدددي يدددوم الِ دددران

 .مخالفة لودا العود تحكمه  واعد الحياة الزوجية
هدددو  : هسمممب ع  ا ع: كدددان أمدددام يوسدددف سدددبيدن للدددتخلر مدددن العددددراوو 

السبيي العلني؛ والدل سيه يتخلكر منوا كلكيدة د مدع مدا سيده مدن تشدوير رهيد  
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هدددو السدددبيي    هسمممب ع   خممم   .بمركزهدددا وسدددمعتواد سيعطيودددا كتدددا  طددددق
سدي وهدو   .السرل؛ دد يخليوا من الرابطة الزوجية سرما أمام اثنين من الشوود

هددده الحالددة ال يتوموددا بددنفس التومددةد كمددا سددي الحالددة اثولددىد بددي هددو أصددد  
 .مبني على الكراهية

ودخددي يوسددف سددي صددراا رهيدد  بددين رغبتدده سددي التصددرف باسددت امة  دددام 
 .األد ومشاعر  لبه المليو بالسماحة والر كة والحنان

 :َرُجل التفكير والتأني والصلوات -3

ألماور  إذا ماالك الارب فيما هو متفكر في هاذه ا»

 .«...قد ظهر له في  لم قائال  

أيدددامد أم أسددددابيعد أم : ال نددددرل كدددم مددددن الو دددت ماددددى وهدددو سدددي حيرتدددده
شوور  لكنه علدى كدي حداي لدم يكدن منددسع ا سدي اتخداد  درارهد بدي مدزت تفكيدره 

ولم تده  صلواته عبث اد وجاو المدد  دليده وكشدف لده  . وانتهاره بالصلوات
 .مالح ي ة سي حل

ددا تكدددون دواسعندددا م خلصددة  ددددام الدددر  ونتموددي سدددي اتخددداد  أال نددتعلم أنددده لمك
ال ددرارات وال نتسددرا سددي أحكددام  اسددية علددى السيددرد ونكثددر مددن الصددلواتد لددن 

للخطلد ولن يتلخر عليناد بي ال بد أنه سيرشددنا بوادوف شدديدد  يتركنا الر 
ي  ل نددا دلددى راحددةد و . ولدده سددي هدددا طر دده الكثيددرة خوسنددا دلددى أمددند دندده سدديحوك

 .وشككنا دلى ي يند وحزننا دلى سرف عهيم
 يوسف ودوره

فلمااا اسااتيقظ يوسااف ماان النااوم فعاال كمااا أمااره »

 .«مالك الرب  وأخذ امرأته

تميكدز يوسدف بالطاعددة الدائمدة لصددوت الدر د س ددد ادمك العدددراو مدريم دليدده 
 وأكرمدده الدددر  بددلن أعطددداه أروا اهعدنددات عدددن . بندداو  علددى أمدددر الددر  لددده

ر شددددعبه مددددن الطفددددي المولددددودد سكددددان عليدددده أن ي سددددميه يسددددوا الدددددل سدددديخلِّ 
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اد وبالتالي سةن  خطاياهم؛ ثم أدر  أن المولود هو عمانوئيي الم تنبل عنه  ديم 
دا ا ومربيده كدان هدو حاادن المسدي   . مريم هدي تلد  العددراو المتنبدل عنودا أيا 

  ثصددحا  ال صددور و ددد سدداز بيتدده الف يددر بودددا الشددرف الرسيددع الدددل لددم ي مددن”
 .كما  اي أحدهم“ سي اثر 

ثم بعد دل  تحر  دلى مصر بناو  على أمر الر د وعاد منودا بنداو  علدى 
ا  .أمر الر  أيا 

اد وأن ي دوم أن يعتندي بالمسدي  : ل د أدر  يوسف الشرف العهيم الددل نالده
وال نددددرل كدددم مدددن الو دددت  اددداه يوسدددف مدددع المسدددي د دد ال .  ثلددده بددددور ا
نه بعد االثنتي عشر سنة اثولى من حياة الر ؛ لكنندا نعلدم أنده  دام نسمع ع

 .بدوره نحوه كلساي وأروا ما يكون الدور
ال س ط بلن المسي  ن س  دليه سي السجدت الرسميةد بي أنده  دوكاسله األ

 .هو ن س  دلى ر  المجد سي السجي الخالدد الكتا  الم دس
*** 
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 أندراوس -49
 

  
 

هي تعلم م ْن هو أوي م ْن ت ابي مع الر  يسوا وتبعه من التدميد االثني 
 عشر 
 :د ونريد اآلن أن نل ي الاوو على بع  من جوان  حياتهأ،د   سدنه 

