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تمهيد

ــني ِمــن النــاس يف اإلعتبــار ،فقــد كتبنــا هــذا
يف هــذا الكتــاب ،نضــع نو َع ْ
الكتــاب مل ُســاعدة قـ َّراء اللغــة العربيــة وملســاعدة أيضً ــا األشــخاص الذيــن بــدؤوا
للتَّــو يف ق ـراءة الكتــاب امل ُق ـ َّدس ،لــذا اســتخدمنا لغــة عربيــة بســيطة ،واخرتنــا
كلامتنــا مــن قامئــة ال تضــم ســوى  2400كلمــ ٍة أساســي ٍة مــن كلــامت اللغــة
العربيــة .وعنــد احتياجنــا إىل اســتخدام كلمــة ال توجــد يف تلــك القامئــة وضعنــا
عالمــة مثــل هــذه (*) بجانبهــا ،ثـ ّم وضعنــا قامئــة كلــامت يف نهايــة الكتــاب ،وكل
الكلــامت التــي بجانبهــا عالمــة (*) موجــودة يف تلــك القامئــة ،ثـ ّم كتبنــا مالحظــة
قصــرة حــول معنــى كل كلمـ ٍة مــن هــذه الكلــامت ،وســتجد جميــع الشــخصيات
وكل األماكــن املذكــورة يف هــذا الكتــاب يف تلــك القامئــة مــن الكلــامت أيضً ــا.
يف الوقــت الحــايل ،اللغــة العربيــة هــي خامــس أكــر اللغــات تحدثًــا يف
العــامل .ويتحـ َّدث بهــا أكــر مــن  422مليــون شــخص يف جميــع أنحــاء العــامل.
واألكــر مــن ذلــك أن النــاس مــن جميــع أنحــاء العــامل يتعلمــون اللغــة العربية.
فضـ ًـال عــن ذلــك ،فقــد كتبنــا هــذا الدليــل ملســاعدة كل مــن ابتــدأ حديثـاً
يف قـراءة الكتــاب امل ُقـ َّدس .نحــن نؤمــن أن الكتــاب امل ُقـ َّدس هــو أهــم كتــاب
كُ ِتــب عــى اإلطــالق ،لذلــك نــو ّد أن أكــر عــدد ممكــن ِمــن النــاس يتمكّنــوا
مــن قراءتــه وفهمــه ،وهــذا الدليــل سيســاعدهم يف ذلــك .لــن يُجيــب هــذا
الدليــل عــن كل ســؤال قــد يطرحــه القــارىء حــول الكتــاب امل ُق ـ َّدس ،لكنــه
س ُيســاعد عــى ال َبــدء بدايــة ج ّيــدة وعــى تكويــن فكــرة صحيحــة عــن كيف ّيــة
توافُــق نصــوص وأســفار الكتــاب امل ُقـ َّدس مــع بعضهــا البعــض .ســيعرض هــذا
الدليــل الشــخصيات التــي وردت يف كل ِســفر ،وسـيُخر القــارئ عـ ّـام ُيكــن أن
يتوقّعــه ويجــده خــالل قراءتــه للكتــاب امل ُقـ َّدس ســفرا ً تلــو اآلخــر.
نأمــل أن يُســاعدك هــذا الدليــل عــى ق ـراءة الكتــاب امل ُق ـ َّدس وفهــم مــا
تقــرأه ،ونأمــل أيضً ــا يف أثنــاء قراءتــك أن تتقابَــل مــع اللــه الــذي يتحـ َّدث عنــه
الكتــاب امل ُق ـ َّدس ،فنحــن نعبــد إلــه الكتــاب امل ُق ـ َّدس ،ونأمــل أن يُســاعدك
كتابنــا الصغــر هــذا عــى أن ت ُعبــده أنــت أيضً ــا.
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إهداء

أُق ـ ِّدم هــذا الكتــاب وك ُِّل رجــاء أن يبــارك اللــه ويك ـ ّرم األشــخاص الذيــن
ســاعدوين يف كتابتــه.
ـب الكتــاب امل ُقـ َّدس ،وســاعدين شــغفه للكتــاب
كان َجـ ِّدي ليالنــد ويــر يُحـ ّ
ـب هــذا الكتــاب أنــا أيضً ــا ،وعــى مــدار أكــر ِمــن  40عا ًمــا
امل ُق ـ َّدس أن أُحـ ّ
أظهــرت يل زوجتــي يل جــون (باركــس) كاســتور ِمــن خــالل ســلوكها كيــف
ُيكــن تطبيــق مــا يُعلِّمــه الكتــاب امل ُقــ َّدس يف الحيــاة اليوميــة ،وســاعدين
الروفيســور جــون ســيلهامر عــى فَ ْهــم الكتــاب امل ُق ـ َّدس ،كــام ق َّدمــت كُتبــه
ونظرتــه إىل العهــد القديــم مســاعدة كبــرة يل عندمــا كتبــت هــذا الكتــاب.
خاصــا إىل أليســون سـراج املســؤولة عــن خدمــات «أليســون
أُو ِّجــه شــك ًرا ًّ
سـراج التحريريــة» ،فقــد كانــت خرتهــا واهتاممهــا موضــع تقديــر عميــق يف
أثنــاء عملنــا م ًعــا عــى إعــادة كتابــة املخطوطــات العديــدة لهــذا الكتــاب.
أُقـ ِّدم أيضً ــا الشــكر إىل جاســون تشــيتم املســؤول عــن رشكــة «جاســون تشــيتم
لتصميــم الرســوم التوضيحيــة» ( ،)www.jasonchittum.comفقــد ص َّمــم
جيســون صفحــات كتــاب «دليــل القــارئ إىل الكتــاب امل ُقـ َّدس» وغالفــه أيضً ــا،
وك ُّل الشــكر يعــود أيضً ــا إىل كاثريــن ســرتود باركــس التــي ســاعدت دقَّتهــا
وعينهــا الفاحصــة التــي تهت ـ ّم بالتفاصيــل عــى إعــداد الكتــاب للنــر.
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هــل ســبق لــك أن زُرتَ مكانًــا بعي ـ ًدا؟ هــل ذهبــت إىل مــكان مل تطــأه
قدمــاك ِمــن قبــل؟ رحلــة ِمــن هــذا القبيــل قــد تكــون ممتعــة ،لكــن يكــن
أن تكــون مخيفــة أيضً ــا ،فقــد تضـ ّـل الطريــق ألنــك ال تعــرف وجهتــك ،وهــذا
صحيــح خاصــة إذا مل يسـ ِ
ـتطع أحــد مســاعدتك .أفضــل طريقــة لزيــارة مــكان
جديــد أن يكــون معــك دليــل لهــذا املــكان ،وســيكون مــن األفضــل إن كان
هــذا الدليــل صدي ًقــا يُرشــدك يف الطريــق الــذي تســلكه.
دليــل فــإن أفضــل يشء يكــن أن
يف بعــض األحيــان ،إذا مل يكُــن معــك ٌ
تحتفــظ بــه هــو خريطــة ،وأنــواع الخرائــط مختلفــة وعديــدة .بعــض الخرائــط
وتبــني كل منعطــف
ت ُظهــر كل التفاصيــل وقــد ت ُظهــر مــدى طــول الجبــال ِّ
وجــر عــى طــول الطريــق ،لكــن توجــد أيضً ــا أنــواع أخــرى مــن الخرائــط،
فقــد يرســم لــك أحــد األصدقــاء خريطــة عــى قطعــة صغــرة مــن الــورق ،قــد
ال ت ُظهــر هــذه الخريطــة كل التفاصيــل لك َّنهــا ســتُعطيك معلومــات كافيــة
ويكــن أن تُســاعدك عــى العــودة
ت ُســاعدك وتُرشــدك إىل الطريــق الصحيــحُ ،
إىل الطريــق الصحيــح إذا ضللــت الطريــق.

