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تمهيد

ــذا  ــا ه ــد كتبن ــار، فق ــاس يف اإلعتب ــن الن ــنْي ِم ــع نوَع ــاب، نض ــذا الكت يف ه
الكتــاب ملُســاعدة قــرَّاء اللغــة العربيــة وملســاعدة أيًضــا األشــخاص الذيــن بــدؤوا 
س، لــذا اســتخدمنا لغــة عربيــة بســيطة، واخرتنــا  ــو يف قــراءة الكتــاب املُقــدَّ للتَّ
ــة  ــامت اللغ ــن كل ــيٍة م ــٍة أساس ــوى 2400 كلم ــم س ــة ال تض ــن قامئ ــا م كلامتن
العربيــة. وعنــد احتياجنــا إىل اســتخدام كلمــة ال توجــد يف تلــك القامئــة وضعنــا 
عالمــة مثــل هــذه )*( بجانبهــا، ثــّم وضعنــا قامئــة كلــامت يف نهايــة الكتــاب، وكل 
الكلــامت التــي بجانبهــا عالمــة )*( موجــودة يف تلــك القامئــة، ثــّم كتبنــا مالحظــة 
قصــرة حــول معنــى كل كلمــٍة مــن هــذه الكلــامت، وســتجد جميــع الشــخصيات 

وكل األماكــن املذكــورة يف هــذا الكتــاب يف تلــك القامئــة مــن الكلــامت أيًضــا.
ــا يف  ــة هــي خامــس أكــر اللغــات تحدثً يف الوقــت الحــايل، اللغــة العربي
ث بهــا أكــر مــن 422 مليــون شــخص يف جميــع أنحــاء العــامل.  العــامل. ويتحــدَّ
واألكــر مــن ذلــك أن النــاس مــن جميــع أنحــاء العــامل يتعلمــون اللغــة العربية.
فضــاًل عــن ذلــك، فقــد كتبنــا هــذا الدليــل ملســاعدة كل مــن ابتــدأ حديثــاً 
س هــو أهــم كتــاب  س. نحــن نؤمــن أن الكتــاب املُقــدَّ يف قــراءة الكتــاب املُقــدَّ
كُِتــب عــى اإلطــالق، لذلــك نــوّد أن أكــر عــدد ممكــن ِمــن النــاس يتمّكنــوا 
ــن يُجيــب هــذا  ــه وفهمــه، وهــذا الدليــل سيســاعدهم يف ذلــك. ل مــن قراءت
س، لكنــه  ــدَّ الدليــل عــن كل ســؤال قــد يطرحــه القــارىء حــول الكتــاب املُق
سيُســاعد عــى البَــدء بدايــة جيّــدة وعــى تكويــن فكــرة صحيحــة عــن كيفيّــة 
س مــع بعضهــا البعــض. ســيعرض هــذا  توافُــق نصــوص وأســفار الكتــاب املُقــدَّ
الدليــل الشــخصيات التــي وردت يف كل ِســفر، وســيُخر القــارئ عــاّم ُيكــن أن 

س ســفراً تلــو اآلخــر. يتوقّعــه ويجــده خــالل قراءتــه للكتــاب املُقــدَّ
س وفهــم مــا  نأمــل أن يُســاعدك هــذا الدليــل عــى قــراءة الكتــاب املُقــدَّ
ث عنــه  تقــرأه، ونأمــل أيًضــا يف أثنــاء قراءتــك أن تتقابـَـل مــع اللــه الــذي يتحــدَّ
ــاعدك  ــل أن يُس س، ونأم ــدَّ ــاب املُق ــه الكت ــد إل س، فنحــن نعب ــدَّ ــاب املُق الكت

كتابنــا الصغــر هــذا عــى أن تُعبــده أنــت أيًضــا.
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إهداء

م هــذا الكتــاب وكُلِّ رجــاء أن يبــارك اللــه ويكــرّم األشــخاص الذيــن  أُقــدِّ
ســاعدوين يف كتابتــه.

س، وســاعدين شــغفه للكتــاب  ي ليالنــد ويــر يُحــّب الكتــاب املُقــدَّ كان َجــدِّ
ــا  ــن 40 عاًم ــا، وعــى مــدار أكــر ِم ــا أيًض ــاب أن س أن أُحــّب هــذا الكت ــدَّ املُق
ــف  ــلوكها كي ــالل س ــن خ ــتور ِم ــس( كاس ــون )بارك ــي يل ج ــرت يل زوجت أظه
ــاعدين  ــة، وس ــاة اليومي س يف الحي ــدَّ ــاب املُق ــه الكت ــا يُعلِّم ــق م ــن تطبي ُيك
مــت كُتبــه  س، كــام قدَّ ــم الكتــاب املُقــدَّ الروفيســور جــون ســيلهامر عــى فَْه
ــاب. ــه إىل العهــد القديــم مســاعدة كبــرة يل عندمــا كتبــت هــذا الكت ونظرت

ــا إىل أليســون ســراج املســؤولة عــن خدمــات »أليســون  ــه شــكرًا خاصًّ أُوجِّ
ســراج التحريريــة«، فقــد كانــت خرتهــا واهتاممهــا موضــع تقديــر عميــق يف 
ــاب.  ــذا الكت ــدة له ــة املخطوطــات العدي ــادة كتاب ــى إع ــا ع ــا مًع ــاء عملن أثن
م أيًضــا الشــكر إىل جاســون تشــيتم املســؤول عــن رشكــة »جاســون تشــيتم  أُقــدِّ
ــم  صمَّ فقــد   ،)www.jasonchittum.com( التوضيحيــة«  الرســوم  لتصميــم 
س« وغالفــه أيًضــا،  جيســون صفحــات كتــاب »دليــل القــارئ إىل الكتــاب املُقــدَّ
ــا  ــاعدت دقَّته ــي س ــس الت ــن ســرتود بارك ــا إىل كاثري ــود أيًض ــكر يع وكُّل الش

وعينهــا الفاحصــة التــي تهتــّم بالتفاصيــل عــى إعــداد الكتــاب للنــر.





ُمقدِّمة
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ُمقدِّمة

ــت إىل مــكان مل تطــأه  ــًدا؟ هــل ذهب ــا بعي ــك أن ُزرَت مكانً هــل ســبق ل
قدمــاك ِمــن قبــل؟ رحلــة ِمــن هــذا القبيــل قــد تكــون ممتعــة، لكــن يكــن 
أن تكــون مخيفــة أيًضــا، فقــد تضــّل الطريــق ألنــك ال تعــرف وجهتــك، وهــذا 
صحيــح خاصــة إذا مل يســتِطع أحــد مســاعدتك. أفضــل طريقــة لزيــارة مــكان 
ــن األفضــل إن كان  ــكان، وســيكون م ــذا امل ــل له ــك دلي ــد أن يكــون مع جدي

ــا يُرشــدك يف الطريــق الــذي تســلكه. هــذا الدليــل صديًق
ــن أن  ــل يشء يك ــإن أفض ــٌل ف ــك دلي ــن مع ــان، إذا مل يُك ــض األحي يف بع
تحتفــظ بــه هــو خريطــة، وأنــواع الخرائــط مختلفــة وعديــدة. بعــض الخرائــط 
ــف  ــنيِّ كل منعط ــال وتب ــول الجب ــدى ط ــر م ــد تُظه ــل وق ــر كل التفاصي تُظه
وجــر عــى طــول الطريــق، لكــن توجــد أيًضــا أنــواع أخــرى مــن الخرائــط، 
فقــد يرســم لــك أحــد األصدقــاء خريطــة عــى قطعــة صغــرة مــن الــورق، قــد 
ــة  ــات كافي ــتُعطيك معلوم ــا س ــل لكنَّه ــة كل التفاصي ــذه الخريط ــر ه ال تُظه
تُســاعدك وتُرشــدك إىل الطريــق الصحيــح، وُيكــن أن تُســاعدك عــى العــودة 

ــق. ــت الطري ــح إذا ضلل ــق الصحي إىل الطري

ــد  ــي ق ــة الت ــل الخريط ــك مث ــه يف ذل ــة مثل ــة خريط ــاب مبثاب ــذا الكت ه
يرســمها أحــد األصدقــاء عــى قطعــة صغــرة مــن الــورق. إنّــه مبثابــة 
س. رمبــا لــن يُخــرك كل يشء  »خريطــة« ملســاعدتك عــى فَْهــم الكتــاب املُقــدَّ
لكنــه سيُســاعدك ويُرشــدك حتــى تجــد طريقــك الصحيــح بينــام تقــرأ الكتــاب 

ــو اآلخــر. س ســفرًا تل ــدَّ املُق
ن مــن العديــد مــن الكتــب )األســفار(  س هــو كتــاب كبــر يتكــوَّ الكتــاب املُقــدَّ
الصغــرة. رمبــا ترغــب يف إلقــاء نظــرة عــى هــذه الخريطــة قبــل البَــدء يف قــراءة 
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ــن  ــث ع ــى البح ــة ع ــاعدك الخريط س. ستُس ــدَّ ــاب املُق ــن الكت ــد م ــفر جدي س
ــة يف كل ســفر وستُســاعدك وترشــدك حتــى تواصــل  الشــخصيات واألماكــن املهمَّ
القــراءة. وعنــد اإلنتهــاء مــن جــزٍء مــا ِمــن هــذا الكتــاب ُيكنك بعــد ذلــك اإلنتقال 
س بأكملــه الــذي  إىل الجــزء التــايل، وبذلــك رسعــان مــا تكــون قــرأت الكتــاب املُقــدَّ

يــدور حــول مــاذا فعــل اللــه ألجــل خالصنــا مــن خــالل الــرب يســوع املســيح.
هــذا الدليــل الــذي بــني يديــك هــو مبثابــة نقطــة بدايــة. فبعــد أن تقــرأ 
س بأكملــه ســيتوفَّر لــك وقــت لقراءتــه مــرَّة أخــرى، ويف املــرة  الكتــاب املُقــدَّ
ــاب  ــا الكت ــرأ فيه ــدة تق ــرٍَّة جدي ــع، يف كل م ــر. يف الواق ــتتعلَّم أك ــة س التالي

ــدة.  ــوًرا جدي ــه أم ــّدس، ســتفهم في املق
يف بعــض األحيــان، سيســتخدم هــذا الدليــل كلــامٍت أو نصوًصــا مقتبَســة 
س، وســتكون هــذه األقــوال داخل عالمــات تنصيص  مبــارشًة ِمــن الكتــاب املُقــدَّ
ــح لــك مــكان وجــود هــذه الكلــامت يف  ــاهد الــذي يُوضِّ وبجانبهــا ســتجد الشَّ
س الــذي  س، وســيذكُر كّل شــاهٍد إســم الّســفر يف الكتــاب املُقــدَّ كتابــك املُقــدَّ
تــأيت منــه هــذه الكلــامت، ثــم يُتَّبــع بأرقــام، وهــذه األرقــام قــد تبــدو هكــذا: 
)2: 3(. تُخــرك هــذه األرقــام عــن املــكان الــذي تجــد فيــه هــذه الكلــامت يف 
د األصحــاح، والرقــم  س، فالرقــم األوَّل يُحــدِّ د ِمــن الكتــاب املُقــدَّ الّســفر املُحــدَّ

الثــاين يُخــرك عــن رقــم اآليــة يف هــذا األصحــاح. 

س، والرقــم »2« هــو  »تكويــن« هــو إســم ِســفر مــن أســفار الكتــاب املُقــدَّ
ــا الرقــم »3« هــو رقم اآليــة يف هــذا األصحاح. رقــم األصحــاح يف هــذا الّســفر، أمَّ

ــك ســتجد هــذا  ــي أن ــن 2: 3( يعن ــال، )تكوي عــى ســبيل املث
الّنــص يف ِســفر التكويــن، األصحــاح الثــاين واآليــة الثالثــة. 
ســة املطبوعــة هــذه الطريقــة  يســتخدم معظــم الكتــب املُقدَّ

س. ــدَّ ــاب املُق ــصٍّ يف الكت ــن تجــد أّي ن ــك أي ــر ل لتُظه

23ت�كوي�ن 



13

 

س حتــى تُعرِّفــك بــه  تحتــوي عــى بعــض املعلومــات عــن الكتــاب املُقــدَّ
ــح  س، وتُبــنيِّ لــك ِمــن أيــن جــاء، وتُوضِّ ومبــا يــدور حولــه الكتــاب املُقــدَّ

لــك ســبب أهّميّتــِه العظمــى.

هــذا أطــول جــزء يف الدليــل إذ يقــّدم معلومــات عــن كل ِســفر يف الكتاب 
س. س، متنــاوالّ كل ســفر حســب ترتيبــه الــوارد يف الكتــاب املُقدَّ املُقــدَّ

الجــزء الثالــث هــو قامئــة الكلــامت، وتحتــوي هــذه القامئــة عــى كلــامت 
ُمســتخَدَمة يف هــذا الدليــل قــد ال تعرفهــا، وتُعــّد هــذه القامئــة يف غايــة 
األهميــة. ســتجد هــذه العالمــة )*( بجانــب كلــامت معيّنــة، وتعنــي هذه 
العالمــة أن الكلمــة موجــودة يف قامئــة الكلــامت يف الجــزء الخلفــي مــن 
ــرة  ــة للم ــر الكلم ــام تُذكَ ــة )*( حين ــذه العالم ــرتى ه ــاب. س ــذا الكت ه
األوىل يف أّي فصــل. ومتــّدك القامئــة مبعنــى كل كلمــة حتــى تتمكَّــن ِمــن 
ــن  ــد م ــم العدي ــاعدك أيضــا عــى فَْه ــا عــى أفضــل نحــو، وستُس فهمه
ــع الشــخصيات  ــا أّن جمي س. ســتجد أيًض ــدَّ ــاب املُق املوضوعــات يف الكت

واألماكــن املذكــورة يف هــذا الدليــل موجــودة يف هــذه القامئــة.

واآلن، هل أنت ُمستعّد لقراءة الكتاب الُمقدَّس؟
س. قبل أن تبدأ، دعنا نذكر بعض األمور عن الكتاب املُقدَّ

كتاب »دليل القارئ إلى الكتاب الُمقدَّس« 
يحتوي على ثالثة أقسام

1

2

3

 الُمقدِّمة

الكتاب الُمقدَّس

قائمة الكلمات





1

2

3

15

الُمقدِّمة
ل الفصل األوَّ

ما هو الكتاب الُمقدَّس؟

س يُشــبه أي كتــاب آخــر يف نــواٍح  س؟ الكتــاب املُقــدَّ مــا هــو الكتــاب املُقــدَّ
كثــرة، لكنــه يف نــواٍح أخــرى يختلــف عــن أي كتــاب آخــر إذ ليــس لــه مــن 

س عــن غــره مــن الكتــب بعــدة طــرٍق. مثيــل. يختلــف الكتــاب املُقــدَّ

ــدة  ــن ع ــوَّن م ــد يتك ــاب واح ــو كت س ه ــدَّ ــاب املُق أواًل: الكت
س«، لذلــك  أجــزاء. وتُعــرَف هــذه األجــزاء »بأســفار الكتــاب املُقــدَّ
ــد  ــف مــن العدي ــه يتألَّ ــاب واحــد لكّن س هــو كت ــدَّ ــاب املُق فالكت

ــب أو األســفار. مــن الكت

ــفار املوجــودة يف  ــن شــخص واحــد األس ــر م ــَب أك ــا: كَتَ ثانيً
س، وهــؤالء األشــخاص مختلفــون وقــد جــاؤوا مــن  الكتــاب املُقــدَّ
أماكــَن عديــدة ومختلفــة، وكتبــوا هــذه األســفار عــى مــدى قــرون 
عديــدة. بعضهــم كتــب ســفرًا واحــًدا فقــط والبعــض اآلخــر كتــب 
ــًدا مثــل  ــاب فبعضهــم نعرفــه جي ــا عــن الُكتّ ــفر. أمَّ أكــر مــن ِس
ــال  ــؤالء الرج ــس*، وه ــزرا* وبول ــليامن* وع ــوىس* وداود* وس م
س، وكثــٌر ِمــن  الخمســة كتبــوا العديــد مــن أســفار الكتــاب املُقــدَّ
ــاك بعــض  س تــدور حولهــم. لكــن هن ــدَّ ــاب املُق القصــص يف الكت
ــًدا َمــن كتبهــا لكــن ال ُيكننــا  األســفار التــي ُيكننــا أن نخّمــن جيّ

الجــزم بذلــك.

س ليســت متامثلــة، فبعــض  ثالثًــا: أســفار الكتــاب املُقــدَّ
ــة والبعــض اآلخــر قصــر بحجــم رســالة شــخصية.  األســفار طويل
بعــض األســفار تحــيك عــن تاريــخ العــامل وعــن شــعب اللــه عــى 
وجــه الخصــوص، وبعضهــا كتــب تريعيــة. بعضهــا األســفار تضــّم 
قصائــد وأغــاين، وبعضهــا عبــارة عــن رســائل كتبهــا أحــد الرجــال 
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ههــا إىل مجموعــة مــن النــاس. هــذا مــا  الذيــن تبعــوا يســوع ووجَّ
س ممتًعــا للغايــة ألنّــه يحتــوي عــى أنــواع  يجعــل الكتــاب املُقــدَّ

عديــدة ومختلفــة مــن الكتابــة.

ــاً، وهــو  ــيئًا خاّص س ستكتشــف ش ــدَّ ــاب املُق ــراءة الكت ــدأ يف ق ــا تب عندم
ــن  ــك نح ــوه، لذل ــا كتب ــوا كل م ــاب مل يرح ــيطًا. فالُكتَّ ــا بس ــس كتابً ــه لي أن
بحاجــٍة إىل اكتشــاف كل مــا نســتطيع اكتشــافه عــن كل كاتــٍب، ومعرفــة متــى 
كتبــوا ولَِمــن كتبــوا هــذه األســفار. يف ذات الوقــت، لنتذكَّــر أن كُتَّــاب الكتــاب 
س أرادوا أن يفهــم القــارىء رســالتهم، لــذا كانــوا واضحــني وعرفــوا أن مــا  املُقــدَّ
يكتبونــه يف غايــة األهميَّــة. لقــد أرادوا أن يفهــم الجميــع أقوالهــم وأن يتذكَّــر 

النــاس هــذه الكلــامت لفــرتة طويلــة قادمــة.
إننــا أيضــا ُمتأكِّــدون بــأنَّ اللــه يــوّد مّنــا أن نفهــم مــا هــو مكتــوب، وهــذا 
هــو الســبب الــذي جعلــه يقــود الُكتّــاب أثنــاء تدوينهــم لــكل األســفار. وهــو 
س  تعــاىل يُســاعدنا يف أثنــاء قراءتنــا اليــوم، وهــذا أكــر فــارق بــني الكتــاب املُقدَّ
س ليــس ُمجــرّد كلــامت كتبهــا بعــض  وجميــع الُكتــب األخــرى، فالكتــاب املُقــدَّ

الرّجــال بــل هــو »كلمــة اللــه«.
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الُمقدِّمة
الفصل الثَّاني

الكتاب الُمقدَّس هو كلمة اهلل

س* الكتــب األخــرى بطــرٍق كثــرة، لكنــه ال يُشــبه أي  يُشــبه الكتــاب املُقــدَّ
كتــاب آخــر مــن ناحيــة واحــدة وهــو أنـّـه »كلمــة اللــه«.

س هــو كلمــة اللــه؟ نعنــي بذلــك أّن  مــا املقصــود بقــول إّن الكتــاب املُقــدَّ
س هــو إعــالن* مــن اللــه، واملقصــود بذلــك أّن كلــامت الكتــاب  الكتــاب املُقــدَّ
ــامت هــي  ــذه الكل ــه نفســه، فه ــن الل ــا رســالًة ِم ــا بصفته ــأيت إلين س ت ــدَّ املُق
ــالل  ــن خ ــوى م ــا س ــن معرفته ــن ِم ــا مل نتمكَّ ــور لن ــالن أم ــه إلع ــة الل طريق

إعالنهــا هــو لنــا.
اللــه لديــه طــرق عديــدة إلعــالن أمــور لنــا عــن نفســه. فعندمــا خلــق كل 
يشء تــرك عــدة عالمــات يف خليقتــه* حتــى تُخرنــا عنــه. مــن خــالل خليقتــه 
ُيكننــا معرفــة أنــه يتَّســم بقــوة كبــرة، وأنــه يف غايــة الحكمــة، وأنــه يحــّب 
النظــام والجــامل. كل هــذا ُيكننــا معرفتــه عــن اللــه مــن مجــرّد التأّمــل بــكل 

مــا خلــق.
ــذا  ــان، له ــه بالعي ــن الل ــا ع ــن معرفته ــرة ال ُيك ــياء كث ــاك أش ــن هن لك
س ألنَّــه فيــه يُعلِــن عــن أمــوٍر لن نســتطيع  الســبب أعطانــا اللــه الكتــاب املُقــدَّ
ــا، ومــا  ــه، وملــاذا خلقن ــن هــو الل ــا عــن َم س يُخرن ــدَّ ــاب املُق معرفتهــا. فالكت
ــه كل يشء إىل  ــا كيــف ســيُعيد الل ــا أيًض ــم، ويُخرن ــاب العالَ ــذي انت الخطــأ ال
نصابــه الصحيــح مــرَّة أخــرى يف يــوٍم ِمــن األيــام. مل نكــن لنتمّكــن مــن معرفــة 
هــذه األمــور إال مــن خــالل اختيــار اللــه أن يُعلنهــا لنــا، وقــد اختــار اللــه أن 
س ملــا  س. لــو مل يُعِطنــا اللــه الكتــاب املُقــدَّ يُعلــن لنــا ذلــك يف الكتــاب املُقــدَّ

اســتطعنا أن نعــرف عنــه وعــن ابنــه الــرب يســوع*.
س عــن هــذه األمــور؟ يســتخدم الكتــاب  كيــف يُعلــن لنــا الكتــاب املُقــدَّ
ــب األخــرى  ــل الكت ــامت وُجمــل مث ــه كل ــاب ب ــه كت ــامت. إنّ س الكل ــدَّ املُق
ــا واحــًدا مهــامًّ للغايــة عــن بقيــة الكتــب، فالكلــامت  لكنــه يختلــف اختالفً
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ي  ــذا الســبب نســمِّ ــه نفســه، له ــن الل ــا م س تأتين ــدَّ ــاب املُق ــي يف الكت الت
ســة«*. إنّهــا كلــامت اللــه املكتوبــة.  س أحيانـًـا »النصــوص املُقدَّ الكتــاب املُقــدَّ
ــا  ــه، وعندم ــامت الل ــرأ كل ــا نق س فإنن ــدَّ ــاب املُق ــرأ الكت ــا نق ــك، عندم لذل
س فإننــا نســتمع إىل اللــه، فالكتــاب  نســتمع إىل كلــامت مــن الكتــاب املُقــدَّ
ــا أفــكار  س ليــس مجــرّد آراء بعــض النــاس وأفكارهــم عــن اللــه. إنّه املُقــدَّ

اللــه نفســه وكلامتــه.
س، والكلــامت  هكــذا كَتـَـَب رجــال اللــه القديســون كلــامت الكتــاب املُقــدَّ
ــف  ــف يكــن أن يكــون هــذا؟ كي ــه، لكــن كي ــامت الل ــه هــي كل ــواردة في ال
يكــن للكلــامت البريــة أن تكــون كلــامت اللــه أيًضــا؟ يُخرنــا الكتــاب 
ــه يقــول للبــر مــا  ــان، كان الل ــك. يف بعــض األحي س كيــف حــدث ذل ــدَّ املُق
ينبغــي عليهــم أن يدّونــوه. لكــن، يف أحيــان أخــرى، كتــب البــر مــا أرادوا أن 
يقولــوه واللــه ســاعدهم يف أثنــاء كتاباتهــم. الكتــاب املقــّدس يوّضــح أّن هــؤالء 
ــاب  ــول الكت ــه*. يق ــروح الل ــرس 1: 21( ب ــوِقنَي« )2 بط ــوا »َمُس ــال كان الرج
س إّن الكلــامت املكتوبــة »ُموًحــى ِبَهــا ِمــَن اللــِه« )2 تيموثــاوس 3: 16(.  املُقــدَّ
ــامت  ــا، والكل ــه لن ــه أن يقول ــا أراد الل ــر هــو م ــن الب ــاب ِم ــه الُكتَّ ــا كتب وم

التــي كتبوهــا تُخرنــا مبــا أراد اللــه أن نعرفــه.
س ألنـّـه ال يوجــد كتــاب آخــر مثلــه، فالكتاب  يجــب أن نقــرأ الكتــاب املُقــدَّ

س يأتينــا ِمــن الله نفســه. املُقــدَّ
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كيف ت�ّتفق نصوص الكتاب الُمقدَّس مع بعضها البعض؟

ــق  ــف تتف ــرف كي ــد أن تع ــن الجيّ س*، ِم ــدَّ ــاب املُق ــرأ الكت ــل أن تق قب
س عــى  س مــع بعضهــا البعــض. يحتــوي الكتــاب املُقــدَّ نصــوص الكتــاب املُقــدَّ
ــد  س »العه ــدَّ ــاب املُق ــن الكت ــزء األوَّل م ــى الج ــق ع ــيَنْي، يُطل ــن رئيس ُجزأيْ
ــاب  ــزأ يف الكت ــد«*. كّل ج ــد الجدي ــاين »العه ــزء الث ي الج ــمِّ ــم«*، ونس القدي
س يحتــوي عــى مجموعــة مــن األســفار مل تُكــن بهــذا الرتتيــب الحــايل  املُقــدَّ
ــذا  ــفر، وه ــون يف كل ِس ــوع املضم ــب ن ــت حس ــا رُتِّب ــت، لكّنه ــا كُتب عندم

ــن. ــودة يف كال الجزأيْ ــفار املوج ــى األس ــق ع ينطب

العهد القديم*

ــع  ــه م ــه الل ــذي قطع ــد* ال ــد أو العه ــة الوع ــم« هــو قّص ــد القدي »العه
ــفار الخمســة األوىل  ــى األس ــق ع ــان نُطل ــه. يف بعــض األحي ــم* وعائلت إبراهي
ــذي  ــي ال ــو النب ــوىس ه ــوىس«* ألّن م ــفار م ــم »أس ــم إس ــد القدي ــن العه م
ث  أعطانــا هــذه األســفار. تخرنــا هــذه األســفار عــن بدايــات الخليقــة وتتحــدَّ
ــة إرسائيــل*. وتشــمل أيًضــا الرائــع التــي أعطاهــا اللــه ملــوىس  عــن بدايــة أُمَّ
ــفار  ــوس«. أس ــا »بالنام ــميتها أحيانً ــبب تس ــو س ــذا ه ــعب، وه ــادة الش لقي
ــاً  ــى أيض ــم«* وتُدع ــد القدي ــن »العه ــزء األوَّل ِم ــي الج ــة ه ــوىس الخمس م

ــة«*. ــات الخمس »املخطوط

أسفار موسى الخمسة
ِسفر الت�كوي�ن
ِسفر الخروج

ِسفر الالوّي�ي
ِسفر العدد

ِسفر الت�ثنية
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األســفار التــي تــل هــي األســفار التاريخيــة وعددهــا 12 ســفر. يحــيك كل 
ــل. الســفر التاريخــي األوَّل هــو ســفر  ــة شــعب إرسائي ــن قّص ســفر جــزًءا م
ــارشة. الســفر التاريخــي األخــر  ــاة مــوىس مب ــه بعــد وف ــدأ قّصت يشــوع* وتب
هــو ســفر أســتر*، وقّصــة أســتر حدثــت بعــد 900 عــاٍم تقريبًــا مــن القصــص 
الــواردة يف ِســفر يشــوع. تُظهــر األســفار التاريخيــة كيــف بــارك* اللــه شــعب 
إرسائيــل وحافــظ عــى وعــوده لهــم عندمــا أطاعــوه، عاقبهــم عندمــا عصــوا 

تــه. وصايــاه، ووىف بوعــده يف الحفــاظ عليهــم بصفتهــم خاصَّ

األسفار التاريخية
ِسفر يشوع

ِسفر القضاة
ِسفر راعوث

ل ِسفر صموئيل األوَّ
ِسفر صموئيل الثاني

ل ِسفر الملوك األوَّ
ِسفر الملوك الثاني

ل ِسفر أخبار األيام األوَّ
ِسفر أخبار األيام الثاني

ِسفر عزرا
ِسفر نحميا
ِسفر أستري

ــة«،  ــم »أســفار الحكم ــد القدي ــن العه ــل م ــذي ي ــى الجــزء ال ــق ع نُطل
ــا  ــاب فيه يها »األســفار الشــعرية«. روى بعــُض الُكتَّ ــمِّ ــان نُس ويف بعــض األحي
ــن  ــد ِم ــوب واح ــفر أي ــم، وِس ــن إبراهي ــوا يف زم ــخاٍص عاش ــن أش ــا ع قصًص
هــذه القصــص، وعــاش كُتّــاب آخــرون يف زمــن ملــوك إرسائيــل. كــام أّن بعــض 
ــة ألشــخاص عاشــوا خــالل الجــزء األخــر مــن قّصــة  األجــزاء هــي أغــاين روحيّ
ــفر  ــة إىل ِس ــة، باإلضاف ــوال حكيم ــئ هــذه األســفار بأق ــم. ومتتل ــد القدي العه

ــه. ــادة* الل ــد تســاعد البــر عــى عب ــز بقصائ ــذي يتميّ املزامــر* ال
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كيع تاّ فض نصوم الكتاب الُمقدَّس مص صع ها ال عي؟

أسفاُر الحكمة
ِسفر أيوب

ِسفر المزامري
ِسفر األمثال

ِسفر الجامعة
ِسفر نشيد األنشاد

ــن أســفار  الِقســم األخــر مــن العهــد القديــم هــو الِقســم األكــر، ويتضمَّ
األنبيــاء* التــي تُشــّكل آخــر 17 ســفر مــن العهــد القديــم. وألن بعــض األســفار 
ي األســفار األصغر«األنبيــاء  يها »األنبيــاء الكبــار«، ونُســمِّ أكــر ِمــن غرهــا، نُســمِّ
ــذي  ــا« ال ــفر«مرايث إرمي ــاء، وس ــائل األنبي ــي رس ــفار ه ــذه األس ــار«. ه الّصغ

كتبــه النبــي إرميــا* هــو جــزء مــن أســفار«األنبياء الكبــار«.
ــا  ــاء تقريبً ــع األنبي ر جمي ــذَّ ــه، فح ــاس الل ــع الن ــاء، مل يتّب ــة األنبي يف أزمن
الشــعب حتــى يرجعــوا إىل اللــه، مؤكّديــن ِمــن أْن ابتعادهــم عــن اللــه 
ســيجلب عقابــه عليهــم. لكــن الشــعب مل يســتمعوا إليهــم، لذلــك أرســل اللــه 
أُمــاًم ملحاربتهــم، وبعــض مــن هــذه األمــم هزمــت شــعب إرسائيــل وســيطرت 
ــت  ــاء وق ــاء يف أثن ــض األنبي ــأ بع ــم. وتنبَّ ــن أرضه ــًدا ع ــبتهم بعي ــم وس عليه
ــه ســيُعيدهم إىل األرض  ــد تذكَّرهــم، وأنّ ــه ق ــاس أّن الل الســبي*، وأخــروا الن

ــاء. ــأ بعــض األنبي ــام تنبَّ ــه بالفعــل إىل األرض ك ــد أعادهــم الل ــا. وق ــا م يوًم

أسفار األنبياء الكبار*
ِسفر إشعياء

ِسفر إرميا
ِسفر مراثي إرميا

ِسفر حزقيال
ِسفر دانيال

أسفار األنبياء الصغار*
ِسفر هوشع
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ِسفر يوئيل
سفر عاموس

ِسفر عوبديا
ِسفر يونان

ِسفر ميخا
ِسفر ناحوم

سفر حبقوق
ِسفر صفنيا
ِسفر َحّجي
ِسفر زكريا

ِسفر مالخي

ــؤون  ــوا يتنبَّ ــان كان ــض األحي ــه، ويف بع ــن الل ــائل م ــاء برس ــم األنبي تكلَّ
ــم، لكــن أفضــل  ــه له ــاب الل ــؤون بعق ــوا يتنبّ ــا كان ــامت الرجــاء*، وأحيانً بكل
د، فقــد كانــوا يتنبَّــؤون عــن املُخلِّص*،  رســالة لألنبيــاء كانــت عــن شــخص ُمحــدَّ
أي عــن املَِســيّا*. وقــال األنبيــاء إّن هــذا املســيّا ســيأيت لخــالص النــاس وُحكــم 
العــامل. كــام تنبَّــأوا أنـّـه عندمــا يجــيء املُخلـّـص املوعــود ســتتعبَّد جميــع األمــم 

لإللــه الحقيقــي وســيجد شــعب اللــه الرّاحــة.

العهد الجديد*

ــا مجموعــة مــن  مــا هــو »العهــد الجديــد«؟ »العهــد الجديــد« هــو أيًض
األســفار موجــودة يف مجموعــات حســب أنــواع الكتابــة الخاصة بهذه األســفار، 
قــت، فقــد  وتُخرنــا هــذه األســفار أن الوعــود التــي تنبَّــأ بهــا األنبيــاء قــد تحقَّ
ــيّا هــو يســوع، واآلن تحقــق الوعــد  ــيّا. وكان املَِس ــص، املَِس ــه املُخلّ أرســل الل
بـ«عهــد جديــد*« )إرميــا 31: 31(. وبــدأ هــذا »العهــد« الجديــد عندمــا مــات 
يســوع وقــام مــن جديــد )2 كورنثــوس 3: 16؛ لوقــا 22: 20(. إن أســفار العهــد 
القديــم هــي كلــامت اللــه، واآلن كلــامت العهــد الجديــد هــي أيًضــا مــن اللــه.

ــفر مــن األســفار األربعــة األوىل هــو »إنجيــل«*، وكلمــة »إنجيــل«  كل ِس
ــاة يســوع.  ث عــن أحــداث يف حي ــل يتحــدَّ ــار«، وكل إنجي ــي »الخــر السَّ تعن
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ل األناجيــل كلــامت يســوع والعديــد ِمــن األمــور املُدهشــة التــي فعلهــا.  تســجِّ
ــر األناجيــل كل مــا قالــه يســوع أو فعلــه لكّنهــا تُخرنــا عــن َمــن هــو  ال تذكُ
ــم،  ــه وعــود العهــد القدي ــاة يســوع وموت ــق حي ــح كيــف تُحقِّ يســوع، وتُوضِّ

وتُخرنــا كيــف أقــام اللــه يســوع مــن بــني األمــوات.

أسفاُر األناجيل*
إنجيل مّتى

إنجيل مرقس
إنجيل لوقا

إنجيل يوحّنا

ى الكتــاب التــايل »ســفر أعــامل الرُُّســل« وهــو ِســفر تاريخــي. يــروي  يُســمَّ
هــذا الســفر كيــف نــر األشــخاص الذيــن آمنــوا* بالــرب يســوع الخــر الّســار، 
فقــد أخــروا العــامل القديــم أجمــع بالخــَر الّســار عــن يســوع، ومل يقبــل الكثــر 
ــار،  ــَر الّس ــوا بالخ ــم* رّحب ــن األم ــالتهم، لك ــام رس ــك األي ــود* يف تل ــن اليه م

ويــروي ســفر أعــامل الرســل قصًصــا مختلفــة عــن كيــف حــدث ذلــك.

الّسفر التاريخي
ِسفر أعمال الّرسل

الجــزء الــذي يــل هــو »الرســائل«*، وكلمــة »رســائل« تعنــي »خطابــات«، 
ويحتــوي هــذا الِقســم عــى 21 رســالة. كتــب قــادة الكنيســة* الجديــدة هــذه 
ــا  ــوب ويوحن ــرس ويعق ــا بط ــائل، أم ــم الرس ــب معظ ــس« كت ــائل. »بول الرس
فكتبــوا معظــم الرســائل األخــرى. هــذه الرســائل تُخــر القــرَّاء كيــف يســلكون 
بصفتهــم شــعب اللــه، وتُذكّرهــم بــأن اللــه ســيفي بوعــوده، وتُحــّذر النــاس من 
املُعلِّمــني الكذبــة، وتُخــر املؤمنــني أنَّهــم قــد يتألَّمــون بســبب إيانهــم. العديــد 
ِمــن هــذه الرســائل تتكلـّـم عــن مجــيء يســوع ثانيــًة ليُديــن العــامل ويُعيــد كل 
ــم املونــني كيــف  يشء إىل نصابــه الصحيــح مــرَّة أخــرى. ومعظــم الرســائل تعلّ

ُيكــن أن يســلكوا يف حياتهــم بينــام هــم ينتظــرون مجــيء املســيح ثانيــة.
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رسائل بولس الرسول
رسالة بولس الرَّسول إلى أهل رومية

رسالة بولس الرَّسول األولى إلى أهل كورنثوس
رسالة بولس الرَّسول الثانية إلى أهل كورنثوس

رسالة بولس الرَّسول إلى أهل غالطية
رسالة بولس الرَّسول إلى أهل أفسس
رسالة بولس الرَّسول إلى أهل فيلّبي

رسالة بولس الرَّسول إلى أهل كولوسي
رسالة بولس الرَّسول األولى إلى أهل تسالونيكي
رسالة بولس الرَّسول الثانية إلى أهل تسالونيكي

رسالة بولس الرَّسول األولى إلى تيموثاوس
رسالة بولس الرَّسول الثانية إلى تيموثاوس

رسالة بولس الرَّسول إلى تيطس
رسالة بولس الرَّسول إلى فليمون

الرَّسائل العاّمة
الرِّسالة إلى العرباني�ي

رسالة يعقوب
رسالة بطرس الرَّسول األولى
رسالة بطرس الرَّسول الثانية
رسالة يوحّنا الرَّسول األولى
رسالة يوحّنا الرَّسول الثانية
رسالة يوحّنا الرَّسول الثالثة

رسالة يهوذا

الســفر األخــر مــن العهــد الجديــد هــو ســفر نبــوي*. ومثــل أســفار األنبياء 
ــة رجــل  يف العهــد القديــم، يتحــّدث هــذا الســفر عــن املســتقبل ويحــيك قصَّ
يُدَعــى »يوحنــا« حلُــم حلــاًم أو رؤيــا* ِمــن اللــه، فقــد أظهــر اللــه لــه أشــياء 
ــا عنهــا. ويحــيك ســفره عــن موعــد مجــيء  ــَب يوحن ــك كَتَ ــة لذل كثــرة غريب
يســوع إىل األرض ثانيــًة ويبــنيِّ لنــا أن يســوع ســينترص عــى الــر*، ويُخرنــا 
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عــن الســامء الجديــدة* واألرض الجديــدة اللتــني لــن تكــون فيهــام دمــوع وال 
ــًكا. حــزن وال وجــع، واللــه ســيكون هنــاك ويســوع ســيُتوَّج َملِ

الّسفر النبوّي
ِسفر رؤيا يوحنا الالهوتي
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كيف تتفق نصوص الكتاب
الُمقدَّس مع بعضها البعض؟

ِسفر رؤيا
يوحنا الالهوتي

أسفار موسى
الخمسة

ا�سفار
التاريخية

ا�سفار
الشعرية

أسفار
أسفارا�نبياء الكبار

ا�نبياء الصغار

ا�ناجيل
سفر

أعمال الّرسل

رسائل
بولس الّرسول

الرسائل العاّمة



27

الُمقدِّمة
الفصل الرَّاصص

المسيحيُّون ُيمكنهم َفْهم كلمة اهلل

ْمنِي َف�أاَلِحَظ َشرِيَعَتَك، َو�أْحَفَظَها بُِكلِّ َقْلبِي« )مزمور 119: 34( »َفهِّ

ــا* يجــب أن تبــذل قصــارى جهــدك ملعرفــة  عندمــا تُصبــح مســيحيًّا مؤمًن
ــم أشــياء كثــرة مــن املســيحيني اآلخريــن، فقــد  املزيــد عــن اللــه. ُيكنــك تعلُّ
ــم  ــذا ُيكنهــم مســاعدتك يف فَه ــه، ل ــه أمــورا كثــرة عــن الل ــم شــعب الل تعلَّ
ــوص  ــراءة النص ــا ق ــم أيًض ــب أن تتعلّ ــن يج ــه، لك ــه بطرق ــق بالل ــور تتعلّ أم

ســة* لنفســك. املُقدَّ
ــهم، وال  ــة ألنفس س ــوص املُقدَّ ــراءة النص ــون ق ــيحيّني ال يُحاول ــض املس بع
ســة، فُهــم يخشــون ِمن أن يســيئوا  يُؤمنــون* أّن بإمكانهــم فَهــم النصــوص املُقدَّ
س* ســتكون قــادًرا  الَفهــم أو. لكــن، إذا تعلّمــت كيفيــة قــراءة الكتــاب املُقــدَّ
عــى قراءتــه وفهمــه بوضــوح. يف مــا يــل قامئــة بالقواعــد التــي ستُســاعدك 
س، ومــع وضــع هــذه القواعــد يف اإلعتبــار ســيكون  حينــام تقــرأ الكتــاب املُقــدَّ

بإمكانــك فَهــم مــا تقــرأه.

أطلْب ِمن اهلل أن ُيساعدك على َفْهم النصوص الُمقدَّسة

أوَّل يشء يجــب تذكُّــره هــو مــا يــل: لــن تقــدر عــى فَهــم كل مــا يقولــه 
ــه نفســه )2 كورنثــوس 3:  ــن الل ســة دون مســاعدة ِم ــه يف النصــوص املُقدَّ الل
ــل:  ــرة، مث ــور كث ــن أم س ع ــدَّ ــاب املُق ــا الكت ــوس 2: 14(. يُخرن 16؛ 1 كورنث
ــا  ــف نعــرف م ــه؟ كي ــني من ــا أن نكــون قريب ــف ُيكنن ــه؟ كي ــدو الل ــف يب كي
يريــده اللــه مّنــا؟ كل هــذا يكننــا أن نعرفــه عندمــا يفتــح اللــه أعيننــا لنتمّكــن 
مــن فهــم مــا نقــرأه. فنحــن بحاجــٍة إىل اللــه حتــى يُســاعدنا ويضــع الرَّغبــة 
فينــا ملعرفــة شــخصه وإرضائــه وإكرامــه. اللــه يُســاعدنا لتكــون لدينــا هــذه 
ســة علينــا  الرغبــات ِمــن خــالل روحــه القــدوس*. ونحــن نقــرأ النصــوص املُقدَّ
أن نُصــلِّ دامئـًـا ونطلــب أن يظهــر لنــا روح اللــه مــا يريــد اللــه مّنــا أن نفهمــه. 
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ــاه،  ــا فهمن ــاعدنا يف الســلوك حســب م ــى يُس ــه حت كــام يجــب أن نســأل الل
ــه بشــكل أفضــل  ــه عــى معرفــة كلامت ــاعدنا الل ــى يُس ويجــب أن نصــّل حت
واســتيعاب محبّتــه بشــكل أكــر )راجــع مزمــور 119: 19-18، 27-26، 34-33، 

73، 125، 144، 169؛ أفســس 1: 17-19؛ 3: 19-16(.

الكتــاب  أســفار  ِمــن  ِســفٍر  كل  كتبــوا  الذيــن  األشــخاص  فــي  ـْر  فكِـّ
الُمقــدَّس؟

ســة كتبــه شــخص ليقــول رســالة للنــاس الذيــن  كّل ِســفر مــن األســفار املُقدَّ
ــه  س، إســأْل نفســك عــاّم يقول ــدَّ ــاب املُق كان يكتــب لهــم. عندمــا تقــرأ الكت
كاتــب الســفر، لَِمــن كان يكتــب؟ مــا الــذي كان يريــد أن يعرّفهــم؟ مــاذا كان 
يعنــي مــامَّ كتــب؟ يُســاعدك التفكــر بهــذه الطريقــة عــى معرفــة مــا تقولــه 
ــه اســتخدم  ــه، لكــن الل س هــو كلمــة الل ــدَّ ــاب املُق ســة. الكت النصــوص املُقدَّ

ســة. ــدة للبَــدء يف فَهــم النصــوص املُقدَّ أناًســا لكتابتــه. وهــذه طريقــة جيّ
ــا أن  ــن هــو ومــاذا يريــد مّن ــا َم س ليقــول لن ــدَّ ــه الكتــاب املُق ــا الل أعطان
ــامت  س بكل ــدَّ ــاب املُق ــة الكت ــه هــؤالء الرجــال عــى كتاب نفعــل. وســاعد الل
ــاء*،  ــا عــى أســفار األنبي ــق أيًض ــوه. هــذا ينطب ــا قال ــم م ــى نفه واضحــة حت
فهــؤالء الرجــال اســتخدموا الرمــوز والصــور البالغيــة يف الكتابــة، وكذلــك فعــل 
ــا ُمصــّورة،  ــب قصًص ــا*. تحــيك هــذه الكت ــفر الرؤي ــب س ــا كت ــا* عندم يوحن
وبعــض القصــص غريبــة. نعــم، ِمــن الصعــب فَهــم أجــزاء مــن الكتــاب 
س، فقــد ال نفهــم كل جــزٍء مــن القّصــة لكــن ُيكننــا أن نفهــم القصــة  املُقــدَّ

ــا. ــرّة نقرأهــا فيه ــن أّول م الرئيســية ِم

فكِّْر في الزمان والمكان اللذين ُكتب فيهما كل ِسفر

ــامت  ــذه الكل ــة ه ــد كتاب ــاس عن ــا الن ــي كان فيه ــة الت ــا الحال إذا علمن
س أكــر. مــا كانــت عــادات النــاس؟ كيــف كان العالـَـم  فســنفهم الكتــاب املُقــدَّ
س؟ هــل كان النــاس يعيشــون يف  عنــد كتابــة هــذا الجــزء ِمــن الكتــاب املُقــدَّ
ســالم* أم يُعانــون مــن أهــوال الحــروب؟ هــل كانــوا يعيشــون يف أوقــات رغــد 
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ُ كلمة اا هو المسيحيمون ُيمكنهُ ي 

ــر يف هــذه األســئلة، تُســاعدنا إجاباتهــا عــى  أم أوقــات عصيبــة؟ عندمــا نفّك
معرفــة مــا يقولــه الكاتــب، وستُســاعدنا اإلجابــات أيًضــا عــى معرفــة مــا قــد 

يفّكــر فيــه القــرّاء األوائــل عنــد قراءتهــم هــذه الكلــامت.

ة الكتاب الُمقدَّس ككل فكِّْر في أين يتواَفق هذا الّسفر مع قصَّ

ســة دفعــة واحــدة، فــكل جــزٍء  ــر أّن اللــه مل يُعِطنــا كل األســفار املُقدَّ تذكَّ
ــة يف  ــدأت القص ــة. ب ــن القص ــزء م ــوى ج ــروي س س ال ي ــدَّ ــاب املُق ــن الكت م
ــح لنــا القّصــة متــى  جنــة عــدن* وامتــّدت إىل مجــيء يســوع ومــا بعــده. تُوضِّ
صعــد يســوع إىل اآلب وكيــف أرســل اللــه روحــه القــدوس ليُِعــني كنيســته*. 
ــكّل  ــد*. ف ــد الجدي ــوا العه ــف كتب ــل* وكي ــل الرُُّس ــن عم ــة ع ــيك القصَّ وتح
ــة اللــه ونعمتــه*، وعندمــا  س قّصــة عظيمــة واحــدة عــن محبّ الكتــاب املُقــدَّ
ســة يجــب أن نتذكَّــر ســياق القصــة األكــر وأيــن  نقــرأ أجــزاًء مــن األســفار املُقدَّ

يتوافــق كل جــزٍء مــع القصــة الكبــرة.
س يجــب أن نطــرح هــذا الســؤال:  عندمــا نقــرأ جــزًءا مــن الكتــاب املُقــدَّ
ــال،  س؟ عــى ســبيل املث ــدَّ ــاب املُق ــة الكت ــع بقي ــق هــذا الجــزء م ــن يتواف أي
ــي  ــة الت ــن الطريق ــادة، لك ــه العب ــدو علي ــاَم تب ــر* صــورة لِ ــا املزام ــر لن تُظه
ــه يف املزامــر ليســت بالضبــط مــا ُيارســه  ــبِّحون* الل يُصــلِّ بهــا النــاس ويُس
النــاس اليــوم، وهــذا ألّن املزامــر تســتخدم كلــامت مختلفــة عــامَّ نســتخدمه 
نحــن اليــوم. كــام تتحــّدث املزامــر عــن ملــوك وملكــوت* وعــن أرض أعطاهــا 
ــي نريدهــا  ــا تتحــّدث عــن األشــياء نفســها الت ــه لهــم، لكــن املزامــر أيًض الل
ث املزامــر كذلــك عــن رغبتنــا يف الحصــول عــى  ونحتــاج إليهــا اليــوم. وتتحــدَّ
ــف  ــا كي ــنيِّ لن ــة، وتب ــاة صالح ــا حي ــه ونحي ــرم الل ــف نك ــه، وكي ــركات* الل ب
ــه، وهــذه هــي  ــاج إلي ــا مبــا نحت ــه ويّدن ــا طرق ــر لن ــه ليُظه نعتمــد عــى الل
ــا. رمبــا ال نســتخدم الكلــامت  ــا أيًض ــي يجــب أن نُصــلِّ مــن أجله األمــور الت
ــا أن نُصــلِّ ونُســبِّح  نفســها التــي تســتخدمها املزامــر لكنهــا ُيكــن أن تُعلِّمن

ــه مثلــام فعــل األشــخاص الذيــن كتبوهــا. الل
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ــر أنَّ األجــزاء الواضحــة ِمــن الكتــاب الُمقــدَّس سُتســاعدك علــى  تذكَّ
َفْهــم األجــزاء غــر الواضحــة 

س جــاء ِمــن فكــر اللــه، فقــد  تذكَّــر أيًضــا أّن كّل جــزٍء مــن الكتــاب املُقــدَّ
ســة عــى مــدى أزمنــة مختلفــة، لكــن  كتــب أنــاس مختلفــون النصــوص املُقدَّ
كل األفــكار الــواردة فيهــا هــي أفــكار اللــه، والكلــامت هــي كلــامت اللــه، لهــذا 
ســة مــع بعضهــا البعــض، وهــذا يعنــي أن أفضــل  الســبب تتفــق النصــوص املُقدَّ

س. س هــي عــن طريــق قــراءة الكتــاب املُقــدَّ طريقــة لَفهــم الكتــاب املُقــدَّ
ــى  ــور ع ــو العث س ه ــدَّ ــن الكتــاب املُق ــزء م ــم ج ــة لَفه أفضــل طريق
ث عــن املوضــوع نفســه، فالنصــوص  س يتحــدَّ جــزء آخــر مــن الكتــاب املُقــدَّ
ا  س واضــح جــدًّ ســة* تُفــرِّ بعضهــا البعــض. بعــض أجــزاء الكتــاب املُقــدَّ املُقدَّ
لكــن بعــض األجــزاء األخــرى ليــس واضًحــا، وبالتــايل تُســاعدنا أجــزاء الكتــاب 

ــم األجــزاء غــر الواضحــة. س الواضحــة عــى فَه ــدَّ املُق

تذكَّر أنَّ النصوص الُمقدَّسة* هي كلمات اهلل لك أيًضا

س يُخرنــا بالحــق املوجــود عــن اللــه،  كل ِســفر مــن أســفار الكتــاب املُقــدَّ
وعــن جميــع البــر، وعــن أنفســنا. كــام يُخرنــا كل ســفر بالحــق الــذي يتعلَّــق 
بكيفيــة الســلوك يف هــذه الحيــاة بطريقــة تُــريض اللــه، وعــن كيفيــة تجنُّــب 
ــن  ــاس الذي ــط للن ــق ليســت فق ــه. لكــن هــذه الحقائ ــي ال تُرضي الطــرق الت
ــوص  ــة، فالنص س ــوص املُقدَّ ــا النص ــت فيه ــي كُتب ــة الت ــالل األزمن ــوا خ عاش
ســة ليســت مجــرّد قصــص لطيفــة عــن أشــخاص آخريــن يف أزمنــة أخــرى  املُقدَّ
س هــو كلمــة اللــه لنــا النافعــة يف هــذه  يف أماكــن أخــرى، بــل الكتــاب املُقــدَّ
ــة أن  س ــوص املُقدَّ ــرأ النص ــذي يق ــخص ال ــى الش ــبب ع ــذا الس ــة، وله اللحظ

ــق الحقائــق التــي يجدهــا فيهــا عــى حياتــه الخاّصــة. يطبِّ
ُوّجهــت كتابــات األســفار ألشــخاص آخريــن يف أوقــات أخــرى ويف أماكــن 
أخــرى، لكــن اللــه والحــق حقيقيــان لنــا نحــن أيًضــا. وهــذه الكلــامت التــي 
ث إلينــا  ســة يتحــدَّ هــة لنــا، واللــه يف النصــوص املُقدَّ ِمــن اللــه هــي كلــامت ُموجَّ

اليــوم. يف مــا يــل بعــض األمثلــة:
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عــرف امللــك يوشــيا* أّن اللــه غاضــب مــن يهــوذا* ألنّهــم مل يُطيعــوا رشائــع 
اللــه التــي كتبهــا مــوىس* قبــل 700 عــاٍم )2 ملــوك 22: 8-13(، وتكلَّــم الــرب 
س  يســوع مــع النــاس بكلــامت مقتبســة مــن الجــزء األوَّل مــن الكتــاب املُقــدَّ
)تكويــن 2: 24؛ متـّـى 19: 4-6(. وحينــام ُجــرّب الــرب يســوع مــن الشــيطان*، 
رّد الــرب يســوع عليــه باســتخدام الكلــامت التــي أعطاهــا اللــه ملــوىس. عندمــا 
ــه اســتخدم النصــوص  ــام الل ــّررون أم ــف يت ــاس كي ــر الن ــس* أن يُخ أراد بول
ــاعدتهم  ــور3: 1-2 ملس ــن 15: 66 ومزم ــواردة يف تكوي ــامت ال ــة والكل س املُقدَّ
عــى معرفــة مــا أرادهــم اللــه أن يفعلــوه. ونحــن مثــل يوشــيا والــرب يســوع 
ث اللــه إلينــا اليــوم مــن خــالل الكلــامت املكتوبــة يف الكتــاب  وبولــس، يتحــدَّ

س. املُقــدَّ
ســة* بعنايــة واحــرتام، ويجــب أن  ــر أنَّــه علينــا قــراءة النصــوص املُقدَّ تذكَّ
نُــويل اإلنتبــاه إىل الكلــامت الــواردة فيهــا، حتــى لــو كانــت كلــامت النصــوص 
ــاب  ــاه، فالكت ــا إيّ ــا تُخرن ــرتم م ــب أن نح ــا، يج ــنا أو تزعجن ــة تُدهش س املُقدَّ
ــه فيجــب أن  ــر اإلحــرتام لل ــد أن نظه ــا نري ــه وإن كّن ــن الل ــا ِم س يأتين ــدَّ املُق
نظهــر اإلحــرتام ملــا يقولــه. وهــذه هــي بعــض القواعــد القليلــة التــي تُســاعدنا 
ــك  ــد قراءت ــد عن ــذه القواع ــْر يف ه س. فّك ــدَّ ــاب املُق ــراءة الكت ــدأ يف ق أن نب
ســة، وصــلِّ حتــى يُســاعدك اللــه ألنـّـه عندمــا تُصّل سيُســاعدك  للنصــوص املُقدَّ
اللــه. بعــد ذلــك، ســتُصبح الشــخص الــذي أشــاد بــه الرســول* بولــس قائــاًل: 

ــاوس 2: 15(. ــِتَقاَمةِ« )2 تيموث ــقِّ ِباالْس ــَة الَْح ــًا كَلَِم »ُمَفصِّ
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س*،  يُســاعدك هــذا الكتــاب عــى فَهــم كل ســفٍر مــن أســفار الكتــاب املُقــدَّ
ــة  س. مــا هــي قصَّ لكــن أواًل عليــك أن تعــرف مــكان كل ســفر يف الكتــاب املُقــدَّ
ــه لخــالص  ــة الل س هــو قصــة خط ــدَّ ــاب املُق ــرى؟ الكت س الك ــدَّ ــاب املُق الكت
س: العــامل مــن خــالل ابنــه يســوع. يف مــا يــل موجز قصــر لقصــة الكتــاب املُقدَّ

ِمن آدم إلى إبراهيم

س باللــه الكائــن منــذ األزل، فقــد قــرَّر اللــه أن  يبــدأ الكتــاب املُقــدَّ
ــق  ــّم خل ــة، ث ــق الســامء* واألرض ومألهــام بأشــياء جميل ــامل، فخل ــق الع يخل
ــق امــرأة ودعاهــا »حــواء«* ووضعهــام يف  ه »آدم«*، وخل ــه إنســانًا وســامَّ الل
جنــة جميلــة وأعطاهــام كّل مــا يحتاجــان إليــه، وأخرهــام أنَّهــام يســتطيعان 
ــام أن ال  ــن عليه ــة، لك ــودة يف الجن ــجار املوج ــار كل األش ــأكل مث ــتمتاع ب اإلس

ــة. ــي يف وســط الجن ــجرة الت ــن الّش يفعــال شــيئًا واحــًدا وهــو األكل ِم
ــة إلغــواء  ذات يــوم، جــاءت الحيــة إىل الجنــة، فاســتخدم الشــيطان* الحيَّ
حــواء والكــذب عليهــا، وقــال لهــام أْن يــأكال ِمــن الثمــرة التــي أمرهــام اللــه أن 
ال يــأكال منهــا، وأخرهــام أنـّـه لــن يحــدث شــيئا ســيئا لهــام، وهكــذا اختــارا أن 
قــا* تلــك الكذبــة، وقــرَّرا أن ال يُطيعــا اللــه ويــأكال ِمــن الثمــرة، وعندمــا  يُصدِّ
ــه مل يرتكهــام  فعــال ذلــك، أخرجهــام اللــه مــن الجنــة التــي صنعهــا لهــام، لكنَّ
ــام  ــام وأعطاه ــة ُعريه ــس لتغطي ــام مالب ــام، وأعطاه ــّم به ــام واهت ــل رعاه ب
ــه يف يــوم  ــا وإنّ ــه ســيُعطيهام إبًن أطفــااًل وقطــع معهــام عهــًدا، وقــال اللــه إنّ

ــة. مــن األيــام سيســحق هــذا اإلبــن رأس الحيَّ
بعــد طــرد آدم وحــواء مــن الجنــة حدثــت أشــياء كثــرة، فقــد قتــل أحــد 
أبنائهــام أخــاه، وزاد عــدد أبنائهــام وأبنــاء أبنائهــام وبنــوا مدنـًـا، وكلـّـام زاد عدد 

النــاس الذيــن كانــوا يعيشــون عــى األرض زاد رشّهــم أكــر فأكــر.
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ــا عــى األرض واســتخدمه إلهــالك كّل  ــه أن يُرســل طوفانً ــرَّر الل ــك ق لذل
النــاس والحيوانــات التــي عــى األرض. لكــن اللــه اختــار رجــاًل واحــًدا ليبقــى 
ــًكا ويُحــر معــه  ــي فُل ــوح«* وأمــره أن يبن ــاة كان إســمه »ن ــد الحي عــى قي
بعــض الحيوانــات إىل الُفلــك. وهكــذا أرســل اللــه الطوفــان بالفعــل كــام قــال، 

ــت ميــاه الطوفــان األرض عــى مــدار العديــد ِمــن األيــام.  وغطَّ
بعــد الطوفــان، خــرج نــوح ونســله مــن الفلــك وبنــوا منــازل لهــم وأنجبــوا 
أطفــااًل، ورسعــان مــا امتــألت األرض بالنــاس مــرة أخــرى، لكــن مل يتَّبــع الجميــع 
ــامء  ــه يف الس ــع رأس ــرج مرتف ــاء ب ــم بن ــرَّر بعضه ــك، ق ــن ذل ــداًل م ــه، وب الل
ــا عــن ذلــك، فبلبــل ألســنة النــاس وغــرَّ  لتخليــد ِذكراهــم. مل يُكــن اللــه راضيً
ثــون بهــا، وبالتــايل مل يتمّكنــوا ِمــن فَهــم بعضهــم البعــض،  اللغــات التــي يتحدَّ
وهكــذا ابتعــدوا عــن بعضهــم البعــض وتفرّقــوا إىل أماكــن كثــرة عــى وجــه 

األرض وأصبحــوا أمــاًم مختلفــة.

ِمن إبراهيم إلى موسى

ــه مــع  ــِه عمل ــه مل يُن ــك الحــني، لكــن الل ــدة بعــد ذل مــرَّت ســنوات عدي
النــاس الذيــن كانــوا عــى األرض، فقــد كانــت لديــه خطــة لخالصهــم، لذلــك 
جــاء اللــه إىل رجــل إســمه »أبــرام«* وقطــع معــه عهــًدا، وأخــره أنَّه ســيُباركه* 
ــرام« إىل  ــم »أب ــه إس ــرَّ الل ــا. وغ ــيُعطيه ابًن ــه وس ــة ب ــا خاصَّ ــيُعطيه أرًض وس
»إبراهيــم«، وأخــر اللــه إبراهيــم أنّــه ســيُبارك جميــع األمــم بســببه، وهكــذا 
ُولــد إلبراهيــم ابــٌن إســمه »إســحاق«*، وأصبــح إســحاق رجــاًل وُولـِـد لــه ولــد 
ــه 12  ــد ل ــا إســمه »يعقــوب«*، وهكــذا كــر يعقــوب وأصبــح رجــاًل وُول أيًض
ــو  ــح بن ــل«*، وأصب ــاه »إرسائي ــا ودع ــوب« أيًض ــه إســم »يعق ــرَّ الل ــًدا، وغ ول

يعقــوب يُعرفــون بإســم »بنــي إرسائيــل«.
ــه إىل  ــي أعطاهــا الل ــدة، حدثــت مجاعــة يف األرض الت بعــد ســنوات عدي
إبراهيــم، لذلــك انتقــل يعقــوب وعائلتــه إىل أرض مــرص*. وبعــد مرور ســنوات 
عديــدة عــى انتقالهــم إىل مــرص اســتعبدهم فرعــون مــرص، وعاشــوا يف مــرص 

ملــدة 400 ســنٍة تحــت العبوديــة.
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ِمن موسى إلى داود

يف أحــد األيــام، ظهــر اللــه إىل رجــل يُدَعــى »مــوىس«* وأخــره أنـّـه ســُرجع 
بنــي إرسائيــل إىل األرض التــي أعطاهــا اللــه إىل إبراهيــم، وكانــت هــذه مهّمــة 
ــل مــن  ــي إرسائي ــه ســاعد مــوىس. وبعــد خــروج بن ــة، لكــن الل ــة للغاي صعب
ــه ســيُباركهم وســيُعطيهم األرض  مــرص، قطــع اللــه وعــًدا آخــر وقــال لهــم إنّ

ــًة عظيمــًة. التــي وعــد بهــا إبراهيــم وســيُصبحون أمَّ
كــام أعطــى اللــه إرسائيــل رشائــع ملســاعدتهم عــى الســلوك يف حياتهــم 
ــه وإذا  ــيُباركهم الل ــه س ــرق الل ــون ط ــا يطيع ــه، فعندم ــا الل ــى وصاي مبقت
ــن  ــد م ــد العدي ــدة وبع ــنوات عدي ــد س ــه. وبع ــم الل ــن يُباركه ــوا ل مل يُطيع
اإلختبــارات، ذهــب النــاس إىل األرض التــي وهبهــا اللــه لهــم، وعاشــوا هنــاك 
عــى مــدار ســنوات عديــدة، وكان اللــه معهــم وأرســل رجــااًل ونســاًء لقيادتهــم 

ــق عــى هــؤالء األشــخاص لقــب »قضــاة«*. وكان يُطل

ِمن داود إلى السبي*

ثــّم أعطــى اللــه لشــعب إرسائيــل ملــًكا، ومل يتَّبــع هــذا امللــك اللــه، لذلــك 
أعطاهــم اللــه ملــًكا ثانيًــا كان إســمه »داود«* متاًمــا كــام وعــد اللــه إبراهيــم 
ــن  ــة م ــة عظيم ــم أّم ــأن يقي ــع داود ب ــا م ــًدا خاصًّ ــه عه ــوىس، وقطــع الل وم
نســله، ووعــد أن أحــد أبنــاء نســل داود لــن يحكــم إرسائيــل فقــط بل ســيكون 

ملــًكا عــى كل األمــم يف العــامل، وملكوتــه* ســيدوم إىل األبــد.
ــة  ــى داود مملك ــل، وبن ــه شــعب إرسائي ــارك الل ــًكا ب ــام كان داود مل حين
عظيمــة وكان النــاس أقويــاء وكانــت األرض آمنــة، ومل يُكــن داود رجــاًل كامــاًل 
ــم مــع البــر مــن خــالل  ــه يتكلَّ ــام، كان الل ــك األي ــا. ويف تل ــه كان صالًح لكّن

ــاء«. ــوا يُدعــون »أنبي بعــض الرجــال املميّزيــن، هــؤالء الرجــال كان
ــح ســليامن  ــى »ســليامن«*. وبعــد مــوت داود أصب ــن يُدَع ــداود اب كان ل
ــا للــه  ــا خاصًّ ــًكا عظيــاًم أيًضــا، وبنــى ســليامن بيتً ــًكا، وقــد جعلــه اللــه َملِ َملِ
إســمه »الهيــكل«*، وكان الهيــكل مكانـًـا يــأيت إليــه الناس لعبــادة اللــه وإكرامه، 
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وعندمــا كانــوا يجيئــون إىل هــذا املــكان كان عليهــم أداء أمــور أخرهــم الله أن 
يفعلوهــا مــن خــالل كلامتــه إىل مــوىس.

لكــن بعــد وفــاة ســليامن امللــك، حدثــت مشــكلة يف أرض إرسائيــل 
ــد  ــك مل تُع ــك، لذل ــو املل ــليامن ه ــن س ــون اب ــعب يف أن يك ــب الش ومل يرغ
ــة واحــدة وانقســمت اململكــة، واختــار الشــعب املوجــود يف الجــزء  إرسائيــل أمَّ
ــم  ــل« ململكته ــم »إرسائي ــذوا إس ــا، واتّخ ــًكا مختلًف ــالد مل ــن الب ــاميل م الش
ــذوا  ــم الخــاص، واتّخ ــوب ملكه ــار الشــعب املوجــود يف الجن الشــاملية، واخت
إســم »يهــوذا«* ململكتهــم الجنوبيــة. وعــى مــدار ســنوات عديــدة، حاربــت 
اململكتــان بعضهــام البعــض. ويف بعــض األحيــان، كان يهــوذا يلــك عليهــا ملــًكا 
صالًحــا يُخرهــم أن يتّبعــوا طــرق اللــه، لكــن إرسائيــل كان يلــك عليهــا ملــوكًا 

ــه. ال تُــريض الل
أرســل اللــه أنبيــاء إىل إرسائيــل ويهــوذا عــى مــدار ســنوات عديــدة، وأخــر 
األنبيــاء النــاس أن يعــودوا إىل اللــه، وحّذروهــم ِمــن نتائــج اإلبتعــاد عــن اللــه 
وبــأن اللــه ســيُعاقبهم إذا مل يعــودوا إليــه، وهكــذا ســمح اللــه ألعدائهــم أن 
ــن  ــح كّل م ــك، أصب ــد ذل ــن األرض. بع ــًدا ع ــبوهم بعي ــم ويس ــوا أرضه يدخل

إرسائيــل ويهــوذا يف الســبي* يف أرض بعيــدة عــن أرضهــم.
ــة  ــا ملحارب ــه جيًش ــل الل ــك أرس ــتمعوا، لذل ــم مل يس ــه لكنه ــم الل ره حذَّ
إرسائيــل، وكان الجيــش مــن آشــور*. وقــد انتــرص عــى شــعب إرسائيــل وأخــذ 
النــاس مــن األرض. وبعــد ســنوات عديــدة، أرســل اللــه جيًشــا آخــر مــن بابــل* 
ــروا الهيــكل وســبوا النــاس إىل خــارج األرض، وكان  وحــارب شــعب يهــوذا ودمَّ
ا لشــعب اللــه. لكــن اللــه أرســل األنبيــاء مــرّة تلــو األخــرى  ــا حزيًنــا جــدًّ وقتً
إىل الشــعب، وبّرهــم األنبيــاء بــإن اللــه لــن ينســاهم وســيتذكَّر الوعــود التــي 

قطعهــا لهــم، وســُرجعهم إىل األرض التــي وعــد بهــا إبراهيــم.

ِمن السبي للعودة إلى إسرائيل

عــى مــدار ســنوات عديــدة، عــاش شــعب اللــه يف الســبي. لكــن، يف أحــد 
ــوه  ــل إىل األرض، وأول يشء فعل ــن مــن بنــي إرسائي ــه الكثري ــام، أعــاد الل األي
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ــا، ثــّم قامــوا ببنــاء أســوار املدينــة مــرة أخــرى،  هــو إعــادة بنــاء الهيــكل مًع
ــم مــوىس أن  ــي علَّمه ــادة لتذكرهــم بالطــرق الت ــه ق ــا أرســل الل ــان م ورسع

يعيشــوا مبقتضاهــا. وهكــذا، عــاد الشــعب إىل األرض.
لكّنهــم مل يعــودوا أمــة عظيمــة بعــد ذلــك، فلــم يُكــن لديهــم ملــك، لكــن 
األنبيــاء أخروهــم أن يتمّســكوا بالرجــاء* ألّن اللــه ســيفي بوعــوده إىل إبراهيم 
ــم، وهكــذا سيســكن  ــه إبراهي ــذي وعــد ب ــن ال ومــوىس وداود، وسُرســل اإلب
اللــه بــني شــعبه كــام وعــد مــوىس، وســيعطي اللــه ابًنــا ِمــن نســل امللــك داود 

وسيســود عــى جميــع األمــم إىل األبــد.

ِمن عودة بني إسرائيل إلى يسوع

ــا  ــه خالله ــم الل ــاٍم، مل يتكلَّ ــن 400 ع ــرب ِم ــا يق ــاس م ــر الن ــك انتظ لذل
ث األنبيــاء، ومل يلــك عليهــم أي ملــك. بكلمــة جديــدة إىل الشــعب، ومل يتحــدَّ
يف أحــد األيــام، جــاء اللــه إىل شــابّة عــذراء* إســمها »مريــم« وأخرهــا أنّهــا 
ســتُنجب ابًنــا، وقــال إن هــذا اإلبــن ســيجلس عــى عــرش داود أبيــه وســيُدعى 

»ابــن اللــه«* وســيُدعى إســمه »يســوع«.
ثــّم أنجبــت مريــم ابًنــا إســمه »يســوع«، فقــد صــار اللــه إنســانًا. ويف كل 
يــوم، كان يســوع ينمــو يف القامــة والحكمــة، وعندمــا كــر اختــار بعــض الرجال 
ليكونــوا أتباعــه، وكانــوا يذهبــون مــن مــكاٍن إىل آخــر معــه، وكانــوا يســمعونه 
يقــول أشــياء كثــرة رائعــة، ورأوه وهــو يُجــري الكثــر مــن املعجــزات، فقــد 
ــم  ــوىت ومنحه ــام م ــه أق ــى إنّ ــاء حتّ ــرىض أصّح ــرصون وامل ــي يُب ــل الُعم جع
الحيــاة، كــام رأوا أنّــه رجــل قــّدوس مل يرتكــب رشًّا* وكان دامئًــا يُطيــع رشائــع 

ــة*. مــوىس، فلــم يرتكــب أي خِطيّ
كان الكثــرون ســعداء لســامع مــا كان يســوع يتكلّــم بــه، لكــّن الكثريــن 
ــم  ــه تكلّ ــوا إن ــه، وقال ــه، فقــد غضــب بعــض القــادة الدينيــني من ــوا ب مل يُؤمن
ــوا عــى  ــه، وقــد كان ــأّن يســوع هــو الل ــاس يعتقــدون ب بطريقــة جعلــت الن

حــق، وهــذا أغضــب هــؤالء القــادة لدرجــة أنّهــم قــّرروا قتلــه.
لــذا التقــى يســوع أتباعــه وأخرهــم مبــا ســيحدث، وأن الجنــود ســيلقون 
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ــه  ــم الخــوف، فالل ــذ أن ال ينتابه ــى التالمي ــن ع ــه، لك ــه ويقتلون ــض علي القب
ســيُقيم يســوع ِمــن بــني األمــوات مــرة أخــرى، وهــذا هــو مــا حــدث بالفعــل.
بعــد أن قــام يســوع مــن بــني األمــوات، أمــى بعــض الوقــت يف تعليــم 
الرجــال والنســاء الذيــن آمنــوا بــه، وأخرهــم أنــه قريبًــا ســيصعد ليكــون مــع 
الله،لكــن، حتــى ذلــك الحــني، لــن يكونــوا وحدهــم ألّن الــرّب يســوع سُرســل 
الــروح الُقــُدس* ملعونتهــم. ووعدهــم يســوع انــه ســيجيء ثانيًة، وعنــد مجيئه 
ســيحّقق كل األمــور التــي وعــد بهــا اللــه إبراهيــم ومــوىس وداود. لكــن، حتــى 
ــكونة  ــاب إىل كل املس ــه بالذه ــع أتباع ــوع جمي ــر يس ــني، أم ــك الح ــأيت ذل ي
ليكــرزوا للجميــع بالخــر الّســار، أن يســوع هــو إبــن اللــه، وأنّــه مــات وقــام 
مــن بــني األمــوات. وكل شــخص يُؤمــن بالــرب يســوع ويثــق* يف كالمــه ســوف 
تكــون لــه حيــاة تــدوم إىل األبــد، وســيغفر* اللــه لــه كّل األمــور الريــرة التــي 
فعلهــا. ويف يــوٍم مــا ســوف يحيــا مــع اللــه إىل األبــد ويذهــب إىل مــكان رائــع 
ولــن يــوت أبــًدا. بعــد أن انتهــى يســوع ِمــن قــول هــذه األشــياء صعــد إىل 
الســامء، وهكــذا فعــل تالميــذه مــا أمرهــم بــه يســوع وذهبــوا إىل كل مــكاٍن 

ُيكنهــم الذهــاب إليــه، وكــرزوا للجميــع عــن يســوع.

ِمن يسوع إلى اآلن

بعــد ســنوات عديــدة، جــاء اللــه إىل أحــد الرجــال األوائــل الذيــن تبعــوا 
يســوع يُدعــى »يوحنــا«* وأعطــاه رؤيــا أو حلــاًم، وأظهــر لــه أمــوًرا كثــرة حول 
مــا ســيحُدث يف املســتقبل، وأخــره أّن الحيــاة ســتكون صعبــًة عــى املســيحيّني 
وأّن الشــيطان ســيُحارب اللــه وســيكّذب عــى الكثريــن، لكّنــه أخــر يوحنــا أن 
ال يخــاف، فالــرب يســوع ســيعود إىل األرض وســيهزم الشــيطان ويســود عــى 
كل ســاكني األرض وســيُعاقب اللــه الشــيطان وجميــع الذيــن تبعــوه وســيجمع 
شــعبه ليكونــوا معــه إىل األبــد، وســوف يخلــق ســامًء* جديــدة وأرًضــا جديــدة، 

وسيســود عــى كل األمــم فيكونــون شــعبه وهــو يكــون إلههــم إىل األبــد.
وهذه ليست نهاية القصة لكنها البداية لقصة جديدة.
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ُُ العهُد القدي

العهــد القديــم هــو مجموعــة ِمــن األســفار تحــيك قصــة بدايــة كل يشء، 
وتــروي قصــص مــوىس وإرسائيــل وملــوك وأنبيــاء إرسائيــل، لكــن األهــم ِمــن 

ذلــك كلــه أّن هــذه األســفار تُخرنــا عــن اللــه.

أقساُم العهد القديم
أسفار موسى الخمسة

األسفار التاريخية
األسفار الشعرية

أسفار األنبياء الكبار*
أسفار األنبياء الصغار*
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ــاموات  ــة الس ــن بداي ــا ع ــات وتُخرن ــة البداي ــيك قص ــفار تح ــذه األس ه
ــع  ــا الرائ ــفار أيًض ــن هــذه األس ــل، وتتضّم ــة إرسائي ــة أّم ــن بداي واألرض وع

ــادهم. ــاس وإرش ــه الن ــوىس لتوجي ــه إىل م ــا الل ــي أعطاه الت

أسفار موسى الخمسة
ِسفر الت�كوي�ن
ِسفر الخروج

ِسفر الالوي�ي
ِسفر العدد

ِسفر الت�ثنية





البداية
ة  يبدأ ِسفر التكوين بقصَّ

الخلق*، ويبدأ الّسفر يف الجنة.
أهّم شخصيات الّسفر

آدم*         حواء*
نوح*        إبراهيم*

عائلة إبراهيم

ة األحداث الُمهمَّ
خلق* الله كّل األشياء مبا فيها الرجال والنساء )تكوين 2-1(

آباؤنا األوائل مل يُطيعوا الله )تكوين 3(
إختار الله رجاًل يُدَعى »إبراهيم« )تكوين 12(

وعود الله إىل إبراهيم )تكوين 15(
حامية الله ليوسف )تكوين 37(

النهاية
ينتهي ِسفر التكوين مبوت 

ل،  يوسف، إبن يعقوب* املفضَّ
وينتهي الّسفر يف أرض مرص*.
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ِسفر الت�كوي�ن
العهد القديم     أسفاُر موسى الخمسة

الفصل السادُس

قّصُة ِسفر الت�كوي�ن

س بِســفر التكويــن حيــث نقابــل اللــَه وأوَّل  يبــدأ الكتــاب املُقــدَّ
األشــخاص الذيــن خلقهــم اللــه، كــام نلتقــي أيًضــا برجــل يُدعــى »إبراهيــم« 

ــا. ــه أيًض وبعائلت
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ا: ِمــن أين  ــة جــدًّ ِســفر التكويــن يُعطينــا إجابــات عــن بعــض األســئلة املهمَّ
أتينــا؟ ملــاذا نحــن هنــا عــى األرض؟ مــا هــي املشــكلة التــي انتابــت العــامل؟ 
س يُعطــي بقيــة املزيــد مــن  كيــف ُيكــن حــّل هــذه املشــكلة؟ الكتــاب املُقــدَّ
اإلجابــات الكاملــة عــن هــذه األســئلة، لكــن اإلجابــات تبــدأ يف ِســفر التكويــن.

ح كيف خلق الله العامل. يبدأ ِسفر التكوين بقّصة تُوضِّ
َمَواِت َواألَْرَض« )تكوين 1: 1( »ِف الَْبْدِء َخلََق اللُه السَّ

ــق كل يشء يف الســامء  ــامل وخل ــق الع ــه خل ــن أّن الل ــفر التكوي ــرح ِس ي
وعــى األرض وخلــق مــا يـُـرى ومــا ال يـُـرى مــن األشــياء. وِمــن بــني كل األشــياء 
التــي خلقهــا اللــه، خلــق جــزًءا واحــًدا ُمميــزًا هــو البــر، فاللــه خلــق إنســانًا 
يدعــى »آدم« وخلــق امــرأة تُدعــى »حــواء« وخلــق جنــة خاصــة لهــام ُيكنهام 
الحيــاة فيهــا، وكانــت الجنــة املــكان املثــايل لهــام، فاللــه أراد لهــام أن يســتمتعا 

بالعــامل الــذي خلقــه.
ــن 2( ويُطيعــوه، لكــن أوَّل  ــدوه* )تكوي ــه شــعبه ويعب ــه أن يعرف أراد الل
رجــل وامــرأة مل يُطيعــا اللــه، فقــد اختــارا أن يذهبــا يف طريــق ُمخالــف لطريق 
ــا بذلــك أنَّ طريقهــام هــو األفضــل، لذلــك، اســتمعا إىل الشــيطان*  اللــه، وظنَّ
ث إليهــام، لكــن الطريــق الــذي اختــاراه مل يُكــن  الــذي اســتخدم الحيّــة للتحــدُّ
جيــًدا. وألنّهــام مل يُطيعــا اللــه، لعــن* اللــه األرض وأخرهــام أّن حياتهــام 

ســتكون مؤملــًة وأنَّهــام ســيموتان. 
ــه بخــالص البــر  ــه النعمــة* نحــو آدم وحــواء، فوعــد الل كــام أظهــر الل
ِمــن الطريــق الريــر الــذي اختــاروه، ووعــد بإرســال شــخص سيســحق رأس 

ــه رجــاًء*. ــة التــي كذبــت عليهــام )تكويــن 3: 15(، وأعطاهــام الل الحيَّ
ــة  ــن الجن ــه م ــام الل ــه، أخرجه ــا الل ــرأة مل يُطيع ــل وام ــا أن أّول رج مب
وصــارت حياتهــام صعبــة وُمحزنــة. ويف أثنــاء تكاثـُـر نســل آدم، ازدادت أيًضــا 
ــرون أفعــااًل  ــك، ارتكــب الكث ــل ابنهــام األّول أخــاه. وبعــد ذل املشــاكل، وقت

ــه. ــرِض الل ــرة مل تُ رشي
ــر هــؤالء النــاس األوائــل بالطوفــان، لكــن اللــه  لذلــك اختــار اللــه أن يُدمِّ
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اختــار أيًضــا أن يُخلِّــص رجــاًل واحــًدا وعائلتــه ِمــن هــذا الطوفــان، وأرســل اللــه 
ــان،  ــك الطوف ــه، وبعــد ذل ــا وعائلت ــع إال نوًح ــان بالفعــل ومــات الجمي الطّوف
ا كبــرًا، لكّنهــم مل يتّبعــوا طريــق اللــه وحاولــوا بنــاء  كــُر نســل نــوح ومنــا منــوًّ
مدينــة بهــا بــرج مرتفــع للغايــة يقــرتب ِمــن مســكن اللــه، لكــن اللــه أدانهــم 
ــم  ــم بعضه ــن فَه ــوا ِم ــايل مل يتمكَّن ــل ألســنتهم وبالت ــل وبلب عــى هــذا الِفع
ــة وانتــروا يف جميــع أنحــاء العــامل  ــاس املدين البعــض، ورُسعــان مــا تــرك الن

ــا بهــم )تكويــن 11(. حتــى يجــدوا مكانًــا خاصًّ
ــع  ــم« وقط ــمه »إبراهي ــل إس ــه إىل رج ــاء الل ــدة، ج ــنوات عدي ــد س وبع
معــه عهــًدا، ويَُعــّد العهــد الــذي قطعــه اللــه مــع إبراهيــم واحــًدا ِمــن أهــّم 

س. ــدَّ ــاب املُق ــود يف الكت العه
ــوَن  ــَمَك، َوتَكُ ــَم اْس ــارِكََك* َوأَُعظِّ ــًة َوأُبَ ــًة َعِظيَم ــَك أُمَّ »َفأَْجَعلَ
بََركَــًة. َوأُبَــارُِك ُمَبارِِكيــَك، َوالَِعَنــَك أَلَْعُنــُه. َوتََتَبــارَُك ِفيــَك 

َجِميــُع َقَبائِــِل األَْرِض« )تكويــن 12: 3-2(.
كان الوعــد إلبراهيــم ونســله، وقــد ُولــد إلبراهيــم ابــٌن إســمه »إســحاق«*، 
وكان إلســحاق ابــٌن إســمه »يعقــوب«*، وجــاء إىل يعقــوب ابــٌن إســمه 
»يهــوذا«*، ووعــد يعقــوب ابنــه يهــوذا قبــل موتــه بــأنَّ َملِــًكا قويًّــا ســيأيت ِمــن 
بيــت يهــوذا )تكويــن 49: 8-12(، وســيكون هــذا امللــك حاكــاًم مبقتــى اللــه 

وســيحكم العــامل بــأرسه.
يف نهايــة ِســفر التكويــن، انتقــل يعقــوب وعائلتــه إىل أرض مــرص* بعــد أْن 

صــار يوســف، ابــن يعقــوب، قائــًدا عظيــاًم هنــاك.
مل يُِطــع أبنــاء إبراهيــم اللــه دامئـًـا، لكــن اللــه حفــظ وعــوده التــي قطعهــا 
مــع إبراهيــم واهتــّم بهــم ورعاهــم وحفظهــم يف أمــاٍن، ومل ينَســهم ومل ينــَس 

الوعــد الــذي قطعــه.
ــذا  ــده، وهك ــه بوع ــي الل ــى يف ــار حت ــم اإلنتظ ــة إبراهي ــى عائل كان ع
ــى ِمــن العهــد القديــم* يُبــنيِّ لنــا كيــف  ســيفي اللــه بالفعــل بكلمتــه، ومــا تبقَّ

حــدث ذلــك.