 كيف تعّرف بالمسيح؟

يددد سل ددد كددان أصددد  مددن تدم( 50-34:2يوحنددا )دنوددا  صددة شدديك ة للسايددة 
يوحنددا المعمدددان الم دزمددين لددهد وسددمع مندده سددي دحددد  المددرات كلمددات  ليلددة 

هده العبارة أثركت سيه للساية حتدى أنودا  -« هودا حمي األ»جد ا عن المسي  
ددا تلميدددد علِّ جعلتدده يتددر  م   مددده يوحنددا المعمدددان ويتبدددع يسددواد وكددان معددده أيا 

: مدادا تطلبدان  أجابداه: التفت يسوا ونهر التلميدين يتبعانه  اي لومدا . آخر
سددهبا  . تعاليدا وانهدرا: س داي لومدا يسدوا  .يا معلم نريد أن نعرف أين تمكد 

 .ومكثا عنده طوي اليوم
دد ا ل ددد أتددى أندددراوس للمسددي  عددن طريددق كلمددات  ليلددة سددمعوا مددن يوحنددا 

 .المعمدان ومن تل  اللحهة سصاعد ا صار تلميد ا للمسي 
 د‘‘ال دول’’أو  ‘‘دا رجولة’’أو  ‘‘وًق  جالً   ’’: يعني« أندراوس»واالسم 

وكدددان اسدددم ا علدددى م سدددم ىد س دددد هودددرت سدددي حياتددده الرجولدددة الح ي يدددة وال دددوة 
وهنا يدا  . سل د كان شجاع ا وم دام ا سي اهتيان بالنفوس للمسي  . الصحيحة
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 صدي ي تهور الشجاعة الح ي يةد سوي ليستد كما يهن كثير مدن الشدبا د 
ال الصدددددوت العدددددالي وال االشدددددترا  سدددددي رياادددددة الم دكمدددددة  دددددوة العاددددددت و 

والكاراتيدده وال ال دددرة الخاصدددة للدددساا عددن الدددنفس أو الوجددوم علددى اآلخدددريند 
هددده ل سددف م دداييس الرجولددة والشددجاعة عنددد كثيددر مددن الشددبا د لكددن لدديس 

 .عند األ
م مدددن كدددي منودددا ويسدددجي لندددا دنجيدددي يوحندددا ثدثدددة موا دددف ثنددددراوس ندددتعل  

 :هامة دروس ا
 أندراوس وأخوه سمعان -1

ا ماان » كااان أناادراوس أخااو ساامعان بطاارس وا ااد 

هاذا وجاد أوم   .امثنين اللاذين سامعا يو ناا وتبعااه

قاااد وجااادنا مسااايّا الاااذي : أخااااه سااامعان  فقاااال لاااه

يو نااا )« فجاااذ بااه إلااى يسااوع. المساايح: تفساايره

 (.52و 50:2

س دد . عهديم عليدهكان للو ت الدل  ااه أنددراوس مدع الدر  يسدوا تدلثير 
: وكلندددده راف يددددردد سددددي أعمدددداق نفسدددده . ا تنددددع وآمددددن أن يسددددوا هددددو المسددددي 

كان ا تناعه عمي  دا حتدى أنده بمجدرد أن ت ابدي مدع أخيده   .«وجدت المسي »
لدو كاندت  .  د وجدنا مسيكا أل المسي د وجداو بده دلدى يسدوا: سمعان  اي له

ا استطاا أن يلتي   .به دلى المسي كلماته مع أخيه غير م  نعة ل م 
هددي أنددت م  تنددع بعهمددة المسددي   هددي اختبددرت  صييدي   الشيياب ا،يي من   

خدصدده وتحريددره لدد  مددن خطايددا   هددي تمتكعددت ب وتدده التددي تمنحدد  الن صددرة 
على الخطية  هي هو ي شبع احتياجات   هي أندت سخدور بانتمائد  دليده  هدي 

 حديث  عنه مع أصد ائ  مذثر 
المسي   وكدم نفس دا أتيدت بودا دليده  راجدع ت ر  كم نفس ا تحدثت معوا عن 

 .نفس  لئد تكون شوادت  عنه غير سعكالة
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منددا أن نبددأ بل اربنددا أوال  والددر  وهدو يعلِّ  . ل دد بدددأ أنددراوس بلخيدده سددمعان
ا لى أهل  واخبرهم كم صنع الر  ب  »: يريد منا هدا دائم  اده  دلى بيت  وا 

هيمددةد سل ددد أتددى بسددمعان وكددم كانددت نتيجددة كلمددات أندددراوس ع  .«ورحمدد 
ا كنا عرسنا بطرس  .بطرس أخيه ولوال أندراوس ل م 

 أندراوس والغالم الصغير -2

قااال لااه وا ااد ماان تالميااذه  وهااو أناادراوس أخااو »