هــذا الكتــاب مبثابــة خريطــة مثلــه يف ذلــك مثــل الخريطــة التــي قــد
يرســمها أحــد األصدقــاء عــى قطعــة صغــرة مــن الــورق .إنّــه مبثابــة
«خريطــة» ملســاعدتك عــى فَ ْهــم الكتــاب امل ُقـ َّدس .رمبــا لــن يُخــرك كل يشء
لكنــه سيُســاعدك ويُرشــدك حتــى تجــد طريقــك الصحيــح بينــام تقــرأ الكتــاب
امل ُق ـ َّدس ســف ًرا تلــو اآلخــر.
الكتــاب امل ُقـ َّدس هــو كتــاب كبــر يتكـ َّون مــن العديــد مــن الكتــب (األســفار)
الصغــرة .رمبــا ترغــب يف إلقــاء نظــرة عــى هــذه الخريطــة قبــل ال َبــدء يف قـراءة
11

ســفر جديــد مــن الكتــاب امل ُقــ َّدس .ستُســاعدك الخريطــة عــى البحــث عــن
الشــخصيات واألماكــن امله َّمــة يف كل ســفر وستُســاعدك وترشــدك حتــى تواصــل
القـراءة .وعنــد اإلنتهــاء مــن جــز ٍء مــا ِمــن هــذا الكتــاب ُيكنك بعــد ذلــك اإلنتقال
إىل الجــزء التــايل ،وبذلــك رسعــان مــا تكــون قــرأت الكتــاب امل ُقـ َّدس بأكملــه الــذي
يــدور حــول مــاذا فعــل اللــه ألجــل خالصنــا مــن خــالل الــرب يســوع املســيح.
هــذا الدليــل الــذي بــني يديــك هــو مبثابــة نقطــة بدايــة .فبعــد أن تقــرأ
الكتــاب امل ُق ـ َّدس بأكملــه ســيتوفَّر لــك وقــت لقراءتــه م ـ َّرة أخــرى ،ويف املــرة
التاليــة ســتتعلَّم أكــر .يف الواقــع ،يف كل مــ َّر ٍة جديــدة تقــرأ فيهــا الكتــاب
املق ـ ّدس ،ســتفهم فيــه أمــو ًرا جديــدة.
يف بعــض األحيــان ،سيســتخدم هــذا الدليــل كلـ ٍ
نصوصــا مقت َبســة
ـامت أو
ً
مبــارش ًة ِمــن الكتــاب امل ُقـ َّدس ،وســتكون هــذه األقــوال داخل عالمــات تنصيص
وبجانبهــا ســتجد الشَّ ــاهد الــذي يُوضِّ ــح لــك مــكان وجــود هــذه الكلــامت يف
كل شـ ٍ
الســفر يف الكتــاب امل ُقـ َّدس الــذي
كتابــك امل ُقـ َّدس ،وســيذكُر ّ
ـاهد إســم ّ
تــأيت منــه هــذه الكلــامت ،ثــم يُتَّبــع بأرقــام ،وهــذه األرقــام قــد تبــدو هكــذا:
( .)3 :2ت ُخــرك هــذه األرقــام عــن املــكان الــذي تجــد فيــه هــذه الكلــامت يف
الســفر امل ُحـ َّدد ِمــن الكتــاب امل ُقـ َّدس ،فالرقــم األ َّول يُحـ ِّدد األصحــاح ،والرقــم
ّ
الثــاين يُخــرك عــن رقــم اآليــة يف هــذا األصحــاح.

ت�كوي�ن

2

3

«تكويــن» هــو إســم ِســفر مــن أســفار الكتــاب امل ُقـ َّدس ،والرقــم « »2هــو
الســفر ،أ َّمــا الرقــم « »3هــو رقم اآليــة يف هــذا األصحاح.
رقــم األصحــاح يف هــذا ّ
عــى ســبيل املثــال( ،تكويــن  )3 :2يعنــي أنــك ســتجد هــذا
ال ّنــص يف ِســفر التكويــن ،األصحــاح الثــاين واآليــة الثالثــة.
يســتخدم معظــم الكتــب امل ُق َّدســة املطبوعــة هــذه الطريقــة
ـص يف الكتــاب امل ُق ـ َّدس.
أي نـ ٍّ
لتُظهــر لــك أيــن تجــد ّ
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دس»
المق َّ
كتاب «دليل القارئ إلى الكتاب ُ
يحتوي على ثالثة أقسام

1

دمة
المق ِّ
ُ

تحتــوي عــى بعــض املعلومــات عــن الكتــاب امل ُقـ َّدس حتــى ت ُع ِّرفــك بــه
ومبــا يــدور حولــه الكتــاب امل ُقـ َّدس ،وت ُبـ ِّـني لــك ِمــن أيــن جــاء ،وتُوضِّ ــح
لــك ســبب أه ّم ّيتـ ِه العظمــى.
2

دس
المق َّ
الكتاب ُ

هــذا أطــول جــزء يف الدليــل إذ يقـ ّدم معلومــات عــن كل ِســفر يف الكتاب
امل ُقـ َّدس ،متنــاوالّ كل ســفر حســب ترتيبــه الــوارد يف الكتــاب امل ُق َّدس.
3

قائمة الكلمات

الجــزء الثالــث هــو قامئــة الكلــامت ،وتحتــوي هــذه القامئــة عــى كلــامت
ُمســتخ َد َمة يف هــذا الدليــل قــد ال تعرفهــا ،وت ُعـ ّد هــذه القامئــة يف غايــة
األهميــة .ســتجد هــذه العالمــة (*) بجانــب كلــامت مع ّينــة ،وتعنــي هذه
العالمــة أن الكلمــة موجــودة يف قامئــة الكلــامت يف الجــزء الخلفــي مــن
هــذا الكتــاب .ســرتى هــذه العالمــة (*) حينــام تُذكَــر الكلمــة للمــرة
أي فصــل .ومتـ ّدك القامئــة مبعنــى كل كلمــة حتــى تتم َّكــن ِمــن
األوىل يف ّ
فهمهــا عــى أفضــل نحــو ،وستُســاعدك أيضــا عــى فَ ْهــم العديــد مــن
املوضوعــات يف الكتــاب امل ُق ـ َّدس .ســتجد أيضً ــا أ ّن جميــع الشــخصيات
واألماكــن املذكــورة يف هــذا الدليــل موجــودة يف هــذه القامئــة.
دس؟
واآلن ،هل أنت ُم
المق َّ
ّ
ستعد لقراءة الكتاب ُ

قبل أن تبدأ ،دعنا نذكر بعض األمور عن الكتاب امل ُق َّدس.
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دمة
المق ِّ
ُ
األول
الفصل
َّ
دس؟
المق َّ
ما هو الكتاب ُ

مــا هــو الكتــاب امل ُقـ َّدس؟ الكتــاب امل ُقـ َّدس يُشــبه أي كتــاب آخــر يف نــوا ٍح
كثــرة ،لكنــه يف نــوا ٍح أخــرى يختلــف عــن أي كتــاب آخــر إذ ليــس لــه مــن
مثيــل .يختلــف الكتــاب امل ُقـ َّدس عــن غــره مــن الكتــب بعــدة طــرقٍ .