البداية
يبدأ ِسفر الخروج يف أرض 

مرص* بعد 400 عاٍم من نهاية 
ِسفر التكوين حيث كان شعب 

الله تحت العبودية هناك.

أهّم شخصيات الّسفر
موىس*      هارون*
فرعون*     يرون*

ة األحداث الُمهمَّ
دعا الله موىس )خروج 3-1(

تناول الشعب عشاء عيد الفصح )خروج 12-11(
هروب شعب الله ِمن خالل البحر األحمر )خروج 14(

إعطاء الله الناموس ملوىس )خروج 20-19(
سة* )خروج 40( ُسكنى الله يف خيمة االجتامع املُقدَّ

النهاية
ينتهي ِسفر الخروج بُسكنى الله 
يف خيمة اإلجتامع التي يف وسط 

محلة شعب إرسائيل*.
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ِسفر الخروج
العهد القديم     أسفاُر موسى الخمسة

الفصل الساصص

قّصة ِسفر الخروج

يبــدأ ِســفر الخــروج بعــد 400 عــاٍم مــن نهايــة ِســفر التكويــن )تكويــن 15: 
13(. كان شــعب اللــه ال يــزال يف مــرص، لكنهــم مل يكونــوا ضيوفـًـا عــى فرعــون 
مــرص، بــل كان نســل إبراهيــم* عبيــًدا يف أرض مــرص. وعندمــا رصخــوا إىل اللــه 
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اســتمع إليهــم وتذكَّــر العهــود التــي قطعهــا لهــم. يــرد ِســفر الخــروج كيــف 
خلَّــص اللــه شــعبه ِمــن العبوديــة يف أرض مــرص.

كيــف فعــل اللــه هــذا؟ أواًل، اختــار اللــه رجــاًل يُدعــى »مــوىس«. كان اللــه 
ــة )خــروج 2-4(. ويف أحــد  ُہ لهــذه املهّم قــد أنقــذ حياتــه وهــو طفــل وأعــدَّ
ــم اللــه مــع مــوىس ِمــن علّيقــة ُمشــتعلة، وأخــر مــوىس مبــا هــو  األيــام، تكلَّ
ا.  ــة كبــرة عليــه جــدًّ بصــدد فعلــه. يف بدايــة األمــر، كان مــوىس خائًفــا ، فاملهمَّ
مل يكــن اللــه بصــدد خــالص شــعبه ِمــن أرض مــرص فحســب، بــل كان ســيتمم 

ذلــك بطريقــة تُظهــر للشــعوب األخــرى عظمتــه وقوتــه.
ــم اللــه مــع مــوىس، ذهــب مــوىس إىل شــعب اللــه الــذي يف  بعــد أن تكلَّ
مــرص، وعندمــا أخرهــم أّن اللــه أرســله، آمنــوا* بــه. ويف غضــون بضعــة أيــام، 
ذهــب مــوىس إىل فرعــون الــذي كان لقــب ملــك مــرص يف ذلــك الوقــت، وأخــر 

مــوىس فرعــون مبــا قالــه اللــه.
قــال مــوىس لفرعــون: »يــا فرعــون، يجــب أن تطلــق شــعبي حــرًّا،« لكــن 

رّد فرعــون كان »ال.«
ــات«  ــر »رضب ــل ع ــرص، فأرس ــى أرض م ــق ع ــه أن يُّضي ــرَّر الل ــك ق لذل
ــار يف  ــت األنه ــذا تحوَّل ــه. وهك ــون رأي ــرِّ فرع ــة ويغ ــه العظيم ــر قدرت ليظه
مــرص إىل دمــاء، ومــألت الحــرات األرض، ومرضــت األبقــار وماتــت، وأكلــت 
الحــرات املحاصيــل. ويف كل مــرّة، كان فرعــون يرفــض طاعــة اللــه ومل يســمح 
لشــعب اللــه بالرحيــل. ويف كل مــرة يرفــض فرعــون طلــب مــوىس، كان اللــه 
يظهــر قّوتــه العظيمــة مــرة أخــرى. لقــد أظهــر اللــه أنّــه األقــوى ِمــن جميــع 

اآللهــة التــي يف أرض مــرص.
أعطــى مــوىس فرعــون إنــذاًرا أخــرًا بأنّــه إذا مل يســمح للشــعب بالرّحيــل 
ــا. ويف  ــه أعطــى شــعبه أمــرًا خاصًّ ــن ِبكــر يف األرض، لكــن الل ســيموت كل اب
تلــك الليلــة، كان عــى كل عائلــٍة مــن شــعب إرسائيــل أن تذبــح خروفـًـا صغــرًا 
ــم إذا  ــه أنّه ــد الل ــم. ووع ــواب منازله ــى أب ــه ع ــه ويضعون ــن دم ــذ م فيؤَخ
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فعلــوا ذلــك لــن يــوت أبناؤهــم األبــكار، وســيتذكَّر النــاس دامئًــا تلــك الليلــة 
ــدون فيهــا »عيــد الفصــح« )خــروج 13-12(. ويُعيّ

خلـّـص اللــه شــعبه يف تلــك الليــل وبــدأوا رحلتهــم إىل األرض التــي أعطاهــا 
ــفر عــر الصحــراء مــن أجــل الوصــول  اللــه إىل إبراهيــم، لكــن كان عليهــم السَّ
إىل تلــك األرض. أجــرى اللــه الكثــر مــن العجائــب ملســاعدة النــاس عــى عبــور 
ــاء  ــروج 16( وامل ــوا )خ ــم ليأكل ــام له ــل الطع ــم فيها،فأرس ــراء وقيادته الصح
ــه  ــل مع ــوىس أن يتقاب ــه م ــر الل ــام، أم ــد األي ــروج 17(. ويف أح ــوا )خ ليرب
ــي  ــع الت ــوىس الرائ ــه م ــى الل ــل أعط ــذا الجب ــى ه ــال، وع ــد الجب ــى أح ع
ــدوه*  ــعبه أن يعب ــن ش ــه م ــا. أراد الل ــل أن يُطيعوه ــعب إرسائي ــن ش أراد ِم
وحــده ويبتعــدوا عــن اآللهــة الباطلــة ويكونــوا مختلفــني عــن جميــع األمــم 
األخــرى. كانــت توجيهــات اللــه للشــعب واضحــة، فالرائــع ســتحميهم واللــه 
ــه،  ــم بدون ــن حياته ــرد أن يعيشــوا أي جــزٍء م ــا. مل ي ــيُباركهم* إذا أطاعوه س

ــروا دامئــا بأنَّهــم شــعبه الخــاص وهــو إلههــم. وأرادهــم أن يتذكّ
كانــت هــذه الرائــع الجديــدة جــزًءا مــن عهــد* اللــه مــع نســل إبراهيــم، 
ووافــق عليهــا الجميــع ووعــدوا بإطاعــة اللــه واتّباعــه دامئـًـا. لكــن حتــى قبــل 
ــه  ــب الل ــا*، وعاق ــعب وثًن ــع الش ــا صن ــة الوصاي ــن كتاب ــوىس م ــي م أن ينته
ــوا  ــم، وأخرهــم أن يصنع ــده له ــَس وع ــه مل ين ــم* لكّن الشــعب عــى خِطيَّته
ــح لهــم كيف  خيمــة اجتــامع ليســكن فيهــا وليــأيت الشــعب إليهــا للعبــادة ووضَّ
ــنيَّ  ــا. وع ــع داخله ــاث يجــب أن يُوَض ــن األث ــوٍع ِم ــم أي ن ــال له ــا، وق يبنونه
لهــم كهنــة* للصــالة ِمــن أجلهــم وملُســاعدتهم عــى معرفــة كيفيــة اتّبــاع اللــه، 
ــه ســيأيت للســكنى يف خيمــة االجتــامع يف وســط محلتهــم، وعندمــا  ووعــد أنّ

انتهــى مــوىس ِمــن كل مــا أمــره اللــه بــه جــاء اللــه للســكنى وســط شــعبه.



البداية
كان شعب الله يف بداية هذا 

الّسفر يف الصحراء ويف طريقهم 
إىل األرض التي وعد الله 

إبراهيم* بها.

أهّم شخصيات الّسفر
موىس*        هارون*

ناداب وأبيهو*
الكهنة*

ة األحداث الُمهمَّ
الله يعطي رشائع قربان املحرقة )الويني 1(

تعيني يوم خاص لذبيحة خاّصة* )الويني 16(
الله قّدوس* )الويني 19: 17-1(

العناية بالفقراء )الويني 25: 55-35(
بركات ولعنات من الله )الويني 26(

النهاية
عند انتهاء الّسفر، كان شعب 
إرسائيل ال يزالون يف الصحراء.
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ِسفر الالوي�ي
العهد القديم     أسفاُر موسى الخمسة

الفصل الثامن

قّصة ِسفر الالوي�ي

ــة ِقســم  ــه أن يكــون مبثاب ــفر الالويــني هــو ســفر غــر عــادي. ُيكــن ل ِس
ــط  ــامع* يف وس ــة اإلجت ــعب خيم ــام الش ــه أق ــروج، وفي ــفر الخ ــن س ــر م آخ
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ــك الخيمــة، وكتــب مــوىس األشــياء  ــه إىل مــوىس مــن تل ــم الل محلتهــم، وتكلّ
ــامت يف هــذا الســفر. ــا، ووضــع هــذه الكل ــه عنه ــي أخــره الل الت

ــوب*. كان  ــاء يعق ــن »الوي«* وهــو أحــد أبن ــني« م ــة »الوي ــذت كلم أُخ
ــة، وأعطاهــم  ــوا كهن ــه هــذا الســبط ليكون ــار الل ــاء الوي، واخت ــون أبن الالوي
ــة  ــاس ملعرف ــاعدة الن ــة مس ــى الكهن ــا. وكان ع ــرة ليفعلوه ــوًرا كث ــه أم الل
الرائــع التــي أعطاهــا اللــه ملــوىس، وكان ِمــن مهامهــم أيًضــا اإلهتــامم بخيمــة 
ــن مــوىس وهــرون  ــاك، وكان كّل ِم ــكّل األمــور التــي تحــدث هن اإلجتــامع وب

ــبط الوي. مــن ِس
أخــر اللــه مــوىس أّن الشــعب يجــب أن يعبــده*، ثــّم أخــر مــوىس 
ــي  ــها الت ــة نفس ــه بالطريق ــدوا الل ــة أن يعب ــى الكهن ــك، وكان ع ــة بذل الكهن
أخرهــم بهــا مــوىس، وبالتــايل يُســاعدون النــاس عــى فعــل الــيء نفســه يف 
عبادتهــم، وأعطاهــم مــوىس العديــد مــن الرائــع حــول كيفيــة عبــادة اللــه. 
ويــروي الجــزء األول مــن ســفر الالويــني كيفيــة تقديــم الذبائــح للــه، يف حــني 
يُعلِّــم الجــزء الثــاين عــن واجبــات الكهنــة. فقــد أخرهــم اللــه مــاذا يلبســون 
وكيــف يغتســلون، وعندمــا انتهــى اللــه ِمــن توجيــه تعليامتــه للكهنــة أعطــى 

ــع الشــعب. ــه إىل جمي توجيهات
ــه  ــه، فالل ــم خاّصت ــم بأنّه ــعب ليُذكّره ــع للش ــذه الرائ ــه ه ــى الل أعط
س« تعنــي  قــّدوس وتوقَّــع ِمــن شــعبه أن يكونــوا قديســني أيًضــا، وكلمــة »ُمقــدَّ

»ُمفــَرز«. لقــد أراد اللــه أن يعبــده شــعبه وحــده وبــكل طريقــٍة ممكنــٍة.
ــة يف  ــلكون بقداس ــف يس ــاس كي ــار الن ــع إلخب ــذه الرائ ــه ه ــى الل أعط
حياتهــم، وأخــرت الرائــع والقواعــد الــواردة يف ِســفر الالويــني النــاس كيــف 
ُيكــن إرضــاء اللــه، وكيــف يُراعــون اللــه يف محلتهــم. لكــن عندمــا يســكن اللــه 
معــك يف محلتــك فهــذا أمــر خطــر ألن اللــه قــّدوس وال يُخطــئ*، وال يســتطيع 
أن يغــّض الطـّـرف عــن الخِطيَّــة إن ُوِجــدت يف شــعبه، وِمــن املالحــظ أّن شــعب 
اللــه مل يِطــع اللــه جيــًدا يف املــايض، فكيــف ُيكــن أن يســكن اللــه بــني هــذا 

الشــعب الــذي كان يف كثــرٍ مــن األحيــان يتّســم بالــر؟
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ــة  يرينــا ســفر الالويــني اإلجابــة عــن هــذا الســؤال. قــال مــوىس إن الخِطيَّ
تقــود دامئـًـا إىل املــوت، لكــن اللــه رحيــم* يغفــر للنــاس حينــام يُخطئــون، لكــّن 
غفرانــه مــروط بفعــل مــا طلــب اللــه منهــم القيــام بــه. كان الشــعب يحتــاج 
ــه  م ــى يقدِّ ــا للكاهــن حت ــواٍن م ــم حي ــامع وتقدي إىل املجــيء إىل خيمــة االجت
ذبيحــة، وكان الكاهــن يذبــح هــذا الحيــوان ثــم يقّدمــه ذبيحــة للــه، وكان هــذا 
ــة  ــان ويغفــر خِطيّ ــة الشــعب ألّن اللــه يقبــل هــذا القرب ــان يرفــع خِطيّ القرب
الشــعب، كــام أكــّد اللــه أنّــه لــن يحتفــظ بهــذه الخِطيّــة ضدهــم يف مــا بعــد.
مهــا الكاهــن عــن جميــع  يحــيك هــذا الســفر أيًضــا عــن ذبيحــة خاصــة يقدِّ
ــم  ــعب بتقدي ــوم الش د، يق ــدَّ ــاص ومح ــوم خ ــد. يف ي ــت واح ــعب يف وق الش
ــع  ــعب التجّم ــع الش ــى جمي ــنة. كان ع ــدة يف الس ــرة واح ــة م ــة خاص ذبيح
بالقــرب مــن خيمــة اإلجتــامع، وال يقــوم أي أحــد يف هــذا الوقــت بــأي عمــل، 
ــا، وكان يأخــذ الــدم مــن هــذه الذبيحــة  ــا خاصًّ ويذبــح رئيــس الكهنــة حيوانً
ويدخــل إىل خيمــة اإلجتــامع، وكان الكاهــن يدخــل إىل قــدس األقــداس حيــث 
ًمــا هــذا القربــان للــه، وكان يطلــب مــن الله أن  يعــرتف* بخِطيّــة الشــعب ُمقدِّ
يغفــر خِطيّــة الشــعب. كان رئيــس الكهنــة وحــده املســموح لــه أن يدخــل إىل 
قــدس األقــداس، ويكنــه أن يفعــل هــذا مــرة واحــدة فقــط مــن كل عــام. ويف 
ذلــك اليــوم، كان يُذكّــر اللــه الشــعب أنــه إلــه قــّدوس، وكان يُذكّرهــم بأنهــم 

يجــب أن يكونــوا لــه شــعبًا مقّدًســا.
ــام  ــن أي ــفر ع ــذا الس ــرى يف ه ــرة أخ ــور كث ــعب بأم ــوىس الش ــر م أخ
ــون  ــف يترصّف ــا، وكي ــادة مًع ــام والعب ــاول الطع ــون لتن ــا يجتمع ــة فيه خاص
ــع خاصــة  ــراء، وأعطاهــم رشائ ــون بالفق ــف يعتن ــم البعــض وكي تجــاه بعضه
ــه  ــي ال يريدهــم الل ــة وعــن األطعمــة الت ــور املختلف ــد مــن األم حــول العدي
ــك  ــا وكذل ــم ارتداءه ــي ُيكنه ــس الت ــوع املالب ــن ن ــم ع ــا، وأخره أن يأكلوه
املالبــس التــي ال يكنهــم ارتداءهــا، لكــن كل ســفر الالويــني هــو يف الحقيقــة 
يــدور حــول يشء واحــد، فقــد بــنيَّ هــذا الســفر للشــعب الطريــق إلرضــاء اللــه 

س. ــدَّ ــه املُق ــم شــعب الل ــاة بصفته ــق إىل الحي ــدوس والطري الق
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أتــاح اللــه وســيلة لشــعبه للبقــاء بالقــرب منــه، فعندمــا يرتكبــون خِطيّــة 
ــن  ــم، لك ــه له ــر الل ــك يغف ــون بذل ــا يقوم ــة، وعندم ــم ذبيح ــم تقدي يكنه
الذبيحــة مل تُكــن تــدوم ســوى حتــى املــرة التاليــة التــي يخطــىء فيهــا األنســان 
إىل اللــه. ثــم يضطــر إىل تقديــم ذبائــح أخــرى، وكان عليهــم فعــل ذلــك مــراًرا 
م مــن  وتكــراًرا. لكــن يف يــوم مــن األيــام، عندمــا يــأيت يســوع كان اللــه ســيُقدِّ
ــن  ــط ول ــدة فق ــرة واح ــة م ــذه الذبيح م ه ــتُقدَّ ــة، وس ــل ذبيح ــه أفض خالل

يُضطــر أبــًدا إىل تكرارهــا.



البداية
يبدأ ِسفر العدد يف الرية 

بالقرب ِمن حدود األرض التي 
وعد الله بها إلبراهيم*.

أهّم شخصيات الّسفر
موىس*         هارون*
الجواسيس     قورح*

بلعام*

ة األحداث الُمهمَّ
احتفال شعب إرسائيل بعيد الفصح* )عدد 9(

ذهاب الجواسيس إىل كنعان* )عدد 13(
تذّمر الشعب وصالة موىس )عدد 14(

خروج ماء من صخرة )عدد 20(
حياة نبي* رشير وتكلُّم حيوان )عدد 22(

النهاية
ينتهي سفر العدد بالوقت الذي 

كان الشعب فيه يخيّمون عر 
النهر من األرض التي وعدهم 
الله بها، وبذلك يكونون تاهوا 

يف الصحراء نحو 40 عاًما.
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الفصل التاسص

قّصة ِسفر العدد

يبــدأ ســفر العــدد بقامئــة أســامء وينتهــي بقامئــة أخــرى، هاتــان القامئتــان 
ــرة األوىل  ــي امل ــعب، فف ــوىس الش ــا م ــى فيه ــي أح ــرّات الت ــِجّل امل ــام س ه
ــرور  ــد م ــدد 1-10(، وبع ــد* )ع ــم إىل أرض املوع ــر لرحلته ــم للتحض أحصاه
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ي ِســفر العــدد بهــذا اإلســم،  أربعــني عاًمــا أحصاهــم مــرة أخــرى، لذلــك ُســمِّ
ويحــيك ســفر العــدد عــن مــا حــدث يف تلــك الســنوات األربعــني.

ــام  ــم، ك ــب معه ــه أن يذه ــد الل ــباط ووع ــعب إىل أس ــوىس الش ــم م قسَّ
أن خيمــة اإلجتــامع* ستســافر معهــم أيًضــا. وكان كل يشء جاهــزًا، وكان 
ــا ســعيًدا  اللــه يقودهــم إىل أرض املوعــد التــي اختارهــا لهــم، وكان هــذا وقتً
للشــعب، فــإن أطاعــوا اللــه ســيملكون األرض، لكــن هــل سيســتمر الشــعب 

ــه؟ ــم لل يف طاعته
ــا  ــي أعّده ــد الت ــاب إىل أرض املوع ــعداء للذه ــاس س ــة، كان الن يف البداي
اللــه لهــم. وأخــر مــوىس الشــعب أنــه يجــب عليهــم اإلســتمرار يف طاعــة اللــه، 
ويجــب أن ال يكونــوا مثــل الشــعوب التــي ال تعــرف اللــه )عــدد 5(. لكــن بــدأ 
ــه، ومل يثقــوا*  ــوا أشــياء ســيئة عــن مــوىس وعــن الل ــر وقال الشــعب يف التذّم
يف مواعيــد اللــه لهــم وكانــوا خائفــني، لذلــك مل يِطــع الشــعب اللــه وترصّفــوا 

مثلــام فعلــوا مــن قبــل )خــروج 32؛ تكويــن 3(.
غضــب اللــه مــن الشــعب فأنــزل نــاًرا مــن الســامء* عليهــم )عــدد 11: 1(، 
فلــاّم ســمع مــوىس عــن النــار صــىَّ إىل اللــه، وعندمــا صــىَّ مــوىس رفــع اللــه 

النــار عنهــم.
ــّرر  ــا، وق ــه به ــد الل ــي وع ــدود األرض الت ــاس إىل ح ــاء الن ــا ج ــان م ورسع
ــس األرض وإلقــاء نظــرة عليهــا، وأخرهــم مــوىس  مــوىس إرســال 12 رجــل لتجسُّ
م اثنــان منهــم تقريــرًا  أن يبلغــوه بــكّل مــا يُشــاهدوه. وعندمــا عــاد الرجــال قــدَّ
مــوا تقريــرًا ســيئًا، فقــد أحــروا مثــاًرا جيّــدة  جيــًدا لكــن عــرة مــن الرجــال قدَّ
ــاك،  ــة هن ــة ورأوا عاملق ــوار عالي ــا أس ــدن له ــوا إن امل ــعب، وقال ــا الش لراه
ــل اســتمعوا  ــًدا، ب ــرًا جي ــا تقري م ــن قدَّ ــني اللذي والشــعب مل يســتمع إىل الرجل
مــوا تقريــرًا ســيئًا وكانــوا خائفــني ومل يثقــوا باللــه )عــدد  إىل الرجــال الذيــن قدَّ
14: 11-12(. لقــد كانــوا خائفــني لدرجــة أنّهــم أرادوا العــودة إىل أرض مــرص*.

ــه  عندمــا رأى اللــه أّن الشــعب مل يُِطعــه غضــب منهــم، وأخــر مــوىس أنّ
بصــدد معاقبتهــم، لكــن مــوىس صــّى إىل اللــه، ونتيجــة ذلــك غفــر* اللــه لهــم، 
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ــد  ــوا إىل أرض املوع ــن يدخل ــوا عــى مــوىس ل ــن انقلب ــّرر أن كل الذي ــه ق لكّن
ــي  ــروا األرض الت ــن ي ــع البالغــني يف هــذه الصحــراء، ول ــًدا، وســيموت جمي أب
ــم، وهــذا مــا حــدث بالفعــل، فقــد ســار  ــا لنســل إبراهي ــه بإعطائه وعــد الل
النــاس يف الصحــراء ملــدة 40 عاًمــا ومــات جميــع البالغــني، لكــن اللــه مل ينــَس 
ــد اللــه بأنــه  وعــوده إىل إبراهيــم ومــوىس؛ ألنــه ال يــزال يعتنــي بشــعبه. وأكّ
مــع أن هــذا الجيــل لــن يدخــل أرض املوعــد فــإّن أوالدهــم ســيدخلون األرض 
ــد  ــوع أح ــوع«*. وكان يش ــمه »يش ــد إس ــد جدي ــؤالء األوالد قائ ــيكون له وس
ــيقودهم إىل أرض  ــو س ــن األرض. ه ــًدا ع ــرًا جي ــا تقري م ــن قدَّ ــني اللذي الرجل
م تقريــرًا جيــًدا عــن األرض يُدعــى »كالــب«*  املوعــد، والرجــل اآلخــر الــذي قــدَّ

ــا. ودخــل إىل األرض أيًض
يف أثنــاء ســفرهم يف تلــك الصحــراء، أعطاهــم اللــه رشائــع أكــر ليتَّبعوهــا 
)عــدد 15-19(، وفعــل اللــه الكثــر مــن اآليــات والعجائــب ملســاعدتهم 
ــروا  ــم تذّم ــوا، لكنه ــى ال يضلّ ــق حت ــدهم يف الطري ــا وأرش ــم طعاًم وأعطاه
مــراًرا وتكــراًرا. وبســبب تذّمرهــم غضــب مــوىس مــن الشــعب، فقــد أطــاع 
مــوىس واســتمع إىل اللــه عــدة مــرات، لكــن يف هــذه املــرة مل يفعــل مــا طلــب 
ــه  ــه ل ــة، لذلــك مل يســمح الل ــه بعناي ــه أن يفعــل، ومل يســتمع إىل الل ــه الل من

ــدد 20: 12(. ــد )ع ــول إىل أرض املوع بالدخ
ــر ِســفر العــدد قصًصــا أخــرى عديــدة، فقــد عــارض الشــعب مــوىس  يذكُ
وشــّنت أمــم أخــرى الحــرب ضدهــم، لكــن اللــه أنقذهــم عندمــا أُعيــوا بســبب 
ــم حيــوان، وأفرخــت عصــا  املــاء، كــام تقابــل نبــي* رشيــر مــع مــالك*، وتكلّ

يابســة أوراقًــا، وخــرج مــاء ِمــن صخــرة.
لكــن العديــد مــن القصــص تــدور حــول الــيء نفســه. مل يــِف الشــعب 
ــه،  ــوا إلي ــه ومل ينصت ــًدا عن ــوا بعي ــه، وتحّول ــراًرا وتكــراًرا بوعودهــم مــع الل م
لكــن اللــه اعتنــى بهــم، فــكان دامئًــا يفــي بوعــوده لهــم، ورسعــان مــا دخلــوا 

األرض التــي وعدهــم اللــه بهــا.



البداية
يبدأ ِسفر التثنية والشعب 

بالقرب من حدود أرض 
املوعد*.

أهّم شخصيات الّسفر
موىس*
يشوع*

ة األحداث الُمهمَّ
موىس لن يدخل أرض املوعد )تثنية 3: 29-23(

أعطى موىس الوصايا العر إىل الشعب )تثنية 5(
الوصية العظمى )تثنية 6(

ال تنَس الله )تثنية 8: 20-11(
ترنَّم موىس برتنيمة )تثنية 32(

النهاية
ِسفر التثنية ينتهي مبوت 

موىس، والشعب اآلن عى أتّم 
اإلستعداد لدخول األرض.
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ِسفر التاثنية
العهد القديم     أسفاُر موسى الخمسة

الفصل العاشر

ِقّصة ِسفر الت�ثنية

هــذا الّســفر هــو آخــر أســفار مــوىس الخمســة، ويقصــد بـ«ســفر التثنيــة« 
»التريــع الثــاين«.

ــع  ــات جمي ــا م ــا، وتقريبً ــدة 40 عاًم ــراء م ــني يف الصح ــاس تائه كان الن
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أسفار موسى الخمسة

البالغــني الذيــن خرجــوا مــن مــرص* يف الصحــراء، لكــن كان الكثــرون ال يزالــون 
ــك  ــى وش ــم ع ــة، وه ــة عظيم ــم* أُّم ــل إبراهي ــاة وكان نس ــد الحي ــى قي ع
ث إىل  ــك أراد مــوىس التحــدُّ ــه بهــا، لذل الدخــول إىل األرض التــي وعدهــم الل

ــه لهــم. ــّد ســجاًل ملــا قال ــل ذهابهــم، وهــذا الســفر يُع الشــعب قب
يف بدايــة هــذا الســفر، كان مــوىس يقــف عــى حــدود أرض املوعــد، وكان 
ــاس ليجتمعــوا  ــن يســتطيع دخــول أرض املوعــد، لذلــك دعــا الن ــه ل ــم أن يعل
ث إليهــم مــرة أخــرة، وذكّرهــم مــوىس مبــا قالــه اللــه لهــم  مًعــا حتــى يتحــدَّ
ــوا يف  ــا كان ــه عندم ــف رعاهــم الل ث عــن كي ــة 1: 5(، وتحــدَّ ــايض )تثني يف امل
ــة، وطالبهــم أن ال  ــكّل مــا حــدث يف الرحل ــة 1-3( وذكَّرهــم ب الصحــراء )تثني
ــا  ــي كان عليهــم إطاعته ــع هــي نفســها الت ــه، هــذه الرائ ــع الل ينســوا رشائ

ــة 4(. ــد دخلوهــم أرض املوعــد )تثني عن
بــدأ مــوىس بالوصايــا العــر )تثنيــة 5( وذكَّرهــم مبــا قالــه اللــه لهــم بــأّن 
ال تكــون لهــم آلهــة أخــرى غــره وال يعبــدون* وثًنــا*، وال ينطقــون بإســم اللــه 
باطــاًل، ويحفظــون يــوم الســبت*، ويُكرمــون أباءهــم وأمهاتهــم، وال يقتلــون 
أحــًدا، وال يزنــون مــع زوج أو زوجــة شــخص آخــر، وال يرقــون، وال يكذبــون، 
وال يشــتهون األشــياء التــي تخــّص شــخًصا آخــر، وأخرهــم أيًضــا أن يحفظــوا 

الرائــع وأن يُعلِّموهــا لعائالتهــم.
لكــن مــوىس مل يـُـرِد مــن النــاس أن يطيعــوا هــذه الرائــع وهــم خائفــون 
مــن اللــه، بــل أرادهــم أن يحبّــوا اللــه بــكل قلوبهــم )تثنيــة 6: 4-9(. وعــرَّف 
ــا  ــدة عندم ــة جيّ ــور بطريق ــر األم ــر ستس ــذا األم ــوا ه ــه إذا فعل ــوىس أنّ م

ــد. ــون أرض املوع يدخل
ــه إىل  ــا الل ــي أعطاه ــرى الت ــع األخ ــن الرائ ــد م ــوىس العدي ــرَّر م ــّم ك ث
ــا  ــع عندم ــذه الرائ ــاس ه ــى الن ــد أن ين ــن يري ــل*، ومل يُك ــعب إرسائي ش
يبــدأون العيــش يف أرض املوعــد، وتحــّدث إليهــم عــن العبــادة وأعطــى كلامت 
ــة إرضــاء اللــه يف جميــع نواحــي  حكيمــة للقــادة، وذَكَّــر جميــع النــاس بكيفيّ

ــه. ــن يفشــلون يف طاعت ــك الذي ــه ألولئ ــات الل ــن عقوب رهــم ِم ــاة، وحذَّ الحي
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يف الجــزء األخــر مــن الســفر، جمــع مــوىس الشــعب مــرة واحــدة أخــرة، 
وتكلَّــم بكلــامت العهــد الــذي قطعــوه مــع الله قبــل 40 عاًمــا تقريبًــا، وذَكَّرهم 
أّن اللــه ســيفي مبــا وعــد بــه وســيُباركهم* حينــام يُطيعونــه وســيزيل بركتــه 
حينــام ال يُطيعونــه. وِمــن ثــّم، دعــا مــوىس الشــعب إىل الوفــاء بوعودهــم للــه.

يف قــرب نهايــة الســفر، كتــب مــوىس ترنيمــة، وهــذه الرتنيمــة ســتُذكِّرهم 
مبَــن هــو اللــه وملــاذا يجــب عليهــم طاعتــه. لذلــك أخرهــم مــوىس أن يتذكـّـروا 

كل كلمــة منهــا.
ــُه  ــْدٌل. إِل ــُبلِِه َع ــُه. إِنَّ َجِميــَع ُس ــُل َصِنيُع ــُر الْكَاِم ْخ ــَو الصَّ »ُه

ــَو« )تثنيــة 32: 4(. ــاِدٌل ُه ــٌق َوَع ي ــِه. ِصدِّ ــْوَر ِفي ــٍة الَ َج أََمانَ
ــه  ــيُطيع الل ــاس س ــن الن ــع م ــذا الجم ــن أّن ه ــًدا ِم ــوىس متأكّ ــن م مل يُك
عــى نحــو أفضــل مــام فعــل آباؤهــم )تثنيــة 31: 27-29(. فــام كان يفتقدونــه 
ــا يكــون  ــة 30: 6(، فعندم ــد )تثني ــب جدي ــل هــو قل ــه بالفع ويحتاجــون إلي
ــون  ــه ويتَّبع ــون رشائع ــه ويُطيع ــيُحبّون الل ــد س ــب الجدي ــذا القل ــم ه لديه

ــة 30: 14-6(. ــه )تثني طرق
اختــار مــوىس يشــوع ليكــون القائــد، ومــات مــوىس بعــد أن بــارك الشــعب 
مــرّة أخــرى، وكان الشــعب عــى وشــك أن يدخــل األرض التــي وعدهــم اللــه 
ــوا  ــام وأضاف ــدة أي ــدار ع ــى م ــوىس ع ــوت م ــى م ــوا أواًل ع ــم بك ــا، لكّنه به

كلــامت لتكريــه يف نهايــة الّســفر:
ــُه  ــِذي َعرََف ــوىَس الَّ ــُل ُم ــَل ِمْث * ِف إِْسَائِي ــيٌّ ــُد نَِب ــْم بَْع ــْم يَُق »َولَ
ــِب الَِّتــي أَْرَســلَُه  ــاِت َوالَْعَجائِ الــرَّبُّ َوْجًهــا لَِوْجــٍه، ِف َجِميــعِ اآليَ
ــِدِه َوكُلِّ  ــعِ َعِبي ــْوَن َوِبَجِمي ــْرَ ِبِفْرَع ــا ِف أَْرِض ِم ــرَّبُّ لَِيْعَملََه ال
ــي  ــِة الَِّت ــاِوِف الَْعِظيَم ــِديَدِة َوكُلِّ الَْمَخ ــِد الشَّ ــِه، َوِف كُلِّ الَْي أَْرِض
ــة 34: 12-10(. ــَل »)تثني ــعِ إِْسَائِي ــُنِ َجِمي ــامَ أَْع ــوىَس أََم ــا ُم َصَنَعَه
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الِقسُ الثاني
األسفار ال َّاريخية

ــن  ــزًءا م ــفر ج ــيك كل س ــة، ويح ــفار التاريخي ــي األس ــة ه ــفار التالي األس
ــدأ  ــوع* وتب ــفر يش ــو س ــي األّول ه ــفر التاريخ ــل*. الس ــعب إرسائي ــة ش قص
قّصتــه بعــد وفــاة مــوىس* مبــارشة، وآخــر ســفر تاريخــي هــو ســفر أســتر* 
ــا مــن القصــص التــي حدثــت يف ســفر  تهــا بعــد 900 عــاٍم تقريبً وحدثــت قصَّ
يشــوع، وتُظهــر األســفار التاريخيــة هــذه كيــف أّن اللــه حافــظ عــى وعــوده 

ــل*. لشــعب إرسائي

األسفار التَّاريخية
ِسفر يشوع

ِسفر القضاة
ِسفر راعوث

ل ِسفر صموئيل األوَّ
ِسفر صموئيل الثاني

ل ِسفر الملوك األوَّ
ِسفر الملوك الثاني

ل ِسفر أخبار األيام األوَّ
ِسفر أخبار األيام الثاني

ِسفر عزرا
ِسفر نحميا
ِسفر أستري



البداية
يبدأ سفر يشوع بعد موت 

موىس* حيث كان الناس عى 
وشك الدخول إىل األرض التي 

وعدهم الله بها.

أهّم شخصيات الّسفر
يشوع*       راحاب*

الكنعانيون*
كالب*

ة األحداث الُمهمَّ
إخفاء راحاب للجواسيس )يشوع 2(

عبور الشعب للنهر )يشوع 4-3(
محاربة يشوع يف أريحا )يشوع 6(

وقوف الشمس )يشوع 10(
رحيل يشوع )يشوع 23(

النهاية
ينتهي السفر بعد وفاة يشوع، 

وكان الشعب قد دخل إىل 
األرض التي أعطاها الله لهم.
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ِسفُر يشوع
العهد القديم     األسفار التاريخية

الفصل الحادي عشر

ة ِسفر يشوع قصَّ

ــروج  ــوىس* )خ ــن 13: 15( وم ــم* )تكوي ــه إىل إبراهي ــامت الل ــت كل كان
ــم، وأرســل مــوىس  ــه بإعطــاء األرض إىل إبراهي ــة، فقــد وعــد الل 3: 8( حقيقي
ليأخــذ الشــعب إىل هنــاك، لكــن شــعب إرسائيــل* مل يثــق* يف اللــه ومل 
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يحفظــوا العهــود التــي قطعوهــا معــه )راجــع يشــوع 23: 15-16(. ومل يدخــل 
الشــعب األرض التــي أعطاهــا اللــه لهــم، وكتــب مــوىس عــن هــذه األمــور يف 

س. ــدَّ ــاب املُق ــن الكت أّول خمســة أســفار م
ــفر  ــا. ويف س ــم أرًض ــاء إبراهي ــد بإعط ــه وع ــرأ أّن الل ــن، نق ــفر التكوي يف ِس
ــه  ــى الل ــة، رع ــفر التثني ــك األرض. ويف س ــول تل ــاس يف دخ ــل الن ــروج، فش الخ
الشــعب عــى مــدار 40 ســنة، لكــن هــذا كلــه حــدث يف املايض. ويف ســفر يشــوع، 
أعطاهــم اللــه فرصــة ثانيــة، ويحــيك ســفر يشــوع عــن كيــف ســاعد اللــه الشــعب 
ــن  ــى م ــا انته ــوش وعندم ــاد يشــوع الجي ــم، وق ــن أعدائه ــى يأخــذ األرض م حت

ــبط يف جــزٍء منهــا. الحــروب عــاش الشــعب يف أرض املوعــد واســتقّر كل ِس
ــول  ــا يق ــل م ــذي يفع ــه ال ــن الل ــرة ع ــياء كث ــا أش ــفر أيًض ــا الّس يُعلِّمن

ويحفــظ وعــوده ويهتــّم بشــعبه )راجــع يشــوع 21: 43-45؛ 23: 14(.
ــه  ِســفر يشــوع يــرد أيًضــا قصــة يشــوع نفســه. كان يشــوع ناجًحــا ألنّ
ســة كل  ــر يف كلمتــه املُقدَّ اتّبــع رشائــع اللــه، فقــد أخــر اللــه يشــوع أن يتفكَّ
ــه األوىل  ــرص يف معركت ــدأ ينجــح يف األرض، وانت ــك وب ــوم، وفعــل يشــوع ذل ي
يف أريحــا، لكــن مل يفعــل كل فــرٍد يف جيــش يشــوع الصــواب، فقــد رسق أحــد 
ــا  ــه عندم ــاعدهم الل ــك مل يُس رجــال يشــوع بعــض األشــياء مــن أريحــاا، لذل
ــم أن  ــار، وكان عليه ــق اإلنتص ــتطيعوا تحقي ــة ومل يس ــة التالي ــوا املعرك خاض
يهربــوا مــن عدّوهــم. عندمــا اكتشــف يشــوع ملــاذا مل يســاعدهم اللــه عاقــب 
ــك،  ــا. وبعــد ذل ــه أيًض ــاءه وبنات ــه وأبن ــا فعــل وعاقــب زوجت الرجــل عــى م
ســاعد اللــه جيــش يشــوع مــرة أخــرى )يشــوع 7-8(. لقــد كان أعــداء يشــوع 
عظــامء لكــن اللــه كان أعظــم، وهكــذا ســاعد اللــه الشــعب عــى أخــذ األرض 

التــي وعدهــم بهــا.
ح  يــروي هــذا الســفر العديــد مــن التفاصيــل حــول األرض الجديــدة، ويوضِّ
ث عــن األرض الواقعــة  كيــف أعطــى اللــه األرض لألســباط املختلفــة، ويتحــدَّ
رشق نهــر األردن* وغربــه وعــن مــدن امللجــأ واملــدن التــي يكــن أن يعيــش 

فيهــا الكهنــة* )يشــوع 21(.
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ــا  ــم ومتلّكوه ــا آباءه ــد به ــي وع ــرب* كل األرض الت ــم ال ــك أعطاه لذل
ــه  ــه الل ــا وعــد ب ــة الســفر، كل م ــا )يشــوع 21: 43-45(. بنهاي واســتقّروا فيه
للشــعب حــدث بالفعــل. لقــد رأى الشــعب أّن بإمكانهــم أن يثقــوا* يف اللــه.

لكــن يشــوع عــرف أن النــاس ضعفــاء، فــإذا مــا وثقــوا باللــه فإنــه 
رهــم  ســيُباركهم*، لكــن يف بعــض األحيــان مل يفعلــوا الصــواب، لذلــك حذَّ

ــك. ــب ذل ــن عواق ــوع م يش
الِــحِ الَّــِذي تَكَلَّــَم  »َويَكـُـوُن كـَـَم أَنَّــُه أََت َعلَْيكـُـْم كُلُّ الْــكَاَِم الصَّ
ــرَّبُّ كُلَّ  ــُم ال ــُب َعلَْيكُ ــَك يَْجلِ ــْم، كَذلِ ــْم َعْنكُ ــرَّبُّ إِلُهكُ ــِه ال ِب
ــِة  الَِح ــِذِہ األَْرِض الصَّ ــْن ه ــْم َع ــى يُِبيَدكُ ــرَِّديِء َحتَّ ــكَاَِم ال الْ

ــْم« )يشــوع 23: 15(. ــرَّبُّ إِلُهكُ ــُم ال ــي أَْعطَاكُ الَِّت
يشــوع كان رجــاًل صالًحــا وأظهــر لنــا كيــف نتَّبــع اللــه، وســاعد روح اللــه* 
ــاًم  ــا عظي ــد كان جنديًّ ــم أرض املوعــد، فق يشــوع يف خــالص الشــعب ومنحه
للــه، وإســمه يعنــي »الشــخص الــذي يخلـّـص«. ويف يــوٍم مــا، ســيأيت رجــل آخــر 
لخــالص شــعب اللــه، وســيكون روح اللــه معــه أيًضــا، لكّنــه لــن يخلـّـص النــاس 
ــار  ــب والع ــعورهم بالذن ــن ش ــاس م ــيُخلِّص الن ــل س ــط ب ــم فق ــن أعدائه م
ــة ســنقرأها  والخــوف كــام ســيُخلِّص النــاس ِمــن غضــب اللــه، لكــن هــذه قصَّ

الحًقــا )متــى 1: 21(.



البداية
يبدأ السفر يف أرض املوعد* 

بعد وفاة يشوع*.
أهّم شخصيات الّسفر

دبورة*         جدعون*
شمشون*      يفتاح*

ة األحداث الُمهمَّ
ثت دبورة عن الله )قضاة 4( تحدَّ

كتبت دبورة ترنيمة )قضاة 5(
انترص جدعون يف معركة )قضاة 7(

نََذَر يفتاح نذًرا غريبًا )قضاة 11(
كان شمشون ُمحاربًا حكياًم وأحمَق يف الوقت نفسه )قضاة 16-13(

النهاية
ينتهي الّسفر بعد مرور 300 

عاٍم حيث كان الشعب ال يزال 
يف األرض.
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الفصل الثاني عشر

قّصة ِسفر القضاة

ســفر القضــاة هــو ســفر تاريخــي يحــيك قصــة فــرتة زمنيــة تصــل إىل نحــو 
300 عــاٍم حينــام مل يُكــن إلرسائيــل ملــك.
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يف نهايــة ســفر يشــوع، كان النــاس يعيشــون يف األرض التــي وعدهــم 
اللــه بهــا، لكــن كان ال يــزال هنــاك الكثــر مــن العمــل الــذي يتعــنيَّ عليهــم 
فعلــه، فقــد أخرهــم اللــه أن يطــردوا جميــع أعدائهــم مــن األرض وأن يهدمــوا 
املذابــح* التــي اعتــاد أعداؤهــم اســتخدامها لعبــادة* األوثــان*، وطلــب منهــم 
أن ال يقطعــوا أي عهــوٍد مــع هــؤالء األعــداء، ووعــد اللــه مبســاعدة الشــعب 

عــى فعــل ذلــك، لكّنهــم اضطــّروا إىل تــرك أعدائهــم يرحلــون.
عندمــا مــات يشــوع ومل يُكــن للشــعب قائــد، بــدأوا يف نســيان اللــه وِفعــل 
الكثــر مــن الــرور* حتــى إنّهــم بــدأوا يف عبــادة اآللهــة الباطلــة التــي كان 
ــم  ره ــدة حذَّ ــنوات عدي ــل س ــم. قب ــن حوله ــن ِم ــعوب الذي ــا الش ــد له يتعبَّ
ــياء  ــم األرض وكل األش ــه أعطاه ــم أّن الل ــه، وذكَّره ــيان الل ــن نس ــوىس* ِم م
ــة الشــعوب  ــدوا آله ــان وال يعب ــدوا األوث ــال لهــم أْن ال يعب ــا، وق ــدة فيه الجي
ــه منهــم،  ــوا هــذا ســيغضب الل ــم إذا فعل ــوا يســكنون األرض ألنّه ــن كان الذي

ــر مــا قالــه مــوىس ونســوا اللــه. لكــن الشــعب مل يتذكَّ
ــا أمرهــم  ــل م ــعب مل يفع ــفر أن الش ــذا الس ــن ه ــزء األول م ــا الج يُخرن
اللــه بــه، فقــد ســمحوا ألعدائهــم بالبقــاء يف األرض )قضــاة 1: 27-36(. وعندمــا 
فعلــوا ذلــك بــدأ أعداؤهــم يف التســبّب يف العديــد مــن املشــاكل لهــم. وألنهــم 
ــوه  ــم مل يُطيع ــيُعاقبهم ألنه ــه س ــال إنّ ــم وق ــه منه ــب الل ــذا غض ــوا ه فعل
ــّروا  )قضــاة 2: 1-3(. وأصابهــم الحــزن واألىس مــن جــرّاء ذلــك، لكنهــم مل يُغ
مــن طرقهــم، وكانــت هــذه أيــام صعبــة ومحزنــة لشــعب إرسائيــل، فالكثــر 
ِمــن الشــعب نســوا اللــه ونســوا الوعــود التــي قطعوهــا معــه، لكــن اللــه مل 
ينــَس شــعبه. عندمــا بــدأ الشــعب يعــاين، دعــوا اللــه أن يُســاعدهم وهكــذا 
ســاعدهم اللــه بالفعــل، وعندمــا كانــوا يتورَّطــون يف املتاعــب كان اللــه يرســل 

رجــااًل ونســاًء لقيادتهــم.
أُطلــق عــى هــؤالء الرجــال والنســاء لقــب »قضــاة«* )قضــاة 2: 19-16(، 
وأطلــق عــى هــذا الســفر إســم »القضــاة« أيًضــا ألنـّـه يــروي قصصهــم، وعنــد 
وجــود قــاٍض يف األرض كان الشــعب يطيــع اللــه، وكان اللــه يُســاعد الشــعب 
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عــى هزيــة أعدائهــم. لكــن، عندمــا مل يُكــن هنــاك قــاٍض يف األرض كان 
الشــعب ينــى اللــه، ومل يكونــوا يوفــون بوعودهــم لــه، لذلــك كانــت تشــتّد 
قــوة أعدائهــم مــرة أخــرى، ورسعــان مــا يهــزم األعــداء شــعب اللــه، لذلــك كان 
الشــعب يشــعر باألســف ملــا فعلــوه، وكانــوا يرصخــون إىل اللــه ويطلبــون منــه 

ــا آخــر. املســاعدة، وِمــن ثــمَّ كان اللــه يُعطيهــم قاضيً
ــون،  ــورة وجدع ــل دب ــن بعــض القضــاة مث ــرة ع نحــن نعــرف أشــياء كث
ــا أي يشء يخــص  ــا ال نعــرف تقريبً ــه وســاعدا الشــعب، لكنن ــا الل ــد أطاع فق
ــم،  ــض منه ــني، فالبع ــاًء كامل ــااًل ونس ــاة رج ــن القض ــن. مل يُك ــاة اآلخري القض
ــا الصــواب، لكــن شمشــون كان يعلــم يف قــرارة  مثــل شمشــون، مل يفعــل دامئً
قلبــه أنــه كان أداة بيــد اللــه، وقــد ســاعد بعــض القضــاة الشــعب يف محاربــة 
أعدائهــم، وســاعد بعضهــم الشــعب عــى تذكّــر وعــود اللــه لهــم، وعلـّـم بعــض 
القضــاِة الشــعب النامــوس ودعوهــم للعــودة إىل اللــه، لكــن اللــه اســتخدمهم 

جميًعــا ملســاعدة شــعبه.
ُيكننــا تعلّــم أشــياء كثــرة مــن القصــص الــواردة يف هــذا الســفر، ويف مــا 
يــل ثالثــة دروس ُيكننــا تعلُّمهــا: اللــه يحفــظ دامئـًـا وعــوده، وِمــن األفضــل أن 
نفــي بوعودنــا لــه، واألمــور ال تســر عــى مــا يــرام بالنســبة إىل النــاس الذيــن 

يتحوَّلــون بعيــًدا عــن اللــه ويعبــدون األوثــان )قضــاة 2: 15-10(.
ينتهي الّسفر بتلك العبارة املُحزنة:

»ِف تِلْــَك األَيَّــاِم لَــْم يَكُــْن َملِــٌك ِف إِْسَائِيــَل. كُلُّ َواِحــٍد َعِمــَل 
َمــا َحُســَن ِف َعْيَنْيــِه« )قضــاة 21: 25(.



البداية
تدور أحداث سفر راعوث يف 

زمن القضاة*، وتعود القصة إىل 
وقت كان فيه جوٌع بني شعب 

إرسائيل*.

أهّم شخصيات الّسفر
نُعمي*

راعوث*
بُوعز*

ة األحداث الُمهمَّ
تركت نُعمي األرض للبحث عن طعام )راعوث 1: 5-1(

رجعت راعوث مع حامتها نُعمي )راعوث 1: 22-6(
تقابلت راعوث مع بوعز )راعوث 2( 

وضعت نُعمي وراعوث خطة )راعوث 3(
تزوَّج بوعز من راعوث )راعوث 4(

النهاية
ينتهي السفر بعد نحو عرين 

عاًما. اآلن، راعوث صار لها زوٌج 
وابٌن.
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الفصل الثالث عشر

قّصُة ِسفر راعوث

ــام حكــم القضــاة. حــدث جــوع  جــرت أحــداث ســفر راعــوث خــالل أي
بــني شــعب إرسائيــل وقــد جعــل ذلــك الكثريــن مــن الشــعب يغــادرون األرض 
للبحــث عــن طعــام، وغــادرت امــرأة تُدعــى »نُعمــي« وعائلتهــا األرض أيًضــا، 
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ــا  ــد أبنائه ــزوَّج أح ــاك، ت ــا هن ــاء وجوده ــوآب*. ويف أثن ــوا إىل أرض م وذهب
مــن امــرأة تدعــى »راعــوث« )راعــوث 1: 3-4(. ومل تكــن راعــوث مــن نســل 
إبراهيــم* ومل تكــن جــزًءا مــن شــعب إرسائيــل بــل كانــت أجنبيــة مــن أرض 
مــوآب. عندمــا تزّوجــت مــن ابــن نُعمــي صــارت متزوجــة بذلــك مــن أحــد 
أفــراد ســبط يهــوذا*. لكــن، رسعــان مــا مــرض زوج راعــوث ومــات، ومــات زوج 

نُعمــي وابنهــا اآلخــر أيًضــا.
بعــد بضــع ســنوات، بــدأ الطعــام يتوفّــر مــرة أخــرى يف األرض، لــذا قــررت 
نُعمــي مغــادرة بــالد مــوآب والعــودة إىل أرض إرسائيــل، فذهبــت زوجــة ابنهــا 
راعــوث معهــا، وعندمــا غــادرت راعــوث أرضهــا كان هــذا مبحــض اختيارهــا، 

وتركــت آلهتهــا لتخــدم إلــه نُعمــي )راعــوث 1: 17-16(.
كانــت نُعمــي وراعــوث يف غايــة الفقــر، لــذا ذهبــت راعــوث إىل الحقــول 
وقــت الحصــاد لتلتقــط ســنابل الحنطــة الواقعــة يف الحقــول مــن وراء 
الحصاديــن، وذهبــت إىل حقــل رجــل يُدعــى »بوعــز« )راعــوث 2: 3-2(. 
ــا )راعــوث 2: 12-11(.  ــاء به ــّرر االعتن ــه ق ــا رأى بوعــز راعــوث يف حقل عندم
فأخــرت راعــوث نُعمــي عــن بوعــز، وكانــت نُعمــي ســعيدة للغايــة بذلــك، 
وقالــت إنهــا عالمــة عــى أن اللــه أظهــر صالحــه لهــام، فقــد كانــت تعلــم أن 

ــوث 2: 20(. ــام )راع ــي به ــه يعتن الل
أخــرت نُعمــي راعــوث أن تــزور بوعــز ليــاًل، وفعلــت راعــوث هــذا حتــى 
يتخــذ بوعــز قــراًرا بشــأنها، وبالتــايل عــى بوعــز أن يقــرِّر مــا إذا كان ســيتزّوج 
مــن راعــوث أم ال، وهــو أمــر ُمهــم لُنعمــي ولراعــوث وجــزٌء مهــّم أيًضــا مــن 
خطــة اللــه، وبهــذه الطريقــة ســيفي اللــه بوعــده إىل إبراهيــم، فالله يســتخدم 
ــن  ــزًءا ِم ــزواج ج ــذا ال ــد كان ه ــاص فق ــه الخ ــق هدف ــط لتحقي ــذه الخط ه
خطتــه األزليَّــة*، ألّن اللــه ُيّهــد الطريــق ملَلِــك عظيــم ســوف يحكــم شــعبه.

ــص عــى أن الرجــل يكــن  ــت إحــدى التريعــات تن ــام، كان ــك األي يف تل
أن يتــزوَّج أرملــة أحــد أقربائــه املُقربــني، ومهــد هــذا التريــع الطريــق حتــى 
ــن  ــى تتمّك ــع أفســح املجــال حت ــام أّن هــذا التري ــت، ك يســتمّر نســل املي
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ــز  ــة 25: 5-10(. وكان بوع ــع تثني ــا )راج ــل يرعاه ــزواج برج ــن ال ــة م األرمل
مــن أقربــاء نُعمــي، وبســبب هــذا التريــع كان يكنــه الــزواج مــن راعــوث، 
ويحــيك باقــي الســفر عــن قصــة زواج بوعــز مــن راعــوث )راعــوث 4: 2-1(.
ــه،  ــة الل ــرون أمان ــاس قصــة راعــوث يتذكَّ ــرأ الن ــا يق ــني*، فعندم ــه أم الل
فقــد كان اللــه ُمســيطرًا طــوال الوقــت عــى ُمجريــات األحــداث حتــى عندمــا 
حــدث جــوع يف إرسائيــل. وكان اللــه ُمســيطرًا حتــى عندمــا تـُـويّف زوج نُعمــي 
ــا احتاجــت راعــوث أن تجمــع الحنطــة مــن الحقــول. ــى عندم وابناهــا وحت

اســتخدم اللــه كل هــذه األمــور كجــزء مــن خطتــه.
ــفر،  ــة الّس ــة األســامء يف نهاي ــا ننظــر إىل قامئ ــرى هــذا عندم ــا أن ن ُيكنن
وهكــذا ســيكون لــكلٍّ مــن بوعــز وراعــوث عائلــة. ويف يــوٍم مــن األيــام ســيولد 
ــك إســمه »داود«* )راعــوث 4:  ــن هــذا النســل وهــذا املل ــك املســتقبل ِم مل
13-22(. ويف أحــد األيــام، بعــد العديــد مــن الســنني، ســيُولد ملــك آخــر ابــٌن 
لــداود ِمــن نفــس سلســلة الّنســب ســيكون إســمه »يســوع«* امللــك األبــدي.

ــل  ــل فحســب، ب ــه ال يحــّب شــعب إرسائي ــرى أن الل يف ســفر راعــوث، ن
ــب بهــم  يحــّب أيًضــا الذيــن ليســوا مــن نســل أبنــاء إبراهيــم أيًضــا. اللــه يُرحِّ

عندمــا يثقــون* بــه.



البداية
يبدأ السفر يف األيام األخرة من 

ُحكم القضاة*.
أهّم شخصيات الّسفر

صموئيل*
شاول*
داود*

ة األحداث الُمهمَّ
والدة صموئيل )1 صموئيل 1(

شاول أوَّل ملك إلرسائيل* )1 صموئيل 10(
رفض الله شاول كملك )1 صموئيل 15(
محاربة داود لجليات* )1 صموئيل 17(

استنجاد شاول بامرأة رشيرة )1 صموئيل 28(

النهاية
ينتهي الّسفر بقصة موت أوَّل 

ملك إلرسائيل*.
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الفصل الراصص عشر

ل ة ِسفر صموئيل األوَّ قصَّ

ــة أوَّل ملــك لشــعب إرسائيــل. عــى مــدار  يــروي ســفر صموئيــل األوَّل قصَّ
ســنوات عديــدة، مل يُكــن إلرسائيــل ملــك، واختــار اللــه آنــذاك قضــاة مميَّزيــن 

لقيــادة الشــعب.
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ــروي  ــل، وي ــعب إرسائي ــى ش ــك ع ــاء مل ــف ج ــيك كي ــفر يح ــذا الس ه
صموئيــل هــذه القصــة، فقــد كان صموئيــل آخــر القضــاة الذين قادوا الشــعب 
يف إرسائيــل، واختــار اللــه صموئيــل لخدمتــه حتــى قبــل والدتــه )1 صموئيــل 
1: 11( بعــد أن صلَّــت أم صموئيــل ِمــن أجــل إنجــاب طفــل واســتجاب اللــه 
لصالتهــا. ونشــأ صموئيــل وهــو يخــدم اللــه ويُســاعد الكهنــة الذيــن يهتّمــون 
ــا*  ــاره ليكــون نبيًّ ــه اخت بخيمــة االجتــامع*. ورسعــان مــا رأى الشــعب أّن الل
ــا يف  ــل قاضيً ــون صموئي ــر ســهاًل أن يك ــن األم ــل 3: 19-21(. مل يُك )1 صموئي
ــألت  ــارك وامت ــن املع ــد م ــل العدي ــش إرسائي ــر جي ــد خ ــنواته األوىل، فق س
ــاس  ــاد الن ــل ق ــل 4: 1-11؛ 7: 14(، لكــن صموئي ــداء )1 صموئي ــم باألع أرضه

ــر اللــه مــرّة أخــرى. جيــًدا وســاعدهم عــى تذكُّ
ــاءه مل يتَّبعــوا  ــاءه قضــاًة، لكــنَّ أبن ــل عــنيَّ أبن لكــن عندمــا شــاخ صموئي
اللــه، لــذا قــال شــيوخ* إرسائيــل لصموئيــل: »ُهــَوَذا أَنـْـَت َقــْد ِشــْخَت، َوابَْنــاَك 
ــُعوِب«  لَــْم يَِســرَا ِف طَِريِقــَك. َفــاآلَن اْجَعــْل لََنــا َملِــكًا يَْقــِي لََنــا كََســائِِر الشُّ
ــا  ــم قاضيً ــى يُعطيه ــه حت ــه* يف الل ــل 8: 5(. مل يضــع الشــعب ثقت )1 صموئي
آخــر بــل أرادوا أن يلــك عليهــم ملــك، واســتاء صموئيــل للغايــة مــن الشــعب، 
ــل أن  ــن صموئي ــب م ــه طل ــن الل ــك، لك ــاع مل ــة إتّب ــن صعوب ــم م وحّذره
يســتمع إىل الشــعب وأن يعطيهــم ملــًكا، ورسعــان مــا ســاعد اللــه صموئيــل يف 

اختيــار أول ملــك إلرسائيــل، وكان إســمه »شــاول«.
ــل  ــة ملكــه، لكــن مل يــِض وقــت طوي ــدة يف بداي فعــل شــاول أشــياء جيّ
حتــى بــدأ يف عــدم اإلســتامع إىل صموئيــل، بــل ومل يــِض وقــت طويــل حتــى 
إنــه بــدأ يف عــدم إطاعــة اللــه )1 صموئيــل 13: 9-14(. كان شــاول مــن نوعيــة 
امللــوك الذيــن أرادهــم شــعب إرسائيــل، فقــد بنــى جيًشــا وســاعد عــى هزيــة 
ــه مل  ــن مــن نوعيــة امللــوك الذيــن يريدهــم الــرّب* ألنّ أعدائهــم، لكنــه مل يُك
يِطــع كلــامت اللــه )تثنيــة 18: 15(، فقــرَّر اللــه أن ال يكــون شــاول هــو امللــك 
ــح بشــاول عــى الفــور مــن الحكــم، بــل طلــب  بعــد ذلــك، لكــن اللــه مل يُِط
مــن صموئيــل اختيــار ملــك آخــر بينــام كان شــاول يف الســلطة. ورسعــان مــا 
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اختــار صموئيــل داود ليكــون امللــك الجديــد، لكــن اللــه أراد أن يخــدم داود 
شــاول قبــل أن يتــوىّل الســلطة.

كان داود اإلبــن األصغــر ليــّى* الــذي كان ِمــن ِســبط يهــوذا*، وكان داود 
جنديًّــا عظيــاًم حتــى عندمــا كان شــابًّا صغــرًا، فقــد قتل ُجليــات بحجــٍر صغرٍ، 
ا، وهكــذا بــدأ  ا، لكنــه أغضــب امللــك شــاول جــدًّ وهــذا أســعد الشــعب جــدًّ
ــب عــى داود أن  شــاول يكــره داود. وعــى مــدار ســنوات عديــدة، كان يتوجَّ
يهــرب ِمــن شــاول الــذي حــاول أن يقتلــه عــّدة مــرّات، لكــن اللــه حفــظ داود.
يــروي هــذا الّســفر العديــد ِمــن القصــص العظيمــة عــن داود الــذي كان 

رجــاًل شــجاًعا، وكان يحــّب اللــه ويتَّــكل عليــه حتــى يف وقــت الخطــر.
تنتهــي قصــة شــاول الحزينــة يف نهايــة هــذا الســفر، فقــد هزمــه أعــداؤه 
وانتهــى بــه الحــال إىل قتــل نفســه، وهكــذا مــات ودفنــه الشــعب )1 صموئيــل 
31: 4(. ورسعــان مــا أصبــح داود امللــك الجديــد. يُخرنــا ِســفر صموئيــل األوَّل 
عــن قصــص تُظهــر أن داود كان رجــاًل صالًحــا، وعندمــا نقــرأ ســفر صموئيــل 

الثــاين نــرى كيــف أصبــح داود ملــًكا عظيــاًم.



البداية
يبدأ الّسفر مبارشة بعد موت 

امللك شاول*.
أهّم شخصيات الّسفر

داود*       ناثان*
أبشالوم*

يوآب*

ة األحداث الُمهمَّ
رثاء داود بعد موت شاول وابنه يوناثان )2 صموئيل 1(

أصبح داود ملًكا )2 صموئيل 5(
قطع الله وعًدا لدواد )2 صموئيل 7(

النبي* يروي قصة لداود )2 صموئيل 12-11(
إنشاد داود ترنيمة تسبيح لله )2 صموئيل 22(

النهاية
ينتهي الّسفر بعد تقديم داود 

ذبائحه* األخرة لله.
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الفصل الخامس عشر

قّصة ِسفر صموئيل الثاني

ــا هــذه القصــص عــن  ــاب قصــي، وتُخرن ــل هــو كت ــاين لصموئي ــفر الث الّس
ــة،  ــه، وهــذا يعنــي أّن كّل هــذه القصــص حقيقي ــّد ســجاًل لحيات ــاة داود وتُع حي
ــاس  ــا الن ــن، ودع ــل* إىل جزأي ــك شــاول انقســم شــعب إرسائي ــوت املل ــد م فبع
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الجــزء الشــاميل »إرسائيــل« ودعــوا الجــزء الجنــويب »يهــوذا«*. وتحــارَب كلٌّ ِمــن 
يهــوذا وإرسائيــل حتــى يأخــذ امللــك واحــد منهــام، وتحــيك القصــص األوىل يف هــذا 
الّســفر كيــف أصبــح داود ملــًكا عــى جميــع األجــزاء مــن أرض شــعب إرسائيــل.

عندمــا أصبــح داود هــو امللــك كان النــاس ســعداء، فقــد رأوا أن داود 
ملــًكا صالًحــا، فقــد اســتعاد مدينــة أورشــليم مــن أعدائهــم وجعلهــا مدينــة 
عظيمــة، وأحــر تابــوت العهــد* إىل هناك حتــى إّن داود أراد بنــاء هيكل* 
للــه يف أورشــليم، لكــن اللــه أرســل النبــي ناثــان ليقــول لــداود إنــه يجــب 
أن ال يبنــي هيــكاًل لــه، وبــداًل مــن ذلــك ســيبني أحــد أبنــاء داود بيتـًـا للــه 
يف أورشــليم، وســيعطي اللــه أحــد أبنــاء داود ملكوتـًـا* سيســتمّر إىل األبــد 

)2 صموئيــل 7: 15، 16(.
ــا  ــى جيًش ــك، فقــد بن ــر مــن األشــياء العظيمــة وهــو مل فعــل داود الكث
ــة  ــى كيفي ــاس ع ــدوًة للن ــرة كان ق ــواٍح كث ــة، ويف ن ــة قوي ــل األم ــا وجع قويًّ
اتّبــاع اللــه، وكان كريًــا مــع عائلــة شــاول، وقــّدم الشــكر للــه عــى مســاعدته 
ث بصلــوات  يف هزيــة أعدائــه، وكتــب مزامــر جميلــة ســبَّح فيهــا اللــه، وتحــدَّ

أظهــرت كيــف وضــع ثقتــه* يف اللــه.
ــك  ــن هــو املل ــاًل، ومل يُك ــًكا كام ــن مل ــه مل يُك ــاًم لكن ــًكا عظي كان داود مل
ــتطيع  ــن 49: 10(. تس ــع تكوي ــه )راج ــاء ينتظرون ــوىس أو األنبي ــذي كان م ال
أن تــرى هــذا عندمــا تقــرأ األجــزاء األخــرة مــن هــذا الســفر حيــث ُيكنــك 
قــراءة العديــد مــن القصــص املحزنــة عــن داود، فقــد أخــذ داود زوجــة رجــل 
آخــر ثــّم قتــل هــذا الرجــل، وكــذب يف بعــض األمــور، كــام اتّخــذ داود بعــض 

القــرارات بشــأن عائلتــه مل تُكــن ِمــن صميــم الحكمــة.
فعــل داود أشــياء كثــرة مل تـُـرِض اللــه، لكــن كان مــن وراء هــذه القصــص 
درس جيّــد، فعندمــا رأى داود أن مــا فعلــه خطــأ عــاد إىل اللــه تائبًــا واعــرتف 
بأفعالــه الريــرة* للــه، وقَِبــل عقــاب اللــه لــه، وظــّل واثًقــا باللــه. قــال اللــه 
ــل 12: 11-12(، لكــن داود مل  ــداود )2 صموئي ا ل ــة جــدًّ بعــض األشــياء الصعب

يبتعــد عــن اللــه، فقــد آمــن* أّن اللــه صالــح ويفــي بوعــوده.
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ــرى  ــام داود األخــرة ون ــن أي ــرأ ع ــذا الســفر نق ــن ه يف الجــزء األخــر م
ــد  ــن العدي ــاين م ــرة. كان داود يع ــه األخ ــرأ كلامت ــا ونق مه ــادة* قدَّ ــر عب آخ
مــن املشــاكل يف حياتــه، وكان ال يــزال لديــه الكثــر مــن األعــداء، فقــد ارتكــب 
الكثــر مــن األخطــاء، لكــن داود مل يفقــد رجــاءه* قــط يف اللــه، بــل ســبَّح اللــه 
مبزامــر وأناشــيد. وإحــدى هــذه املزامــر* موجــودة يف نهايــة ِســفر صموئيــل 
ــرة يف  ــه األخ ــب داود كلامت ــور 18(. كت ــع مزم ــل 22؛ وراج ــاين )2 صموئي الث
نهايــة ذلــك املزمــور، وبهــذه الكلــامت، ذكَّــر كيــف كان رجــاؤه أساســه عهــد 

ــه األبــدي* )2 صموئيــل 23: 5(. الل
ــط نفســه  ــم، وكان يُحي ــاء جيــش عظي أمــى داود ســنواته األخــرة يف بن
ــة،  ــر األشــياء أهميّ ــه داود كان أحــد أك ــا فعل ــن آخــر م ــوٍد عظــامء، لك بجن
فقــد اشــرتى قطعــة مــن األرض حتــى يتمّكــن مــن تقديــم ذبائــح* للــه عليهــا، 

وأصبحــت تلــك األرض هــي املــكان الــذي ســيبني فيــه ابنــه هيــكاًل للــه.



البداية
يبدأ السفر قبل موت داود*، 
ة ِمن حيث انتهى  وتبدأ الِقصَّ

ِسفر صموئيل الثاين.

أهّم شخصيات الّسفر
داود*       أُدونيا*

سليامن*   رحبعام*
إيليا*       يربعام*

ة األحداث الُمهمَّ
تنصيب داود لسليامن ملًكا )1 ملوك 1(

طلب سليامن من الله أن يكون حكياًم )1 ملوك 3(
طلب سليامن من الله أن يقّدس الهيكل* )1 ملوك 8(

انقسام اململكة )1 ملوك 12(
مواجهة إيليا لألنبياء الكذبة )1 ملوك 18(

النهاية
ينتهي الّسفر باأليام األخرة ِمن 
ُحكم ملك سيّئ إسمه »أخزيا«.
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ل ِسفُر الملوك األوَّ
العهد القديم     األسفار التاريخية

الفصل السادس عشر

ل ُة ِسفر الملوك األوَّ قصَّ

يبــدأ ِســفر امللــوك األوَّل مــن حيــث ينتهــي ســفر صموئيــل الثــاين. تــروي 
ا وكان لديــه  بدايــة الســفر قّصــة األيــام األخــرة لــداود، فقــد شــاخ داود جــدًّ
ــد  ــام. وكان أح ــد أبيه ــكا بع ــم أن يل ــان منه ــاء، وأراد اثن ــن األبن ــد م العدي
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ــر داود.  ــًكا، ومل يُخ ــرَّر أن يجعــل نفســه مل ــذي ق ــا« ال ــه يُدعــى »أدوني أبنائ
ــت لديهــام  ــه وداود كان ــة، لكــن الل ــا يف البداي ــاس أدوني ــن الن ــر ِم ــع الكث تب
خطــة مختلفــة. اختــار داود ابنــه ســليامن ليكــون امللــك )1 ملــوك 1: 30-29(. 
يحــيك الجــزء األّول ِمــن الســفر كيــف حــدث ذلــك، وِســفر امللــوك األوَّل يــرد 

قصــة مــا حــدث يف إرسائيــل* بعــد وفــاة داود.
ــه  ــن الل ــب م ــه داود، وطل ــرق أبي ــع ط ــليامن اتّب ــك س ــة ُمل ــد بداي عن
الحكمــة وجعــل األّمــة قويــة وبنــى الهيــكل، لذلــك كان ســليامن يبــدو 
ــدة،  ــة ســليامن جيَّ ــت بداي ــه، فقــد كان ــه داود ب ــذي وعــد الل ــك ال ــه املل بأنّ
والقصــص الــواردة يف الجــزء األوَّل ِمــن الســفر جيــدة، والطريقــة التــي يــروي 
ــة تجعلنــا نعتقــد بــأّن ســليامن هــو اإلبــن الــذي وعــد اللــه  بهــا الكاتــب الِقصَّ
بــه. ورأى ســليامن نفســه بهــذه الطريقــة )1 ملــوك 5: 4-5(. طلــب اللــه مــن 
ســليامن بنــاء هيــكل، وأخــر اللــه ســليامن كيــف يجــب أن يســلك يف حياتــه.

»هــَذا الَْبْيــُت الَّــِذي أَنْــَت بَانِيــِه، إِْن َســلَكَْت ِف َفَرائِــِي 
ــلُوِك ِبَهــا،  َوَعِملْــَت أَْحكَاِمــي َوَحِفظْــَت كُلَّ َوَصايَــاَي لِلسُّ
ــِه إَِل َداُوَد أَِبيــَك،  ــِذي تَكَلَّْمــُت ِب َفــإيِنِّ أُِقيــُم َمَعــَك كَاَِمــي الَّ
َوأَْســكُُن ِف َوَســِط بَِنــي إِْسَائِيــَل، َوالَ أَتْــرُُك َشــْعِبي إِْسَائِيــَل« 

)1 ملــوك 6: 13-12(.
ــدة  ــي ع ــور، فف ــذه األم ــل ه ــليامن مل يفع ــرى أّن س ــا ن ــان م ــن رسع لك
مــرّات يف قّصتــه مل يســلك ســليامن يف حياتــه بالطريقــة التــي أوصــاه اللــه بهــا، 

ومل يجعــل النــاس يتّبعــون وصايــا اللــه وتــرك النــاس يكــرون وصايــا اللــه.
يف نــواٍح كثــرة، كان ســليامن ملــًكا ماهــرًا، فقــد كان حكيــاًم وكريًــا ولديــه 
جيــش قــوي، لكنــه مل يتَّبــع طــرق اللــه، ورسعــان مــا أصبــح النــاس غــر راضــني. 
لذلــك، عندمــا مــات ســليامن انقســمت مملكتــه*. ومل يُكــن ابنــه حكيــاًم مثلــه 
واتّخــذ قــرارات وخيــارات حمقــاء لذلــك انفصــل الشــعب الــذي يف الشــامل عن 
مملكتــه، وبــدأوا مملكتهــم الخاّصــة واختــاروا ملكهــم وانرصفــوا عنــه ومل يتّبعوا 
أي ملــك مــن نســل داود، كــام احتفظــت اململكــة يف الشــامل بإســم »إرسائيــل« 
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ــوب إســم  ــي يف الجن ــة الت ــم، وأخــذت اململك ــون ملكه ــام ليك ــاروا يربع واخت
ــاء  ــوك 12: 19-20(، وج ــم )1 مل ــون ملكه ــام ليك ــاروا رحبع ــوذا«* واخت »يه
العديــد مــن امللــوك اآلخريــن بعــد هــؤالء امللــوك، لكــن مل يُكــن أي ِمــن ملــوك 

الشــامل ِمــن نســل داود.
يــروي باقــي الســفر قصــص ملــوك إرسائيــل ويهــوذا، فلــم يتَّبــع أيٌّ ِمــن 
ــكاب  ــة وارت ــة الباطل ــاع اآلله ــاس إىل اتّب ــادوا الن ــل ق ــه، ب ــل الل ــوك إرسائي مل
ــا عنهــم، لكــن اللــه أراد أن يعــود  أشــياء رشيــرة* كثــرة، ومل يُكــن اللــه راضيً
ث إىل امللــوك األرشار.  الشــعب إليــه، لذلــك أرســل رجــااًل يدعــون األنبياء للتحــدُّ
ــم عــن  ا وتكلَّ وكان إيليــا النبــي األســايس يف هــذه القصــص. كان شــجاًعا جــدًّ
اللــه بســلطاٍن حتــى إن اللــه أعطــى إيليــا قــوة للقيــام مبعجــزات* )1 ملــوك 
18: 20-40(، لكــن النــاس مل يعــودوا إىل اللــه، والعديــد ِمــن القصــص يف ســفر 

ث إيليــا عــن اللــه. امللــوك األول تحــيك كيــف تحــدَّ
بنهايــة الّســفر، نعلــم أنّــه مل يُكــن أّي ِمــن امللــوك الذيــن نقــرأ عنهــم يف 

هــذا الّســفر هــو امللــك الــذي وعــد اللــه بــه داود )1 ملــوك 18: 40-20(.



البداية
يبدأ الّسفر ِمن حيث ينتهي 

ِسفر امللوك األوَّل.
أهّم شخصيات الّسفر

أليشع*          إيزابل*
نُعامن*          َحزقيا*
نبوخذنرص*     يُوشيّا*

ة األحداث الُمهمَّ
الله يصعد إيليا إىل السامء )2 ملوك 2: 14-1(

معجزة أليشع، تكاثر الزيت يف بيت أرملة )2 ملوك 4: 7-1(
أليشع يشفي جنديًّا مريًضا )2 ملوك 5: 14-1(

م الهيكل* )2 ملوك 22: 10-1( يوشيا يرمَّ
ملك رشير يحرق مدينة أورشليم )2 ملوك 25: 12-1(

النهاية
ة ذهاب  ينتهي الّسفر بقصَّ

الشعب إىل السبي* بعد أن أزال 
الله الشعب ِمن األرض.
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ِسفُر الملوك الثاني
العهد القديم     األسفار التاريخية

الفصل الساصص عشر

ُة ِسفر الملوك الثاني قصَّ

كان ِســْفرَا امللــوك األوَّل والثــاين ســفرًا واحــًدا، وهــذا هــو الســبب وراء أن 
ِســفر امللــوك الثــاين يبــدأ مــن حيــث انتهــى ســفر امللــوك األّول. يــروي الّســفر 
ــوك  ــام الحالكــة الظــالم حيــث جــاء مل ــه وشــعبه خــالل بعــض األي ــة الل قصَّ
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ــة األكــر تــدور حــول اللــه  وأنبيــاء* جــدد يف إرسائيــل* ويهــوذا*، لكــن الِقصَّ
دامئًــا، فاللــه يُواصــل عملــه يف قّصــة حيــاة شــعبه.

ــا،  ــه. فأحيانً ــوذا الل ــل ويه ــعب إرسائي ــع ش ــان مل يِط ــن األحي ــرٍ م يف كث
ــن معظــم ســفر  ــة، لك ــم الرديئ ــن طرقه ــون ع ل ــه ويتحوَّ ــرون الل ــوا يتذكّ كان
امللــوك الثــاين يــروي قصًصــا عــن طــرق كثــرة نــي فيهــا الشــعب اللــه. كان 
اللــه طويــل األنــاة مــع شــعبه، فقــد أرســل إليهــم أنبيــاء لتحذيرهــم وأخــروا 

ــم. ــه، لكــن الشــعب مل يســتمع إليه الشــعب أن يعــود إىل الل
كان أليشــع أحــد هــؤالء األنبيــاء، وســاعد أليشــع النبــي إيليــا عــى مــدار 
ســنوات عديــدة، وعندمــا كان إيليــا عــى وشــك الرحيــل طلــب أليشــع منــه 
أن يُباركــه*، فقــد أراد أن يفعــل األمــور نفســها التــي فعلهــا إيليــا، بــل أراد أن 
يفعــل مــا هــو أعظــم، لــذا أجــاب اللــه صــالة أليشــع وجعلــه يشــفي املــرىض، 
ــا  ــاًل ميتً ــاد طف ــل أع ــاء، ب ــطح امل ــوق س ــو ف ــد تطف ــن حدي ــا م ــل فأًس وجع
للحيــاة مــرة أخــرى، وصنــع الكثــر مــن املعجــزات* األخــرى. تحــّدث أليشــع 
ــكاب  رهــم مــن ارت ــه وحذَّ ــوك أن يتّبعــوا الل ــب املل ــه وطال للشــعب عــن الل
ــوا  ــة، وأخرهــم أن يطيع ــم الرديئ ــن طرقه ــوا ع ل ــاس ليتحوَّ ــا الن ــر*. ودع ال

اللــه مــرة أخــرى، لكنهــم واصلــوا عــدم اإلســتامع إليــه.
ــدوا*  ــة، ومل يعب ــة باطل ــح آلله ــن املذاب ــد م ــل العدي ــوك إرسائي ــى مل بن
اإللــه الحقيقــي ورفضــوا العبــادة يف هيــكل أورشــليم، ومل يفعلــوا مــا أمرهــم 
اللــه بفعلــه )تثنيــة 12(، ومل يســتمعوا إىل كالم األنبيــاء، لــذا أرســل اللــه جيًشــا 
مــن آشــور* ملعاقبتهــم، وهكــذا حــارص جيــش آشــور مدينــة الســامرة* ودخــل 
جيشــهم إىل األرض وهاجمــوا املــدن وســبوا شــعب اللــه، وبــدأ هــذا يف الوقــت 
ــن  ــاس م ــذ الن ــبي يُؤخ ــبي*«. يف الس س »الس ــدَّ ــاب املُق ــّميه الكت ــذي يس ال

أرضهــم ويُجــرون عــى العيــش بعيــًدا عــن أرضهــم.
ــوذا،  ــوك يه ــن مل ــا ع ــروي قصًص ــاين ي ــوك الث ــفر املل ــن س ــى م ــا تبّق م
وهــؤالء امللــوك كانــوا جميعهــم مــن نســل داود*. قــام البعــض منهــم بأمــور 
ــه مــرة  ــوك 18-20( الشــعب عــى أن يتّبعــوا الل ــا )2 مل ــدة. ســاعد حزقي جي



82

العهد القديُ

أخــرى، وقــام يوشــيا )2 ملــوك 22-23( بفعــل املثــل، لكــن هــذا مل يــُدم طويــاًل، 
فمعظــم امللــوك مل يكونــوا صالحــني، لذلــك بعــد ســنوات عديــدة أرســل اللــه 
ــا عــى يهــوذا،  جيًشــا آخــر، وهــذه املــرة جــاء جيــش مــن بابــل* وشــّن حربً
ــّم ســبوا الشــعب  ــة أورشــليم ث ــوك 24: 1( بحــرق مدين ــام الجيــش )2 مل وق

بعيــًدا عــن وطنهــم وأرضهــم.
ــم مل يطيعــوا كلمــة اللــه، وأخرهــم  كل هــذا حــدث لشــعب يهــوذا ألنّه
األنبيــاء أن هــذا ســيحدث لهــم، فاللــه يحفــظ وعــوده دوًمــا، وهــذا هــو أحــد 

أهــم الــدروس التــي ُيكــن تعلُّمهــا يف هــذا الســفر.
ــفر  ــي الس ــوك ينته ــؤالء املل ــن ه ــة ع ــص املحزن ــذه القص ــد ه ــن، بع لك
بكلمــة »رجــاء«* )2 صموئيــل 7: 16(. كان أحــد امللــوك ِمــن نســل داود عــى 
ــا معــه )2 ملــوك 25: 28(، فقــد كان اللــه  قيــد الحيــاة، وكان ملــك بابــل كريً

ال يــزال قــادًرا عــى الوفــاء بوعــده لــداود، فــال يــزال يوجــد رجــاء.
ــيئني  ــوك س ــن مل ــة ع ــص الحزين ــن القص ــد ِم ــفر العدي ــذا الّس ــرد ه ي
ــع  ــًدا )راج ــعبه أب ــر ش ــن يهج ــوده ول ــَس وع ــه مل ين ــن الل ــاس أرشار، لك وأُن

خــروج 34: 6(.



البداية
يبدأ هذا الّسفر بسلسلة نسب 

داود* وبني يعقوب*
أهّم شخصيات الّسفر

شاول*      داود*
ُعزّا*

سليامن*

ة األحداث الُمهمَّ
داود وأعظم جنوده )1 أخبار األيام 11: 25-10(

ُعزّا ُيسك بتابوت* العهد )1 أخبار األيام 13: 14-9(
الله يقطع وعًدا لداود )1 أخبار األيام 17: 15-1(

العمالق ذو الستة أصابع يُحارب شعب إرسائيل* )1 أخبار األيام 20: 8-4(
داود يُصلِّ ِمن أجل الشعب )1 أخبار األيام 29: 19-1(

النهاية
ينتهي الّسفر بقصة موت داود.
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ل ِسفُر أخ ار األيام األوَّ
العهد القديم     األسفار التاريخية

الفصل الثامن عشر

ل ُة ِسفر أخبار األيام األوَّ قصَّ

ــن قبــل يف هــذا الّســفر ألنَّ  ــن القصــص التــي رأيتهــا ِم ســرتى العديــد ِم
ث هــذا  ــفَري امللــوك، ويتحــدَّ ــام يُشــبهان إىل حــد كبــر ِس ــار األي ــفَري أخب ِس
ــفرا  ــل وِس ــفرا صموئي ــل ِس ــام يفع ــا مثل ــل*، متاًم ــعب إرسائي ــن ش ــفر ع الس
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ــفَري  ــن س ــروي كّل م ــة، وي ــة مختلف ــص بطريق ــروي القص ــه ي ــوك، لكّن املل
ــا ســفرا أخبــار األيــام فيُخرانــا ســبب حــدوث  امللــوك مــا حــدث للشــعب، أمَّ

هــذه األمــور.
ــك  ــا موجــودة يف القصــص ويفــّر تل ــم هــذا الســفر الشــعب دروًس يُعلِّ
ــم النــاس أمــوًرا عــن اللــه، لهــذا الســبب يعتقــد البعــض بــأن  القصــص، ويُعلِّ
نبيًّــا* مــا كتبــه ليذكّــر النــاس كيــف كان اللــه يعمــل يف قّصــة إرسائيــل الكــرى.