خمساااة أرغفاااة  ههناااا غاااالم معااا: سااامعان بطااارس

« شااعير وساامكتان

 (.2و 2:5يو نا )

سدددي حادثدددة دشدددباا الجمددددوا 
امددددددتحن الدددددددر  يسددددددوا تلميدددددددده 

كيفيددددددددة تجويددددددددز سيلددددددددبس عددددددددن 
دددددا لوددددددا الجمدددددع الكثيددددددرد  طعام 
وسدد ط سيلددبس سددي االمتحددان دد 
نهدددر لإمكانيدددات والحسددداباتد 

ال يكفدديوم خبددز »: و دداي ليسددوا
بمئتدددي ديندددار ليلخدددد كدددي واحدددد 

د أما أندراوس سل د كانت عينده مفتوحدةد سدرأ  السددم الددل «منوم شيئ ا يسير ا
ر مدا بددين يددل السددمد كمددا لددم يحت د . معده الخمسدة أرغفددة شدعير والسدمكتان

أنه لم يتردد بي كان حاسم ا سي اتخاد ال رارد سلخبر يسوا وأتى بدالسدم دليده 
وعددن طريددق اثرغفددة والسددمكتين صددنع الددر  يسددوا هددده المعجددزة العهيمددةد 

 .وشبعت اآلالف
م من هددا يدا أصدد ائي أال  نحت در مدا بدين أيددينا وال مدا بدين أيددل أال نتعل  
ن نددلتي بال ليددي الدددل عندددنا دلددى الددر   ربمددا صددحتنا أو و تنددا أو دخوتندداد وأ

ال دروش ال ليلددة أو الموهبددة الصددسيرة أو المعرسدة الكتابيددة البسدديطةد لنددلِت بوددا 



 853 

 .دلى الر د وسيعمي هو بوا أمور ا عهيمة لمجد اسمه وسائدة اآلخرين
 (.82و 80:28يوحنا ) أندراوس واليونانيون -3

 دد دهبدوا ثورشدليم سدي العيدد لت دديم السدجود وسدمعوا كان أ نداس يوندانيون 
عن يسوا واشتا وا جد ا لرذياه وعبكروا عن رغبدتوم دلدى سيلدبس ليكدون واسدطة 

ولكددن سيلددبس تحددوي دلددى أندددراوس لي ددوم بالمومددةد وهكدددا تددم . التعددارف بيددنوم
 .الل او

ل ددد عددرف أندددراوس كيددف يكددون ودود ا  ريب ددا مددن الندداسد وكيددف يكسدد  
ددا أن يسددوا ال ينددزعج مددن أحددد وال يددركد طالب دداد بددي  لبدده صدددا ت وم وعددرف أيا 

 :دائم ا مفتوف للجميع سلتى بالكثيرين دليه
 أتى بالكبار والصغار    

 أتى باليهود واألمم    

 أتى باألفراد والجماعات            

 أتى بالقريبين والبعيدين                

 !!  ن نكون مثي أندراوسد رجاال  ح  اهي تشو نا أ..  أصدقائ  األحباء
*** 
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 فهرسال
 4 ……………… اخنوخ
 2 ……………… قايني
 23 ……………… عيسو

 28 ……………… يعقوب
 82 ……………… يوسف
 84 ……………… موسى
 32 ……………… يشوع
 32 ……………… كالب

 53 ……………… جدعون
 52 ……………… بن قنازُعثنئيل 
 43 ……………… مششون
 42 ……………… راعوث
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 58 ……………… حنة
 82 ……………… صموئيل
 88 ……………… بن قنازشاول 
 28 ……………… يوناثان

 20 ……………… داود
 25 ……………… سليمان
 208 ……………… سبأملكة 
 202 ……………… رحبعام
 225 ……………… املسبيةالفتاة 

 222 ……………… آسا
 285 ……………… يهوشافاط

 282 ……………… يوشيا
 235 ……………… عزيا
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 250 ……………… حزقيا
 255 ……………… عزرا

 252 ……………… حنميا
 248 ……………… زربابل بن شألتيئيل

 245 ……………… استري
 252 ……………… اشعياء

 254 ……………… ارميا
 252 ……………… حزقيال
 288 ……………… دانيال
 282 ……………… الثالثةالفتية 

 228 ……………… النىبهوشع 
 224 ……………… يوئيل

 222 ……………… عاموس
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 223 ……………… عوبديا
 228 ……………… يونان
 804 ……………… النىبميخا 
 802 ……………… ناحوم

 823 ……………… حبقوق
 822 ……………… صفنيا
 883 ……………… حجى
 888 ……………… زكريا

 832 ……………… مالخى
 834 ……………… النجاريوسف 
 850 ……………… اندراوس

 
 