1

2

3

أوالً  :الكتــاب امل ُق ـ َّدس هــو كتــاب واحــد يتك ـ َّون مــن عــدة
أجـزاء .وتُعـ َرف هــذه األجـزاء «بأســفار الكتــاب امل ُقـ َّدس» ،لذلــك
فالكتــاب امل ُق ـ َّدس هــو كتــاب واحــد لك ّنــه يتألَّــف مــن العديــد
مــن الكتــب أو األســفار.
ـب أكــر مــن شــخص واحــد األســفار املوجــودة يف
ثانيًــا :كَتَـ َ
الكتــاب امل ُقـ َّدس ،وهــؤالء األشــخاص مختلفــون وقــد جــاؤوا مــن
أماكـ َن عديــدة ومختلفــة ،وكتبــوا هــذه األســفار عــى مــدى قــرون
عديــدة .بعضهــم كتــب ســف ًرا واحـ ًدا فقــط والبعــض اآلخــر كتــب
أكــر مــن ِســفر .أ َّمــا عــن ال ُكتّــاب فبعضهــم نعرفــه جي ـ ًدا مثــل
مــوىس* وداود* وســليامن* وعــزرا* وبولــس* ،وهــؤالء الرجــال
الخمســة كتبــوا العديــد مــن أســفار الكتــاب امل ُقـ َّدس ،وكثـ ٌر ِمــن
القصــص يف الكتــاب امل ُق ـ َّدس تــدور حولهــم .لكــن هنــاك بعــض
األســفار التــي ُيكننــا أن نخ ّمــن جيّـ ًدا َمــن كتبهــا لكــن ال ُيكننــا
الجــزم بذلــك.
ثالثًــا :أســفار الكتــاب امل ُقــ َّدس ليســت متامثلــة ،فبعــض
األســفار طويلــة والبعــض اآلخــر قصــر بحجــم رســالة شــخصية.
بعــض األســفار تحــيك عــن تاريــخ العــامل وعــن شــعب اللــه عــى
وجــه الخصــوص ،وبعضهــا كتــب تريعيــة .بعضهــا األســفار تضـ ّم
قصائــد وأغــاين ،وبعضهــا عبــارة عــن رســائل كتبهــا أحــد الرجــال
15

دمة
المق ِّ
ُ

الذيــن تبعــوا يســوع وو َّجههــا إىل مجموعــة مــن النــاس .هــذا مــا
يجعــل الكتــاب امل ُقـ َّدس ممت ًعــا للغايــة ألنّــه يحتــوي عــى أنــواع
عديــدة ومختلفــة مــن الكتابــة.
خاص ـاً ،وهــو
عندمــا تبــدأ يف ق ـراءة الكتــاب امل ُق ـ َّدس ستكتشــف شــيئًا ّ
أنــه ليــس كتابًــا بســيطًا .فال ُكتَّــاب مل يرحــوا كل مــا كتبــوه ،لذلــك نحــن
ـب ،ومعرفــة متــى
بحاجـ ٍة إىل اكتشــاف كل مــا نســتطيع اكتشــافه عــن كل كاتـ ٍ
كتبــوا ولِ َمــن كتبــوا هــذه األســفار .يف ذات الوقــت ،لنتذكَّــر أن كُتَّــاب الكتــاب
امل ُقـ َّدس أرادوا أن يفهــم القــارىء رســالتهم ،لــذا كانــوا واضحــني وعرفــوا أن مــا
يكتبونــه يف غايــة األهم َّيــة .لقــد أرادوا أن يفهــم الجميــع أقوالهــم وأن يتذكَّــر
النــاس هــذه الكلــامت لفــرتة طويلــة قادمــة.
إننــا أيضــا ُمتأكِّــدون بــأ َّن اللــه يــو ّد م ّنــا أن نفهــم مــا هــو مكتــوب ،وهــذا
هــو الســبب الــذي جعلــه يقــود ال ُكتّــاب أثنــاء تدوينهــم لــكل األســفار .وهــو
تعــاىل يُســاعدنا يف أثنــاء قراءتنــا اليــوم ،وهــذا أكــر فــارق بــني الكتــاب امل ُق َّدس
وجميــع الكُتــب األخــرى ،فالكتــاب امل ُقـ َّدس ليــس ُمجـ ّرد كلــامت كتبهــا بعــض
ال ّرجــال بــل هــو «كلمــة اللــه».
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دمة
المق ِّ
ُ
الفصل ال َّثاني
دس هو كلمة اهلل
المق َّ
الكتاب ُ