ــامء  ــي األس ــفر ه ــذا الس ــرتاها يف ه ــي س ــور األوىل الت ــن األم ــٌد ِم واح
ــجالت  ــم س ــذه القوائ ــّد ه ــامء، وتع ــذه األس ــدة له ــم العدي ــرة والقوائ الكث
ــة كان الشــعب بحاجــٍة إىل تذكُّــر هــذه األســامء وِمــن أيــن جــاءت، وهــذا  ُمهمَّ
هــو الســبب يف وجــود الكثــر مــن األســامء يف هــذا الّســفر، فهــذه القصــص 

ــني. ــاٍس حقيقي ــدور حــول أن ت
مــا تبّقــى مــن ِســفر أخبــار األيــام األوَّل يــدور حــول شــخصية داود، وبعــض 
القصــص هــي ذاتهــا الــواردة يف ســفَري امللــوك وســفَري صموئيــل، لكــن الســفر ال 
يــروي كل قصــص داود مــرة أخــرى، وبعــض هــذه القصــص جديــدة تتحــّدث عن 
ث القصــص التــي يف ســفر أخبــار  داود والوعــود التــي قّدمهــا اللــه لــه. وتتحــدَّ
ــه األكــر، لهــذا الســبب  ــام األوَّل عــن كيــف كان داود جــزًءا مــن خطــة الل األي
يبــدأ الســفر بالرجــل األول آدم*. تذكَّــر الوعــد الــذي قطعــه اللــه آلدم وحــواء* 
فقــد وعــد اللــه بــأّن أحــد أبنائهــام سيســحق رأس الحيــة )تكويــن 3: 15(، وكان 
داود أحــد أبنــاء آدم وســيُصبح داود جــزًءا مــن خطــة اللــه للوفــاء بهــذا الوعــد.

تبــدأ قصــة داود بقصــة شــاول الــذي كان هــو امللــك قبــل تنصيــب داود 
ــه، لكــن داود وضــع  ــا ومل يســتمع إىل الل ــًكا صالًح ــن شــاول َملِ ــًكا، ومل يُك مل
اللــه نُصــب عينيــه وأراد ِمــن جميــع شــعب إرسائيــل أن يكرمــوا اللــه، لذلــك 
ــدي  ــني أي ــن ب ــد م ــوت العه ــتعادة تاب ــاب الس ــو الذه ــه ه ــا فعل كان أوَّل م

أعــداء إرسائيــل.
ــا  ــه، ويُخرن ــد الل ــوت عه ــة تاب ــل برق ــام أعــداء إرسائي ــل ســنوات، ق قب
ــر  ــعب أن يتذكَّ ــن الش ــد أراد داود ِم ــتعاده داود، فق ــف اس ــفر كي ــذا الس ه
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اللــه، لهــذا الســبب كان تابــوت العهــد مهــامًّ لــه وكان عالمــة عــى وجــود اللــه 
معهــم، وأراد داود أن يتذكَّــر النــاس َمــن هــم وأنَّهــم شــعب اللــه، لكــن داود 
عــرف أن الشــعب لــن يكــون مخلًصــا للــه إذا مل يُكــن امللــك مخلًصــا للــه، لــذا 
ــح للنــاس كيــف يتَّبعــون اللــه، فالعديــد مــن  فعــل أشــياء كثــرة حتــى يُوضِّ
القصــص تــدور حــول تابــوت العهــد يف هــذا الّســفر والكهنــة* والهيــكل*. وكّل 
هــذه القصــص تُســاعدنا عــى رؤيــة داود كرجــٍل ُمحــبٍّ للــه، وهــذا الــّدرس 

ا تعلُّمــه يف ســفَري أخبــار األيــام. ِمــن املهــّم جــدًّ
هــل تتذكَّــر الوعــد الــذي قطعــه اللــه مــع داود؟ فقــد وعــده بــأن يجعــل 
أحــد أبنائــه َملِــًكا، وكان هــذا امللــك ســيحكم عــى كل البــر يف يــوم مــن األيام 
ويحكــم بيــت اللــه وملكوتــه* ســيدوم إىل األبــد، وقــد أدرج صموئيــل* هــذا 

الوعــد يف ســفَريْه، ونجــد هــذا الوعــد أيًضــا هنــا يف ســفر أخبــار األيــام األوَّل.
ــكل«،  ــول: »هي ــرى لق ــة أخ ــذه طريق ــي«، فه ــه: »بيت ــول الل ــام يق حين
ــا  ــا. رمب ــكل أيًض ــيهتم بالهي ــوت وس ــيهتم بامللك ــه س ــود ب ــك املوع ــذا املل فه
لهــذا الســبب يــروي كّل ِمــن ِســفَري أخبــار األيــام الكثــر ِمــن القصــص عــن 
ــوت  ــم داود بتاب ــن، واهت ــب كاه ــه قل ــًكا ل ــة. كان داود َملِ ــكل والكهن الهي
مــه كيــف يكــن أن يبــدو امللــك  العهــد والهيــكل، وأوضــح باملثــال الــذي قدَّ

ــه. املوعــود ب
ــع كل  ــن داود وض ــه، لك ــه ببنائ ــه الل ــمح ل ــكل ومل يس ــْنِ داود الهي مل يَ
الخطــط لذلــك، وجمــع املــال لبنــاء ذلــك وجمــع الخشــب والحجــارة واختــار 
الكهنــة واختــار املرمّنــني وأناًســا لحراســة األبــواب واختــار النَّحاتــني والبنَّائــني، 

وكّل مــا كان عــى ابنــه فعلــه بعــد ذلــك هــو تتميــم البنــاء.
ــم أشــياء كثــرة، فقــد كان شــعب إرسائيــل هــو شــعب  هــذا الســفر يُعلِّ
اللــه، وكان داود َملِــًكا صالًحــا فقــد تبــع اللــه وأكرمــه. لــذا، جعــل اللــه شــعب 
ــوه.  ــا تبع ــالًما* عندم ــم س ــم وأعطاه ــزم أعداءه ــة وه ــة عظيم ــل أم إرسائي

الّســفر التــايل يُوّضــح مــا حــدث عندمــا نســوا تلــك األمــور.



البداية
ة األيام األوىل  فر بقصَّ يبدأ السِّ

من ُملك* سليامن*.
أهّم شخصيات الّسفر

سليامن*
حزقيا*
يوشيا*

ة األحداث الُمهمَّ
بناء سليامن للهيكل )2 أخبار األيام 5(

حديث سليامن مع الله وحديث الله مع سليامن )2 أخبار األيام 7-6(
زيارة ملكة سبأ* لسليامن )2 أخبار األيام 9(

ملكان صالحان للشعب )2 أخبار األيام 29، 34(
هزية يهوذا* عى أيدي جيش بابل )2 أخبار األيام 36(

النهاية
فر بسقوط يهوذا مع  ينتهي السِّ

كلامت أخرة فيها رجاء.*
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الفصل التاسص عشر

ُة ِسفر أخبار األيام الثاني قصَّ

يحــيك الســفر الثــاين مــن أخبــار األيــام بقيــة القّصــة، ويبــدأ الّســفر عندمــا 
كان ســليامن ال يــزال عــى عــرش مملكــة إرسائيــل*. كان ســليامن يهتــّم بأمــر 
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هيــكل اللــه مثلــام فعــل أبــوه داود، ويــروي هــذا الّســفر كيــف بنــى ســليامن 
ذلــك الهيــكل وكيــف أراد أن يكــون الهيــكل جميــاًل.

عندمــا انتهــى مــن بنــاء الهيــكل، دعــا ســليامن الشــعب ليجتمعوا مًعــا، فقد 
م النــاس  ــادة*، وقــدَّ ــه، لذلــك دعاهــم إىل وقــت خــاص للعب أراد أن يشــكر الل
حينــذاك ذبائــَح كثــرة* وســبّحوا* اللــه وبــارك اللــه ســليامن يف نــواٍح كثــرة مــن 

حياتــه، فقــد جعلــه حكيــاًم جــدا ووعــده بــأن يُبــارك مملكــة إرسائيــل.
وقد تبع الناُس اللَه، وهكذا بارك الله الشعب.

هــل تتذكَّــر الوعــد الــذي قطعــه اللــه لــداود*؟ هــل تعتقــد بــأّن ســليامن 
ــاًم  ــًكا عظي ــداود؟ فقــد كان َملِ ــه ل ــه أن يُعطي ــه الل ــذي وعــد ب ــن ال هــو اإلب
وحكيــاًم وجعــل األمــة قويَّــة، وقــد ســمعت األمــم عــن ســليامن، وجــاء أنــاس 
ــه  ــى الل ــام 9: 5-8(، وأعط ــار األي ــه )2 أخب ــتامع إلي ــدة لإلس ــم بعي ــن أم ِم

ــًكا عظيــاًم وكان اللــه معــه. إرسائيــل مل
لكــن رسعــان مــا نـَـِي ســليامن اللــه ووعــوده، لذلــك بــدأ يف فعــل أشــياء 
كثــرة رشيــرة، وجعــل النــاس يدفعــون رضائــب باهظــة، ودخــل يف عالقــات 
صداقــة مــع أعــداء اللــه، وتــزوَّج زوجــات أجنبيــات، وتــرك زوجاتــه تتَّبــع آلهــة 

باطلــة، وكنــز ثــروات أكــر مــام يحتــاج.
مل يُكــن اللــه راضيًــا عــن ســليامن، فقــد فعــل ســليامن األمــور نفســها التــي 
أخــره اللــه أن ال يفعلهــا. بعــد مــوت ســليامن صــار رحبعــام* ابــن ســليامن 
ــاك  ــه رسعــان مــا واجــه مشــكلة كبــرة، فقــد كان هن هــو امللــك بعــده، لكن
ــذا حــارب  ــًكا، ل ــده أن يكــون َملِ ــام« ال يري ــى »يربع ــا آخــر يُدَع ــاًم قويًّ حاك
ــّميت  ــامل وُس ــن يف الش ــباط* الذي ــه األس ــذ من ــليامن وأخ ــن س ــام اب يربع
يت اململكــة  باململكــة الشــاملية وتعــرف أيًضــا بإســم »إرسائيــل«، يف حــني ُســمِّ
الجنوبيــة بإســم »يهــوذا«. ُيكننــا قــراءة العديــد ِمــن القصــص عــن األســباط 
العــر الشــاملية يف ســفر امللــوك الثــاين، لكــن ســفر األخبــار الثــاين ال يُخرنــا 
ــت يف  ــي حدث ــا ســوى القصــص الت ــروي لن ــر مــن هــذه القصــص وال ي بالكث
يهــوذا، ويــروي الســفر قصًصــا عــن اململكــة التــي حكــم فيهــا أبنــاء داود. تبــع 



88

العهد القديُ

العديــد مــن امللــوك رحبعــام، وبعــض هــؤالء امللــوك كانــوا صالحــني وتبعــوا 
اللــه، لكــن هــذه األوقــات مل تــُدم طويــاًل، فمعظم هــؤالء امللــوك كانــوا أرشاًرا* 
ومل يطيعــوا رشائــع اللــه وبعضهــم اتَّبــع آلهــة باطلــة، وكان الكثــر مــن هــؤالء 
امللــوك قســاًة عــى الشــعب ألّن اللــه مل يُكــن راضيًــا عــن الشــعب، لذلــك تــرك 

اللــه أعــداء يهــوذا يُهاجمونهــم، وأحــد هــؤالء األعــداء كان بابــل*.
هكــذا جــاء جيــش بابــل وحــارب يهــوذا، واســتمرت املعــارك بينهــام عــى 
مــدار ســنوات عديــدة، لكــن يهــوذا كان ال يــزال بعيــًدا عــن اللــه ومل يتّبعــه، 
لذلــك قــام جيــش بابــل بتدمــر مدينــة أورشــليم* وأحرقــوا الهيــكل وأخــذوا 
كل األشــياء القيِّمــة وســبوا الكثــر مــن الشــعب الــذي يف يهــوذا وأخــذوه إىل 
ــد  ــياء ق ــذه األش ــفر أّن ه ــا الس ــاك، ويُخرن ــش هن ــى العي ــروه ع ــل وأج باب

حدثــت ألّن اللــه كان يعاقــب يهــوذا.
أرســل اللــه أنبيــاءه* لتحذيــر الشــعب حتــى يعبــدوه مــرة أخــرى، وقــال 
األنبيــاء إنــه إذا عــاد الشــعب إىل اللــه فــإّن اللــه ســيُباركهم مــرة أخــرى، وهــذا 

مــا وعــد اللــه ســليامن بــه.
ــَراَد  ــرُْت الَْج ــٌر، َوإِْن أََم ــْن َمطَ ــْم يَكُ ــَمَء َولَ ــُت السَّ »إِْن أَْغلَْق
أَْن يَــأْكَُل األَْرَض، َوإِْن أَْرَســلُْت َوبَــأً َعــَى َشــْعِبي، َفــإَِذا تََواَضــَع 
ــوا َوْجِهــي،  ــْوا َوطَلَُب ــْم َوَصلَّ َشــْعِبي الَِّذيــَن ُدِعــَي اْســِمي َعلَْيِه
ــَمِء  ــَن السَّ ــَمُع ِم ــي أَْس ــِة َفإِنَِّن ــِم الرَِّدي ــْن طُرُِقِه ــوا َع َوَرَجُع
ــام 7: 14-13(. ــار األي ــْم« )2 أخب ــِرئُ أَْرَضُه ــمْ َوأُبْ ــرُ َخِطيََّتُه َوأَْغِف

ا ملعاقبتهــم،  لكــن النــاس مل يســتمعوا إىل األنبيــاء، لذلــك أرســل اللــه عــدوًّ
ويذكُــر ِســفر أخبــار األيــام الثــاين هــذا األمــر بهــذه الطريقــة:

َوَرَذلُــوا كَاََمــُه َوتََهاَونُــوا  ِبُرُســِل اللــِه،  يَْهــَزأُوَن  »َفكَانُــوا 
ِبأَنِْبَيائـِـِه َحتَّــى ثـَـاَر َغَضــُب الــرَّبِّ َعــَى َشــْعِبِه َحتَّــى لَــْم يَكـُـْن 

ــاين 36: 16(. ــام الث ــار األي ــَفاٌء« )2 أخب ِش
لكــن مــاذا عــن وعــد اللــه إلبراهيــم؟ متــى ســيُصبحون أّمــًة عظيمــًة مــرة 
أخــرى؟ مــاذا عــن وعــد اللــه إىل داود؟ متــى ســيحكم أحــد أبنائــه كل األمــم؟
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ــٌد إىل  ــدوٌّ جدي ــَل ع ــاين، وكان َدَخ ــام الث ــار األي ــفر أخب ــة س ــت نهاي قرب
ــن بــالد فــارس*، فقــد حاربــوا جيــش  القصــة، وهــذا الجيــش الجديــد كان ِم
بابــل وانتــرصوا. واآلن، حكمــت بــالد فــارس يهــوذا لكــن هــذا مل يُكــن شــيئًا 

ــوذا. ــع، أعطــى هــذا بعــض الرجــاء* لشــعب يه ســيئًا. يف الواق
ــه  ــك أخــر الشــعب أنّ ــوذا، لذل ــه يه ــد عــن إل ــارس الجدي ــك ف ســمع َملِ
ُيكنهــم العــودة إىل مدينــة أورشــليم وبنــاء هيكلهــم مــرّة أخــرى، وتُســاعدنا 
ــزرا. ومــن  ــفر َع ــه وهــو ِس ــذي يلي ــم الســفر ال ــفر عــى فَْه ــة هــذا الّس نهاي
كــر أّن ِســفَري أخبــار األيــام األول والثــاين كُتبــا بعــد فــرتة طويلــة  الجديــر بالذِّ
ــة ســيعلم كيــف عاقــب اللــه  ِمــن ســقوط بيــت داود، لكــن َمــن يقــرأ الِقصَّ
يهــوذا وســيعلم أيًضــا أنَّ اللــه مل يتخــلَّ عنهــم، فقــد أعادهــم إىل األرض ألنَّــه 

إلــه يحفــظ وعــوده وأمــني* وعــادل ومل يتخــلَّ عــن شــعبه.



البداية
يبدأ الّسفر ِمن حيث ينتهي 
ِسفر أخبار األيام الثاين، فقد 

سمح َملِك فارس* لشعب 
يهوذا* بالعودة إىل أرضهم.

أهّم شخصيات الّسفر
كورش*

َعزرا*
زربابل*

ة األحداث الُمهمَّ
عودة الشعب إىل األرض )عزرا 1: 5-1(

بَدء الشعب يف إعادة بناء الهيكل* )عزرا 3: 13-8(
اإلنتهاء ِمن إعادة بناء الهيكل )عزرا 6: 18-13(

صالة َعزرا )َعزرا 9: 15-1(
توبة الشعب* )َعزرا 10: 7: 17(

النهاية
ينتهي الّسفر بعد أن أعاد 

الشعب بناء الهيكل وأطاعوا 
رشيعة الله مرَّة أخرى.
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الفصل العشرون

ُة ِسفر َعزرا قصَّ

يبــدأ ِســفر َعــزرا بكلــامت َملِــك فــارس الــذي ســمح ألهــل يهــوذا بالعــودة 
ــأ بــه النبــي* إرميــا* )إرميــا  إىل وطنهــم وأرضهــم، وكان هــذا بالضبــط مــا تنبَّ
25: 8-10(، فقــد قــال إّن بابــل* ستســبي يهــوذا* وســيتوجَّب عليهــم العيــش 
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ــفر  ــروي ِس ــم مــرة أخــرى، وي ــّم يرجعــون إىل أرضه ــا، ث ــاك ملــدة 70 عاًم هن
ــة عودتهــم. عــزرا قصَّ

أخــر كــورش الشــعب أنّهــم يســتطيعون العــودة إىل األرض، لــذا قادهــم 
رجــل يُدعــى »زربابــل« وكاهــن* يُدَعــى »يشــوع«، وكانــت املجموعــة األوىل 
ــا أّن كــورش والشــعب مل  ــفر يُذكّرن ــوذا وبنيامــني*، لكــن الّس مــن ســبطَي يه
يفعــال وحدهــام ذلــك، بــل كان اللــه وراء حــدوث كل ذلــك. يقــول الكتــاب: 
ــودة  ــود* بالع ــى يســمح إىل اليه ــارس حت ــك ف ــورش مل ــرَّبُّ ُروَح« ك ــَه ال »نَبَّ
ــَه الــرَّبُّ ُروَح« الشــعب حتــى يســعوا إىل مغــادرة بابــل  إىل أرضهــم، كــام »نَبَّ
ــى  ــكل حت ــذا الش ــة به ــزرا الِقصَّ ــزرا 1: 1-5(، ورسد ع ــودة إىل األرض )ع والع

ــر النــاس أنَّ اللــه هــو األقــوى الــذي بيــده زمــام األمــور. يتذكَّ
عندمــا وصلــوا إىل األرض كانــت ُمهّمتهــم األوىل هــي ترميــم الهيــكل. تذكَّر 
أّن الهيــكل كان مركــز العبــادة* لشــعب يهــوذا، لذلــك عندمــا وضــع الشــعب 
أســس املبنــى كانــوا ســعداء للغايــة، وتوقّفــوا عــن البنــاء ليشــكروا اللــه عــى 
صنيعــه معهــم )عــزرا 3: 10-13(، لكــن مل يُكــن الجميــع ســعداء، فقــد بــى 
ــكل  ــودة الهي ــس ج ــن بنف ــكل مل يُك ــذا الهي ــزن ألّن ه ــعروا بالح ــض وش البع
ــاعدهم لكنهــم  ــه كان يُس ــاس ســعداء ألن الل ــاه ســليامن*، وكان الن ــذي بن ال

كانــوا يرغبــون يف املزيــد.
ــم مــن  ــد حــاول البعــض منعه ــر الســهل، فق ــن باألم ــكل مل يُك ــاء الهي بن
البنــاء وحــاول البعــض اآلخــر إرهابهــم، لــذا توقّفــوا عــن البنــاء لفــرتة قصــرة. 
وبعــد ذلــك، تــّم تنصيــب ملــك جديــد عــى بــالد فــارس، وســمع عــن مشــكلة 
مدينــة أورشــليم*، لــذا قــّرر أن يبــدأ العمــل مــن جديــد، فأرســل املــال 
واإلمــدادات إىل مدينــة أورشــليم ملســاعدتهم، وبعــد ذلــك انتهــى النــاس مــن 

ــكل* )عــزرا 6: 18-15(. ــاء الهي بن
ــح*  ــوا باملذب ــاك، فاعتن ــل هن ــدد يف العم ــة الج ــدأ الكهن ــا ب ــان م ورسع
وســاعدوا الشــعب عــى عبــادة اللــه، وتذكـّـر الشــعب كيــف أن اللــه أخرجهــم 
ــا، وكان هــذا وقــت  ــوا الفصــح مًع مــن مــرص* منــذ زمــن طويــل، لذلــك أكل
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فــرح عظيــم للشــعب، لكــن الشــعب مل يتّبعــوا كل مــا أوصاهــم بــه مــوىس*.
ــزرا« كان مــن  ــة كاهــن يُدعــى »َع ــفر قّص ــروي الجــزء األخــر مــن الّس ي
ــع مــوىس فعلَّمهــا للشــعب، وعندمــا عــاد  نســل هــارون*، وكان يعــرف رشائ
إىل يهــوذا دعاهــم لإلبتعــاد عــن طرقهــم الرديئــة والعــودة إىل اللــه، لكــن مل 
يُكــن هــذا باألمــر الســهل، فقــد بنــى الشــعب الهيــكل بأيديهــم، لكــن قلوبهــم 

كانــت ال تــزال بعيــدة عــن اللــه.
ــروا مــا قالــه مــوىس لهــم وَعلِمــوا  وعندمــا عــاد الشــعب إىل الهيــكل تذكَّ
أنّهــم ال يتَّبعــون الرائــع التــي أعطاهــم إيَّاهــا مــوىس. جــاء قــادة الشــعب إىل 
عــزرا لإلعــرتاف* مبــا كانــوا يفعلونــه، أقــّروا أّن اللــه يكــره الطـّـرق الرديئــة التــي 
كانــت تســلك بهــا األمــم املحيطــة بهــم، وأنّهــم كانــوا يســلكون مبثــل هــذه 
ــع هــذه  ــك األمــم، ومل تتب ــن تل ــة بعــد أن تزوَّجــوا زوجــات ِم ــرق الرديئ الطّ

الزوجــات اللــه بــل تبعــن آلهــة باطلــة.
ــون  ــوا يرتكب ــم كان ــوا أنّه ــد أن علم ا بع ــدًّ ــزاىن ج ــعب ح ــادة الش كان ق

ــا. ــا أيًض ــذه الخطاي ــون ه ــة يرتكب ــام كان الكهن ــا، ك الخطاي
ــه ورفــع  عندمــا ســمع عــزرا ذلــك، مــزَّق ثيابــه وســقط راكًعــا عــى ركبتَيْ

. يديــه إىل اللــه وصــىَّ
يف ما يل جزء ِمن صالة عزرا )عزرا 9: 15-6(:

، إيِنِّ أَْخَجــُل َوأَْخــَزى ِمــْن أَْن أَْرَفــَع يَــا  »َوُقلْــُت: »اللُّهــمَّ
ــُرَْت َفــْوَق ُرُؤوِســَنا،  ــا َقــْد كَ إِلِهــي َوْجِهــي نَْحــَوَك، ألَنَّ ُذنُوبََن
ـاِم آبَائَِنــا نَْحــُن  ــَمء*. ُمْنــُذ أَيَـّ َوآثَاَمَنــا* تََعاظََمــْت إَِل السَّ
ــا  ــْد ُدِفْعَن ــا َق ــِل ُذنُوِبَن ــْوِم. َوألَْج ــَذا الَْي ــٍم إَِل ه ــٍم َعِظي ِف إِثْ
ــْبِي  ــْيِف َوالسَّ نَْحــُن َوُملُوكَُنــا َوكََهَنُتَنــا لَِيــِد ُملُــوِك األََراِض لِلسَّ
َوالنَّْهــِب َوِخــْزِي الُْوُجــوِه كَهــَذا الَْيــْوِم. َواآلَن كَلَُحْيظَــٍة كَانَــْت 
* إِلِهَنــا لُِيْبِقــَي لََنــا نََجــاًة َويُْعِطَيَنــا َوتـَـًدا  َرأَْفــٌة ِمــْن لـَـُدِن الــرَّبِّ
ــًة  ــاًة َقلِيلَ ــا َحَي ــا َويُْعِطَيَن ــا أَْعُيَنَن ــرَ إِلُهَن ــِه، لُِيِن ــكَاِن ُقْدِس ِف َم
ِف ُعُبوِديَِّتَنــا. أَنََّنــا َعِبيــٌد نَْحــُن، َوِف ُعُبوِديَِّتَنــا لَــْم يَْتُكَْنــا 
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ــا  ــارَِس، لُِيْعِطَيَن ــوِك َف ــاَم ُملُ ــًة أََم ــا َرْحَم ــْل بََســَط َعلَْيَن ــا بَ إِلُهَن
ــا  ــا َحائِطً ــُه، َولُْيْعِطَيَن ــَم َخَرائَِب ــا َونُِقي ــَت إِلِهَن ــَع بَْي ــاًة لَِنَْف َحَي
ــَد  ــا بَْع ــا إِلَهَن ــوُل يَ ــَمَذا نَُق ــلِيَم. َواآلَن، َف ــوَذا َوِف أُوُرَش ِف يَُه
ــِد  ــاَك الَِّتــي أَْوَصْيــَت ِبَهــا َعــْن يَ ــا َقــْد تََركَْنــا َوَصايَ هــَذا؟ ألَنََّن
ــوَن لَِتْمَتلِكُوَهــا  ــًا: إِنَّ األَْرَض الَِّتــي تَْدُخلُ ــاِء َقائِ َعِبيــِدَك األَنِْبَي
ــاتِِهم  ــُعوِب األََراِض، ِبرََجاَس ــِة ُش ــٌة ِبَنَجاَس َس ــَي أَْرٌض ُمَتَنجِّ ِه
الَِّتــي َمألُوَهــا ِبَهــا ِمــْن ِجَهــٍة إَِل ِجَهــٍة ِبَنَجاَســِتِهْم. َواآلَن 
ــْم، َوالَ  ــْم لَِبِنيِهــْم َوالَ تَأُْخــُذوا بََناتِِهــْم لَِبِنيكُ ــوا بََناتِكُ َفــاَ تُْعطُ
ــوا  ُدوا َوتَأْكُلُ ــَيْ تََتَشــدَّ ــِد لِ ــْم إَِل األَبَ ــوا َســاََمَتُهْم َوَخْرَُه تَطْلُُب
ــا  ــَد كُلِّ َم ــِد. َوبَْع ــا إَِل األَبَ ــْم إِيَّاَه ــوا بَِنيكُ ــْرَ األَْرِض َوتُورِثُ َخ
ــَك  ــِة، ألَنَّ ــا الَْعِظيَم ــِة َوآثَاِمَن ــا الرَِّديَئ ــِل أَْعَملَِن ــا ألَْج ــاَء َعلَْيَن َج
َقــْد َجاَزيَْتَنــا يَــا إِلَهَنــا أََقــلَّ ِمــْن آثَاِمَنــا َوأَْعطَْيَتَنــا نََجــاًة 
ــُعوَب هــِذِہ  ــُر ُش ــاَك َونَُصاِه ى َوَصايَ ــدَّ ــوُد َونََتَع ــِذِه، أََفَنُع كَه
الرََّجاَســاِت؟ أََمــا تَْســَخُط َعلَْيَنــا َحتَّــى تُْفِنَيَنــا َفــاَ تَكـُـوُن بَِقيَّــٌة 
ــا  ــا بَِقيَن ــارٌّ ألَنََّن ــَت بَ ــَل، أَنْ ــَه إِْسَائِي ــرَّبُّ إِل ــا ال ــاٌة؟ أَيَُّه َوالَ نََج
ــُه لَْيــَس  ــْوِم. َهــا نَْحــُن أََماَمــَك ِف آثَاِمَنــا، ألَنَّ نَاِجــَن كَهــَذا الَْي

ــزرا 9: 15-6(. ــِل هــَذا« )ع ــْن أَْج ــَك ِم ــَف أََماَم ــا أَْن نَِق لََن
ا، لكنهــم علمــوا مــا  عندمــا ســمع قــادة الشــعب صــالة عــزرا حزنــوا جــدًّ
ــدأوا يف  ــزرا 10: 12(، وب ــزرا )ع ــام ع ــه أم ــه، وعاهــدوا الل ــم فعل يجــب عليه
ــي  ــرة* الت ــه وابتعــدوا عــن املامرســات الري ــر طرقهــم والعــودة إىل الل تغي

مُتارســها األمــم املحيطــة بهــم.
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صالة نحميا لله )نحميا 1: 11-4(

طلب نحميا العودة إىل وطنه )نحميا 2: 8-1(
بناء الشعب للسور )نحميا 3(

قراءة عزرا للريعة )نحميا 8: 8-1(
إكامل الشعب للسور )نحميا 12: 43-27(

النهاية
ينتهي الّسفر عند اكتامل السور 

املحيط مبدينة أورشليم.
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الفصل الحادي والعشرون

ُة ِسفر َنحميا ِقصَّ

يــدور ســفر نَحميــا عــن قّصــة رجــل يُدعــى »نَحميــا« عــاش يف زمــن عــزرا 
الكاهــن، ويبــدأ الّســفر عنــد ســامع نحميــا أخبــاًرا ُمحزنًة عــن وطنــه )نحميا 1: 
1-3(، فقــد كان ســور مدينــة أورشــليم* ُمنهدًمــا واألبــواب منهدمــة، والشــعب 
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املوجــود هنــاك ال يســتطيع الدفــاع عــن املدينــة، وكانــت هــذه األنبــاء ســيئة 
لنحميــا الــذي كان يهوديًّــا* وكانــت أورشــليم مدينتــه التــي فيهــا الهيــكل مركــز 

عبــادة* اليهــود للــه، لذلــك قــرَّر الصــالة وطلــب املعونــة مــن اللــه.
كان نحميــا يعيــش يف بــالد فــارس وأحــّب اللــه وكان يهتــّم بشــعبه، 
ــك  ــاقيًا ملَلِ ــد كان س ــة فق ــة للغاي ــة مهّم ــه وظيف ــا مبنح ــه نحمي ــارك* الل وب
ــام،  ــك. ويف أحــد األي ث إىل املل ــه هــذه الوظيفــة بالتحــدُّ ــارس، وســمحت ل ف
ــا، فســأله امللــك عــن ســبب حزنــه، فأخــر  الحــظ امللــك أن نحميــا كان حزيًن
امللــك عــن ســور مدينــة أورشــليم، وأخــره عــن مــدى فقــر الشــعب، لــذا طلب 
ــاعد يف  ــد أن يُس ــا يري ــه بالعــودة إىل األرض. كان نحمي ــك الســامح ل ــن املل ِم
م لــه  بنــاء الســور مــرّة أخــرى ووافــق امللــك وأعطــاه رجــااًل لحاميتــه، كــام قــدَّ

ــاء. اإلمــدادات ملســاعدته عــى البن
عنــد وصــول نحميــا إىل مدينــة أورشــليم، رأى ســور املدينــة املُنهــدم 
م األمــم أي  فجمــع الشــعب وبــدأوا يف البنــاء، لكّنــه كان عمــاًل شــاقًّا ومل تقــدِّ
مســاعدة بــل اســتهزؤوا بالبنَّائــني وحاولــوا منعهــم، لكــنَّ البنَّائــني مل يتوقَّفــوا، 
ــاء، ويف كل مــرة  ــوا الســيف بجانــب أدوات البن ــا أن يحمل وكان عليهــم أحيانً
واجهــت نحميــا مشــكلة مــا كان يضــع ثقتــه* يف اللــه وأطــاع كالم اللــه، ويروي 
هــذا الســفر كيــف بــارك اللــه نحميــا والشــعب، وهكــذا اســتطاعوا اإلنتهــاء 

مــن بنــاء الســور يف 52 يوًمــا.
ــوا  ــد كان ــدة، فق ــنوات عدي ــدار س ــى م ــه ع ــعب إىل الل ــتمع الش مل يس
ــي  ــة الت ــر الطريق ــٍة إىل تغي ــوا بحاج ــه، وكان ــريض الل ــالك ال تُ ــلكون مس يس
ــن  ــات م ــاذ زوج ــن إتّخ ــف ع ــبت*، والتوقّ ــوم الس ــظ ي ــا، وحف ــلكون به يس

ــوذا*. ــعب يه ــارج ش خ
عندمــا انتهــى بنــاء ســور املدينــة، اجتمــع النــاس مــرة أخــرى وطلبــوا ِمــن 
عــزرا الكاهــن* أن يقــرأ ِمــن ِســفر رشيعــة مــوىس* لهــم، فوقــف عــزرا عــى 
منّصــة خشــبية عاليــة وكان يقــرأ بصــوت عــاٍل مــن »ســفر الريعــة« )نحميــا 
ــا  ــا ُمقّدًس ــعب يوًم ــادة الش ــص ق ــة، خصَّ ــمعوا الريع ــد أن س 8: 1-8(. بع
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للشــعب. ويف وقــت الحــق، التقــوا مًعــا لتنــاول وجبــة خاصــة، وكانــت مثــل 
الوجبــة التــي أكلهــا آباؤهــم منــذ فــرتٍة طويلــٍة.

دعــا نحميــا الشــعب مًعــا مــرة أخــرى، وهــذه املــرة أخرهــم الكهنــة مبــا 
يجــب عليهــم فعلــه إلكــرام اللــه، فقــد كان عليهــم أن يعرتفــوا* بالخطايــا التــي 
ارتكبوهــا ويتَّبعــوا ِمــن جديــد العهــد* الــذي قطعــه اللــه مــع آبائهــم، وهكــذا 
فعلــوا، وقطــع جميــع الشــعب وقادتهــم عهــًدا بــأن يفعلــوا كل األشــياء التــي 

أمرهــم بهــا اللــه.
اســتخدم اللــه نحميــا لفعــل الكثــر مــن األشــياء الجيــدة، فقــد كان قائــًدا 
ــه، وعــرف  ــا الل ــه، لكــن البعــض مل يســتمعوا إىل وصاي ــا ورجــاًل أرىض الل قويًّ
نحميــا ذلــك لكــن كان عنــده رجــاء*، وآمــن* نحميــا بــأن اللــه ســيكون أميًنــا 

مــع شــعبه، كــام آمــن أّن اللــه ســيتذكَّر الوعــود التــي قطعهــا.
ــفر  ــذا الس ــر ه ــالة، ويذكُ ــه والص ــن الل ــرٍة ع ــوٍر كث ــفر بأم ــا الّس يُخرن
ــنْي: إحداهــام يف األصحــاح األول واألخــرى يف األصحــاح التاســع.  تَ صالتَــنْي ُمهمَّ
الصالتــني تُظهــران أمــورا كثــرة عــن اللــه، فــاألوىل تُعلِّمنــا كيــف ينبغــي عــى 
قــادة اللــه أن يصلُّــوا، وكيــف اعــرتف نحميــا بخِطيَّتــه* وخِطيَّــة الشــعب أيًضــا. 
وطلــب مــن اللــه أن يرحمهــم*، فقــد أدان* اللــه الشــعب ألنّهــم مل يُطيعــوا 
وصايــاه، ثــّم طلــب نحميــا ِمــن اللــه الوفــاء بوعــده ويُباركهــم*، وكان يُؤمــن 

أّن اللــه ســيحفظ وعــوده التــي قطعهــا.
ــر  ــه تذكَّ ــة ألنَّ ــذه الطريق ــىَّ به ــة؟ ص ــذه الطريق ــا به ــىَّ نحمي ــاذا ص مل

ــوىس: ــامت م كل
»َوَمَتــى أَتـَـْت َعلَْيــَك كُلُّ هــِذِہ األُُمــوِر، الَْبَكـَـُة َواللَّْعَنــُة، اللََّتاِن 
ــِم  ــعِ األَُم ــْنَ َجِمي ــَك بَ ــإِْن َرَدْدَت ِف َقلِْب ــَك، َف اَم ــَم ُقدَّ َجَعلُْتُه
* إِلِهَك،  الَِّذيــَن طَــرََدَك الــرَّبُّ إِلُهــَك إِلَْيِهــْم، َوَرَجْعــَت إَِل الــرَّبِّ
َوَســِمْعَت لَِصْوتـِـِه َحَســَب كُلِّ َمــا أَنـَـا أُوِصيــَك ِبــِه الَْيــْوَم، أَنـْـَت 
َوبَُنــوَك، ِبــكُلِّ َقلِْبــَك َوِبــكُلِّ نَْفِســَك*، يَــرُدُّ الــرَّبُّ إِلُهــَك َســْبَيَك 
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ــَن  ــُعوِب الَِّذي ــعِ الشُّ ــْن َجِمي ــَك ِم ــوُد َفَيْجَمُع ــَك، َويَُع َويَرَْحُم
َدَك إِلَْيِهــِم الــرَّبُّ إِلُهــَك« )تثنيــة 30: 3-1(. بَــدَّ

ــه  ــا أّن الل ــن نحمي ــك آم ــه، لذل ــن ب ــه ويُؤم ــرف كالم الل ــا يع كان نحمي
سيســتجيب لصالتــه.



البداية
يبدأ الّسفر بإحتفال أقامه 

ملك فارس*.
أهّم شخصيات الّسفر

امللك أحشويرش     وشتي*
أستر*     ُمردخاي*

هامان*

ة األحداث الُمهمَّ
رفضت امللكة أن ترقص )أستر 1: 22-10(
فتاة جميلة تُصبح امللكة )أستر 2: 18-1(

موافقة أستر أن تتكلَّم إىل امللك )أستر 4: 17-1(
فشل خطة هامان )أستر 7: 10-1(

أستر تنقذ شعبها ِمن الهالك )أستر 8: 14-1(

النهاية
ينتهي الّسفر بعد بضع سنوات، 
ة يف بالد  فقد حدثت هذه الِقصَّ

فارس.
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الفصل الثاني والعشرون

ُة ِسفر أستر قصَّ

ــة* إســمها »أســتر«  ــاة يهودي ــن فت ــفر أســتر ع ــدور أحــداث قصــة س ت
ــى  ــه أســتر فرصــة حت ــارس إىل قــرصه، وقــد أعطــى الل ــالد ف ــك ب أخذهــا مل
ــص  ــة القص ــذه الِقصَّ ــبه ه ــة تُش ــذه الطريق ــالك، وبه ــن اله ــعبها م ــذ ش تُنق
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ــا(، وكّل  ــل قصــص يوســف ومــوىس ونحمي س* )مث ــدَّ ــاب املُق األخــرى يف الكت
ــح كيــف يهتــّم اللــه بشــعبه، ويــروي هــذا الّســفر كيــف  تلــك القصــص تُوضِّ

ــة شــعبه. ــا عــى حامي ــه دامئً يعمــل الل
ــة فريــدة ِمــن  يف هــذا الّســفر، يشٌء واحــد غــر عــادي يجعــل هــذه الِقصَّ
ــه يف أي  ــم الل ــرأ إس ــط. مل نق ــه ق ــم الل ــر إس ــفر مل يذكُ ــذا الس ــا ألنَّ ه نوعه
ــفر أســتر، لكننــا نســتطيع أن نــرى  ــة التــي يردهــا ِس مــكاٍن يف هــذه الِقصَّ
ــة بطريقــة توّضــح  ــه يعمــل خلــف أحــداث القصــة. يــروي الكاتــب الِقصَّ الل
أن األمــور حدثــت بهــذا الشــكل ألّن اللــه خطَّــط لهــا بهــذه الطريقــة، ونقــرأ 
عــن األشــياء غــر العاديــة التــي حدثــت يف الّســفر لنعلــم أّن اللــه كان يعمــل. 
ــم أّن  ــم، نعل ــة لســبب مه ــا أصبحــت ملك ــا أخــر مردخــاي أســتر أنّه عندم

هــذا الســبب كان مــن عنــد اللــه.
»َوَمــْن يَْعلَــُم إِْن كُْنــِت لَِوْقــٍت ِمْثــِل هــَذا َوَصلـْـِت إَِل الُْملِْك؟« 

)أستر 4: 14(.
ــك الفــاريس أحشــويروش*، وكانــت  ــا املل ــة أقامه ــة بوليمــة ملكي ــدأ الِقصَّ تب
امللكــة »وشــتي« موجــودة يف الوليمــة. وحــدث أنـّـه عندمــا طلــب امللــك منهــا أن 
تــأيت لتنــاول الطعــام والرَّقــص لــه ولضيوفــه رفضــت امللكــة مــاّم أغضــب امللــك 
ــور عــى أجمــل  ــام مســابقة للعث ــدة، وأق ــرَّر البحــث عــن ملكــة جدي ا، فق جــدًّ
امــرأة يف األرض. عندمــا انتهــت املســابقة، فــازت أســتر بهــذه املســابقة، وأصبحت 

أســتر امللكــة الجديــدة، لكــن امللــك مل يُكــن عــى ِعلــٍم بــأن أســتر يهوديــة.
ــام  ــن األي ــوٍم ِم ــى »ُمردخــاي«، ويف ي ــم يُدع ــا ع ــة أســتر له ــت امللك كان
َوقـَـع عمهــا يف ورطــٍة ألنـّـه مل يجثــو أمــام أحــد رجــال امللــك، وكان هــذا الرجــل 
ا ِمــن ُمردخــاي حتــى إنـّـه قــرَّر إيــذاءه. عندمــا  يُدَعــى »هامــان«، فغضــب جــدًّ
اكتشــف هامــان أن مردخــاي يهوديًّــا وصــل غضبــه لدرجــة أنّــه أراد قتــل كل 

يهــودي يف بــالد فــارس.
كان هامــان صديًقــا للملــك، لذلــك طلــب مــن امللــك مســاعدته، فجعــل 
ــود.  ــل كل اليه ــوب قت ــد بوج ــوم الجدي ــاد املرس ــوًما، وأف ــدر مرس ــك يص املل
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ــه  ــدور حول ــا ي ــة، لكــن هــذا م ــه يف ورطــة حقيقي ــدو أن شــعب الل وكان يب
ــه خطــة  ــفر حــول كيــف أوقــف الل ــة الّس ــدور أحــداث بقي ــفر أســتر. وت ِس
هامــان، فاللــه يعمــل مــن أجــل شــعبه دامئـًـا مــن خــالل أنــاٍس شــجعاٍن لفعــل 
الصــواب. ويف بعــض األحيــان، يكــون فعــل الصــواب أمــرًا خطــرًا، لــذا اســتخدم 
ث إىل امللــك بشــأن هــذا األمــر،  اللــه ُمردخــاي الــذي طلــب مــن أســتر التحــدُّ
لكــن مــا طلبــه ُمردخــاي منهــا ســيكون مخاطــرة كبــرة، فــإذا أغضبــت امللــك 
قــد تفقــد حياتهــا، لكــن إذا ســكتت ومل تفعــل شــيئًا فإنهــا ســتكون يف خطــٍر 

أيًضــا ألنهــا مــن الشــعب اليهــودي، لذلــك وافقــت أســتر.
ــور عــى  ــِر األم ــة، مل ت ــّم بشــعبه. ويف النهاي ــه يهت ــة أن الل ــر الِقصَّ تظه
مــا يــرام بالنســبة إىل هامــان، واكتشــف امللــك أنــه كان رشيــرًا وعاقبــه، ثــّم 

ــك إىل امللكــة أســتر وســاعد يف إنقــاذ اليهــود مــن الهــالك. اســتمع املل
بعــد أن أنقــذ اللــه اليهــود قــّرروا أن يُعيِّــدوا بتنــاول وجبــة خاصــة احتفــاال 
بإنقاذهــم )أســتر 9: 20-28(. وكانــت هــذه هــي املــرة األوىل لحــدوث مثــل 
هــذا األمــر، ومــا زال الشــعب اليهــودي يتذكَّــر تنــاول هــذه الوجبــة الخاّصــة 

حتــى اليــوم.
م لنــا ِســفر أســتر العديــد ِمــن الــدروس، وأحــد أهــّم هــذه الــدروس  يُقــدِّ

ُمــدَرج يف مــا قالــه مردخــاي إىل أســتر:
ـِك إِْن َســكَتِّ ُســكُوتًا ِف هــَذا الَْوْقــِت يَكُــوُن الَْفــَرُج  »ألَنَـّ
ــِك  ــُت أَِبي ــِت َوبَْي ــا أَنْ ــَر، َوأَمَّ ــكَاٍن آَخ ــْن َم ــوِد ِم ــاُة لِلَْيُه َوالنََّج
ــِت  ــِل هــَذا َوَصلْ ــٍت ِمْث ــِت لَِوْق ــُم إِْن كُْن ــْن يَْعلَ ــُدوَن. َوَم َفَتِبي

إَِل الُْملْــِك؟ »)أســتر 4: 14(.
اللــه لديــه خطــة ويســتخدم القــرارات البريــة كجــزٍء مــن خطتــه، 
وحينــام نقــرِّر أن نطيــع اللــه نختــر اســتخدامه لنــا كجــزٍء ِمــن هــذه الخطــة.
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عريَّة األسفار الشِّ

نُطلــق عــى الجــزء التــايل ِمــن أســفار العهــد القديــم* »أســفار الحكمــة«*. 
ــفار  ــذه األس ــئ ه ــعرية«، ومتتل ــفاُر الش يها »األس ــمِّ ــان، نُس ــض األحي ويف بع

بكلــامت الحكمــة واملزامــر* وقصائــد ملســاعدة النــاس عــى عبــادة* اللــه.

األسفار الشعرية
ِسفر أيوب

ِسفر المزامري
ِسفر األمثال

ِسفر الجامعة
ِسفر نشيد األنشاد



البداية
عاش أيوب* عى األرجح 

يف الوقت نفسه الذي عاش 
ة  فيه إبراهيم*، وتبدأ الِقصَّ

بتوضيح صالح أيوب.

أهّم شخصيات الّسفر
أيوب*     أليفاز*
بلدد*      صوفر*

أليهو*

ة األحداث الُمهمَّ
مثول الشيطان* يف محر الله )أيوب 1: 12-6(

فقدان أيوب لكّل ما له )أيوب 1: 2:9-13(
وصول أصدقاء أيوب )أيوب 2: 13-11(

أسئلة الله إىل أيوب )أيوب 41-38(
الله يبارك* أيوب )أيوب 42: 17-10(

النهاية
فر بعد أن بارك الله  ينتهي السِّ

أيوب. وقد مات بعد أن بلغ ِمن 
العمر 140 عاًما.
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ِسفر أيوب
عريَّة العهد القديم     األسفاُر الشِّ

الفصل الثالث والعشرون

ُة ِسفر أيوب قصَّ

ــة أيــوب الــذي كان رجــاًل صالًحــا وحكيــاًم. قــال  يــروي هــذا الســفر قصَّ
ــِن  ــُد َع ــَه َويَِحي ــي الل ــَتِقيًم*، يَتَِّق ــًا َوُمْس ــه كان »كَاِم ــوب إنّ ــن أي ــه ع الل
ــذا  ــه، ل ــن الشــيطان يُحبّ ــم يُك ا فل ــوب جــدًّ ــه كان يحــّب أي .«*وألّن الل ِّ ــرَّ ال
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ــه للشــيطان أن  ــذا ســمح الل ــا، ل ــه غنيًّ ــه جعل ــه ألن ــوب يحبّ ــه إن أي ــال لل ق
ــَد أيــوب أرستــه وثروتــه، لكــن أيــوب  يحــرم أيــوب مــاّم كان لــه، وهكــذا فََق
ظــّل يحــّب اللــه بعــد كل مــا أصابــه، لذلــك تحــّدث الشــيطان إىل اللــه مــرة 
أخــرى وأخــره أن أيــوب لــن يُقــّدم العبــادة* لــه إذا رُضب باملــرض، لــذا ســمح 
اللــه للشــيطان أن يــرب أيــوب باملــرض، لكــن أيــوب ظــّل يعبــد اللــه رغــم 

كل مــا ابتــاله.
عنــد قراءتنــا ِقّصــة أيــوب ينبغــي تذكُّــر أّن أيــوب مل يُعــاِن ألنَّــه كان رجــاًل 
رشيــرًا، بــل حــدث كّل هــذا لــه ألنـّـه كان رجــاًل صالًحــا، فقــد جعــل الشــيطان 
هــذه األمــور الســيئة تحــُدث أليــوب يف محاولــٍة منــه أن يجعــل أيــوب يلعــن* 

اللــه، لكــّن أيــوب مل يلعــن اللــه.
ــة،  ــه. يف البداي ــه جــاؤوا لزيارت ــن معانات ــوب ع ــاء أي ــا ســمع أصدق عندم
جلســوا معــه وعــزّوه وظلـّـوا هادئــني، لكــن رسعــان مــا قــّرروا تقديــم املشــورة 
إىل أيــوب، وهكــذا قــال لــه أحــد أصدقائــه إنّــه ليــس صالًحــا لهــذه الدرجــة، 
فــال يوجــد أحــد يخلــو مــن الخِطيَّــة*، واللــه دامئًــا مــا يعاقــب عــى الخِطيَّــة، 
ــة مــا،  ــه إّن ســبب معاناتــك هــو ارتكابــك خِطيَّ لذلــك قــال صديــق أيــوب ل

وتلــك كانــت نصيحتــه أليــوب بخصــوص ذلــك:
ِمــْن  ظُلْــًم  أَبَْعــْدَت  إِْن  تُْبَنــى.  الَْقِديــِر  إَِل  َرَجْعــَت  »إِْن 
ــع 5: 8-17؛ 8: 20؛ 11: 13- ــوب 22: 23؛ راج ــَك« )أي َخْيَمِت

.)11-8  :36 21-30؛   :22 15؛ 
أخــر صديــق آخــر يُدعــى »أليهــو« أيــوب أّن اللــه يُحــاول أن يعلِّمــه شــيئًا 
مــا )أيــوب 33: 29-33(. ويجــب أن يكــون أيــوب حــذًرا وأن ال يتّهــم اللــه بأنـّـه 
غــر عــادل، فقــد يســتخدم اللــه معانــاة أيــوب حتــى يعلِّمــه أن ال يتكــّر، لــذا 

عــى أيــوب أن يخــاف اللــه ويثــق* فيــه.
مل يُكــن أيــوب ســعيًدا بإجابــات أصدقائــه الذيــن كانــوا عــى حق يف أشــياء 
كثــرة، فــكل النــاس يفعلــون الخِطيَّــة واللــه يديــن مثــل هــذه الخِطيَّــة، ويجب 
ــٍد،  ــني يف يشٍء واح ــوا مخطئ ــم كان ــه، لكّنه ــوا ب ــه ويثق ــاس الل ــاف الن أن يخ
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ــا  ــه يُعاقبهــم، وأحيانً ــا أّن الل ــي دوًم ــك ال يعن ــإّن ذل ــاس ف ــا يعــاين الن فعندم
يعــاين النــاس ألّن اللــه يفعــل معهــم شــيئًا آخــر، لكــن اللــه ال يُفــرِّ دامئـًـا مــا 

يفعلــه معهــم.
كان أيــوب وأصدقــاؤه ال يعرفــون الكثــر مــن األمــور، ومل يعرفــوا أّن 
الشــيطان كان يبتــل أيــوب، ومل يفهمــوا أّن اللــه مل يُكــن يُعاقــب أيــوب بــل 
كان يختــره. كان للــه أهــداف أكــر ِمــن معانــاة أيــوب، وكان ذلــك صعبًــا عــى 

ــم أن يفهمــوه. أذهانه
ث مــع اللــه. ويف نهايــة  طلــب أيــوب عــدة مــرَّات يف هــذا الِســفر التحــدُّ
ث إىل أيــوب، لكــن اللــه مل يُِجــب عــن جميــع أســئلة  الّســفر، جــاء اللــه للتحــدُّ

أيــوب، وبــداًل ِمــن ذلــك ســأل أيــوب أســئلة كثــرة:
ــَن  ــي. أَيْ ــأَلَُك َفُتَعلُِّمِن ــإيِنِّ أَْس ــل، َف ــَك كَرَُج ــُدِد اآلَن َحْقَويْ »اْش
ْســُت األَْرَض؟ أَْخــِبْ إِْن كَاَن ِعْنــَدَك َفْهــٌم«  كُْنــَت ِحــَن أَسَّ

)أيــوب 38: 4-3(.
تعلَّــم أيــوب عــن شــخصية اللــه وعرفــه مــن خــالل األســئلة التــي طرحهــا 
ــادل  ــه ع ــام أنّ ــاه، ك ــعبه ويرع ــّم بش ــم ويهت ــوي وحكي ــه ق ــه، فالل ــه علي الل
ــه. عندمــا  ــوق ب ــه ُيكــن الوث ــه إل ــه أنّ ــا مــا يفعــل الصــواب. أظهــر الل ودامئً
اســتمع أيــوب للــه يف نهايــة القصــة مل يعــرف مــاذا يقــول ألنـّـه مل يفهــم أشــياء 
كثــرة، ومل يــرّد اللــه عــى جميــع أســئلة أيــوب )أيــوب 40: 1-2(، لكــن أيـّـوب 

قــرَّر أن يثــق يف اللــه يف كل حــال.
بعــد أن تكلّــم اللــه مــع أيــوب منحــه ثــروة عظيمــة مــرة أخــرى وشــفاه 
ِمــن كل أمراضــه وأصبــح صحيــح البــدن، وأعطــى أيــوب 10 أطفــال آخريــن. 
ــه حتــى عندمــا ال يفهمــون  ــفر أيــوب أن الحكــامء يثقــون يف الل ــا ِس يُعلِّمن

مــا يفعلــه.



البداية
يحيك املزمور األوَّل عن الرجل 

الذي يتَّبع الله ويسلك يف 
حياته مبقتى وصايا الله، 

ويُساعدنا املزمور األوَّل عى 
فَهم بقية املزامر.

أهّم شخصيات الّسفر
داود*

آساف*
موىس*

ة األحداث الُمهمَّ
كاتب املزمور يصف الرجل املُبارك* )مزمور 1(

الرّب راع* صالح )مزمور 23(
مزمور يريح التّعاىب يف جهادهم )مزمور 73(

الله أحى أيامك )مزمور 90(
الرَّب عظيم )مزمور 145(

النهاية
املزمور األخر هو ترنيمة 

تسبيح*. كل نسمة فَلْتُسبِّح 
الرب!
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ِسفر المزامري
عريَّة العهد القديم     األسفاُر الشِّ

الفصل الرَّاصص والعشرون

قّصُة ِسفر المزامر

املزامــر هــي أغــاٍن أو ترانيــم يقرؤهــا النــاس ويرمّنونهــا ملُســاعدتهم 
عــى عبــادة اللــه، وهــذا يجعــل ســفر املزامــر مختلًفــا عــن أي ســفر آخــر يف 

س*. ــدَّ ــاب املُق الكت
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تختلــف أنــواع املزامــر عــن بعضهــا البعــض، فبعضهــا يُســبِّح اللــه عــى 
ــم،  ــح وعظي ــه صال ــه ألنّ ــبِّح الل ــا يس ــا، وبعضه ــي فعله ــة الت ــياء الصالح األش
ث فيهــا  لكــن يف بعــض األحيــان تكــون املزامــر مجــرد ترانيــم حزينــة يتحــدَّ
الكاتــب عــن األمل الــذي نشــعر بــه أو املشــاكل التــي تحــّل بنــا. لكــن هــذه 
الرتانيــم تُذكِّرنــا دامئـًـا أّن اللــه أعظــم مــن مشــاكلنا وُيكــن الوثــوق* بــه ألنـّـه 
عــى ِعلــم مبــا يُصيبنــا مــن مشــاكل ومتاعــب ألنـّـه معنــا ونحــن نجتــاز خاللهــا. 
كــام تُذكِّرنــا أّن اللــه لــن يرفــع عّنــا دامئـًـا مــا يُؤملنــا، لكّنــه سيســتخدم مشــاكلنا 

لفعــل مشــيئته فينــا ومشــيئته ِمــن أجلنــا.
كَتَــَب العديــد ِمــن األشــخاص املزامــر املوجــودة يف هــذا الّســفر. امللــك 
داود كتــب بعضــا منهــا، وكتــب بعضهــا خــّدام موكّلــون عــى مســاعدة الناس 
يف العبــادة يف الهيــكل*. يف بعــض املزامــر نســتطيع فهــم مــا كان يحــدث يف 
حيــاة الكاتــب يف وقــت كتابتــه للمزمــور. الســبب يف أن الكثــر مــن النــاس 
يحبّــون املزامــر هــو أن األشــخاص الذيــن كتبــوا املزامــر كانــوا أناًســا مثلنــا، 
ــان أخــرى  ــه، ويف أحي ــة وأرادوا أن يســبّحوا الل ــوا ســعداء للغاي ــا كان فأحيانً
ــوا  ــا كان ــه، وأحيانً ــن الل ــة م ــون إىل معون ــاكل ويحتاج ــم مش ــت لديه كان
ُمتألّمــني وحــزاىن، وكانــوا يُريــدون معرفــة أّن اللــه قريــٌب منهــم وُمســتمٌع 
ث كلــامت املزامــر عــن كّل هــذه األمــور ألنّهــا تُعطينــا  إىل رصاخهــم، وتتحــدَّ
ــل  ــام فع ــا مثل ــه، متاًم ــث إىل الل ــد الحدي ــا عن ــاج إليه ــي نحت ــامت الت الكل

ــاب املزامــر. كُتّ
ــان  ــا أّن اإلنس ــه وتُخرن ــفر بأكمل ــد للّس ــة مُتّه ــو ترنيم ــور األوَّل ه املزم
املُبــارك يلهــج دامئـًـا يف كلــامت اللــه، وعندمــا يفعــل هــذا يتمّكــن مــن معرفــة 
ــر،  ــه رشي ــيُبنّي أن ــه س ــة كلامت ــض طاع ــن إذا رف ــًة لك ــه ويجــد برك ــرق الل طُ

ــع. ــه الجمي ــه الل ــيدين في ــذي س ــوم ال ــيفقدون كل يشء يف الي واألرشار س
املزمــور الثــاين هــو أيًضــا ُمقّدمــة. يقــول الكثــر مــن الذيــن قــرأوا هــذا 
املزمــور أنـّـه يُذكّرهــم بالوعــد الــذي قطعــه اللــه إىل داود )2 صموئيــل 7: 16(، 
ث عــن ملــك عظيــم ُمرســل مــن ِقبــل اللــه وســيحكم  واملزمــور الثــاين يتحــدَّ
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ــك  ــارك* أولئ ــر، ومب ــع الب ــيحكم جمي ــم، وس ــن األم ــا م ــل* وغره إرسائي
الذيــن يتَّكلــون عليــه )مزمــور 2: 12(. ويُخرنــا كل مــن املزمــور األّول والثــاين 
ــر كلمــة اللــه وينتظــر امللــك املوعــود بــه  أن الرجــل املُبــارك هــو الــذي يتذكّ

مــن اللــه.
ــر  ــم املزام ــا فَه ــا ُيكنن ــاين مًع ــل الث ــر وصموئي ــفَري املزام ــرأ ِس ــا نق عندم
فَهــاًم أفضــل. يوّضــح كّل ِمــن الســفرين كيــف آمــن داود بوعــود اللــه، ويــروي 
ــه  ــنيِّ أنّ ــي تب ــاة داود والت ــت يف حي ــي حدث ــاين القصــص الت ــل الث ســفر صموئي
ــه )2 صموئيــل  ــا ســفر املزامــر أفــكار داود وكلامت ــه. ويــروي لن ــكل عــى الل اتَّ
15؛ مزمــور 3(، فقــد آمــن داود أن اللــه سرســل ملــًكا عظيــاًم، ويف أحــد األيــام 
أرســل اللــه امللــك الــذي كان داود يف انتظــاره وإســمه »يســوع«* )يوحنــا 5: 46(.
ــن جمــع هــذه املزامــر ووضعهــا يف ســفر. يعتقــد الكثــرون  ال نعــرف َم
بأنَّــه عــزرا* ومعاونــوه، وقــد فعلــوا هــذا بعــد أن عــادوا إىل األرض ِمن الّســبي، 

ــموا املزامــر إىل خمســة أجــزاء أو كتــب. فجمعــوا الّســفر مًعــا وقسَّ
مزمور 1 إىل مزمور 41 يف الكتاب األوَّل.

مزمور 42 إىل مزمور 72 يف الكتاب الثاين.
مزمور 73 إىل مزمور 89 يف الكتاب الثالث.
مزمور 90 إىل مزمور 106 يف الكتاب الرابع.

مزمور 107 إىل مزمور 150 يف الكتاب الخامس.
يُعلِّمنــا ســفر املزامــر أمــوًرا كثــرة تخــّص اللــه ومــا معنــى أن نتَّبــع اللــه، 
ــا أن  ــا أن نكــون صادقــني مــع اللــه، ويكنن ــا ســفر املزامــر أّن بإمكانن ويُخرن
نخــره مبــا نشــعر، ويكننــا أن نخــره مبــا يُؤملنــا أو يُخيفنــا، ويكننــا أن نخــره 
عــن أوقــات ســعادتنا وامتناننــا، لكــن املزامــر تُعلّمنــا أنّــه بغــّض النظــر عــن 
ــا يف اللــه ونســبّحه ألنّــه عظيــم وحكيــم وصالــح  شــعورنا يجــب أن نثــق دامئً

ويســتحّق التســبيح.
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الفصل الخامس والعشرون

ُة ِسفر األمثال قصَّ

ــن ســفر األمثــال مجموعــة مــن األقــوال الحكيمــة مثــل ســفر  يتضمَّ
املزامــر، لكــن هــذا الســفر ليــس مجموعــة مــن الرتانيــم بــل مجموعــة مــن 
العديــد مــن األقــوال الحكيمــة. كتــب ســليامن ابــن داود معظــم هــذه الِحَكــم 
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خــالل حياتــه. ويف وقــت الحــق، أضــاف أشــخاص آخــرون أقــوااًل أخــرى، لكــن 
كل هــذه األقــوال تُعــّد   مبثابــة نصائــح ِمــن أب حكيــم إىل ابنــه، وهكــذا كانــت 
بدايــة هــذا الســفر، فقــد أخــر أٌب ابَنــه أن يســتمع إىل كلــامت التأديــب وأن 
ــه.« وأخــر األب ابنــه بهــذه األمــور حتــى يصــر حكيــاًم. يَعــَة أُمِّ »الَ يَرْفـُـْض رَشِ
يف الجــزء األّول مــن هــذا الّســفر أخــر ســليامن ابنــه أن الحكمــة مهمــة، 
والســبب وراء ســعينا نحــو الحكمــة هــو أن اللــه حكيــم، وحكمتــه عظيمــة 
فــكل الحكمــة الحقيقيــة تــأيت مــن اللــه، وســيعطي اللــه دامئًــا الحكمــة لــكّل 
مــن يبحــث عنهــا. ويكننــا تعلُّــم كيــف نكــون حكــامء من خــالل اإلســتامع إىل 
كلــامت اللــه، وهــذا مــا يــدور حولــه ســفر األمثــال املــلء باألقــوال الحكيمــة 

التــي تُســاعدنا لنجــد الحكمــة.
ــة وطــرق  ــني طــرق الحكم ــار ب ــد أن يخت ــه ال ب ــه بأن ــليامن ابن ــرّف س ع
الجهــل، فالنــاس الذيــن يختــارون الحكمــة يخافــون اللــه، لكــن األرشار* 
ــذا  ــه ســيعاقب األرشار، ل ــه وطريقهــم صعــب، فالل ــون الل ــون وال يخاف جاهل

ــة. ــة الحكم ــه بدراس ــليامن ابن ــح س نص
حــّذر بعدهــا ســليامن ابنــه مــن مخاطــر الــر، فــاألرشار يكــن أن يــّروا 
الشــاب، ونصيحتهــم الريــرة ســتوقعه يف مشــاكل، فــإذا اتبعــت طــرق األرشار 
لــن تحصــل عــى مــا يــرّك مــن أمــور جيــدة، بــل ســتجد مــا يجلــب لــك العــار.

أّمــا  الجيّــدة،  النصائــح  بهــذه  األوىل  التّســعة  األصحاحــات  متتلــئ 
ــن  ث ع ــة إذ تتحــدَّ ــامت ســليامن الحكيم ــئ بكل األصحاحــات األخــرى فتمتل

جميــع امــور الحيــاة.
يحتوي الّسفر عى حَكم كثرة تتعلّق باألمانة يف العمل:

ــاُه«  ــُح رَِض ِحي ــَوْزُن الصَّ ، َوالْ ــرَّبِّ ــُة ال ــشٍّ َمكْرََه ــُن ِغ »َمَواِزي
)أمثــال 11: 1(.

فر ِحَكاًم عن كيفية السلوك يف ما يخّص الفقراء: كام يضّم السِّ
ــُدُہ َراِحــُم الِْمْســِكِن«  ُ َخالَِقــُه، َوُيَجِّ »ظَالِــُم الَْفِقــرِ يَُعــرِّ

.)31  :14 )أمثــال 
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ويقّدم الّسفر أيًضا ِحَكاًم حول الصداقة الحقيقيّة:
ِة يُولَــُد«  ــدَّ ــا األَُخ َفلِلشِّ ِديــُق يُِحــبُّ ِف كُلِّ َوْقــٍت، أَمَّ »اَلصَّ

)أمثــال 17: 17(.
وتُحّدثنا ِحَكم أخرى عن كيفيّة اإلهتامم بأعدائك:

ــزًا، َوإِْن َعِطــَش َفاْســِقِه َمــاًء«  َك َفأَطِْعْمــُه ُخْب »إِْن َجــاَع َعــُدوُّ
ــال 25: 21(. )أمث

ــدة، لكّنهــا تقــّدم النصائــح التــي  هــذه الِحَكــم ليســت مجــرّد نصائــح جيّ
ــر  تُِعّدنــا للحيــاة األبديــة. يُذكِّرنــا ســفر األمثــال أّن اللــه قــاٍض حكيــم* ويتذكّ
مــا نفعلــه وسيحاســبنا عــام نحــن فاعلــون. ال توجــد قصــص يف ســفر األمثــال 

لكــن اللــه يُظهــر لنــا أمــوًرا كثــرة عــن نفســه يف هــذا الســفر.
األجــزاء األخــرة مــن هــذا الســفر هــي كلــامت حكيمة مــن ثالثة أشــخاص 
مختلفــني. يُســّجل الجــزء األول أقــوال رجــل يُدَعــى »أجــور«*، والجــزء الثــاين 
ــد  ــف يج ــول كي ــة ح ــة حكيم ــه نصيح ــي أعطت ــل الت ــك ملوئي ــوال أم املل أق
زوجــة صالحــة، وتَذكَّــر ملوئيــل هــذه الكلــامت وكتبهــا. وينتهــي الســفر بالجــزء 
ــا األم  ــي أخــرت به ــة الت ــرأة الحكيم ــن امل ــدة ع ــذي يســّجل قصي ــث ال الثال

إبنهــا ملوئيــل )أمثــال 31: 9-1(.
ــا  ــلك دامئ ــه مل يس ــة، لكن ــوال الحكيم ــن األق ــر ِم ــليامن بالكث ــّوَہ س تف
ــل  ــه فع ــاين أن ــام الث ــار األي ــا ســفر أخب ــاس. يُخرن ــه الن ــا نصــح ب بحســب م
أشــياء كثــرة مل تُكــن حكيمــة، فالحكمــة الحقيقيــة ليســت مجــرّد معرفــة مــا 

ــك. ــة يف حيات ــق هــذه املعرف ــل تطبي هــو صــواب ب



البداية
يبدأ السفر بقصيدة، فالحياة 

أهّم شخصيات الّسفرمثل بخار.
الجامعة

ة األحداث الُمهمَّ
الكّل باطل )جامعة 1: 11-1(

إحفْظ قدمك )جامعة 5: 7-1(
َوْصُف الجامعة للحكامء والُجّهال )جامعة 7: 13-1(

أذكُر خالقك* )جامعة 12: 8-1(
ختام األمر كلّه )جامعة 12: 14-9(

النهاية
ينتهي السفر بهذا اإلعالن »ألَنَّ 

هَذا ُهَو اإلِنَْساُن كُلُُّه.«
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الفصل السادس عشر

ُة ِسفر الجامعة قصَّ

ــة  ــم*، وكلم ــد القدي ــة يف العه ــفار الحكم ــد أس ــو أح ــة ه ــفر الجامع س
ــذي  ــن ال ــة َم ق ــا ال نعــرف عــى وجــه الدِّ ــم« لكنن ــي »املُعلِّ ــة« تعن »الجامع
كتــب الّســفر، ويعتقــد الكثــرون بــأّن ســليامن* ابــن امللــك داود هــو كاتــب 
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هــذا الســفر. كان ســليامن َملِــًكا عظيــاًم وكان يعــرف أشــياء كثــرة عــن الحياة، 
ث عنهــا هــذا الســفر، وكان غنيًّــا  فقــد مــّر بالعديــد مــن التجــارب التــي يتحــدَّ
ــاء  ــاد يف أثن ــل باجته ــّذات، وعم ــة باملل ــه مليئ ــت حيات ا، وكان ــدًّ ــاًم ج وحكي
ــا،  ــك. وقــد عــرَّف كاتــب ســفر الجامعــة عــن هــذه األمــور أيًض ُحكمــه كَملِ

ــم(. ــدُع نفســه ســوى الجامعــة )املُعلِّ لكــن الكاتــب مل ي
يُشــبه هــذا الســفر قصــة ألنّــه يــروي مــا فعلــه هــذا املعلّــم ومــا تعلّمــه 
عــن الحيــاة، ويحــيك الســفر قصًصــا ويُقــّدم دروًســا عــن الحيــاة. يُعــّد هــذا 
الســفر أحــد كتــب الحكمــة يف العهــد القديــم، لكــن معظــم مضمونــه يُخرنــا 
عــاّم ال يجعلنــا حكــامء، فالحكمــة البريــة لهــا حدودهــا، لكــن وصايــا اللــه 
تظهــر لنــا الطريــق نحــو الحكمــة الحقيقيــة، وهــذا ُياثــل مــا قالــه مــوىس* يف 

ســفر التثنيــة )تثنيــة 4: 7-5(.
ــا  ــس كل م ــفر، فلي ــذا الس ــرأ ه ــن نق ــر ونح ــذا األم ــر ه ــاج إىل تذكُّ نحت
يقولــه الجامعــة صحيًحــا ألنّــه كان يتحــّدث كــام لــو أّن مــا يــراه هــو كل مــا 
ــاة بعدهــا،  ــه ال توجــد حي ــو أنّ ــاة كــام ل ــر يف هــذه الحي يف العــامل، وكان يفّك
لهــذا الســبب كانــت كلامتــه يغشــاها الحــزن أحيانـًـا، وهــذا هــو الســبب وراء 
ــا  ــا إّن محاوالتن ــه أيًض ــه إن »العمــل الجــاد هــو مضيعــة للوقــت«، وقول قول
ــاة  ــن توجــد حي ــه إذا مل يُك ــة ألنّ ــن الحامق ــا ِم ــّد دربً ــاة تع لإلســتمتاع بالحي
بعــد هــذه الحيــاة ســتبدو الحيــاة باطلــة وتتّســم بالوحــدة وغيــاب املعنــى.

تتضّمــن أجــزاء مــن هــذا الســفر قصائــد وقــد اســتخدمها الجامعــة 
ـر تلــك الــدروس. ـم وتذكُـّ ملُســاعدتنا عــى التعلُـّ

تعّد جامعة 3: 1-8 مثااًل عى هذه القصائد:
َمَواِت َوْقٌت. ٍء زََماٌن، َولِكُلِّ أَْمٍر تَْحَت السَّ »لِكُلِّ َشْ

َولَِقلْــعِ  َوْقــٌت  لِلَْغــرِْس  َوْقــٌت،  َولِلَْمــْوِت  َوْقــٌت  لِلْــِوالََدِة 
َوْقــٌت. الَْمْغــُروِس 

َفاِء َوْقٌت، لِلَْهْدِم َوْقٌت َولِلِْبَناِء َوْقٌت.  لِلَْقْتِل َوْقٌت َولِلشِّ
ْحِك َوْقٌت، لِلنَّْوحِ َوْقٌت َولِلرَّْقِص َوْقٌت. لِلُْبكَاِء َوْقٌت َولِلضَّ
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ــِة  لَِتْفِريــِق الِْحَجــاَرِة َوْقــٌت َولَِجْمــعِ الِْحَجــاَرِة َوْقــٌت، لِلُْمَعانََق
ــِة َوْقــٌت. َوْقــٌت َولِانِْفَصــاِل َعــِن الُْمَعانََق

ــْرحِ  ــٌت َولِلطَّ ــِة َوْق َيانَ ــٌت، لِلصِّ ــاَرِة َوْق ــٌت َولِلَْخَس ــِب َوْق لِلْكَْس
ــٌت. َوْق

ــكُوِت َوْقــٌت َولِلتَّكَلُّــِم  لِلتَّْمِزيــِق َوْقــٌت َولِلتَّْخِييــِط َوْقــٌت، لِلسُّ
َوْقــٌت.

لْــحِ   لِلُْحــبِّ َوْقــٌت َولِلُْبْغَضــِة َوْقــٌت، لِلَْحــرِْب َوْقــٌت َولِلصُّ
َوْقــٌت« )جامعــة 3: 8-1(.

يف نهايــة الســفر، أضــاف شــخص آخــر كلامتــه الخاصــة وبعــض املالحظــات 
)جامعــة 12: 9-14( حــول الــدروس املوجــودة يف هــذا الســفر. وقــال الكاتــب 
ــا  ــاًل، ألنن ــق كام ــت الح ــا ليس ــق«، لكّنه ــتقيمة وح ــفر »مس ــامت الس إّن كل
ُيكــن تعلُّــم أشــياء كثــرة عــن الحيــاة مــن الحكــامء وواجــب علينــا اإلســتامع 
إىل كلامتهــم، لكــن ال يكننــا أن نجــد الحكمــة الحقيقيــة ســوى عندمــا نســتمع 

إىل اللــه ونفعــل مــا يقولــه اللــه.
ــه البــر، ويعــرف  ــم كل يشء يفعل ــه يعل ــاه ألنّ ــْع وصاي ــه وأِط ــرَتِم الل إْح
ــا،  ــا وأرسارن ــرة التــي نعملهــا، بــل يعــرف خبايان كل األشــياء الصالحــة والري
ــا الهــروب أو  ــن ُيكنن ــه الجميــع )جامعــة 3: 17(، ول ــا مــا ســيدين* الل ويوًم

اإلختفــاء مــن أمامــه.
هــذه الرســالة النهائيــة مهّمــة، فالحيــاة ال تنتهــي عندمــا يــوت جســدنا 
بــل توجــد حيــاة أخــرى بعــد هــذه الحيــاة. ويف تلــك الحيــاة، ســيكافئ اللــه 
ر مــا هــو رّشيــر، وهــذه الحيــاة التــي نعيشــها ليــس  مــا هــو صــواب وســيدمِّ
لهــا معنــى ســوى عندمــا نُــدرك ذلــك. ولــن تتّســم هــذه الحيــاة باملنطــق إال 
إذا عشــنا يف اســتعداد وتحضــر للحيــاة األبديــة، وإذا عشــنا كــام لــو أّن هــذه 
الحيــاة هــي كل مــا هــو موجــود ســنبدأ يف قــول مــا قالــه ذلــك الرّجــل الــذي 

كتــب هــذا الســفر »بَاِطــُل األَبَاِطيــِل، الْــُكلُّ بَاِطــٌل.«



البداية
يبدأ السفر بكلامت ُحب ِمن 

امرأة يف حالة ُحّب.
أهّم شخصيات الّسفر

امللك
العروس

ة األحداث الُمهمَّ
إشتياق العروس لحبيبها )نشيد األنشاد 2: 17-3(
إشتياق الحبيب لعروسه )نشيد األنشاد 7: 9-1(

النهاية
ينتهي الّسفر بقصيدة عن امرأة 

تنادي حبيبها.
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الفصل الساصص والعشرون

ُة ِسفر نشيد األنشاد ِقصَّ

»َصــْوُت َحِبيِبــي. ُهــَوَذا آٍت طَاِفــًرا َعــَى الِْجَبــاِل، َقاِفــزًا َعــَى 
ــِل. ُهــَوَذا  ــِي أَْو ِبُغْفــِر األَيَائِ ــاَِل. َحِبيِبــي ُهــَو َشــِبيٌه ِبالظَّْب التِّ
ــا، يََتطَلَّــُع ِمــَن الْكُــَوى، يَُوْصــِوُص ِمــَن  َواِقــٌف َوَراَء َحائِِطَن
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ــي،  ــا َحِبيَبِت ــي يَ ــاَل ِل: »ُقوِم ــي َوَق ــاَب َحِبيِب ــَباِبيِك. أََج الشَّ
ــرَّ  ــَر َم ــَى، َوالَْمطَ ــْد َم ــَتاَء َق . أَنَّ الشِّ ــاَلْ ــي َوتََع ــا َجِميلَِت يَ
ــَغ أََواُن الَْقْضــِب، َوَصــْوُت  َوَزاَل. الزُُّهــوُر ظََهــرَْت ِف األَْرِض. بَلَ
َهــا، َوُقَعــاُل  الَْيَمَمــِة ُســِمَع ِف أَْرِضَنــا. التِّيَنــُة أَْخرََجــْت ِفجَّ
ــي  ــا َجِميلَِت ــي، يَ ــا َحِبيَبِت ــي يَ ــا. ُقوِم ــُح َرائَِحَتَه ــُروِم تُِفي الْكُ

َوتََعــاَلْ« )نشــيد األنشــاد 2: 13-8(.
ى ســفر نشــيد األنشــاد أيًضــا »نشــيد ســليامن«*، ويُعــد هــذا الّســفر  يُســمَّ

مبثابــة قصيــدة ُحــّب.
ســفر نشــيد األنشــاد هــو آخــر أســفار الحكمــة لكنــه ال يحــوي الرتانيــم 
ــبيهة  ــون ش ــت لتك ــدة كُتب ــن قصي ــارة ع ــو عب ــل ه ــة ب ــوال الحكيم أو األق
ــذا  ــر. ويف ه ــخص آخ ــه ش ــم يلي ــث ث ــخص بالحدي ــدأ ش ــة. أّواًل، يب مبرحي
الســفر، ثــالث شــخصيات رئيســية: شــاب وشــابة ومجموعــة مــن أصدقائهــام. 
ــا  ــومليث*« وأحيانً ــا »ش ــّمى أحيانً ــابة وتس ث الش ــدَّ ــان تتح ــض األحي يف بع
ث الشــاب أو أصدقاؤهــام. حــاول أن تفّكــر يف هــذه الشــخصيات  أخــرى يتحــدَّ

ــراءة الســفر. وأنــت بصــدد ق
البعــض يعتقــد بــأّن ســليامن مل يكتــب هــذا الســفر وأن شــخًصا مــا كتــب 
الســفر كهديــة للثنــاء عــى ســليامن، لهــذا جعلوه الشــخصية املحوريــة يف هذه 
القصــة، فهــذا الســفر يــدور حــول حــب رجــل واحــد المــرأة واحــدة. والقصــة 
ــر الســفر لطفهــام  ــان بعضهــام ويتزّوجــان، ويظه ــدور حــول شــخصني يُحبّ ت
ــام البعــض وال  ــام ليســا قســاة عــى بعضه ــام أنه ــر، ك واحــرتام الواحــد لآلخ
يُهينــان بعضهــام البعــض بــل هــام وفيَّــان*، لــذا يتســاءل البعــض كيــف ُيكــن 
أن يكتــب ســليامن عــن هــذه األمــور ألنَّــه كان لديــه العديــد ِمــن الزوجــات!

ــفر  ــذا الس ــب ه ــو كات ــليامن ه ــأن س ــدون ب ــاس يعتق ــم الن ــن معظ لك
ــاس مــا يعرفــه عــن الحــب. وقــد كتــب قصيــدة حــول مــا يكــن  لــروي للن
ــام  ث ويتــرصف رجــل حين ــه الحــب، فقــد كتــب كيــف يتحــدَّ أن يكــون علي
يحــب، وكتــب عــن كيفيــة تــرصف املــرأة تجــاه رجــل يحبّهــا جــًدا، وأفضــل 



116

العهد القديُ

طريقــة ملعرفــة واختبــار الحــب هــي الوفــاء لشــخص واحــد. عــرف ســليامن 
هــذه الحقيقــة مــع أنــه اختــار لنفســه حبّــا أدىن مرتبــة. يعتقــد الكثــرون مــن 
ــة  الذيــن قــرأوا ســفر نشــيد األنشــاد بــأن الســفر يكــن أن يُعلّمنــا عــن محبّ
ــة يســوع لشــعبه )الكنيســة*(،  ــا عــن محب ــل* وُيكــن أن يُعلّمن ــه إلرسائي الل
ويعتقــد البعــض بــأن حــب هــذه الفتــاة هــو صــورة تعكــس محبّــة إرسائيــل 

للمســيا*، ولــن تجــد العــروس مــا تتــوق إليــه ســوى عنــد مجيئــه.
ــا، لكــن  ــة اللــه لن ــم أشــياء كثــرة عــن محبّ يف شــفر نشــيد األنشــاد نتعلَّ
علينــا تذكُّــر دامئـًـا أن ســفر نشــيد األنشــاد هــو قصــة حــّب بــني رجــل وامــرأة، 
ــة  ــض بطريق ــام البع ــرأة بعضه ــل وامل ــّب الرج ــف يح ــم كي ــن أن نتعلّ ويك

ــرة. صحيحــة، وهــذا درس ذو قيمــة كب
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ــه  ــذا أرســل الل ــه، ل ــع الشــعب الل ــل* مل يتَّب ــوك إرسائي ــن آخــر مل يف زم
ــودوا إىل  ــه إذا مل يع ــم بأن روه ــه، وحذَّ ــودة إلي ــعب للع ــوة الش ــاء لدع أنبي
ــن ينســاهم  ــه ل ــروا الشــعب أيضــا أّن الل ــاء ذكَّ ــه ســيُعاقبهم، لكــن األنبي الل
وأنــه يحافــظ دامئـًـا عــى وعــوده، ففــي يــوٍم مــن األيــام ســيُعيدهم إىل األرض 

ــا*. ــه لهــم ُمخلًِّص ويُرســل الل

األنبياء الكبار
ِسفر إشعياء

ِسفر إرميا
ِسفر مراثي إرميا

ِسفر حزقيال
ِسفر دانيال



البداية
ر إشعياء* الّشعب ألنّهم  حذَّ

نسوا الله ودعاهم للعودة 
إليه.

أهّم شخصيات الّسفر
إشعياء*     ُعّزيا*

َحزقيا*
عبد الرب*

ة األحداث الُمهمَّ
مجيء يوم الرب* )إشعياء 2: 22-6(

رؤية إشعياء لله )إشعياء 6: 7-1(
يُولَد لنا ولد )إشعياء 9: 7-1(

إعطاء الله راحة لشعبه )إشعياء 40: 23-1(
عبد الرب سيُخلِّص الشعب )إشعياء 52: 53-13: 23(

النهاية
ث إشعياء عن الله عى  تحدَّ

مدار أكر من 60 عاًما، وأنهى 
ِسفره بالكشف عن السامء* 

الجديدة واألرض الجديدة.
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الفصل الثامن والعشرون

ُة ِسفر إشعياء قصَّ

ســفر إشــعياء هــو أوَّل ســفر مــن األســفار التــي نُســّميها »األنبيــاء الكبــار«. 
ــه. يف العهــد*  ــة عن ــه أو نياب ث بــكالم الل ــذي يتحــدَّ النبــي* هــو الشــخص ال
القديــم، تكلّــم اللــه بكلامتــه إىل النبــي، ثــم تكلّــم النبــي بتلــك الكلــامت إىل 
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الشــعب، ونُســّمي األســفار الخمســة األوىل لألنبيــاء يف العهــد القديــم »األنبيــاء 
ــوا أســفاًرا  ــن كتب ــاء الذي ــرة، ونســّمي األنبي ــوا أســفاًرا كب ــم كتب ــار« ألنه الكب

أصغــر »األنبيــاء الصغــار«.
ــم،  ــك ملوكه ــوذا* وكذل ــاش يف يه ــذي ع ــعب ال ــعياء إىل الش ث إش ــدَّ تح
ــم بالكلــامت ذاتهــا التــي أعطاهــا اللــه لــه مثلــه يف ذلــك مثــل كل  وقــد تكلّ

ــني. ــاء الحقيقي األنبي
ــه، ودعــا الشــعب إىل  ــه الل ــي أظهرهــا ل مــأل إشــعياء ســفره باألشــياء الت
ــي،  ــه الحقيق ــودة اىل الل ــم للع ــن* ودعاه ــى الوث ــم ع ــن اتّكاله ــف ع التوقّ
ــن أنهــم ســيُدانون* إذا مل يعــودوا إىل اللــه، لكنــه تحــّدث أيًضــا  رهــم ِم وحذَّ
عــن وقــت ســيبارك فيــه اللــه الشــعب مــرة أخــرى، وأخرنــا عــن وقــت ســيعيد 
اللــه فيــه كل األشــياء إىل نصابهــا الصحيــح وكل األمــم ســتعرفه وســيُصلح كّل 

مــا هــو خاطــئ.
ث إشــعياء عــن الدينونــة* يف الجــزء األّول مــن هــذا الســفر، لكنــه  تحــدَّ

ذكــر أيًضــا بعــض األخبــار الجيــدة وكلــامت التعزيــة يف الجــزء الثــاين.
ــه، فقــد نــي الشــعب أّن  ــار النــاس أن يعــودوا إىل الل ــدأ إشــعياء بإخب ب
ــوا ال  ــه. كان ــم ل ــن يف طاعته ــوا جادي ــن أن يكون ــوا ع ــم وتوقَّف ــه اختاره الل
ــوا ومل  ــه بهــا لكنهــم مل يُحبّ يزالــون يارســون بعــض األشــياء التــي أمرهــم الل
ــه قــال  يعــودوا يخافــون اللــه، لــذا أخرهــم إشــعياء أّن اللــه ســيُعاقبهم، لكّن
ــى  ــد ع ــم. وكان يُؤكّ ــوده له ــى وع ــاهم أو ين ــن ينس ــه ل ــا إّن الل ــم أيًض له
ــة أمينــة ِمــن الشــعب عــى قيــد الحيــاة، وهــذه البقيــة ســتعود إىل  بقــاء قلّ
األرض ويبــدأ اللــه معهــم مــن جديــٍد، وأخرهــم إشــعياء أيًضــا عــن يــوم آٍت 
يف املســتقبل، ويف ذلــك اليــوم ســتأيت األمــم إىل مدينــة أورشــليم* وسيســتمعون 

ــرق الحــرب. ــه وينســون طُ إىل كالم الل
 يف تلــك األيــام كانــت أمــة آشــور عــدوًّا إلرسائيــل* فقــد أخــذوا الشــعب 
املوجــود يف اململكــة* الشــاملية وســبوهم بعيــًدا لســنوات عديــدة، لذلــك أخر 
ــم  ــيخرون أرضه ــه س ــوا إلي ــه، وإذا مل يتوب ــوا إىل الل ــوذا أن يتوب ــعياء يه إش
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أيًضــا ألن جيًشــا مــن األعــداء سيســبيهم بعيــًدا، لكــن إشــعياء أخرهــم بــيء 
ــوى ألّن  ــني س ــنْي عظيمت ــل* أّمتَ ــور وباب ــن آش ــة. مل يك ــن األهمي ــة م يف غاي
ــا  ــه غاضبً ــه يســتخدمهام ملجــده. وكان الل ــني، وكان الل ــام عظيمت ــه جعله الل
مــن يهــوذا بعــد أن فعلــوا الكثــر مــن األشــياء الريــرة، فأرســل اللــه هــذه 
الجيــوش ملعاقبتهــم، لكــن إشــعياء قــال لهــم أيًضــا بــأن اللــه ســيُعيدهم إىل 
ــه  ــرب كل يشء إىل نصاب ــام، ســيعيد ال ــوم مــن األي ــا. ويف ي األرض يف وقــت م
كــام كان مــن املفــرتض أن يكــون عليــه، وســيفعل هــذا ولــن يكــن ألحــد أن 

يقــف يف طريقــه.
كلــامت إشــعياء ذكَّــرت الشــعب أن اللــه ليــس وثًنــا )إشــعياء 40: 26-18(، 
ــه،  ــاس قوت ــه مــن خشــب وال يكــن قي ــار أن ينحــت صــورة ل وال يكــن لنجَّ
ــي  ــه الح ــه الل ــه ألنّ ــعياء 40: 12-17( لدي ــٍو« )إش ــْن َدلْ ــٍة ِم ــم »كَُنْقطَ فاألم
الــذي خلــق* كل يشٍء، هــو قــاٍض لــكل الشــعوب، وســيدوم كالمــه إىل األبــد 
ألنــه يعطــي رجــاًء* لجميــع الذيــن يثقــون* بــه، وسرســل اللــه لهــم ُمخلًصــا.

ذَكَــر إشــعياء شــخصية جديــدة يف الجــزء األخــر مــن ســفره، وكانــت هــذه 
الشــخصية هــي عبــد الــرب* الــذي ســيعطي الرجــاء إىل إرسائيــل وســيخلّصهم. 
ث عــن شــخص أطلــق عليــه اليهــود إســم »املَِســيّا«*، وهــذا  كان إشــعياء يتحــدَّ
املَِســيّا هــو اإلبــن الــذي وعــد اللــه بــه إبراهيــم* وامللــك الــذي ســيُولد مــن 

نســل داود*، وســيكون نبيًّــا أعظــم مــن مــوىس*.
ث عنــه إشــعياء؟  َمــن كان هــذا العبــد؟ َمــن كان هــذا الرجــل الــذي تحــدَّ
ــن كان  ــري )إشــعياء 7: 14(؟ َم ــذي أىت دون أب ب ــل ال ــذا الطف ــن كان ه َم
ــن كان هــذا الرجــل  ــذي ســيأيت بالســالم* )إشــعياء 9: 6(؟ َم هــذا الرئيــس ال
الــذي ســيُعزِّي النــاس )إشــعياء 40: 1-8(؟ َمــن كان هــذا العبــد الذي ســيموت 
ويحيــا مــرة أخــرى؟ َمــن كان هــذا الرجــل الــذي ســيخلّص النــاس؟ َمــن كان 
س*  هــذا املَِســيّا؟ مل يعــرف إشــعياء َمــن كان. وعندمــا نقــرأ بقيــة الكتــاب املُقدَّ

نكتشــف أّن إشــعياء كان يتنبّــأ عــن يســوع*.



البداية
يبدأ الّسفر يف يهوذا* عندما 

أهّم شخصيات الّسفركان يوشيا* ملكا.
إرميا*

نبوخذ نارص*
الرّكابيون*

ة األحداث الُمهمَّ
الله يدعو إرميا ليكون نبيًّا )إرميا 1: 10-1(

كاتب الّسفر يُخرنا عن اآللهة الباطلة واإلله الحقيقي )إرميا 10: 11-1(
الفخاري يصنع عماًل ِمن الطني )إرميا 18: 11-1(

الله يقطع وعًدا جديًدا )إرميا 31: 37-31(
إرميا يُطرح يف الُجب )البرئ( )إرميا 38: 13-1(

النهاية
ينتهي السفر بتدمر أعداء يهوذا 

ملدينة أورشليم*.
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ِسفُر إرميا
العهد القديم     أسفاُر األنبياء الكبار

الفصل التاسص والعشرون

ُة ِسفر إرميا قصَّ

يــروي هــذا الســفر قّصــة إرميــا النبــي وهــو أحــد أنبيــاء اللــه العظــامء، 
وســتقرأ الكثــر مــن كالمــه يف هــذا الســفر وســتتعلّم أيًضــا أشــياء كثــرة عنــه، 
ــم  ــّم تكلّ ــه مــاذا يقــول، ث ــاء اآلخريــن، أخــره الل ــه يف ذلــك حــال األنبي وحال
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إرميــا بهــذا الــكالم إىل الشــعب. لقــد كان ُمخلًصــا للــه وعمــل كل مــا طلبــه 
اللــه منــه.

بــدأ عملــه عندمــا كان يوشــيا هــو امللــك )إرميــا 1: 2(، وكان ليهــوذا ثالثــة 
ملــوك آخريــن بعــد يوشــيا، لكــن يوشــيا كان آخــر ملــك صالــح.

ا ليهــوذا يف تلــك األيــام وكان لديهــا جيــش قــوي، وكان  كانــت بابــل* عــدوًّ
ا. أخــر إرميــا الشــعب أنهــم يجــب أن يخافــوا من  أهــل بابــل شــعبًا قاســيًا جــدًّ
بابــل، فجيــش بابــل قــادم إليهــم ألّن اللــه كان غاضبًــا منهــم ألنهــم مل يطيعــوا 
ــوا يســلكون  ــه وكان ــوا بوعودهــم ل ــه ومل يف ــه ومل يســتمعوا إىل كلامت رشيعت
ــى إن  ــه حت ــعب الل ــلكوا كش ــراء ومل يس ــوا بالفق ــة*، ومل يعتن ــرق خاطئ بط
ــع آلهــة باطلــة وســجدوا آللهــة أخــرى، لذلــك أرســل اللــه بابــل  بعضهــم اتّب

ملعاقبــة يهــوذا.
مــرات عديــدة، دعــا إرميــا الشــعب ليعــودوا إىل اللــه وذكَّرهــم مبــا قالــه 
اللــه الــذي وعــد أن يباركهــم إذا مــا أطاعــوه، ووعــد مبعاقبتهــم إذا مل يطيعــوه 
ــه واتّبعــوا آلهــة أخــرى، فأخرهــم  ــا الل ــة 28(، لكنهــم مل يطيعــوا وصاي )تثني
إرميــا أن جيــش بابــل قــادم إليهــم وسيُســبي الكثــر مــن الشــعب إىل خــارج 
ــبوا  ــوذا وس ــوا يه ــل وقاتل ــش باب ــاء جي ــر، ج ــت قص ــون وق األرض. ويف غض

ــر مــن الشــعب إىل خــارج األرض. الكث
كان إرميــا نبيًّــا حقيقيًّــا، لكنــه مل يُكــن النبــي الوحيــد يف يهــوذا التــي كان 
فيهــا أنبيــاء آخــرون، لكنهــم كانــوا أنبيــاء كذبــة )إرميــا 28: 1-4(، يكذبــون عى 
الشــعب قائلــني إن إرميــا مخطئًــا، وأن اللــه لــن يدينهــم* ولــن يســمح بتدمــر 
الهيــكل* ولــن يســمح أن يكــون عــرش يهــوذا فارًغــا، بــل ســيطرد جيــش بابــل 

مــن األرض وســيبارك إرسائيــل* مــرة أخــرى.
ــن  ــر م ــوا الكث ــكل وقتل ــوا الهي ــوذا وهدم ــم يه ــل هاج ــش باب ــن جي لك

ــن األرض. ــًدا ع ــوك بعي ــذوا املل ــعب وأخ الش
ا للشــعب، وغضب  كان إرميــا مطالَبًــا بــأن يقــول بعــض األمــور الصعبــة جدًّ
ا حتــى إنّهــم حاولــوا قتلــه، فقــد كان عليــه أن يقــوم بعمــل  منــه البعــض جــدًّ
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شــاق تســبَّب يف الكثــر مــن املــآيس واألحــزان، وكان عليــه أن يشــاهد كيــف 
ــايك«، فقــد رأى  ــا بـ«النبــي الب ــاس إرمي ــه الشــعب، ولهــذا دعــا الن عاقــب الل
ــم  الكثــر مــن األمــور املُحزنــة، وكان لديــه الكثــر مــن الــكالم الحزيــن ليتكلَّ

بــه للشــعب.
لكــن إرميــا أعطاهــم أيًضــا كلمــة رجــاء* مبجــيء وقــت ســيُبارك اللــه فيــه 
ــل،  ــن باب ــاس م ــودة الن ــد ع ــت بع ــك الوق ــرة أخــرى، وســيكون ذل شــعبه م
لكنهــم ســيمكثون يف الســبي* ملــدة 70 عاًما )راجــع إرميــا 25: 11-12؛ 29: 10؛ 
دانيــال 9: 1-2(، لكــن اللــه لــن يهجرهــم أبــًدا. ويف يــوٍم مــن األيــام ســيقطع 
معهــم عهــًدا جديــًدا )إرميــا 31: 31-37(، وعندمــا يفعــل ذلــك ســرغبون يف 
طاعتــه واتّباعــه، وعنــد فعلهــم لذلــك ســيباركهم اللــه وســيبارك جميــع األمــم 

األخــرى أيًضــا بســببهم.
مل يــرد إرميــا قصتــه برتتيــب زمنــي، بعــض أجــزاء الســفر رســائل مكتوبة، 
وأجــزاء أخــرى، وبعضهــا عبــارة عــن أناشــيد، وبعــض األجــزاء تشــبه صفحــات 
مــن مذكّراتــه. عندمــا تقــرأ هــذا الّســفر ســتعلم أن إرميــا كان رجــاًل صالًحــا 
ــرب  ــًدا. مل يه ــور تعقي ــا زادت األم ــى عندم ــه حت ــاع الل ــه، وأط ــا لل وُمخلًص
عندمــا انتابــه الخــوف ومل يتوقــف عــن الحديــث بــكالم اللــه عندمــا مل يعِطــه 

الشــعب آذانًــا ُمصغيــة.
ث إرميــا عــن أوقــات خاصــة، وبعــض مــا كتبــه كان عــن وقــت آخــر  تحــدَّ
يف املســتقبل، وذلــك هــو الوقــت الــذي ســيُعيد اللــه فيــه كل يشء إىل نصابــه 
ثــت عــن يســوع* )إرميــا 23:  الصحيــح )إرميــا 33( حتــى إن بعــض كلامتــه تحدَّ
5-6(. وقــد فهــم رجــال اللــه القديســون الذيــن كتبــوا العهــد الجديــد* هــذا 
األمــر )عرانيــني 10: 16-17(، وهــذا هــو الســبب يف أنهــم اســتخدموا بعــض 

كلامتــه يف األســفار التــي كتبوهــا.
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العهد القديم     أسفاُر األنبياء الكبار

الفصل الثالثون

ُة ِسفر مراثي إرميا قصَّ

س  قــد يكــون ِســفر مــرايث إرميــا أكــر ســفر مثــر للحــزن يف الكتــاب املقــدَّ
ــيد )أو  ــن األناش ــوع م ــذا الن ــيد، وه ــن األناش ــة م ــن مجموع ــارة ع وهــو عب
املــرايث( يتغنَّــى النــاس بــه عنــد مــوت شــخص مــا، ويضــم هــذا الســفر خمــس 
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ــب هــذه  ــد كت ــب، وق ــا* هــو الكات ــأن إرمي ــاس ب ــد معظــم الن ــراٍث. يعتق م
ــا  ــا أيًض ــر، وكتبه ــوذا للتدم ــرَّض يه ــا تع ــه عندم ــدى حزن ــار م ــرايث إلظه امل
ليســاعد النــاس حتــى يعــّروا عــن حزنهــم باســتخدامهم هــذه الكلــامت، فلــم 
يُكــن يريــد أن ينــى أحــد مــا حــدث يف يهــوذا، وســتصبح هــذه املــرايث جــزًءا 

ــا. مــن ذكرياتهــم التــي ســيتذكَّرونها دوًم
ــت  ــاذا حدث ــرف مل ــة، وكان يع ــداث الرهيب ــن األح ــد م ــا العدي رأى إرمي
هــذه األمــور، فمدينــة أورشــليم مل تُِطــع رشيعــة اللــه، فقــد بــدأ الشــعب يف 
الصــالة آللهــة* رشيــرة، وســلك الشــعب بطــرق رديئــة، فأرســل اللــه عبيــده 
مــن األنبيــاء لتحذيــر الشــعب لكنهــم مل يســتمعوا ومل يتغــّروا لذلــك عاقبهــم 

ــام 36: 17-14(. ــار األي ــه )2 أخب الل
يبــدأ الّســفر بالحديــث عــن مدينــة أورشــليم وهــي يف حالــة خــراب بعــد 
رهــا جيــش بابــل. وِمثْــل األرملــة املُهَملــة كانــت املدينــة تبــيك لياليهــا،  أن دمَّ
ــا  ــع أبوابه ــت جمي ــام، وكان ــا طع ــن يوجــد به ــا ومل يُك ــن أحــد يعزيه ومل يُك
ُمحطّمــة وبكاهــا كهنتهــا* وتعــرَّض ملوكهــا للســبي، وهكــذا صــارت جاريــة يف 

أيــادي أعدائهــا.
ا لهــم، فقــد ســمح  كانــت األمــور ســيئة للغايــة لدرجــة أّن اللــه بــدا عــدوًّ
ــر الكاتــب يف هــذا األمــر ظهــر فاقــدا لــكّل رجــاء*. بتدمــر يهــوذا. عندمــا فكَّ
ــد  ــاء، فق ــد كل الرج ــة مل يفق ــرايث الحزين ــذه امل ــه ه ــى يف غنائ ــن حت لك
تذكَّــر أنّــه ال يــزال يوجــد مصــدر أخــر للتعزيــة، فاللــه إلــه املحبّــة املُخلصــة، 
واللــه أمــني وحافــظ لوعــوده وكثــر الرحمــة، لذلــك كان يكــن ليهــوذا الغنــاء 
ــن أن  ــن األرض، وكان ُيك ــًدا ع ــبيهم بعي ــأس وس ــعورهم بالي ــد ش ــى عن حت
يكــون لديهــم رجــاء »كَِثــرٌَة أََمانَتُــَك« )مــرايث إرميــا 3: 23(. مــع هــذا الرجــاء 
جــاءت دعــوة جديــدة للثقــة* يف الــرّب*، وكانــت أيًضــا دعــوة للتوبــة*، فاللــه 
ســيُعيدهم إىل الوطــن يف يــوٍم مــن األيــام وســيمنحهم يف يــوم مــا ملــًكا جديــًدا 

مــن نســل داود*.
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طلبــت بعــض هــذه املــرايث مــن اللــه أن يجــازي أعــداء يهــوذا عــن الــر 
الــذي فعلــوه بهــم، وبســبب تدمــر بابــل ليهــوذا طلبــت املرثيــة ِمــن اللــه أن 

ــر بابــل. يُدمِّ
»ُردَّ لَُهــْم َجــزَاًء يَــا َربُّ َحَســَب َعَمــِل أَيَاِديِهــْم. أَْعِطِهــْم 
ــْن  ــْم ِم ــْع ِبالَْغَضــِب َوأَْهلِكُْه ــْم. اِتَْب ــَك لَُه ــٍب، لَْعَنَت ِغَشــاَوَة َقلْ

.« )مــرايث إرميــا 3: 66-64( تَْحــِت َســَمَواِت الــرَّبِّ
أجــزاء مــن املــرايث كانــت تــدور حــول الرجــاء، وكان الشــعب الــذي يتغنَّــى 
بهــا يعلمــون أنهــم ســيعودون إىل األرض التــي وعدهــم اللــه بهــا )مــرايث إرميــا 
4: 22(، فاللــه لــن يهجرهــم ولــن يرتكهــم بــل ســيفي بوعــوده إىل إبراهيــم* 
ــا  ــّل أمين ــه ظ ــن الل ــاء*، لك ــوا أمن ــاء. مل يكون ــم رج ــذا كان لديه وداود*. له
ــن يعاقــب يهــوذا إىل  ــل ول ــن يرتكهــم يف باب ــه ل ــا 3: 21-24(. الل )مــرايث إرمي
األبــد. إذا انتظــروا بصــر فــإّن الــرب ســيُخلّصهم، وهكــذا ينتهــي ســفر مــرايث 
إرميــا، ولــن تظــّل يهــوذا تتغّنــى مبــرايث حزينــة إىل األبــد، ففــي يــوم مــن األيــام 

ســيباركهم* اللــه مــرة أخــرى.
ْد أَيَّاَمَنــا كَالَْقِديــِم« )مــرايث  . َجــدِّ »اْرُدْدنَــا يَــا َربُّ إِلَْيــَك َفَنْتَــدَّ

إرميــا 5: 21(.
مل يــرد إســم إرميــا يف هــذا الســفر، لكنــه قــال الكثــر مــن األمــور نفســها 
ــة*،  ــاس الخِطيَّ ــب الن ــا يرتك ــب عندم ــه يغض ــر. الل ــفره اآلخ ــواردة يف س ال
وســيكون اللــه مثــل عــدو ألولئــك الذيــن ال يطيعــون وصايــاه، لكنــه أيًضــا إلــه 
ــه لهــم  ــن يســمح ألعــداء يهــوذا أن يفــّروا مــن عقــاب الل ــذي ل الرحمــة* ال

عــى مــا فعلــوه لشــعبه.



البداية
يبدأ الّسفر خالل زمن الّسبي* 

أهّم شخصيات الّسفريف بابل*.
حزقيال*

نبوخذ نارص*

ة األحداث الُمهمَّ
إدانة* الله للشعب يف أربع قصص )حزقيال 4: 5:17-1(

مجد* الله يرتك الهيكل* )حزقيال 9: 10-9(
حزقيال يفقد زوجته )حزقيال 24: 27-15(

مراقبة حزقيال للسور )حزقيال 33: 9-1(
رؤية حزقيال لواٍد مآلن بالعظام اليابسة )حزقيال 37: 14-1(

النهاية
ينتهي الّسفر بعد نحو 20 عاًما 

ِمن بدايته.
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الفصل الحادي والثالثون

ُة ِسفر حزقيال قصَّ

ِســفر حزقيــال عبــارة عــن قّصــة نبــي* إســمه »حزقيــال« كان ابًنــا لكاهن*، 
وهــذا اإلســم يعنــي »اللــه ســيمنحك القــوة«. عندمــا كان حزقيــال يف الثالثــني 
مــن عمــره، دعــاه اللــه ليكــون نبيًّــا )حزقيــال 1: 1(، وقــد تحــّدث بــكالم اللــه 
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إىل أهــل يهــوذا* الذيــن عاشــوا يف بابــل. عندمــا ســبى الجيــش البابــل بعًضــا 
ــوذا  ــل يه ــّدث إىل أه ــك تح ــا، لذل ــو أيًض ــذوه ه ــل أخ ــعب إىل باب ــن الش م

ث إىل بقيــة الشــعب الذيــن بقــوا يف يهــوذا. الذيــن عاشــوا يف بابــل وتحــدَّ
ــفره أّن  ــم س ــنيِّ معظ ــا. يُب ــه نبيًّ ــه الل ــل أن يجعل ــا قب ــال كاهًن كان حزقي
اللــه ســيُدين الشــعب، فقــد كان شــبيًها بإرميــا يف هــذا الشــأن، لكــن حزقيــال 
كان يختلــف عــن إرميــا يف ترتيبــه لســفره زمنيًّــا، فقــد وضــع رســالته األوىل يف 

البدايــة ورســالته األخــرة يف النهايــة.
كان حزقيــال َمْســِبيًّا بعيــًدا عــن األرض ملــدة 5 ســنوات حينــام بــدأ حديثــه 
ــا، وذلــك بعــد تدمــر بابــل  للشــعب، وينتهــي ســفره بعــد أكــر مــن 20 عاًم
لبيــت اللــه، الهيــكل. واللــه عاقــب يهــوذا بعــد أن انتهكــوا رشائــع اللــه واتّبعوا 

آلهــة باطلــة، لذلــك أرســل اللــه أعداءهــم ملعاقبتهــم.
يف وقــت حزقيــال، كان العديــد مــن األنبيــاء الكذبــة موجوديــن والبعــض 
ــاء  ــتامع إىل األنبي ــن اإلس ــعَب م ــال الش ر حزقي ــذَّ ــا*. وح ــارص إرمي ــم ع منه
ــم  ــم ووعدوه ــن يعاقبه ــه ل ــعب أن الل ــاء الش ــؤالء األنبي ــر ه ــة، وأخ الكذب
ــال  ــن حزقي ــبيهم، لك ــل* يس ــش باب ــدع جي ــن ي ــه ل ــوا إن الل ــالم*، وقال بالس

ــوذا. ــه الشــعب املوجــود يف يه ــيَدين الل ــل س ــن يحــل ب ــرف أّن ســالًما ل ع
مل يطــع النــاس اللــه، حتــى الكهنــة كانــوا يترصَّفــون بأســاليب رديئــة، فقــد 
انتهكــوا رشائــع اللــه واتّبعــوا آلهــة باطلــة ومل يســتمعوا إىل اللــه فأرســل اللــه 

ث إليهــم. حزقيــال للتحــدُّ
رهــم مــرّات عديــدة، لكنهــم مل يســتمعوا إليــه. ويف أحــد  ورغــم أّن حزقيــال حذَّ
األيــام، اقتحــم جيــش بابــل مدينــة أورشــليم* وقــام بتدمرهــا )حزقيــال 24: 5-1(. 
ــأ للشــعب برســالة جديــدة، وأخــر النــاس  وعنــد حــدوث ذلــك بــدأ حزقيــال يتنبَّ
أنـّـه يف يــوٍم مــن األيــام ســيُعيدهم اللــه إىل أرضهــم. ويف يــوٍم مــن األيــام سيســمح 
اللــه ببنــاء بيتــه مــرّة أخــرى، ويف يــوٍم مــن األيــام ســيُعيد اللــه كل يشء إىل نصابــه 

الصحيــح مــرَّة أخــرى، وقــد أخرهــم حزقيــال بهــذه األمــور ملنحهــم الرجــاء*.
ــاء،  هــذا الّســفر يُشــبه إىل حــد كبــر األســفار األخــرى التــي كتبهــا األنبي
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لكــن بعــض أجــزاء الّســفر تبــنيِّ مــا هــو أكــر أهميَّــة بالنســبة لحزقيــال، وأحــد 
ث حزقيــال عــن مجــد اللــه مــرات  هــذه األمــور كان مجــد* اللــه، فقــد تحــدَّ
ــرَّة أخــرى، ومل  ــدوا إســمه م ــى يّج ــب الشــعب حت ــه يُعاق ــدة، وكان الل عدي
يســتمع النــاس إىل اللــه بــل نســوا َمــن هــو، لــذا فعــل اللــه هــذه األمــور حتــى 

يتذكَّــره الشــعب ويعرفــوا أنّــه الــرّب*.
ــض  ــي بع ــص، فف ــة القص ــاليب رواي ــن أس ــد م ــفر العدي ــتخدم الّس يس
ث عــن  ث حزقيــال عــن رؤى غريبــة*، ويف أحيــان أخــرى تحــدَّ األحيــان تحــدَّ
ا، وقــد  أحالمــه وأحيانـًـا كان اللــه يطلــب منــه عمــل بعــض األمــور الغريبــة جــدًّ

ــح للشــعب مــا يعنيــه. فعــل مــا طلبــه اللــه منــه حتــى يُوضِّ
كان حزقيــال مثلــه يف ذلــك مثــل إرميــا، لديــه رســالة ليهــوذا، لكــن كانــت 
لديــه رســائل لألمــم األخــرى أيًضــا وهــي أن اللــه ســيُعاقب الشــعوب الذيــن 
ــال 28: 26-24(،  ــا )حزقي ــوٍم م ــم يف ي ــعبه إىل أرضه ــد ش ــوذا ويعي أرّضوا بيه
ــة  وســيبنون هيــكاًل جديــًدا ويتعبَّــدون* مــن جديــٍد للــه الــذي ســيجعلهم أمَّ

عظيمــة مــرّة أخــرى.
أرســل حزقيــال تحذيــرًا لألمــم: فــإذا آذيتــم يهــوذا فــإن اللــه ســيُؤذيكم، 
وإذا كنتــم ســعداء بتدمــر يهــوذا فــإن اللــه ســيُحزنكم يوًمــا مــا ألنــه ســيُدّمر 

كل أعــداء يهــوذا، وهــذا مــا وعــد بــه إبراهيــم*.
»َوأُبَارُِك ُمَبارِِكيَك، َوالَِعَنَك أَلَْعُنُه« )تكوين 12: 3(.

ث الجــزء األخــر مــن هــذا الســفر عــن الطريقــة التــي ســيعيد بهــا  يتحــدَّ
اللــه الشــعب ويتذكَّــر الوعــود التــي قطعهــا لــداود* ألنَّــه سرســل شــخًصا مــن 
نســل داود ليكــون امللــك )حزقيــال 37: 24-28(. وســيقوم ببنــاء اململكــة مــن 
جديــد، لكــن اللــه لــن يســمح فقــط ببنــاء هيــكل جديــد للشــعب )حزقيــال 
40: 1-48: 35( بــل ســيُعطيهم قلبًــا جديــًدا أيًضــا )حزقيــال 33: 26-29(. وعنــد 
حــدوث هــذا، ســيحّب الشــعب اللــه وســيتعبَّد لــه إىل األبــد، وســيفعل هــذا 
ليفــي بالوعــد الــذي قطعــه ملــوىس* )تثنيــة 30: 4-6( والوعــد الــذي قطعــه 

إلبراهيــم والوعــد الــذي قطعــه لــداود )2 صموئيــل 7: 16-15(.



البداية
يبدأ الّسفر عندما كان 

دانيال* شابًّا يف بابل*، وكان 
* َملًِكا عى بابل. نبوَخْذنرصَّ

أهّم شخصيات الّسفر
دانيال*

شدرخ وميشخ وعبدنغو*
*    بلطشارص* نبوَخذنرصَّ

كورش*

ة األحداث الُمهمَّ
أصدقاء دانيال مل يسجدوا لتمثال الذهب )دانيال 3: 30-8(

مواجهة دانيال لألسود )دانيال 6(
نبوخذنرصَّ يفقد عقله ويصر كحيوان الَر )دانيال 4: 37-28(

رؤية دانيال لحلم كبر )دانيال 7(
صالة دانيال )دانيال 9: 19-1(

النهاية
ينتهي الّسفر عندما شاخ دانيال 

وصار كورش َملًِكا عى بالد 
فارس*.
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الفصل الثاني والثالثون

قّصُة ِسفر دانيال

ث معــه إرميــا*  ث إىل الشــعب الــذي تحــدَّ كان دانيــال نبيًّــا* لكنَّــه مل يتحــدَّ
ث عــن اللــه إىل القــادة الذيــن خــدم تحــت إمارتهــم. أو حزقيــال*، بــل تحــدَّ

ســتتعلَّم أمــوًرا كثــرة مــن الــكالم الــذي تكلّــم بــه دانيــال، لكنــك ســتتعلَّم 
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ــلك  ــد س ــه، فق ــال حيات ــا داني ــاش به ــي ع ــة الت ــن الطريق ــه م ــدر نفس بالق
دانيــال يف حياتــه بطريقــة مّجــدت اللــه. فقــد اتَّبــع اللــه وأطاعــه حتــى عندمــا 
كانــت الظــروف صعبــة، وأظهــر دانيــال للنــاس أنّهــم يجــب أن يتَّبعــوا اللــه 

ــا، وهــذا مــا يفعلــه جميــع األنبيــاء الحقيقيــني. دامئً
قبــل ســنوات عديــدة، اقتحــم جنــود ِمــن بابــل مدينــة أورشــليم* وهدمــوا 
األســوار وأحرقــوا الهيــكل* بالنــار وســبوا الكثــر ِمــن الشــعب وأجــروا معظــم 
ــال  ــم، وكان داني ــادرة أرضه ــى مغ ــليم ع ــة أورش ــاكن يف مدين ــعب الس الش
ــب عليــه أن يغــادر أرضــه واضطــّر إىل  هنــاك عنــد حــدوث ذلــك وكان يتوجَّ

ا عــن الوطــن. العيــش بعيــًدا جــدًّ
ــلك  ــذا س ــا، وهك ــه أيًض ــه مل ينَس ــام أّن الل ــه ك ــَس الل ــال مل ين ــن داني لك
ــا  ــه أيًض ــه الل ــك أكرم ــة ذل ــه ونتيج ــدت الل ــة مجَّ ــه بطريق ــال يف حيات داني

ــا. ــه نبيًّ وجعل
كَتَــَب دانيــال هــذا الســفر، والكثــر مــام قالــه ُمــدرج هنــا والكثــر أيًضــا 

مــام فعلــه موجــود هنــا.
يــروي الجــزء األّول مــن الســفر بعــض القصــص مــن حيــاة دانيــال 
ــه  ــوهم الل ــل أن ينس ــل باب ــاول أه ــان، ح ــن األحي ــر م ــي كث ــه. فف وأصدقائ
الحقيقــي ويخدمــون آلهــة باطلــة، حتــى إنهــم حاولــوا قتــل دانيــال وأصدقائه، 
وهــؤالء مل يُحبّوهــم ألنهــم مل يخدمــوا آلهتهــم الباطلة، لكــّن دانيــال وأصدقاءه 
ا يف  كانــوا ُمخلصــني لإللــه الحقيقــي، وهكــذا أصبــح دانيــال رجــاًل مهــامًّ جــدًّ

حكومــة بابــل.
يف القّصــة األوىل ُيكنــك مقابلــة دانيــال وبعــٍض مــن أصدقائــه الذيــن كانوا 
شــبانًا مــن العرانيــني يعيشــون يف بابــل. أراد امللــك لهــم أن يأكلوا مــن األطعمة 
التــي مل يــرد اللــه أن يــأكل منهــا شــعبه، وكانــت هــذه مشــكلة، لذلــك اتـّـكل 
دانيــال وأصدقــاؤه عــى اللــه ووضعــوا خطــة، وأطاعــوا اللــه يف هــذا الوقــت 
الصعــب، وتــروي القّصــة كيــف باركهــم* اللــه. فِمــن البدايــة، ُيكننــا أن نــرى 

أّن دانيــال كان رجــاًل صالًحــا قــّرر طاعــة اللــه حتــى ولــو ســاءت الظـّـروف.
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ــة يف ســفر دانيــال أّن اللــه عظيــم، فاثنــان مــن امللــوك  أحــد األفــكار املُهمَّ
العظــامء يف ســفر دانيــال فِهــام ذلــك، وصــّدق املَلِــكان عــى أّن ملكــوت* اللــه 

ســيدوم إىل األبــد وال ُيكــن أن يــزول أبــًدا )دانيــال 4: 3؛ 6: 28-26(.
يتنــاول الجــزء الثــاين مــن هــذا الســفر أحــالم دانيــال التــي كانــت غريبــة. 
ــد  ــه هــذه األحــالم وق ــام جاءت ــال مســتيقظًا حين ــان كان داني يف بعــض األحي
ــي  ــا ســيحُدث يف املســتقبل. بعــض األحــداث الت ــه ليُخــره مب ــه ل أرســلها الل
رآهــا دانيــال يف أحالمــه حدثــت بالفعــل، وأحــالم أَخــر مل تحــُدث بعــد، لكــن 

اللــه يف يديــه زمــام ومقاديــر املســتقبل حتــى يفــي مبــا وعــد بــه.
ــام  ــأ ع ــا. تنبّ ــا أيًض ــه كان مختلًف ــن لكن ــاء اآلخري ــل األنبي ــال مث كان داني
ث عــن الــرؤى التــي رآهــا* عــاّم ســيحدث  ســيحدث لألمــم يف أيامــه، كــام تحــدَّ
بعــد وقــٍت طويــٍل مــن رحيلــه، فقــد رأى دانيــال أن اللــه لديــه خطــة عظيمــة 

ويف يــوٍم ِمــن األيــام ســيتحقَّق كّل جــزٍء مــن خطــة اللــه.
ــة لبقيــة الكتــاب  ا يف هــذا الســفر كــام أنّهــا مهمَّ رؤى دانيــال مهّمــة جــدًّ
س*. أخرنــا دانيــال عــن رؤيــا تُعلــن أن ملــًكا عظيــاًم ســيأيت ذات يــوم،  املُقــدَّ
ــك  ــحاب ليمل ــى الس ــيأيت ع ــال 7: 12؛ 8: 17(، وس ــان* )داني ــن اإلنس ــو اب ه
ــتخدمها  ــي اس ــن. وتُشــبه الكلــامت الت ــد اآلبدي ــر إىل أب عــى جميــع الب
دانيــال كلــامت الوعــد الــذي قطعــه اللــه لــداود* )2 صموئيــل 7(، فقــد وعــد 
اللــه داود بــأن ملــًكا مــن نســله ســيكون امللــك األبــدي* الــذي يحكــم األمــم، 
ــة ذلــك الحلــم كانــت رجــاًء لشــعب  ومنــح هــذا الحلــم رجــاًء* لدانيــال، وقصَّ

اللــه منــذ ذلــك الحــني.
ــزرا*  ــفَري ع ــن س ــم م ــه، ونعل ــيعود إىل أرض ــعب س ــا إن الش ــال إرمي ق
ونحميــا* أن الشــعب عــاد بالفعــل إىل األرض. قــال دانيــال إن الشــعب ســيعود 
ث عــن  ث عنــه أم كان يتحــدَّ إىل األرض أيًضــا. هــل هــذا مــا كان دانيــال يتحــدَّ
ــا إىل الشــعب الــذي كان يعيــش  يشء آخــر؟ هــل ســيأيت هــذا امللكــوت قريبً
أيــام دانيــال أم إنــه ســيأيت يف وقــت الحــق؟ يُجيــب ســفر دانيــال عــن هــذا 
ــذي  ــال وأخــره أّن امللكــوت ال ــام، جــاء مــالك* إىل داني الســؤال. يف أحــد األي
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ــك  ــال 9: 20-27(. يف ذل ــدة، يف املســتقبل )داني ــد ســنوات عدي رآه ســيأيت بع
ا للخِطيّــة* وسيســود ُملــك اللــه عــى هــذا امللكــوت  الوقــت ســيضع اللــه حــدًّ
ــر مــا قالــه  وســيعيد كل األشــياء إىل الصــورة التــي أرادهــا اللــه. عندمــا تتذكَّ
دانيــال عــن هــذا امللــك، ستســتطيع فهــم بعــض األشــياء التــي قالهــا يســوع* 
عنــد قراءتــك للعهــد الجديــد*، وسيُســاعدك هــذا أيًضــا عــى فَهــم أن يســوع 

كان امللــك الــذي يتحــّدث عنــه ســفر دانيــال.
أنهــى دانيــال ِســفره بالحديــث عــن َملِــك آخــر ســيأيت يف املســتقبل البعيد، 
وقــال إنــه ســيكون مختلًفــا عــن جميــع امللــوك اآلخريــن وســيُحاول أن يجعــل 
نفســه عظيــاًم وســيحاول أخــذ األرض التــي وهبهــا اللــه لشــعبه، وهــذا امللــك 
لــن يكــون صالًحــا حتّــى إنّــه ســيُحاول محاربــة اللــه، وقــد وعــد دانيــال بــأن 

اللــه لــن يســمح لهــذا امللــك بالنــرصة وســيدّمر مملكتــه إىل الــزوال.
ــي  ــور الت ــض األم ــد بع ــد تج ــرة األوىل ق ــفر للم ــذا الّس ــك ه ــد قراءت عن
ــا  ــك م ــفر ســيتضح ل ــام تابعــت القــراءة يف هــذا الّس ــة، لكــن كل ــدو غريب تب
س فهمــت  كان دانيــال يقولــه، وكلــام قــرأت أســفاًرا أخــرى مــن الكتــاب املُقــدَّ
ِســفر دانيــال عــى نحــو أفضــل، وسيُســاعدك ِســفر دانيــال عــى فَهــم أســفار 

س األخــرى عــى نحــو أفضــل أيًضــا. الكتــاب املُقــدَّ
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مل يتّبــع الشــعب اللــه يف زمــن األنبيــاء، فأرســل اللــه أنبيــاء لتحذيــر النــاس 
ــي  ــن األرض الت ــيزيلهم ِم ــه س ــودوا التّباع ــم، وإذا مل يع ــر راٍض عنه ــه غ بأنّ
أعطاهــا لهــم. لكــن األنبيــاء أخروهــم أيضــا بــأّن اللــه لــن ينســاهم ويف وقــت 

معــنّي ســيعيدهم إىل األرض ويُرِســل لهــم ُمخلًّصــا*.

أسفاُر األنبياء الصغار
ِسفر هوشع

ِسفر يوئيل
ِسفر عاموس

ِسفر عوبديا
ِسفر يونان

ِسفر ميخا
ِسفر ناحوم

ِسفر حبقوق
ِسفر صفنيا
ِسفر َحجي
ِسفر زكريا

ِسفر مالخي
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الفصل الثالث والثالثون

قّصُة سفر هوشع

كان هوشــع نبيًّــا يتكلَّــم بــكالم اللــه إىل إرسائيــل، فقــد كتــب هــذا الســفر 
ــة  ــه كتــب الســفر بطريقــة غــر عادي ــه، لكن ــم الل ليُخــر الشــعب كــم أحبّه
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وروى قّصــة عــن حياتــه الشــخصية، ثــم أظهــر للنــاس كيــف أن قصتــه تشــبه 
قّصــة أخــرى، تلــك القّصــة تــدور حــول اللــه وشــعبه.

تــدور أحــداث قّصــة هوشــع حــول حياتــه الخاصــة وزواجــه. وجــد هوشــع 
زوجــة لــه وكان وفيًّــا لهــا لكنهــا مل تُكــن وفيّــة لــه، فقــد منحهــا رجــال آخــرون 
ــل  ــم مث ــل بأنّه ــزين، وأخــر هوشــع إرسائي ــى تُعطيهــم جســدها وت ــال حت امل
زوجتــه وأنـّـه يُشــبه اللــه ألّن شــعب إرسائيــل مل يــِف بوعــوده للــه لكــن اللــه 

كان وفيًّــا يف محبَّتــه لشــعبه.
أراد هوشــع ِمــن إرسائيــل أن يعرفــوا هــذه الرســالة، فاللــه يُحافــظ عــى 
ــا  وعــوده وســيفي بوعــده لهــم حتــى لــو خرقــوا وعودهــم لــه وســيكون وفيًّ
ــوه،  ــة لــآلالف الذيــن أطاعــوه وأحبّ ــة الوفيّ للعهــد*. وأظهــر اللــه هــذه املحبّ
فعــى الرغــم ِمــن كّل مــا حــدث إلرسائيــل فــإّن اللــه لــن يتوقـّـف عــن محبَّتهم.

لكن إرسائيل مل يُِطع الله:
»لـَـمَّ كَاَن إِْسَائِيــُل ُغاًَمــا أَْحَبْبُتــُه، َوِمــْن ِمــْرَ َدَعــْوُت ابِْنــي. 
كُلَّ َمــا َدَعْوُهــْم َذَهُبــوا ِمــْن أََماِمِهــْم يَْذبَُحــوَن لِلَْبْعلِيــِم، 

ــع 11: 2-1(. ــِة« )هوش ــِل الَْمْنُحوتَ ــُروَن لِلتََّمثِي َويَُبخِّ
ــيحدث  ــذا س ــم، وه ــن أرضه ــيُخرجهم م ــه س ــع إّن الل ــال هوش ــك ق لذل
ــوىس*،  ــالل م ــن خ ــا م ــه إيّاه ــم الل ــي أعطاه ــع الت ــوا الرائ ــم مل يطيع ألنّه
ــه،  ــرى أمام ــة أخ ــم آله ــون له ــل أن ال يك ــى إرسائي ــور وع ــه غي ــرّب* إل فال
ــه  ــن طلب ــداًل ِم ــة ب ــا للمعون ــم أخــرى طلبً ــع إىل أم ــل كان يتطلّ لكــن إرسائي
ــن الــرب، وألنهــم فعلــوا ذلــك سرســلهم اللــه إىل آشــور، وســيبقون هنــاك  ِم
لســنوات عديــدة، وملســاعدة الشــعب عــى الفهــم قــارن هوشــع ذلــك بالوقت 

ــًدا يف مــرص. ــه عبي ــوا في ــذي كان ال
لكــن اللــه لــن يجعــل إرسائيــل يظــل يف آشــور، ففــي املســتقبل ســيخرجهم 
ــل، لكــن  ــه إرسائي ــم مــن أرض مــرص، وســيعاقب الل مــن آشــور كــام أخرجه
ــا  ــم به ــي وعده ــيُعيدهم إىل األرض الت ــل س ــد ب ــم إىل األب ــن يرفضه ــه ل الل

وســرعاهم مــرة أخــرى.
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ــه قــّرر البحــث عنهــا، وعندمــا  هربــت زوجــة هوشــع بعيــًدا عنــه لكّن
ــوا  ــن كان ــاس الذي ــن الن ــع م ــرتاها هوش ــذا اش ــة، ل ــت جاري ــا كان وجده
ــع  ــع عــن بي ــك أن متتن ــن ذل ــه، وكان يرجــو ِم ــا وأعادهــا إىل منزل يتلكونه
ــه  ــذي عانــت من ــه يف أن يكــون األمل ال جســدها للرجــال، وأعــرب عــن أمل

هــا. قــد غرَّ
ــاس بوعــود  ــر الن ث هوشــع عــن داود* وذكَّ ــة تحــدَّ يف أحــد أجــزاء القّص
اللــه إىل داود )2 صموئيــل 7: 16(. وعــد اللــه مبجــيء املســيّا املُخلّــص يف 
ــيحكم  ــيء س ــا يج ــل داود، وعندم ــن نس ــك م ــذا املل ــيكون ه ــتقبل وس املس
مثــل داود، وعــاش هوشــع بعــد زمــن داود بوقــت طويــل لكــن كان ال يــزال 
بإمكانــه التطلـّـع إىل وقــت »يَُعــوُد بَُنــو إِْسَائِيــَل َويَطْلُُبوَن الــرَّبَّ إِلَهُهــْم َوَداُوَد 

ــْم« )هوشــع 3: 5(. َملِكَُه
ــور،  ــد فعــل هوشــع هــذه األم ــة، فق ــي رواهــا هوشــع واقعي ــة الت القّص
ــه لشــعبه مــع أّن شــعبه مل  ــة الل ــا عــن مــدى محبَّ ــا أيًض لكــن القّصــة تُعلِّمن
ــة  ــا*، لكــن محبَّ ــم عــى هــذه الخطاي ــده ملعاقبته ــه بوع ــّم وىّف الل ــه، ث يُِطع
اللــه لهــم مل تـَـزُل فقــد كان طويــل اآلنــاة معهــم وأرســلهم بعيــًدا عــن أرضهــم، 

ــه لــن ينســاهم أو يرتكهــم إىل األبــد. لكّن
ــه  ــيعرتفون* ل ــه وس ــل إىل الل ــعب إرسائي ــيعود ش ــام س ــن األي ــوٍم م يف ي

ــه. ــم الل ــيغفر* له ــرى، وس ــرة أخ ــه م ــيحبّون الل ــرة* وس ــم الري بأعامله
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قّصُة ِسفر يوئيل

ِســفر يوئيــل هــو الســفر الثــاين مــن أســفار األنبيــاء الصغــار. نحــن نعــرف 
ــا كل مــن هوشــع* وعامــوس*  ــل. يُخرن ــي يوئي ــاة النب ا عــن حي ــل جــدًّ القلي
ــك. وبســبب  ــل ذل ــل مل يفع ــن يوئي ــام، لك ــالل حياته ــت خ ــن أشــياء حدث ع
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ــل  ــن أوائ ــه كان م ــد بأن ــفره نعتق ــل يف س ــا يوئي ث عنه ــدَّ ــي تح ــور الت األم
ــوا أســفاًرا. ــن كتب ــاء الذي األنبي

كتــب يوئيــل ســفره ليُخــر أهــل يهــوذا أن يعــودوا إىل اللــه بعــد أن حلَّــت 
ســحابة مــن حــرات الجــراد عــى أرض يهــوذا، وأكلت الــزرع الــذي يف الحقول 
ــه. ويف ذلــك الوقــت، مل متطــر يف يهــوذا  لدرجــة أنَّ الشــعب مل يجــد مــا يأكل

وكانــت األرض جــرداء والشــعب جائًعــا ومل يُكــن لهــم مــاء ليربــوا.
ــه يجــب أن يحزنــوا ثــم دعاهــم إىل الصــالة وأن  أخــر يوئيــل الشــعب أنَّ
يطلبــوا مــن اللــه أن يرحمهــم* حتــى تُغــادر الحــرات األرض وينمــو الــزرع 
ــْوَم  ًدا، ودعــا يوئيــل األيــام الصعبــة التــي كان الشــعب يعيــش فيهــا »يَ مجــدَّ
ث  « هــي الفكــرة التــي يتحــدَّ ــرَّبِّ ــْوَم ال ــارة الصغــرة »يَ «، وهــذه العب ــرَّبِّ ال

عنهــا يوئيــل يف بقيــة ِســفره.
ــن  ــان يُدي ــني. يف بعــض األحي « بطريقت ــرَّبِّ ــْوَم ال ــن »يَ ــل ع ث يوئي تحــدَّ
اللــه األرشار وقــال يوئيــل إن اللــه أرســل حــرات الجــراد لدينونتهــم، ووصــف 
«. لكــن يوئيــل قــال أيًضــا إنــه يف املســتقبل  هــذا الوقــت بـــكونه »يَــْوَم الــرَّبِّ
ســيكون هنــاك يـَـْوم آخــر للــرَّبِّ وســيكون أكــر خطــورة مــن أي يــوم آخــر مــر 
بهــم حتــى ذلــك الحــني، وســتكون هــذه آخــر مــرة يديــن فيهــا اللــه األرشار. 
« األخــر ســيكون وقتًــا لغضــب* اللــه، لكنــه قــال  وقــال يوئيــل إن »يـَـْوَم الــرَّبِّ
ــا إنــه ســيأيت وقــت يبــارك اللــه فيــه شــعبه مــرة أخــرى، وبعــد دينونــة  أيًض

اللــه ســيُبارك اللــه الشــعب الــذي اختــاره لنفســه.
طلــب يوئيــل مــن الشــعب اإلســتعداد لهــذا اليــوم، وأخرهــم أن يســتمعوا 
إىل اللــه وأن يفعلــوا مــا أمرهــم بــه، وســيأيت ذلــك اليــوم عندمــا ال يظــّن النــاس 
ا  بأنــه آٍت، وســتحدث األشــياء برعــة كبــرة بحيــث لــن يكــون أحــٌد مســتعدًّ
ــاٍر تحــرق، وســتحدث  ــش يُهاجــم وكن ــا كجي ــوم ُمرًع ــك الي ــا، وســيأيت ذل له
الكثــر مــن األمــور الصعبــة للشــعب يف ذلــك اليــوم، واللــه هــو الذي سيســمح 

لهــذه األشــياء بالحــدوث.
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يف ذلــك اليــوم، ســيوقع اللــه دينونتــه عــى أعدائــه ولــن يتمكَّــن أحــد مــن 
ــن  ــر ِم ــاًم وســينتاب الخــوف الكث ــوم ُمظل ــك الي ــه، وســيكون ذل الهــروب من

الشــعب، وسُرســل اللــه جيًشــا عظيــاًم ليقــوم بعملــه.
ــم  ــن طُرقه ــوا ع ــوا ويتحوَّل ــعب أن يصلُّ ــن الش ــل ِم ــب يوئي ــك طل لذل
ــريهم  ــم وس ــه عليه ــب الل ــيتوقَّف غض ــك س ــون ذل ــا يفعل ــة، وعندم الرّديئ
رحمتــه. ويف ذلــك اليــوم سيشــفق اللــه عــى شــعبه وســيغفر* لهــم ويزيــل 
ــه وسيســمح بســقوط األمطــار وبنمــّو  ــوا يشــعرون ب ــذي كان عنهــم العــار ال
الــزرع يف الحقــول وســيجعل مدينــة أورشــليم مدينتــه مــرة أخــرى وســيكون 

ــه. ــا* لل الشــعب قُدًس
ــّم  ــل، ث ــة إرسائي ــم ملعاقب ــوش األم ــه سيســتخدم جي ــأن الل ــل ب ــأ يوئي تنبّ
ســيعاقب األمــم عــى كّل األمــور الريــرة التــي كانــوا يفعلونهــا، وسيســتخدم 
ــيتذكَّرون  ــوده، وس ــر وع ــل يتذكَّ ــل إرسائي ــا ليجع ــن مًع ــن األمري ــه هذي الل
الوعــود التــي قطعوهــا مــع اللــه والوعــود التــي قطعهــا اللــه معهــم. ويف ذلــك 
اليــوم سيســكب اللــه ُروحــه )يوئيــل 2: 28(، وهــذا ســيُغّر كل يشء وســيجعل 
ــح مــرّة أخــرى، وهــذه املــرة ســيجعلها  ــا الصحي كل األشــياء تعــود إىل نصابه
ــال*. فعــل يوئيــل شــيئًا  ــأ كّل مــن دانيــال* وحزقي تــدوم إىل األبــد مثلــام تنبّ
ــه أن  ــاّم أراد الل ــعب ع ــر الش ــد أخ ــن فق ــاء اآلخري ــن األنبي ــر م ــه الكث فعل
يعرفــوه ويفعلــوه، وكانــت رســالته للشــعب الذيــن ســمعوه يف ذلــك اليــوم، 
ــت  ــد وق ــتقبل، وبع ــون يف املس ــن سيعيش ــا للذي ــت أيًض ــالته كان ــن رس لك
ث إىل الشــعب، وهــذا  طويــل مــن وفــاة يوئيــل كانــت كلامتــه ال تــزال تتحــدَّ
ينطبــق علينــا ونحــن نقــرأ هــذه الكلــامت، لكــن ســينطبق األمــر عــى وجــه 
الخصــوص عــى النــاس الذيــن سيعيشــون يف نهايــة التاريــخ الذيــن ســيكونون 

ــْوٍم مــن أيــام الــرَّبِّ )يوئيــل 2: 1؛ 2: 11؛ 2: 31(. جــزًءا مــن آخــر يَ
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قّصُة ِسفر عاموس

ــا*، لكــن اللــه دعــاه  يــدور الّســفر حــول النبــي* عامــوس الــذي كان راعيً
ث بكلامتــه إىل إرسائيــل )عامــوس 7: 15(. يف األيــام التــي عــاش فيهــا  ليتحــدَّ
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ــة الشــعب، لذلــك  ثــوا ضــد خِطيّ عامــوس مل يُقــم األنبيــاء* بعملهــم ومل يتحدَّ
دعــا اللــه رجــال بســيطًا لتوصيــل كلامتــه.

أعطــى عامــوس معظــم كلامتــه إىل إرسائيــل مــن بلــدة بيــت إيــل* التــي 
كان بهــا مــكان لعبــادة* اللــه، وكان بهــا أيًضــا بيــت للملــك.

ــأ عامــوس بكلــامت قويــة إىل إرسائيــل، وأخرهــم أن يعــودوا إىل اللــه  تنبّ
ــم  ــيقتلون ملوكه ــم س ــن أّن أعداءه ــم م ــان*، وحّذره ــن األوث ــدوا ع ويبتع

ــم. ــارج أرضه ــبونهم إىل خ وسيس
ــن يســتمع  ــك ألّن الشــعب مل يُك ــَب عامــوس عــن ســبب حــدوث ذل كَتَ
مــون قرابــني للــه ويُقيمــون االحتفــاالت التــي علَّمهــا  إىل اللــه، فقــد كانــوا يقدِّ
ــه،  ــون الل ــم يتّبع ــدوا كأنّه ــى يب ــرة حت ــياء كث ــون أش ــم، ويفعل ــوىس* له م
لكــن عامــوس عــرف أنّهــم ال يفعلــون ذلــك ســوى بدافــع التظاهــر. ويف ثنايــا 
ــوا يفعلــون بعــض  ــه، فقــد كان ــه وال يطيعون ــوا بعيديــن عــن الل قلوبهــم كان
األشــياء التــي أخرهــم اللــه أن يفعلوهــا، لكّنهــم مل يكونــوا لطفــاء نحــو الفقراء 
ــوا باملــال أكــر  ــل اهتّم ــاء، ب ــوا أمن ــوا منصفــني يف أعاملهــم ومل يكون ومل يكون
مــن اهتاممهــم بالنــاس، وكانــوا يعتقــدون* بــأن ال يشء ســيئ ســيحدث وظّنــوا 

أّن اللــه لــن يُدينهــم.
يبــدأ الّســفر بالفكــرة نفســها التــي اســتخدمها يوئيــل* يف نهايــة ســفره، 
فاللــه ســيدين األمــم، لكــن عامــوس قــال إن إرسائيــل ويهــوذا* ســيقعان أيًضــا 
تحــت الدينونــة بعــد أن ابتعــدا عــن الوعــود التــي قطعاهــا مــع اللــه، لكــن 
اللــه ســيُؤدِّب الشــعب عــى أفعالهــم الريــرة، فقــد كان عليهــم أن يعرفــوا أن 
اللــه اختارهــم ليكونــوا خاصتــه، لكنهــم ســلكوا مثــل األمــم الريــرة املحيطــة 

بهــم، لذلــك كان اللــه عــى وشــك أن يعاقــب إرسائيــل ويهــوذا!
ــر  ــفره، وذَكَ ــَب عنهــا يف ِس ــه وكَتَ ــن الل ــدى عامــوس رؤى* كثــرة ِم كان ل
أيًضــا بعًضــا ِمــن قّصــة حياتــه، وهــذا يُســاعدنا عــى معرفــة متــى كتــب ســفره 
ث عــن خطايــا امللــك يربعــام وعــن مركــز عبادتــه الباطــل يف  خاصــة أنـّـه تحــدَّ
بيــت إيــل، كــام يُســاعدنا هــذا عــى فَهــم بعــض األشــياء التــي تحــدث عنهــا. 
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ا، وهــذا  ــرَُب جــدًّ قــال عامــوس إّن وقــت ســيطرة آشــور عــى إرسائيــل قــد قَ
يعنــي أن الكثــر مــن األمــور التــي قالهــا عــن رجــاء املســتقبل ســتتحّقق لكــن 
ليــس رسيًعــا. ســوف تتحّقــق هــذه األمــور لكــن يف املســتقبل البعيــد عندمــا 
ا، لكــن يف يــوٍم مــن األيــام ســيُعيد اللــه كّل يشء  يســبيهم العــدو بعيــًدا جــدًّ

إىل نصابــه الصحيــح مــرة أخــرى.
ــه  ــه الشــعب، لكّن ــف ســيُعاقب الل ــفر كي ــن الّس يحــيك الجــزء األخــر ِم
يعطــي أيًضــا كلمــة رجــاء، فاللــه لــن يعاقــب شــعب إرسائيــل بــل سيســمح 

ــة. ــاء العقوب لبعــض الشــعب بالعــودة إىل أرضهــم بعــد انته
ــَة َداُوَد  ــد أن »ِمظَلَّ ث عامــوس عــن داود* مثلــام فعــل يوئيــل وأكّ تحــدَّ
ــاِقطََة« )عامــوس 9: 11( ســتقوم مــرة أخــرى. ويف وقــت الحــق يف  السَّ
املســتقبل ســتأيت الركــة* مــرة أخــرى، ويف ذلــك اليــوم ســيحكم امللــك الــذي 
ــًدا عــن األرض  ــى إذا تعــرّض الشــعب للســبي بعي ــه داود، حت ــه ب وعــد الل

ســيظّل يوجــد رجــاء.
جاء هذا الرّجاء من معرفة أّن الله سيفي بوعده إىل داود.



البداية
يبدأ الّسفر بعد أن سبى جيش 

بابل أهل يهوذا بعيًدا عن 
أرضهم.

أهّم شخصيات الّسفر
عوبديا*

أدوم*

ة األحداث الُمهمَّ
ِسفر عوبديا هو أقرص سفر يف أسفار األنبياء*. اقرأه جيًدا، لن 

يستغرق منك سوى القليل ِمن الوقت.

النهاية
ينتهي الّسفر بعد وقت قصر 

من بداية كتابته.
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الفصل السادس والثالثون

قّصُة ِسفر ُعوبديا

س*، وكتــب  يُعــد هــذا الســفر واحــًدا مــن أقــرص األســفار يف الكتــاب املُقــدَّ
ــذا  ــب ه ــه، وكت ــيُعاقبهم الل ــف س ــر كي ــن أهــل أدوم وذَكَ ــفره ع ــا س عوبدي

الّســفر بعــد مــا قامــت بابــل بتدمــر يهــوذا.
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كان شــعب أدوم ِمــن نســل عيســو* أخــو يعقــوب* )تكويــن 25: 30(، ومل 
يعبــد* أدوم اإللــه الحقيقــي واتّبعــوا آلهــة باطلــة، ورسعــان مــا أصبحــوا أعــداًء 

لشــعب اللــه.
ــذا الســبب  ــا، له ــة عوبدي ــم« يف لغ ــة »أم ــل كلم ــة »أدوم« هــي مث كلم
ث عن أي  ث فقــط عــن أدوم، بــل يتحــدَّ يعتقــد الكثــرون بــأّن الّســفر ال يتحــدَّ
ا لشــعب اللــه، وســيُدين اللــه كّل األمــم ويعاقبهــم إذا رفضــوا  أُمــٍة تعــّد عــدوًّ

مســاعدة شــعبه.
ــوا  ــم مل يكون ــه ســيُعاقب أدوم ألنّه ــر أّن الل الجــزء األّول مــن الّســفر يذكُ
ــل الحــرب عــى  ــش باب ــا شــّن جي ــوا ســعداء عندم ــاء نحــو يهــوذا، وكان لطف
يهــوذا )عوبديــا 12(، ومل يُســاعدوهم، بــل راقبــوا الجيــش وهــو يفعــل الكثــر 
ــم ســاعدوا الجيــش عــى  ــا 11(، حتــى إنّه مــن األشــياء الســيئة لهــم )عوبدي
حمــل األشــياء التــي كانــت تخــّص يهــوذا، وانتظــروا حتــى يقبضــوا عــى بقيــة 
الشــعب الــذي متكَّــن ِمــن الفــرار ثــّم ســلَّموهم إىل جيــش بابــل )عوبديــا 14(، 

وألنّهــم قامــوا بفعــل ذلــك صــاروا اآلن أعــداء اللــه الــذي ســيُدينهم*.
يــروي الجــزء الثــاين ِمــن هــذا الســفر كيــف ســيُنقذ اللــه شــعبه وكيــف 
ســينالون الخــالص عندمــا يأيت شــخص معــنّي ِمن صهيــون* لخالصهــم ويُعيدهم 
ــه  ــه إىل األرض التــي وعدهــم بهــا، وســيكون لديهــم كل يشء وعدهــم الل الل
بــه، وســيهزمون أدوم يف ذلــك اليــوم عندمــا يتســلّط الــذي يحكــم جبــل اللــه 
 * عــى جبــال أدوم، وســيهزم شــعب اللــه جميــع األعــداء، َويَُكــوُن الُْملـْـُك لِلــرَّبِّ
)عوبديــا 21(. عندمــا يهــزم اللــه أّمــة مــا ســتصبح جــزًءا مــن ُملــك اللــه. ويف 

يــوم مــن األيــام، يف املســتقبل، ســتصر جميــع األمــم تحــت ســيطرة اللــه.
ــو  ــا ه ــن عوبدي ــم. مل يُك ــع األم ــى جمي ــلّط ع ــيدين أدوم ويتس ــه س الل

ــا. ــال آخــرون هــذا أيًض ــد ق ــال هــذا، فق ــذي ق ــد ال ــي الوحي النب
ــِل  ــْن أَْج ــا، ِم ــًرا َخِربً ــرُ َقْف ــل: »أَُدوُم تَِص ــال يوئي ــال ق ــبيل املث ــى س ع
ظُلِْمِهــْم لَِبِنــي يَُهــوَذا الَِّذيــَن َســَفكُوا َدًمــا بَِريًئــا ِف أَْرِضِهــْم« )يوئيــل 3: 19(. 
ــِة  ــوِب أَُدوَم الثَّاَثَ ــِل ُذنُ ــْن أَْج : »ِم ــرَّبُّ ــاَل ال ــَذا َق ــوس: »هكَ ــال عام وق
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ــْيِف أََخــاُه، َوأَْفَســَد َمَراِحَمــُه، َوغَضُبــُه إَِل  َواألَْربََعــِة الَ أَْرجــُع، ألَنَّــُه تَبــَع ِبالسَّ
ــوس 1: 11(. ــد« )عام ــُه إَِل األَبَ ــَخطُُه يَْحَفظُ ــَتُِس، َوَس ــِر يَْف ْه الدَّ

ــٌة، َوَدَفْعــَت بَِنــي إِْسَائِيــَل  ــَك بُْغَضــٌة أَبَِديَّ وقــال حزقيــال: »ألَنَّــُه كَانَــْت لَ
ــِة« )حزقيــال 35: 5(. ــِم النَِّهايَ ــْيِف ِف َوْقــِت ُمِصيَبِتِهــْم، َوْقــِت إِثْ ــِد السَّ إَِل يَ

ــاب  ــفار الكت ــد أس ــر: أح ــذا األم ــر ه س تذكَّ ــدَّ ــاب املُق ــرأ الكت ــا تق عندم
س ُيكــن أن يســاعدك عــى فَهــم األســفار األخــرى، ســتفهم أحــد األســفار  املُقــدَّ
أفضــل عندمــا تعــرف مــا تقولــه األســفار األخــرى، وســتفهم أيًضــا اللــه بطريقة 

أكــر اكتــاماًل.
يف مــا يــل مثــال عــن كيــف يتــرصَّف اللــه تجــاه األمــم. حينــام تقــرأ ســفر 
عوبديــا ســتعلم أّن اللــه يديــن األمــم التــي انقلبــت عــى شــعبه، وعندمــا تقــرأ 

ِســفر يونــان ســتعلم أّن اللــه ســيُبارك* األمــم التــي اســتمعت إىل أنبيائــه*.



البداية
يبدأ ِسفر يونان* قبل أن 

تحارب آشور إرسائيل*.
أهّم شخصيات الّسفر

يونان*
املاّلحون

الله

ة األحداث الُمهمَّ
حديث الله إىل يونان )يونان 1: 4-1(

يونان يف وسط العاصفة )يونان 1: 16-7(
مقابلة يونان مع الحوت )يونان 1: 2-17: 10(

يونان يف نينوى* )يونان 3: 10-1(
يونان مثل نبتة اليقطينة )يونان 4(

النهاية
ينتهي الّسفر بعد بضعة أشهر 

ِمن بدايته.
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 الفصل الساصص والثالثون

قّصُة ِسفر يونان

ــد  ــالة إىل أح ــه رس ــى الل ــف أعط ــح كي ــة توضِّ ــان قّص ــفر يون ــروي ِس ي
ــة  ــذا الســفر قّص ــرد ه ــام ي ــالة، ك ــذه الرس ــي به ــه النب ــا فعل ــاء*، وم األنبي

ــوى«. ــى »نين ــكان يُدع ــو م ــة* نح ــه الرّحم ــر الل ــف أظه ــنيِّ كي تب
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ــم  ــه الرحي ــن الل ــا ع ــا أيًض ــه يُعلِّمن ــان، لكن ــا الســفر قصــة يون ــروي لن ي
ــه  ــا لل ــان نبيًّ ــل*. كان يون ــعب إرسائي ــط بش ــس فق ــم ولي ــّم باألم ــذي يهت ال
لكّنــه مل يتــرصَّف مثلــه، ومل يُكــن يريــد ِمــن اللــه أن يرحــم األمــم األخــرى بــل 

ــه أن ال يرحــم ســوى شــعبه. ــن الل ــد ِم كان يري
يبــدأ الّســفر بأمــر اللــه ليونــان أن يذهــب إىل نينــوى التــي كانــت مدينــة 
ــوا  ــه كــام كان ــاك أعــداًء لشــعب الل ــن يعيشــون هن ــاس الذي ــرة، وكان الن كب
أرشاًرا للغايــة. وقفــت نينــوى ضــد شــعب اللــه ومل تســتمع إىل كلــامت اللــه؛ 
ــه إليهــم رســالة مــن خــالل يونــان، لكــن يونــان قــّرر عدم  لــذا أراد اللــه أن يوجِّ
ــن  ــداًل ِم ــه، وحــاول الهــرب ب ــه ب ــاك ومل يفعــل مــا أمــره الل الذهــاب إىل هن
تنفيــذ أمــر اللــه، لكــن يونــان اكتشــف أنّــه ال يكــن للمــرء الهــرب مــن اللــه 
وال اإلختبــاء منــه. ذهــب يونــان حتــى يجــد ســفينة تأخــذه بعيــًدا عــن نينــوى 
لكــن اللــه مل يســمح لــه بالرحيــل. أواًل، أرســل اللــه عاصفــة كادت أن تُغــرق 
الســفينة التــي كان فيهــا، لــذا طــرح املاّلحــون الذيــن عــى الســفينة يونــان يف 

البحــر، ورسعــان مــا أعــّد الــرّب حوتـًـا ليبتلعــه.
نــرى يف الجــزء األّول ِمــن القصــة بــأّن اللــه كان يســيطر عــى عامل يونــان، فلم 
يســتِطع يونــان اإلختبــاء منــه. ورغــم عــدم طاعــة يونــان أظهــر اللــه أن بيديــه 
زمــام أمــور حياتــه. كان يونــان يحــاول الهــرب لكــن اللــه كان يســتخدم رحلتــه 
إلظهــار نعمتــه* للمالحــني الذيــن عــى مــن الســفينة. عندمــا رأى املالحــون كيف 
س: »فََخــاَف  هــدأ اللــه البحــر عنــد طرحهــم يونــان فيــه، يقــول الكتــاب املُقــدَّ
الرَِّجــاُل ِمــَن الــرَّبِّ َخْوفـًـا َعِظيــاًم، َوَذبَُحــوا َذِبيَحــًة لِلــرَّبِّ َونـَـَذُروا نـُـُذوًرا« )يونــان 

1: 16(. هــرب يونــان مــن اللــه لكــن الرحلــة أّدت إىل خــالص األمــم*.
ــا للعــون. ويــدور  عندمــا كان يونــان يف بطــن الحــوت صــّى إىل اللــه طلبً
الجــزء الثــاين مــن الســفر حــول صــالة يونــان، فقــد شــكر يونــان اللــه عــى أنـّـه 
ــم  م لــه التســبيح ألّن اللــه يُخلّــص، فقــد تعلّ اســتخدم الحــوت لخالصــه وقــدَّ
يونــان درًســا يف أثنــاء محاولتــه الهــرب مــن اللــه، وقــذف الحــوت يونــان إىل 

الــّر عــى الشــاطئ.
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ذهــب يونــان إىل نينــوى وأعطاهــم كالم اللــه. مل يكــرز* إىل أهــل نينــوى 
ــه،  ــوا عــن أوثانهــم* ووضعــوا ثقتهــم* يف الل ــا مــا تحّول ــاًل لكّنهــم رسيًع طوي
وبالتــايل رحمهــم اللــه عندمــا تابــوا* ووثقــوا* يف كالمــه، لكــن يونــان مل يُكــن 
ســعيًدا بذلــك ومل يُكــن يريــد ِمــن اللــه أن يبــارك* نينــوى، بــل أراد أن يلعنهم* 
ــان  ــوى، فقــد كان يون ــم بنين ــان بنفســه أكــر مــاّم كان يهت ــّم يون ــه، واهت الل
ــا لــذا تــرأّف عــى جميــع  ــا لكــن اللــه الــذي كان يخدمــه كان كريً رجــاًل أنانيًّ
الكائنــات الحيــة التــي خلقهــا. ســأل اللــه يونــان ســؤااًل يف نهايــة الســفر »أََفــاَ 
أْشــِفُق أَنـَـا َعــَى نِيَنــَوى الَْمِديَنــِة الَْعِظيَمــِة؟« )يونــان 4: 11(. عــرف يونــان أّن 
ــذي  ــي ال ــا أن النب ــم أيًض ــه يعل ــة عــن هــذا الســؤال هــي »نعــم«، ألنّ اإلجاب

يتكلّــم بــكالم اللــه ال بــد أن يهتــّم بالنــاس متاًمــا مثلــام يفعــل اللــه.
ال نعرف ما إذا كان يونان غرَّ رأيه أم ال، لكّنه قرَّر أن يروي لنا القصة.



البداية
يبدأ الّسفر قبل أن يهزم جيش 

أهّم شخصيات الّسفرآشور* إرسائيل*.
ميخا*
آشور*

ة األحداث الُمهمَّ
سيثبُت جبل بيت الرّب* )ميخا 4: 4-1(

سيُخلِّصكم الرّب )ميخا 4: 12-6(
سيُولد حاكم من بيت لحم )ميخا 5: 4-1(

ما الذي يطلبه الله مّنا؟ )ميخا 6: 8-6(
َمن هو إلٌه ِمثلَك؟ )ميخا 7: 20-18(

النهاية
ينتهي الّسفر بعد 20 سنة، وكان 

حزقيا* َملًِكا عى يهوذا*.
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الفصل الثامن والثالثون

قّصُة ِسفر ميخا

ــه  ــم في ــذي تكلَّ ــه يف الوقــت نفســه ال ــة عــن الل ــم النبــي ميخــا نياب تكلَّ
إشــعياء*، وأراد ميخــا مــن الشــعب معرفــة أّن الــرّب هــو الديـّـان* لــكّل األرض، 
ــا بالعــدل* ملعاقبــة شــعبه، إرسائيــل. ودعــا ميخــا الشــعب  فقــد كان إلًهــا آتيً
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للتوقّــف عــن اتّبــاع اآللهــة الباطلــة، وأخرهــم أن يتوقّفــوا عــن فعــل الــر*، 
لكــن هــذا هــو اإللــه نفســه الــذي ســيخلّص الشــعب وينحــه النعمــة*.

ــى  ــا حت ــه مليخ ــا الل ــدة أعطاه ــائل عدي ــجاّل لرس ــا س ــفر ميخ ــّد ِس يُع
ــوذا  ــى يه ــني. ع ــول فكرت ــدور ح ــائل ت ــذه الرس ــم ه ــا، ومعظ ــّدث به يتح
ــه يهــوذا إىل وطنهــم  ــه وإال ســيقوم مبعاقبتهــم، وســيُعيد الل العــودة إىل الل
ــني  ــني هات ــفر ب ــب الّس ــل كات ــة، ويتنّق ــة عظيم ــرة أخــرى وســيجعل األم م

ــرة. ــة كب ــني برع الفكرت
يُخــر ميخــا الشــعب يف بدايــة الســفر أّن الله سيســتخدم آشــور ملعاقبتهم، 
فــإذا مل يســتمعوا إىل كالمــه ســيُعاقبهم اللــه بســبيهم بعيــًدا عــن األرض التــي 
وعدهــم بهــا، ثــم توقَّــف ميخــا عــن الحديــث عــن العقــاب وبــدأ يف الحديــث 
ــه  ــيعيد الل ــيعودون، وس ــم س ــبيهم لكنه ــور ستس ــت آش ــالص*. كان ــن الخ ع
النــاس مــن الّســبي*. وقــد أخــر ميخــا عــن وقــت ســيعود فيــه شــعب إرسائيل 
إىل األرض وســيقودهم ملكهــم، وهــذا امللــك هــو الــرّب إلههــم )راجــع إشــعياء 

40: 3 ومــا بعدهــا ِمــن آيــات(.
سيســتخدم اللــه أّمــة آشــور لتأديــب إرسائيــل لكّنــه ســيعاقب آشــور أيًضا، 
فقــد ذَكَــر ميخــا أّن اللــه ســيعاقب جميــع »األَُمــِم الَِّذيــَن لَــْم يَْســَمُعوا« للــه 
)ميخــا 5: 15(، وســتقع الدينونــة عــى أي أمــٍة ال تطيــع اللــه، وهــذا ينطبــق 
ــينال  ــه س ــذي أرىض الل ــعب ال ــن الش ــا، لك ــل أيًض ــى إرسائي ــور وع ــى آش ع

رحمــة* مــن اللــه، فَمــن هــو الــذي يــريض اللــه؟ قــال لهــم ميخــا مــا يــل:
ــُه  ــاَذا يَطْلُُب ــٌح، َوَم ــَو َصالِ ــا ُه ــاُن َم ــا اإلِنَْس ــَبََك أَيَُّه ــْد أَْخ »َق
ــلَُك  ــَة، َوتَْس ــبَّ الرَّْحَم ــقَّ َوتُِح ــَع الَْح ، إِالَّ أَْن تَْصَن ــرَّبُّ ــَك ال ِمْن

ــا 6: 8(. ــَك« )ميخ ــَع إِلِه ــا َم ُمَتَواِضًع
ث إىل  يُشــبه ِســفر ميخــا العديــد مــن أســفار األنبيــاء اآلخريــن ألنـّـه يتحــدَّ
األشــخاص الذيــن ســيقرأون الّســفر يف الوقــت الــذي كان يعيــش فيــه ميخــا، 
ــتقبل.  ــفر يف املس ــيقرأون الس ــن س ــخاص الذي ــا إىل األش ث أيًض ــدَّ ــه يتح لكّن
ــه  ــن قول ــزة م ــرتة وجي ــد ف ــتحُدث بع ــا س ــا ميخ ــي قاله ــياء الت ــض األش وبع
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إيّاهــا، لكــن بعضهــا ســيحدث يف املســتقبل، وعندمــا يــأيت ذلــك اليــوم ســيتم 
تدمــر العــدو )ميخــا 7: 10(، وعندمــا يــأيت ذلــك اليــوم ســتتمتّع جميــع األمــم 
ــل خــالص  ــد مث ــا 7: 12(، وهــذا الخــالص املســتقبل أكي ــه )ميخ بخــالص الل

ــه أمــني* يف الوفــاء بوعــده )ميخــا 7: 20-14(. إرسائيــل يف املــايض، فالل
ــون يف انتظــار  ــوا ال يزال ــا بــيء آخــر فقــد كان ــر ميخــا الشــعب أيًض ذكَّ
ــد  ــذي وع ــك ال ــو املل ــخص ه ــذا الش ــم، وكان ه ــك عليه ــنّي يل ــخص مع ش
ــا 5:  ــم* )ميخ ــت لح ــن بي ــيأيت م ــك س ــذا املل ــأن ه ــأ ب ــه داود*، وتنبّ ــه ب الل
1-5(، وســيقود شــعبه ويهــزم أعــداءه. وعندمــا يــأيت ســيتغلَّب الصغــر عــى 
« )ميخــا 5: 4(. وتعــّد هــذه الوعــود ِمــن أهــّم الوعــود  الكبــر »ِبُقــْدَرِة الــرَّبِّ
س* وتعكــس أّن املختــار ِمــن اللــه ســيأيت، وقــد أطلــق عليــه  يف الكتــاب املُقــدَّ
األنبيــاء إســم »املســيّا«*، وقــال إشــعياء إّن ملكوتــه* ســينمو ولــن تكــون لــه 

ــًدا )إشــعياء 7، 9(. ــة أب نهاي
أعطاهــم ميخــا ســببًا آخــر للرّجــاء*، وذكَّرهــم بوعــٍد آخــر ســيتحقَّق يف مــا 
بعــد، فمنــذ وقــت طويــل أخــر اللــه إبراهيــم* بأنّــه ســيباركه* )تكويــن 12: 
1-9(، وقــال اللــه إّن نســله ســيصبح أّمــًة عظيمــًة، وســيفعل اللــه مــا وعــد بــه 
»ُمْنــُذ أَيَّــاِم الِْقــَدِم« )ميخــا 7: 20(، وســيفي بوعــوده. وقــد وّجههــم ميخــا إىل 
اللــه يف وقــت معاناتهــم مــن املتاعــب ألنّهــم كانــوا شــعب اللــه، وبالنســبة إىل 

شــعب اللــه كان يوجــد دامئـًـا رجــاء.



البداية
يبدأ الّسفر قبلام هزم جيش 

أهّم شخصيات الّسفربابل* آشور*.
ناحوم*

ة األحداث الُمهمَّ
الرّب إله غيور )ناحوم 1: 4-1(

هوذا عى الجبال قََدَما ُمبرِّ )ناحوم 1: 15-14(
مأوى األسود )ناحوم 3: 7-1(

لعنة الله عى نينوى* )ناحوم 3: 1- 7(
تشتُّت الشعب )ناحوم 3: 19-18(

النهاية
ينتهي السفر بعد سقوط مدينة 

نينوى.
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الفصل التاسص والثالثون

قّصُة ِسفر ناحوم

ث عــن مدينــة نينــوى التــي  كان ناحــوم نبيًّــا يعيــش يف يهــوذا* لكّنــه تحــدَّ
تقــع يف آشــور، وكانــت مليئــة بــاألرشار. قبــل بضــع ســنوات حــارب جيشــهم 

ضــد إرسائيــل*، ويف ذلــك الحــني كان جيشــهم قادًمــا إىل يهــوذا.
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كان شــعب يهــوذا خائفــني لكــن ناحــوم أخرهــم أن ال يقلقــوا )ناحــوم 1: 
15(. اللــه سيُســاعدهم ويرســل جيًشــا آخــر ويُوقــف جيــش نينــوى )ناحــوم 

2: 3-4( ويخلــص اللــه شــعبه.
كَتَــَب ناحــوم ســفره مثلــام يكتــب أحــد األشــخاص أغنيــة، وتتكــوَّن هــذه 
األغنيــة مــن العديــد مــن األجــزاء، ويف مــا يــل بعــض األشــياء التــي أراد ناحــوم 
ــور،  ــيهزم آش ــور، وس ــى األم ــيطر ع ــم ومس ــه متحّك ــاس: الل ــا الن أن يُغّنيه
ــن تكــون  وســيخلص شــعبه، وســيُوقف عدوهــم، وســتُصبح آشــور نكــرة، ول

أّمــة عظيمــة مــرة أخــرى.
اســتخدم ناحــوم يف كتابتــه الصــور الكالميــة، لكــن الرســالة كانــت واضحــة، 
ــذي  ــرة، وال يســتطيع أي عــدو أن يهزمــه، وســيفي بالوعــد ال ــه كب فقــوة الل

قطعــه إلبراهيــم*.
»َوالَِعَنَك أَلَْعُنُه« )تكوين 12: 3(.

ــه كان  ــن الل ــرصون، لك ــم ينت ــدوا كأنه ــاء وب ــوذا أقوي ــداء يه كان أع
ــه أكــر  ــه، وكانــت قّوت ــن رؤيت ــن الشــعب ِم يعمــل حتــى عندمــا مل يتمّك

ــّوة األمــم. ــن ق ِم
ــم اللــه مــن خــالل جميــع األنبيــاء الحقيقيــني، لكــن ليــس جميعهــم    تكلَّ
ث مبــارشة كــام فعــل ناحــوم. تكلَّــم اللــه نفســه مبــارشة إىل نينــوى مــن  تحــدَّ

خــالل ناحــوم:
»َهــا أَنـَـا َعلَْيــِك، يَُقــوُل َربُّ الُْجُنــوِد. َفأُْحــرُِق َمْركََباتِــِك ُدَخانـًـا، 
ــِك، َوالَ  ــَن األَْرِض َفَرائَِس ــُع ِم ــْيُف، َوأَْقطَ ــا السَّ ــَبالُِك يَأْكُلَُه َوأَْش

يُْســَمُع أَيًْضــا َصــْوُت ُرُســلُِك« )ناحــوم 2: 13(.
روى ناحــوم قصــة نينــوى مــرة أخــرى، وأراد التأكـّـد ِمــن أن شــعب يهــوذا 
ــن أي  ــن أن يدي ــه ُيك ــوى فإنّ ــن* نين ــه يدي ــإذا كان الل ــه، ف ــا قال ــمعوا م س
شــخص. ال تســتطيع أّمــة مــا أن تهــرب مــن يــد اللــه، فــإذا كان اللــه يعاقــب 

هــؤالء األرشار فإنــه يســتطيع أن يفعــل الــيء نفســه إىل أي أمــٍة.
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ــد كان  ــوى، فق ــقوط نين ــن س ــة ع ــرد قص ــن مج ــر ِم ــوم أك ــفر ناح س
يخــر يهــوذا عــن إلههــم الــذي يتســلّط عــى جميــع األمــم، كــام أنــه طويــل 
األنــاة وشــديد القــوة ويســتطيع أن يُدّمــر أولئــك الذيــن لــن يســتمعوا إىل 
كلامتــه، لكنــه بالنســبة إىل يهــوذا كان مــالًذا آمًنــا ُيكنهــم القــدوم إليــه يف 

أوقــات الشــّدة.
ن هــذا الســفر مــن العديــد مــن األقســام لكنــه يتحــّدث عــن ثالثــة  يتكــوَّ
أشــياء بوضــوح، أواًل، اللــه غيــور، )ناحــوم 1: 2( لكنــه طويــل اآلنــاة أيًضــا. ثانيًا، 
ــم  ــادل وعظي ــه ع ــا، الل ــه. ثالثً ــة أن تتســبَّب يف غضــب الل ــّيء للغاي ــن ال م
ــا مــن نينــوى فقــد أرســل جيًشــا ضدهــم، وهــذا  القــوة. وألن اللــه كان غاضبً
ا لــكل األمــور الريــرة التــي كانــوا يفعلونهــا،  الجيــش ســيهزمهم وســيضع حــدًّ
وكل َمــن رأى ســقوط نينــوى ســيكون ســعيًدا بذلــك، فاللــه ســيحمي شــعبه 
الــذي ســيتذكَّر بــأّن اللــه يتســلّط عــى كل مخلوقاتــه وعــى الجبــال والســحب 
ــَة«  ــَبُِّئ الَْبتَّ ــُه الَ يُ والعواصــف والبحــار، ويتســلّط أيًضــا عــى كل األمــم. »لِكنَّ

)ناحــوم 1: 3( أي ُمذنــب دون عقــاب.