يُشــبه الكتــاب امل ُقـ َّدس* الكتــب األخــرى بطــرقٍ كثــرة ،لكنــه ال يُشــبه أي
كتــاب آخــر مــن ناحيــة واحــدة وهــو أنّــه «كلمــة اللــه».
مــا املقصــود بقــول إ ّن الكتــاب امل ُقـ َّدس هــو كلمــة اللــه؟ نعنــي بذلــك أ ّن
الكتــاب امل ُقـ َّدس هــو إعــالن* مــن اللــه ،واملقصــود بذلــك أ ّن كلــامت الكتــاب
امل ُق ـ َّدس تــأيت إلينــا بصفتهــا رســال ًة ِمــن اللــه نفســه ،فهــذه الكلــامت هــي
طريقــة اللــه إلعــالن أمــور لنــا مل نتمكَّــن ِمــن معرفتهــا ســوى مــن خــالل
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
ـب
ُيكننــا معرفــة أنــه يتَّســم بقــوة كبــرة ،وأنــه يف غايــة الحكمــة ،وأنــه يحـ ّ
النظــام والجــامل .كل هــذا ُيكننــا معرفتــه عــن اللــه مــن مجـ ّرد التأ ّمــل بــكل
مــا خلــق.
لكــن هنــاك أشــياء كثــرة ال ُيكــن معرفتهــا عــن اللــه بالعيــان ،لهــذا
الســبب أعطانــا اللــه الكتــاب امل ُقـ َّدس ألنَّــه فيــه يُعلِــن عــن أمــو ٍر لن نســتطيع
معرفتهــا .فالكتــاب امل ُق ـ َّدس يُخرنــا عــن َمــن هــو اللــه ،وملــاذا خلقنــا ،ومــا
الخطــأ الــذي انتــاب العالَــم ،ويُخرنــا أيضً ــا كيــف س ـ ُيعيد اللــه كل يشء إىل
ـوم ِمــن األيــام .مل نكــن لنتم ّكــن مــن معرفــة
نصابــه الصحيــح مـ َّرة أخــرى يف يـ ٍ
هــذه األمــور إال مــن خــالل اختيــار اللــه أن يُعلنهــا لنــا ،وقــد اختــار اللــه أن
يُعلــن لنــا ذلــك يف الكتــاب امل ُق ـ َّدس .لــو مل يُ ِ
عطنــا اللــه الكتــاب امل ُق ـ َّدس ملــا
اســتطعنا أن نعــرف عنــه وعــن ابنــه الــرب يســوع*.
كيــف يُعلــن لنــا الكتــاب امل ُقـ َّدس عــن هــذه األمــور؟ يســتخدم الكتــاب
امل ُق ـ َّدس الكلــامت .إنّــه كتــاب بــه كلــامت و ُجمــل مثــل الكتــب األخــرى
ـام للغايــة عــن بقيــة الكتــب ،فالكلــامت
لكنــه يختلــف اختالفًــا واح ـ ًدا مهـ ًّ
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التــي يف الكتــاب امل ُق ـ َّدس تأتينــا مــن اللــه نفســه ،لهــذا الســبب نس ـ ِّمي
الكتــاب امل ُقـ َّدس أحيانًــا «النصــوص امل ُق َّدســة»* .إنّهــا كلــامت اللــه املكتوبــة.
لذلــك ،عندمــا نقــرأ الكتــاب امل ُقــ َّدس فإننــا نقــرأ كلــامت اللــه ،وعندمــا
نســتمع إىل كلــامت مــن الكتــاب امل ُقـ َّدس فإننــا نســتمع إىل اللــه ،فالكتــاب
امل ُق ـ َّدس ليــس مج ـ ّرد آراء بعــض النــاس وأفكارهــم عــن اللــه .إنّهــا أفــكار
اللــه نفســه وكلامتــه.
ـب رجــال اللــه القديســون كلــامت الكتــاب امل ُقـ َّدس ،والكلــامت
هكــذا كَتَـ َ
الــواردة فيــه هــي كلــامت اللــه ،لكــن كيــف يكــن أن يكــون هــذا؟ كيــف
يكــن للكلــامت البريــة أن تكــون كلــامت اللــه أيضً ــا؟ يُخرنــا الكتــاب
امل ُق ـ َّدس كيــف حــدث ذلــك .يف بعــض األحيــان ،كان اللــه يقــول للبــر مــا
ينبغــي عليهــم أن يد ّونــوه .لكــن ،يف أحيــان أخــرى ،كتــب البــر مــا أرادوا أن
يقولــوه واللــه ســاعدهم يف أثنــاء كتاباتهــم .الكتــاب املقـ ّدس يوضّ ــح أ ّن هــؤالء
الرجــال كانــوا « َم ُســو ِق َني» ( 2بطــرس  )21 :1بــروح اللــه* .يقــول الكتــاب
امل ُقـ َّدس إ ّن الكلــامت املكتوبــة « ُمو ًحــى ِب َهــا ِمـ َن اللـ ِه» ( 2تيموثــاوس .)16 :3
ومــا كتبــه ال ُكتَّــاب ِمــن البــر هــو مــا أراد اللــه أن يقولــه لنــا ،والكلــامت
التــي كتبوهــا ت ُخرنــا مبــا أراد اللــه أن نعرفــه.
يجــب أن نقــرأ الكتــاب امل ُقـ َّدس ألنّــه ال يوجــد كتــاب آخــر مثلــه ،فالكتاب
امل ُقـ َّدس يأتينــا ِمــن الله نفســه.
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قبــل أن تقــرأ الكتــاب امل ُقــ َّدس*ِ ،مــن الجيّــد أن تعــرف كيــف تتفــق
نصــوص الكتــاب امل ُقـ َّدس مــع بعضهــا البعــض .يحتــوي الكتــاب امل ُقـ َّدس عــى
ُجزأيْــن رئيســ َي ْني ،يُطلــق عــى الجــزء األ َّول مــن الكتــاب امل ُقــ َّدس «العهــد
كل جــزأ يف الكتــاب
القديــم»* ،ونســ ِّمي الجــزء الثــاين «العهــد الجديــد»*ّ .
امل ُق ـ َّدس يحتــوي عــى مجموعــة مــن األســفار مل ت ُكــن بهــذا الرتتيــب الحــايل
عندمــا كُتبــت ،لك ّنهــا ُرتِّبــت حســب نــوع املضمــون يف كل ِســفر ،وهــذا
ينطبــق عــى األســفار املوجــودة يف كال الجزأيْــن.
العهد القديم*

قصــة الوعــد أو العهــد* الــذي قطعــه اللــه مــع
«العهــد القديــم» هــو ّ
إبراهيــم* وعائلتــه .يف بعــض األحيــان نُطلــق عــى األســفار الخمســة األوىل
مــن العهــد القديــم إســم «أســفار مــوىس»* أل ّن مــوىس هــو النبــي الــذي
أعطانــا هــذه األســفار .تخرنــا هــذه األســفار عــن بدايــات الخليقــة وتتحـ َّدث
عــن بدايــة أُ َّمــة إرسائيــل* .وتشــمل أيضً ــا الرائــع التــي أعطاهــا اللــه ملــوىس
لقيــادة الشــعب ،وهــذا هــو ســبب تســميتها أحيانًــا «بالنامــوس» .أســفار
مــوىس الخمســة هــي الجــزء األ َّول ِمــن «العهــد القديــم»* وت ُدعــى أيضــاً
«املخطوطــات الخمســة»*.
أسفار موسى الخمسة
ِ
سفر الت�كوي�ن
ِ
سفر الخروج
ِ
الالوي�ي
سفر
ّ
ِ
سفر العدد
ِ
سفر الت�ثنية
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األســفار التــي تــل هــي األســفار التاريخيــة وعددهــا  12ســفر .يحــيك كل
قصــة شــعب إرسائيــل .الســفر التاريخــي األ َّول هــو ســفر
ســفر جــز ًءا مــن ّ
قصتــه بعــد وفــاة مــوىس مبــارشة .الســفر التاريخــي األخــر
يشــوع* وتبــدأ ّ
ـام تقري ًبــا مــن القصــص
وقصــة أســتر حدثــت بعــد  900عـ ٍ
هــو ســفر أســتر*ّ ،
الــواردة يف ِســفر يشــوع .ت ُظهــر األســفار التاريخيــة كيــف بــارك* اللــه شــعب
إرسائيــل وحافــظ عــى وعــوده لهــم عندمــا أطاعــوه ،عاقبهــم عندمــا عصــوا
خاصتــه.
وصايــاه ،ووىف بوعــده يف الحفــاظ عليهــم بصفتهــم َّ
األسفار التاريخية
ِ
سفر يشوع
ِ
سفر القضاة
ِ
سفر راعوث
ِ
األول
سفر صموئيل
َّ
ِ
سفر صموئيل الثاني
ِ
األول
سفر الملوك
َّ
ِ
سفر الملوك الثاني
ِ
األول
سفر أخبار األيام
َّ
ِ
سفر أخبار األيام الثاني
ِ
سفر عزرا
ِ
سفر نحميا
ِ
سفر أستري

نُطلــق عــى الجــزء الــذي يــل مــن العهــد القديــم «أســفار الحكمــة»،
ـض ال ُكتَّــاب فيهــا
ويف بعــض األحيــان نُس ـ ِّميها «األســفار الشــعرية» .روى بعـ ُ
أشــخاص عاشــوا يف زمــن إبراهيــمِ ،
ٍ
وســفر أيــوب واحــد ِمــن
قصصــا عــن
ً
هــذه القصــص ،وعــاش كُتّــاب آخــرون يف زمــن ملــوك إرسائيــل .كــام أ ّن بعــض
قصــة
األج ـزاء هــي أغــاين روحيّــة ألشــخاص عاشــوا خــالل الجــزء األخــر مــن ّ
العهــد القديــم .ومتتلــئ هــذه األســفار بأقــوال حكيمــة ،باإلضافــة إىل ِســفر
املزامــر* الــذي يتم ّيــز بقصائــد تســاعد البــر عــى عبــادة* اللــه.
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أسفار الحكمة
ُ