البداية
يبدأ الّسفر باحتجاج ِمن 

حبقوق* قبل أن يأيت جيش 
بابل* إىل يهوذا*.

أهّم شخصيات الّسفر
حبقوق*

ة األحداث الُمهمَّ
شكوى حبقوق )حبقوق 1: 4-1(

إجابة الله )حبقوق 1: 11-5(
شكوى حبقوق ثانيًة )حبقوق 1: 17-12(

البار* بإيانه* يحيا )حبقوق 2: 4-1(
ترنيمة حبقوق )حبقوق 3: 19-17(

النهاية
ينتهي الّسفر بعد ذلك بفرتة 

ر بابل مدينة  قبل أن تُدمِّ
أورشليم*.
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الفصل األربعون

قّصُة ِسفر حبقوق

يُفتتــح هــذا الســفر بــكالم النبــي* حبقــوق الــذي رأى الشــعب يف يهــوذا 
ــه التــي قالهــا  ــه ومل يســتمعوا إىل كلــامت الل وحــزن ألّن شــعبه مل يتّبعــوا الل
ــه، بــل كان الكثــرون يســلكون يف  ــاء، ومل يُطيعــوا رشيعــة الل عــى فــم األنبي
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ــك. أراد  ــه وســأله ملــاذا ســمح بذل ــادى حبقــوق الل ــك، ن ــرة*. لذل طــرق رشي
حبقــوق معرفــة متــى ســيفعل اللــه شــيئًا حيــال ذلــك. نحــن ال نعــرف عــى 
وجــه الدقـّـة مــا رآه حبقــوق، هــل كانــت خِطيَّــة* شــعبه أم القســوة الفظيعــة 
لعــدو خارجــي؟ لكننــا نعــرف أّن النــاس الذيــن أرادوا أن يتّبعــوا اللــه مل يكونوا 
ــى  ــه متســائاًل إىل مت ــه شــكواه إىل الل ــك وجَّ ــدة، لذل ــة الجيّ ينعمــون بالعناي
يــدع شــعبه يُعــاين. إىل متــى يــدع هــؤالء األرشار يفعلــون أشــياء رشيــرة قبــل 

أن يوقفهــم عنــد حّدهــم؟
قاطــع اللــه رصاخ حبقــوق إليــه وأجابــه قائــاًل: »أيَنِّ َعاِمــٌل َعَمــًا ِف 
ُقــوَن ِبــِه إِْن أُْخــِبَ ِبــِه« )حبقــوق 1: 5(. أراد اللــه ِمــن حبقــوق  أَيَّاِمكـُـْم الَ تَُصدِّ
أن ينظــر عــن كثــٍب إىل مــا رآه. كان اللــه يعمــل بالفعــل، وكان يفعــل شــيئًا يف 
ذلــك الوقــت ويعمــل شــيئًا للمســتقبل، فقــد كان اللــه يعمــل حتــى عندمــا مل 

يتمّكــن حبقــوق مــن رؤيتــه.
ــة  ــمح لخِطيَّ ــن يس ــه ل ــه«. الل ــه »عمل ــيكون علي ــا س ــه م ــره الل ــّم أخ ث
الشــعب أن تســتمر بــل سُرســل جيًشــا عظيــاًم ورهيبًــا ضــد شــعب حبقــوق، 
وكانــت هــذه هــي الطريقــة التــي ســيُدينهم اللــه بهــا عــى الــر الــذي فعلوه 
)حبقــوق 1: 6-12(، لكــن حبقــوق مل يُكــن ســعيًدا بســامعه هــذا الخــر. كانت 
األمــم ِمــن حولهــم أكــر رشًّا مــن أهــل يهــوذا. كيــف ُيكــن للــه أن يســتخدم 

أّمــة أكــر رشًّا ِمــن يهــوذا ملعاقبتهــم؟
أخــره اللــه بالجــواب ُموّضًحــا أّن الرجــال األرشار واألمــم القويــة ســيأتون 
ثــّم ســرحلون، لكــن الــرب* ســيُجازيهم عــى أفعالهــم الريــرة )حبقــوق 2: 
ــالص* إىل  م الخ ــدِّ ــم ويق ــد* عظي ــه مبج ــيأيت في ــا س ــه وقتً د الل ــدَّ 5-19(. وح
أولئــك الذيــن وثقــوا* بــه. عندمــا ســمع حبقــوق ذلــك مل يرغــب يف اإلنتظــار 

لوقــت اللــه املعــنّي ِمــن قبلــه، ودعــا اللــه أن يفعــل ذلــك يف أيامــه.
، َعَملََك ِف َوَســِط  ، َقــْد َســِمْعُت َخــَبََك َفَجِزْعــُت. يَــا َربُّ »يَــا َربُّ

ــِنَن َعرِّْف« )حبقــوق 3: 2(. ــِنَن أَْحِيــِه. ِف َوَســِط السِّ السِّ



159

أسفاُر األن ياء الصغار

ــه معــه كان  ــم الل ــه أن يتــرصّف، لكــن بعــد أن تكلّ أراد حبقــوق مــن الل
ــه وفرحــه )حبقــوق 3: 18(. ــرّب قّوت ــد أن ينتظــر ويصــر ألّن ال يري

ــم أن  ــن عليه ــه الذي ــعب الل ــو لش ــفر ه ــذا الّس ــن ه ــر ِم ــدرس األخ ال
ــده  ــة ي ــني* رؤي ــه يعمــل بالفعــل ويكــن للمؤمن ــرّب بصــٍر، فالل ينتظــروا ال
ــت  ــم هــي انتظــار وق ــم، وُمهّمته ــن حوله ــي تحــدث ِم خــالل األحــداث الت

ــاج بخالصــه. ــه واإلبته ــن قبل ــنّي ِم ــه املع الل
ــاء، كانــت هــذه رســالة إىل الشــعب يف  ــن رســائل األنبي ــد ِم ــل العدي ومث
أيــام حبقــوق لكّنهــا كانــت أيًضــا رســالة إىل النــاس يف املســتقبل، فقد اســتخدم 
ــذي كان  ــال إن هــذا »العمــل« ال ــه إىل حبقــوق، وق ــا كلــامت الل البشــر لوق
ــب*  ــى الصلي ــه ع ــيّا* وموت ــيء املس ــن مج ــا ع ــّدث أيًض ــه يتح ــه يعمل الل

ــامل 13: 41(. )أع
ــِه  ــارُّ ِبإِيَانِ ــفر هــو هــذه الكلــامت: »الَْب أحــد أهــّم األجــزاء يف هــذا الّس
ــه يجــب أن  ــن أجــل الل ــن يعيشــون م ــاس الذي ــوق 2: 4(، فالن ــا« )حبق يَْحَي
يثقــوا بــه، فقــد فهــم كُتّــاب العهــد الجديــد هــذا جيــًدا، وهــذا هــو الســبب 
الــذي جعلهــم يســتخدمون هــذه اآليــة كثــرًا يف رســائلهم )راجــع روميــة 1: 

ــني 10: 8(. ــة 3: 11؛ عراني 17؛ غالطي



البداية
كتب َصَفْنيا* ِسفره قبل أن 
يأيت جيش بابل* إىل يهوذا* 

مبارشًة.

أهّم شخصيات الّسفر
َصَفْنيا*

ة األحداث الُمهمَّ
نزع الله كّل ما يف األرض )َصَفْنيَا 1: 6-2(

يوم الرّب قريب )َصَفْنيَا 1: 18-7(
اطلبوا الرّب )َصَفْنيَا 2: 3(

الحيوانات تربض يف الشوارع )َصَفْنيَا 2: 15-12(
ال تخايف يا صهيون )َصَفْنيَا 3: 19-14(

النهاية
ث عن  الكلامت األخرة تتحدَّ
وقت سيعيد الله فيه ثروات 

شعبه.
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الفصل الحادي واألربعون

قّصُة ِسفر َصَفْنيا

نحــن ال نعــرف الكثــر عــن النبــي َصَفْنيــا. يعتقــد الكثــرون بأنــه عــاش يف 
ــًكا صالًحــا )2 ملــوك 22: 1( قــام بالعديــد  زمــن امللــك يوشــيا* الــذي كان َملِ
ــم  ــرة أخــرى للتحــّول عــن طرقه ــاس م ــا الن ــوذا، ودع ــن اإلصالحــات يف يه م
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الريــرة*، وأخرهــم أن يخدمــوا اللــه مــرة أخــرى، لــذا ســاعدت األمــور التــي 
ــا امللــك يف إعــادة النــاس إىل اللــه. ــأ بهــا َصَفْنيَ تنبَّ

بــدأ َصَفْنيــا ِســفره بالحديــث عــن يــوم الــرّب، وكان عوبديــا* قــد أنهــى 
ــا إن هــذا اليــوم ســيكون »يوًمــا« يُديــن*  ِســفره بهــذه الطريقــة. فقــال َصَفْنيَ
فيــه اللــه »كُلَّ ُســكَّاِن األَْرِض« )َصَفْنيَــا 1: 18(. وِمثــل األنبيــاء اآلخريــن، 
ثــت أيًضــا  ث إىل الشــعب الــذي كان يعيــش يف أيامــه، لكــن رســالته تحدَّ تحــدَّ
عــن يــوم ســيأيت يف املســتقبل. قــال إن كالًّ ِمــن إرسائيــل* وأورشــليم* وقعتــا 
ــد  ــه كان يوج ــة الل ــن يف خط ــا 1: 10-12(. لك ــه )َصَفْنيَ ــب* الل ــت غض تح

ــن 12: 3-2(. ــم )راجــع تكوي ــاء إبراهي ــع أبن رجــاء* ومســتقبل لجمي
ــه  ــا إّن الل ــال َصَفْنيَ ــه، وق ــوا عن ل ــن تحوَّ ــع الذي ــه جمي اآلن، ســيُعاقب الل
ســيدين األرض كلهــا حتــى الطيــور واألســامك ســتعاين مــن جــرّاء ذلــك، 
وســيُدين كل مخلوقاتــه وينــزع كل هــذه الكائنــات الحيــة، مبــا يف ذلــك البــر 
ــا 1: 4-13(. وقــد وقــع  ــا 1: 2-3( حتــى إّن اللــه ســيُدين األرض )َصَفْنيَ )َصَفْنيَ
ــى  ــه ع ــم الل ــد خلقه ــه، فق ــدوا عن ــم ابتع ــه ألنّه ــب الل ــت غض ــوذا تح يه
ــي  ــة الت ــدوه يف مســالكهم، وتبعــوا اآلله ــدوه* ومل ُيّج ــم مل يعب ــه لكّنه صورت

ــا 1: 5، 9(. ــم )َصَفْنيَ ــا بأياديه صنعوه
 ،» ــرَّبِّ ــْوم ال ــن »يَ ــاس م ــر الن ــفر يف تحذي ــم الِس ــا معظ ــتخدم َصَفْني إس
ــه أنهــى ســفره بدعــوة الشــعب الذيــن ال يزالــون يتّبعونــه حتــى يســعوا  لكّن
يف طلــب الــرّب، فــإذا مــا فعلــوا ذلــك فإنّهــم ســيجدون ملجأهــم يف اللــه ِمــن 
الســخط اآليت )َصَفْنيـَـا 2: 3(. وأطلــق عــى أولئــك الذيــن ال يزالــون يســتمعون 
إىل اللــه »أبــراًرا«، وهــم َمــن وضعــوا ثقتهــم* يف اللــه خــالل أوقــات الضيــق، 
فقــد انتظــروا »الوقــت املعــّن« )راجــع دانيــال 12: 4؛ حبقــوق 2: 3( ِمــن ِقبــل 
الــرّب، وفعلــوا الّصــواب وســلكوا بتواُضــعٍ أمــام الــرّب )َصَفْنيَــا 2: 3(، وســيُظهر 

اللــه غضبــه لكّنــه لــن ينــى الوعــود التــي قطعهــا.
ثــم بــدأ َصَفْنيَــا يف الحديــث عــن األمــم، فاللــه ســيدين شــعبه وكل 
الشــعوب األخــرى أيًضــا، وهكــذا حــّذر األمــم التــي قســت عــى إرسائيــل مــن 
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ــه غضبــه*، ومــن هــذه األمــم؛ فلســطني*  ــه الل اليــوم اآليت الــذي ســيظهر في
ــي  ــليم الت ــي إىل أورش ــل النب ــّم انتق ــور*، ث ــوش* وأش ــون* وك ــوآب* وعم وم
ــن األمــم األخــرى لذلــك  ــم شــعب اللــه ِم «. ومل يتعلَّ ــَى الــرَّبِّ ــِكْل َع ــْم تَتَّ »لَ
ــاش يف وســطهم، وكان ينبغــي  ــد ع ــار، وق ــه ب ــه إل ــا ألن ــه أيًض ســيُعاقبهم الل
عليهــم أن يكونــوا ُمخلصــني للــه، لكــن ألنّهــم مل يكونــوا كذلــك ســيعاين يهــوذا 

ــا 3: 7-5(. ــل األمــم األخــرى )َصَفْنيَ ــا مث مــن الغضــب متاًم
ملــاذا ســيأيت اللــه بهــذه الدينونــة*؟ أراد اللــه أن يطّهــر األمــم ِمــن الــر 
ــوم  ــك الي ــا 3: 9(. يف ذل « )َصَفْنيَ ــرَّبِّ ــِم ال ــْم ِباْس ــوا كُلُُّه ــا »لَِيْدُع املوجــود فيه
ســينزع كّل أولئــك املُتكّريــن ويُبقــي أولئــك املُتواضعــني مــع شــعب إرسائيــل 

ــا 3: 12-13(، فاللــه ســيُعاقبهم لكــن ســيُخلّصهم بعــد ذلــك. )َصَفْنيَ
ــيُعيده  ــه س ــن الل ــبي* لك ــوذا يف الّس ــيُؤَخذ يه ــدة، س ــنوات عدي ــد س بع
إىل أورشــليم وســيُعيد شــعبه إىل وطنهــم وســيُخرجهم مــن بابــل وســيُعيدهم 
ــا آخــر ســيحدث يف املســتقبل  ــا يوًم ــت أيًض ــه وصف ــم. لكــن كلامت إىل أرضه
ــا،  ــه األرض كله ــه مســيّا* الل ــذي ســيُدين في ــوم ال ــد، كان هــذا هــو الي البعي
ــد  ــفره. بع ــل* يف ِس ــي يوئي ــه النب ــم عن ــذي تكلّ ــوم ال ــس الي ــو نف ــذا ه وه
وقــت الدينونــة ســيُعيد اللــه شــعبه إىل وطنهــم وســيعيد كّل يشء إىل نصابــه 

الصحيــح وعــى نحــٍو كامــٍل.



البداية
يبدأ الّسفر بعد عودة الكثر 

من اليهود* ِمن سبيهم يف 
بابل*.

أهّم شخصيات الّسفر
حجي*

زربابل*
يهوشع* الكاهن العظيم

ة األحداث الُمهمَّ
اجعلوا قلبكم عى طرقكم )حجي 1: 11-2(

تشّددوا واعملوا )حجي 2: 9-4(
كلِّْم زربابل )حجي 2: 23-20(

النهاية
ينتهي الّسفر قبل اكتامل بناء 

الهيكل*.
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الفصل الثاني واألربعون

قّصُة ِسفر َحجي

ــا للشــعب الســاكن يف أورشــليم* الــذي عــاد معظمــه ِمــن  كان حجــي نبيًّ
ــه،  ــن الل اهــا ِم ــي تلقَّ ــن الرســائل الت ــد أخــر الشــعب بعــدٍد ِم ــبي*، وق الّس
وأخرهــم كيــف يجــب أن يعيشــوا حينــذاك بعــد عودتهــم إىل أرض الوطــن.
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كانــت رســالته األوىل بســيطة للغايــة، فقــد عــاد شــعب اللــه إىل أورشــليم 
ــم  ــه عنه ــرىض الل ــن ي ــي 1: 9(، ول ــا )حج ــزال ُمهدًم ــكل كان ال ي ــن الهي لك
حتــى يُنجــزوا هــذا العمــل املُتمثّــل يف بنــاء الهيــكل )حجــي 1: 10-11(. ثــّم 
أخرنــا حجــي مبــا حــدث، فقــد أطــاع النــاس اللــه )حجــي 1: 12-15(، وهــذا 
مــا ينبغــي عــى جميــع الشــعب فعلــه عندمــا يســمعون كلمــة اللــه، وهكــذا 

باركهــم* اللــه ألنّهــم أطاعــوا.
ث حجــي عــن الرجــاء*، وقــال  يف الرســالة الثانيــة )حجــي 2: 1-9(، تحــدَّ
حجــي إّن اللــه ســيبني يف املســتقبل هيــكاًل جديــًدا ســيكون أكــر ِمــن الــذي 
بنــاه ســليامن*، واللــه ســيبنيه باســتخدام ممتلــكات الشــعوب األخــرى )حجــي 
2: 6-9(، وأعطاهــم حجــي هــذه الرّســالة لتشــجيعهم، فقــد كانــت لــدى اللــه 
خطــط ِمــن أجلهــم يف األيــام املقبلــة، ومعرفــة ذلــك ستُســاعدهم عــى الثقــة* 

يف اللــه أكــر.
وهــذه الرســالة الثانيــة كانــت لقائــد املدينــة وإســمه زربابــل ِمــن نســل 
ــه  ــذي قطعــه الل ــاس هــذا خطــر ببالهــم الوعــد ال ــا ســمع الن داود*، وعندم
لــداود )2 صموئيــل 7: 14-16(، فاللــه مل ينــَس وعــده. أخــر حجــي زربابــل أّن 
كلامتــه كانــت ِمــن عنــد الــرّب* القديــر*، فاللــه ســيزلزل الســامء مــرة أخــرى 
والبحــر واليابســة، وعنــد فعلــه هــذا ســيَأيِْت ُمْشــتََهى كُلِّ األَُمــِم، وســيمأل اللــه 
الهيــكل الجديــد مبجــده*. ِمــن الواضــح أّن الحــدث الــذي شــاهده النبــي هــو 
ــع الشــعوب  ــل* وجمي ــذي ســيحكم إرسائي امللكــوت* املســتقبل للمســيّا* ال
أيًضــا، لكــن َمــن هــو »ُمْشــتََهى كُلِّ األَُمــِم«؟ أو مــاذا كان؟ ُمْشــتََهى كُلِّ األَُمــِم 
ــه هــذا الهيــكل  ــاء الل ــد بن ــذي اشــتهته كّل األمــم، وعن هــو املســيّا نفســه ال

الجديــد ســيكون ذلــك عالمــة عــى مجيئــه.
ــذي كان  ــكل ال ــه حجــي هــو الهي ث عن ــذي يتحــدَّ ــكل ال هــل كان الهي
الشــعب بصــدد ترميمــه؟ قــّدم حجــي رســالة ثالثــة تُســاعد عــى اإلجابــة عن 
ــا، ولكونهــم  هــذا الســؤال )حجــي 2: 10-19(، وقــال إّن الشــعب كان نجًس
نجســني لــن يكــون الهيــكل الــذي بنــوه بالتــايل طاهــرًا )حجــي 2: 14(، لــذا 
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ــذي ســيبنونه  ــوا الهيــكل مــرة أخــرى، لكــن الهيــكل ال ــه أن يبن أرادهــم الل
هــو ُمجــرّد عالمــة. وعنــد النظــر إىل هــذا الهيــكل سيُســاعدهم ذلــك عــى 
التذكُّــر، ويف يــوٍم ِمــن األيــام ســيبني اللــه لهــم هيــكاًل أفضــل )حجــي 2: 19؛ 

حجــي 2: 15، 18(.
أنهــى حجــي ِســفره برســالة أخــرة إىل الشــعب املُســتمّر يف بنــاء الهيــكل، 
ــع إىل  ، لكــن ينبغــي أن يُســاعدهم عــى التطلّ فــام كانــوا يفعلونــه كان مهــامًّ
هيــكل املســتقبل، فقــد كان لديهــم قائــد يف ذلــك الحــني، لكــن هــذا القائــد 
وجــب أن يُســاعدهم عــى التطلّــع إىل قائدهــم املســتقبل، وكان ذلــك القائــد 

املســتقبل هــو املســيّا )حجــي 2: 23-20(.
كان رجــاء األنبيــاء أكــر مــن مجــرّد عــودة ملجموعــة صغــرة ِمــن النــاس 
ــة  ــم إىل مدين ــع األم ــتأيت جمي ــيّا وس ــيحكم املس ــا س ــا م ــم ألّن يوًم إىل أرضه
أورشــليم لخدمتــه، وهــذا مــا كان يتحــّدث عنــه األنبيــاء. عندمــا أطــاع زربابــل 
والشــعب اللــه كان ذلــك مثــااًل صغــرًا ملــا ســيحُدث يف املســتقبل. يف يــوٍم مــا 
يف املســتقبل ســيتّبع جميــع البــر املســيّا، واللــه ســيحفظ كل الوعــود التــي 

قطعهــا مــن خــالل األنبيــاء حتــى حــدوث ذلــك األمــر.



البداية
يبدأ الّسفر عندما كان شعب 

إرسائيل* يف بابل* وعى وشك 
العودة إىل وطنهم.

أهّم شخصيات الّسفر
زكريا*

يهوشع* الكاهن العظيم

ة األحداث الُمهمَّ
رجل بيده حبل قياس )زكريا 2: 13-1(

الله يعمل بروحه* )زكريا 4: 10-1(
ث عن تاج وهيكل* )زكريا 6: 15-9( الله تحدَّ

ينظرون إىل الذي طعنوه وينوحون عليه )زكريا 12: 13-10: 1(
ارْضِب الرَّاعي )زكريا 13: 9-7(

النهاية
ينتهي الّسفر بعودة الشعب.

166

ِسفُر زكريا
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الفصل الثالث واألربعون

قّصُة ِسفر زكريا

كان زكريــا نبيًّــا خــالل زمــن الّســبي* ويتــأل ِســفره بالعديــد مــن الوعــود 
مهــا األنبيــاء اآلخــرون، فاللــه ســيخلّص شــعبه وســيفي بالوعــود التــي  التــي قدَّ
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ــامل  ــى الع ــلّط ع ــة وسيتس ــة عظيم ــل أّم ــيجعل إرسائي ــع داود وس ــا م قطعه
أجمــع، لكــن هــذه األمــور لــن تحــُدث عــى الفــور بــل ســتحُدث يف املســتقبل.
ث الّســفر عــن بعــض األمــور التــي ســتحُدث يف أثنــاء حيــاة زكريــا،  يتحــدَّ
لكــن بعــض األمــور التــي ذَكَرَهــا لــن تحــُدث ســوى يف املســتقبل. وقــد أخــر 
ــوم املســتقبل،  ــك الي ــرون يف ذل ــى يجعلهــم يتفكَّ الشــعب بهــذه األمــور حت
وســيذكّرهم هــذا بالوعــود التــي قطعهــا اللــه يف املــايض، فاللــه يحفــظ دامئًــا 

وعــوده، لــذا أراد زكريــا أن ينحهــم رجــاًء*.
تكلَّــم اللــه بهــذه الكلــامت إىل زكريــا مــن خــالل إعطائــه أحالًمــا أخرتــه 

مبــا ســيفعله اللــه، لذلــك أخــر زكريــا الشــعب عــن أحالمــه.
ــذي  ــا عــن وعــٍد يف هــذا الســفر، وكان هــذا الوعــد هــو ال ث زكري تحــدَّ
قطعــه اللــه لــداود*. إذا كنــت تريــد أن تفهــم هــذا الســفر يجــب عليــك أن 

ــل 7(. ــار )2 صموئي تضــع هــذا الوعــد يف اإلعتب
ــالم  ــذه األح ــد ه ــفر، وأح ــذا الس ــالم يف ه ــن األح ــر م ــا الكث ــر زكري ذك
ــا  ــم ســيعودون قريبً موضوعــه العــودة مــن الّســبي، وقــد أخــر الشــعب أنّه
ــد حــدوث  ــا، وعن ــه به ــي وعدهــم الل إىل الوطــن، وســيعودون إىل األرض الت
ــه ســيُدّمر أعداءهــم وسيُســاعدهم  ــكل مــرّة أخــرى، فالل ــك ســيبنون الهي ذل

ــة أورشــليم* مــرة أخــرى. ــاء مدين عــى بن
ــعب،  ــه كل الش ــام يُطيع ــد حين ــذا الوع ــيفي به ــه س ــا إّن الل ــال زكري ق
ــْم« )زكريــا 6: 15؛ راجــع 3:  ــوُن، إَِذا َســِمْعُتْم َســَمًعا َصــْوَت الــرَّبِّ إِلِهكُ »َويَكُ
ــور  ــذه األم ــال 36: 24-28(، كّل ه ــا حزقي ــع أيًض 7؛ 7: 9-14؛ 8: 14-17؛ راج
ــع يف  ــى الجمي ــلَّط ع ــيّا ويتس ــيأيت املَِس ــيّا*. س ــيء املس ــد مج ــتتحّقق عن س

ــك. ــه املل املســتقبل ألنّ
ر اللــه  عنــد مجــيء ذلــك اليــوم ســيبني اللــه الهيــكل مــرة أخــرى وســيُدمِّ
أعــداء إرسائيــل )زكريــا 1: 7-21( وســيبني مدينــة أورشــليم مــرّة أخــرى، 
ــم،  ــع األم ــه جمي ــتعيش في ــذي س ــكان ال ــي امل ــة ه ــذه املدين ــتكون ه وس
وســتطيع إرسائيــل اللــه وســيتمتّعون بركاتــه* )زكريــا 3: 1-10(، وســيبني اللــه 
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ــا 4: 1-14(، وسيســود العــدل* عــى كّل األرض  ــه* بقــّوة روحــه )زكري ملكوت
ــى أرض  ــه ع ــب* الل ــيأيت غض ــه كّل األرشار وس ــيزيل الل ــا 5: 1-4(، وس )زكري

ــا 6: 8-1(. ــامل )زكري الش
ــن*  ــع، الكاه ــل يهوش ــا مث ــيكون كاهًن ــد س ــك الجدي ــا إن املل ــال زكري ق

ــور 110(. ــع مزم ــًكا )راج ــا* ومل ــيّا كاهًن ــيكون املَِس ــم، وس العظي
عندمــا يكــون املســيح ملــًكا ســيقيم اللــه مــرة أخــرى يف أورشــليم، 
«، وســتكون مكانًــا للبهجــة  وســيُطلق عليهــا مــرة أخــرى »َمِديَنــَة الَْحــقِّ
والســالم* والغنــى، وســتكون أورشــليم مدينــة للركــة )زكريــا 8: 13-3(، 
وســيعبد* الشــعب اللــه مــرة أخــرى يف كل أرض املوعــد، وســيأيت النــاس مــن 
جميــع األمــم لعبــادة اللــه هنــاك )زكريــا 8: 20-23(، لكــن قبــل مجــيء املَِســيّا 

ــم. ــه األم ــيدين* الل ــارشة، س مب
اقــرأ هــذا الســفر بعنايــة، فالعديــد مــن األمــور التــي تراهــا هنــا ســرتاها 

س*. مــرة أخــرى يف الســفر األخــر مــن الكتــاب املقــدَّ



البداية
ث مالخي* إىل الشعب  تحدَّ

الذي عاد إىل مدينة أورشليم 
ِمن الّسبي*.

أهّم شخصيات الّسفر
مالخي*

ة األحداث الُمهمَّ
أحّب الله إرسائيل* )مالخي 1: 5-1(

ر الكهنة* امللعونني )مالخي 2: 9-1( الله يُحذِّ
املالك املُرَسل ِمن الرّب* آٍت )مالخي 2: 3-17: 5(

ر ِمن سلبه )مالخي 3: 15-6( الله يُحذِّ
هوذا يأيت اليوم )مالخي 4: 6-1(

النهاية
هذا الّسفر هو آخر كالم الله 

ِمن خالل األنبياء، وينتهي قبل 
زمن يسوع* بنحو 400 سنٍة.
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ِسفُر مالخي
العهد القديم     أسفاُر األنبياء الصغار

الفصل الراصص واألربعون

قّصُة ِسفر مالخي

ــة  ــي أو نياب ث بكالم ــدَّ ــذي يتح ــويل« أو »ال ــي »رس ــي« يعن ــم »مالخ إس
عنــي«، وهــذا إســم جيّــد يُناســب النبــي مالخــي الــذي كتــب الّســفر، كــام أنــه 
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ا أيًضــا آلخــر ِســفر يف العهــد القديــم*، وآخــر كالم يتكلّــم بــه  إســم جيّــد جــدًّ
ا مــن صمــت الوحــي. اللــه وســيتبعه مــدة طويلــة جــدًّ

ث يف زمــن عــزرا* ونحميــا*، وكان الشــعب قــد رجــع  عــاش مالخــي وتحــدَّ
إىل وطنهــم وأعــادوا بنــاء الهيــكل وســمعوا الرســائل التــي تكلّــم بهــا حجــي* 
ــا مــوىس،  ــي أخرهــم به ــه بالطريقــة الت ــع الل ــا*، لكــن الشــعب مل يتَّب وزكري

لذلــك اســتخدم اللــه مالخــي ليُخرهــم أن يغــّروا ِمــن طرقهــم.
قــال أنبيــاء املــايض إّن اللــه ســيُبارك شــعبه وســيجعل األمــة تنمــو وتنعــم 

بالســالم وسيســكن يف وســطهم وســتكرّمهم كل األمــم األخــرى.
ــن هــذه األمــور فقــد كانــوا شــعبًا فقــرًا  ــا ِم لكــن الشــعب مل يُعاينــوا أيًّ
وتســلَّطت عليهــم أّمــة أخــرى، ومل يُكــن بينهــم ملــك ِمــن نســل داود*، لذلــك 
قــوا كذبــة أّن اللــه مل يُعــد يحبّهــم،  بــدأ الشــّك ينتابهــم بخصــوص اللــه وصدَّ
ــاء اللــه بوعــوده، وأنّــه لــن يُديــن األمــم الريــرة ولــن  وتشــككوا يف وف

ــن. ــه املختاري ــم كخاّصت يُعامله
توقَّــف الشــعب عــن فعــل مــا طلبــه مــوىس أن يفعلــوه، ومل يفــوا بالوعــود 
التــي قطعوهــا وخرقــوا العهــد*. ومل يأتــوا بأفضــل حيواناتهــم لتقديهــا ذبائــح* 
للــه، وأحــروا لــه حيوانــات ُمصابــة بالعمــى أو مريضــة، وتزّوجــوا ِمــن نســاء 
ــدن  ــان* ومل يّج ــدت هــؤالء النســاء لألوث ــم*، وتعبَّ ــن نســل إبراهي ــنَّ ِم مل يَُك
اإللــه الحقيقــي، ومل يعــِط الشــعب أيًضــا للــه جــزًءا مــن ممتلكاتهــم بــل أخــذوا 
ألنفســهم مــا يخــّص اللــه، ومل يوبّخهــم الكهنــة عــى هــذه األفعــال، فالكهنــة 
مل يكونــوا أمنــاء ومل يكونــوا صالحــني ومل يقــودوا الشــعب لتمجيــد اللــه، لــذا 
لــوا عــن الــّر ويعــودوا إىل  طلــب اللــه ِمــن مالخــي أن يُخــر الشــعب أن يتحوَّ
ــيّا آٍت  ــيّا، وأخــر الشــعب أّن املَِس ــا عــن املَِس ــه، كــام تحــّدث مالخــي أيًض الل
ــه أخرهــم أنّهــم غــر ُمســتعّدين لــه، ولــيك يكونــوا ُمســتعّدين يجــب أن  لكّن
يتوقَّفــوا عــن ارتــكاب الخطايــا وأن يوفــوا بالعهــد، وقــال هــذا ِســّت مــرات يف 
هــذا الســفر. ويف كل مــرة كان يتحــّدث إليهــم حــول مشــكلة مــا، كان يســتخدم 
ســؤااًل )مالخي 1: 2-5؛ 1: 6-2: 9؛ 2: 10-16؛ 2: 17-3: 5؛ 3: 6-12؛ 3: 18-13(.
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ــا  ــد دع ــر )فق ــٍم آخ ــن أي إس ــر ِم ــوِد« أك ــه »َرّب الُْجُن ــي الل ــا مالخ دع
ــي »رَّب  ــرًة يف هــذا الســفر الصغــر(، ويعن ــوِد 24 م ــرَّب الُْجُن ــه ب مالخــي الل
س يســتخدم  الُْجُنــوِد« أنـّـه رّب الجيــوش، وال يوجــد ِســفر آخــر يف الكتــاب املقدَّ
ــه  ــأّن الل ــعب ب ــر الش ــي أن يُذكِّ ــي. أراد مالخ ــن مالخ ــر ِم ــم أك ــذا اإلس ه
ــوِد« اآلشــوريني*،  يســتطيع أن يحميهــم ألن شــعب إرسائيــل خــاف مــن »ُجُن
كــام خــاف شــعب يهــوذا مــن »ُجُنــوِد« بابــل*. واآلن مل يُكــن إلرسائيــل جيــش 
عــى اإلطــالق، لكــن ينبغــي عليهــم أن ال يخافــوا، فاللــه لديــه جيــش ال يكــن 
أن يُهــزم ويحمــي شــعبه ويرعــاه. وقــد وثــق مالخــي يف رَّب الُْجُنــوِد وأراد ِمــن 

شــعب إرسائيــل أن يفعلــوا الــيء نفســه.
كان مالخــي آخــر نبــي يف العهــد القديــم، ومــرّت ســنوات عديــدة قبــل أن 
ــم نبــي آخــر، لكــن مالخــي تحــّدث عــن نبــي آخــر ســيأيت يف املســتقبل  يتكلّ
وســيتكلَّم بإســم اللــه كــام فعــل مالخــي، وهــذا الرســول ســيكون مثــل إيليــا* 
ــعبه  ــالص ش ــه لخ ــه في ــيأيت الل ــوم س ــتعداد لي ــى اإلس ــاس ع ــاعد الن وسيُس

ــا 12: 8(. )زكري
ســوف متــّر أكــر ِمــن 400 ســنٍة قبــل أن يولــد يســوع ويعيــش يف األرض، 
ــرب  ــيقف بالق ــر وس ــي آخ ــيتكلّم نب ــه س ــوع خدمت ــدأ يس ــل أن يب ــن قب لك
مــن نهــر األردن*، وســيطلب مــن النــاس أن يتحّولــوا عــن طرقهــم الريــرة، 
وســيطلب منهــم أن يعــّدوا أنفســهم ويتوبــوا* ألّن ملكــوت الســاموات اقــرتب، 
ــن  ــا املعمــدان*، ونقــرأ عــن ذلــك يف الّســفر األوَّل ِم ــي هــو يوحن وهــذا النب

ــى 11: 15-7(. ــد* )متّ ــد الجدي العه
طلــب مالخــي مــن النــاس انتظــار الــرّب ألّن اللــه ســيفعل كل مــا وعــد 
بــه، لكّنــه ســيفعل ذلــك يف زمــان مشــيئته، لكــن عليهــم أن يثقــوا بــه، وعليهــم 
فعــل الصــواب واتّبــاع العهــد وهــم منتظــرون، ويف يــوم مــن األيــام ســيتحّقق 
كل مــا وعــد بــه اللــه، ثــم يــأيت املَِســيّا ويتســلّط يف ملكوتــه ويديــن كل النــاس.
كان هــذا الخــر ســارًّا للُمخلِصــني للــه ولكــن ليــس للّذيــن رفضــوا طاعتــه 

)مالخــي 3: 18(.



ة الكتاب الُمقدَّس خريطة قصَّ

َخَلَق اهللا

كّل شيء

َخَلَق اهللا

عصيان آدمآدم وحواء
وحواء هللا

إخراج اهللا �دم
وحواء من الجنة

إرسال اهللا طوفانا أغرق ا�رض

تشتيت اهللا
لألمم

اهللا يدعو
إبراهيم

أبناء إبراهيم
يذهبون إلى مصر

اهللا ُيخِرج شعب
إسرائيل من أرض مصر

اهللا ُيعطي موسى
َلْوَحي الّشريعة

شعب إسرائيل
يدخل أرض الموعد

داود ُيصبح ملًكا



رجوع المسيح ليحكم
كَملِك في الّسماء الجديدة

وا�رض الجديدة.

إنقسام المملكة

ذهاب شعب
إسرائيل إلى الّسبي

رجوع شعب إسرائيل
ِمن الّسبي إلى أرض الموعد

و�دة يسوع

م ويصنع   يسوع يتكلَّ
آيات ومعجزات

موت يسوع على الّصليب

قيامة يسوع ِمن بين ا�موات

إرسال يسوع لتالميذه
إلى أقصى ا�رض

صعود يسوع
إلى الّسماء

إرسال يسوع
للّروح الُقُدس

ذهاب التالميذ
إلى أقصى ا�رض

عمل التالميذ لمجد يسوع
وانتظار مجيئه ثانية
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العهــد الجديــد،* مثــل العهــد القديــم، هــو أيًضــا مجموعــة ِمــن األســفار 
ــا  ــة يف هــذه األســفار، وتُخرن ــواع الكتاب ــات حســب أن ــمة إىل مجموع املقسَّ
ــف  ــا كي ــا أيًض ــح لن ــت، وتُوضِّ ــد تحّقق ــاء* ق ــود األنبي ــفار أّن وع ــذه األس ه
ــا  نــر أولئــك الذيــن تبعــوا اللــه كلمتــه، وكيــف يجــب أن نســلك يف حياتن

ِمــن أجلــه.

أقساُم العهد الجديد
األناجيل

الّسفر التاريخي
رسائل بولس الرسول

الّرسائل العاّمة
الّسفر النبوي
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ل الِقسُ األوَّ
األناجيل

تُخرنــا هــذه األســفار أن وعــود األنبيــاء* قــد تحّققــت اآلن، فقــد أرســل 
اللــه املُخلِّــص* املَِســيّا*، وتــروي لنــا األناجيــل قّصــة يســوع* وتُعطينــا ســجاًل 
لـِـاَم فعلــه ولـِـاَم قالــه، ويُخرنــا كّل إنجيــل عــن حيــاة يســوع وموتــه وقيامتــه 
ــن بــني األمــوات، لكــّن هــذه األناجيــل األربعــة ليســت عبــارة عــن تكــرار  ِم

لقصــة يســوع، فــكّل إنجيــل يــروي تلــك القّصــة بطريقــة مختلفــة.

األناجيُل
إنجيل مّتى

إنجيل مرقس
إنجيل لوقا

إنجيل يوحّنا



البداية
ة ترد  يبدأ هذا اإلنجيل بقصَّ

كيف ُولد يسوع*.
أهّم شخصيات الّسفر

يسوع*      مريم*
بطرس*      متّى*
يوحّنا املعمدان*

ة األحداث الُمهمَّ
والدة يسوع )متى 1: 25-18(

تجربة يسوع ِمن الشيطان* )متى 4: 11-1(
شفاء يسوع لكثرٍ ِمن الناس )متى 8: 1-34؛ 9: 8-1(

موت يسوع عى الّصليب* )متى 27: 54-45(
قيامة يسوع ِمن بني األموات )متى 28: 10-1(

النهاية
ينتهي هذا اإلنجيل بعد موت 

يسوع وقيامته ِمن بني األموات.
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إنجيُل مّ ى
العهد الجديد     األناجيل

الفصل الخامس واألربعون

ُة إنجيل مّتى قصَّ

بــدأ متـّـى إنجيلــه بقامئــٍة فيهــا سلســلة نســب يســوع. كان متـّـى يهوديًّــا* 
ــل  ــن نس ــو ِم ــوع ه ــا أّن يس ــاول أن يُعرّفن ــل وح ــوع األوائ ــاع يس ــن أتب ِم
ــون  ــن أن يك ــك ُيك ــم، لذل ــل إبراهي ــن نس ــوع م ــم* وداود*. كان يس إبراهي
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ــن الوعــد الــذي قطعــه اللــه إلبراهيــم، كــام كان يســوع مــن نســل  جــزًءا ِم
ــداود  ــه ل ــه الل ــذي قطع ــد ال ــن الوع ــزًءا ِم ــون ج ــن أن يك ــك ُيك داود، لذل
ــَب ِســفره ليُخرنــا أّن يســوع هــو  ــى ألنّــه كَتَ ــا ملتّ أيًضــا. كان هــذا األمــر هامًّ
ــذي  ــه الوعــد ال ــه ســيتحّقق في ــه، وأنّ ــه الل ــذي وعــد ب ــر ال ــص* املنتظَ املُخلّ
ــه داود،  ــه الل ــد ب ــذي وع ــك ال ــوع املل ــام كان يس ــم. ك ــه إلبراهي ــه الل قطع
وكَتـَـَب متـّـى إنجيلــه ملســاعدة القــرّاء عــى فَهــم أّن يســوع هــو نفســه املَِســيّا* 

ــٍة. ــه ينتظــره لفــرتٍة طويل ــذي كان شــعب الل ال
ــد يســوع،  ــا كيــف ُول ــى سلســلة نَســب يســوع، أخرن بعــد أن عــرض متّ
ــالث  ــى ث ــّم روى متّ ــاء*، ث ــه األنبي ــأ ب ــا تنبّ ــب م ــاء إىل األرض حس ــذي ج ال
قصــص، قصــة يوحنــا املعمــدان )متــى 3: 1-12( وقصــة معموديــة يســوع ِمــن 
ــى 4:  ــن الشــيطان )مت ــة يســوع م ــم قصــة تجرب ــى 3: 13-17( ث ــا )مت يوحن
1-11(. وروى متّــى هــذه القصــص حتــى يُبــنيِّ للنــاس َمــن هــو يســوع. قــال 

ــأ عنــه األنبيــاء. ــى إّن يســوع هــو ابــن اللــه* الــذي تنبّ متّ
يف بقيــة اإلنجيــل، روى متّــى مــا قالــه يســوع وفعلــه، فقــد شــفى يســوع 
ــرة*، لكــن  ــن األرواح الري ــاس ِم العــرج وجعــل الُعمــي يُبــرصون وحــّرر الن
ث إىل الجمــوع الكبــرة وجلــس عــى الجبــل  قبــل أن يفعــل هــذه األمــور تحــدَّ

ث عــن ملكــوت* الســاموات*. وتحــدَّ
ــن القصــص  ــى بــكّل مــا فعلــه يســوع وقالــه، لكــن كل قّصــٍة ِم ــا متّ مل يُخرن
التــي رواهــا متـّـى كانــت تُعرّفنــا بأمــوٍر معيّنــة عــن يســوع الــذي صنــع الكثــر ِمن 
العجائــب واآليــات، وتكلّــم بســلطان. قــال األنبيــاء إّن املَِســيّا ســيفعل مثــل هــذه 
األمــور، وقــد روى لنــا متـّـى هــذه القصــص حتــى يُبــنّي لنــا أّن يســوع هــو الشــخص 
الــذي تنبَّــأ عنــه األنبيــاء، وهــو الــذي وعــد اللــه بــأن يرســله. لقــد كان هــو املَِســيّا.
ث متـّـى عــن كيــف أرســل يســوع تالميــذه إىل جميــع أنحــاء أرض  ثــّم تحــدَّ
إرسائيــل* بعــد أن قــال لتالميــذه أْن يكــرزوا للنــاس عــن امللكــوت )متــى 10(. 
ــه  ث عنــه إشــعياء*، وإنّ ــى إّن يســوع مثــل عبــد الــرب* الــذي تحــدَّ قــال متّ

الشــخص )الــذي ســيمنح الرجــاء* لجميــع البــر متــى 12: 21(.
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ــن  ــر ِم ــه الكث ــن ب ــوع، ومل يُؤم ــه يس ــا قال ــوا* مب ــرون مل يُؤمن ــْن كث لك
ــاس  ــن الن ــاع الكثــر ِم ــوا ســعداء باتّب ــة، ومل يكون ــة واملُعلّمــني يف املدين الكهن

ــه. ــوا الخطــط لقتل ــم تجاهــه ووضع ــتّد غضبه ــا اش ــان م ــه، ورسع ل
ــص  ــن القص ــد م ــه وروى العدي ــم تعاليم ــتمّر يف تقدي ــوع اس ــن يس لك
ث عنــه األنبيــاء، وهــذه  عــن امللكــوت، وقــال إّن هــذا امللكــوت هــو مــا تحــدَّ
ــر أّن هــذا امللكــوت ســيكون  ــال*« حيــث ذَكَ القصــص كانــت يف صــورة »أمث
عظيــاًم، وسيتســلّط يســوع عــى جميــع البــر عــى األرض، لكــن هــذا 
امللكــوت ســيبدأ صغــرًا وســينمو مثــل بــذرة. تُخرنــا هــذه األمثــال أّن يســوع 
هــو امللــك، وملكوتــه بــدأ عندمــا جــاء إىل األرض، لكــن عــى أتباعــه اإلنتظــار 
بصــٍر حتــى انقضــاء الّدهــر الــذي ســيتحّقق فيــه كل يشء وعــد بــه يســوع 

ــاء عــن امللكــوت. واألنبي
ــل  ــه قب ــه يســوع وقال ــا فعل ــى م ــل متّ ــن إنجي ــروي األجــزاء األخــرة ِم ت
ث يســوع عــن الكنيســة* ألّول مــرة. فقــد وعــد  موتــه. كان ذلــك عندمــا تحــدَّ
ــل  ــن عم ــه م ــن أن ينع ــال إّن ال يشء يك ــته«، وق ــكيل »كنيس ــوع بتش يس
ذلــك. مل تُكــن هــذه الكنيســة مبثابــة مبنــى مثــل الهيــكل* بــل إنهــا تتكــوَّن 
ِمــن الذيــن يُؤمنــون بــه، لكّنــه لــن يبــدأ يف جمــع هــؤالء النــاس ســوى بعــد أن 

ــوَم« )متــى 16: 21(. ــِث يَُق ــْوِم الثَّالِ ــَل، َوِف الَْي ــرًا َويُْقَت ــَم كَِث »يََتأَلَّ
ــيّا،  ــاره املَِس ــه الجمــوع باعتب بــت ب ــد دخــول يســوع إىل أورشــليم رحَّ عن
ــوع  ــة للجم ــائله النهائي ــوع رس ــى يس ــد أعط ــاًل، فق ــُدم طوي ــذا مل ي ــن ه لك
وألتباعــه عــى جبــل الزيتــون، وبعــد ذلــك حــاول القــادة الدينيــون أن يجعلــوا 
ــه  ــوع حيات ــلم يس ــرٍ، أس ــٍت قص ــد وق ــوع. وبع ــى يس ــب ع ــعب ينقل الش
للمــوت عندمــا تــرك اليهــود يصلبونــه، لكــن متـّـى أنهــى إنجيلــه بكلمــة رجــاء 
عندمــا أخرنــا أن يســوع قــام ِمــن بــني األمــوات. وبعــد ذلــك، التقــى يســوع 
الرجــال والنســاء الذيــن تبعــوه وأرســلهم ليُخــروا جميــع النــاس عــن امللكوت، 
وطلــب منهــم أن يذهبــوا إىل العــامل أجمــع ويكــرزوا للنــاس ببشــارة اإلنجيــل، 

ــى 28: 19- 20(. ووعدهــم أن يكــون معهــم إىل انقضــاء الّدهــر )متّ



البداية
يبدأ إنجيل مرقس مبقابلة 
يسوع* ليوحنا املعمدان*.

أهّم شخصيات الّسفر
يسوع*        يوحنا*

يعقوب*      سمعان*
الفريسيون*

ة األحداث الُمهمَّ
روى يسوع العديد من القصص )مرقس 4: 25-1(

أ يسوع إحدى العواصف )مرقس 4: 43-34( هدَّ
أقام يسوع صبيّة ِمن املوت )مرقس 5: 43-21(

مىش يسوع فوق املاء )مرقس 6: 52-45(
القبض عى يسوع )مرقس 14: 72-43(

النهاية
فر بعد أن أقام الله  ينتهي السِّ

يسوع ِمن بني األموات.
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الفصل السادس واألربعون

قّصُة إنجيل مرقس

ــع  ــابًّا تب ــس* ش ــة*. كان مرق ــل األربع ــرص األناجي ــس هــو أق ــل مرق إنجي
يســوع كــام أنــه أمــى أيًضــا وقتًــا يخدم مــع بطــرس* الرســول*. يــروي مرقس 
العديــد مــن القصــص نفســها التــي ترويهــا األناجيــل األخــرى، لكّنــه يُقّدمهــا 
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ــة يســوع مــن وجهــة نظــر بطــرس،  بطريقــة مختلفــة. رمبــا يكــون قــد روى قصَّ
وأخرنــا مرقــس بالعديــد ِمــن القصــص املوجــودة يف األناجيــل الثالثــة األخــرى، 
ــا  ــه اســتبعد الكثــر مــن األمــور التــي وردت يف تلــك األناجيــل. ومل يُخرن لكن
ــل  ــدأ اإلنجي ــه. يب ــن حيات ــرتة األوىل م ــِبه أو الف ــن نَس ــوع وع ــن والدة يس ع
بقصــة يوحنــا املعمــدان الــذي أخــر النــاس أّن املَِســيّا* قــادم. ويُخرنــا مرقــس 
ــس 1:  ــام األخــرة« )مرق ــن »األي ــا يســوع ع ــي قاله ــور الت ــن األم ــد م بالعدي
2-8(، وقــد أدرج الكثــر مــن األمــور التــي قالهــا يســوع عــن رجــاء* إرسائيــل*.

ــد  ــه، فق ــة يف إنجيل ــرق مختلف ــدة ط ــوع بع ــن يس ــس ع ث مرق ــدَّ تح
ــم عــن يســوع باعتبــاره ابــن اللــه الحبيــب )مرقــس 1: 1؛ 9: 7(، وابــن  تكلّ
اإلنســان* )مرقــس 2: 10، 28؛ 14: 62(، وابــن داود املوعــود، واملَِســيّا املنتظَر 
ــم )مرقــس 8: 31؛ 10: 45(  ــد املُتألّ )مرقــس 1: 1؛ 10: 47(، ورآه أيضــا العب

كــام وصفــه إشــعياء.
ــى، لكــن  ــا ومتّ ــَل لوق ــس يف إنجي ــل مرق ــن قصــص إنجي ــد م ــرِد العدي ت

ــس: ــل مرق ــرِد ســوى يف إنجي ــا يســوع مل ت ــاك قصــة قاله هن
»َوَقــاَل: هكَــَذا َملَكُــوُت اللــِه: كَأَنَّ إِنَْســانًا يُلِْقــي الِْبــَذاَر َعــَى 
ــو،  ــُع َويَْنُم ــَذاُر يَطْلُ ــاًرا، َوالِْب ــًا َونََه ــوُم لَْي ــاُم َويَُق األَْرِض، َويََن
اًل  ــأِْت ِبَثَمــٍر. أَوَّ ــُم كَْيــَف، ألَنَّ األَْرَض ِمــْن َذاتَِهــا تَ َوُهــَو الَ يَْعلَ
ــى  ــا َمَت ــْنُبِل. َوأَمَّ ــآَن ِف السُّ ــا َم ــمَّ َقْمًح ــْنُبًا، ثُ ــمَّ ُس ــا، ثُ نََباتً
أَْدرََك الثََّمــُر، َفلِلَْوْقــِت يُْرِســُل الِْمْنَجــَل ألَنَّ الَْحَصــاَد َقــْد 

ــس 4: 29-26(. « )مرق ــَرَ َح
ــر  ــوع وأخ ــاة يس ــن حي ــر م ــبوع األخ ــن األس ــر ع ــس أك ث مرق ــدَّ تح
ــام  ــك األي ــدأت تل ــني األمــوات. ب ــام مــن ب ــل كيــف مــات يســوع وق بالتفصي
ــس 8: 29( ــيح*!« )مرق ــَت الَْمِس ــرس: »أَنْ ــا بط ــي قاله ــامت الت ــض الكل ببع
بعــد ذلــك، أخــر يســوع تالميــذه مبــا ســيحدث لــه وأنـّـه ســيُقتل لكّنــه لــن 

يظــّل يف القــر، بــل ســيقوم مــن بــني األمــوات:
ــرًا،  ــَم كَِث ــي أَْن يََتأَلَّ ــاِن يَْنَبِغ ــَن اإلِنَْس ــْم أَنَّ ابْ ــَدأَ يَُعلُِّمُه »َوابَْت
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ــَل،  ــِة، َويُْقَت ــِة َوالْكََتَب ــاِء الْكََهَن ــُيوخِ َوُرَؤَس ــَن الشُّ ــَض ِم َويُرَْف
ــس 8: 31(. ــوُم« )مرق ــاٍم يَُق ــِة أَيَّ ــَد ثثَاَثَ َوبَْع

ــأّن يســوع هــو اإلبــن الــذي  ــَب مرقــس إنجيلــه حتــى يُخــر النــاس ب كَتَ
وعــد اللــه بــه إبراهيــم*، وهــو امللــك الــذي وعــد اللــه بــه داود، وهــو املَِســيّا 

ــأ األنبيــاء* مبجيئــه . الــذي تنبَّ
ــى إنجيلــه حتــى يُســاعد اليهــود عــى معرفــة يســوع، يف حــني  ــَب متّ كَتَ
ــاء  ــاس يف كل أنح ــع الن ــن جمي ــد أراد ِم ــع، فق ــه للجمي ــس إنجيل ــب مرق كت

ــوا بيســوع. ــامل أن يُؤمن الع
ــرت النــاس بوعــود األنبيــاء. كان يســوع  روى مرقــس القّصــة بطريقــة ذكّ
هــو الشــخص الــذي جــاء ليخلّــص شــعبه، لكــن هــذا الشــعب مل يقبلــه، وأراد 

مرقــس مســاعدة النــاس عــى تذكّــر مــا قالــه إشــعياء النبــي:
ــِبُ  ــاعٍ َوُمْخَت ــُل أَْوَج ــاِس، َرُج ــَن النَّ ــُذوٌل ِم ــٌر َوَمْخ »ُمْحَتَق
ــِه«  ــدَّ ِب ــْم نَْعَت ــٌر َفلَ ــا، ُمْحَتَق ــُه ُوُجوُهَن ٍ َعْن الَْحــَزِن، َوكَُمَســتَّ

)إشــعياء 53: 3(.
يف الجــزء األخــر ِمــن إنجيلــه أظهــر مرقــس كيــف أراد الكهنــة* أن يســلّموا 
يســوع للقتــل، وكيــف وضــع الجنــود يســوع عــى صليب* ثّم ســّمروا املســامر 
يف يديــه وقدميــه، فقــد كان موتــه ُمروًعــا. وعنــد مــوت يســوع كان تالميــذه 
خائفــني للغايــة، حتــى إن بطــرس، وهــو تلميــذ ُمقــرّب مــن يســوع، أنكــر أنــه 
ــام مــن  ــه ق ــذ يســوع أنّ ــام أخــر مــالك* تالمي ــة أي ــن بعــد بضع ــه. لك يعرف
بــني األمــوات، ويف وقــت الحــق مــن ذلــك اليــوم جــاء يســوع نفســه لرؤيــة 
ــا ُمقاًمــا مــن بــني األمــوات، وأوصاهــم أن يكــرزوا برســالة  تالميــذه، ورأوه حيًّ

اللــه إىل جميــع النــاس، ويــروي ِســفر أعــامل الرُّســل كيــف فعلــوا ذلــك.



البداية
يبدأ إنجيل لوقا بقصص عن 

والدة يوحنا املعمدان*.
أهّم شخصيات الّسفر

يسوع*          يوحنا*
أليصابات*      مريم*

بطرس*

ة األحداث الُمهمَّ
قابل يسوع يوحنا املعمدان )لوقا 7: 35-18(

روى يسوع قّصة الزارع )لوقا 8: 15-1(
أطعم يسوع 5 آالِف )لوقا 9: 17-10(

روى يسوع قّصة عن أشياء مفقودة )لوقا 15(
قام يسوع ِمن بني األموات )لوقا 24(

النهاية
ينتهي إنجيل لوقا عندما رحل 

يسوع عن تالميذه* ليصعد إىل 
السامء*.
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الفصل الساصص واألربعون

قّصُة إنجيل لوقا

كان لوقــا* تلميــًذا ليســوع لكّنــه مل يُكــن أحــد الرســل*، بــل كان صديًقــا 
ــا لكثــر مــن الرجــال والنســاء الذيــن تبعــوا يســوع. رمبــا مل  لبولــس* وصديًق
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يُكــن لوقــا يهوديًّــا* لكّنــه اســتمع إىل القصــص التــي كان يرويهــا النــاس عــن 
يســوع، وقــد كتــب العديــد ِمــن هــذه القصــص يف هــذا اإلنجيــل.

ــن  ــد م ن العدي ــه عــن يســوع، ودوَّ ــا ل ــه ليُخــر صديًق ــا إنجيل ــب لوق كت
األمــور التــي قالهــا يســوع يف هــذا اإلنجيــل، وكتــب عــن بعــض األمــور التــي 
ــه أن  ــه أراد صديق ــاة يســوع خطــوة بخطــوة ألنّ ــاول حي ــا يســوع، وتن فعله

ــا. ــه أن يؤمــن بيســوع أيًض يعــرف الحــق عــن يســوع، وأراد من
ِســفر لوقــا هــو أحــد األناجيــل* األربعــة، وســتجد العديــد مــن القصــص 
ــا يســوع يف  ــي قاله ــال* الت ــن األمث ــد م ــا العدي ــه. وضــع لوق عــن يســوع في

ــى* ومرقــس* يف إنجيلَيْهــام. ــه أكــر مــام فعــل كّل مــن متّ إنجيل
ــا وســافر مــع بولــس يف العديــد مــن رحالتــه، كــام كتــب  كان لوقــا طبيبً
لوقــا أيًضــا ِســفر أعــامل الرســل الــذي روى فيــه العديــد مــن قصــص رحالتــه 

مــع بولــس.
العبــارة الرئيســية يف إنجيــل لوقــا هــي »ابـْـُن اإلِنَْســاِن*«، فقــد وضــع لوقــا 

هــذه الكلــامت يف إنجيلــه نحــو 80 مــرة.
ــوع،  ا ليس ــدًّ ــا ج ــا هامًّ ــدان، وكان يوحن ــا املعم ــة يوحن ــا بقّص ــدأ لوق ب
ث لوقــا عــن يوحنــا املعمــدان عــدة مــرات يف إنجيلــه. كان يوحنــا  لــذا تحــدَّ
هــو النبــي* الــذي جــاء قبــل يســوع مبــارشة وأخــر النــاس أّن اللــه سُرســل 
ــور  ــن األم ــوا ع ل ــه وأْن يتحوَّ ــروا الل ــم أْن يتذكَّ ــال له ــا* إلنقاذهــم، وق ُمخلًّص

ــي فعلوهــا. ــة الت الرديئ
ثــّم روى لوقــا قّصــة ميــالد يســوع التــي كانــت ُمهمــًة للغايــة عنــد لوقــا، 

فقــد وضــع العديــد مــن تفاصيــل هــذه القّصــة يف إنجيلــه.
أدرج لوقــا قامئــة باألســامء يف كتابــه مثلــام فعــل متـّـى، لكــن هــذه القامئــة 
تخــّص نََســب مريــم العــذراء التــي كانــت مــن نســل امللــك داود* أيًضــا، وأدرج 
لوقــا هــذه القامئــة حتــى نعــرف شــيئني، أواًل: يســوع مل يكــن لــه أب بــري 
ــن  ــا: كان يســوع م ــا 3: 38؛ راجــع 1: 35(. ثانيً ــه*« )لوق ــن الل ــد كان »اب فق
نســل داود. ثــّم انتقــل لوقــا إىل روايــة قصــص عــن يوحنــا، فقــد أرســل اللــه 
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يوحنــا لتهيئــة الطريــق وإعــداده أمــام يســوع. ويف أحــد األيــام تعمــد* يســوع 
ث  ث علًنــا، وهــذا مــا تحــدَّ مــن يوحنــا يف النهــر، وبعــد ذلــك بــدأ يســوع يتحــدَّ

عنــه لوقــا يف الجــزء التــايل ِمــن إنجيلــه.
مل يبــَق يســوع يف مــكان واحــد يف تلــك األيــام، فقــد ذهــب ِمــن مــكان إىل 
ث إىل بعــض النــاس الذيــن  ث مــع العديــد مــن البــر، كــام تحــدَّ آخــر وتحــدَّ

مل يُكــن يهتــم بهــم أحــد.
كان يســوع يــروي قصًصــا يف أثناء ســفره ويشــفي املرىض وســاعد املســاكني 
الذيــن مل يُكــن يســاعدهم أحــد. أدرج لوقــا العديــد مــن قصــص يســوع يف هذا 
اإلنجيــل، ويكنــك قــراءة الكثــر مــن هــذه القصــص يف إنجيــل لوقــا أكــر مــن 

أي إنجيــل مــن األناجيــل األخــرى.
إلتقــى يســوع جموًعــا كثــرة، البعــض منهــا آمــن* مبــا قالــه. وطلــب منــه 
ــدر أن  ــوع يق ــم أّن يس ــض، وكان يعل ــه املري ــفي خادم ــود أن يش ــد الجن أح

ــْبَأَ ُغاَِمــي« )لوقــا 7: 10-1(. ــًة َفَي ــْل كَلَِم ــْن ُق يفعــل ذلــك وقــال لــه: »لِك
أراد لوقــا أن يــرى النــاس بــأن يســوع هــو ابــن اللــه الــذي وعــد اللــه بــه 
ــه هــو  ــا كان يســوع يفعل ــل م ــذي يســتطيع فع ــد ال داود، فالشــخص الوحي

ــر الــذي وعــد اللــه بأنــه ســيأيت ليخلّــص البــر. املخلّــص املُنتظَ
بعــد ذلــك، بــدأ يســوع رحلتــه إىل أورشــليم* )لوقــا 9: 51( لكّنــه مل يذهب 
عــى الفــور بــل كان يســتعد لتلــك الرحلــة، وأخــر تالميــذه عــن ســبب حاجتــه 

للذهــاب إىل هناك:
ــا 9:  ــاِس )لوق ــِدي النَّ ــلَُّم إَِل أَيْ ــْوَف يَُس ــاِن َس ــَن اإلِنَْس »إِنَّ ابْ
44(؛ إِنَّــُه يَْنَبِغــي أَنَّ يََتأَلَّــُم كَِثــرًا، َويُْقَتــُل، َوِف الَْيــْوِم الثَّالِــِث 

ــوُم« )لوقــا 9: 22(. يَُق
ــن إنجيــل لوقــا العديــد مــن القصــص عــاّم فعلــه يســوع وهو مســافر  تضمَّ
ــني  ــن ب ــذه، وم ــه يســوع لتالمي ــاّم قال ــا ع ــا لوق ــق، ويُخرن عــى طــول الطري
ث عنهــا يســوع كان ملكــوت* اللــه )لوقــا 10: 9(. طلــب  األشــياء التــي تحــدَّ
ــن النــاس أن يكونــوا ُمســتعّدين للخدمــة رغــم الخطــر املمكــن أن  يســوع ِم
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يواجهونــه )لوقــا 10: 3(. ويجــب أن ال يُحــاول أبنــاء امللكــوت أن يحصلــوا عــى 
ــه ملســاعدتهم لتســديد إعوازهــم  ــل أن يعتمــدوا عــى الل أشــياء ألنفســهم ب

)لوقــا 10: 16-4(.
كان الكثــرون يتبعــون يســوع، وعلـّـم يســوع تالميــذه أن يكونــوا صادقــني 
ــن  ــم يُك ــه وليــس عــى ثرواتهــم، فل ــوا* عــى الل ــه وأن يتّكل ــاء أمــام الل وأمن

ملكــوت اللــه للمتكريــن بــل للمتواضعــني ومل يُكــن لألغنيــاء بــل للفقــراء.
ث الجــزء األخــر مــن إنجيــل لوقــا عــن األيــام األخــرة التــي قضاهــا  يتحــدَّ
ــرون ســعداء  ــة أورشــليم، وكان الكث ــد ذهــب إىل مدين يســوع عــى األرض، فق
ــا، فقــد كان  ــة مــن النــاس عرفــوا مــن كان يســوع حقًّ ــاك، لكــن قلّ برؤيتــه هن
*« )لوقــا 19: 38(. معظــم النــاس مل يفهمــوا ذلــك  هــو »الَْملِــُك اآلِت ِباْســِم الــرَّبِّ
ــاس مل  ــا ألّن الن ــد كان حزيًن ــيك، فق ــا جعــل يســوع يب ــا 19: 42(، وهــذا م )لوق
ــا، وكان حزيًنــا أيًضــا ألّن اللــه ســيُدينهم ألنهــم مل يتبعــوه. يعرفــوا َمــن هــو حقًّ
ذهــب يســوع إىل الهيــكل* وأخــر النــاس بأشــياء كثــرة، لكــن كلـّـام تكلـّـم 

يســوع كرهــوه أكــر.
ــذه  ــا مــع تالمي ــاول عشــاًء خاّص ــة مــن مــوت يســوع، تن ــام قليل ــل أي قب
وأخرهــم أّن الجنــود ســيلقون القبــض عليــه ويقتلونــه، وقــال أيًضــا إنــه بــدأ 
عهــًدا* جديــًدا مــع كل َمــن يتبعــه، وعندمــا يَســِفك دمــه ســيبدأ هــذا العهــد 
)لوقــا 22: 20(. ســيموت وســيعرف الّنــاس أّن مــا تنبّــأ بــه األنبيــاء قــد تحقــق 

بالفعــل )لوقــا 22: 37(.
يف إحــدى الليــايل، قــّرر أحــد تالميــذه اإلبتعــاد عنــه، وقبــض الجنــود عــى 
ــا، لــذا رضب الجنــود يســوع بالســوط ثــم  يســوع وافــرتى البعــض عليــه كذبً

وضعــوه عــى صليــب*، وبعــد بضــع ســاعات مــات يســوع.
لكــن ذلــك مل يُكــن نهايــة قصــة إنجيــل لوقــا، بــل كانــت هــذه هــي مجــرّد 
البدايــة. فبعــد ثالثــة أيــام، قــام يســوع مــن بني األمــوات وعــاد لرؤيــة تالميذه، 
وأخرهــم أن ال يخافــوا ألنّــه ســيكون دامئًــا معهــم، وأعطاهــم إرســالية، وهــو 

الذهــاب إىل الخليقــة كلهــا والكــرازة للنــاس ببشــارة اإلنجيــل.
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الفصل الثامن واألربعون

قّصة إنجيل يوحنا

ــل«. كان  ــا »األناجي ــق عليه ــي يطل ــا آخــر األســفار الت ــل يوحن ــّد إنجي يَُع
ــا ليســوع،  يوحنــا* أحــد التالميــذ الذيــن اختارهــم يســوع وكان صديًقــا ُمقّربً
وكتــب كلــامت وقصًصــا عــن حياتــه، متاًمــا كــام فعــل متّــى* ومرقــس*، لكــن 
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يوحنــا كتــب بطريقــة مختلفــة حتــى يتمكَّــن النــاس مــن أن يْؤِمُنــوا أَنَّ يَُســوَع 
ُهــَو الَْمِســيُح* ابْــُن اللــِه* )يوحنــا 20: 31(، فقــد أرادهــم أن يتمتّعــوا بالحيــاة 
ــى  ــوا حت ــاس أن يُؤمن ــن الن ــا ِم ــوها، وأراد يوحن ــوع أن يعيش ــي أراد يس الت

ينالــوا الحيــاة األبديــة )يوحنــا 3: 16(.
أورد يوحنــا يف إنجيلــه أمــوًرا كثــرة عــن يســوع، وأخرنــا يوحنــا باألمــور 
التــي فعلهــا يســوع وقالهــا، لكــن يوحنــا أخرنــا َمــن هــو يســوع أيًضــا، وقــال 
إّن يســوع هــو »الَْكلَِمــُة« والكائــن مــع اللــه منــذ األزل قبــل خلــق* العــامل. يف 
ــق أي يشء يف هــذا الوجــود  الواقــع، يســوع هــو َمــن خلــق كّل يشء ومل يُخلَ
مــن دون يســوع. كان يســوع هــو اللــه الظاهــر بيننــا يف الجســد، فقــد أظهــر 
ــاس  ــا كان الن ــم، عندم ــاة بينه ــالل الحي ــن خ ــه ِم ــه وحّق ــة* الل ــاس نعم للن

يــرون يســوع كانــوا يُعاينــون مجــد* اللــه.
ــذا  ــا«، وكان ه ــى »يوحن ــر يُدع ــل آخ ــم رَُج ــا بتقدي ــل يوحن ــدأ إنجي يب
ــا املعمــدان يســوع، قــال:  ــا املعمــدان«. عندمــا رأى يوحن الرجــل هــو »يوحن
ــال  ــا 1: 29(. وق ــِم«! )يوحن ــَة* الَْعالَ ــُع َخِطيَّ ــِذي يَرَْف ــِه الَّ ــُل* الل ــَوَذا َحَم »ُه
م ذبيحــة* للــه.  يوحنــا املعمــدان إّن يســوع ســيكون هــو الحمــل الــذي يُقــدِّ
بــوا  أراد يوحنــا أن يتذكَّــر النــاس مــا قالــه األنبيــاء* بــأّن النــاس لــن يُرحِّ
باملَِســيّا*، وهــذا مــا حــدث مــع يســوع. قــال يوحنــا إّن القــادة يف إرسائيــل* 
مل يُرّحبــوا بيســوع مــع أنّــه جــاء إىل شــعبه، اليهــود*، لكــن الكثــر منهــم 

مل يقبلــوه.
كان الكثــرون ســعداء باإلســتامع إىل يســوع، وكان بعــض هــؤالء ِمــن 
ــم أن  ــل منه ــا املعمــدان يأم ــا كان يوحن ــوا م ــا املعمــدان، وفعل ــاع* يوحن أتب
يفعلــوه، وأصبحــوا تابعــني ليســوع الــذي قــام بالكثــر ِمــن املُعجــزات* وســط 
النــاس حتــى يُســاعدهم أن يعرفــوا أنــه ابــن اللــه، فقــد شــفى رجــاًل مشــلواًل 
ــمك وبعــض  وأطعــم 5 آالف رجــل ماعــدا النســاء واألوالد بعــدد قليــل ِمــن السَّ
الخبــز، ومــىش عــى البحــر. حتــى ذلــك الوقــت قــادة إرسائيــل مل يؤمنــوا بــه 

لكــنَّ أناًســا آخريــن كثريــن آمنــوا، مثــل أهــل الســامرة*.
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أخرنــا يوحنــا أيًضــا عــن أمــوٍر كثــرٍة قالهــا يســوع للنــاس يف الهيــكل*. أكَّد 
ــه أرســله،  ــه جــاء ألّن الل ــه، وقــال لهــم إنّ يســوع أّن رســالته جــاءت مــن الل
ــن هــو،  ــاس عــى معرفــة َم وفعــل يســوع أشــياء أخــرى كثــرة ملســاعدة الن
ــن  فقــد شــفى رجــاًل أعمــى. وعندمــا مــات صديقــه لعــازر أقامــه يســوع ِم
ث عنهــا إشــعياء قبــل ســنوات  املــوت، وهــذه هــي األمــور ذاتهــا التــي تحــدَّ
ــل هــذه  ــه ســيفعل مث ــه ب ــد الل ــذي وع ــص* ال ــال إّن املخلّ ــد ق ــدة، فق عدي

األشــياء، لكــّن النــاس لــن يفهمــوا كّل ذلــك.
ث يوحنــا عــن األســبوع األخــر مــن حيــاة يســوع يف الجــزء األخــر  تحــدَّ
ــة يف ذلــك األســبوع األخــر، وأخــر  مــن إنجيلــه، وقــال يســوع أمــوًرا كثــرة مهمَّ

تالميــذه أن يكونــوا ُمتواضعــني وأعطاهــم وصيــًة جديــدًة:
ــا.  ــْم بَْعًض ــوا بَْعُضكُ ــْم: أَْن تُِحبُّ ــا أُْعِطيكُ ــَدًة أَنَ ــًة َجِدي »َوِصيَّ
ــْم بَْعًضــا. ِبهــَذا  ــوَن أَنُْتــْم أَيًْضــا بَْعُضكُ ــْم أَنَــا تُِحبُّ ــَم أَْحَبْبُتكُ كَ
ــا  ــبٌّ بَْعًض ــْم ُح ــِذي: إِْن كَاَن لَكُ ــْم تَاَِمي ــُع أَنَّكُ ــرُِف الَْجِمي يَْع

ــا 13: 35-34(. ــٍض« )يوحن لَِبْع
ــُدس  ــروح الُق ــال يســوع إّن ال ــُدس*، وق ــّروح الُق أخرهــم يســوع عــن ال
ســيُِعينهم عندمــا يرحــل عنهــم، وصــّى يســوع ِمــن أجــل تالميــذه ولــكّل َمــن 

ســيُؤمن بــه يف املســتقبل )يوحنــا 17(.
ــن  ــو اب ــوع ه ــم أّن يس ــى فَه ــاس ع ــاعدة الن ــه ملس ــا إنجيل ــَب يوحن كَتَ
اللــه الــذي جــاء ليخلّــص شــعبه وليبــدأ ملكوتــه*، ولهــذا الســبب ذهــب إىل 

ــني األمــوات. ــام مــرّة أخــرى مــن ب ــن البــر، وق ــداًل ِم الّصليــب* ومــات ب
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يُعــرَف ِســفر »أعــامل الرســل« بأنــه ســفر تاريخــي، ويــروي قّصــة كيــف 
ــامل  ــرزوا للع ــد ك ــل، فق ــارة اإلنجي ــوع* بش ــوا* بيس ــن آمن ــاس الذي ــر الن ن

ــار عــن يســوع. ــأرسه بالخــر الّس ــم ب القدي

فُر التاريخي السِّ
ِسفُر أعمال الّرسل



البداية
يبدأ ِسفر أعامل الرّسل حيث 
ينتهي إنجيل لوقا، فقد أقام 

الله يسوع* من بني األموات، 
وكان يسوع مع الرجال 

والنساء الذين تبعوه.

أهّم شخصيات الّسفر
بطرس*      إستفانوس*

فيلبس*
شاول/ بولس*

ة األحداث الُمهمَّ
صعود يسوع إىل السامء* )أعامل 1: 11-1(

حلول الّروح الُقُدس* عى التالميذ )أعامل 2: 13-1(
ِعظة بطرس وبداية الكنيسة* )أعامل 2: 47-14(

حديث فيلبس إىل رجل ِمن إفريقيا )أعامل 8: 40-26(
شاول يصبح بولس )أعامل 9: 31-1(

النهاية
ينتهي الّسفر بعد نحو 30 عاًما، 
وكان بولس حينذاك مسجونًا يف 

روما*.
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الفصل التاسص واألربعون

قّصُة ِسفر أعمال الّرسل

ــا* هــو  ــل*. لوق ــث تنتهــي قصــص األناجي ــل حي ــفر أعــامل الرّس ــدأ ِس يب
كاتــب هــذا الســفر وقــد أراد أن يُخــر صديقــه مبــا حــدث بعــد أن قــام يســوع 
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ــاع* يســوع  ــن أتب ــا ع ــل قصًص ــامل الرّس ــفر أع ــروي ِس ــوات. ي ــني األم ــن ب م
ــن بــني األمــوات. ــا لوقــا مــاذا فعلــوا بعــد قيامــة يســوع ِم األّولــني، ويُخرن

ــع  ــى األرض م ــزال ع ــوع ال ي ــا كان يس ــل عندم ــامل الرُّس ــفر أع ــدأ ِس يب
ث إليهــم يســوع عن ملكــوت* الله ثــمَّ صعد إىل الســامء  املؤمنــني*، فقــد تحــدَّ
بعــد وقــٍت قصــرٍ ِمــن قولــه لهــذه األمــور، وبعــد خمســني يــوم مــن صعــود 
ــُدس. يف ذلــك اليــوم، كان الكثــر مــن اليهــود  يســوع، أرســل لهــم الــروح الُق
ــوم الخمســني«*.  ــى »ي ــد يُدع ــال بعي ــم جــاؤوا لإلحتف ــاك حــارضون ألنه هن
عنــد حلــول الــروح الُقــُدس عــى التالميــذ ارتبــك البعــض، ومل يعرفــوا مــا الــذي 
يحــدث، فوقــف بطــرس وكلَّمهــم وأخرهــم عــن الــروح الُقــُدس وعــن يســوع، 
وقــال لهــم إّن يســوع هــو امللــك الــذي وعــد اللــه بــه داود*. وبــدل أن يؤمــن 
النــاس بيســوع، قتلــوه عــى صليــب*. ورسعــان مــا أقــام اللــه يســوع مــن بــني 
األمــوات، واآلن يجــب أن يثــق الجميــع يف يســوع الــذي يقــدر أن يُخلّصهــم 

ِمــن طرقهــم الريــرة*، ويجــب أن يُؤمنــوا* بــه واللــه ســيغفر* لهــم.
قِبــل الكثــرون مــا قالــه بطــرس وآمنــوا بالرب يســوع وأنــه جــاء ليخلّصهم، 
لكــن البعــض مل يُكــن ســعيًدا بذلــك، وحــاول قــادة اليهــود* إيقــاف بطــرس 
ث عــن يســوع بعــد ذلــك، وبــدأوا يُعاملــون املســيحينّي*  وأمــروه أن ال يتحــدَّ
ــّم وضعــوا بطــرس  ــوا بعضهــم، ث ــة ســيئة ووضعوهــم يف الســجن وقتل معامل
ويوحنــا* يف الســجن. ويف وقــت الحــق، قتلــوا رجــاًل إســمه »إســتفانوس«* ألنـّـه 

آمــن وبــّر بالــرّب يســوع.
منــت الكنيســة* برعــٍة كبــرٍة يف البدايــة، وبقــي املســيحيّون يف أورشــليم* 
ــاك  ــيحيني هن ــى املس ــوا ع ــود انقلب ــن اليه ــد ِم ــن العدي ــة، لك ــرتة طويل لف
ــرج  ــذا، خ ــيئة. له ــة س ــم معامل ــدأوا يُعاملونه ــم وب ــا منه ــاطوا غضبً واستش
ــرى املحيطــة،  ــوا إىل املــدن والق ــة وذهب ــن املســيحيني املدين ــر ِم ــرك الكث وت
وهنــاك كــرزوا عــن يســوع فآمــن الكثــرون مــن األمــم ومنــت الكنيســة أكــر.

ــد  ــا، فق ــني يف بدايته ــادة الصالح ــن الق ــد ِم ــة العدي ــه للكنيس ــام الل أق
تحــّدث رجــال مثــل إســتفانوس* )أعــامل 6-8(، وفيلبــس* )أعــامل 8(، وبولس، 
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وبطــرس عــن اللــه، وشــفوا النــاس مثلــام فعــل يســوع، وأقامــوا إنســانا مــن 
ــامل 9: 43-36(. ــوت )أع امل

ــدأ  ــر ب ــك األم ــود لكــن ذل ــوا مــن اليه ــوا بيســوع كان ــن آمن ُمعظــم الذي
يتغــّر، فقــد كــرز املســيحيّون ببشــارة اإلنجيــل عــن يســوع يف أماكــن كثــرة، 
ــوس*  ــه قصــة كرنيلي ــا ب ــا تُخرن ــم، وهــذا م ــن األم ــرون م ــا الكث ــن أيًض وآم

)أعــامل 10: 11-1: 18(.
ى »أنطاكيــة«، وكانــت  انتقــل بعــض املســيحيّني األوائــل إىل مدينــة تســمَّ
الكنيســة هنــاك قويــة، لكــْن كثــرون مل يقبلــوا املســيحيّني، وحــاول ملــك يُدعى 
ــر  ــك انت ــة ذل ــم، ونتيج ــامل 12: 1-25( منعه ــاس«* )أع ــرودس أغريب »ه
ــرزون  ــيحيّون يك ــد كان املس ــر، فق ــن أك ــوع إىل أماك ــن يس ــار ع ــر السَّ الخ

للنــاس عــن يســوع أينــام ذهبــوا.
أحــد أهــّم األشــخاص يف هــذا الّســفر هــو رجــل يُدَعــى »شــاول«، مل يُكــن 
ــم  ــه وتكلَّ ــا بيســوع بــل كان يضطهــد املســيحيني. لكــن يســوع ظهــر ل مؤمًن
معــه. وبعــد ذلــك، آمــن وصــار إســمه »بولــس«، ورسعــان مــا أصبــح بولــس 
ــة  ــالت مختلف ــالث رح ــب يف ث ــة األوىل، وذه ــم القــادة يف الكنيس ــد أه أح
ث الجــزء األخــر ِمــن ِســفر أعــامل الرّســل  ليكــرز للنــاس عــن يســوع، ويتحــدَّ

عــن تلــك الرحــالت.
يتضّمــن ســفر أعــامل الرســل العديــد مــن القصص عــن الكنيســة الجديدة، 
فاألمــور مل تُكــن دامئًــا ســهلة، وكان عــى املســيحيني األّولــني أن يُقــّرروا كيــف 
يعتنــون ببعضهــم البعــض، وكان عليهــم أن يُقــّرروا مــا إذا كان يجــب إطاعــة 
رشيعــة مــوىس* أم ال. لكــن اللــه منحهــم حكمــة، فقــد تجّمعــوا مًعــا للحديــث 

عــن هــذه األمــور الصعبــة، ويف كل مــرّة كان اللــه يُســاعدهم ليجــدوا حلــواًل.
ــفر، َوضــع الجنــود بولــس يف الســجن بعــد اتّهامــه  قُــرب نهايــة السِّ
ــى  ــة تُدع ــس إىل مدين ــلوا بول ــل*، وأرس ــد إرسائي ــم ض ــه يعل ــود أنّ ــن اليه م
ــا. لكــن، حتــى  ــاك أيًض ــّم إىل رومــا*، ووضعــوه يف الســجن هن ــة«* ث »قيرصي
يف الســجن مل يتوقَّــف بولــس عــن الكــرازة بيســوع. ويُخرنــا لوقــا بكثــر مــام 
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قالــه بولــس، وكانــت رســالته هــو أنــه يوجــد خــر ّســار، أن يســوع بــذل نفســه 
عــى الصليــب مــن أجلنــا وأقامــه اللــه مــن بــني األمــوات، وفعــل اللــه ذلــك 
إلظهــار َمــن هــو يســوع، ابــن اللــه*. عندمــا أقــام اللــه يســوع مــن املــوت اتــّم 
عــى وعــده لــداود )2 صموئيــل 7: 12-16(، فقــد كان يســوع هــو امللــك اآليت 

مــن عنــد اللــه الــذي ســيدوم ملكوتــه إىل األبــد.
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رسائل صولس الّرسول

هــذا هــو جــزء »الرســائل«*، وكلمــة »رســائل« تعنــي »خطابــات«. كتــب 
ــف  ــرّاء كي ــر الق ــي تُخ ــائل الت ــدة، هــذه الرس ــد الكنيســة الجدي ــس، قائ بول

ــه ســيفي بوعــوده. ــأّن الل ــه، وتُذكّرهــم ب يجــب أن يعيشــوا كشــعب الل

رسائل بولس الّرسول
رسالة بولس الرسول إلى أهل رومية

رسالة بولس الرسول األولى إلى أهل كورنثوس
رسالة بولس الرسول الثانية إلى أهل كورنثوس

رسالة بولس الرسول إلى أهل غالطية
رسالة بولس الرسول إلى أهل أفسس
رسالة بولس الرسول إلى أهل فيلبي

رسالة بولس الرسول إلى أهل كولوسي
رسالة بولس الرسول األولى إلى أهل تسالونيكي
رسالة بولس الرسول الثانية إلى أهل تسالونيكي

رسالة بولس الرسول األولى إلى تيموثاوس
رسالة بولس الرسول الثانية إلى تيموثاوس

رسالة بولس الرسول إلى تيطس
رسالة بولس الرسول إلى فليمون



البداية
يبدأ الّسفر بتحية إىل 

الكنيسة* التي يف روما*. رمبا 
كتب بولس* هذا بعد نحو 

30 عاًما ِمن قيامة يسوع من 
املوت.