ِ
سفر أيوب
ِ
سفر المزامري
ِ
سفر األمثال
ِ
سفر الجامعة
ِ
سفر نشيد األنشاد

ال ِقســم األخــر مــن العهــد القديــم هــو ال ِقســم األكــر ،ويتض َّمــن أســفار
األنبيــاء* التــي تُشـكّل آخــر  17ســفر مــن العهــد القديــم .وألن بعــض األســفار
أكــر ِمــن غرهــا ،نُسـ ِّميها «األنبيــاء الكبــار» ،ونُسـ ِّمي األســفار األصغر»األنبيــاء
الصغــار» .هــذه األســفار هــي رســائل األنبيــاء ،وســفر»مرايث إرميــا» الــذي
ّ
كتبــه النبــي إرميــا* هــو جــزء مــن أســفار»األنبياء الكبــار».
يف أزمنــة األنبيــاء ،مل يتّبــع النــاس اللــه ،فحــذَّر جميــع األنبيــاء تقري ًبــا
الشــعب حتــى يرجعــوا إىل اللــه ،مؤكّديــن ِمــن أ ْن ابتعادهــم عــن اللــه
ســيجلب عقابــه عليهــم .لكــن الشــعب مل يســتمعوا إليهــم ،لذلــك أرســل اللــه
أُمـ ًـام ملحاربتهــم ،وبعــض مــن هــذه األمــم هزمــت شــعب إرسائيــل وســيطرت
عليهــم وســبتهم بعيــ ًدا عــن أرضهــم .وتن َّبــأ بعــض األنبيــاء يف أثنــاء وقــت
الســبي* ،وأخــروا النــاس أ ّن اللــه قــد تذكَّرهــم ،وأنّــه س ـ ُيعيدهم إىل األرض
يو ًمــا مــا .وقــد أعادهــم اللــه بالفعــل إىل األرض كــام تنبَّــأ بعــض األنبيــاء.
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 َح ّجي
ِ
سفر زكريا
ِ
سفر مالخي

تكلَّــم األنبيــاء برســائل مــن اللــه ،ويف بعــض األحيــان كانــوا يتن َّبــؤون
بكلــامت الرجــاء* ،وأحيانًــا كانــوا يتنبّــؤون بعقــاب اللــه لهــم ،لكــن أفضــل
رســالة لألنبيــاء كانــت عــن شــخص ُمحـ َّدد ،فقــد كانــوا يتن َّبــؤون عــن امل ُخلِّص*،
أي عــن امل َِسـ ّيا* .وقــال األنبيــاء إ ّن هــذا املسـ ّيا ســيأيت لخــالص النــاس و ُحكــم
العــامل .كــام تن َّبــأوا أنّــه عندمــا يجــيء امل ُخلّــص املوعــود ســتتع َّبد جميــع األمــم
لإللــه الحقيقــي وســيجد شــعب اللــه ال ّراحــة.
العهد الجديد*

مــا هــو «العهــد الجديــد»؟ «العهــد الجديــد» هــو أيضً ــا مجموعــة مــن
األســفار موجــودة يف مجموعــات حســب أنــواع الكتابــة الخاصة بهذه األســفار،
وت ُخرنــا هــذه األســفار أن الوعــود التــي تنبَّــأ بهــا األنبيــاء قــد تحقَّقــت ،فقــد
أرســل اللــه امل ُخلّــص ،امل َِس ـ ّيا .وكان امل َِس ـ ّيا هــو يســوع ،واآلن تحقــق الوعــد
بـ»عهــد جديــد*» (إرميــا  .)31 :31وبــدأ هــذا «العهــد» الجديــد عندمــا مــات
يســوع وقــام مــن جديــد ( 2كورنثــوس 16 :3؛ لوقــا  .)20 :22إن أســفار العهــد
القديــم هــي كلــامت اللــه ،واآلن كلــامت العهــد الجديــد هــي أيضً ــا مــن اللــه.
كل ِســفر مــن األســفار األربعــة األوىل هــو «إنجيــل»* ،وكلمــة «إنجيــل»
الســار» ،وكل إنجيــل يتح ـ َّدث عــن أحــداث يف حيــاة يســوع.
تعنــي «الخــر َّ
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تسـ ِّجل األناجيــل كلــامت يســوع والعديــد ِمــن األمــور امل ُدهشــة التــي فعلهــا.
ال تذكُــر األناجيــل كل مــا قالــه يســوع أو فعلــه لك ّنهــا ت ُخرنــا عــن َمــن هــو
يســوع ،وت ُوضِّ ــح كيــف ت ُح ِّقــق حيــاة يســوع وموتــه وعــود العهــد القديــم،
وت ُخرنــا كيــف أقــام اللــه يســوع مــن بــني األمــوات.
أسفار األناجيل*
ُ
إنجيل م ّتى
إنجيل مرقس
إنجيل لوقا
إنجيل يوح ّنا

يُسـ َّمى الكتــاب التــايل «ســفر أعــامل ال ُّر ُســل» وهــو ِســفر تاريخــي .يــروي
الســار،
هــذا الســفر كيــف نــر األشــخاص الذيــن آمنــوا* بالــرب يســوع الخــر ّ
الســار عــن يســوع ،ومل يقبــل الكثــر
فقــد أخــروا العــامل القديــم أجمــع بالخـ َـر ّ
الســار،
مــن اليهــود* يف تلــك األيــام رســالتهم ،لكــن األمــم* ر ّحبــوا
بالخــر ّ
َ
قصصــا مختلفــة عــن كيــف حــدث ذلــك.
ويــروي ســفر أعــامل الرســل ً
السفر التاريخي
ّ

ِ
الرسل
سفر أعمال ّ

الجــزء الــذي يــل هــو «الرســائل»* ،وكلمــة «رســائل» تعنــي «خطابــات»،
ويحتــوي هــذا ال ِقســم عــى  21رســالة .كتــب قــادة الكنيســة* الجديــدة هــذه
الرســائل« .بولــس» كتــب معظــم الرســائل ،أمــا بطــرس ويعقــوب ويوحنــا
فكتبــوا معظــم الرســائل األخــرى .هــذه الرســائل تُخــر القـ َّراء كيــف يســلكون
بصفتهــم شــعب اللــه ،وتُذكّرهــم بــأن اللــه ســيفي بوعــوده ،وتُحـذّر النــاس من
امل ُعلِّمــني الكذبــة ،وتُخــر املؤمنــني أنَّهــم قــد يتألَّمــون بســبب إيانهــم .العديــد
ِمــن هــذه الرســائل تتكلّــم عــن مجــيء يســوع ثانيـ ًة ل ُيديــن العــامل ويُعيــد كل
يشء إىل نصابــه الصحيــح م ـ َّرة أخــرى .ومعظــم الرســائل تعلّــم املونــني كيــف
ُيكــن أن يســلكوا يف حياتهــم بينــام هــم ينتظــرون مجــيء املســيح ثانيــة.
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رسائل بولس الرسول
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 َّ
فيلبي
الرسول إلى أهل
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
رسالة بولس َّ

العامة
الرسائل
َّ
ّ
الرسالة إلى العرباني�ي
ِّ
رسالة يعقوب
الرسول األولى
رسالة بطرس َّ
الرسول الثانية
رسالة بطرس َّ
الرسول األولى
رسالة يوح ّنا َّ
الرسول الثانية
رسالة يوح ّنا َّ
الرسول الثالثة
رسالة يوح ّنا َّ
رسالة يهوذا

الســفر األخــر مــن العهــد الجديــد هــو ســفر نبــوي* .ومثــل أســفار األنبياء
قصــة رجــل
يف العهــد القديــم ،يتح ـ ّدث هــذا الســفر عــن املســتقبل ويحــيك َّ
يُد َعــى «يوحنــا» حلُــم حلـ ًـام أو رؤيــا* ِمــن اللــه ،فقــد أظهــر اللــه لــه أشــياء
ـب يوحنــا عنهــا .ويحــيك ســفره عــن موعــد مجــيء
كثــرة غريبــة لذلــك كَتَـ َ
يســوع إىل األرض ثاني ـ ًة ويبـ ِّـني لنــا أن يســوع ســينترص عــى الــر* ،ويُخرنــا
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عــن الســامء الجديــدة* واألرض الجديــدة اللتــني لــن تكــون فيهــام دمــوع وال
حــزن وال وجــع ،واللــه ســيكون هنــاك ويســوع سـ ُيت َّوج َملِـكًا.
النبوي
السفر
ّ
ّ