أهّم شخصيات الّسفر
بولس*        إبراهيم*

آدم*
يسوع*

ة األحداث الُمهمَّ
غضُب الله ُمعلَن عى الخِطيَّة* وكل الخطاة )رومية 1: 32-18(

الله أرسل يسوع لخالصنا )رومية 3: 31-21(
ُيكن للناس أن يتّرروا أمام الله باإليان* بيسوع )رومية 4: 5-1: 2(

ينحنا الروح الُقُدس* الحياة ويعيننا )رومية 8: 17-1(
يتمتَّع املؤمنون برجاء* يف املستقبل )رومية 8: 39-28(

النهاية
يُنهي بولس الّسفر بتقديم 

الشكر والتحية لقامئة طويلة ِمن 
الناس.
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رسالُة صولس الرسول إلى أهل رومية
العهد الجديد     رسائل بولس الّرسول

الفصل الخمسون

قّصُة رسالة بولس الرسول إلى أهل رومية

كَتـَـَب بولــس العديــد ِمــن الرســائل ألنـّـه أراد أن يُعلـّـم الكنائــس املزيد عن 
يســوع، وأراد مســاعدتهم عــى معرفــة كيفية الســلوك يف حياتهم كمســيحيني*. 

ورســالة بولــس الرســول إىل أهــل روميــة هــي واحــدة ِمــن تلك الرســائل.
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ــن  ــد* ِم ــد الجدي ــالة يف العه ــرة رس ــي ع ــن اثنت ــر ِم ــس أك ــَب بول كَتَ
الكتــاب املُقــّدس*، وبذلــك يكــون قــد كتــب أكــر مــاّم كتــب أي شــخٍص آخــر 
ــن يف  ــاس املوجودي ــس هــذه الرســالة إىل الن ــب بول ــّدس، وكت ــاب املُق يف الكت
كنيســة رومــا، وبــدأ الرســالة بتحيــة )روميــة 1: 1-7(، وأنهــى الرســالة بشــكر 

ــة 16: 27-1(. ــاس يف هــذه الكنيســة )رومي ــن الن ــد ِم العدي
ــث عــن يشء واحــد وهــو  ــس اســتخدم ُمعظــم الرســالة للحدي لكــن بول
الخــر الّســار عــن يســوع، ومعظــم الّســفر يــدور حــول بشــارة اإلنجيــل*، فقــد 
ــة أن  ــة، وطلــب مــن أهــل رومي ناقــش بولــس رســالة اإلنجيــل وأعطــى أمثل
ــن أهــل  ــد أن يكــون املســيحيّون ِم ــن يري ــٍة يف يســوع، ومل يُك ــروا بجدي يُفّك

روميــة ُمخطئــني بشــأن رســالة اإلنجيــل.
واحــدة ِمــن أهــّم الكلــامت يف هــذا الّســفر هــي »النعمــة*« التــي تعنــي 
أن اللــه يُباركنــا* عندمــا نكــون غــر مســتحّقني لهــذه الركــة*، فاللــه يُحســن 
ــذي  ــا يف الوقــت ال ــه، ويقــرتب مّن ــه غضب ــذي نســتحّق في ــا يف الوقــت ال إلين

ــا. نســتحّق فيــه أن يبتعــد عّن
ــاة*،  ــع ُخط ــل يف أّن الجمي ــة تتمثَّ ــن مشــكلٍة يف البداي ــس ع ث بول تحــدَّ
فــكّل شــخٍص قــد فعــل أشــياء ال تـُـريض اللــه، كــام أننــا كرنــا رشائــع اللــه ومل 
ــان*. وقــد  ــدأوا يعبــدون األوث ــه حتــى إّن البعــض ب نســتمع إىل مــا كان يقول
فشــلنا يف تحقيــق مــا أراده اللــه مّنــا وغضــب اللــه مّنــا بســبب خطايانــا، وكان 
ــل عقــاب خطايانــا، وهــذا العقــاب عــى خطايانــا هــو املــوت. ال بــد أن نتحمَّ

ومل يُكــن باســتطاعتنا أن نفعــل أي يشء لحــل هــذه املشــكلة، وكان هــذا 
ــا، وأعطــى اللــه ملــوىس* النامــوس  ينطبــق عــى جميــع اليهــود* واألمــم أيًض

لليهــود، لكــن هــذا النامــوس مل يســتِطع أن يّررهــم أمــام اللــه.
ــوع  ــه يس ــل ابن ــكلة، وأرس ــذه املش ــّل له ــه أىت بح ــار أّن الل ــر الّس والخ
ــا، فقــد أكمــل يســوع جميــع األمــور التــي تطلبهــا نامــوس  املســيح* لخالصن
مــوىس، وهــو مل يُخطــئ أبــدا بــل أرىض اللــه بــكّل طريقــة ممكنة، ومل يســتحق 

أن يُعاقــب ِمــن اللــه.
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لكــن يســوع قِبــل أن يأخــذ مكاننــا، وعاقــب اللــه يســوع بــداًل مّنــا وحمــل 
ــح نحــن أحــراًرا،  ــى نُصب ــال العقــاب حت ــا، ون ــا* وعارن ــا وذنبن يســوع خِطيَّتن
وتلّقــى غضــب اللــه عّنــا حتــى نكــون نحــن يف ســالم* مــع اللــه، وهــذه هــي 
بشــارة اإلنجيــل وهــذا هــو الخــر الّســار الــذي أراد بولــس مــن أهــل روميــة 

أن يفهمــوه.
ــن*، فالشــخص  ــن يؤم ــكل َم ــاح ل ــس إن هــذا الخــر الســار ُمت ــال بول ق
الــذي يريــد أن يتــّرر أمــام اللــه يجــب أن يُؤمــن أن يســوع هــو الــذي أرســله 
ــني  ــن ب ــام م ــب* وق ــبة الّصلي ــى خش ــات ع ــه م ــاة، وأنّ ــالص الخط ــه لخ الل
األمــوات، ثــّم يجــب أن يثــق يف خــالص يســوع واإليــان أنّــه الرجــاء الوحيــد.

ــه يغفــر*  ــا نؤمــن، فالل ــرة عندم ــواٍح كث ــا يف ن ــه يباركن ــس إّن الل ــال بول ق
لنــا ويجعلنــا ُمترريــن بالنعمــة أمامــه ثــم يجعلنــا جــزًءا ِمــن أهــل بيتــه، فقــد 
تبّنانــا كأوالده األعــزاء وقّدســنا* وغــرَّ قلوبنــا، وغــرَّ الطريقــة التــي نُفّكــر بهــا 
والطريقــة التــي نســلك بهــا، وهــو يفعــل هــذا بإعطائنــا الــروح الُقــُدس، واللــه 
ــة،  ــنا* كامل ــادنا ونفوس ــتكون أجس ــذا س ــام، وهك ــن األي ــوم م ــيُكّملنا يف ي س
وســيفعل ذلــك مــن أجلنــا يف اليــوم الــذي يقيــم فيــه جميــع األحيــاء مــن املوت.

أجــاب بولــس عــن ســؤالني كبريــن يف الجــزء األخــر مــن هــذه الرســالة؛ 
ــم*  ــأن يعطــي إلبراهي ــه ب ــدور حــول اليهــود، فقــد وعــد الل الســؤال األول ي
ــل  ــد. ه ــدوم إىل األب ــا* ي ــداود* ملكوتً ــي ل ــأن يعط ــد ب ــا، ووع ــعبًا وأرًض ش
ســيحفظ اللــه هــذه الوعــود؟ قــال بولــس إّن اللــه يريــد أن يفــي بوعــوده إىل 
إرسائيــل*. ويف يــوم مــن األيــام، يف املســتقبل، ســيأيت جميــع اليهــود إىل املســيح 

ــة 11: 32-12(. ــه )رومي ــون ب وســيعرفونه ويؤمن
ــي نســلك  ــة الت ــل الطريق ــرِّ اإلنجي ــف يُغ ــس ســؤاال آخــر: كي ــاول بول تن
ــن بالخــر  ــوم ونحــن نُؤم ــا كّل ي ــف يجــب أن نســلك يف حياتن ــا اآلن؟ كي به
الّســار؟ أجــاب بولــس عــن هــذا الســؤال يف األصحاحــات األربعــة األخــرة ِمــن 
رســالته إىل أهــل روميــة، وقــال إّن اللــه أظهــر لنــا رحمــة* فقــد أرســل يســوع 
ــا )روميــة 12: 21-9(. ــا، لذلــك يجــب أن نُظهــر الرحمــة للنــاس أيًض ليُخلّصن



البداية
بدأ بولس* الّسفر بتحيٍّة 

وتحذير.
أهّم شخصيات الّسفر

بولس*
أبلّوس*

ة األحداث الُمهمَّ
ينبغي أن ال تنقسم الكنيسة* )1 كورنثوس 3(

ينبغي أن ال تقبل الكنيسة الخِطيَّة* )1 كورنثوس 5(
السلوك مبا يليق عى مائدة الرّب* )1 كورنثوس 11: 34-17(

ما هي املوهبة األعظم؟ )1 كورنثوس 13(
ال تنسوا اإلنجيل )1 كورنثوس 15(

النهاية
أنهى بولس الّسفر بتحذيٍر 

وتحيّة.
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رسالُة صولس الرسول األولى إلى أهل كورنثوس
العهد الجديد     رسائل بولس الّرسول

الفصل الحادي والخمسون

قّصُة رسالة بولس الرسول األولى إلى أهل كورنثوس

ا،  عنــد كتابــة بولــس الرســول هــذه الرســالة يبــدو أنـّـه مل يُكــن ســعيًدا جدًّ
فقــد كتــب إىل أنــاٍس يف مدينــة تُدعــى »كورنثــوس«* تقــع يف اليونــان، وعــرف 
ــوس  ــة كورنث ــس يف مدين ــاش بول ــع، ع ــًدا. يف الواق ــاس جي ــس هــؤالء الن بول
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عــدة أشــهر، وبينــام كان يعيــش هنــاك كانــت الكنيســة يف كورنثــوس بصحــة 
جيــدة وقويــة.

لكنهــا اآلن مل تُعــد قويــة. أخــر رجــل ِمــن مدينــة كورنثــوس بولــس عــن 
العديــد مــن املشــاكل املوجــودة يف الكنيســة هنــاك، ولهــذا كتــب بولــس هــذه 

الرســالة إىل القــادة ملســاعدتهم.
ــون  ــوا يتجادل ــد كان ــرام، فق ــا ي ــى م ــوس ع ــة كورنث ــل كنيس ــن أه مل يُك
مــع بعضهــم البعــض وكان البعــض منهــم يفعلــون أشــياء ال تـُـريض اللــه، لهــذا 
ــكاب  ــوا عــن ارت ــد أرادهــم أن يتوقّف ــة، فق ــة للغاي ــس رســالة قوي ــب بول كت
هــذه األخطــاء، وأخرهــم أن يســلكوا يف حياتهــم حســبام تعلَّمــوه ِمــن اللــه.

اعتقــَد البعــض يف الكنيســة بأنهــم حكــامء للغايــة، وتجادلــوا أحيانـًـا يف مــا 
بينهــم عــن َمــن كان األكــر حكمــة، وأخرهــم بولــس أّن الحكمــة التــي لــدى 
النــاس تعتــر جهــاًل عنــد مقارنتهــا بالحكمــة التــي ِمــن عنــد اللــه ألّن يســوع* 
ــا، لذلــك يجــب عــى أهــل كورنثــوس اإلســتامع إىل مــا  هــو الــرّب الحكيــم حقًّ
قالــه اللــه، وعليهــم التوقـّـف عــن املجادلــة حــول األشــياء غــر املُهّمــة، عليهــم 

الســلوك بحكمــٍة عندمــا يعرفــون مــا يريــد اللــه أن يعلّمهــم إيَّــاه.
ث بولــس عــن الوحــدة يف هــذه الرســالة )1 كورنثــوس 1: 4-10: 21(،  يتحــدَّ
فقــد أراد أن يتعــاون املســيحيون يف هــذه الكنيســة مــع بعضهــم البعــض، فــال 
ينبغــي عليهــم أن يغضبــوا ِمــن بعضهــم البعــض أو يتجادلــوا يف مــا بينهــم، بــل 
يجــب أن يهتّمــوا ببعضهــم البعــض ويُســاعدوا بعضهــم البعــض، ويجــب عليهم 
إظهــار اإلحــرتام لبعضهــم البعــض وبنــاء بعضهــم البعــض، وقــد عــرف بولــس 
ــا باألمــر الّســهل لهــم لكــن اللــه سيُســاعدهم، وقــال  أّن هــذا لــن يكــون دامئً
إنـّـه يقــّدر العمــل الــذي قامــوا بــه ِمــن أجلــه )1 كورنثــوس 15: 58(. وذكّرهــم 
أن اللــه يالحــظ كيــف يعتنــون ببعضهــم البعــض، وعنــد عــودة يســوع ثانيــًة 

إىل األرض ســيتذكّر ذلــك )1 كورنثــوس 15( وســيُكافئهم عــى عملهــم.
ــم  ــس إليه ــَب بول ــك كَتَ ــاكل، لذل ــدة مش ــوس ع ــة كورنث ــت يف كنيس كان
ــة أن  ــن الكنيس ــد ِم ــه يري ــم أّن الل ــا ، وذكّره ــى حلّه ــاعدهم ع ــى يُس حت
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ــم )1  ــّن وزوجاته ــاء ألزواجه ــوا أوفي ــم أن يكون ــة*، وأراد منه س ــون ُمقدَّ تك
ــن وأن ال يســتخدموا أجســادهم يف  ــوا طاهري ــم أن يكون ــوس 7(، وحثّه كورنث
ــة )1 كورنثــوس 5-6(. أخــر بولــس القــادة يف هــذه الكنيســة أن  فعــل الخِطيّ
يُســاعدوا النــاس عــى تذكُّــر ذلــك، وعليهــم تأديــب النــاس إذا رفضــوا طاعــة 
اللــه بهــذه الطريقــة، وعــى الكنيســة أيًضــا أن تدعــو النــاس إىل التوبــة* عنــد 

ــة. ســلوكهم بطــرق تســودها الخِطيَّ
كان الكثــرون يف مدينــة كورنثــوس يتعبَّــدون إىل آلهــة باطلــة ويصلُّــون 
إىل وثــٍن* مــن األوثــان املوجــودة هنــاك، لكــن مل يُعــد املؤمنون يف الكنيســة 
ــا مــا  ــوا يعرفــون دامئً ــك لكنهــم مل يكون ــٍن بعــد ذل يســجدون أمــام أي وث
ــن  ــف ُيك ــا كي ــوا دامئً ــة، ومل يعرف ــالكهم القدي ــال مس ــه حي ــم فعل عليه
اتّخــاذ خيــارات جيــدة فقــد أرادوا أن يفعلــوا أشــياء ِمــن شــأنها أن تســاعد 
ــا هــو  ــوا م ــان مل يعرف ــاع يســوع، لكــن يف بعــض األحي ــن عــى اتّب اآلخري
األفضــل لفعــل ذلــك. لهــذا حــاول بولــس مســاعدتهم وأوضــح لهــم كيــف 
يُفّكــرون يف مــا عليهــم فعلــه. وكان ِمــن املهــّم مســاعدة اآلخريــن يف 
الكنيســة عــى الّنمــو، وأن ال يفعــل شــعب اللــه األمــور التــي تجعــل النــاس 
ــار اإلحــرتام لبعضهــم  ــا إظه ــة، وكان ينبغــي عليهــم دامئً تســقط يف الخِطيّ

ــوس 10: 33-14(. ــض )1 كورنث البع
قــال بولــس إّن الكنيســة تُشــبه الجســد، وكل إنســان يختلــف عــن اآلخرين، 
فلــكّل فــرٍد دور يُؤّديــه، ويُعــد كل فــرٍد منهــم ُمهــامًّ ألّن الــروح الُقُدس* يســاعد 
كل شــخص يف الكنيســة، ويســاعد الكنيســة عــى عمــل مــا أعطــاه اللــه لهــم، 

ويســاعد النــاس عــى خدمــة بعضهــم البعــض )1 كورنثــوس 14-12(.
لكــن كانــت يف الكنيســة مشــكلة أخــرى فقــد قــال البعــض إّن يســوع مل 
ــه  ــًة بعــد موت ــه ال يكــن ألي أحــٍد أن يقــوم ثاني ــه وإن ــًة بعــد موت ــم ثاني يُق
ولــن يخــرج الجســد مــن القــر حيًّــا أبــًدا، لذلــك كتــب بولــس لتذكــر الكنيســة 
ــوع  ــام يس ــد ق ــوع، فق ــن يس ــار ع ــر الّس ــو الخ ــذا ه ــّي وه ــوع ح ــأن يس ب
مــن املــوت يف جســد حقيقــي. ويف يــوٍم مــا ســيقيم اللــه الجميــع ثانيــًة بعــد 
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موتهــم وســيأيت يســوع إىل األرض وســيجمع كل شــعبه ليحيــوا معــه إىل األبــد، 
وحينئــٍذ ســيُدين* اللــه النــاس الذيــن مل يؤمنــوا بيســوع.

ــا يجــب  ــى يكــون للكنيســة رجــاء* ألنّه ــَب بولــس هــذه الرســالة حت كَتَ
أن تتخلّــص ِمــن أي خــوٍف مــن املــوت، ويكنهــا أن تطيــع اللــه حتــى عندمــا 
يكــون ذلــك صعبًــا ألّن يســوع حــي ويعتنــي بهــا، ويــرى جيــًدا كيــف تخدمــه. 
ــوم ســيبدأ  ــك الي ــا، ويف ذل ــأة عمله ــرى ملكاف ــرّة أخ ــيأيت م ــا س ــوٍم م ويف ي

ــد. ــدًة تــدوم إىل األب ــاًة جدي املؤمنــون حي
ــَن،  ــْرَ ُمَتَزْعِزِع ــِخَن، َغ ــوا َراِس ــاَء، كُونُ ــَوِت األَِحبَّ ــا إِْخ »إًِذا يَ
ــَس  ــْم لَْي ــَن أَنَّ تََعَبكُ ــٍن، َعالِِم ــرَّبِّ كُلَّ ِح ــِل ال ــَن ِف َعَم ُمكِْرِي

« )1 كورنثــوس 15: 58(. بَاِطــًا ِف الــرَّبِّ



البداية
بولس يشكر الله عى أنّه 

»إِلُه كُلِّ تَْعِزيٍَة«، وكتب 
هذه الرسالة الثانية إىل أهل 
كورنثوس بعد عاٍم واحد ِمن 

كتابته رسالته األوىل إليهم.

أهّم شخصيات الّسفر
بولس*

تيطس*

ة األحداث الُمهمَّ
الله هو إِلُه كُلِّ تَْعِزيٍَة )2 كورنثوس 1: 12-1(
لََنا هَذا الَْكْنُز يِف أََواٍن َخزَِفيٍَّة )2 كورنثوس 4(

النعمة* املُعطاة بغنى ِمن الله )2 كورنثوس 9-8(
بولس ينزل يف سلٍة من نافذة عى السور )2 كورنثوس 11: 33-16(

تلّقى بولس رؤيا*، شوكة يف الجسد )2 كورنثوس 12(

النهاية
أنهى بولس الرسالة بتحذيٍر 

وبتحيّة.
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الفصل الثاني والخمسون

قّصُة رسالة بولس الرسول الثانية إلى أهل كورنثوس

كَتَــَب بولــس رســالة كورنثــوس الثانيــة إىل أهــل كنيســة كورنثــوس*، 
وكتــب بولــس عــن بعــض األمــور التــي ذَكَرهــا يف رســالته األوىل لهــم، واألمــور 
ــل أصبحــت أفضــل، لكــن يف  ــن قب ــا ِم ــت الكنيســة تفعله ــي كان الســيئة الت
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ذلــك الحــني واجهــت الكنيســة مشــكلة جديــدة، فقــد ظهــر بعــض املُعلّمــني 
الكذبــة، وتحــّدث بعــض هــؤالء املُعلّمــني ضــد بولــس الرســول، وقالــوا إنــه مل 
ــا ليســوع )2 كورنثــوس  ث بــكالم اللــه وإنــه ليــس رســواًل* حقيقيًّ يُكــن يتحــدَّ

ث عــن هــذا األمــر. 11: 1-15(، لذلــك كتــب بولــس هــذه الرســالة ليتحــدَّ
كتــب بولــس كالمــا صعبــا يف هــذه الرســالة، لكــن رســالته كانــت مليئــًة 
أيًضــا بكلــامت املحبّــة، فقــد أحــّب بولــس اللــه وأحــّب أيًضــا أهــل كورنثــوس، 
لذلــك كتــب ملســاعدتهم ومل يُكــن يريــد أن يخدعهــم أولئــك املُعلّمــون 
ا ألن البعــض مل يثقــوا* بــه. ويتحــّدث يف جــزء مــن  الكذبــة، وكان حزيًنــا جــدًّ
رســالته عــن مــدى حزنــه كــام تذكـُـر أجــزاء أخــرى أمــورا صعبــة عــن املُعلّمــني 
الكذبــة. لكنــه كان حريًصــا يف كالمــه وأرادهــم أن يفهمــوا الخــر الّســار عــن 

اإلنجيل*كــام أرادهــم أن يعرفــوا بأنــه يهتــّم بهــم، فقــال لهــم:
»َفإِنََّنــا لَْســَنا نَكـْـِرُز* ِبأَنُْفِســَنا، بَــْل ِبالَْمِســيحِ يَُســوَع َربًّــا*، َولِكْن 

ِبأَنُْفِســَنا َعِبيــًدا لَكـُـْم ِمــْن أَْجِل يَُســوَع.« )2 كورنثــوس 4: 5(
ــد  ــم فق ــن أجله ــاٍد م ــم عمــل باجته ــروا ك ــس أن يتذكَّ ــم بول ــب منه طل
ــم نســوا كل هــذا. ــن مســاعدتهم لكّنه ــن م ــى يتمكَّ ــرات حت ــدة م ــاىن ع ع

ــم أن  ــب منه ــي طل ــياء الت ــض األش ــوا بع ــم فعل ــعيًدا ألنّه ــس س كان بول
يفعلوهــا يف رســالته األوىل، ومنهــا طلبــه أن يُســاعدوا أحــد األشــخاص ليتوقـّـف 
عــن ارتــكاب الــر، وتوقَّــف الرجــل بالفعــل عــن فعــل هــذه األشــياء، لكــن 
ــس أن  ــم بول ــب منه ــم، فطل ــه إليه ــوا بعودت ــه ومل يُرّحب ــروا ل ــاس مل يغف الن

يكونــوا رحــامء بــه.
عــاىن بولــس مــرّات عديــدة يف محاولتــه ملســاعدة أهــل كورنثــوس، فقــد 
ــه  ــه ألنّ ــن يطلــب منهــم أن يشــفقوا علي ــروا هــذا ومل يُك أراد منهــم أن يتذكّ
ــه  ــه، كان الل ــى يف معانات ــور. وحت ــام األم ــد وزم ــده مقالي ــه بي ــم أّن الل يعل
ــن  ــار ع ــر الس ــم بالخ ــرز له ــذي ك ــخص ال ــو الش ــس ه ــتخدمه. كان بول يس
يســوع، وقــد اســتخدم اللــه بولــس ليباركهــم*، وإذا تذكّــروا ذلــك لــن يشــّكوا 

فيــه بعــد ذلــك.
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كان بولــس حزيًنــا ألّن البعــض منهــم نـَـِي مــا يُعلنــه الخــر الســار الــذي 
ــوا تفريــق النــاس عــن بعضهــم  ــا، واملُعلّمــون الكذبــة حاول جمــع النــاس مًع
ــوا  ــني مل يكون ــؤالء املُعلِّم ــوس أّن ه ــل كورنث ــاًل أله ــذا دلي ــض، وكان ه البع

ــون الحــق. يقول
أراد بولــس منهــم أيًضــا أن يتذكَّــروا عهــد* اللــه الجديــد )2 كورنثــوس 3: 
م لهــم وعــًدا جديــًدا وعهــًدا جديــًدا، وأخرهــم  1-11(. عندمــا جــاء يســوع قــدَّ
ــد  ــذا العه ــم، وكان ه ــا كان معه ــدة عندم ــود الجدي ــذه الوع ــن ه ــس ع بول
الجديــد وعــًدا بتغيــر قلوبهــم، فقــد كان وعــًدا مبنحهــم حيــاة جديــدة وأنّهــم 
ســيحيون مــرّة أخــرى بعــد انتهــاء هــذه الحيــاة، وكان وعــًدا بتغيرهــم ِمــن 

الداخــل وجعلهــم أشــبه بيســوع.
ســاعدت هــذه الوعــود بولــس أن ال يحــزن فقــد كان يعلــم أنــه ضعيــف، 
لكــن رســالة اللــه مل تُكــن ضعيفــة ألّن اللــه اختــاره أن يحمــل تلــك الرســالة 
ــن الخــزف )2 كورنثــوس 4: 7-18(، لكــن  ــاء مصنــوع ِم ــه كان مثــل إن مــع أنّ

الرســالة التــي كان يحملهــا كانــت هبــة عظيمــة ِمــن اللــه.
ــن  ث ع ــد تحــدَّ ــا يف بعــض أجــزاء هــذه الرســالة، فق ــس حزيًن ــدو بول يب
ث كيــف أن أجســادنا تُشــبه منــزاًل  املشــاكل التــي تجلبهــا هــذه الحيــاة، وتحــدَّ
قديًــا متهالــًكا، وروى العديــد مــن القصــص حــول مقــدار مــا عــاىن منــه، لكــن 
يف كل هــذه األمــور مل يفقــد بولــس رجــاءه*، فقــد كان يعلــم أّن اللــه أعطــاه 
رســالة ســالم*، وكان يعلــم أّن اللــه يســتخدم هــذه الرســالة إلعــادة النــاس إىل 

اللــه، وكان يعــرف أن اللــه ســيفي بوعــوده.
كان لــدى بولــس رجــاء أيًضــا ألنـّـه آمــن* أّن أهــل كورنثــوس سيســتمعون 
إليــه ويبتعــدون عــن املُعلّمــني الكذبــة ويســلكون حســب مــا أخرهــم بولــس.
ِمــن الصعــب فَهــم بعــض أجــزاء ِمــن هــذه الرســالة ألّن بعضهــا شــخي 
ث عــن  ا، فقــد أخرنــا بولــس بأشــياء كثــرة عــن حياتــه الخاّصــة، وتحــدَّ جــدًّ
ــف كان  ــن كي ــوس 1: 8-11(، وع ــا )2 كورنث ــرَّض له ــي تع ــه واآلالم الت ُمعانات
ــا وعــام منحــه الرجــاء. وبــنيَّ  ث عــام جعلــه حزيًن شــعوره تجــاه ذلــك وتحــدَّ
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لنــا بولــس أنــه قــد يكــون ِمــن الصعــب اتّبــاع اللــه، لكــن اللــه وعــد أن يبــارك 
أولئــك الذيــن تبعــوه، ولــن يســتمر الضيــق هنــا إال لفــرتة وجيــزة، لكــن بركات 

اللــه ســتدوم إىل األبــد.



البداية
ذكّر بولس أهل غالطية* بأنه 

واحد ِمن الرُُّسل.
أهّم شخصيات الّسفر

بولس*     إبراهيم*
سارة* 
هاجر*

ة األحداث الُمهمَّ
أخبار غر سارّة تتمثَّل يف »إِنِْجيل* آَخر« )غالطية 1: 10-6(

بولس يروي قصته )غالطية 1: 2-11: 21(
نحن أبناء الله باإليان* )غالطية 3: 4-26: 7(

اسلكوا بالروح )غالطية 5: 26-16(
ساِعدوا َمن يقع يف زلّة )غالطية 6: 5-1(

النهاية
أنهى بولس الرسالة بركة*.
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رسالُة صولس الرسول إلى أهل غالطية
العهد الجديد     رسائل بولس الّرسول

الفصل الثالث واألربعون

قّصُة رسالة بولس الرسول إلى أهل غالطية

كَتـَـَب بولــس هــذه الرســالة إىل مجموعــٍة ِمــن النــاس اتّبعــوا يســوع وكانوا 
ــة  ــك املنطق ــد زار تل ــس ق ــة«*. كان بول ــى »غالطي ــكان يُدع ــون يف م يعيش
ــا  ــاس عــن يســوع*، وعندم ــاك ليكــرز للن ــه، وذهــب إىل هن يف إحــدى رحالت
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أخرهــم عــن يســوع، آمــن* كثــرون منهــم بــه. معظــم أتبــاع يســوع األوائــل 
كانــوا ِمــن اليهــود*، لكــن بــدأ الكثــر ِمــن األمــم أيًضــا يف اتّبــاع يســوع، وبعــد 
أن تــرك بولــس غالطيــة ظهــر بعــض املُعلِّمــني الكذبــة، وكانــوا يعتقــدون بــأّن 
املســيحيّني الجــدد يجــب أن ال يُؤمنــوا بيســوع فحســب، بــل أْن يتهــوَّدوا أيًضا، 
ــاع  لــذا حاولــوا تعليــم النــاس هــذه األمــور، وقالــوا إن النــاس بحاجــة إىل اتّب
عــادات اليهــود، وبحاجــٍة أيًضــا إىل اتبــاع النامــوس الــذي أعطــاه اللــه لليهــود، 
وإذا مل يفعلــوا هــذه األمــور لــن يقبلهــم اللــه ولــن يكونــوا أبــراًرا أمــام اللــه.

ــذي  ــة، وهــذا هــو الســبب ال ــني الكذب ــك املُعلِّم ــن أولئ ــس ع ســمع بول
دفعــه أن يكتــب هــذه الرســالة، فقــد أراد أن يُبــنيِّ إىل أهــل غالطيــة أّن هــؤالء 
ــة يف  ــل غالطي ــر أه ــأ، ويُخ ــوه كان خط ــا قال ــه، وم ــن الل ــوا ِم ــني ليس املُعلِّم

ــون ُمخطئــني. معظــم الرســالة غــن ســبب أن هــؤالء املُعلّم
بــدأ بولــس حديثــه بِذكــر بعــض األمــور الصعبــة للغايــة، فقــد أشــار إىل أّن 
هــؤالء املُعلِّمــني الجــدد مل يُســاعدوهم عــى معرفــة اإلنجيــل أفضــل معرفــة، 
وبــداًل مــن ذلــك تســبَّبوا يف ابتعادهــم عــن اإلنجيــل، وهــؤالء الذيــن يعلّمــون 
ــم  ــن آرائه ــّروا م ــة* إذا مل يُغ ــت اللعن ــيقعون تح ــدة س ــكار الجدي ــذه األف ه
)غالطيــة 1: 9(. فــام قالــوه ليــس مــن عنــد اللــه، وال أحــد ُيكنــه تريــر نفســه 
أمــام اللــه بطاعتــه للنامــوس. أعطــى اللــه النامــوس لليهــود ِمن أجــل حاميتهم، 
فقــد أرادهــم اللــه أن يســتمعوا إليــه ويُطيعــوه، وعندمــا فعلــوا ذلــك أعطاهــم 
ــوس  ــوا هــذا النام ــا مل يُطيع ــم، لكــن عندم ــن أعدائه ــا وحامهــم ِم ــه أرًض الل
ــًدا عــن األرض، فالنامــوس مل يُغّرهــم  ــدوا أرضهــم وســباهم أعداؤهــم بعي فََق
مــن الداخــل بــل أظهــر لهــم كيــف يســلكون، لكنهــم مل يتمّكنــوا مــن تنفيــذ 
كل النامــوس الــذي أعطــاه اللــه لهــم، ومل يســتِطع النامــوس أن يُحّررهــم ِمــن 

خِطيَّتهــم* بــل أخرهــم مبــا هــو صــواب ومــا هــو خطــأ.
الطريقــة الوحيــدة التــي ُيكــن أن يُســاعد بهــا النامــوس النــاس هــي إذا 
حفظــوه بالكامــل يف كل لحظــٍة مــن حياتهــم، وأن ال يفشــلوا مطلًقــا يف طاعته، 

وعندمــا فشــلوا يف حفــظ النامــوس بالكامــل صــاروا تحــت لعنــة النامــوس.
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هــذا هــو الســبب الــذي جعــل ِقّصــة يســوع خــرًا ســارًّا للجميــع، فقــد 
أرســل اللــه ابنــه، مولــوًدا تحــت النامــوس، وجــاء ليخلـّـص النــاس الذيــن ُهــم 
ــه  ــالل حفظ ــن خ ــك م ــل ذل ــة 3: 13(، وفع ــوس )غالطي ــة النام ــت لعن تح
ــا عــى  ــوس ووضعه ــة النام ــم أخــذ لعن ــٍة، ث ــٍة ممكن ــكل طريق ــوس ب للنام
ــا عقــاب  نفســه، ومــات عــى خشــبة الصليــب*، ومــات يســوع ليحمــل عنَّ
كّل األمــور الريــرة التــي فعلناهــا، وكل الذيــن آمنــوا بــه مل يعــودوا تحــت 
ــن النامــوس وأحــراًرا يف اتّباعهــم  ــة النامــوس، بــل صــاروا أحــراًرا اآلن ِم لعن

طريــق يســوع.
ــذي أعطــاه  ــن تبعــوا يســوع مبقتــى النامــوس ال ــاس الذي مل يســلك الن
ــذا  ــد كان ه ــه، فق ــر يتَّبعون ــوس« آخ ــم »نام ــن كان لديه ــود، لك ــه لليه الل
النامــوس هــو »نَاُمــوَس الَْمِســيِح*« )غالطيــة 6: 2(، وســيقودهم الــروح 
ــة القريــب )غالطيــة 5: 13-15( ألنَّهــم صــاروا اآلن أحــراًرا  الُقــُدس* إىل محبَّ
ومل يعــودوا عبيــًدا للشــهوات التــي تســبَّبت يف ارتكابهــم للخِطيَّــة، بــل ُيكنهم 
ــف )ضبــط النَّْفــس(. دعــا بولــس هــذه  اآلن التمتُّــع باملحبَّــة واللطــف والتعفُّ
ــو يف  ــدة تنم ــور الجيِّ ــُدس هــذه األم ــروح الُق ــل ال ــروح. وجع ــر ال ــور مث األم
النــاس الذيــن تبعــوا يســوع )غالطيــة 5: 22-24(، وكانــت هــذه هــي الحيــاة 
ــع مــن  ــاة التــي تنب ــدة التــي أعطاهــا لهــم يســوع، وهــذه هــي الحي الجدي

يســوع الــذي يحيــا فيهــم.
ــوا  ــد آمن ــان، فق ــوا باإلي ــن عاش ــاس الذي ــت للن ــور حدث ــذه األم كّل ه
بيســوع وآمنــوا أّن مــا قالــه يســوع كان حقيقيًّــا وآمنــوا أّن يســوع ســيفي بــكّل 
وعــوده لهــم وآمنــوا أن مــا فعلــه يســوع ِمــن أجلهــم عــى خشــبة الصليــب 

ــا. كان كافيً
ــه  ــن عــى أهــل غالطيــة أن يُصبحــوا يهــوًدا ليتــرروا أمــام اللــه ألنّ مل يُك
ــة 4:  ــه )غالطي ــت الل ــن بي ــزًءا ِم ــرب يســوع ســيصبحون ُج ــم بال ــد إيانه عن

ــه. ــات لل ــاء وبن ــل أصبحــوا أبن ــًدا للنامــوس ب ــايل مل يعــودوا عبي 4-7(، وبالت



البداية
كَتََب بولس* هذه الرسالة بعد 
نحو 30 عاًما ِمن حياة يسوع* 

عى األرض، وبدأها بتحيّة.
أهّم شخصيات الّسفر

بولس
األمم*

ة األحداث الُمهمَّ
التسبيح* لآلب واإلبن والروح الُقُدس* )أفسس 1: 14-3(

كُّنا أمواتًا لكننا رصنا اآلن أحياء )أفسس 2: 10-1(
اليهود* واألمم واحٌد يف يسوع )أفسس 2: 3-19: 13(

بولس يُعلّم الزوجات واألزواج )أفسس 5: 32-22(
اثْبتُوا وقاوموا إبليس )أفسس 6: 20-10(

النهاية
طلب بولس ِمن الناس أن يصلّوا 

ِمن أجله حتى يُساعده الله يف 
كرازته وإعالن الخر الّسار عن 

يسوع للمزيد من الناس.
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العهد الجديد     رسائل بولس الّرسول

الفصل الراصص والخمسون

قّصُة رسالة بولس الرسول إلى أهل أفسس

ــد  ــالة إىل الكنيســة* املوجــودة يف أفســس*، فق ــذه الرس ــس ه ــَب بول كَتَ
عــاش بولــس مــن قبــل يف تلــك املدينــة، وكان يعــرف الكثريــن هنــاك وكتــب 

ــة اتّبــاع يســوع. لهــم هــذه الرســالة ليُخرهــم باملزيــد عــن كيفيّ
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بــدأ بولــس الرســالة بتحيــٍة لهــم، ثــّم طلــب ِمــن أهــل أفســس أن يُفّكــروا 
يف خطــة اللــه العظيمــة التــي مل تبــدأ مبجــيء يســوع وال آدم*، بــل بــدأت قبــل 
أن يخلــق* اللــه العــامل )أفســس 1: 4(. كانــت خطتــه تتمثـّـل يف اختيــار شــعب 
لنفســه ومنــح اللــه هــذا الشــعب العديــد مــن الــركات* الســاموية*، وأخــر 
بولــس أتبــاع يســوع أّن كل هــذه الــركات لهــم، وكانــت تلــك الــركات لهــم 

ألّن يســوع كان يتلــك هــذه الــركات )أفســس 1: 14-6(.
كانــت خطــة اللــه كبــرة لدرجــة أنّهــا شــملت كل الســاموات واألرض. ويف 
ــرصّف يســوع وُحكمــه، وكّل  ــه كل يشء تحــت ت ــام ســيضع الل ــن األي ــوم م ي
النــاس وكل األشــياء ســتكون ِملـْـك يســوع الــذي سيُشــارك كل يشء مــع شــعبه، 
وهــذا الشــعب هــو الــذي بــذل يســوع حياتــه مــن أجلهــم وهــم املدعــّوون 
ليكونــوا خاّصتــه، أي الكنيســة*. ويف يــوم مــن األيــام سيُشــارك يســوع جميــع 
بــركات الســامء معهــم ألنــه بــدأ بالفعــل يف منحهــم هــذه الــركات، ويكنهــم 
ــد ِمــن أنهــم ســيحصلون عــى مــا وعدهــم اللــه بــه، فقــد عرفــوا ذلــك  التأكّ

ألّن يســوع منحهــم بالفعــل الــروح الُقــُدس )أفســس 1: 13(.
ــم كان يســوع  ــوا ك ــى يفهم ــم حت ــن أجله ــه صــّى م ــس أنّ أخرهــم بول
ــة،  ــه العظيم ــة الل ــة خط ــى رؤي ــاعدتهم ع ــه مس ــن الل ــب ِم ــاًم، وطل عظي
ــة أنهــم جــزء مــن هــذه الخطــة،  ــه أن يُســاعدهم عــى رؤي ــن الل وطلــب ِم

ــن تفشــل. ــه ل ــة الل وخط
أخرهــم بولــس بأشــياء كثــرة يحتاجــون إىل معرفتهــا، فقــد كانــوا بحاجــٍة 
ــب بهــم بفضــل نعمتــه*، فقــد كانــوا يســتحّقون غضــب  إىل تذكـّـر أّن اللــه يرحُّ
اللــه ألنّهــم مل يحبّــوا اللــه ومل يطيعــوه، لكــن يســوع بــذل حياتــه مــن أجلهــم، 

لذلــك أعطاهــم اللــه حيــاة جديــدة بــداًل مــن ذلــك.
قــال بولــس إن خطــة اللــه شــملت أشــخاًصا ليســوا يهــوًدا، واآلن الكنيســة 
تتكــّون مــن جميــع النــاس، لذلــك يجــب أن يكــون الذيــن تبعــوا يســوع شــعبًا 
ــوا لطفــاء مــع الجميــع، ويجــب أن يرّحبــوا بالنــاس  واحــًدا، ويجــب أن يكون
مــن جميــع األمــم، ويجــب أن ال يســلكوا كــام لــو كانــوا األفضــل بالنســبة إىل 
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أي شــخٍص آخــر. رّحــب اللــه بجميــع أنــواع النــاس، فــال يجــب عليهــم رفــض 
ن مــن أنــاس مــن كل أمــة وِمــن كل لــون  ــا كان، فالكنيســة تتكــوَّ أي أحــد أيًّ
وِمــن كل لســان، والكثــر مــن النــاس كانــوا عــى غــر علــم بذلــك، لــذا أعطــى 

اللــه بولــس مهّمــة خاصــة إلخبــار الجميــع بذلــك )أفســس 3: 7-1(.
ِمــن املاُلحــظ أّن بولــس علَّمهــم هــذه األشــياء يف النصــف األول مــن هــذه 
ــن  ــاين م ــف يجــب أن يكــون ســلوكهم يف النصــف الث الرســالة، وأخرهــم كي
ــس  ــد بول ــًدا لحياتهــم، ويري ــا جدي ــه اختارهــم وأعطاهــم هدفً الرســالة، فالل
منهــم أن يســلكوا كأنــاس ينتمــون إىل اللــه ألنّهــم شــعبه الخــاص، لــذا أخرهــم 
بولــس كيــف يتبعــون طــرق اللــه، وكيــف يكونــون متواضعــني ولطفــاء نحــو 
ــي  ــة الت ــاس بالطريق ــوا الن ــة وأن يحبّ ــوا الحقيق ــض وأن يقول ــم البع بعضه
أحبّهــم بهــا يســوع وأن يطرحــوا عنهــم الجشــع والغضــب وأن ال يرقــوا مــن 
أشــخاص آخريــن أو أن يقولــوا الســوء عــن أشــخاص آخريــن. أراد بولــس منهــم 
ــدة  ــاة الجدي ــى الحي ــلكوا مبقت ــة وأن يس ــم القدي ــن طرقه ــدوا ع أن يبتع
التــي وهبهــا اللــه لهــم، وهــذا لــن يكــون دامئًــا باألمــر الســهل عليهــم، لكــن 
ــه أشــخاًصا آخريــن يف  ــه ســيعينهم، فقــد أعطاهــم الل بولــس أخرهــم أن الل
الكنيســة لتشــجيعهم وأعطاهــم قّوتــه الخاصــة حتــى يجعلهــم أقويــاء، ومنــح 
ــا  ــة م ــى معرف ــاعدتهم ع ــة ملس ــس 4: 11-13( للكنيس ــني )أفس ــه ُمعلّم الل
يقولــه اللــه، وأعطاهــم اللــه الــروح الُقــُدس، وســيغرِّ الــروح الُقــُدس قلوبهــم 

ليصبحــوا مثــل يســوع.
ــه يُســاعد  ــاة الشــخص الــذي يثــق* فيــه، فالل يغــرِّ اللــه كل جــزٍء يف حي
األزواج عــى ُحــب زوجاتهــم ويســاعد األطفــال عــى طاعــة والديهــم ويســاعد 
ــا  ــاس م ــه الن ــي الل ــام يعط ــم، ك ــة يف عمله ــد وأمان ــل بج ــى العم ــاس ع الن
يحتاجــون إليــه حتــى يفعلــوا األشــياء الصحيحــة. حتــى لــو حــاول الشــيطان* 
أن يتســبّب يف ســقوطهم فــإّن اللــه ســيحميهم، فقــد أعطاهــم اللــه مــا 

ــس 6: 19-10(. ــود )أفس ــى الصم ــه ملســاعدتهم ع ــون إلي يحتاج



البداية
كَتََب بولس* هذه الرسالة ِمن 
السجن ويشكر فيها الله عى 

الكنيسة* التي يف فيلبي .*

أهّم شخصيات الّسفر
بولس*

تيموثاوس*
أبفرودتس*

ة األحداث الُمهمَّ
صىَّ بولس صالة شكر )فيلبي 1: 11-3(

تلقَّى بولس أخباًرا طيبة وهو يف السجن )فيلبي 1: 17-12(
أظهر يسوع لنا كيف يجب أن نتضع )فيلبي 2: 11-1(

كُونُوا ُمتََمثِّلِنَي يِب )فيلبي 3: 21-12(
َيْألُ إِلِهي كُلَّ اْحِتيَاِجُكْم )فيلبي 4: 20-10(

النهاية
بارك بولس أولئك الذين 

سيقرأون رسالته.
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الفصل الخامس والخمسون

قّصُة رسالة بولس الرسول إلى أهل فيلبي

كان بولــس يف الســجن عندمــا كتــب هــذه الرســالة، لكّنــه مل يــوّد أن يقلــق 
ــن يف الســجن عــن  ــاس الذي ــه ســاعده عــى الكــرازة للن أحــد بشــأنه ألّن الل
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ــى يف  ــي 1: 4؛ 2: 2، 29؛ 4: 1(، حت ــرح )راجــع فيلب ــك شــعر بالف يســوع، لذل
هــذا املــكان الصعــب.

ــس  ــي، وكان بول ــي يف فيلب ــس هــذه الرســالة إىل الكنيســة* الت ــَب بول كَتَ
ــر  ــن كــرز لهــم عــن يســوع )أعــامل 16: 12-40(، وهكــذا أحــّب الكث أّول َم
مــن النــاس هنــاك يســوع وبولــس أيًضــا، وبعضهــم ســاعد بولــس يف رحالتــه، 
ــَب بولــس هــذه الرســالة مبثابــة رســالة شــكر لهــم وحتــى يُطمئنهــم  لــذا كَتَ

عــن حالــه.
كــام أراد مســاعدتهم حتــى يعيشــوا الحيــاة التــي تــريض اللــه، فقــد كان 
أهــل فيلبــي عــى مــا يــرام منــذ تعرّفهــم عــى يســوع، لكــن بولــس عــرف أن 
امتحانــات مختلفــة تنتظرهــم يف املســتقبل، وكان البعــض مــن خــارج الكنيســة 
غاضبًــا ِمــن النــاس الذيــن تبعــوا يســوع. قــد تــأيت أوقــات يف املســتقبل ُيكــن 
أن يعانــوا فيهــا، فــأراد بولــس لهــم أن يعيشــوا مثــل يســوع وأن يتّبعــوا مثالــه 

)فيلبــي 3: 17( بغــّض النظــر عــاّم ســيحدث. 
يجــب أن يتّبعــوا مثــال يســوع بعــدة طــرق، وكانــت إحــدى الطــرق هــي 
ــرِد بولــس منهــم أن يفّكــروا يف أنفســهم فحســب بــل أرادهــم  التواُضــع. مل يُ
ــوا  ــذا إن مل يكون ــل ه ــم فع ــن ُيكنه ــن ل ــض، لك ــم البع ــوا ببعضه أن يهتّم
ــا  ــذا أخرهــم بولــس عــن الطــرق التــي كان بهــا يســوع متضًع متواضعــني، ل

ــي 2: 11-1(. )فيلب
كان يســوع هــو اللــه الظاهــر يف الجســد لكنــه جــاء ليكــون خادًمــا ويوت 
مــن أجــل خالصهــم، وبعــد فعلــه هــذا األمــر رفعــه اللــه وأعطــاه إســاًم فــوق 
ــى  ــني ع ــوا حريص ــا ويكون ــاس أيًض ــوا الن ــم أن يخدم ــك عليه ــم، لذل كل إس
ــة مــع بعضهــم البعــض، ويعيشــوا  ــوا كل يشء بــال دمدمــة أو مجادل أن يفعل

بطريقــة تُســاعد النــاس عــى رؤيــة الطريــق الصحيــح )فيلبــي 2: 18-12(.
ســلك يســوع يف حياتــه بتواُضــع، وبولــس عــرف رجــااًل متمثّلــني بيســوع 
ــا وخــدم النــاس واللــه وكان  كانــوا متواضعــني أيًضــا. كان تيموثــاوس متواضًع

ــد أيًضــا عــن التواضــع. مثــااًل جيــًدا، كــام أّن بولــس مثــال جيّ
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أراد بولــس أن يتّبــع النــاس يســوع بــكل طريقــة ممكنــة وحّذرهــم ِمــن 
ــن  ــال الفخوري ــض الرج ــاء بع ــد ج ــهم، فق ــن بأنفس ــاس الفخوري ــاع الن اتّب
بأنفســهم إىل فيلبــي وكانــوا يفتخــرون مبعرفتهــم، وكانــوا يفتخــرون باألشــياء 
التــي فعلوهــا مــن أجــل يســوع، وقــال بولــس إنـّـه ُيكــن أن يفتخــر مبــا فعلــه 
أيًضــا لكنــه لــن يفتخــر بهــذه األشــياء ألنّهــا لــن تــّرره أمــام اللــه، وكان يشــكر 
اللــه عــى مــا فعلــه يســوع مــن أجلــه، فقــد نــال بولــس الرّضــا ِمــن اللــه ألنـّـه 

كان مؤمًنــا* بالــرب يســوع.
مل يُكــن بولــس رجــاًل كامــاًل لكّنــه كان يعلــم أن يســوع جعلــه رجــاًل أفضل، 
وأراد أن يتبــع أهــل فيلبــي يســوع، فقــد كان بولــس يرغــب يف معرفــة اللــه 
أفضــل معرفــة، وأرادهــم أن يعرفــوا يســوع أيًضــا أفضــل معرفــة وأراد بولــس 
لهــم أن يكونــوا فرحــني، وأعطــى اللــه هــذا الفــرح لــكل الذيــن عرفــوه ألنّهــم 
ــام ســيجعلهم اللــه كاملــني وســيكونون مثلــام  ــه يف يــوٍم مــن األي يعلمــون أنّ

أرادهــم أن يكونــوا.
حتــى ذلــك الحــني ينبغــي عليهــم فعــل مــا هــو صــواب والتَّفكــر يف مــا 
ــا يف يســوع. قــد يقعــون يف بعــض  هــو أفضــل )فيلبــي 4: 8-9( والثقــة* دامئً
ــا وقــد يعانــون بســبب إيانهــم* بيســوع لكــن اللــه ســيكون  املشــاكل أحيانً

ــا مــا يحتاجــون إليــه. ــا معهــم وســيمنحهم دوًم دامئً



البداية
كَتََب بولس هذه الرسالة بعد 
نحو 30 عاًما من حياة يسوع 

عى األرض، وبدأ الرسالة 
بتحيّة.

أهّم شخصيات الّسفر
بولس*

تيخيكس*
أنسيمس*

ة األحداث الُمهمَّ
صّى بولس من أجل أهل كولويس )كولويس 1: 14-9(

ترنّم بولس برتنيمة عن يسوع )كولويس 1: 20-15(
اسلكوا يف طريق يسوع )كولويس 2: 14-6(

اخلعوا اإلنسان العتيق والِْبُسوا الجديد )كولويس 3: 17-1( 
تعلّموا أن تصلُّوا وتجاوبوا كل واحد )كولويس 4: 6-1(

النهاية
ل بولس إىل أهل كولويس  وصَّ

مجموعة ِمن التحيَّات التي 
أرسلها الكثر من الناس، وطلب 

منهم أن يصلّوا ِمن أجله.
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الفصل السادس والخمسون

قّصُة رسالة بولس الرسول إلى أهل كولوسي

هــذا الّســفر واحــدة مــن الرســائل التــي كتبهــا بولــس وتُشــكِّل جــزًءا مــن 
ــّدس*، فقــد كتــب بولــس هــذه الرســالة إىل الكنيســة* التــي يف  ــاب املُق الكت
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ــن أجــل  ــه صــىَّ ِم ــط لكن ــة ق ــك املدين ــس تل ــُزر بول ــويس*. مل ي ــة كول مدين
ــاك عــدة مــرات )كولــويس 1: 8-3(. ــاس الذيــن هن الن

آمــن* الكثــر ِمــن أهــل كولــويس بيســوع، لكــن البعــض قالــوا أشــياء عــن 
ــوا هــؤالء  ــاس أن ال يصّدق ــن الن ــس ِم ــب بول ــن صحيحــة، وطل يســوع مل تُك

ــك كتــب هــذه الرســالة ملســاعدتهم. ــة، لذل املُعلِّمــني الكذب
أراد بولــس أن يتذكَّــر الجميــع الحــق املعــروف عــن يســوع، لذلــك أخرهم 
بأمــوٍر كثــرة عــن يســوع مؤكــًدا أنـّـه اللــه )كولــويس 1: 15-17(، فنحــن نُعايــن 
اللــه عندمــا نــرى يســوع الــذي خلــق كل يشء لكنــه صــار إنســانًا ومــات عــى 
الصليــب*، وأقــام اللــه الــرّب يســوع ِمــن بــني األمــوات، وفعــل يســوع هــذا 
حتــى يعــود النــاس إىل اللــه، وفعــل هــذا مــن أجــل جميــع النــاس أيًّــا كانــوا 

ســواء كانــوا مــن اليهــود* أو األمــم.
يســوع هــو الشــخص العظيــم وال أحــد مثلــه يف القــوة والحكمــة، ومل يـُـرِد 
ــوا أشــياء أخــرى  ــويس قال ــك، لكــن البعــض يف كول ــاس ذل بولــس أن ينــى الن
عــن يســوع، ومل يكونــوا ُمتأكّديــن بشــكل قاطــع مــام إذا كان يســوع إنســانًا، 
ومل يكونــوا متأكّديــن ِمــن أن يســوع كان لــه جســد حقيقــي، وقــال بعضهــم إن 
ــا لتريــر النــاس أمــام اللــه، فقــد  مــا فعلــه يســوع عــى الصليــب مل يُكــن كافيً
أرادوا أن يعــود النــاس ليتّبعــوا نامــوس مــوىس* وأرادوا أن ينعــوا أكل مــا منعــه 

النامــوس، وقالــوا إن هــذا سيُســاعدهم عــى أن يكونــوا أبــراًرا أمــام اللــه.
حــّذر بولــس كنيســة كولــويس مــن أن يصّدقــوا هــؤالء املُعلّمــني الكذبــة 
ــه  ــن خالل ــذي ِم ــوا يســوع فقــط ال ــم أن يتّبع ــويس 2: 16-23(، وحرّضه )كول
ُيكــن أن يتــّرر النــاس أمــام اللــه ألنّــه القــادر أن يخلّــص النــاس مــن 
ــوب  ــّر قل ــني أن تغ ــع والقوان ــتِطع الرائ ــم. مل تس ــّر قلوبه ــم* ويغ خطاياه

ــه. ــن الل ــاس م ــرّب الن ــن أن تق ــد ِم ــن التقالي ــاس ومل تتمّك الن
ــاة  ــوا حي ــوع نال ــم* يف يس ــوا ثقته ــن وضع ــاس الذي ــس إّن الن ــال بول ق
جديــدة، لكــن كيــف تبــدو هــذه الحيــاة الجديــدة؟ يُجيــب الجــزء األخــر مــن 

الرســالة عــن هــذا الســؤال.
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تحــوَّل النــاس الذيــن نالــوا هــذه الحيــاة الجديــدة مــن اللــه بعيــًدا عــن 
خِطيَّــة إنســانهم العتيــق، فقــد جعلهــم اللــه لطفــاء ومتواضعــني وتعلَّمــوا أن 
ــاس،  ــه ومــع غرهــم مــن الن ــاس وأن يعيشــوا يف ســالم* مــع الل يغفــروا* للن
فقــد كانــوا شــاكرين وصابريــن وســلكوا بحكمــٍة واهتّمــوا بأرَسهــم ومّجــدوا 

اللــه يف أعاملهــم.
ــدة،  ــة الجدي ــويس حســب هــذه الطريق ــس أن يســلك أهــل كول أراد بول
ــوق، يف  ــو ف ــا ه ــوا مب ــب أن يهتّم ــيح*، ويج ــة املس ــوا اآلن خاّص ــد أصبح فق
الســامء* )كولــويس 3: 2-4(، وأن ال يســلكوا يف طــرق الــر* )كولــويس 3: 

ــويس 3: 14-12(. ــن )كول ــوا اآلخري ــه ويحبّ ــوا الل ــل أن يخدم 5-11(، ب
م بولــس التحيــة إىل الكثريــن يف نهايــة الرســالة، وقــّدم التحيــة إىل كلٍّ  قــدَّ
ــا قصــة  ــن مرقــس* )كولــويس 4: 10( ولوقــا* )كولــويس 4: 14( اللذيــن كتب ِم

يســوع يف األناجيــل*.



البداية
زار تيموثاوس أهل تسالونييك* 
وأخر بولس* عن هذه الزيارة، 
لذلك كتب بولس هذه الرسالة 

وبدأ بتقديم الشكر.

أهّم شخصيات الّسفر
بولس*

تيموثاوس*

ة األحداث الُمهمَّ
م بولس الشكر لله )1 تسالونييك 1: 7-2( قدَّ

جاءت أخبار طيبة )1 تسالونييك 2: 7-1(
تذكّروا عملنا )1 تسالونييك 3: 13-9(

اسلكوا حسب ما يُريض الله )1 تسالونييك 4: 7-1(
يوم الرّب* قريب )1 تسالونييك 4: 5-13: 4(

النهاية
ينتهي الّسفر بكلامت تشجيع 

للناس.
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الفصل الساصص والخمسون

قّصُة رسالة بولس الرسول األولى إلى أهل تسالونيكي

كَتَــَب بولــس إىل أهــل مدينــة تســالونييك لتشــجيعهم ألنـّـه مل يرَهــم منــذ 
ســنوات عديــدة، ويف املــرة األخــرة التــي كان فيهــا هنــاك أراد البعــض إيــذاءه، 
ــؤالء األرشار يف أن  ــب ه ــا، ومل يرغ ــادر رسيًع ــس أن يُغ ــى بول ــك كان ع لذل
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ث بولــس عــن يســوع*، لكــّن الكثريــن يف ذلــك املــكان آمنــوا* باألمــور  يتحــدَّ
ــاع يســوع، لكــن بعــد مغــادرة بولــس أثــار  التــي قالهــا بولــس وبــدأوا يف اتّب

بعــض النــاس املتاعــب، فكتــب لهــم بولــس هــذه الرســالة ملســاعدتهم.
اًل: أراد بولــس منهــم أن يُدركــوا محبّتــه لهــم، ووضــح لهــم مدى ســعادته  أوَّ
ــن  ــدوا ع ــد ابتع ــم، فق ــه له ــا قال ــون م ــًدا ويفعل ــون يســوع جي ــم يتّبع ألنّه
اآللهــة الباطلــة وأظهــروا إيانهــم* ورجاءهــم* ومحبّتهــم مــن خــالل الطريقــة 
التــي يســلكون بهــا )1 تســالونييك 1: 2-10(، كــام شــعروا بالفــرح أيًضــا حتــى 
عندمــا حــاول النــاس إيذاءهــم، وكان هــذا مثــااًل جيــًدا يكــن آلخريــن اتّباعــه.
أخرهــم بولــس أيًضــا أن ال ينســوا الطريقــة التــي كان يســلك بهــا عندمــا 
كان معهــم، فقــد عمــل باجتهــاد وفعــل مــا هــو طاهــر وبــار، ومل يُكــن ثقــاًل 
عليهــم بــل اهتــّم بهــم مثــل األب الذي يهتــم بأطفالــه )1 تســالونييك 2: 12-9(، 
وشــّجعهم عــى أن كّل َمــن يتكلّــم بــكالم اللــه عليــه أن يســلك بهــذه الطريقــة.

ث بولــس أيًضــا عــن مجــيء يســوع الثــاين، فاملؤمنــون كانــوا يعلمــون  تحــدَّ
ا بذلــك، لكــن كانــت لديهــم أســئلة ومل  أّن يســوع ســيعود وكانــوا ســعداء جــدًّ
يعرفــوا مــاذا ســيحدث للنــاس الذيــن ماتــوا، وأجــاب بولــس عــن تلــك األســئلة 
يف الجــزء األخــر ِمــن هــذه الرســالة، ووضــح أّن يســوع ســينزل مــن الســامء* 
وســيأيت يف وقــٍت ال يتوقّعــه أحــد )1 تســالونييك 5: 1-3(، وســيجمع كّل النــاس 
ــن املــوت،  ــه ِم ــاء واألمــوات ويقيمهــم الل ــه، وســيجمع األحي ــوا ب ــن آمن الذي
وبعــد ذلــك ســيجتمع كّل شــعبه مًعــا مــرة أخــرى )1 تســالونييك 4: 17-13(، 

ويكونــون جميًعــا مــع الــرّب.
ــًدا بأرَُسهــم  ــوا بالصــر ويجتهــدوا ويعتنــوا جيّ أراد بولــس منهــم أن يتحلّ
ــلكوا يف  ــم ويس ــف منه ــاعدوا الضعي ــض ويس ــم البع ــر لبعضه ــوا الخ ويفعل
ــوا طــوال الوقــت ألجــل كل يشء ويُقّدمــوا  ســالٍم مــع بعضهــم البعــض ويصلّ
الشــكر كل حــني، وال يفعلــوا الــر*، فالذيــن تبعــوا يســوع يجــب أن ال ينســوا 
ــًدا أنــه ســيأيت ثانيــة، بــل عليهــم أن ينتظــروه ويتوقعــوا مجيئــه ويرتقبــوه  أب

ويعيشــوا حيــاة صالحــة يف أثنــاء انتظارهــم.
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ــاس يف  ــاة ســهلة، ومل يرغــب الن ــع املســيحيّون يف تســالونييك بحي مل يتمتّ
ــاك،  ــوا قاســني عــى املؤمنــني هن ــك كان ــة أن يتّبعــوا يســوع، لذل هــذه املدين
وأخرهــم بولــس أنـّـه ال ينبغــي أن يندهشــوا مــن ذلــك، فقــد كان هــذا شــيئًا 
ــال  ــالونييك 2: 14؛ 3: 1-5(، وق ــس )1 تس ــب الكنائ ــع أغل ــه م ــرتكون في يش
لهــم إنهــم ســيتألّمون مــن أجــل يســوع. وعــى أي حــال، عــاىن األنبيــاء* مــن 
قبــل وعــاىن يســوع نفســه أيًضــا لكّنــه شــّجعهم عــى أن يكونــوا أقويــاء رغــم 
ــام ســيأيت  ــن األي ــوٍم ِم ــه يُراقــب األمــور مــن الســامء، ويف ي ضيقاتهــم ألّن الل

ثانيــًة ويعّزيهــم ويُديــن* أولئــك الذيــن تســبَّبوا يف ضيقهــم.



البداية
شكر بولس الله ألجل هؤالء 

الناس الذين كان لديهم إيان* 
حتى يف وقت آالمهم.

أهّم شخصيات الّسفر
بولس*

تيموثاوس*

ة األحداث الُمهمَّ
أشكر الله ِمن أجلكم )2 تسالونييك 1: 4-3(

يسوع* آٍت ليك يدين* )2 تسالونييك 1: 12-5(
إنسان قال إنّه إله )2 تسالونييك 2: 10-3(

اثْبتوا )2 تسالونييك 2: 15-13(
اعملوا أثناء انتظاركم )2 تسالونييك 3: 12-6(

النهاية
فر بركة* وسالم*. ينتهي السِّ
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العهد الجديد     رسائل بولس الّرسول

الفصل الثامن والخمسون

قّصُة رسالة بولس الرسول الثانية إلى أهل تسالونيكي

كَتـَـَب بولــس هــذه الرســالة إىل أهــل مدينــة تســالونييك بعــد وقــٍت قصــرٍ 
ِمــن كتابــة رســالته األوىل إليهــم، فقــد أخــر العديــد ِمــن الكنائــس* عــن أهــل 
ــون بإيــان قــوي،  ــون بعضهــم البعــض ويتحلّ تلــك املدينــة وكيــف كانــوا يُحبّ
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وهــذا مل يُكــن باألمــر الســهل ألنّهــم كانــوا يعانــون مــن أمــور صعبــة كثــرة، 
وبعــض النــاس يف هــذا املــكان مل يكونــوا لطفــاء مــع املســيحيّني*، بــل كانــوا 
قســاة عليهــم، لكــن النــاس الذيــن تبعــوا يســوع مل يستســلموا ومنــت الكنيســة 

أكــر فأكــر.
ــن  ــيعاقب الذي ــن ينســاهم وس ــه ل ــس أهــل تســالونييك أّن الل أخــر بول
ــول  ــئلة ح ــض األس ــاس بع ــدى الن ــم، وكان ل ــم وآالمه ــببًا يف معاناته ــوا س كان
مجــيء يســوع الثــاين، وقــال البعــض إن يســوع بالفعــل عــاد إىل األرض، لكــن 
بولــس أخرهــم أن هــذا األمــر غــر صحيــح، ألنّــه قبــل أن يــأيت يســوع ثانيــًة 
ــه ســيهتم  ــن الل ــه، لك ــذي ســيعارض يســوع وأتباع ــم أواًل ال سيُســتعلَن األَثي
بشــعبه، لذلــك َمــن وثــق* يف اللــه ينبغــي عليــه أن ال يقلــق ألّن يســوع ســيأيت 

ــًة يف املســتقبل. ثاني
عنــد مجــيء يســوع ثانيــًة ســيأيت مــن الســامء* مــع مالئكتــه*، وســيجلب 
الســالم إىل النــاس الذيــن وثقــوا بــه، لكّنــه ســيعاقب النــاس الذيــن مل يثقــوا بــه 
وســيُدّمر الذيــن عارضــوه، لذلــك عــى املســيحيني أن يعيشــوا حيــاة صالحــة 
يف أثنــاء انتظارهــم ملجــيء يســوع الثــاين، فاللــه اختارهــم ليكونــوا شــعبه )2 
تســالونييك 2: 13-14(، وعليهــم أن يثبتــوا )2 تســالونييك 2: 15( ويتذكّــروا 

دامئًــا مــا قالــه بولــس لهــم.
أراد بولــس أيًضــا أن يُصــّل النــاس هنــاك مــن أجلــه، وأراد أن يــرى الكثــر 

مــن النــاس يُؤمنــون*، كــام فعلــوا هــم، لذلــك طلــب منهــم مــا يــل:
ــُة الــرَّبِّ  ــِرَي كَلَِم ــَيْ تَْج ــا، لِ ــوا ألَْجلَِن ــَوُة َصلُّ ــا اإلِْخ »أَِخــرًا أَيَُّه
ــَد، كـَـَم ِعْنَدكـُـْم أَيًْضــا، َولِــَيْ نُْنَقــَذ ِمــَن النَّــاِس األَْرِديَاِء  َوتََتَمجَّ

األَْشَاِر، ألَنَّ اإِليَــاَن لَْيــَس لِلَْجِميــعِ« )2 تســالونيي 3: 2-1(.
ــاء انتظارهــم  ــوا بجهــد يف أثن ــس أن يعمل ــك، أخرهــم بول فضــاًل عــن ذل
وأن ال يكونــوا كســاىل وأن ال يقرتضــوا الطعــام ِمــن آخريــن بــل أن يَأْكُلـُـوا ُخبْــَز 

أَنُْفِســِهم، وأّن عــى كل رجــٍل توفــر الطعــام الــذي تحتــاج إليــه أرستــه.
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ــأْكُْل أَيًْضــا«  ــاَ يَ ــٌد الَ يُِريــُد أَْن يَْشــَتِغَل َف ــُه إِْن كَاَن أََح »أَنَّ
ــالونيي 3: 10(. )2 تس

ــر الرّســول بولــس أهــل تســالونييك يف الرّســالتني اللتــني كتبهــام إليهــم  ذكَّ
ــالونييك 2: 9؛ 2  ــم )1 تس ــا كان معه ــد عندم ــه بجه ــل بيدي ــف كان يعم كي
تســالونييك 3: 8(، وأنـّـه مل يطلــب مــااًل منهــم، وكان يعمــل بتعــب وكــّد حتــى 

ال يثّقــل عــى أي أحــد منهــم، لذلــك أراد منهــم أن يشــتغلوا بكــّد أيًضــا.



البداية
كان تيموثاوس* صديًقا شابًّا 

لبولس وقد دعاه ـ«اإلبْن 
يح يِف اإِليَان«. ِ الرصَّ

أهّم شخصيات الّسفر
بولس*

تيموثاوس*

ة األحداث الُمهمَّ
تحذير بولس ِمن املُعلّمني الكذبة )1 تيموثاوس 1: 7-3(
جاء يسوع* ليخلِّص الخطاة* )1 تيموثاوس 1: 17-12(

اختيار قادة صالحني )1 تيموثاوس 3: 7-1(
كتب بولس ترنيمة عن يسوع )1 تيموثاوس 3: 16(

اعِن مبا أعطاه الله لك )1 تيموثاوس 4: 21-20(

النهاية
أخر بولس تيموثاوس أن يتذكَّر 

كالمه وأن يكون قدوًة حسنة 
للمؤمنني.
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رسالُة صولس الرسول األولى إلى تيموثاوس
العهد الجديد     رسائل بولس الّرسول

 الفصل التاسص والخمسون

قّصُة رسالة بولس الرسول األولى إلى تيموثاوس

كَتـَـَب بولــس هــذه الرســالة إىل صديقــه تيموثــاوس الــذي كان شــابًّا، وقــد 
ســاعد بولــس يف الكــرازة بيســوع، وقــام ببعــض األعــامل الصعبــة، لذلــك كتــب 

بولــس هــذه الرســالة ملســاعدته.
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كَتَــَب بولــس رســالتني مثــل هــذه الرســالة، واحــدة إىل تيموثــاوس 
واألخــرى لشــاب يدعــى »تيطــس«، ويف هــذه الرســائل ســاعد بولــس هذيــن 
الشــابني عــى معرفــة كيفيــة قيــادة الكنائــس* التــي وضعهــام اللــه فيهــا. كان 

ــس*. ــي يف أفس ــة الت ــًدا يف الكنيس ــاوس قائ تيموث
ذَكـَـر بولــس أشــياء كثــرة يف هــذه الرســالة حــول كيفيــة القيــام بالخدمــة 
ــا ويســلك  ــم تعليــاًم صحيًح ــه، وهكــذا أوىص تيموثــاوس أن يعلّ الصالحــة لل
يف حياتــه بطريقــة تُوّضــح للنــاس الحــق والصــالح، واســتخدم بولــس حياتــه 
كمثــال. يف يــوم مــن األيــام كان بولــس يُؤمــن بأمــور خاطئــة وكان يســلك يف 
طــرق رشيــرة، لكــن اللــه أظهــر لــه الطريــق الصحيــح وغــرَّ طريقــة حياتــه 

ــاوس 1: 16(. )1 تيموث
ر بولــس تيموثــاوس مــن أمــور كثــرة ألّن بعــض النــاس يف  كــام حــذَّ
ــن صحيحــة، وبعــض هــؤالء  ــه مل تُك ــن الل ــوًرا ع ــون أم ــوا يعلّم وســطهم كان
ــااًل  ــوا رج ــه وكان ــد الل ــرق مل مُتّج ــم بط ــلكون يف حياته ــوا يس ــني كان املُعلّم
ــاوس 1:  ــق )1 تيموث ــة بالح ــم معرف ــن لديه ــن مل يُك ــهم لك ــن بأنفس فخوري
6(، وكانــوا يُعلّمــون أمــوًرا باطلــة ويســلكون بالــر يف حياتهــم، لذلــك أخــر 
ــه لهــؤالء املُعلِّمــني الكذبــة. بولــس تيموثــاوس عــاّم ينبغــي أن يفعلــه ويقول

ــدون بهــا*،  أراد بولــس أن تكــون الكنيســة حكيمــة يف الطــرق التــي يتعبّ
وأخرهــم أنّــه يجــب عليهــم الصــالة يف كل األوقــات، وأن ال يتجادلــوا )1 
تيموثــاوس 2: 8(، وأن يعيشــوا حيــاة متواضعــة ويفعلــوا الخــر. الرجــال 
ــم بالطــرق  ــا اإلســتامع والتعلّ ــم جميًع ــواء، وعليه ــني عــى الّس والنســاء ُمهّم
ــامء يف  ــوا حك ــم ويكون ــوا أرسه ــم أن يعول ــال عليه ــام أن الرج ــة، ك الصحيح

ــاوس 2: 13(. ــم)1 تيموث ــا ارسه ــودون به ــي يق ــة الت الطريق
ــه  ــم الحــق وحــده، وعلي ــا عــى تعلي ــاوس حريًص يجــب أن يكــون تيموث
ــاوس  ــذا أعطــى بولــس إىل تيموث ــادة الكنيســة، ل ــار رجــال صالحــني لقي اختي

ــد: ــر يف القائ قامئــًة باألمــور التــي يجــب أن تتوفّ
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ــَرأٍَة َواِحــَدٍة،  ــْوٍم، بَْعــَل اْم ــاَ لَ ــُقُف ِب ــوَن األُْس »َفَيِجــُب أَْن يَكُ
َصاِحًيــا، َعاِقــًا، ُمْحَتِشــًم، ُمِضيًفــا لِلُْغَربـَـاِء، َصالًِحــا لِلتَّْعلِيــِم،« 

)1 تيموثــاوس 3: 3-2(.
يجــب أن يكــون القــادة رجــااًل يســلكون يف حياتهــم بطريقــة تُظهــر أنّهــم 
ِمــن أتبــاع يســوع، وهــذا الّنــوع ِمــن الرجــال يكــن أن يقــود الكنيســة جيــًدا.

يجــب عــى تيموثــاوس أن يُعلـّـم الكنيســة أن تكــرّم هــؤالء القــادة الجــدد 
ألّن اللــه يريــد ِمــن هــؤالء الرجــال أن يعتنــوا بالكنيســة، وهــذه املُهّمــة يكــن 
أن تكــون صعبــًة للغايــة لهــم. لــن يبقــى الــكل يف الكنيســة، فالبعــض ســيُغادر 
ويتّبــع ُمعلّمــني كذبــة، وقــد يُصــّدق البعــض منهــم األكاذيــب، لكــن تيموثاوس 
وَمــن اختارهــم ِمــن الرجــال يجــب أن يســلكوا بعنايــة يف حياتهــم وأقوالهــم 
وأن يكونــوا قــدوًة يف التــرصف ويف اإليــان، وكتــب بولــس هــذه الرســالة 

ملســاعدتهم عــى عمــل ذلــك )1 تيموثــاوس 4: 16-12(.



البداية
أخر بولس* تيموثاوس* بكم 

كان يهتم به.
أهّم شخصيات الّسفر

بولس*
تيموثاوس*

ة األحداث الُمهمَّ
ال تخجل من آالمك )2 تيموثاوس 1: 12-8(

تذكَّر يسوع* )2 تيموثاوس 2: 13-8(
اقرتبت األيام األخرة )2 تيموثاوس 3: 9-1(

كلُّ الِْكتاب ُهَو ُموًحى ِبه ِمن الله )2 تيموثاوس 3: 17-10(
إكرز بالكلمة )2 تيموثاوس 4: 5-1(

النهاية
طلب بولس ِمن تيموثاوس أن 

يأيت لزيارته.
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رسالُة صولس الرسول الثانية إلى تيموثاوس
العهد الجديد     رسائل بولس الّرسول

الفصل الستون

قّصُة رسالة بولس الرسول الثانية إلى تيموثاوس

هــذه هــي الرســالة الثانيــة التــي كتبهــا بولــس إىل تيموثــاوس، وقــد تكــون 
هــذه الرســالة هــي األخــرة التــي كتبهــا بولــس. كان بولــس يف الســجن وكان 
ــا لذلــك كتــب إىل صديقــه حتــى يُوّدعــه ويُشــّجعه  ــه ســيموت قريبً يعلــم أنّ
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ــل  ــدي ومث ــل الجن ــه يجــب أن يكــون مث ــا، وأخــره أّن رجــل الل ليكــون قويًّ
املــزارع ومثــل العــّداء، ويجــب أن ال يخــاف وأن يكــون صبــوًرا ومثابــرًا.

ــد  ــًدا يف كنائــس* آســيا، وكان يف العــامل بالفعــل العدي ــاوس قائ كان تيموث
مــن املُعلّمــني الكذبــة، وكان هــؤالء الرجــال والنســاء يصيبــون النــاس باالرتبــاك 
ويقودونهــم بعيــًدا عــن الحــق، وكانــت األمــور تــزداد ســوًءا قبــل أن تتحّســن، 
لــذا أخــر بولــس تيموثــاوس أن يتجنَّــب املباحثــات الغبيــة وأن يكــون صبــوًرا 
ــن  ــا ِم ــي تعلّمه ــق الت ــًدا، وأن يُعلّمهــم الحقائ ــاًم جي ــدرس ليكــون ُمعلّ وأن ي
النصــوص املُقّدســة* وأن يتذكـّـر املثــال الــذي أظهــره لــه بولــس يف حياتــه، فــإذا 

قــام بفعــل هــذه األمــور ســيُجازيه اللــه عــى عملــه.
حدثــت مشــاكل كثــرة بــني شــعب اللــه يف تلــك األيــام، وأصبــح املُعلّمــون 
الكذبــة أكــر جــرأة وعلّمــوا أمــوًرا مل تُكــن صحيحــة، وكانــوا غيوريــن وُمحبّــني 
ألنفســهم، لذلــك كتــب بولــس لتشــجيع تيموثــاوس بــأن ال يضطــرب وأن يثق* 
ــاوس 1: 7(، فقــد  ــا )2 تيموث ــا أو خائًف ــه ضعيًف ــن يرتك ــذي ل ــه* ال يف روح الل
أعطــاه اللــه املواهــب التــي يحتــاج إليهــا وســيمنحه روح اللــه القــوة واملحبّــة 

ويُســاعده عــى أن يكــون ضابطـًـا لنفســه.
كــام يجــب أن يكــون تيموثــاوس أميًنــا للــه )2 تيموثــاوس 2: 2-1( 
ــاه مــن الخــر الســار مــن اللــه، فقــد كان هــذا »اإلنجيــل«  ــاَم تلّق ــا لِ وأميًن
ــِة« )2 تيموثــاوس 1: 9(، وســيتعرّض  ــِة األََزلِيَّ ــَل األَزِْمَن هــو خطــة اللــه »َقْب
ــا أن يُغــّروه، لذلــك كان  ــا للمقاومــة مــن النــاس وســيُحاول أنــاس دامئً دامئً
تيموثــاوس بحاجــة إىل توّخــي الحــذر عنــد تعليمــه هــذا اإلنجيــل بالطريقــة 

التــي تعلّمهــا ِمــن بولــس.
وهــذا لــن يكــون باألمــر الســهل، فبولــس كان يف الســجن بســبب اإلنجيــل، 
ــس  ر بول ــك حــذَّ ــاوس 1: 15-18(، لذل ــه )2 تيموث ــر مــن أصدقائ ــه الكث وترك

تيموثــاوس ِمــن أمــور صعبــة قــد تــأيت عليــه يف املســتقبل.
إنـّـه الخــر الســار عــن يســوع الــذي ُيكــن أن يُســاعده، فقــد حفــظ اللــه 
ــني  ــن ب ــام م ــذي ق ــاوس 2: 8( ال ــيّا* )2 تيموث ــوع املَِس ــل يس ــوده وأرس وع
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ــه،  ــاوس 2: 10( وســيخلّصهم ببشــارة إنجيل ــار شــعبًا )2 تيموث ــوات واخت األم
ــاوس هــذه األمــور. ــر تيموث ويجــب أن يتذكّ

ــر النــاس الذيــن يف الكنيســة بتعاليــم كلمــة  لــذا عــى تيموثــاوس أن يذكّ
ــى  ــرّد ع ــى ال ــادًرا ع ــون ق ــًدا ويك ــها جي ــه أن يدرس ــب علي ــام يج ــه، ك الل
األســئلة عندمــا يطرحهــا عليــه النــاس وعنــد مقاومــة النــاس لــه، ويجــب أن 

ــم. ــا يُعلّمه ــا« عندم ــوُن ُمرَتَفًِّق »يَُك
ــًة  ــا ِبالَْوَداَعــِة الُْمَقاِوِمــَن، َعــَى أَْن يُْعِطَيُهــُم اللــُه تَْوبَ بً »ُمَؤدِّ

« )2 تيموثــاوس 2: 25(. ــقِّ ــِة الَْح لَِمْعرَِف
ــع  ــيزيد م ــم س ــس أّن عدده ــر بول ــم، وذَكَ ــون التعلّ ــض يرفض ــن البع لك
ــاس،  ــروا* للن ــن يغف ــن ول ــوا اآلخري ــن يحبّ ــًة ول ــرب ثاني ــيء ال ــرتاب مج اق
ــح وســينقلبون  ــاس وســيكرهون مــا هــو صال وســيفرتون باألكاذيــب عــى الن
ضــد أصدقائهــم وســيظّنون أنهــم أفضــل مــن اآلخريــن وســيحبّون مــا يرضيهــم 
ــة اللــه، وأخــر بولــس تيموثــاوس أن ال يُخالــط هــؤالء النــاس. بــداًل مــن محبّ

لكــن يجــب عــى تيموثــاوس أن يتّبــع الكلــامت التــي علّمهــا لــه بولــس 
وأن يتشــبّث دامئـًـا بهــا، وأن يْكــِرْز ِبالَْكلَِمــِة يف جميــع األوقــات )2 تيموثــاوس 
ـم بحــذٍر. قــد يرتكــه النــاس ويتّبعــون  4: 2(، وأن يكــون صبــوًرا وأن يُعلِـّ
ــون ســامعه، لكــن عــى تيموثــاوس أن  املُعلّمــني الذيــن يقولــون لهــم مــا يُحبّ
ا لــكّل عمــل صالــح  ال يتخــّى أبــًدا عــن النصــوص املُقّدســة وأن يكــون ُمســتعدًّ

)2 تيموثــاوس 3: 16- 17(.



البداية
م التحية إىل  بولس* يُقدِّ
تيطس* ويدعوه »اإلبْن 
يح َحَسَب اإِليَان«. ِ الرصَّ

أهّم شخصيات الّسفر
بولس*

تيطس*

ة األحداث الُمهمَّ
م التحية إىل تيطس )تيطس 1: 4-1( بولس يُقدِّ

تعيني قادة صالحني )تيطس 1: 10-5(
تعليم الحق للجميع )تيطس 2: 8-1(

ألَنَُّه قَْد ظََهرَْت نِْعَمُة اللِه الُْمَخلَِّصة )تيطس 2: 14-11(
ظهور ُمخلِّصنا )تيطس 3: 7-3(

النهاية
يُذكِّر بولس الرسول تيطس 

بأن يُخر الناس حتى »يَُكونُوا 
يَن لُِكلِّ َعَمل َصالٍِح«. ُمْستَِعدِّ
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الفصل الحادي والستون

قّصُة رسالة بولس الرسول إلى تيطس

كَتـَـَب بولــس هــذه الرســالة إىل صديقــه تيطــس الــذي كان أحــد مســاعدي 
ــى  ــش ع ــس يعي ــوع*، وكان تيط ــن يس ــار ع ــر الس ــرازة بالخ ــس يف الك بول
جزيــرة تُدعــى »كريــت«*، وآمــن* الكثــر مــن النــاس يف جزيــرة كريــت 
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ــادة يكــن أن  ــن الق ــدٌد كاٍف ِم ــرة ع ــن يف الجزي برســالة يســوع، لكــن مل يُك
ــو. ــاعدهم عــى النم يُس

كَتـَـَب بولــس هــذه الرســالة حتــى يُخــر تيطــس مبــا عليــه أن يفعلــه حتــى 
ــر مــن األمــور نفســها  ــس بالكث ــاك، وأخــره بول ــة هن يجعــل الكنيســة* قوي
ــه  ــة، لكّن ــادة يف كل كنيس ــنّي ق ــره أن يُع ــاوس*، وأخ ــا إىل تيموث ــي قاله الت
يجــب أن يكــون حــذًرا ويختــار رجــااًل صالحــني، ويجــب أن ال يكونــوا ُمتقلّبــي 
املــزاج أو جشــعني، بــل يجــب أن يكونــوا أمنــاء* للــه وللحــّق الــذي يف يســوع 

)تيطــس 1: 9-5(.
لكــن بعــض النــاس يف كريــت مل يتّبعــوا يســوع، وبعــض املُعلِّمــني مل يتكلَّــم 
بالحــق، لــذا شــّكل هــؤالء املُعلِّمــون الكذبــة مشــكلة هنــاك، فطلــب بولــس 

ِمــن تيطــس أن يتصــّدى لهــم.
ــاس عــى أن يكــون لهــم رجــاء*،  ــن تيطــس أن يســاعد الن ــس ِم أراد بول
فقــد ظهــر هــذا الرجــاء عندمــا تذكّــر النــاس أن يســوع ســيأيت ثانيــًة، وعندمــا 
يجــيء ســيعيد كل يشء إىل نصابــه الصحيــح. أراد بولــس منهــم أيًضــا أن 
يتذكّــروا مــا فعلــه اللــه ِمــن أجلهــم وخالصــه لهــم، كــام كان يُعلّمهــم كيــف 
يعيشــون حيــاة صالحــة، فــكل هــذه الــركات* كانــت ملــًكا لهــم، وأعطاهــم 

ــه إلــه النعمــة. اللــه هــذه العطايــا ألنّ
ــم  ــك عــى أن يكــون له ــور ســاعدهم ذل ــذه األم ــاس به ــن الن ــا آم عندم
ــامٍل  ــوا بأع ــد قام ــه، فق ــريض الل ــا يُ ــلوك مب ــى الس ــاعدهم ع ــام س ــاء، ك رج

ــوع. ــاع يس ــة إتّب ــن معرف ــى اآلخري ــّهلوا ع ــٍة وس صالح
يجــب أن يُعلّــم تيطــس الجميــع يف الكنيســة ســواء مــن الشــيوخ أو 
الشــباب، وعليــه تعليــم النســاء العجائــز وتعليــم النســاء الحدثــات، وعندئــٍذ 

ــا هــو حســن )تيطــس 3: 8(. ــل م ــى فع ــع حريصــني ع ســيكون الجمي
طلــب بولــس يف بعــض أجــزاء الرســالة مــن تيطــس عمــل أشــياء صعبــة، 
فعندمــا يتســبّب املُعلّمــون الكذبــة يف حــدوث املشــاكل عــى تيطــس 

ــم. التصــدي له
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ــُه«  ــرِْض َعْن ، أَْع ــْنِ ــرًَّة َوَمرَّتَ ــَذاِر َم ــَد اإلِنْ ــِدُع بَْع ــُل الُْمْبَت »اَلرَُّج
ــس 3: 10(. )تيط

قــال بولــس هــذه األمــور إىل تيطــس حتــى يُعينــه عى مســاعدة الكنيســة، 
فقــد أراد ِمــن تيطــس أن يتذكـّـر األمــور الصالحــة التــي فعلهــا اللــه ألنـّـه إلهنــا 
العظيــم الــذي خلّصنــا واختارنــا أن نكــون خاّصتــه. عندمــا يتذكـّـر شــعب اللــه 

هــذه األمــور سيعيشــون حيــاة صالحــة )تيطــس 2: 14-12(.
ــاِس،  ــعِ النَّ ــُة، لَِجِمي ــِه الُْمَخلَِّص ــُة الل ــرَْت نِْعَم ــْد ظََه ــُه َق »ألَنَّ
ــَهَواِت الَْعالَِميَّــَة، َونَِعيــَش  يَّانـَـا أَْن نُْنِكــَر الُْفُجــوَر َوالشَّ ُمَعلَِّمــًة إِ
، ُمْنَتِظِريــَن الرََّجاَء  ــِل َوالْــِبِّ َوالتَّْقــَوى ِف الَْعالَــِم الَْحــاِضِ ِبالتََّعقُّ
الُْمَبــارََك َوظُُهــوَر َمْجــِد اللــِه الَْعِظيــِم َوُمَخلِِّصَنــا يَُســوَع 

ــس 2: 13-11(. ــيحِ« )تيط الَْمِس



البداية
كَتََب بولس* هذه الرسالة يف 
الوقت نفسه الذي كتب فيه 

الرسالة إىل أهل كولويس*.