ِ
سفر رؤيا يوحنا الالهوتي
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ﻛﻴﻒ ﺗﺘﻔﻖ ﻧﺼﻮص اﻟﻜﺘﺎب
ﻘﺪس ﻣﻊ ﺑﻌﻀﻬﺎ اﻟﺒﻌﺾ؟
اﻟﻤ ﱠ
ُ
أﺳﻔﺎر ﻣﻮﺳﻰ
اﻟﺨﻤﺴﺔ

اﺳﻔﺎر
اﻟﺘﺎرﻳﺨﻴﺔ
اﺳﻔﺎر
اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ

أﺳﻔﺎر
اﻧﺒﻴﺎء اﻟﻜﺒﺎر

أﺳﻔﺎر
اﻧﺒﻴﺎء اﻟﺼﻐﺎر

اﻧﺎﺟﻴﻞ
ﺳﻔﺮ
اﻟﺮﺳﻞ
أﻋﻤﺎل ّ
رﺳﺎﺋﻞ
اﻟﺮﺳﻮل
ﺑﻮﻟﺲ ّ

ِﺳﻔﺮ رؤﻳﺎ
ﻳﻮﺣﻨﺎ اﻟﻼﻫﻮﺗﻲ

اﻟﻌﺎﻣﺔ
اﻟﺮﺳﺎﺋﻞ
ّ
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الراصص
الفصل َّ
هم كلمة اهلل
المسيح ُّيون ُيمكنهم َف ْ
ل َق ْلب ِي» (مزمور )34 :119
ال ِح َظ َ
ه ْمنِي َف أ� َ
«ف ِّ
َ
ِيع َت َ
كَ ،و� ْأح َف َظ َ
شر َ
ها ب ِ ُك ِّ

عندمــا ت ُصبــح مســيح ًّيا مؤم ًنــا* يجــب أن تبــذل قصــارى جهــدك ملعرفــة
املزيــد عــن اللــهُ .يكنــك تعلُّــم أشــياء كثــرة مــن املســيحيني اآلخريــن ،فقــد
تعلَّــم شــعب اللــه أمــورا كثــرة عــن اللــه ،لــذا ُيكنهــم مســاعدتك يف فَهــم
أمــور تتعلّــق باللــه بطرقــه ،لكــن يجــب أن تتعلّــم أيضً ــا قــراءة النصــوص
امل ُق َّدســة* لنفســك.
بعــض املســيح ّيني ال يُحاولــون قــراءة النصــوص امل ُق َّدســة ألنفســهم ،وال
يُؤمنــون* أ ّن بإمكانهــم فَهــم النصــوص امل ُق َّدســة ،ف ُهــم يخشــون ِمن أن يســيئوا
الفَهــم أو .لكــن ،إذا تعلّمــت كيفيــة قـراءة الكتــاب امل ُقـ َّدس* ســتكون قــاد ًرا
عــى قراءتــه وفهمــه بوضــوح .يف مــا يــل قامئــة بالقواعــد التــي ستُســاعدك
حينــام تقــرأ الكتــاب امل ُقـ َّدس ،ومــع وضــع هــذه القواعــد يف اإلعتبــار ســيكون
بإمكانــك فَهــم مــا تقــرأه.
دسة
المق َّ
أطلب ِمن اهلل أن ُيساعدك على َف ْ
هم النصوص ُ
ْ

أ َّول يشء يجــب تذكُّــره هــو مــا يــل :لــن تقــدر عــى فَهــم كل مــا يقولــه
اللــه يف النصــوص امل ُق َّدســة دون مســاعدة ِمــن اللــه نفســه ( 2كورنثــوس :3
16؛  1كورنثــوس  .)14 :2يُخرنــا الكتــاب امل ُقــ َّدس عــن أمــور كثــرة ،مثــل:
كيــف يبــدو اللــه؟ كيــف ُيكننــا أن نكــون قريبــني منــه؟ كيــف نعــرف مــا
يريــده اللــه م ّنــا؟ كل هــذا يكننــا أن نعرفــه عندمــا يفتــح اللــه أعيننــا لنتم ّكــن
مــن فهــم مــا نقــرأه .فنحــن بحاج ـ ٍة إىل اللــه حتــى يُســاعدنا ويضــع ال َّرغبــة
فينــا ملعرفــة شــخصه وإرضائــه وإكرامــه .اللــه يُســاعدنا لتكــون لدينــا هــذه
الرغبــات ِمــن خــالل روحــه القــدوس* .ونحــن نقــرأ النصــوص امل ُق َّدســة علينــا
أن نُصـ ِّـل دامئًــا ونطلــب أن يظهــر لنــا روح اللــه مــا يريــد اللــه م ّنــا أن نفهمــه.
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كــام يجــب أن نســأل اللــه حتــى يُســاعدنا يف الســلوك حســب مــا فهمنــاه،
ويجــب أن نصـ ّـل حتــى يُســاعدنا اللــه عــى معرفــة كلامتــه بشــكل أفضــل
واســتيعاب مح ّبتــه بشــكل أكــر (راجــع مزمــور ،34-33 ،27-26 ،19-18 :119
169 ،144 ،125 ،73؛ أفســس 19-17 :1؛ .)19-16 :3
فكِّ ْــر فــي األشــخاص الذيــن كتبــوا كل ِ
ســف ٍر ِمــن أســفار الكتــاب
د س؟
المقــ َّ
ُ

كل ِســفر مــن األســفار امل ُق َّدســة كتبــه شــخص ليقــول رســالة للنــاس الذيــن
ّ
كان يكتــب لهــم .عندمــا تقــرأ الكتــاب امل ُق ـ َّدس ،إسـ ْ
ـأل نفســك عـ ّـام يقولــه
كاتــب الســفر ،لِ َمــن كان يكتــب؟ مــا الــذي كان يريــد أن يع ّرفهــم؟ مــاذا كان
يعنــي مـ َّـام كتــب؟ يُســاعدك التفكــر بهــذه الطريقــة عــى معرفــة مــا تقولــه
النصــوص امل ُق َّدســة .الكتــاب امل ُق ـ َّدس هــو كلمــة اللــه ،لكــن اللــه اســتخدم
أناســا لكتابتــه .وهــذه طريقــة ج ّيــدة لل َبــدء يف فَهــم النصــوص امل ُق َّدســة.
ً
أعطانــا اللــه الكتــاب امل ُق ـ َّدس ليقــول لنــا َمــن هــو ومــاذا يريــد م ّنــا أن
نفعــل .وســاعد اللــه هــؤالء الرجــال عــى كتابــة الكتــاب امل ُق ـ َّدس بكلــامت
واضحــة حتــى نفهــم مــا قالــوه .هــذا ينطبــق أيضً ــا عــى أســفار األنبيــاء*،
فهــؤالء الرجــال اســتخدموا الرمــوز والصــور البالغيــة يف الكتابــة ،وكذلــك فعــل
قصصــا ُمص ـ ّورة،
يوحنــا* عندمــا كتــب ســفر الرؤيــا* .تحــيك هــذه الكتــب ً
وبعــض القصــص غريبــة .نعــمِ ،مــن الصعــب فَهــم أجــزاء مــن الكتــاب
القصــة لكــن ُيكننــا أن نفهــم القصــة
امل ُق ـ َّدس ،فقــد ال نفهــم كل جــز ٍء مــن ّ
الرئيســية ِمــن أ ّول م ـ ّرة نقرأهــا فيهــا.
فكِّ ْر في الزمان والمكان اللذين ُكتب فيهما كل ِ
سفر

إذا علمنــا الحالــة التــي كان فيهــا النــاس عنــد كتابــة هــذه الكلــامت
فســنفهم الكتــاب امل ُقـ َّدس أكــر .مــا كانــت عــادات النــاس؟ كيــف كان العالَــم
عنــد كتابــة هــذا الجــزء ِمــن الكتــاب امل ُقـ َّدس؟ هــل كان النــاس يعيشــون يف
ســالم* أم يُعانــون مــن أهــوال الحــروب؟ هــل كانــوا يعيشــون يف أوقــات رغــد
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أم أوقــات عصيبــة؟ عندمــا نف ّكــر يف هــذه األســئلة ،تُســاعدنا إجاباتهــا عــى
معرفــة مــا يقولــه الكاتــب ،وستُســاعدنا اإلجابــات أيضً ــا عــى معرفــة مــا قــد
يف ّكــر فيــه الق ـ ّراء األوائــل عنــد قراءتهــم هــذه الكلــامت.
دس ككل
فكِّ ْر في أين
َ
المق َّ
السفر مع َّ
قصة الكتاب ُ
يتوافق هذا ّ

تذكَّــر أ ّن اللــه مل يُ ِ
عطنــا كل األســفار امل ُق َّدســة دفعــة واحــدة ،فــكل جــز ٍء
مــن الكتــاب امل ُقــ َّدس ال يــروي ســوى جــزء مــن القصــة .بــدأت القصــة يف
القصــة متــى
جنــة عــدن* وامتـ ّدت إىل مجــيء يســوع ومــا بعــده .تُوضِّ ــح لنــا ّ
صعــد يســوع إىل اآلب وكيــف أرســل اللــه روحــه القــدوس ل ُي ِعــني كنيســته*.
فــكل
القصــة عــن عمــل ال ُّر ُســل* وكيــف كتبــوا العهــد الجديــد*ّ .
وتحــيك َّ
قصــة عظيمــة واحــدة عــن مح ّبــة اللــه ونعمتــه* ،وعندمــا
الكتــاب امل ُق ـ َّدس ّ
نقــرأ أجـزا ًء مــن األســفار امل ُق َّدســة يجــب أن نتذكَّــر ســياق القصــة األكــر وأيــن
يتوافــق كل جــز ٍء مــع القصــة الكبــرة.
عندمــا نقــرأ جــز ًءا مــن الكتــاب امل ُقـ َّدس يجــب أن نطــرح هــذا الســؤال:
أيــن يتوافــق هــذا الجــزء مــع بقيــة الكتــاب امل ُق ـ َّدس؟ عــى ســبيل املثــال،
ت ُظهــر لنــا املزامــر* صــورة لِـ َـام تبــدو عليــه العبــادة ،لكــن الطريقــة التــي
يُصـ ِّـل بهــا النــاس ويُس ـ ِّبحون* اللــه يف املزامــر ليســت بالضبــط مــا ُيارســه
النــاس اليــوم ،وهــذا أل ّن املزامــر تســتخدم كلــامت مختلفــة عـ َّـام نســتخدمه
نحــن اليــوم .كــام تتحـ ّدث املزامــر عــن ملــوك وملكــوت* وعــن أرض أعطاهــا
اللــه لهــم ،لكــن املزامــر أيضً ــا تتح ـ ّدث عــن األشــياء نفســها التــي نريدهــا
ونحتــاج إليهــا اليــوم .وتتحـ َّدث املزامــر كذلــك عــن رغبتنــا يف الحصــول عــى
وتبــني لنــا كيــف
بــركات* اللــه ،وكيــف نكــرم اللــه ونحيــا حيــاة صالحــةِّ ،
نعتمــد عــى اللــه ل ُيظهــر لنــا طرقــه وي ّدنــا مبــا نحتــاج إليــه ،وهــذه هــي
األمــور التــي يجــب أن نُصـ ِّـل مــن أجلهــا أيضً ــا .رمبــا ال نســتخدم الكلــامت
نفســها التــي تســتخدمها املزامــر لكنهــا ُيكــن أن ت ُعلِّمنــا أن نُصـ ِّـل ونُس ـ ِّبح
اللــه مثلــام فعــل األشــخاص الذيــن كتبوهــا.
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دس س ُتســاعدك علــى
المق ـ َّ
تذ َّكــر َّ
أن األجــزاء الواضحــة ِمــن الكتــاب ُ
هــم األجــزاء غــر الواضحــة
َف ْ

كل جــز ٍء مــن الكتــاب امل ُقـ َّدس جــاء ِمــن فكــر اللــه ،فقــد
تذكَّــر أيضً ــا أ ّن ّ
كتــب أنــاس مختلفــون النصــوص امل ُق َّدســة عــى مــدى أزمنــة مختلفــة ،لكــن
كل األفــكار الــواردة فيهــا هــي أفــكار اللــه ،والكلــامت هــي كلــامت اللــه ،لهــذا
الســبب تتفــق النصــوص امل ُق َّدســة مــع بعضهــا البعــض ،وهــذا يعنــي أن أفضــل
طريقــة لفَهــم الكتــاب امل ُقـ َّدس هــي عــن طريــق قـراءة الكتــاب امل ُقـ َّدس.
أفضــل طريقــة لفَهــم جــزء مــن الكتــاب امل ُقــ َّدس هــو العثــور عــى
جــزء آخــر مــن الكتــاب امل ُق ـ َّدس يتح ـ َّدث عــن املوضــوع نفســه ،فالنصــوص
ـر بعضهــا البعــض .بعــض أجـزاء الكتــاب امل ُقـ َّدس واضــح جـ ًّدا
امل ُق َّدســة* ت ُفـ ِّ
لكــن بعــض األجـزاء األخــرى ليــس واض ًحــا ،وبالتــايل تُســاعدنا أجـزاء الكتــاب
امل ُق ـ َّدس الواضحــة عــى فَهــم األج ـزاء غــر الواضحــة.
أيضا
دسة* هي كلمات اهلل لك ً
المق َّ
تذ َّكر َّ
أن النصوص ُ