أهّم شخصيات الّسفر
بولس*

فليمون*
أُنسيمس*

ة األحداث الُمهمَّ
رسالة فليمون هي سفر صغر )فليمون 25-1(

إقرأ الرسالة بالكامل.

النهاية
أخر بولس فليمون عن رغبته 

يف أن يزوره قريبًا.
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الفصل الثاني والستون

قّصُة رسالة بولس الرسول إلى فليمون

كَتَــَب بولــس هــذه الرســالة إىل رجــل يُدَعــى »فليمــون« يعيــش يف مــكان 
ــعب  ــّب ش ــد أح ا، فق ــدًّ ــا ج ــاًل صالًح ــون رج ــويس«، وكان فليم ــّمى »كول يُس
اللــه وشــارك مبــا عنــده للنــاس املحتاجــني )فليمــون 5(. وقــد جعلــت حياتــه 
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ــب هــذه  ــس كت ــن بول ــره، لك ــد يتذكّ ــعر بالســعادة عن ــس يش ــة بول الصالح
ــبق  ــا س ــل يف م ــيمس«، وكان يعم ــمه »أنس ــد إس ــن عب ــث ع ــالة للحدي الرس
عنــد فليمــون لكــن أنســيمس هــرب، ثــّم التقــى بولس عندمــا كان يف الســجن. 
وقــد آمــن* أُنســيمس عندمــا ســمع الرســالة عــن يســوع* وأصبــح مســيحيًّا* 

ــا مــن ســيده. لكنــه كان ال يــزال عبــًدا هاربً
لذلــك كتــب بولــس هــذه الرســالة، وطلــب مــن ســيد العبــد الســامح لــه 
بالعــودة، لكــن بولــس مل يُكــن يريــد لفليمــون أن يعاقــب أنســيمس، بــل أراد 
ــب بهــذا الرجــل كــام لــو كان أخــاه حتــى إن بولــس وعــد بدفــع  منــه أن يُرحِّ

الديــن املســتَحّق عــى أُنســيمس لــه )فليمــون 17(.
ــن ســيد  ــب ِم ــد، واآلن يطل ــه مــع ســيد العب ــا يف تعامل ــس لطيًف كان بول
العبــد أن يكــون لطيًفــا مــع العبــد. تُســاعدنا هــذه الرســالة حتــى نفهــم كيــف 
ــا يكــن ِمــن خاللــه  تغــّر رســالة الخــر الّســار النــاس، فقــد أعــّد اللــه طريًق
للبعيديــن عنــه أن يكونــوا قريبــني منــه، واآلن يكــن للبعيديــن عــن بعضهــم 
البعــض أن يصــروا أقربــاء أيًضــا، ويجــب أن يحرتم األســياد املســيحيّون خدمهم 
وأن يحــرتم الخــّدام املســيحيّون أســيادهم ألّن كالًّ ِمــن الخــدم والســادة إخــوة 

يف الــرّب*.
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ة الرَّسائل العامَّ

هــذا جــزٌء آخــر ِمــن »الرَّســائل*« يف العهــد الجديــد والرســائل هنــا تعنــي 
ــب  ــد كت ــائل، فق ــذه الرَّس ــدة ه ــة* الجدي ــادة الكنيس ــَب ق ــات«. كَتَ »خطاب
بطــرس* ويعقــوب* ويوحنــا* معظــم الرَّســائل العاّمــة، وتُخــر هــذه الرَّســائل 
القــرَّاء كيــف ينبغــي أن يســلكوا يف حياتهــم بصفتهــم شــعب اللــه وتُذكّرهــم 

بــأّن اللــه ســيفي بوعــوده.

ة الرَّسائل العامَّ
الرِّسالة إلى العرباني�ي

رسالة يعقوب
رسالة بطرس الرسول األولى
رسالة بطرس الرسول الثانية
رسالة يوحنا الرسول األولى
رسالة يوحنا الرسول الثانية
رسالة يوحنا الرسول الثالثة

رسالة يهوذا



البداية
يبدأ الّسفر بكلمة عن يسوع* 

الذي تكلَّم الله ِمن خالله.
أهّم شخصيات الّسفر

يسوع*         موىس*
هارون*

َمليِْك صادق*

ة األحداث الُمهمَّ
كيف تكلَّم الله )عرانيني 1: 4-1(

يسوع هو رئيس الكهنة* العظيم )عرانيني 4: 16-14(
يسوع هو الّذبيحة* الكاملة )عرانيني 10: 18-8(

كيف يبدو اإليان*؟ )عرانيني 11: 40-1(
ناظرون إىل يسوع )عرانيني 12: 2-1(

النهاية
فر بركة* وصالة. ينتهي السِّ
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الرِّسالة إلى العربانياي
ة العهد الجديد     الرَّسائل العامَّ

الفصل الّثالث والّستون

قّصُة رسالة إلى العرباني�ي

هــذا الّســفر هــو أّول رســالة مــن »الرَّســائل العامــة«، فقــد كَتَــَب بولــس* 
كل الرَّســائل بدايــًة مــن الرّســالة إىل أهــل روميــة إىل الرّســالة إىل فليمــون، ثــمَّ 
كتــب خمســة رجــال آخريــن الرَّســائل الثامنيــة األخــرة، لكننــا ال نعــرف عــى 
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وجــه التحديــد َمــن كَتـَـَب الرّســالة إىل العرانيــني، لكننــا نعــرف أّن الكاتــب كان 
ــه كان يحــّب يســوع  ســة* ونعلــم أنّ يعــرف أشــياء كثــرة عــن النصــوص املُقدَّ
ــه  ــرة عن ــياء كث ــا بأش ــوع، وتُخرن ــول يس ــدور ح ــني ت ــالة إىل العراني ألّن الرّس
ــص يف أّن يســوع هــو األفضــل. لكّنهــا تذكـُـر شــيئًا واحــًدا يف غايــة األهميّــة يتلخَّ
ــن األســفار التــي  ــن القصــص ِم ــالة إىل العرانيــني العديــد ِم تقتبــس الرّس
كتبهــا مــوىس، وكّل القصــص تــروي لنــا املزيــد عــن يســوع، وتُخرنــا الرّســالة 
إىل العرانيــني أّن يســوع جــاء بوعــد جديــد وبعهــد* جديــد ِمــن اللــه، ويســوع 
ــه  ــه ألنَّ ــاس والل ــني الن ــالم* ب ــع الّس ــذي جــاء لُصن ــه* األزيل* ال ــن الل هــو اب

الشــخص الوحيــد الــذي بإمكانــه فعــل ذلــك.
ــن القصــص املأخــوذة مــن العهــد  ــر ِم ــني الكث ــالة إىل العراني تذكــر الرّس
ــم كان  ــرف ك ــدر أن نع ــن نق ــص ل ــك القص ــرف تل ــن نع ــم*. إذا مل نُك القدي
يســوع عظيــاًم، وهــذه القصــص تُبــنيِّ لنــا أشــياء كثــرة عــن اللــه وعــاّم جــاء 

ــه يســوع. ب
تُخرنــا الرّســالة إىل العرانيــني أن يســوع كان أفضــل ِمــن مــوىس وأفضــل 
ــن الكهنــة يف العهــد القديــم، وقطــع وعــًدا أفضــل  ــاء*، وأفضــل ِم ــن األنبي ِم

وســيُعطي شــعبه راحــة أفضــل.
جــاء يســوع حتــى يتكلَّــم بــكالم اللــه لكنــه كان أفضــل ِمــن جميــع األنبياء 
ــم نيابــة عــن اللــه  ــه رســم جوهــر اللــه، ومل يُكــن يتكلَّ الذيــن أتــوا قبلــه ألنّ

فحســب بــل كان هــو اللــه نفســه الــذي يتكلَّــم.
مل يُكــن يســوع مــالكًا* بــل كان مختلًفــا عــن املالئكــة وأفضــل منهــم ألنـّـه 

ابــن اللــه الــذي خلــق كل يشء ووضــع اللــه كل يشء تحــت ســلطانه.
كان مــوىس ويشــوع قائَديْــن عظيَمــنْي أتَيَــا بالنــاس إىل أرض جديــدة، 
ووجــد شــعب اللــه الراحــة هنــاك لكــن يســوع كان قائــًدا أفضــل مــن مــوىس 

ــه إىل راحــة أفضــل. ــاد شــعب الل ويشــوع وق
جــاء يســوع ليكــون كاهًنــا لكّنــه مل يُكــن مثــل الكهنــة الذيــن ِمــن نســل 
ــس  ــون رئي ــى يك ــه، حت ــه نفس ــن الل ــوع، اب ــه يس ــار الل ــد اخت ــارون، فق ه
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الكهنــة العظيــم والكامــل الــذي يفهمنــا. يقــول عنــه كاتــب رســالة العرانيــني: 
ــرٌَّب ِف  ــٍة ُمَج ــُس كََهَن ــا.« وكذلــك »َرئِي ــْريِثَ لَِضَعَفاتَِن ــاِدٍر أَْن يَ ــٍة َق ــُس كََهَن »َرئِي

ــن 4: 15(. ــٍة« )عباني ــاَ َخِطيَّ ــا، ِب ٍء ِمْثلَُن كُلِّ َشْ
م  تــرصُّف يســوع بصفتــه كاهًنــا كامــاًل حينــام مــات عــى الصليــب* وقــدَّ

الذبيحــة* الكاملــة.
ــِة  ــاِء الْكََهَن ــُل ُرَؤَس ــْوٍم ِمْث ــَراٌر كُلَّ يَ ــُه اْضِط ــَس لَ ــِذي لَْي »الَّ
ــا  ــْن َخطَايَ ــمَّ َع ــِه ثُ ــا نَْفِس ــْن َخطَايَ اًل َع ــَح أَوَّ َم َذبَائِ ــدِّ أَْن يَُق
ــُه«  َم نَْفَس ــدَّ ــَدًة، إِْذ َق ــرًَّة َواِح ــَذا َم ــَل ه ــُه َفَع ــْعِب، ألَنَّ الشَّ

.)27  :7 )عبانيــن 
ــم شــعب  ــم ألنّه ــون بيســوع رجــاء* عظي ــن يُؤمن ــدى الذي ــح ل ــذا أصب ل
ــم  ــم طرقه ــيغفر* له ــدة وس ــواق جدي ــه أش ــيمنحهم الل ــد وس ــد الجدي العه

ــم. ــم خطاياه ــٍب له ــر حاس ــرة*، غ الري
ــك  ــامت إىل أولئ ــلء بالتعلي ــني م ــالة إىل العراني ــن الرّس ــر ِم ــزء األخ الج
الذيــن آمنــوا بالــرب يســوع، ويُعلّمهــم أن يســلكوا يف حياتهــم بثقــٍة ورجــاٍء 
ــوا  ــم وأن يهتّم ــني إىل أرسه ــوا مخلص ــض وأن يكون ــم البع ــوا بعضه وأن يحبّ
باملُتألّمــني وأن ال يحزنــوا بالحــري عندمــا يتألّمــون، فقــد حفــظ اللــه وعــوده 
ــن أن  ــا، ويك ــم أيًض ــوده له ــيفي بوع ــم وس ــد القدي ــام العه ــعب يف أي للش

ــم* ومــوىس. ــام فعــل إبراهي ــه مثل ــم بالل ــروا إيانه يظه



البداية
هة إىل  رسالة يعقوب* ُموجَّ
الذين قد يُعانون ويتألّمون 

ِمن أجل يسوع* وتسعى إىل 
تقديم املساعدة لهم حتى 

يجدوا الفرح.

أهّم شخصيات الّسفر
يعقوب*

أيوب*
إيليا*

ة األحداث الُمهمَّ
احسبوه كل فرٍح حينام ُيتحن إيانكم )يعقوب 1: 8-2(

الله يعطي عطايا صالحة )يعقوب 1: 18-16(
اهتّموا بالجميع )يعقوب 2: 5-1(

احذروا ِمن لسانكم )يعقوب 3: 5-1(
اصروا يف أملكم ومعاناتكم )يعقوب 5: 11-7(

النهاية
أنهى يعقوب رسالته بطلٍب ِمن 
املسيحيني أن يُساعدوا بعضهم 
البعض عندما يضلّون الطريق.
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رسالُة يعقوب
ة العهد الجديد     الرَّسائل العامَّ

الفصل الراصص والستون

ُة رسالة يعقوب قصَّ

تُشــبه رســالة يعقــوب الرَّســائل األخــرى وتختلــف عنهــا أيًضــا، فرســالة 
ــد  ــودة يف العه ــة املوج ــفار الحكم ــي أس ــض النواح ــبه يف بع ــوب تُش يعق
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القديــم* ألنّهــا ممتلئــة بأقــوال حكيمــة تُشــبه إىل حــد كبــر ِســفر األمثــال 
ــة. ــفر الجامع أو ِس

ــوع  ــوة يس ــد إخ ــا أح ــة* األوىل، وكان أيًض ــًدا يف الكنيس ــوب قائ كان يعق
وأراد ِمــن النــاس أن يتّبعــوا يســوع وأن يســلكوا بشــكل جيّــد يف أثنــاء اتّباعــه، 
ــن  ــر ع ث أك ــدَّ ــه تح ــة لكن ــرة مختلف ــياء كث ــن أش ــوب ع ــب يعق ــك كت لذل
ســة*  شــيئني هــام: األمل واملعانــاة )يعقــوب 1: 2-18(، وإطاعــة النصــوص املُقدَّ
ــد  ــني، وق ــن الّدرس ــني بهذي ــالة إىل العراني ــي الرّس ــوب 1: 19-27(. تنته )يعق

كتــب يعقــوب رســالته بالكامــل عــن هذيــن الدرســني.
ذَكـَـَر يعقــوب أشــياء كثــرة حــول كيــف تصــر حكيــاًم وهــو أن تطلــب ِمن 
اللــه أن يجعلــك حكيــاًم، فاللــه يُعطــي الحكمــة ويســاعد النــاس عــى معرفــة 
كيــف يجتــازون اختبــار األمل واملعانــاة، فالتجــارب تجعلنــا أقــوى )يعقــوب 1: 
4؛ راجــع عرانيــني 12: 5-6( عندمــا نثــق* يف اللــه ويف أنــه سيُســاعدنا وســنجد 

أن اللــه يقــّوي إياننــا عندمــا نثــق فيــه دون ارتيــاٍب.
ــه  ــون يف تجــارب ومشــاكل، لكــن الل ــد يدخل ــه وق ــم شــعب الل ــد يتألّ ق
ــه  ــد اســتخدم الل ــا، فق ــن خالله ــاس ِم ــّوي الن يســتخدم هــذه التجــارب ويق
ــل  ــت مث ــه ليس ــة الل ــن حكم ــاس، لك ــة يف الن ــزرع الحكم ــارب كأداة ت التج
حكمــة البــر ألّن حكمــة اللــه ال تقــود النــاس للكريــاء بــل تعطــي ســالًما*.

عندمــا أعطانــا اللــه الحكمــة، علَّمتنــا هــذه الحكمــة كيــف نعيــش 
وســاعدتنا عــى اإلتضــاع، وأظهــرت لنــا أنــه علينــا أن ال نهتــّم باألغنيــاء أكــر 
ِمــن اهتاممنــا بالفقــراء، وهكــذا أراد يعقــوب أن يتذكـّـر النــاس كلامت يســوع:

»تُِحبُّ َقِريَبَك كََنْفِسَك« )يعقوب 2: 8(.
ــح، فقــد  ــام بالعمــل الصال ــا عــى القي ــاس أيًض ــه الن ســاعدت حكمــة الل
ــي  ــور الت ــوا األم ــه، وأطاع ــه الل ــا قال ــه ومل ينســوا م ــامت الل اســتمعوا إىل كل
أخرهــم اللــه أن يفعلوهــا وخدمــوا اللــه واآلخريــن أيًضــا، فالشــخص الحكيــم 

يقــول »نعــم« لكلــامت اللــه.
ذَكَــر يعقــوب أيًضــا أنّــه يجــب عــى النــاس أن يضبطــوا لســانهم. اللســان 
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ــى  ــعبه ع ــاعد ش ــه يس ــن الل ــه لك ــم في ــب التحّك ــم يصع ــن الجس ــزء م ج
ترويــض لســانهم وضبطــه، فالحكــامء يســتخدمون كلــامت حكيمــة، وينطقــون 
بكلــامت تبــارك* اللــه، وال يلعنــون النــاس وال يتشــاجرون وال يتجاَدلــون مــع 
بعضهــم البعــض، بــل يتلكــوا األشــياء التــي أراد اللــه منهــم أن تكــون معهــم.

كَتَــَب يعقــوب إىل النــاس الذيــن ســيتألّمون وســيعانون بســبب إيانهــم* 
بيســوع، وكتــب هــذه الرّســالة ملنحهــم الرجــاء*، وأخرهــم أن يتحلـّـوا بالصــر، 
فالــرّب* قريــب. قــد ينجــح يف هــذه الحيــاة األغنيــاء املتكــّرون األرشار لكــن 
ــوا  ــم أن يتحلّ ــك أوصاه ــعبه، لذل ــيبارك ش ــه وس ــد مجيئ ــيدينهم عن ــه س الل
بالصــر متاًمــا مثلــام كان أيــوب صبــوًرا وأن يُؤمنــوا باللــه وأن يصلـّـوا متاًمــا كــام 

فعــل إيليــا.
يُســاعد الحكــامء بعضهــم البعــض للعثــور عــى الطريــق الصحيــح، وعندما 

يضــّل النــاس الطريــق يُعيدونهــم الحكــامء إىل الطريــق الصحيــح مــرَّة أخرى.
إذا كنــت تريــد أن تعيــش حيــاة جيّــدة تتّســم بالحكمــة ســتجد يف رســالة 

يعقــوب الكلــامت التــي تُســاعدك عــى ذلــك.



البداية
كَتََب بطرس* هذه الرِّسالة إىل 
أناٍس عاشوا بعيًدا عن مدينة 

أورشليم*، فقد كتب هذه الرّسالة 
بعد صعود يسوع* إىل السامء* 

بنحو عرين إىل ثالثني عاًما.

أهّم شخصيات الّسفر
بطرس*
مرقس*

سيال*

ة األحداث الُمهمَّ
الله الرجاء* الحّي )1 بطرس 1: 6-2(

الناس حجارة حيّة وشعب مختار )1 بطرس 2: 10-1(
ثابروا يف أثناء أملكم ومعاناتكم )1 بطرس 2: 25(

أحبّوا بعض كأخوة )1 بطرس 3: 16-8(
املُتواضعون يُعطيهم نعمة )1 بطرس 5: 11-5(

النهاية
أخرهم بطرس أن يقيموا يف 

نعمة* الله وأن يعرفوا سالم* 
الله.
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الفصل الخامس والستون

قّصُة رسالة بطرس الرسول األولى

بطــرس هــو كاتــب هــذه الرســالة، وهــو أحــد الرجــال الذيــن اختارهــم 
ــاعدة  ــالة ملس ــذه الرّس ــب ه ــليم، وكت ــة* أورش ــًدا لكنيس ــح قائ ــوع وأصب يس
ــن  ــر ِم ــد كان الكث ــا ومشــاكل، فق ــون ضيًق ــوا يُواجه ــن كان املســيحيّني* الذي



247

ة الرَّسائل العامَّ

ــع  ــن أحــد أن يتّب ــدون ِم ــون هــؤالء املســيحينّي الجــدد وال يري ــاس ال يُحبّ الن
يســوع، وبالتــايل ســبَّب أولئــك النــاس املتاعــب لهــؤالء املؤمنــني، لذلــك غــادر 
العديــد مــن املســيحيني منازلهــم وانتقلــوا إىل أماكــن أخــرى، وكانــوا يشــعرون 
كأنّهــم غربــاء يف أرض غريبــة، وكانــوا متغّربــني عــن وطنهــم واســتمّر النــاس 
ــَب بطــرس هــذه الرّســالة لتشــجيعهم. يف معاملتهــم معاملــة قاســية، لــذا كَتَ

أراد بطــرس منهــم تذكُّــر أّن اللــه اختارهــم ليكونــوا شــعبه، وســيأيت يســوع 
ثانيــًة إىل األرض حتــى يقيــم ملكوتــه*. ورمبــا يعانــون اآلن لفــرتة قصــرة لكنهم 
لــن يعانــوا مــرة أخــرى عنــد مجــيء يســوع ثانيــًة، ولعــل هــذا هــو الســبب 
الــذي يجعــل لديهــم رجــاء، حتــى إّن األنبيــاء* يف العهــد القديــم* تكلَّمــوا عــن 
ــد  ــم، فق ــه به ــة الل ــق املســيحيّون* يف عناي ــك ُيكــن أن يث هــذا الرجــاء، لذل
أرســل اللــه يســوع ليُخلّصهــم وأقامــه ِمــن املــوت وأخرجــه منتــرًصا ِمــن القــر. 
ــع بقــوة عظيمــة قــد فعــل كل هــذا ِمــن أجلهــم، وال يشء  واللــه الــذي يتمتّ

ُيكــن أن يجعلــه يكــر وعــده.
ــا*  ًس ــعبًا ُمقدَّ ــوا ش ــه ويكون ــريض الل ــة تُ ــوا بطريق ــب أن يعيش واآلن يج
ــوا عــن اشــتهاء  ــه ويتوقَّفــوا عــن فعــل الــرور* ويتجّنبــوا الكــذب ويتوقّف ل
مــا يتلكــه اآلخــرون وال يتكلّمــون ضــد بعضهــم البعــض، بــل ينبغــي عليهــم 

ــا. ــه وطاعته ــامت الل اشــتهاء اإلســتامع إىل كل
إذا فعلــوا ذلــك، ســرى النــاس كيــف يعيشــون، وعندمــا يــرى النــاس كيــف 
يعيشــون ســرغبون يف معرفــة الســبب، وعندمــا يســألهم النــاس عــن ذلــك يجب 

أن يكونــوا ُمســتعّدين للمجاوبــة، وحينئــٍذ ُيكنهــم الكــرازة لهــم عــن يســوع.
عندمــا يتألّمــون عليهــم تذكُّــر أن يســوع تألَّــم أيًضــا وحمــل العقــاب بــداًل 
عنهــم عــى الــّرور التــي فعلوهــا، لهــذا الســبب جعلهم شــعبه، فعندمــا تألَّم 
يســوع صــاح فيــه الكثــرون قائلــني لــه كلــامت كلهــا غضــب، لكــن يســوع مل 
يِصــح فيهــم مقابــل ذلــك ومل يــدُع اللــه أن يُصيبهــم رشًّا بــل وثــق يف اللــه عاملـًـا 
أنّــه يقــي* بعــدٍل دامئًــا، وهــذه هــي الطريقــة التــي يجــب أن يســلكوا بهــا 

عندمــا يعانــون أيًضــا.
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مل يُرِدهــم بطــرس أن ينســوا َمــن ُهــم ألنّهــم كهنــة* )1 بطــرس 2: 5( وملوك 
ســة، فقــد  ــة اللــه املُقدَّ ــا مســكن اللــه، كــام أنّهــم أّم عنــد اللــه ويشــّكلون مًع
كانــوا ُهــم الشــعب الــذي وثــق يف كلمــة اللــه، وقــد أعطتهــم كلمــة اللــه حيــاة 
جديــدة. كانــت كلمــة اللــه صحيحــة وباقيــة اآلن وإىل األبــد )1 بطــرس 1: 23(.
ــوا  ــوع وأن يحبّ ــها يس ــي عاش ــاة الت ــط الحي ــوا من ــم أن يتّبع ــك عليه لذل
ــروا  ــم وأن يظه ــّن أو زوجاته ــروا اإلحــرتام ألزواجه ــم البعــض وأن يُظه بعضه
ــه وأن يكــون لديهــم احــرتام  ــوا شــعب الل ــع وأن يحبّ ــق للجمي اإلحــرتام الالئ
ــاة صالحــة،  ــك، فقــد أراد بطــرس منهــم أن يعيشــوا حي ــه وأن يكرمــوا املل لل
وعندمــا يفعلــون ذلــك ســرغب النــاس الذيــن ال يعرفــون يســوع يف معرفتــه. 
كان عــى قــادة الكنيســة رعايــة النــاس الذيــن كانــوا يف الكنيســة وأن يكونــوا 
ــم  ــم والتعلّ ــاء له ــيوخ واإلصغ ــرتام الش ــباب اح ــى الش ــم، وكان ع ــدوًة له ق
منهــم، وقــد أراد اللــه أن يكــون الجميــع ُمتواضعــني وضابطــني ألنفســهم وأن 

ــه القــادر عــى ذلــك. يثقــوا يف أّن اللــه ينحهــم القــدرة والقــوة ألنّ



البداية
ع بطرس* الناس عى تذكُّر  شجَّ

وعود الله.
أهّم شخصيات الّسفر

بطرس*

ة األحداث الُمهمَّ
أضيفوا إىل إيانكم* )2 بطرس 1: 9-5(

تكلَّم أناس الله القديسون َمُسوقني ِمن الّروح الُقدس )2 بطرس 1: 21-19(
احرتسوا ِمن املُعلِّمني الكذبة )2 بطرس 2: 12-1(

يوم الرّب* قريب )2 بطرس 3: 10-3(
احرتسوا )2 بطرس 3: 18-17(

النهاية
تنتهي الرّسالة بتحذيٍر بأْن ال 

ننخدع ِمن ِقبل املُعلّمني الكذبة، 
بل أن ننمو يف معرفة الله أكر.
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رسالُة صطرس الّرسول الثانية
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تون ادس والسم الفصل السَّ

قّصُة رسالة بطرس الرَّسول الثَّانية

كان بطــرس قائــًدا يف الكنيســة* األوىل وأحــد الرجــال الذيــن طلــب منهــم 
يســوع أن يتبعــوه، وقــى ثــالث ســنوات يســتمع إىل مــا كان يســوع يقولــه، 
ــة  ــدء الكنيس ــد بَ ــاس بع ــه إىل الن ــكالم الل ــم ب ــذي تكلَّ ــل ال ــو الرَّج وكان ه
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ــر  ــون الكث ــدؤوا يُعلّم ــوا إىل الكنيســة وب ــن بعــض الرجــال دخل ــارشة، لك مب
ِمــن األمــور الخاطئــة، ومل يعجــب بطــرس بهــذا األمــر ألنّــه مل يُكــن يريــد أن 
يســتمع النــاس إىل هــؤالء الرجــال، لهــذا الســبب كتــب بطــرس هــذه الرســالة.

أراد بطــرس ِمــن املســيحيّني الجــدد أن ينمــوا، وهــو األمــر الــذي يتطلّــب 
منهــم معرفــة املزيــد عــن يســوع ومعرفتــه شــخصيًّا، لكــن هــذا يُعــّد ُمجــرّد 
بدايــة ألّن بطــرس أراد منهــم أن يُضيفــوا ذلــك إىل إيانهــم. ومــا عرفــوه عــن 
ــايل كان يُريدهــم أن  ــن الطريقــة التــي يعيشــون بهــا، وبالت يســوع ســيُغرِّ ِم
ينمــوا يف اإليــان واملعرفــة، وهــذه املعرفــة ستُســاعدهم عى ضبط ســلوكياتهم 
والعيــش بالطريقــة التــي عــاش بهــا يســوع، وُيكــن للنــاس الذين تبعوا يســوع 
فعــل هــذه األمــور الحســنة، فاللــه ســاعدهم ومنحهــم القــدرة عــى التغلُّــب 

عــى الــر* وفعــل الخــر.
ــوا  ــوا وســط الكنيســة وكان عــرف بطــرس أّن بعــض املُعلِّمــني األرشار دخل
ر بطــرس النــاس ِمــن  يُعلّمــون أمــوًرا كاذبــة ويســلكون بصــورة خاطئــة، فحــذَّ
اإلصغــاء إليهــم وأوصاهــم أن ال يســلكوا يف حياتهــم مثــل هؤالء الرّجــال األرشار 
ــس  ــني شــهواتهم الخاصــة ولي ــٍة وبجشــعٍ، تابع ــوا يســلكون بأناني ــن كان الذي
حســب طــرق يســوع. يجــب عــى النــاس عــدم اإلصغــاء إىل مــا كان هــؤالء 
الرجــال يقولونــه، فاللــه ســيُعاقب هــؤالء النــاس وأولئــك الذيــن اســتمعوا إىل 
كالمهــم وســلكوا يف مســالكهم. وبــداًل مــن ذلــك، ينبغــي أن يســتمعوا إىل كالم 
الرســل*. عــرف بطــرس يســوع شــخصيًّا، ورأى مجــده* عندمــا كان معــه عــى 

الجبــل وســمع صــوت اللــه.
يجــب أن يســتمع النــاس إىل كالم أنبيــاء* العهــد القديــم ألنَّ هــؤالء 
ــا عــن  ــاء قصًص ــه لهــم، ومل يبتــدع األنبي ــه الل الرجــال يتكلَّمــون بــكالم يُعطي
ــرس 1: 20-21(. مل  ــُدِس« )2 بط ــرُّوِح الُْق ــَن ال ــوِقنَي ِم ــوا »َمُس ــل كان ــه ب الل
يعــرف املُعلِّمــون الكذبــة يســوع ومل يتكلَّمــوا بالحــق الــذي ِمــن اللــه، فقــد 
أربــك املُعلّمــون الكذبــة الكثريــن ِمــن النــاس، وقالــوا لهــم إّن املجــيء الثــاين 
ــة عــى  ــن يجــيء يســوع ثاني ــك ل ليســوع مــن الّســامء* طــال انتظــاره، لذل
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اإلطــالق، لكــن بطــرس أخرهــم أن يســوع ســيأيت ثانيــًة وســيُدين* املُعلِّمــني 
ــده  ــيفي بوع ــه س ــا لكّن ــب توقيتاتن ــا حس ــه رسيًع ــأِت الل ــا مل ي ــة. رمب الكذب
ــل يســوع مجيئــه الثــاين ألنَّــه طويــل األنــاة ويريــد أن يُعطــي  ويــأيت ثانيــًة. أجَّ
ــا للتوبــة* والرّجــوع إليــه، لكــن يف يــوم مــن األيــام ســيأيت يــوم  الجميــع وقتً
ر اللــه العــامل القديــم )2 بطــرس 1:  الــرب، وعندمــا يجــيء ذلــك اليــوم ســيُدمِّ
20-21( وســيزيل كّل األشــياء الريــرة مــن العــامل وبعــد ذلــك ســيخلق ســامًء 

ــدة. ــا جدي ــدًة وأرًض جدي



البداية
طالَب يوحنا* الناس أن 

يتذكَّروا يسوع* ألنّه القادر أن 
ينحهم الفرح.

أهّم شخصيات الّسفر
يوحنا*
يسوع*

ة األحداث الُمهمَّ
اسلكوا يف النور )1 يوحنا 1: 7-5(

ال تحبّوا العامل )1 يوحنا 2: 17-15(
عيشوا بصفتكم أوالدا لله )1 يوحنا 2: 3-28: 3(

أحبّوا بعضكم بعًضا )1 يوحنا 3: 18-13(
الله محبَّة )1 يوحنا 4: 21-16(

النهاية
ذكَّر يوحنا الناس بأن يبتعدوا 

عن األوثان*.
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رسالُة يوحنا الرسول األولى
ة العهد الجديد     الرَّسائل العامَّ

الفصل الّساصص والّستون

قّصُة رسالة يوحنا الرسول األولى

ــأُّم  ــى األرض ورآه ب ــش ع ــا كان يعي ــوع عندم ــع يس ــواًل* تب ــا رس كان يوحن
عينيــه )راجــع يوحنــا 1: 1-14( وســمعه يتكلـّـم وملــس جســده، لذلــك كَتـَـَب يوحنــا 
هــذه الرّســالة ليشــهد عنــه، فقــد أراد أن يعــرف النــاس يســوع معرفــة شــخصية.
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كَتَــَب يوحنــا هــذه الرّســالة ليُخــر النــاس أّن يســوع هــو ابــن اللــه، فقــد 
كان »الكلمــة« التــي أرســلها اللــه ليمنحنــا الحيــاة، وهكــذا مــات يســوع ليدفع 
مثــن خطايانــا* )1 يوحنــا 2: 2( حتــى نكــون جــزًءا ِمــن بيــت اللــه، وســيغفر 
اللــه خطايــا النــاس بســبب مــا فعلــه يســوع، لــذا عــى الّنــاس أن ال يُخطئــوا 

بعــد إيانهــم* بيســوع، لكــن حتــى إذا فعلــوا ذلــك ســيغفر اللــه لهــم:
ــا  ــَر لََن ــى يَْغِف ــاِدٌل، َحتَّ ــٌن َوَع ــَو أَِم ــا َفُه ــا ِبَخطَايَانَ »إِِن اْعَتَْفَن

ــا 1: 9(. ــٍم« )1 يوحن ــْن كُلِّ إِثْ ــا ِم رَنَ ــا َويُطَهِّ َخطَايَانَ
ــن  ــل الذي ــام يفع ــا مثل ــه متاًم ــع الل ــلك م ــع أن يس ــتطيع الجمي اآلن يس
يســلكون يف النــور. عندمــا اســتمع النــاس إىل مــا قالــه يســوع وفعلــوا مــا كان 
يفعلــه ســاروا مــع اللــه، وعندمــا يقــول النــاس إنهــم يتَّبعــون يســوع لكّنهــم ال 

يفعلــون مــا كان يســوع يفعلــه فإنّهــم يكذبــون )1 يوحنــا 2: 2(.
كانــت طريقــة الســلوك مــع يســوع هــي طاعــة وصايــاه، وأوىص يســوع 
ــن  ــة 30: 6(. ومل تُك ــني 19: 18؛ تثني ــض )الوي ــم البع ــوا بعضه ــاس أن يحبّ الن
ــت )1  ــه طــوال الوق ــوس يقول ــا كان النام ــل هــذا م ــدة ب ــة جدي هــذه وصي
ــا )1  ــض أيًض ــا البع ــنحّب بعضن ــه س ــّب الل ــا نُح ــك، إذا كّن ــا 2: 7(. لذل يوحن
ــن  ــا ال نحــّب اآلخريــن ل ــا نحــّب يســوع لكنن ــا إنن ــا 2: 9-11(، وإذا قلن يوحن

نقــول الحــّق.
ــه بإرســاله  ــد الل ــذي وع ــاس أّن يســوع هــو املســيح* ال ــا الن أخــر يوحن
ا للــه  لخــالص شــعبه، وإذا مل يُؤمــن أحــد بهــذا لــن يعــرف اللــه وســيُصبح عــدوًّ

اآلب واإلبــن. أراد يوحنــا أن يعــرف الجميــع هــذا.
ــدون  ــاٌس يري ــة* أن ــا. كان يف الكنيس ــع يوحن ــع م ــق الجمي ــن مل يتف لك
قيــادة النــاس إىل الطريــق الخطــأ ألنهــم مل يُؤمنــوا أن يســوع هــو ابــن اللــه* 
ــا  ر يوحن ــذا حــذَّ ــاة صالحــة، ل ــوا إخوتهــم وأخواتهــم ومل يعيشــوا حي ومل يحبّ
ــوا يعيشــون  ــن اإلصغــاء إليهــم أو الســلوك بالطريقــة التــي كان املســيحيّني ِم
ــس* )1  ــون إىل إبلي ــوا ينتم ــل كان ــه ب ــوا إىل الل ــاس مل ينتم ــؤالء الن ــا، وه به

ــا 3: 8-7(. يوحن
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كيــف ُيكــن للنــاس معرفــة شــعب اللــه الحقيقــي؟ يســتمع شــعب اللــه 
الحقيقــي إىل الكلمــة املُقّدســة وإىل روح اللــه*، ويُخــرون النــاس بالحــّق عــن 
يســوع ويســتمتعون بالركــة مــع اللــه ومــع بعضهــم البعــض، ولديهــم رجــاء* 

ألنّهــم يتذكَّــرون أّن يســوع آٍت ثانيــًة.



البداية
هاتان الرّسالتان ُهام ِمن آخر 

الرَّسائل املكتوبة يف العهد 
الجديد* وتبدآن بركات*.

أهّم شخصيَّات الّسفَرْي�ن
يوحنا*
غايس*

ة األحداث الُمهمَّ
رسالتا يوحنا الرّسول األوىل والثانية ُهام ِسفران صغران، استمتْع 

بقراءة كل جزٍء منهام.

النهاية
كِال الّسفَريْن ينتهي بتوجيه 

التحيّات.
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ا يوحنا الرسول الثانية والثالثة رِسال   
ة العهد الجديد     الرَّسائل العامَّ

الفصل الثامن والّستون

ُة ِسفَري الرِّسالَتْي الثانية والثالثة للرسول يوحنا قصَّ

ــة  ــام يف غاي ا لكّنه ــان جــدًّ ــة قصرت ــة والثالث ــا الرســول الثاني ــالتَا يوحن رس
ي كاتــب الرســالتنَْي نفســه »الشــيخ*«، ويعتقــد معظــم النــاس  األهميَّــة. يُســمِّ
بــأّن يوحنــا هــو كاتــب هاتــني الرّســالتني فقــد اســتخدم العديــد ِمــن الكلــامت 
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ث  نفســها املوجــودة يف إنجيــل يوحنــا ورســالة يوحنــا الرســول األوىل. وتتحــدَّ
ث عنهــا يوحنا.  هاتــان الرِّســالتان عــن العديــد ِمــن األشــياء نفســها التــي يتحــدَّ
تحــّث الرّســالُة النــاَس أن يحبّــوا اللــه واآلخريــن وأنــه يجــب أن يطيــع النــاس 

وصايــا اللــه ويجــب عــى النــاس الســلوك يف طريــق الحــق.
ــّب  ــد أح ــة، فق ــخصية للغاي ــة ش ــالتنَْي بطريق ــني الرّس ــا هات ــَب يوحن كَتَ
النــاس الذيــن كَتَــَب إليهــم وأرادهــم أن يفرحــوا وأن يحصلــوا عــى النعمــة* 
ــة،  ــد منهــم أن ينخدعــوا يف املُعلِّمــني الكذب ــه ال يري والرحمــة* والســالم* ألنَّ
رهــم يوحنــا أن يحرتســوا ِمــن هــؤالء النــاس الذيــن يُحاولــون خداعهــم  لــذا حذَّ
ــداء  ــل هــؤالء أع ــم أنَّ مث ــد له ــأِت يف الجســد، وأك ــون إن يســوع مل ي ويقول

ليســوع وطالبهــم أن ال ينخدعــوا منهــم.
ِّ بَــْل ِبالَْخــْرِ، ألَنَّ َمــْن يَْصَنــُع  »أَيَُّهــا الَْحِبيــُب، الَ تََتَمثَّــْل ِبالــرَّ
ــِرِ اللــَه«  ــْم يُْب ، َفلَ َّ الَْخــْرَ ُهــَو ِمــَن اللــِه، َوَمــْن يَْصَنــُع الــرَّ

)3 يوحنــا 11(
ــا 6؛ 3:  ــم )3 يوحن ــب اتّباعه ــنة يج ــدوة حس ــة ق ــض يف الكنيس كان البع
12؛ راجــع 1 يوحنــا 2: 7؛ 2 يوحنــا 5(، وعــى النقيــض كان يف الكنيســة بعــض 
النــامذج الســيئة )3 يوحنــا 9(، وأراد يوحنــا منهــم أن يكونــوا حريصــني عــى 
معرفــة الفــرق وأن يُرّحبــوا بالنــاس الذيــن يقولــون الحــّق عــن يســوع وأن ال 

يســتمعوا إىل النــاس الذيــن يُخالفــون ذلــك.



البداية
تبدأ رسالة يهوذا بركة*. كان 

يهوذا أخو يعقوب* الذي كان 
أخو يسوع.*

فر أهّم شخصيَّات السِّ
يهوذا*

ة األحداث الُمهمَّ
ة، اقرأ كّل كلمة بِحرص. رسالة يهوذا ُمهمَّ

النهاية
تنتهي الرِّسالة بكلامت تسبيح* 

لله.
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رسالُة يهوذا
ة العهد الجديد     الرَّسائل العامَّ

الفصل التاسص والستون

قّصُة رسالة يهوذا

عــى الّرغــم ِمــن أّن رســالة يهــوذا قصــرة فإنـّـه ليــس ِمــن الســهل فهمهــا، 
ــَب يهــوذا أخــو يعقــوب وأخــو يســوع هــذه الرّســالة إىل أنــاٍس يعرفــون  وكَتَ
س*، كــام أنَّهــم كانــوا  ــن الكتــاب املُقــدَّ أشــياَء كثــرة عــن العهــد القديــم* ِم
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يعرفــون الكثــر ِمــن القصــص التــي رواهــا اليهــود* عــن تاريخهــم، لذلــك إذا 
كنــت ال تعــرف هــذه القصــص فِمــن الّصعــب فَهــم رســالة يهــوذا هــذه.

ــون  ــل املُعلِّم ــد دخ ــه ق ــاس ألنَّ ــر الن ــالة لتحذي ــذه الرّس ــوذا ه ــَب يه كَتَ
الكذبــة إىل الكنيســة*، وكان هــؤالء النــاس يقولــون أشــياَء غــر صحيحــٍة لكّنهم 
ــاس بأشــياَء  ــن الن ــر ِم ــن عــى خــداع الكث ــوا قادري ا، وكان ــاء جــدًّ ــوا أذكي كان
ــم  ــتامع إليه ــدم اإلس ــاس ع ــى الن ــال إّن ع ــوذا ق ــن يه ــيّقة، لك ــدة وش جدي
ألنّهــم كانــوا مثــل العديــد ِمــن املُعلِّمــني الكذبــة يف األزمنــة القديــة، وكانــوا 
يقولــون أمــوًرا غــر صحيحــٍة، وفعلــوا أمــوًرا مل تُــرِض اللــه، ومل يســتمعوا إىل 
تعاليــم التالميــذ قائلــني إنَّ كالمهــم لــه ســلطان لكّنهــم مل يتّبعــوا كلمــة اللــه 

التــي أعطاهــا للرّســل*.
قــال يهــوذا العديــد ِمــن األشــياء الصعبــة ضــد هــؤالء املُعلِّمــني )يهــوذا 4(، 
مؤكّــًدا أنّهــم خطــرون ألنهــم أنكــروا أّن يســوع هــو الــرب* )يهــوذا 5؛ راجــع 
ــاس ويقودونهــم إىل الســلوك يف  ــوا يخدعــون الن عــدد 14: 11؛ 20: 12(، وكان
الطريــق الخطــأ، وهــؤالء الرّجــال رفضــوا أي ســلطٍة باســتثناء ُســلطتهم، وكانــوا 
ــذي مل يســتمع إىل  ــل قايــني* ال ــوا مث يســلكون بالســوء يف حياتهــم، فقــد كان
تحذيــر اللــه لــه )يهــوذا 11، 17(، وكانــوا ال يخدمــون اللــه ســوى لربــح املــال، 
ــن 4: 12-6(  ــل* )تكوي ــب إرسائي ــام عاق ــيُعاقب هــؤالء الرجــال مثل ــه س والل

واملالئكــة* )يهــوذا 6( الذيــن تركــوا مســكنهم.
أراد يهــوذا أن يكــون شــعب اللــه قويًّا وأن ينمــوا يف إيانهم* وأن يســتمّروا 

يف محبّــة اللــه وأن يســرتيحوا عــى رجــاء مجيء يســوع ثانيًة.
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ث هــذا الســفر عــن املســتقبل ويــروي قّصــة رجــل يُدَعــى »يوحنا«*  يتحــدَّ
رأى ُحلــاًم أو رؤيــا* ِمــن اللــه، وقــد أظهــر اللــه لــه أمــوًرا كثــرة غريبــة، ويروي 
ــا أّن  ــح لن ــه يســوع* إىل األرض، ويُوّض ــذي ســيعود في الســفر عــن الوقــت ال

ث عــن ســامٍء* جديــدة وأرٍض جديــدة. يســوع ســينترص عــى الــر*، ويتحــدَّ

فر النبوّي السِّ
ُرؤيا يوحنا الالهوتي



البداية
يبدأ الّسفر بيوحنا* وهو 

يُخرنا عن رؤياه*
أهّم شخصيات الّسفر

يوحنا*         يسوع*
الوحش*

اب النبي* الكذَّ

ة األحداث الُمهمَّ
رأى يوحنا يف رؤياه شبه ابن إنسان )رؤيا 1: 18-9(

الخروف* يفتح الّسفر )رؤيا 5(
املالك* يبّوق بالبوق الّسابع )رؤيا 11: 19-15(

الله هو َملِك امللوك )رؤيا 19(
الله يخلق سامًء جديدًة وأرًضا جديدًة )رؤيا 21(

النهاية
ينتهي الّسفر بوعٍد وبصالة.
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سفر رؤيا يوحنا الالهوتي
العهد الجديد     الّسفُر النبوّي

الفصل الس عون

قّصُة رؤيا يوحنا الالهوتي

س* هــو رؤيــا* يوحنــا الالهــويت، وكتــب يوحنا  آخــر ِســفر يف الكتــاب املُقــدَّ
هــذا الّســفر بعــد أن أعطــاه اللــه رؤيــا، لذلــك كَتـَـَب يوحنــا ِســفره هــذا لــروي 
ــا أشــياء مل تحــُدث بعــد، لكــن هــذه  ــه إىل يوحن ــر الل ــا رآه، فقــد أظه ــا م لن
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األشــياء ســتحُدث يف املســتقبل. والعديــد ِمــن قصــص هــذا الســفر تــدور حــول 
ــن  ــذا ليــس ِم ــًة إىل األرض، ل ــام األخــرة التــي تســبق مجــيء يســوع ثاني األي
ــفر إذا تذكَّــرت شــيئًا واحــًدا وهــو  الّســهل فَهمهــا لكــن ُيكنــك فَهــم هــذا السِّ
أنـّـه يــدور حــول يســوع الــذي يَُعــّد بطــل هــذا الســفر، فابحــْث عنــه يف أثنــاء 

قراءتــك.
كان يوحنــا تلميــًذا ليســوع تبعــه يف الســنوات التــي عاشــها عــى األرض، 
ــه يــرى يســوع اآلن بطريقــة جديــدة. الرؤيــا التــي أراهــا يســوع ليوحنــا  لكّن
ا،  ليكتبهــا كانــت مليئــة باملشــاهد املُصــوَّرة، وكانــت بعــض الصــور غريبــة جــدًّ
ــن مل  ــص، لك ــذه القص ــل يف ه ــم كّل التفاصي ــاس فَه ــن الن ــر ِم ــاول الكث وح
ــذه  ــت كّل ه ــا إذا كان ــرف م ــاًل، وال نع ــاًم كام ــا فَه ــن فهمه ــد ِم ــن أح يتمكَّ
ــكار  ــم األف ــا فه ــا، لكــن ُيكنن ــره يوحن ــذي ذَكَ ــب ال األشــياء ســتحُدث بالرتتي

ــفر. ــة يف هــذا الّس العاّم
ــا يســوع  ــفر، ودع ــا عــن يســوع بعــّدة طــرٍق يف هــذا الّس ث يوحن تحــدَّ
ــاِهِد األَِمــِن« وأنّــه »الِْبكْــِر ِمــَن األَْمــَواِت« وأنــه »َرئِيــِس ُملُــوِك األَْرِض«  »الشَّ

ــا 1: 5(. )رؤي
قــال يوحنــا إّن يســوع شــبه ابــن إنســان يف الجــزء األّول ِمــن هــذا الســفر، 
ــك يف  ــه املل ــف اإلل ــال لوص ــتخدمه داني ــذي اس ــه ال ــم نفس ــو اإلس ــذا ه وه
ســفره، وســوف يــأيت اللــه ليُديــن* قديســيه* )رؤيــا 1: 9-3: 22؛ راجــع دانيــال 

7: 9-10(، ثــّم يقــوم بتأســيس ملكوتــه*.
ثــّم أخــر يســوع يُوحنــا أن يكتــب مــا قالــه، وكان عليــه إرســال هــذا الكالم 
ــذه  ــأّن ه ــاس ب ــم الن ــد معظ ــيا. يعتق ــس* يف آس ــض الكنائ ــائل إىل بع يف رس
الكنائــس كانــت موجــودة خــالل الفــرتة التــي كتــب فيهــا يوحنــا، لكــن الــيء 

الوحيــد املُؤكَّــد أّن جميــع الكنائــس ُيكنهــا أن تتعلَّــم ِمــن هــذه الرَّســائل.
ــور  ــن الص ــد ِم ــى العدي ــفر ع ــذا الّس ــن ه ــط ِم ــزء األوس ــوي الج يحت
ــا قاعــة فيهــا العــرش ورأى ســفرًا* بســبعة ختــوم*،  ــة، فقــد رأى يوحن الغريب
وال أحــد يســتطيع فتــح الختــوم إال الخــروف*، ويف كّل مــرٍة يُفتــح فيهــا أحــد 
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هــذه الختــوم يحــدث شــيئًا ســيّئًا عــى األرض، ثــّم أخرنــا يوحنــا عــن ســبعة 
ــة عــى األرض أو يف الســامء يف كل  ــت أشــياء كثــرة غريب ــواق وكيــف حدث أب
مــرٍّة كان يبــّوق فيهــا بالبــوق، ثــّم أخرنــا يوحنــا عــن حــرٍب كبــرٍة قــام فيهــا 
قائــد رشيــر* لجيــش رشيــر مبحاربــة اللــه )رؤيــا 12-14(. وجــاء بعــد هــذه 

ــرة. ــة بابــل* القويــة ُمدمَّ ــا أُّم املعركــة ســبع رضبــات أخــرة، ثــّم رأى يوحن
ــن املســتحيل  ــا ليــس ِم ــه أيًض ــفر لكن ــم هــذا الّس ــهل فَه ــن الّس ليــس ِم
س أن تُســاعدنا ونحــن  علينــا فَهمــه، وُيكــن ألجــزاٍء أخــرى ِمــن الكتــاب املُقــدَّ
ــذا  ــم ه ــى فَه ــاء* ع ــفار األنبي ــاعدنا أس ــن أن تُس ــاب، وُيك ــذا الكت ــرأ ه نق
ــن  ــاعدنا كالم يســوع يف الجــزء األخــر ِم ــا ُيكــن أن يُس الســفر، وهكــذا أيًض

ــى*. إنجيــل متّ
ث يوحنــا عــن حــرٍب كبــرة أخــرى فيهــا ســيأيت  قُــرب نهايــة الســفر، تحــدَّ
ــاموي  ــش الس ــد الجي ــركب قائ ــم، وس ــوش األم ــة جي ــامء ملحارب ــش الس جي
فرًســا أبيــَض )رؤيــا 19: 11-16(، ويُدعــى إســمه »كَلَِمــَة اللــِه«، وهــذه صــورة 
ــه  ــد مجيئ ــا 19: 16(. وعن ــاب )رؤي ــوك ورب* األرب ــك املل ــه مل ــوع ألنّ ليس
ســيهزم جميــع امللــوك األرشار وســيهزم جميــع أعدائــه وســيُقيّد الشــيطان* يف 
ــك الســنوات ســيحّل  ــة تل ــه ملــدة ألــف عــاٍم. ويف نهاي سالســل وســيغلق علي
اللــه الشــيطان ِمــن ســجنه، لكــن الشــيطان ســيجمع جيــوش األمــم ويذهبــون 
ملهاجمــة أورشــليم*، لكــن اللــه سُرســل نــاًرا ِمــن الســامء وُيســك الشــيطان 
ويطرحــه يف بحــرة النــار والكريــت، ثــّم ســيجمع اللــه جميــع األحيــاء 

ــن األســفار التــي يف الســامء ويُدينهــم. واألمــوات أمامــه ويقــرأ ِم
ــدة  ــامٍء جدي ــن س ــا ع ث يوحن ــدَّ ــفر تح ــذا الس ــن ه ــر ِم ــزء األخ يف الج
وأرٍض جديــدة، وهــذا هــو املــكان الــذي أعــّدہ اللــه لشــعبه حتــى يعيــش مــع 
شــعبه هنــاك، وأخرنــا يوحنــا عــن مدينــة عظيمــة، أورشــليم الجديــدة التــي 
ســيتدفَّق نهــر عظيــم عرهــا وســيُزّود النهــر »َشــَجرَة الَحَيــاة« باملــاء )رؤيــا 22: 
1-2(، وســتزول اللعنــة* التــي تفــّوہ بهــا اللــه يف جنــة عــدن وســيعيش اللــه 

مــع شــعبه يف ملكــوت يــدوم إىل األبــد.
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ــض  ــن بع ــا، لك ــبة إلين ــزًا* بالنس ــفر لُغ ــذا الس ــرة يف ه ــياء كث ــل أش مُتثّ
األشــياء واضحــة، فالنــاس الذيــن يثقــون* يف اللــه قــد يُعانــون ويتألّمــون اآلن، 
لكــن لــن تســتمّر معاناتهــم، فعنــد مجــيء يســوع ثانيــًة إىل األرض ســيعرف 
ــّوة اآلن لكــن الحــال  ــع الشــيطان واألرشار بالق ــا يتمتَّ ــه. رمب ــه الل ــع أنّ الجمي
لــن يــدوم هكــذا، بــل ســيُكاِفئ اللــه َمــن يعرفــه وســيُعاِقب َمــن يبتعــد عنــه 
وســيزداد الوضــع ســوًءا يف العــامل، لكــن يســوع ســيعود وســيحّل كّل املشــاكل 

ــح. ــه الصحي وســيُعيد كل يشٍء إىل نصاب
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نهايُة الدِّراسة!
أحســنت! لقــد انتهيــت ِمــن قــراءة هــذا الكتــاب، فــإذا كنــت اســتخدمت 
س* رمبــا  ــدَّ ــك املُق ــه خريطــة تســاعدك عــى قــراءة كتاب ــاب بصفت هــذا الكت
س بأكملــه أيًضــا. يســتغرق  ســيكون ذلــك قــد ســاهم يف قراءتــك للكتــاب املُقــدَّ
معظــم النــاس يف قــراءة هــذا الكتــاب مــا يقــرب ِمــن مثانــني ســاعًة. لــذا، إذا 
قــرأت هــذا الكتــاب فقــد فعلــت شــيئًا جيّــًدا وُمهــامًّ للغايــة. مــاذا بعــد؟ مــاذا 

يجــب أن تفعــل بعــد ذلــك؟

في ما يلي بعض األفكار:

إصدأ ِمن جديد.1 

س  نعــم، أوَّل يشء عليــك أن تفعلــه عنــد اإلنتهــاء ِمــن قــراءة الكتــاب املُقــدَّ
ــفر  ــة بِس ــن البداي ــدء ِم ــب يف البَ ــد ترغ ــه. ق ــد يف قراءت ــن جدي ــدأ ِم أن تب
ــوّد  ــا ت ــل*. رمب ــرة أو األناجي ــذه امل ــر* يف ه ــدأ باملزام ــا تب ــن أو رمب التكوي
ــوع*  ــفَري يش ــواردة يف ِس ــص ال ــول أو القص ــس* الرّس ــائل بول ــدأ برس أن تب
س لكــن  والقضــاة*. عــى أي حــاٍل، ال يهــم أيــن تبــدأ يف قراءتــك للكتــاب املُقــدَّ

س. ــدَّ ــاب املُق كل مــا عليــك هــو أن تُواظــب عــى قــراءة الكت

الكتــاب .1  ِمــن  وُيعلِّمــون  يقــرأون  وهــُ  آخريــ�ن  إلــى  اســتمصو 
س لُمقــدَّ ا

ــم طُرقــه. اعــُرْ  إبحــْث عــن أشــخاٍص آخريــن يريــدون معرفــة اللــه وفَه
س أهــّم أولوياتهــا. اجتمــْع مــع أشــخاٍص  عــى كنيســة* تضــع الكتــاب املُقــدَّ
ــخاٍص  ــع أش ــة* م س ــوص املُقدَّ ــرأ النص س. اق ــدَّ ــاب املُق ــه والكت ــون الل يُحبّ
آخريــن واطلــب ِمــن اللــه أن يُســاعدك حتّــى تعــرف كيــف تفعــل مــا يقولــه 

س. ــدَّ ــاب املُق الكت

إجتهدو أنو تحفظ آيات الكتاب الُمقدَّس.1 

س جيّــًدا بحيــث ُيكنــك تالوتهــا ِمــن الّذاكــرة،  تذكَّــر آيــات الكتــاب املُقــدَّ
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وبهــذه الطريقــة ُيكــن لــكالم اللــه أن يكــون معــك طــوال الوقــت. قــال امللــك 
داود* إنـّـه خبّــأ كالم اللــه يف قلبــه، وهــذا يعنــي أن بإمكانه أن يتذكَّــره ويأخذه 
س  معــه أينــام ذهــب. ابحــْث عــن بعــض األجــزاء الصغــرة مــن الكتــاب املُقــدَّ

التــي ُيكــن أن تُســاعدك وجاهــد عــى حفظهــا كلمــة كلمــة.

إستخدمو كلمات الكتاب الُمقدَّس وأنت ُتصلِّي.1 

الصــالة هــي حديــث مــع الله لكــن، يف بعــض األحيان، ِمــن الّصعــب معرفة 
ــاس يف  ــّل الن ــام يُص ــّل مثل ــم أن نُص ــاذا ال نتعلَّ ــّل. مل ــا نُص ــاذا نقــول عندم م
س؟ رمبــا ناُلحــظ أّن العديــد ِمــن املزامــر هــي صلــوات، ويحتوي  الكتــاب املُقــدَّ
س عــى العديــد مــن الصلــوات األخــرى. لــن تُســاعدك الّصــالة  الكتــاب املُقــدَّ
ــم كيفيــة الصــالة فحســب،  س عــى تعلّ ــن الكتــاب املُقــدَّ إىل اللــه بكلــامت ِم

س. بــل ستُســاعدك أيًضــا عــى أن يكــون لــك ُحــّب أعمــق للكتــاب املُقــدَّ

ا؟ لماذا ُيعّد الكتاب الُمقدَّس ُمهمًّ

ــا  ــات، رمبــا األهــم هــو أنن ــة عــن هــذا الســؤال بعــدة إجاب ُيكــن اإلجاب
ــا  ــمع م ــن نس س. فنح ــدَّ ــاب املُق ــامت الكت ــالل كل ــن خ ــه م ــع الل ــل م نتقابَ
ــا،  ــا يف حياتن ــلك به ــا أن نس ــي يُريدن ــة الت ــم الطريق ــا ونفه ــه لن ــه الل يقول
ونســمع ونتذكَّــر الوعــود التــي قطعهــا لنــا، وهكــذا نلتقــي الــرب يســوع بــني 

س. ــدَّ ــاب املُق ــا صفحــات الكت ثناي
س عــادة لــك.  لهــذا الســبب يجــب أن تجعــل قــراءة الكتــاب املُقــدَّ
ُيكنــك قراءتــه كّل يــوٍم عــى قــدر املُســتطاع، ويجــب أن تحفــظ كالم الكتــاب 
س حتــى تتمّكــن ِمــن قولــه غيبًــا ِمــن ذاكرتــك دون الّنظــر إىل الصفحــة.  املُقــدَّ
س أن يجعلــك حكيــاًم ويحفظــك ِمــن ارتــكاب الخِطيَّــة*  ُيكــن للكتــاب املُقــدَّ
ــّر* ويرشــد  ــة ال ــاعدك عــى مقاوم ــات الشــّدة، ويُس ــا يف أوق ــك قويًّ ويجعل
س مــلء  خطواتــك ويجلــب لــك الســعادة وينحــك الرّجــاء*، فالكتــاب املُقــدَّ

مهــا إىل الّشــخص الــذي يقــرأه. بالتعاليــم الصالحــة التــي يُقدِّ
س! ماذا تنتظر؟ تاِبعِ الْقراءَة يف كتاِبَك املُقدَّ
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كيع تستخدم هذه القائمة؟

ــاعدك  س، ستُس ــدَّ ــاب املُق ــتخَدَمة يف الكت ــامت املُس ــم الكل ــّم فَْه ــن املُه ِم
س وفهمــه، وأي كلمــة ذُكِــرَت يف هــذا  هــذه القامئــة عــى قــراءة الكتــاب املُقــدَّ
ــة،  ــذه القامئ ــودة يف ه ــتجدها موج ــة )*( س ــذه العالم ــا ه ــاب وبجانبه الكت
وســتجد جميــع األشــخاص واألماكــن املذكــورة يف هــذا الكتــاب يف قامئــة 

ــا. الكلــامت هــذه أيًض
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أمور تستمّر إىل األبد.أبدّي

يُعــّد إبراهيــم أبـًـا لجميــع اليهــود*، وكان إســمه »أبــرام« إبراهيم
ثــمَّ غــرَّ اللــه إســمه بعــد أن قطــع عهــًدا معــه وقــال إّن 
ــه  ــة عظيمــة، وســيُبارك* الل نســل إبراهيــم ســيصبح أُمَّ

جميــع األمــم األخــرى مــن خــالل أحــد أبنــاء إبراهيــم.

ــاول أبشالوم ــده وح ــى وال ــب ع ــن داود وانقل ــالوم اب كان أبش
أن يســتويل عــى اململكــة منــه، لكنــه مــات يف الحــرب، 

ا. وهــذا مــا أحــزن داود جــدًّ

ــي*، أبفرودتس ــي يف فيلب ــة* الت ــًدا يف الكنيس ــس قائ كان أبفرودت
ــارة بولــس* عندمــا كان يف الســجن، وأحــر  وجــاء لزي
لــه املــال أيًضــا. وبينــام كان هنــاك مــرض، وعندمــا 
تحّســنت صحتــه عــاد إىل املنــزل، وقــال بولــس إنــه أخ 

ــة. ــه يف الخدم ــه ورشيك ل

ـا تبــع يســوع، وســاعد النــاس يف أبلّوس كان أبلّــوس يهوديًـّ
ــوع. ــوا يس ــن أن يتّبع ــف يك ــة كي ــى معرف ــس ع أفس

»إبليــس« هــو إســم آخــر للشــيطان*، و«الشــيطان« هــو إبليس، شيطان
ــة  ــل إىل جن ــه. دخ ــدو لل ــرة* وع ــم األرواح الري زعي
عــدن لخــداع آدم* وحــواء* وســبَّب الكثــر ِمــن املتاعــب 
ــد  ــاٍب إىل األب ــه دون عق ــن يرتك ــه ل ــن الل ــوب*، لك ألي

ــًدا. ــأ أب ــاٍر ال تُطَف وســيطرحه يف ن
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ــث إبن الله ــد* للحدي ــد الجدي ــتخَدم يف العه ــب املُس ــو اللق ه
ــه  ــن الل ــي أن يســوع جــاء ِم ــن يســوع*، وهــذا يعن ع
اآلب. وُيكــن للمســيحينّي* أيًضــا أن يصبحــوا أبنــاء للــه، 
ويحــُدث هــذا عندمــا يؤمنــون* بيســوع الــذي يجعلهــم 

ــن بيــت اللــه. جــزًءا ِم

ــد*، إبن اإلنسان ــد الجدي ــتخَدم يف العه ــوع«* املُس ــم »يس ــو إس ه
ــم يف  ــذا اإلس ــتخدم ه ــذي يس ــد ال ــو الوحي ــوع ه ويس
ــا يف  ــم أيًض ــذا اإلس ــال* ه ــتخدم داني ــل*، ويس األناجي
ــم  ــذا الحل ــاًم، ويف ه ــم ُحل ــد حل ــم*. فق ــد القدي العه
ــه  ــاٍن«. ويعطــي الل ــِن إِنَْس ــُل ابْ ــاًم، »ِمثْ ــًكا عظي رأى مل
ــن،  ــوك اآلخري ــع املل ــك أن يتســلّط عــى جمي هــذا املل
ــر  ــد، يش ــد الجدي ــد. يف العه ــتدوم إىل األب ــه س ومملكت

ــوع. ــا إىل يس ــب دامئً ــذا اللق ه

ــاًم أجور ــه كان حكي ــن نســل يعقــوب* لكن ــن أجــور ِم مل يُك
للغايــة، وضــّم ســفر األمثــال العديــد مــن كلامتــه 

الحكيمــة*.

كان أحشــويروش ملــًكا لبــالد فــارس*، وطلــب مــن أحشويروش
ــّرر  ــا رفضــت ق ــة، وعندم ــه يف حفل ــص ل ــة أن ترق امللك
ــة  ــي امللك ــتر* ه ــت أس ــدة، وكان ــة جدي ــار ملك اختي

ــا. ــي اختاره الت

كان أخزيــا ملــك يهــوذا* قبــل وقــت الّســبي*، ومل يحكم أخزيا
ســوى وقت قصــر يف أورشــليم.
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آدم هــو اإلنســان األّول الــذي خلقــه اللــه، وخلــق اللــُه آدم
آدم ِمــن تــراب األرض.

أدوم هــو املــكان الــذي اســتقّر فيــه نســل عيســو*، وكان أدوم
هــذا املــكان يقــع شــامل يهــوذا*، وبنــى النــاس العديــد 

ِمــن املــدن هنــاك، وكان إســم تلــك املنطقــة »أدوم«.

ــه أن أدونيا ــأّن بإمكان ــد ب ــن داود*، وكان يعتق ــا اب كان أدوني
يكــون امللــك بعــد أبيــه، لكــن داود قــرَّر أن أدونيــا لــن 
ــًكا خلًفــا لــه. يكــون خليفتــه بــل ســليامن* ســيكون َملِ

ــي أرض املوعد ــي األرض الت ــل* وه ــامء أرض إرسائي ــد أس ــي أح ه
ــم*. ــا إبراهي ــه به ــد الل وع

كان إرميــا نبيًّــا للشــعب الــذي عــاش يف أورشــليم* إرميا
وعــاش هنــاك قبــل حــرق املدينــة.

ــا يشــوع* أريحا ــة يف أرض املوعــد امتلكه ــت أريحــا مدين كان
ــل* إىل  ــعب إرسائي ــه لش ــن قيادت ــزة ِم ــرتٍة وجي ــد ف بع

ــد. أرض املوع

ــي آساف ــرتة الت ــالل الف ــادة* خ ــاس يف العب ــاف الن ــاعد آس س
كان فيهــا داود* َملِــًكا، وكتــب العديــد ِمــن األغــاين، 

ــر .* ــفر املزام ــورة يف ِس ــاين مذك ــذه األغ ــض ه وبع

كان إســتفانوس ُجزًءا من الكنيســة األوىل* يف أورشــليم*، إستفانوس
وثــق* الشــعب بــه، وطلبــت الكنيســة ِمــن إســتفانوس 
مســاعدة األرامــل الذيــن كانــوا بحاجــٍة إىل الطعــام، 
وقــد تعــرّض للرّجــم بالحجــارة حتــى املــوت ألنّــه بــّر 

بيســوع* مــام ســبّب غضــب بعــض اليهــود* منــه.
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يهوديــة* أستر وكانــت  فــارس*،  بــالد  يف  أســتر  عاشــت 
وأصبحــت امللكــة وســاعدت يف خــالص شــعبها ِمــن 

أعدائهــم.

ــيخوخة، إسحاق ــن الش ــاء يف س ــذي ج ــم* ال ــن إبراهي ــو اب ه
ــم. ــه إبراهي ــه ب ــد الل ــذي وع ــن ال ــو اإلب وه

هــو اإلســم الــذي أعطــاه اللــه ليعقــوب*، وكان لديــه 12 إسائيل
ــل  ــح إرسائي ــل«، وأصب ــي إرسائي ــق عليهــم »بن ــا يُطل ابًن
ــا  ــله، وعندم ــن نس ــأت ِم ــي نش ــة الت ــاًم لألمَّ ــا إس أيًض
دخــل الشــعب إىل األرض التــي أعطاهــا اللــه لهــم 
ــة  ــام أُّم ــد انقس ــل«. وبع ــم »إرسائي ــا إس ــوا عليه أطلق
ــل«  ــل احتفظــت األرض الشــاملية بإســم »إرسائي إرسائي

ــوذا*«. ــم »يه ــة إس ــى األرض الجنوبي ــق ع وأُطلِ

ـم بــكالم اللــه إىل إشعياء إشــعياء كان نبيًّــا* يف يهــوذا* يتكلَـّ
ملــوك يهــوذا، وكتــب ِســفرًا ِمــن أســفار األنبيــاء الكبــار*.

ــة تقــع شــامل إرسائيــل*. وعــى مــدار آشور كانــت آشــور أُمَّ
ــاء  ــل، وج ــدوًّا إلرسائي ــور ع ــت آش ــدة ظلَّ ــنوات عدي س
ــل إىل  ــن شــعب إرسائي ــر ِم ــش آشــور وأخــذوا الكث جي

ــبي*. الّس

كان اآلشــوريون أعــداء شــعب اللــه، وكانــوا يعيشــون يف آشوريون
أرض آشــور*، وكان لديهــم جيــش عظيــم وشــّنوا حروبًــا 
عــى شــعب اللــه عــى مــدار ســنوات عديــدة. ويف يــوٍم 

مــن األيــام جــاؤوا وســبوا الكثــر ِمــن النــاس بعيــًدا.
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كان أغريبــاس حاكــاًم رومانيًّــا* حينــام كان بولــس* أغريباس
ــا  ــس عندم ــه ال ينبغــي ســجن بول ــّر أنّ يف الســجن، وأق
ــجن. ــن الس ــه ِم ــق رساح ــه مل يطل ــم، لكّن ــمعه يتكلَّ س

ــن إفريقيا ــل*، وآم ــوب إرسائي ــي يف جن ــرة الت هــي األرض الكب
بعــض النــاس ِمــن تلــك األرض* بيســوع* وأصبحــوا 

ــها. ــذ تأسيس ــة* من ــن الكنيس ــزًءا ِم ُج

كانــت أفســس مدينــة يف آســيا ســافر بولــس إليهــا أفسس
ــاك  ــة* هن ــت الكنيس ــني، وكان ــدة عام ــا مل ــاش فيه وع
قويــة، وكتــب بولــس رســالة ملســاعدة الكنيســة هنــاك.

هــو الخــر الســار للجميــع بــأن اللــه يخلـّـص النــاس ِمــن اإلنجيل
الخِطيّــة* مــن خــالل يســوع* املســيح*، كــام أنـّـه الخــر 
الّســار بخصــوص األشــياء التــي فعلهــا يســوع لنــا بحياتــه 
ــني األمــوات، وُيكــن أن يقصــد  ــن ب ــه ِم ــه وقيامت وموت
ــودة يف  ــة املوج ــفار األربع ــا أو األس ــه لن ــالة الل ــه رس ب

بدايــة العهــد الجديــد*.
ــا لهــام الجنة َخلـَـَق اللــه أّول رجــل وامــرأة، وخلــق مكانـًـا خاصًّ

للعيــش فيــه، وكان لديهــام كل مــا يحتاجــان إليــه هناك، 
ى »الجنة«. وهــذا املــكان كان يُســمَّ

هــو اإلســم املُســتخَدم لإلشــارة إىل اللــه ألنّــه خلــق الخالق
ــرى مــن  ــرى ومــا ال يُ ــا يُ ــه م ــق* الل كل يشء، فقــد خل

ــياء. األش

الخاطــئ هــو الشــخص الــذي يُخالــف وصايــا اللــه الخاطئ
املعــايص. ويرتكــب 
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ــاب الراعي ــبّه الكت ــام. يُش ــن األغن ــٍة م ــّم مبجموع ــخص يهت ش
س* أحيانًــا اللــه بـ«الراعــي« الــذي يرعــى شــعبه،  املُقــدَّ
وقــال يســوع* إنّــه الراعــي الصالــح الــذي يبــذل نفســه 

فــداًء عــن شــعبه )الخــراف(.

س*، ويُخرنا الرّب إســم يشــر إىل اللــه أحيانـًـا يف الكتــاب املُقــدَّ
ــور، وال  ــام األم ــده زم ــن بي ــه هــو َم هــذا اإلســم أّن الل
ــلِّط  ــه املُتس ــن الل ــر ِم ــلطٍة أك ــع بُس ــد يتمتَّ ــد أح يوج
عــى كل يشٍء، ويُطلــق إســم الــرب عــى يســوع* أيًضــا 
يف العهــد الجديــد*. ويف بعــض األماكــن ُيكــن اســتخدام 

ــع بُســلطة. ث عــن شــخص يتمتَّ الكلمــة للتحــدُّ

ــًدا الركابيون ــوا وع ــفره، قطع ــا* يف ِس ــا إرمي ث عنه ــدَّ ــة تح عائل
ــا طالبهــم  ــى عندم ــذا الوعــد حت ــوا به ــم ومل يحنث ألبيه

ــك. ــوا ذل ــي* أن يفعل النب

ــن، الّروح القُدس ــه اإلب ــه اآلب والل ــل الل ــك مث ــه يف ذل ــه مثل هــو الل
وعــد يســوع بإرســال الــروح الُقــُدس إىل كّل َمــن يعرفــه 
ــُدس  ــروح الُق ــرى ال ــن أن ي ــد ُيك ــه، وال أح ــن ب ويؤم
يســوع،  يقبلــون  الذيــن  أولئــك  يســكن  لكّنــه روح 
ــوع  ــاع يس ــى اتّب ــن ع ــاعد املؤم ــُدس يُس ــروح الُق وال

ــنة. ــور الحس ــل األم وفع

ــة الّسامرة ــة اململك ــل* عاصم ــة يف إرسائي ــت الســامرة مدين كان
ــذي  ــم ال ــي اإلس ــا ه ــامرة أيًض ــت الس ــاملية*، وكان الش

ــة. ــذه املدين ــة املحيطــة به ــق عــى املنطق يُطل
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الّسامريون، أهل 
مدينة السامرة

يف  عاشــوا  الذيــن  األشــخاص  هــم  ــامريون  السَّ كان 
ــن شــعب اليهــود لكنهــم مل  ــزًءا ِم ــوا ُج الســامرة*، وكان
يتعبَّــدوا بالطريقــة نفســها التــي كان يتعبَّــد بهــا اليهــود، 

ومل يحــّب اليهــود الســامريني.

هــو يــوم راحــة ال يُســمح فيــه للنــاس بالعمــل. يف العهــد السبت
القديــم* كان يــوم الســبت )ِمــن غــروب الشــمس يــوم 
الجمعــة إىل غــروب الشــمس يــوم الســبت(؛ هــو اليــوم 
الســابع ِمــن األســبوع حســب تقويــم اليهــود* وهــو يوم 

خــاص لليهــود حتــى يســلكوا حســب مــا يــريض اللــه.

ــيح*، السمء ــه اآلب واملس ــه الل ــد في ــذي يوج ــكان ال ــي امل ه
والبيــت املســتقبل ألولئــك الذيــن يعرفــون اللــه ومــكان 
ويتســلّط،  اللــه  يســكن  والســالم* حيــث  الســعادة 
ــون  ــن يعرف ــك الذي ــه أولئ ــيذهب في ــذي س ــكان ال وامل
اللــه ويســوع* بعــد موتهــم، والســامء التــي خلقهــا الله.

الّســوء وهــو عكــس الخــر، وهــو يشء خبيــث؛ أمــر يسء الّر
ــؤذي اآلخر. ي

ــه. الشيطان ــاوم لل ــدو مق ــو ع ــرة* وه ــد األرواح الري ــو قائ ه
جــاء إىل جنــة عــدن لخــداع آدم وحــواء وتســبَّب يف 
الكثــر مــن األوجــاع أليــوب، لكــن اللــه لــن يرتكــه دون 
عقــاٍب لألبــد وســيطرحه هــو وجنــوده يف نــاٍر لــن تُطَفــأ 

ــد. إىل األب
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ــان* الصليب ــا. كان الروم ــان مًع ــب ُمثبّتت ــن الخش ــان م قطعت
يُعاقبــون النــاس بتعليقهــم عــى صليــب حتــى املــوت، 
ومــات يســوع بهــذه الطريقــة، ويقصــد بعبــارة »أن 
ــل أن  ــك أّواًل، ب ــع نفس ــو أن ال تض ــك« ه ــل صليب تحم

ــك. ــة األوىل يف حيات ــن يف املكان ــوع وآخري ــع يس تض

ــذي العرش ــكان ال ــك، وهــو امل ــه املل ــس في ــريس خــاص يجل ك
ــك. ــه يحكــم املل من

عندمــا يتّفــق شــخصان أو أكــر مًعــا، وعندمــا يتّفــق الله العهد
ــا عــى يشء خــاص يقطعــون  ــا أو شــعب م وشــخص م

عهــًدا.

س* الــذي العهد الجديد هــو الجــزء الثــاين واألخــر ِمــن الكتــاب املُقــدَّ
ــن بــني األمــوات،  ــاب بعــد قيامــة يســوع* ِم كتبــه الُكتّ
ث  ويــروي األمــور التــي فعلهــا يســوع وعلّمهــا ويتحــدَّ

أيًضــا عــن الكنيســة*.

ســة* العهد القديم س* أو األســفار املُقدَّ الجــزء األوَّل ِمــن الكتــاب املُقدَّ
التــي كتبهــا رجــال الله قبــل والدة يســوع*.

ه اللــه يذهــب إليــه النــاس الذيــن يعرفــون الفردوس مــكان أعــدَّ
اللــه عندمــا يوتــون، وهــو املــكان الــذي تذهــب إليــه 

أرواح* َمــن يعرفــون اللــه بعــد مــوت أجســادهم.

كان الفّريســيون مــن قــادة اليهــود* حينــام كان يســوع* الفّريسيون
عــى األرض، وحاولــوا اتّبــاع رشيعــة مــوىس* ومل يريــدوا 

للنــاس أن يتّبعــوا يســوع وكانــوا يريــدون قتــل يســوع.
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س ســة*، وهــي كتابــات األنبيــاء* الكتاب املُقدَّ إســم آخــر للنصــوص املُقدَّ
القديــم  العهَديْــن*  أســفار  كل  ويضــّم  والرّســل*، 

والجديــد.

جــاء إســم الالويّــني ِمــن أبنــاء الوي* وكانــوا كهنــة* الاويّون
ــّدم  ــى يُق ــعب حت ــاعدوا الش ــه، وس ــعب الل ــون ش ُيثّل

ــوا بخيمــة االجتــامع*. ــه كــام اعتن ــادة* لل العب

هــو لقــب يُطلــق عــى يســوع* ويعنــي »املختــار«، املسيح
ــون أّن  ــة يُعلن ــذه الطريق ــل به وكان املســيحيّون* األوائ

يســوع هــو املَِســيّا* الــذي اختــاره اللــه.

ــفر النبي الكّذاب ــه يف الّس ــداء الل ــد أع ــو أح ــّذاب ه ــي* الك النب
برتديــد  وســيقوم  س*،  املُقــدَّ الكتــاب  ِمــن  األخــر 

الكثريــن. وخــداع  األكاذيــب 

سة س، ويقصــد بهــا الكتــاب النصوص املُقدَّ كتابــات لــكالم اللــه املُقــدَّ
س* الــذي يــروي الحــق اإللهــي ويظهــر أّن يســوع  املُقــدَّ

هــو الــرّب* واملُخلّــص* واملَِســيّا*.

كان الهيــكل هــو املــكان الــذي بنــاه ســليامن* للــه، وكان الهيكل
ــه. وكان  ــادة الل ــاك لعب ــل يذهــب إىل هن شــعب إرسائي
ــو  ــكل*، وكان ه ــذا الهي ــح يف ه ــون ذبائ م ــة يُقدِّ الكهن
ــعبه  ــط ش ــكنى وس ــه للس ــه الل ــأيت في ــذي ي ــكان ال امل
ــوا  ــد كان ــة أورشــليم*، وبنــت دول أخــرى معاب يف مدين

ــة. ــم الباطل ــادة آللهته ــم العب ــا لتقدي ــون إليه يذهب

ما يخّص الله.إلهّي
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ــه الوعد ــد. عندمــا يتفــق الل الوعــد هــو إتفــاق خــاص أو َعْه
والنــاس عــى يشء خــاص يقطعــون بذلــك وعــًدا*، وهــو 

اتفــاق بــني شــخصني أو أكــر.

كان أليشــع نبيًّــا* يســاعد إيليــا* عــى مــدار عــدة أليشع
ســنوات، وعندمــا ذهــب إيليــا ليكــون مــع اللــه ُمِســح 
ــا عوًضــا عنــه، وفعــل الكثــر ِمــن العجائــب  أليشــع نبيًّ

ــى. ــّوة عظم ــاه ق يف األرض وأعط

أنجبــت أليصابــات ابًنــا يف ســن الشــيخوخة ســّمته أليصابات
ــا  ــام يوحن ــام، ق ــا*. ويف أحــد األي ــح نبيًّ ــا«* وأصب »يوحن
ــم*،  ــة ملري ــات قريب ــت أليصاب ــوع*، وكان ــد* يس بتعمي
ــل أن  ــا قب ــم لزيارته ــت مري ــد ذهب ــوع. وق ــدة يس وال

ــوع. ــد يس تل

كان أليفــاز أحــد أصدقــاء أيــوب*، وأعطــى أيــوب بعًضــا أليفاز
مــن نصائحــه، لكــن نصائحــه مل تُكــن مفيــدة أليــوب.

ــو إىل أليهو ــى أليه ــوب*، وأعط ــاء أي ــد أصدق ــو أح كان أليه
ــدة. ــر املفي ــح غ ــض النصائ ــوب بع أي

كان أمصيــا ملــًكا عــى يهــوذا* قبــل الســبي*، وانتــرص يف أمصيا
معركــة كبــرة لكّنــه مل يســلك حســب طــرق اللــه.

ــن أُمم، أممي، األمم ــوا م ــخاص ليس ــى أي أش ــم« ع ــم »األم ــق إس يُطل
ــا  ــي ينتمــي إليه ــة الت ــّض الّنظــر عــن األم ــود*. بغ اليه
هــؤالء النــاس، فــإذا مل يكونــوا يهــوًدا كان يطلــق عليهــم 
إســم »أمــم«، وذلــك لتوضيــح أنهــم مل يعرفــوا إلــه 

ــود. اليه
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اإليــان أو الثقــة* هــو أن يكــون لديــك إيــان وأن آمن، إيان
تُؤمــن* بشــخٍص مــا أو بــيء مــا، واإليــان ُيكــن 
ــن  ــًدا ِم ــون ُمتأكّ ــه وأن تك ــع الل ــاق م ــي االتف أن يعن
ــي أن  ــان يعن ــه، والســلوك بإي ــا الل ــي يقوله ــور الت األم
نفعــل مــا يقولــه اللــه لنــا حتــى ولــو كان األمــر يبــدو 
ــا، والتشــبّث باإليــان يعنــي أن تتّبــع كالم الكتــاب  صعبً
ث عــن  س*، كــام أن »اإليــان« هــو وســيلة للتحــدُّ املُقــدَّ
التعليــم الــذي أعطــاه يســوع للرســل* ألجــل الكنيســة*.

ــا باإليــان* وأن ال تــرتك مــا تعتقــد بأنــه أمن أن تكــون مليئً
ــح  ــا يف فعــل الــيء الصحي حقيقــي، وأن تكــون مخلًص

ــرق اللــه. وأن تســلك مبُقتــى طُ

كان األنبيــاء رجــااًل يتكلَّمــون بــكالم اللــه الــذي كان أنبياء
يُخرهــم مبــا يتكلَّمــون بــه وكانــوا يُخــرون الشــعب مبــا 
قالــه اللــه، وتنبَّــأ بعــض األنبيــاء عــن أشــياء قــد تحــُدث 
يف املســتقبل، والنبــي هــو الشــخص الــذي يتكلَّــم بالكالم 

الــذي أعطــاه اللــه لــه.

كان أُنســيمس عبــًدا هاربًــا مــن ســيده، وقابــل بولــس* أُنسيمس
وســاعده وهــو يف الســجن، وآمــن أيًضــا مبــا قالــه بولــس 
عــن يســوع*. لــذا، أرســل بولــس رســالة إىل ســيّده 
ــذه  ــه، وه ــاًم ب ــون رحي ــه أن يك ــب من ــون ليطل فليم

س*. ــدَّ ــاب املُق ــن الكت ــزٌء ِم ــالة ج الرس

أهل روما ِمن 
الرومان

ــن  ــا* أو يف أماك ــة روم ــون يف مدين ــان يعيش كان الروم
ــية  ــون بالجنس ــوا يتمتّع ــم كان ــا، لكنه ــر روم ــرى غ أخ
الرومانيــة وكانــوا يُعتــَرون جــزًءا ِمــن اإلمراطوريــة 

ــا. ــن روم ــم ِم ــي تُحَك الت
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هــؤالء ُهــم الذين عاشــوا يف منطقــة تُســّمى »غالطية*«، أهل غاطية
وكان العديــد ِمــن املــدن يف تلــك املنطقــة، وكانــت 
تخضــع لرومــا*، لكــن كان فيهــا العديــد مــن الكنائــس. 
وكَتـَـَب بولــس* لهــم رســالة بعــد أن شــعر بالقلــق ألنّهــم 
مل يعــودوا يُؤمنــون* مبــا قالــه لهــم، وأخرهــم أن يتصّدوا 

للُمعلِّمــني الكذبــة.

كان أهــل أفســس ِمــن مدينــة أفســس* وكانــت هنــاك أهل أفسس
ــاك  ــس* بعــض الوقــت هن ــة، وأمــى بول كنيســة* قويّ
النــاس  إىل  رســالة  وكتــب  كثــرة،  أشــياء  وعلّمهــم 
املوجوديــن هنــاك، وهــذه الرســالة هــي اآلن جــزٌء ِمــن 

س*. ــدَّ ــاب املُق الكت

كان أهــل فيلبــي يســكنون مدينــة فيلبــي*، وآمــن أهل فيلبي
الكثــرون منهــا بالخــر الّســار عــن يســوع*. وكتــب 
بولــس رســالة إىل الكنيســة* املوجــودة هنــاك، وأراد أن 
يشــكرهم عــى مســاعدته يف أداء عملــه، وهــذه الرســالة 

س*. ــدَّ ــاب املُق ــن الكت ــزٌء ِم ج

نــاس ِمــن أرض كنعــان*. كانــت األرض تُســّمى »كنعــان« أهل كنعان
ــاك، وكان هــذا هــو  ــم هن ــاء إبراهي ــل أن يعيــش أبن قب

إســم األرض التــي وعــد اللــه بإعطائهــا إىل إبراهيــم.

كان أهــل كولويس يعيشــون يف مدينة تُدَعــى »كولويس«، أهل كولويس
ــة. والتقــى  ــن هــذه املدين ــرون بيســوع* ِم وآمــن الكث
بولــس* العديــد ِمــن النــاس مــن هــذه املدينــة، وكتــب 
ــوع،  ــن يس ــد ع ــة املزي ــى معرف ــاعدتهم ع ــالة ملس رس
س*. وهــذه الرســالة هــي اآلن جــزٌء ِمــن الكتــاب املُقــدَّ
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كانــت أورشــليم هــي املدينــة التــي عــاش فيهــا داود*، أورشليم
وبنــى ســليامن* الهيــكل* هنــاك، وكانــت هــي املدينــة 

الرئيســية ليهــوذا*.

كانــت إيزابــل زوجــة امللــك أخــاب الريــرة*، وغضبــت إيزابل
ِمــن إيليــا* وأرادت قتلــه، لكنهــا مل تنجــح يف مســعاها، 

ــا. وماتــت موتـًـا رهيبً

ــل*. إيليا ــه لشــعب إرسائي ــكالم الل ــم ب ــا* تكلَّ ــا نبيًّ كان إيلي
ــة نحــو إيليــا، لكــن  ومل يُظهــر امللــك وال امللكــة أي محبّ
اللــه كان يحرســه وجعلــه يفعــل الكثــر مــن العجائــب 
يف إرسائيــل ويتغلّــب عــى العديــد مــن األنبيــاء الذيــن 

كانــوا يعبــدون اآللهــة الباطلــة.

كان أيّــوب رجــال تقيّــاً وعــاىن كثــرا بســبب تجربــة أيوب
الشــيطان لــه لكّنــه نجــح يف اإلمتحــان فعــّوض الــرّب لــه 

ــر. ــا خــر وأك كل م

كانــت بابــل مدينــًة يف أرض بابــل* ويف هــذا املــكان بابل
ــات(. ــنة )اللغ ــه األلس ــل الل بلب

الســلوك مبقتــى معايــر اللــه الصحيحــة عندمــا يجعــل ِبّر، باّر
اللــه شــخًصا مــا عــى مــا يــرام يف عالقتــه معــه، ويقصــد 
ــس  ــه ولي ــرًا أمام ــه طاه ــراه الل ــذي ي ــخص ال ــه الش ب

عــدّوہ.

ــام نســأل بركات ــا. حين ــه لن ــا الل ــي يفعله ــدة الت األشــياء الجيّ
اللــه أن يُســاعدنا يف تلّقــي األشــياء الجيّــدة فإننــا نطلــب 

منــه بــركات.
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كانــت »الريّــة« هــي املــكان الــذي تجــوَّل فيــه شــعب برية، البية
إرسائيــل* بعــد مغادرتهــم أرض مــرص*، وكان هــذا 
ــدة  ــة مل ــه يف الري ــم الل ــث قاده ــا حي ــكان صحراويًّ امل

ــا. 40 عاًم

ــن رأوا يســوع* بطرس/ سمعان ــل الذي كان بطــرس أحــد الرُّســل* األوائ
بعــد أن قــام ِمــن املــوت، وقد اســتخدمه الله للمســاعدة 

يف بـَـدء الكنيســة*.

كان بلــدد أحــد أصدقــاء أيــوب*، وأعطــى بلــدد إىل بلدد
ــدًة  ــن مفي ــّن نصائحــه مل تُك ــح لك ــوب بعــض النصائ أي

ــوب. ألي

بلعــام كان نبيًّــا* لكّنــه مل يُكــن ينتمــي إىل شــعب بلعام
إرسائيــل، وطلــب منــه أحــد امللــوك األجانــب أن يلعــن 
جيــش إرسائيــل، ومل يُكــن يريــد أن يفعــل ذلــك لكّنــه 
ــاًم. وكان يف  ــا حكي ــن نبيًّ ــا ومل يُك ــاًل صالًح ــن رج مل يُك
طريقــه للقيــام بــيٍء أحمــَق لكــن الِحــاَمر الــذي 
ــن  ــٍد ِم ــرِد أن يتحــرَّك ويذهــب إىل أبع ــه مل يُ كان يركب
ث بلعــام إىل الحيــوان فــرّد عليــه الحيــوان  ذلــك، وتحــدَّ

ــم معــه. وتكلَّ

ــك بوعز ــم القضــاة*، وكان يتل ــام حك ــز خــالل أي ــاش بوع ع
أرًضــا يف إرسائيــل*. عندمــا رأى امــرأة شــابّة تلتقــط 
وقــت  يــٍض  بهــا، ومل  اهتــّم  ِمــن حقلــه  الحبــوب 
ــا، وكان إســمها  ــى تزّوجه ــك الحــني حت ــد ذل ــل بع طوي

»راعــوث*«.
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مل يُكــن شــاول يؤمــن بيســوع*، وأىت إليــه يســوع وغــرَّ بولس/ شاول
إســمه إىل بولــس، وجعلــه واحــًدا ِمــن الرســل*، وكتــب 

س*. العديــد مــن الرســائل املوجــودة يف الكتــاب املُقــدَّ

كان بنيامــني هــو اإلبــن األصغــر ليعقــوب*، وكانت أرضه بنيامن
ــل* إىل  ــوب. وبعــد أن انقســمت مملكــة إرسائي يف الجن
ــنْي بقــي ســبطه يف أرض يهــوذا*، وبعــد ســنوات  مملكتَ

عديــدة ُولــد بولــس* الرســول ِمــن هــذا الّســبط.

ــة أورشــليم* رأى بيت إيل ــة شــامل مدين ــل قري ــت إي ــت بي كان
ــا عــى األرض ورأســه يــّس  فيهــا يعقــوب ُســلَّاًم منصوبً

الســامء*.

كانــت بيــت لحــم قريــًة جنــوب مدينــة أورشــليم* ُولـِـد بيت لحم
فيهــا داود* ويســوع أيًضــا.

ــل*، وأخــرج األواين واألشــياء بيلشارص ــًكا يف باب كان بيلشــارص مل
التــي أخذهــا والــده مــن الهيــكل* خــالل حفــٍل أقامــه، 
ومل يُظهــر أي احــرتاٍم لهــذه األواين التــي ال تســتخدم 
ســوى يف الهيــكل وبالتــايل مل يُظهــر أي احــرتاٍم للــه، 
فظهــرت يــد وكتبــت رســالة عــى الحائــط، وبعــد ذلــك 

ــل. ــاريس باب ــش الف ــر الجي ــزة دمَّ بفــرتة وجي

أْن تســر وراء قائــد، واألتبــاع ُهــم الرجــال والنســاء تاِبع
الذيــن يُؤمنــون* بيســوع* ويفعلــون مــا يقولــه.
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ــا ِمــن تابوت اللــه مــوىس* أن يصنــع صندوقًــا خاصًّ أمــر 
ــا  ــي أعطاه ــع الت ــوىس الرائ ــظ م ــد حف ــب، وق الخش
اللــه يف هــذا الصنــدوق الخــاص. وضــع الكاهــن* هــذا 
الهيــكل، وكان هــذا  أقــدس مــكان يف  الصنــدوق يف 

الصنــدوق يُســّمى »تابــوت العهــد*«.

تسالونيي، مدينة 
تسالونيي

كانــت تســالونييك مدينــة يف اليونــان حاليًّــا، وزار بولس* 
هــذا املــكان يف إحــدى رحالتــه، وكتــب رســالتنَْي إىل أهــل 

ــك املدينة. تل

تسالونيي، أهل 
تسالونيي

ــة  ــكنون مدين ــوا يس ــن كان ــم الذي ــالونييك ُه ــل تس أه
تســالونييك*، وزار بولــس هــذا املــكان يف إحــدى رحالته، 
ــم  ــر منه ــّرر الكث ــاك، وق ــرون هن ــه الكث ــتمع إلي واس
ــاع يســوع*. وكتــب بولــس رســالتني إليهــم، وهاتــان  اتّب

س*. ــدَّ ــاب املُق ــن الكت الرســالتان جــزٌء ِم

ــي تلميذ ــها الت ــياء نفس ــل األش ــد أن يفع ــذي يري ــخص ال الش
ــع  ــد أن يتَّب ــا ويري ــم منه ــر ويتعلَّ ــخص آخ ــا ش يفعله
ــن*  ــخص يُؤم ــذا الش ــه، وه ــم من ــر ويتعلَّ ــخًصا آخ ش

ــا. ــي يُعلِّمه ــياء الت ــب األش ــلك حس ــوع* ويس بيس

ــه توما ــوع*، لكّن ــوت يس ــد م ــارًضا عن ــواًل* ح ــا رس كان توم
ــاس  ــا الن ــي رأى فيه ــرة األوىل الت ــارًضا يف امل ــن ح مل يُك
ــك شــّك تومــا يف  ــه مــن املــوت، لذل يســوع بعــد قيامت

ــن*. ــوع، آم ــا رأى يس ــن عندم ــوع، لك ــة يس قيام



285

قائمة الكلمات

كان تيخيكــس صديًقــا لبولــس* وذهــب معــه يف بعــض تيخيكس
ــن أجــل الفقــراء  رحالتــه، وســاعده يف جمــع األمــوال ِم
ــَب بولــس رســالته إىل أفســس  يف أورشــليم*. عندمــا كَتَ

أرســلها مــع تيخيكــس إىل هنــاك.

ــه تيطس ــس* وســاعد شــعب الل كان تيطــس شــابًّا ســاعد بول
بعــدة طــرٍق، وكَتَــَب بولــس رســالًة لــه ملســاعدته 
ــة الكنيســة*، وهــذه الرســالة  ــة رعاي عــى معرفــة كيفيّ

س*. موجــودة اآلن يف الكتــاب املُقــدَّ

كان تيموثــاوس شــابًّا يعاملــه بولــس* كإبــٍن لــه، وســاعد تيموثاوس
يف قيــادة الكنيســة* ويف اختيــار قــادة لهــا، وكتــب 
بولــس رســالتنَْي لــه ملســاعدته عــى معرفــة كيــف يرعــى 

الكنيســة.

ث عــن ثالوث الثالــوث هــي الكلمــة التــي نســتخدمها للتحــدُّ
ــة إىل  ــذه الكلم ــر ه ــم، وتش ــث األقاني ــد مثل ــه واح إل

ــُدس*. ــروح الُق ــه ال ــن، والل ــه اإلب ــه اآلب، والل الل

أعــداء شــعب جدعون القضــاة* وطــرد  كان جدعــون أحــد 
إرسائيــل مــن األرض، وجــاء اللــه إليــه وأخــره مبــا يجــب 
ــه  ا، لكّن عليــه فعلــه، وكان لجدعــون جيــش صغــر جــدًّ

ــه. ــة الل ــر مبعون ــش كب ــب عــى جي تغلَّ

ــل*، ُجليات ــداء إرسائي ــح أع ــل لصال ــا يقات ــات عمالقً كان ُجلي
ــٍر. ــه داود* بَحَج وقتل
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مــكان ســينفصل فيــه النــاس عــن اللــه لألبــد، وســيذهب جهنم، الجحيم
إليــه أولئــك الذيــن ال يعرفــون اللــه بعــد املــوت، وهــذا 
املــكان هــو الــذي أُعــّد للشــيطان وجنــوده مــن األرواح 

الريرة*.

ــة جومر ــن وفيّ كانــت جومــر زوجــة هوشــع* النبــي*، ومل تُك
لــه.

كان حبقــوق نبيًّــا* يتكلَّــم بــكالم اللــه إىل شــعب يهوذا*، حبقوق
وكان غــر ســعيٍد باملشــاكل الكثــرة التــي كانــت حادثــة 
يف يهــوذا، لذلــك طلــب ِمــن اللــه أن يُرجــع األمــور 
ــة  ــه سُرســل أّم ــال إنّ ــه وق ــه إلي ــم الل إىل نصابهــا، وتكلَّ
رشيــرة* ملعاقبــة يهــوذا، ومل يُكــن حبقــوق ســعيًدا بهــذه 

األخبــار، لذلــك أخرنــا بالقّصــة يف ِســفره.

ـم بــكالم اللــه للنــاس الذيــن حجي كان حجــي نبيًّــا* يتكلَـّ
عــادوا ِمــن الســبي*، وكان يريدهــم أن يعــودوا إىل اللــه 

ــكل*. ــم الهي ــم ترمي ــب منه وطل

كان حزقيــا ملــك يهــوذا*، وخــالل ُحكمــه انتــرص جيــش حزقيا
ــامل،  ــامرة* يف الش ــى الس ــل* وع ــى إرسائي ــداء ع األع
ــكل*  ــم الهي ــة ورمَّ ــور الصالح ــن األم ــر م ــل الكث وفع
ــه  ــادة* الل ــاس عــى عب ــاعدون الن ــة* يُس وجعــل الكهن
ــد  ــدة فق ــة جيّ ــِه نهاي ــه مل تنت ــن حيات ــرى، لك ــرّة أخ م
جــاء أعــداء إىل يهــوذا ومل يســتِطع التغلّــب عليهــم 

ــكل. ــروة األرض والهي ــذوا ث وأخ
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كان حزقيــال كاهًنــا* ورســواًل* وعــاش يف بابــل* يف أثنــاء حزقيال
ــن  ــاس املوجودي ــه للن ــن الل ــة ع ــم نياب ــبي*، وتكلّ الّس
هنــاك. وطلــب منــه اللــه أْن يفعل أشــياء غريبــة إليصال 
ــال  ــر حزقي ــه، وأخ ــع الل ــاس، وكان يطي ــالته إىل الن رس
الشــعب أّن اللــه ســيُعاقب بابــل وأنّهــم ســيعودون إىل 

أرضهــم يف يــوٍم مــا.

م كذبيحٍة لله يف الهيكل*.حمل خروف صغر يُقدَّ

»الحمــل« هــو اإلســم الــذي أطلقــه يوحنــا* عــى حمل الله
ــوع،  ــاب يس ــد ألق ــو أح ــم ه ــذا اإلس ــوع*، وكان ه يس
ــه  م ــرًا قدَّ ــا صغ ــبه خروفً ــوع يُش ــي أن يس ــذا يعن وه
ــا قــول  ــك ُيكنن ــكل، وبذل شــخص مــا كذبيحــٍة* يف الهي
ــد  ــا، فق ــه عّن ــت لل م ــي قُدِّ إّن يســوع كان الذبيحــة الت
مــات حتــى يغفــر* لنــا اللــه مــا ارتكبنــاه ِمــن خطايــا.

كانــت حــواء أوَّل امــرأة خلقهــا اللــه، وخلــق اللــه حــواء حواء
ِمــن واحــدة ِمــن أضــالع آدم.

كانــت الحيّــة هــي الحيــوان الــذي تحــّدث مــع حــواء يف حيَّة
الجنــة، واســتخدم الشــيطان* هــذه الحيّــة للكــذب عــى 

حــواء وجعلهــا تشــّك يف اللــه.

الخالــق هــو اإلســم املُســتخَدم للــه ألنـّـه صنــع كل يشء، خالق
ــا رؤيتهــا واألشــياء  ــق* كل األشــياء التــي ُيكنن فقــد َخلَ

التــي ال نســتطيع رؤيتهــا.
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غلــق يشء حتــى ال ُيكــن فتحــه، وهــو أيًضــا يشء ختم
يســتخَدم إلغــالق يشء مــا بحيــث ال يكــن فتحــه؛ وهــو 
عالمــة عــى يشء تظهــر صاحــب الــيء. يف ِســفر الرؤيا* 
ســيفتح يســوع* الســفر املختــوم الــذي ال يســتطيع أحــد 

غــره فــّك هــذه الختــوم.

خطأ، خِطيَّة، 
خاطئ

تحــُدث الخِطيَّــة عندمــا يرتكــب النــاس أشــياء ضــد اللــه 
ــر  ــع أوام ــا ال نطي ــاس، وعندم ــن الن ــم م ــد غره أو ض
ــه،  ــا أن نفعل ــه مّن ــد الل ــه، وعندمــا ال نفعــل مــا يري الل

ــا. ــا منــذ والدتن ــة هــي الــر* املوجــود فين والخِطيَّ

تهــا خاص عندمــا يُنِقــذ اللــه شــخًصا ِمــن عاقبــة الخِطيَّــة* وقوَّ
أو أن تُنقــذ شــخًصا ِمــن عواقــب مــا يرتكبــه ِمــن رشور 

يف حياتــه.

خلــق اللــه العــامل وكل يشء موجــود فيــه، ويقصــد َخلْق/ خليقة
بـ«الخليقــة« كل يشء خلقــه اللــه، وهــذا مــا يعملــه الله 

ــن ال يشء. ــع كل يشء ِم ــا يصن عندم

ــكن خيمة االجتمع ــا ليس ــة مكانً ــل الخيم ــوىس* أن يجع ــه م ــر الل أخ
ــاس الخيمــة يف كل  ــا وســط شــعبه، وأخــذ الن ــه فيه الل
ــي  ــة إىل األرض الت ــذوا الخيم ــه، وأخ ــوا إلي ــكاٍن ذهب م

ــا. ــه به وعدهــم الل

ــل*، دانيال ــاش يف باب ــبي* وع ــاء الّس ــا يف أثن ــال نبيًّ كان داني
ــه  وســاعده اللــه يف معرفــة تفســر األحــالم، وأخــره الل

ــتقبل. ــتحُدث يف املس ــرة س ــياَء كث بأش
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ــه وعــًدا داود ــًكا عــى كل إرسائيــل*، وقطــع الل كان داود َملِ
لــداود وأخــره أّن أحــد أبنائــه ســيكون ملــًكا إىل األبــد.

كانــت دبــورة واحــدة ِمــن القضــاة* وســاعدت إرسائيل* دبورة
ــد  ــة*، فق ــا نبيَّ ــت أيًض ــم، وكان ــب عــى أعدائه يف التغلّ
ــا ُيكــن  ته ــه إىل الشــعب، وقصَّ ــة عــن الل ــت نياب ث تحدَّ
العثــور عليهــا يف ِســفر القضــاة الــذي يُســّجل أيًضــا 

ــا. إحــدى ترانيمه

ــأ دينونة، قضاء ــواب أو خط ــو ص ــا ه ــه م ــرِّر الل ــا يُق ــدث عندم تح
ــو  ــن ه ــد وَم ــو جيّ ــن ه ــا َم ــخص م ــّرر ش ــا يُق وعندم
ــوم  ــم. وي ــاس أو يُدينه ــه الن ــر الل ــا يخت ــيئ وعندم س
الدينونــة هــو اليــوم الــذي ســيدين فيــه املســيح* جميــع 

ــاس. الن

قَتْــل حيــوان وتقديــه كقربــاٍن* للــه حتــى يغفــر* ذبيحة
ــل  ــي إرسائي ــن بن ــب م ــاه. طُل ــرًا ارتكبن ــه شــيئًا رشي الل
ــادًة  ــت هــذه الذبيحــة ع ــه، وكان ــح لل ــوا ذبائ أن يُقّدم
عــى  ويحرقونــه  الكهنــة*  يذبحــه  ــا  خاصًّ حيوانًــا 
ــة،  ــة باطل ــح آلله مــون ذبائ ــح*، وكان البعــض يُقدِّ املذب
والذبيحــة أيًضــا ُيكــن أن تكــون شــيئًا يُخّصصــه شــخص 
ــا  ــام أنّه ــاص، ك ــرض خ ــة لغ ــه الخاص ــن ممتلكات ــا ِم م
ــه  ــك لتقدي ــبة إلي ــم بالنس ــن يشء ُمه ــّل ع ــا التخ أيًض
إىل شــخٍص آخــر )اللــه( أو تقديــم نفســك للعمــل ِمــن 
أجــل اللــه، وأحيانـًـا يقصــد بهــا مــوت املســيح بــداًل عّنــا.
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ذنب، ُمذنب، 
ُمذنبن، الشعور 

بالذنب

عندمــا نعــرف أننــا ارتكبنــا أشــياَء خاطئــة ونشــعر 
بالســوء حيالهــا، وعندمــا نشــعر بالعــار بســبب ارتكابنــا 

ــة. ــياَء خاطئ أش

كانــت راحــاب امــرأًة تعيــش يف أريحــا*. عندمــا أرســل راحاب
ــم راحــاب  ــس هــذه األرض أخفته ــااًل لتجّس يشــوع رج
وأبقتهــم يف أمــان، وبعــد انتصــار جيــش إرسائيــل أبقــى 

جيــش إرسائيــل* عــى حياتهــا هــي وأرستهــا.

تزوَّجــت راعــوث مــن أحــد أبنــاء نُعمــي، وتبعــت راعوث
حامتهــا نُعمــي وإلههــا، ثــّم تزوجــت ِمــن بوعــز*، 

راعــوث. وقّصتهــا موجــودة يف ســفر 

التطلُّع إىل يشء مستقبل وعد به الله.رجاء، أمل

امللــك ســليامن*، وعندمــا مــات رحبعام ابــن  كان رحبعــام 
ــه  ــل*، لكن ــكل إرسائي ــًكا ل ــام مل ــح رحبع ــليامن أصب س
ــد مــن  ــع املزي ــاس عــى دف ــاًم، فأجــر الن ــن حكي مل يُك
الرائــب والعمــل املزيــد مــن الوقــت أكــر مــام فعلــوا 
ــت  ــب الشــعب ضــده وانفصل ــده، فانقل ــن أجــل وال م
العــر أســباط الشــامليني عــن مملكتــه، وأصبحــت لهــم 
مملكتهــم الخاصــة واختــاروا ملــًكا يلــك عليهــم، وبقــي 

ــا. ــك له ــح أوَّل مل ــوذا* وأصب ــام يف يه رحبع

رَحم، رحيم، 
الرَّحمة

ــا مــع األرشار، وأن تســاعد أولئــك الذيــن  أن تكــون طيبً
يف حاجــة أو محنــة، كــام أنّهــا املحبّــة التــي يظهرهــا اللــه 
يف الغفــران*، وهــي محبّــة اللــه وصالحــه، وهــي شــفقة 

اللــه عــى جميــع مخلوقاتــه.
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إحــدى الرســائل التــي كتبهــا أتبــاع يســوع* األوائــل أو رسالة
ــن هــذه  ــد ِم ــد العدي ــا أحــد الرســل*، وتُع رســالة كتبه

ــد*. ــن العهــد الجدي الرســائل جــزًءا ِم

ــوع*، رسول ــكالم يس ث ب ــدُّ ــل للتح ــل ُمرَس ــو رج ــول ه الرس
واختــار يســوع هــؤالء الرجــال وقــى كل واحــٍد منهــم 
الوقــت مــع يســوع. ورأى كّل واحــٍد منهــم يســوع بعــد 
ــدء كنيســته*  أن قــام مــن املــوت، واســتخدمهم اللــه لبَ
تعنــي  »رســول«  وكلمــة  الجديــد*،  العهــد  وملنحنــا 

ــالة. ــاًل ليحــر رس شــخًصا ُمرس

كائــٌن ليــس لــه جســد وال يســتطيع أحــد رؤيتــه، ويعتــر روح
اللــه روًحــا، وخلــق اللــه كائنــات روحيــة أخــرى )تُدَعــى 
مالئكــة*( ال ُيكننــا رؤيتهــا وقــد تكــون خــرة أو رشيــرة، 

ى روح الشــخص أحيانـًـا بـ«نفس* الشــخص«. وتســمَّ

ــيطان* روح شير ــح الش ــل لصال ــن يعم ــو َم ــر* ه ــّروح الري ال
ــيئة. ــياَء س ــل أش ــوم بعم ويق

مملكــة* روما عاصمــة  أوروبــا  يف  مدينــة  كانــت  رومــا 
الرومــان*.

يشء يُعلنــه اللــه للنــاس، وِمــن املعــروف أن آخــر ِســفر رؤيا
ــا  ــا يوحن ــفر رؤي ــرَف بـ«س س* يُع ــدَّ ــاب املُق ــن الكت ِم
الالهــويت«، ويكــن أن يكــون ُحلــاًم يــأيت إىل شــخص مــا 
ــه  ــتخدم الل س* يس ــدَّ ــاب املُق ــه. يف الكت ــاء يقظت يف أثن
ث إىل شــعبه، وأعطــى اللــه األنبيــاء* رؤى  الــرؤى للتحــدُّ
إلظهــار مــا أراد منهــم أن يقولــوه للنــاس، لكــن ليســت 

كل الــرؤى تــأيت مــن اللــه.



292

قائمة الكلمات

ــل*، وكان مــن نســل زربابل ــد يف باب ــا* وُول ــل يهوديًّ كان زرباب
ــال  ــم، وق ــود إىل أرضه ــن اليه ــد ِم ــاد العدي داود*، وق
ــاس يف  ــاره ليقــود الن ــه اخت ــه إّن الل ــاء* عن بعــض األنبي

رجوعهــم إىل األرض.

كان زكريــا نبيًّــا* وكاهًنــا* أيًضــا، وتكلَّــم نيابــة عــن اللــه زكريا
ــن  ــاس م ــاد الن ــد أن ع ــا بع ــوذا*، وكان نبيًّ ــعب يه لش
ــوا  ــه وأن ينه ــروا الل ــعب أن يتذكّ ــر الش ــبي*، وأخ الّس

ــاءه. ــكل* وبن ــم الهي ترمي

ــن سارة ــه إســمها م ــرَّ الل ــم*. غ ــت ســارة زوجــة إبراهي كان
ــن  ــا اب ــون له ــه أن يك ــد الل ــارة«. وع ــاراي« إىل »س »س
ــى  ــا يُدَع ــت ابًن ــن، فأنجب ــرة يف الس ــت كب ــا كان عندم

»إســحاق«*.

أن تُخــر شــخًصا كــم هــو صالــح أو أن تُخــر اللــه وتُعلن سبَّح، يُسبِّح
كــم هــو عظيــم يف أثنــاء الصــالة والرتنُّــم له.

ــرتك، ِسْبط، قبيلة ــرض مش ــة أو غ ــم بداي ــاس له ــن الن ــُة ِم مجموع
وكان لــكل ابــٍن ِمــن أبنــاء يعقــوب* عشــائر أو عائــالت، 
وأصبحــت هــذه العشــائر معروفــة بإســم »أســباط بنــي 
ــت تســمية األســباط عــى أســامء بنــي  ــل«*، ومتّ إرسائي

يعقــوب.

ــاًم سبي، املسبّيون ــم رغ ــادرة أراضيه ــّرون إىل مغ ــن يضط ــاس الذي الن
ــل  ــٍة مث ــرتٍة طويل ــك لف ــدث ذل ــا يح ــا م ــم، وغالبً عنه
األوقــات التــي أُخــذ فيهــا اليهــود* ِمــن أرض إرسائيــل*.
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ليس له بداية وال نهاية وال يتغّر أبداً.سمدي

ــت ِسفر/ مخطوطة ــوان وتثبَّ ــد الحي ــورق أو جل ــن ال ــة ِم ــة طويل رقاق
ــب عليهــا. ــنْي ِمــن الخشــب، وعــادة مــا يُكتَ حــول قطبَ

نتمتَّــع بالســالم عندمــا ال نقاتــل اللــه أو غــره ِمــن سام
النــاس، وعندمــا ال نواجــه أي مشــاغل يف أذهاننــا أو 

روحنــا*، وعندمــا نكــون ودوديــن تجــاه اآلخريــن.

شخٌص ِمن عائلة عاش منذ فرتٍة طويلٍة.سلف

ــا لــداود وصــار هــو امللــك بعــد مــوت سليمن كان ســليامن ابًن
داود، وأعطــاه اللــه حكمــًة عظيمــًة.

ــن سمعان بطرس ــل الذي ــن أوائ ــواًل*، وكان ِم ــرس رس ــمعان بط كان س
رأوا يســوع* بعــد قيامتــه ِمــن املــوت، واســتخدمه 
ــتُهر بإســم  ــدء الكنيســة*، واْش ــى بَ ــه للمســاعدة ع الل

»بطــرس«.

عــاش هــذان الرّجــالن يف مدينــة أورشــليم بعد الّســبي*. سنبلط وطوبيا
عندمــا عــاد الشــعب إىل األرض حــاول هــذان الرجــالن 
مقاومتهــم ومنعهــم ِمــن ترميــم الســور الــذي كان 

ــة. ــط باملدين يُحي

كان ســيال أحــد أصدقــاء بولــس* وذهبــا مًعــا إىل الكثــر سيا
مــن األماكــن ليكــرزا للنــاس بالخــر الســار عــن يســوع*، 

وســاعدا الكنائــس* يف كل مــكان ذهبــا إليــه.
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ــا يف شاول ــًدا قويًّ ــل*، وكان قائ ــك إلرسائي ــاول أّول مل كان ش
البدايــة لكنــه مل يُكــن صبــوًرا وحريًصــا يف طاعتــه للــه. 

ــه. ــا عن ــًكا عوًض ــح داود َملِ مــات شــاول وأصب

شعب إسائيل، 
بنو إسائيل

إرسائيــل  يف  يعيــش  كان  الــذي  اليهــودي*  الشــعب 
ومعــروف عنــه أنّــه شــعب اللــه املُختــار.

الشــامل مــن أرض شعب بابل، بابل البابــل يســكن يف  الشــعب  كان 
ــل  ــت باب ــدة كان ــنوات عدي ــدار س ــى م ــل*. وع إرسائي
ا لشــعب يهــوذا*. ويف يــوٍم مــن األيــام دخــل  عــدوًّ
الجيــش البابــل إىل أرض يهــوذا وســبى* الكثــر ِمــن 

الشــعب.

ــا* يف إرسائيــل* لديــه َشــْعر طويــل، شمشون كان شمشــون قاضيً
ــام  ــه م ــرز لل ــه ُمف ــى أنّ ــة ع ــْعر عالم ــذا الشَّ وكان ه
ـا للغايــة، فقــد انتــرص يف العديــد ِمــن  جعلــه قويًـّ
ــل  ــه، وقَتَ ــه لل ــا يف طاعت ــن حريًص ــه مل يُك ــارك، لكّن املع

ــه. ــه يف موت ــداء الل ــن أع ــد ِم العدي

ــابَّا شومليث ــت ش ــفر نشــيد األنشــاد أحبَّ ــرأة يف ِس هــو إســٌم مل
أحبَّهــا، والّســفر يــدور حــول مــا قالــوه لبعضهــام البعض.

رَُجــل كبــر الســن، وهــؤالء الرجــال هــم قــادة الكنيســة* شيخ
األوىل.
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كان صفنيــا نبيًّــا* يتكلَّــم بــكالم اللــه إىل شــعب يهــوذا*، صفنيا
ورأى العديــد ِمــن األشــياء التــي يجــب تغيرهــا، فالنــاس 
مل يكونــوا يعيشــون ِمــن أجــل اللــه، ومل يكونــوا رحــامء 
ــن املمكــن  ــوا*. ِم ــم البعــض، فأخرهــم أن يتوب ببعضه
أن تكــون كلامتــه دفعــت امللــك يوشــيا* إىل أن يجعــل 

النــاس ترجــع إىل اللــه.

ــا*، صموئيل ــا نبيًّ كان صموئيــل آخــر قضــاة إرسائيــل* وكان أيًض
ــًكا عــى إرسائيــل. واســتخدمه اللــه يف مســح داود* مل

مدينــة صهيون عليــه  بُنيــت  الــذي  س*  املُقــدَّ التــل  إســم 
أورشــليم*. يف بعــض األحيــان كان يســتخدم هــذا اإلســم 
ــاء*  ــتخدم األنبي ــه، واس ــة الل ــليم أو مدين ــة أورش ملدين
الكلمــة للتحــّدث عــن املــكان الــذي يســكن فيــه اللــه. 
قــد يعنــي هــذا أّن »صهيــون« هــو التــل الذي بُنــي عليه 
ــون عــن الســامء*،  ث صهي الهيــكل* أو ُيكــن أن تتحــدَّ

ــه اآلن. ــه الل ــذي يوجــد في ــكان ال امل

كان صوفــر أحــد أصدقــاء أيــوب*، ونصــح أيــوب ببعــض صوفر
النصائــح لكــّن نصائحــه مل تُكــن مفيــدًة أليــوب.

ــر أو طوىب، ُمبارك ــن الخ ــر ِم ــى الكث ــخص يتلّق ــه إىل ش ــة تُوجَّ كلم
ــّدس*. ــرز ومق ــخص ُمف ــه إىل ش ــة تُوّج كلم

ــفره عاموس ــل*، وِس ــأ إىل شــعب إرسائي ــا* تنبَّ ــوس كان نبيًّ عام
ــاء* الّصغــار. هــو أحــد أســفار األنبي
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عبد، يتعبَّد، 
عبادة

العبــادة هــي الطريقــة التــي يجــب أن نســلك بهــا 
ــالل  ــن خ ــده م ــن منّج ــه، فنح ــع الل ــون م ــا نك عندم
صالتنــا، وُيكننــا أن نتغّنــى لــه ونســبّحه* ونســجد أمامه 
لتمجيــده، والعبــادة هــي وســيلة إلظهــار أّن اللــه عظيــم 
ونحــن نحبّــه. وعبــادة اللــه تعنــي أن تظهــر التمجيــد له 
وأن تســلك يف طــرق ترضيــه، وبعــض النــاس ال يعبــدون 

اللــه، بــل يعبــدون آلهــة باطلــة.

ــث عبد الرّب ــعياء* للحدي ــتخدمه إش ــم اس ــو إس ــرّب* ه ــد ال عب
ــتقبل. ــعبه يف املس ــص ش ــيأيت ليخلّ ــيّا*، وس ــن املَِس ع

ِعبي، عباين، 
العبية

لغــة اليهــود*، وهــو إســم آخــر لليهــودي أو شــخص ِمــن 
ــعب إرسائيل*. ش

ــا عدل، عادل ــا متاًم ــون منصًف ــي أن تك ــا، وتعن ــخٍص م ــمٌة يف ش س
وعــى حــق، وهــذه الصفــة يتســم بهــا اللــه يف التعاُمــل 
مــع كل مخلوقاتــه، ويقصــد بهــا فعــل اللــه لــكل مــا هــو 

صــواب ومنصــف مــع كل مخلوقاتــه.

كان »عــدن« هــو إســم الجنــة التــي خلقهــا اللــه آلدم* عدن
وحــواء*.

امــرأة مل مُتــارِس الجنــس مــع أحــد ِمــن قبــل. كانــت أم عذراء
يســوع مريــم* عــذراء عندمــا جــاء اللــه إليهــا، ومل تُكــن 

اجتمعــت يف عالقــة جنســية مــع رجــٍل ِمــن قبــل.
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عــاش عــزا يف زمــن داود*، ورأى تابــوت الــرّب* الخــاص عزا
ــة، وظــّن أّن التابــوت عــى وشــك أن يســقط  عــى عرب
ــوت  ــزا التاب ــس ع ــا مل ــه، وعندم ــك ب ــده ليُمس ــّد ي فم

ــه ومــات. ــه الل رضب

كان عــزرا كاهًنــا* بعــد فــرتة الّســبي* قــاد بعــض النــاس عزرا
للعــودة إىل أرض الوطــن وعلَّمهــم أن يتَّبعــوا اللــه مــرّة 

أخــرى.

ــعياء*، عزيا ــن إش ــاش يف زم ــل* ع ــًكا يف إرسائي ــا َملِ كان عزي
وفعــل الكثــر ِمــن األشــياء الحســنة، وبعــد فــرتة وجيــزة 
ــا*  ــكل* ورأى رؤي ــعياء إىل الهي ــب إش ــه ذه ــن وفات م

ــن اللــه. خاّصــة ِم

ــرٍ مــن عملقة هــم رجــال أو نســاء ِضخــام الحجــم وأكــر بكث
ــا  ــة يف األرض عندم ــاك عاملق ــاس، وكان هن ــم الن معظ
كان داود* شــابًّا، وكانــوا يعيشــون يف األرض لســنوات 

ــا. ــك الحــني أيًض ــدة بعــد ذل عدي

كان عمــون أحــد أبنــاء لــوط ِمــن إحــدى بناتــه، وأصبــح عمون
عمــون أّمــة يف رشق نهــر األردن*، وكثــرًا مــا قاتــل 

ــل*. ــعب إرسائي ــون ش العموني

كان عوبديــا نبيًّــا* يتكلَّــم بــكالم اللــه لشــعب أدوم*، ومل عوبديا
ــن  ــك، مل يُك ــا مــع يهــوذا*. لذل ــن شــعب أدوم لطيًف يُك
ــا معهــم وســيهجم جيــش قــوي عليهــم ولــن  اللــه رؤوفً
يتذكَّرهــم أحــد بعــد ذلــك، لكــن اللــه ســيُعيد شــعبه إىل 

أرضهــم كــام وعدهــم.
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ــى عيسو ــل ع ــحاق*، ومل يحص ــر إلس ــن األك ــو اإلب كان عيس
الركــة التــي كانــت تخّصــه ألنـّـه البكــر، ومل يتَّبــع أوالده 

اللــه.

كان غايــس قائــًدا يف الكنيســة* وصديًقــا ليوحنــا*، وقــال غايس
ــن األمــور الحســنة عــن هــذا الرجــل  ــد ِم ــا العدي يوحن

يف رســالته.

مــا يشــعر بــه الشــخص ومــا يفعلــه عندمــا يكــون غضب
ا، ويغضــب اللــه مــن الخِطيَّــة*، وهــو الــيء  غاضبًــا جــدًّ
الصحيــح الــذي يفعلــه اللــه عندمــا يغضــب مــن النــاس 

ــة. ــون الخِطيَّ ــن يرتكب الذي

َغَفَر، مغفور له، 
غفران

أن تُظهــر الرحمــة* وأن تنــى األشــياء الســيئة ضــد 
ــياء  ــن األش ــوًرا ِم ــخًصا مأس ــق ش ــا، وأن تُطل ــخٍص م ش
مــا  لشــخٍص  تســمح  وأن  يرتكبهــا،  التــي  الخاطئــة 
بالتخلُّــص ِمــن العقــاب. عندمــا يغفــر اللــه لنــا فإنّــه ال 

ــا. ــا نفعله ــي كُّن ــة الت ــياء الخاطئ ــظ باألش يحتف

ــل*، وكان غاطية ــامل إرسائي ــع ش ــة تق ــة منطق ــت غالطي كان
ــن البلــدان والقــرى، وســمع الكثــر ِمــن  بهــا العديــد ِم
أهــل تلــك املنطقــة الخــر الّســار عــن يســوع*، وكتــب 

ــاك. ــالة ملســاعدة الكنيســة* هن ــس* رس بول

ــًة عظيمــًة ســيطرت عــى بابــل* فارس، باد فارس كانــت بــالد فــارس أُمَّ
بعــد أن ُســبي* الشــعب هنــاك، وســمح القــادة هنــاك 

ــم. ــل* أن يعــودوا إىل أرضه لبعــض شــعب إرسائي
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أن تكــون بعيــدا عــن اللــه أو منفصــال عنــه أو شــخص ال ُفجر، فاجر، شير
يعرفــه وال يُؤمــن* أو يهتــم بــه.

كان »فرعــون« هــو لقــب امللــك يف مــرص*، وكان فرعــون فرعون
يف مــرص عندمــا عــاش مــوىس هنــاك، ومل يـُـرِد أن يســمح 
لشــعب إرسائيــل مبغــادرة أرض مــرص، لكــن اللــه فعــل 

الكثــر ِمــن املعجــزات* وغــرَّ رأيــه.

س مهــّم عنــد اليهــود*. يتنــاول اليهــود يف هذا فصح، الفصح يــوم ُمقــدَّ
ــال  ــرى االحتف ــة خاصــة، ويُج ــاٍم وجب ــن كل ع ــوم م الي
بهــذا العيــد حتــى يتذكَّــر اليهــود أّن اللــه حرَّرهــم مــن 

العبوديــة يف أرض مــرص* يف زمــن مــوىس*.

الجنــوب فلسطن يف  الواقعــة  األرض  هــي  فلســطني  كانــت 
فيهــا  وعــاش  إرسائيــل*،  مــن  الغــريب  والجانــب 
ــل  ــداًء إلرسائي ــوا أع ــاس كان ــؤالء الن ــطينيون، وه الفلس

الحــرب. فنــون  يُتقنــون 

كانت السفينة التي بناها نوح* تُدَعى »فُلك«.ُفلك

كان فليمــون صديًقــا لبولــس* وثريــا وكان يتلــك العديد فليمون
ــذي  ــد ال ــس عــى أحــد العبي ــد، وتعــرَّف بول ــن العبي ِم
ــَب بولــس لــه رســالة ليطلــب  هــرب مــن فليمــون، وكَتَ
منــه اســتعادة هــذا العبــد الهــارب، وأراد منــه أن يعتــر 

هــذا العبــد أًخــا لــه.
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خــدم فيلبــس الكنيســة الجديدة* يف أورشــليم*، وســاعد فيلبس
ــتخدمه  ــاك، واس ــل هن ــام إىل األرام ــم الطع ــى تقدي ع
اللــه يف الكــرازة للكثريــن عــن يســوع يف أماكــن كثــرة.

كانــت فيلبــي مدينــة يف آســيا وذهــب بولــس إىل هنــاك فيلبي
ليكــرز للنــاس بالخــر الّســار عــن يســوع*، وآمــن* 

ــيح. ــا باملس ــرون منه الكث

ــّرر مــا هــو صــواب أو قاٍض، ديّان ــذي يُق القــايض هــو الشــخص ال
مــا هــو خطــأ، وهــو الشــخص الــذي يقــّرر مــا إذا كان 
ــو  ــن ه ــأ، وأن تُدي ــواب أو الخط ــل الص ــا فع ــخٌص م ش
ــد  ث ض ــدَّ ــأ، وأن تتح ــواب أو خط ــو ص ــا ه ــّرر م أن تُق

شــخص ارتكــب خطــأ.

هــو ابــن آدم* وحــواء* الــذي غضــب ِمــن اللــه بســبب قاين
ــك  ــبب ذل ــه، وبس ــه قربان ــه ورفض ــة أخي ــه ذبيح قبول

قتــل أخــاه.

قدس، ُقّدوس، 
قّديس/ قداسة

الحالــة املوجــود عليهــا اللــه، وتعنــي مختلــف أو أفضــل 
ِمــن كل األشــياء األخــرى، كــام أنّهــا كل يشء طاهــر 
يخلــو مــن أي يشء خاطــئ أو يشء موجــود عنــد اللــه أو 

ــة* أو طاهــر. منفصــل عــن الخِطيَّ

ــذي ال قدير ــة ال ــّوة العظيم ــب الق ــه صاح ــامء الل ــد أس أح
يوجــد أحــد أقــوى منــه، وال يوجــد عــدو يكــن أن يهــزم 

ــه. ــن قاَوَم اللــه الــذي هــزم كّل َم

يس يــس أو كّل َمــن يثــق* يف يســوع بصفتــه ربًّــا* قدِّ شــخص قدِّ
وُيكــن أن يكــون لقبًــا لــكل شــعب اللــه.
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ــن قربان ــن* وِم ــن الكاه ــة( ِم ــة باطل ــه )أو لآلله ــة لل تقدم
ــة*. م كذبيح ــدَّ ــوان يُق ــن حي ــارة ع ــاس عب الن

اختــار اللــه قــادًة جــدًدا إلرسائيــل* بعــد مــوت يشــوع* قضاة
ــى  ــاعدوا ع ــاة«، وس ــب القض ــم »لق ــق عليه كان يُطل

ــل مــن أعدائهــا. الحفــاظ عــى ســالمة إرسائي

يُــّر مبــا يفعلــه قورح كان قــورح مــن ســبط الوي* ومل 
مــوىس*، لــذا حــاول أن يجعــل النــاس تتحــوَّل عــن اتّبــاع 
ــح  ــورح، ففت ــن ق ــا ع ــن راضيً ــه مل يُك ــن الل ــوىس، لك م
اللــه حفــرة كبــرة يف األرض، وســقط قــورح وأصدقــاؤه 

ــم األرض. ــا وابتلعته فيه

أن تقوم ِمن املوت.قيامة

ــر الكتــاب قير كان قيــرص هــو لقــب ملــك الرومــان*. ويذكُ
س العديــد مــن هــؤالء الرجــال، وأوَّل واحــد منهــم  املُقــدَّ

كان امللــك الــذي كان يحكــم عندمــا ُولــد يســوع*.

يت قيرية ــمِّ ــًة عــى ســاحل البحــر، وُس ــة مدين ــت قيرصي كان
ــف  ــا*. وتوقَّ ــم روم ــرص*، حاك ــم قي ــم لتكري ــذا اإلس به

ــا. ــه إىل روم ــو يف طريق ــة وه ــذه املدين ــس* يف ه بول

ــا ليشــوع*، كالب ــا يف زمــن مــوىس* وصديًق كان كالــب جنديًّ
ــم*. ــه إىل إبراهي وذهــب إىل األرض التــي أعطاهــا الل



302

قائمة الكلمات

ــرتام كرنيليوس ــر االح ــه أظه ــا* لكّن ــا رومانيًّ ــوس جنديًّ كان كرنيلي
إللــه إرسائيــل*. وجــاء َمــاَلك* إليــه وأخــره أن يســتدعي 
بطــرس* الــذي كانــت لديــه رســالة لــه. أرســل كرنيليوس 
يســتدعي بطــرس الــذي أىت إليــه، فآمــن كرنيليــوس* مبــا 
قالــه بطــرس، وكان هــو أوَّل األمــم* املذكوريــن يف ِســفر 

أعــامل الرّســل.

تُعــّد كريــت إحــدى الجــزر، وســاعد بولــس* الكنيســة* كريت
ــاك ليُخرهــم  ــاك، وأرســل تيطــس إىل هن املوجــودة هن
عــن كيــف يُســاعد ويحمــي الكنيســة يف جزيــرة كريــت.

كان كنعــان هــو إســم األرض التــي وعــد اللــه بإعطائهــا كنعان
ــاك  ــم هن ــاء إبراهي ــش أبن ــل أن يعي ــم*. وقب إىل إبراهي
كانــت األرض تُســّمى »كنعــان«، وكانــت املنطقــة تبــدأ 

ــر األردن*. نواحــي نه

مجموعــٌة ِمــن النــاس الذيــن يعرفــون اللــه، كــام أنّهــا كنيسة
ــن أشــخاص يُؤمنــون بيســوع*.  ــع ِم مجموعــة أو تجّم
وبــدأت الكنيســة عندمــا ســمع الكثــرون بطــرس* 
ــن  ــّم آم ــه عــن يســوع، ث ــا قال ــوا مب ــظ، وآمن وهــو يَع
بعــد ذلــك املزيــد واملزيــد مــن النــاس، وهكــذا منــت 

ــرًا. الكنيســة كث
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كان الكهنــة يف إرسائيــل رجــااًل يُســاعدون النــاس يف كهنة
عبــادة اللــه، وبــدأ الكهنــة يف القيــام بهــذا العمــل عندما 
ــة  ــون بخيم ــوا يعتن ــد كان ــد، فق ــوىس* هــو القائ كان م
مــوا الذبائــح عــن الشــعب. وعندمــا بنــى  االجتــامع، وقدَّ
ســليامن الهيــكل كان الكهنــة يعتنــون بــه وخدمــوا 
ــه يســوع*، وكان  ــاش في ــذي ع ــت ال ــى الوق ــاس حت الن
مــون الذبائــح  هنــاك أيًضــا كهنــة يف دول أخــرى يُقدِّ

ــة. ــة باطل آلله

ــم كورش ــود* أنّه ــر اليه ــارس*، وأخ ــالد ف ــك ب ــورش مل كان ك
ُيكنهــم العــودة إىل أرضهــم بعــد أن كانــوا يف الّســبي*.

كانــت كورنثــوس مدينــة يف آســيا، وســافر الكثــرون كورنثوس
عــر تلــك املدينــة، وكــرز بولــس* بالخــر الّســار هنــاك، 
وكَتَــَب العديــد ِمــن الرســائل ملســاعدة الكنيســة* التــي 

ــوس. يف كورنث

كان نــوح لــه ابــن إســمه »حــام«، وكان حــام لــه أربعــة كوش
أبنــاء كــوش واحــٌد منهــم، واســتقّر نســله يف شــامل 

ــة. ــك املنطق ــاًم لتل ــوش إس ــح ك ــا*، وأصب إفريقي

كانــت كولــويس مدينــًة يف آســيا، وآمــن الكثــر ِمــن كولويس
أهلهــا بالخــر الّســار عــن يســوع*. وقــد كَتَــَب بولــس* 

ــاك. ــة* هن ــاعدة الكنيس ــالة ملُس رس

ــون الوي ــوب* وكان الكهنــة* يأت ــد أبنــاء يعق كان الوي أح
ــادة*  ــاس يف عب ــن رجــال هــذا الســبط، وســاعدوا الن ِم

ــامع*. ــة االجت ــوا بخيم ــه واعتن الل
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ــا لعازر ــا م ــوع أحيانً ــوع*، وكان يس ــا ليس ــازر صديًق كان لع
ينــزل يف بيــت لعــازر، لكــن لعــازر أصابــه املــرض ومــات، 

فأقامــه يســوع ِمــن بــني األمــوات.

ــة ضــد أحدهــم لعنة، ملعون ــامت بذيئ ــا أن تســتخدم كل يقصــد به
وأن تتمنَّــى الــر* أن يقــع عــى شــخٍص مــا وأن تتكلـّـم 
بكلــامت قويــة ضــد شــخٍص مــا، وقــد يكــون الشــخص 
ــا أحدهــم  ــي قاله ــة الت ــامت البذيئ ــا بســبب الكل حزيًن

ضدهــم.

يشء ُمخــٍف أو يشء ال نعرفــه أو ال نســتطيع فهمــه لغز، س
ــه يف  ــاعدنا الل ــوى إذا س ــه س ــا أن نعرف أو يشء ال ُيكنن

ــه. معرفت

ــة ملوئيل ــوال الحكيم ــض األق ــاًم، وبع ــًكا حكي ــل َملِ كان ملوئي
ــال. ــفر األمث ــة يف ِس ــا ُمكتوب ــي قاله الت

ــواًل*، لوقا ــن رس ــه مل يُك ــوع* لكّن ــع يس ــاًل يتّب ــا رج كان لوق
ــتمع إىل  ــل واس ــؤالء الرس ــن ه ــر م ــا الكث ــرف لوق وع
ــس* يف  ــع بول ــان م ــض األحي ــب يف بع ــم، وذه قصصه
رحالتــه. وِســفره عــن يســوع هــو واحــٌد ِمــن األناجيــل* 

س*. ــدَّ ــاب املُق ــودة يف الكت املوج

ــوت يســوع* ُمبّر ــن خــالل م ــه ِم ــك بالل ــرر يف عالقت أن تت
املســيح* وقيامتــه مــن املــوت*، وأن يُصبــح شــخٌص مــا 

عــى مــا يــرام يف عالقتــه مــع اللــه.

كان متــى جابيًــا للرائــب قبــل أن يُقابــل يســوع* الــذي مّتى
دعــاه إىل تــرك وظيفتــه واتّباعــه، وكان متّى رســواًل.
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تلــك القصــص التــي قالهــا يســوع* لــرح األمــور التــي مثل
كان يُعلّمهــا، وهــي عبــارة عــن قــول أو قصــة ُيكــن مــن 
ــم بعــض األمــور أو قصــة يُخفــى فيهــا جــزٌء  خاللهــا فَْه

ِمــن معناهــا.

كّل مــا يجعــل اللــه جميــاًل وعظيــاًم مثــل ملــك عظيــم مجد
أو ضــوء ســاطع يســطع ِمــن اللــه أو مــن يســوع*.

م للــه )أو إللــه باطــل( يُقّدمــه النــاس محرقة قُربــان يُقــدَّ
ليُحــرق، وهكــذا يذبــح الكاهــن هــذا الحيــوان لتقديــه 

ــه. ــا لل قربانً

يســوع هــو ُمخلّصنــا الــذي أنقذنــا مــن املــوت، كــام أنـّـه ُمخلِّص
يعيدنــا إىل اللــه ِمــن الــرور التــي ارتكبناهــا ويُخلّصنــا 

كذلــك ِمــن الــرور التــي يفعلهــا النــاس بنــا.

ـا*، وعلــم أّن مردخاي كان مردخــاي عــامًّ ألســتر وكان يهوديًـّ
بعــض األرشار أرادوا قتــل كل اليهــود، لــذا ســاعد أســتر 

ــود. ــن القضــاء عــى اليه ــم م ــى ينعه حت

كان مرقــس شــابًّا عندمــا بــدأ يتّبــع يســوع* وقــى وقتـًـا مرقس
مــع بطــرس*، وروى قّصــة يســوع يف اإلنجيــل الــذي 

يحمــل إســمه.

ــي، مريم ــو صب ــه وه ــت ب ــوع* واهتمَّ ــم أم يس ــت مري كان
ــر أّن  ــاك عندمــا مــات عــى الصليــب*. تذكَّ وكانــت هن
العديــد ِمــن النســاء املختلفــات كـُـّن يُْدعــني »مريــم« يف 

ــد*. ــد الجدي العه
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املزامــر هــي ترانيــم تُســبِّح اللــه وتُعلِــن كــم هــو صالــح مزمور، املزامر
وعظيــم، وتُخــر مبــا فعلــه بالنســبة إلينــا، وهــي تســابيح 
ــّد ســفر املزامــر أحــد أســفار العهــد  ــه، ويُع مــة لل ُمقدَّ

القديــم*.

طاولــة )عــادًة تُصَنــع ِمــن الحجــر( حيث يقــوم الكاهن* مذبح
بحــرق لحــم الحيوانــات وتقديــم عطايــا أخــرى كذبيحة* 
ــاء  ــن بن ــارًة ع ــح عب ــة. كان املذب ــة الباطل ــه أو لآلله لل
م الكاهــن الذبيحــة  مرتفــع بقمــة مســطَّحة حيــث يُقــدِّ
ســة«. للــه أو إىل إلــه باطــل، وكان يُعرَف بـ«الطاولة املُقدَّ

ويعنــي مسيا، املَِسّيا الخــاص،  اللــه  خــادم  لقــب  هــو  املَِســيّا 
»املمســوح* مــن اللــه«، ووضــع صموئيــل* الزيــت عــى 
رأس داود* ليُظهــر أّن اللــه اختــاره ليكــون ملــًكا، لذلــك 
اســتخدم اليهــود* إســم »املَِســيّا« لإلشــارة إىل امللــك 
الــذي وعــد اللــه بإرســاله ِمــن نســل داود، وهــذا امللــك 
ســيخلّص الّنــاس ِمــن كّل أعدائهــم، فقــد كان امللك الذي 
بنــى ملكــوت* اللــه، وســيدوم هــذا امللكــوت إىل األبــد. 
ــره  ــذي ينتظ ــيّا ال ــه املَِس ــال إنّ ــوع* ق ــاء يس ــا ج عندم
اليهــود. كان يســوع هــو املســيح* املخلـّـص، و«املســيح« 
ــن  ــر م ــن الكث ــيّا«، لك ــر إىل »املَِس ــة تُش ــة يوناني كلم

ــه. ــوا* ب ــود مل يُؤمن اليه

ــه َمسح، يسح ــاره أو أن ــه اخت دهــن شــخص بالزيــت إلظهــار أن الل
نــال معموديــة الــروح* الُقــُدس، وكان الكهنــة* وملــوك 
إرسائيــل* األوائــل يُســكب عــى رؤوســهم الزيــت عنــد 

اختيارهــم.
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تُطلــق هــذه الكلمــة عى الشــخص الــذي يتّبع املســيح*. مسيحي
مل يُكــن هــذا هــو اإلســم الــذي اختــاره املســيحيّون 
ــاس يف تســميتهم »مســيحيّني«  ــدأ الن ألنفســهم، فقــد ب
ألنهــم كانــوا يتحّدثــون دامئًــا عــن املســيح، فقــد اتّبعــوا 

ــه يســوع* لهــم وعاشــوا كــام عــاش يســوع. مــا علّم

كانــت مــرص أرًضــا تقــع جنــوب إرسائيــل*، وعــاش أبنــاء مر
يعقــوب يف مــرص لســنوات عديــدة حتــى جــاء مــوىس* 
ليُخرجهــم مــن هــذه األرض، وعندمــا كان يســوع* صبيًّــا 

صغــرًا ذهبــت عائلتــه هنــاك لبعــض الوقــت.

تــه تُؤكِّــد عــى أّن معجزة هــي آيــة أو أعجوبــة يُجريهــا اللــه بقوَّ
رســالة شــخص مــا ِمــن عنــد اللــه.

ــن ُمقّدس ــه ِم ــرزه الل ــه. يشء أف ــص لل ــا ويُخّص ــرز جانبً ــا يُف م
ــا*. ــه ُمقّدًس ــه أو جعل ــل نفس أج

كان مالخــي نبيًّــا* تنبّــأ إىل أهــل يهــوذا الذين عــادوا من ماخي
الســبي*، ويُعــد ِســفره آخر أســفار األنبيــاء الصغار*.
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يُعــّد املــالك كائًنــا روحيًّــا*، وخلــق* اللــه املالئكــة َمَاك
ــل  ــان يســتخدم املالئكــة لنق ــه. ويف بعــض األحي لخدمت
ــون  ــن يثق ــك الذي ــة أولئ ــاعد املالئك ــه، وتُس ــالة من رس
ــه، وخلــق اللــه  ــن بيــت الل ــه ويُشــّكلون جــزًءا ِم يف الل
الكثــر مــن املالئكــة لدرجــة أننــا ال نســتطيع إحصاءهــم، 
لكــن مل يتّبــع كل املالئكــة اللــه، فبعضهــم تحــوَّل بعيــًدا 
ــم  ــون بإس ــوا يُعرف ــه وأصبح ــداًء لل ــوا أع ــه وأصبح عن
»األرواح* الريــرة*«. والشــيطان* هــو قائدهــم. ويف 
ــه يف  ــيطان ومالئكت ــه الش ــيطرح الل ــام س ــن األي ــوٍم م ي

ــأ. ــار ال تُطَف ن

ُملك، مملكة، 
ملكوت

حيــث يحكــم ملــك مــا، وهــي أرض يحكــم فيهــا امللــك، 
وملكــوت اللــه هــو حيــث يحكــم اللــه.

ــه وتنظــر إىل ملكة سبأ ــرتى مدينت زارت هــذه امللكــة ســليامن* ل
ــه امللــك ســليامن إعجابهــا. مملكتــه*، وحــاز مــا فعل

كان ملــيك صــادق كاهًنــا* تقابـَـل مــع إبراهيــم* وباركــه. ملي صادق
تقــول الرســالة إىل العرانيــني إّن يســوع* كان كاهًنــا 

مثلــه.

ــاء موآب وعمون ــر أبن ــه، وك ــدى بنات ــن إح ــوط ِم ــن ل ــوآب اب كان م
ــن  ــرب م ــون بالق ــوا يعيش ــة، وكان ــوا أُّم ــوآب ليُصبح م
إرسائيــل*، ومل يكونــوا أصدقــاء لشــعب اللــه بــل انضمــوا 
ــاعدوا  ــل وس ــع إرسائي ــا م ــّنوا حربً ــني* وش إىل العموني
ــؤون ضــد  ــاء يتنبَّ ــا مــا كان األنبي أعــداء إرسائيــل، وغالبً

ــدان. هــذه البل
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ُولــد مــوىس يف مــرص عندمــا كان بنــو يعقــوب يســكنون موىس
هنــاك، واختــار اللــه مــوىس ملســاعدة اليهــود* وأنقذهــم 

وأخرجهــم ِمــن أرض مــرص.

ــا*؛ شــخص يُؤمــن* مؤمن ــه ربًّ شــخص يعــرف يســوع* ويقبل
ــرّب يســوع. بال

كان ميخــا نبيًّــا* يتنبَّــأ إىل شــعب إرسائيــل* قبــل أن ميخا
ــور. ــش آش ــم جي يُهاجمه

كان ناثــان نبيًّــا* يف زمــن داود*، وأرســل اللــه مــن خاللــه ناثان
لــداود رســالة دينونــة بشــكل قّصــة أّدت إىل توبــة داود 

عــن الخطيّــة التــي ارتكبهــا. 

ــن ناحوم ــة ع ــم نياب ــوذا* وتكلَّ ــاش يف يه ــا* ع كان ناحــوم نبيًّ
ــه  ــن كالم ــنوات ِم ــل س ــوى*. وقب ــل نين ــد أه ــه ض الل
ــيًا  ــش قاس ــل*، وكان الجي ــوى إرسائي ــش نين ــم جي هاج
ا وقتلــوا الكثــر مــن النــاس وســبوهم*، لذلــك  جــدًّ
ســيُعاقبهم اللــه وسُرســل جيًشــا لتدمــر نينــوى، وِمــن 
ــد أّن اللــه ســيوقع هــذا بهــم ولــن ُيكنهــم فعــل  املُؤكّ

ــك. ــن ذل ــه ِم ــع الل أي يشء ين

ــاداب ناداب وأبيهو ــارون*، وكان ن ــر له ــن األك ــو اإلب ــاداب ه كان ن
وأبيهــو كاهنــان* لكنهــام مل يتَِّبعــا تعليــامت الــرّب*، ومل 
مــا قُربــان* املحرقــة كــام كان يُفــرتض منهــام، فأرســل  يُقدِّ

اللــه نــاًرا قتلــت كالًّ منهــام.



310

قائمة الكلمات

كالم وقصــص أعطاهــا اللــه لشــخٍص مــا أو كالم نبوءة
يحــيك عــن األشــياء التــي ســتحُدث يف املســتقبل أو كالم 

ــه. ــي أو يكتب ــه النب ــأ ب يتنبَّ

كان نبوخذنــرصَّ ملــك بابــل*، وجــاء إىل إرسائيل بجيشــه، نبوخذنرَّ
ــكل*  ــم الهي ــرب اقتح ــن الح ــدة ِم ــنوات عدي ــد س وبع

وحرقــه بالنــار وســبى* الكثريــن إىل خــارج أرضهــم*.

ــمع أن نحميا ــارس*، وس ــك ف ــدم مل ــا* يخ ــا يهوديًّ كان نحمي
شــعبه بحاجــٍة إىل املســاعدة، لذلــك عــاد إىل أرضــه 

ــور. ــاء الس ــى بن ــاس ع ــاعد الن وس

النــذر هــو وعــد. يف كثــر مــن األحيــان يف الكتــاب نذر، ينذر
س* كان يُقطــع للــه أو أمامــه وعــًدا ُمقّدًســا، ويُعد  املُقــدَّ
ــة* أن ال تكــون حريًصــا عنــد قطعــك لنــذٍر  األمــر خِطيَّ
ــه عــى نفســك. ــذي قطعت ــذر ال مــا أو أن ال تفــي بالن

ــًدا لجيــش ملــك أجنبــي، وكان نُعمن ــا وقائ كان نُعــامن جنديًّ
ا، فجــاء إىل أليشــع*  رجــاًل شــجاًعا لكنــه كان مريًضــا جــدًّ
ــتحّم يف  ــع أن يس ــه أليش ــب من ــفاء. فطل ــا يف الش طلبً
النهــر ســبع مــرات، وهــذا مــا جعــل نعــامن يستشــيط 
ــه  ــه من ــا طلب ــل م ــا فع ــن عندم ــة، لك ــا يف البداي غضبً

ــن برصــه. ــر ِم أليشــع ُشــفي وطُه

ــيئة نعمة ــياء الس ــبب األش ــتحّقها بس ــه ال نس ــن الل ــة ِم هب
التــي ارتكبناهــا. وهــذه النعمــة واملعونــة والحفــظ 
ــول  ــا الحص ــا، وال ُيكنن ــًة بن ــه رحم ــا الل مه ــن يُقدِّ اآلم

ــا. ــي نفعله ــامل الت ــالل األع ــن خ ــة م ــى النعم ع



311

قائمة الكلمات

كانــت نُعمــي امــرأًة ِمــن أرض إرسائيــل* عاشــت يف نُعمي
ــت إىل أرض أخــرى للبحــث عــن  زمــن القضــاة*، وذهب
طعــام عندمــا مل يُكــن هنــاك طعــام يف إرسائيــل، ومــات 
زوجهــا هنــاك. وعندمــا عــادت إىل وطنهــا جــاءت معهــا 

ــى »راعــوث*«. امــرأة شــابة تُدَع

جــزٌء مــن اإلنســان ال ُيكننــا رؤيتــه لكنــه موجــود فينا يف نَْفس
أثنــاء حياتنــا، ويعيــش بعــد موتنــا. وأعطــى اللــه نفًســا 
ــاة،  ــمة حي ــام نس ــخ يف أنَفيْه ــا نف ــواء* عندم آلدم* وح
وتســّمى نفــس الشــخص أحيانًا بأنهــا »روح* الشــخص«.

يســوع نيقوديوس إىل  لليهــود* وجــاء  رئيًســا  نيقوديــوس  كان 
ليطــرح عليــه بعــض األســئلة املهّمــة، وكان هنــاك عندمــا 

ــن جســده. ــاعد يف دف ــات يســوع وس م

كان نهــر األردن جــزًءا مــن حــدود إرسائيــل* ِمــن الرق، نهر األردن
وعــر الشــعب هــذا النهــر للدخــول إىل األرض التــي وعد 
اللــه إبراهيــم* بهــا. ويف وقــت الحــق، عمــد يوحنــا 

املعمــدان يســوع يف هــذا النهــر.

كان نــوح الرجــل الــذي اختــاره اللــه لبنــاء فلــك. عندمــا نوح
ــك،  ــان يف الفل ــه يف أم ــوح وعائلت ــان، كان ن ــاء الطوف ج
ـى اللــه األرض باملــاء ومــات كل ســكان األرض  وغطَـّ
اآلخريــن، وطلــب اللــه ِمــن نــوح وعائلتــه بعــد ذلــك أْن 

ــرَّة أخــرى. ــاس م ــروا ويــألوا األرض بالن يتكاثَ
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كانــت نينــوى عاصمــة آشــور*، وأرســل اللــه أحــد نينوى
أنبيائــه* ليُســلّمهم رســالة. بعــد ذلــك بســنوات عديــدة، 
جــاء جيــش مــن نينــوى لشــّن الحــرب عــى شــعب اللــه 

ــر منهــم.  ــوا وســبوا* الكث وقتل

ــٌن منهــا هاجر كانــت هاجــر جاريــة ســارة، وكان إلبراهيــم اب
مــام تســبَّب يف حــدوث العديــد مــن املشــاكل.

كان هــارون شــقيق مــوىس* وســاعده يف إخــراج الشــعب هارون
ِمــن أرض مــرص*، وكان أوَّل رئيــس كهنــة*، لكّنــه مل يُكــن 

يقــود الشــعب بطريقــٍة حكيمٍة.

كان هامــان خادًمــا مللــك بــالد فــارس*، وكان يكــره هامان
ــي  ــة تنته ــع خط ــّرر وض ــه ق ــة أنّ ا لدرج ــدًّ ــود* ج اليه
بالقضــاء عليهــم، لكــن مردخــاي* اكتشــف خطتــه، 
وعندمــا اكتشــف امللــك أن هامــان كان رجــاًل رشيــرًا قــام 
ــود. ــك اليه ــه ومل يُهل ــح خطت ــذا مل تنج ــه، وهك بإعدام

شــعب هوشع إىل  اللــه  بــكالم  ـم  يتكلَـّ نبيًّــا*  هوشــع  كان 
إرسائيــل*، وأمــر اللــه هوشــع بالــزواج مــن امــرأة، 
ــه  ــتخدم الل ــع، واس ــة لهوش ــن وفي ــرأة مل تُك ــذه امل وه
هــذا املثــال ليظهــر أّن إرسائيــل مل تُكــن وفيّــة للــه أيًضــا.

يشٌء مــا مصنــوع ِمــن الخشــب أو الحجــر أو املعــدن ليك وثن، صنم
يعبــده* النــاس بــداًل مــن اللــه الحقيقــي، وهــذا الوثــن 
عبــارة عــن صــورة لشــخص أو يشء يعبــده النــاس بــداًل 
مــن اللــه، وهــو إلــه باطــل ويشء نحبّــه أكــر ِمــن اللــه 

ونضعــه يف مــكان اللــه داخــل قلوبنــا.
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ــن وحش، الوحش ــفر األخــر ِم ــه يف الّس ــداء الل الوحــش هــو أحــد أع
س*، وســيُحاول هــذا الوحــش أن يُحــارب  الكتــاب املُقــدَّ
اللــه، لكــن املســيح* ســيتغلَّب عليــه وســيضعه يف نــاٍر ال 

تُطَفــأ أبــًدا.

كانــت وشــتي ملكــة بــالد فــارس*، ومل تـُـرِد أن ترقــص يف وشتي
حفلــة امللــك، لذلــك قــّرر امللــك اختيــار ملكــة جديــدة 
عوًضــا عنهــا، وبعــد مــرور بعــض الوقــت أصبحــت 

ــارس. ــالد ف ــة لب أســتر* امللكــة التالي

ــًدا عــن يبارك ث جيِّ ــًدا لشــخٍص مــا أو يتحــدَّ يفعــل شــيئًا جيّ
ــه أو  ــا لتكري ــح أشــياء إىل شــخص م ــا أو ين ــخص م ش
يطلــب ِمــن اللــه أن يفعــل الخــر لشــخص مــا أو يدعــو 
بحــدوث أشــياء جيّــدة لشــخص مــا أو يفــرز شــخص مــا 

ملنفعــة خاّصــة.

ث يتنبَّأ ــدَّ ــتقبل أو أن تتح ــيحُدث يف املس ــا س ث مب ــدَّ أن تتح
مبســاعدٍة ِمــن اللــه )أو مبســاعدة آلهــة باطلــة( أو نيابــة 

عــن اللــه )أو عــن آلهــة باطلــة(.

ــة* وتفعــل مــا يريــد اللــه منــك يتوب أن تتحــوَّل عــن الخِطيَّ
أن تفعلــه، وأن ال تفعــل الــرور التــي فعلتهــا ِمــن قبــل 

أو تبتعــد عــن الــرور.

أن تتبــع شــيئًا أو شــخًصا تعتقــد بأنّــه عــى حــق، أو أن يثق
تُؤمــن بشــخٍص مــا أو بــيء مــا أو أن تُؤمــن* وتســلك 
ث  ــدَّ ــه يتح ــد بأنَّ ــخص تعتق ــن بش ــان أو أن تُؤم يف إي

بالحــق.
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كان يربعــام ملــًكا وانقســمت مملكــة إرسائيــل* إىل يربعام
يف  وأخــرى  الشــامل  يف  مملكــة  وكانــت  مملكتَــنْي، 
الجنــوب، وأصبــح يربعــام أوَّل ملــك للمملكــة التــي يف 

الشــامل وُســّميت هــذه اململكــة »إرسائيــل*«.

يســوع هــو ابــن اللــه* وجــاء إىل العــامل ليخلّــص النــاس يسوع
ِمــن خِطيَّتهــم*، وهــو املَِســيّا الــذي انتظــره شــعب اللــه.

ــه يىَّ ــه ابن ــار الل ــوذا، واخت ــن ســبط يه ــىَّ رجــاًل ِم كان ي
ــل*. ــى إرسائي ــًكا ع ــون َملِ داود* ليك

عندمــا مــات مــوىس* أصبــح يشــوع قائــًدا لشــعب اللــه، يشوع
وقادهــم إىل األرض التــي وعدهــم اللــه بهــا.

يقصــد بــه أن تقــول إنّــك فعلــت أشــياء خاطئــة وأنــك يعتف/ اعتاف
تُؤمــن* باللــه.

كان يفتــاح قاضيًــا* ســاعد يف الحفــاظ عــى ســالمة يفتاح
شــعب إرسائيــل وقطــع وعــًدا أحمــَق.

ــرون، يعقوب ــاٌء كث ــه أبن ــحاق* وكان ل ــا إلس ــوب ابًن كان يعق
وتكلَّــم اللــه مــع يعقــوب وغــّر إســمه إىل »إرسائيــل«*، 
وأصبــح أوالده معروفــني بإســم »بنــي إرسائيــل«. عندمــا 
مل يُكــن هنــاك طعــام يف األرض التــي يســكنون بهــا 
ذهبــوا إىل مــرص* للعثــور عــى طعــام، ومــات يعقــوب 

ــاك وبقــي نســله يف مــرص ملــدة 400 عــاٍم. هن

يعقوب، )العهد 
الجديد(

كان يعقــوب قائــًدا يف الكنيســة األوىل* وأخــو يســوع*، 
س*. وكتــب إحــدى رســائل الكتــاب املُقــدَّ
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د د، َعمَّ يقــوم ُمعلّــم أو قائــد بتغطيــس شــخص مــا تحــت املــاء يَُعمِّ
لحظــة ثــّم يخرجــه مــن املــاء، وبهــذه الطريقــة يُظهــر 
الشــخص أنّــه يُؤمــن* برســالة املســيح وأنّــه تحــوَّل عــن 
ــره. بعــد أن قــام يســوع* مــن  ــة* واللــه قــد طّه الخِطيَّ
املــوت كانــت هــذه هــي الطريقــة التــي ُيكــن أن يظهــر 

بهــا املؤمــن بــه أنّــه ينتمــي إىل املســيح* وكنيســته*.

يحــُدث الفــداء عندمــا يدفــع شــخٌص مــا الكفالــة حتــى يفدي
يُســمح لشــخٍص آخــر يف الســجن بالخروج منــه أو عندما 
تدفــع املــال أو أن تعــود مــن مــكاٍن خطرٍ بعــد الحصول 
ــا،  ــن مشــكلة م ــن أحدهــم للخــروج ِم ــة م عــى معون
ــى  ــه حت ــذل حيات ــا ب ــيح* عندم ــه املس ــا فعل ــذا م وه

يغفــر* اللــه لنــا مــا ارتكبنــاه ِمــن خطايــا.

ــار عــن يســوع املســيح لشــخٍص يكرز، يعظ ــم بالخــر السَّ أن تتكلَّ
أو مجموعــٍة ِمــن النــاس أو أن تــرح الحــّق عــن اللــه.

ــن نســل إبراهيــم* وإســحاق* يهودي، اليهود اليهــودي هــو شــخص ِم
يؤمــن*  شــخًصا  اليهــودي  ويعــّد  ويعقــوب*، 
بإيــان* اليهــود ومعتقداتهــم، ويُطلــق عليهــم أيًضــا 
»العرانيــني«*، وأي شــخٍص كان جــزًءا ِمــن أّمــة إرسائيل* 

ــودي. ــه يه ــا بأنّ ــح معروفً أصب
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كان يهــوذا واحــًدا ِمــن أبنــاء يعقــوب* وباركــه* والــده يهوذا
ــلّط  ــبطه سيتس ــال إن س ــوت، فق ــراش امل ــى ف ــو ع وه
عــى اآلخريــن. وانحــدر داود* ِمــن هــذا الســبط، وبعــد 
ــن ســبط يهــوذا. وكان  ــد يســوع* ِم ســنوات عديــدة ُول
يهــوذا أيًضــا هــو اإلســم الــذي أطلقــه النــاس عــى 
الجــزء الجنــويب مــن إرسائيــل*، فبعــد تقســيم اململكــة 
يت  ــمِّ ــل« وُس ــة إرسائي ــميت األرض الشــاملية »مملك ُس

ــوذا«. ــة يه ــة »مملك األرض الجنوبي

يهوذا ف العهد 
الجديد

لتحذيــر  رســالة  وكَتَــَب  يســوع*  أخــو  يهــوذا  كان 
الكذبــة. املُعلِّمــني  ِمــن  الكنيســة* 

يهوشع الكاهن 
العظيم

ــبي*، وخــدم يف  ــد الّس ــة* بع ــس الكهن كان يهوشــع رئي
ــل*. ــاس إىل إرسائي ــاد الن ــا ع ــكل* عندم الهي

كان يوئيــل نبيًّــا* إىل يهــوذا* وتنبَّــأ أنَّ اللــه ســيُدين يوئيل
ــرب*«. ــوم ال ــوم »ي ــك الي ــا ذل ــا، ودع ــوٍم م ــم يف ي األم

ــاعده يف يوآب ــك داود* وس ــش املل ــا يف جي ــوآب جنديًّ كان ي
ــه. ــة أعدائ محارب

كان يوحنــا رســواًل* وصديًقــا حميــاًم ليســوع أيًضــا، يوحنا
واســتمع بعنايــٍة إىل يســوع وكتــب العديــد مــن األشــياء 
التــي قالهــا يســوع يف إنجيلــه، وعندمــا كان رجــاًل ُمســنًّا 
أعطــاه اللــه رؤيــا*، وكتــب مــا رآه يف الّســفر األخــر مــن 

س*. الكتــاب املُقــدَّ
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جــاء يوحنــا املعمــدان قبــل يســوع* ليعــّد لــه الطريــق، يوحنا املعمدان
ــة* وقــام  ودعــا النــاس إىل التوبــة واالبتعــاد عــن الخِطيَّ

بتعميــد يســوع.

ــل لوالــده يعقــوب*، وكان يوسف كان يوســف اإلبــن املُفضَّ
إخوتــه يكرهونــه وباعــوه ألنــاٍس كانــوا يف طريقهــم 
ــه  ــن الل ــاب لك ــن الّصع ــد ِم ــه العدي ــرص*، وواج إىل م
اســتخدمه لخــالص أرستــه عندمــا مل يُكــن هنــاك طعــام 

ــه. يأكلون

ــرًا، يوشيا ــا صغ ــام كان صبيًّ ــوذا* حين ــًكا يف يه ــيا َملِ كان يوش
وكــر ليصبــح واحــًدا ِمــن أفضــل ملــوك يهــوذا، وأخــرج 
ترميــامت  وأجــرى  األرض  مــن  األجنبيــة  الجيــوش 
للهيــكل*. وعندمــا وجــد يوشــيا »ســفر رشيعــة مــوىس*« 
ــرة أخــرى،  ــه م ــادة* الل ــاس إىل عب ــاد الن ــكل* ق يف الهي

ــدة. ــيا لســنوات عدي ــاس يوش ــع الن وتب

يوم أو عيد 
الخمسن

هــذا اليــوم ِمــن كل عــام يشــكر فيــه اليهــود* اللــه عــى 
طعامهــم، ويف هــذا اليــوم ســكب اللــه الــروح الُقــُدس* 

عــى الكنيســة*.

ــق يف يُؤمن ــح، أن تث ــه صحي ــد أنَّ ــت ُمتأكِّ ــيئًا وأن ــع ش أن تتَّب
قــه. وتضــع الثقــة يف شــخٍص مــا عندمــا  شــخٍص مــا وتُصدِّ

ــًدا ِمــن أن مــا يقولــه صحيــح. تكــون ُمتأكّ
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ــوى* يونان ــب إىل نين ــه أن يذه ــره الل ــا* أخ ــان نبيًّ كان يون
ــة  ــن هــذه املهّم ــروب ِم ــان اله ــم، وحــاول يون ويُكلّمه
لكــن ابتلعــه حــوت ضخــم، وبعدهــا خضــع للــه وفعــل 
مــا طلبــه منــه، لكّنــه مل يُكــن ســعيًدا عندمــا عــاد أهــل 

ــه. نينــوى إىل الل
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ــس خدمــة »CLEAR & SIMPLE MEDIA« التابعــة  تــوم كاســتور هــو ُمؤسِّ
ــام  ــاور ذيك ق ــر ومح ــب ماه ــو كات ــدا، وه ــداين يف كن ــام املعم ــع الع للمجم
بعمــل ُمرســل رائــد يف شــامل كنــدا، وزرع العديــد مــن الكنائــس يف جنــوب 
ــا، وقــى ســنواته  ــة يف إفريقي ــة القصصي ــل التنمي رشق آســيا، وأســهم يف عم
س واألدب اإلنجليــزي، وحاصــل عــى  الجامعيــة األوىل يف دراســة الكتــاب املُقــدَّ
شــهادة دراســات عليــا يف اللغويــات. وعــى مــدار أكــر مــن عقــٍد ِمــن الزمــان 

كان هــو الراعــي لكنيســة غرانــت ميموريــال يف وينيبيــج مبانيتوبــا، كنــدا.



 