كل ِســفر مــن أســفار الكتــاب امل ُقـ َّدس يُخرنــا بالحــق املوجــود عــن اللــه،
وعــن جميــع البــر ،وعــن أنفســنا .كــام يُخرنــا كل ســفر بالحــق الــذي يتعلَّــق
بكيفيــة الســلوك يف هــذه الحيــاة بطريقــة تُــريض اللــه ،وعــن كيفيــة تج ُّنــب
الطــرق التــي ال ت ُرضيــه .لكــن هــذه الحقائــق ليســت فقــط للنــاس الذيــن
عاشــوا خــالل األزمنــة التــي كُتبــت فيهــا النصــوص امل ُق َّدســة ،فالنصــوص
امل ُق َّدســة ليســت مجـ ّرد قصــص لطيفــة عــن أشــخاص آخريــن يف أزمنــة أخــرى
يف أماكــن أخــرى ،بــل الكتــاب امل ُقـ َّدس هــو كلمــة اللــه لنــا النافعــة يف هــذه
اللحظــة ،ولهــذا الســبب عــى الشــخص الــذي يقــرأ النصــوص امل ُق َّدســة أن
الخاصــة.
يط ِّبــق الحقائــق التــي يجدهــا فيهــا عــى حياتــه
ّ
ُو ّجهــت كتابــات األســفار ألشــخاص آخريــن يف أوقــات أخــرى ويف أماكــن
أخــرى ،لكــن اللــه والحــق حقيقيــان لنــا نحــن أيضً ــا .وهــذه الكلــامت التــي
ِمــن اللــه هــي كلــامت ُمو َّجهــة لنــا ،واللــه يف النصــوص امل ُق َّدســة يتحـ َّدث إلينــا
اليــوم .يف مــا يــل بعــض األمثلــة:
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عــرف امللــك يوشــيا* أ ّن اللــه غاضــب مــن يهــوذا* ألنّهــم مل يُطيعــوا رشائــع
ـام ( 2ملــوك  ،)13-8 :22وتكلَّــم الــرب
اللــه التــي كتبهــا مــوىس* قبــل  700عـ ٍ
يســوع مــع النــاس بكلــامت مقتبســة مــن الجــزء األ َّول مــن الكتــاب امل ُقـ َّدس
(تكويــن 24 :2؛ متّــى  .)6-4 :19وحينــام ُجـ ّرب الــرب يســوع مــن الشــيطان*،
ر ّد الــرب يســوع عليــه باســتخدام الكلــامت التــي أعطاهــا اللــه ملــوىس .عندمــا
أراد بولــس* أن يُخــر النــاس كيــف يت ـ ّررون أمــام اللــه اســتخدم النصــوص
امل ُق َّدســة والكلــامت الــواردة يف تكويــن  66 :15ومزمــور 2-1 :3ملســاعدتهم
عــى معرفــة مــا أرادهــم اللــه أن يفعلــوه .ونحــن مثــل يوشــيا والــرب يســوع
وبولــس ،يتحـ َّدث اللــه إلينــا اليــوم مــن خــالل الكلــامت املكتوبــة يف الكتــاب
امل ُقـ َّدس.
تذكَّــر أنَّــه علينــا ق ـراءة النصــوص امل ُق َّدســة* بعنايــة واح ـرتام ،ويجــب أن
نُــويل اإلنتبــاه إىل الكلــامت الــواردة فيهــا ،حتــى لــو كانــت كلــامت النصــوص
امل ُق َّدســة تُدهشــنا أو تزعجنــا ،يجــب أن نحــرتم مــا ت ُخرنــا إيّــاه ،فالكتــاب
امل ُق ـ َّدس يأتينــا ِمــن اللــه وإن ك ّنــا نريــد أن نظهــر اإلح ـرتام للــه فيجــب أن
نظهــر اإلحـرتام ملــا يقولــه .وهــذه هــي بعــض القواعــد القليلــة التــي تُســاعدنا
أن نبــدأ يف قــراءة الكتــاب امل ُقــ َّدس .فكّــ ْر يف هــذه القواعــد عنــد قراءتــك
ُصل سيُســاعدك
للنصــوص امل ُق َّدســة ،وصـ ِّـل حتــى يُســاعدك اللــه ألنّــه عندمــا ت ّ
اللــه .بعــد ذلــك ،س ـتُصبح الشــخص الــذي أشــاد بــه الرســول* بولــس قائـ ًـال:
ِاالس ـ ِتقَا َمةِ» ( 2تيموثــاوس .)15 :2
« ُمف َِّصـ ًـا كَلِ َم ـ َة الْ َحـ ِّـق ب ْ
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يُســاعدك هــذا الكتــاب عــى فَهــم كل ســف ٍر مــن أســفار الكتــاب امل ُقـ َّدس*،
قصــة
لكــن أوالً عليــك أن تعــرف مــكان كل ســفر يف الكتــاب امل ُقـ َّدس .مــا هــي َّ
الكتــاب امل ُق ـ َّدس الكــرى؟ الكتــاب امل ُق ـ َّدس هــو قصــة خطــة اللــه لخــالص
العــامل مــن خــالل ابنــه يســوع .يف مــا يــل موجز قصــر لقصــة الكتــاب امل ُق َّدس:
ِمن آدم إلى إبراهيم

يبــدأ الكتــاب امل ُقــ َّدس باللــه الكائــن منــذ األزل ،فقــد قــ َّرر اللــه أن
يخلــق العــامل ،فخلــق الســامء* واألرض ومألهــام بأشــياء جميلــة ،ث ـ ّم خلــق
اللــه إنســانًا وسـ َّـامه «آدم»* ،وخلــق امــرأة ودعاهــا «حــواء»* ووضعهــام يف
كل مــا يحتاجــان إليــه ،وأخرهــام أنَّهــام يســتطيعان
جنــة جميلــة وأعطاهــام ّ
اإلســتمتاع بــأكل مثــار كل األشــجار املوجــودة يف الجنــة ،لكــن عليهــام أن ال
يفعــال شــيئًا واح ـ ًدا وهــو األكل ِمــن الشّ ــجرة التــي يف وســط الجنــة.
ذات يــوم ،جــاءت الحيــة إىل الجنــة ،فاســتخدم الشــيطان* الح َّيــة إلغــواء
حــواء والكــذب عليهــا ،وقــال لهــام أ ْن يــأكال ِمــن الثمــرة التــي أمرهــام اللــه أن
ال يــأكال منهــا ،وأخرهــام أنّــه لــن يحــدث شــيئا ســيئا لهــام ،وهكــذا اختــارا أن
يُص ِّدقــا* تلــك الكذبــة ،وقـ َّررا أن ال يُطيعــا اللــه ويــأكال ِمــن الثمــرة ،وعندمــا
فعــال ذلــك ،أخرجهــام اللــه مــن الجنــة التــي صنعهــا لهــام ،لك َّنــه مل يرتكهــام
بــل رعاهــام واهت ـ ّم بهــام ،وأعطاهــام مالبــس لتغطيــة ُعريهــام وأعطاهــام
ـاال وقطــع معهــام عه ـ ًدا ،وقــال اللــه إنّــه س ـيُعطيهام إب ًنــا وإنّــه يف يــوم
أطفـ ً
مــن األيــام سيســحق هــذا اإلبــن رأس الح َّيــة.
بعــد طــرد آدم وحــواء مــن الجنــة حدثــت أشــياء كثــرة ،فقــد قتــل أحــد
أبنائهــام أخــاه ،وزاد عــدد أبنائهــام وأبنــاء أبنائهــام وبنــوا مدنًــا ،وكلّــام زاد عدد
رشهــم أكــر فأكــر.
النــاس الذيــن كانــوا يعيشــون عــى األرض زاد ّ
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كل
لذلــك ق ـ َّرر اللــه أن يُرســل طوفانًــا عــى األرض واســتخدمه إلهــالك ّ
النــاس والحيوانــات التــي عــى األرض .لكــن اللــه اختــار رجـ ًـال واح ـ ًدا ليبقــى
عــى قيــد الحيــاة كان إســمه «نــوح»* وأمــره أن يبنــي فُل ـكًا ويُحــر معــه
بعــض الحيوانــات إىل الفُلــك .وهكــذا أرســل اللــه الطوفــان بالفعــل كــام قــال،
وغطَّــت ميــاه الطوفــان األرض عــى مــدار العديــد ِمــن األيــام.
بعــد الطوفــان ،خــرج نــوح ونســله مــن الفلــك وبنــوا منــازل لهــم وأنجبــوا
ـاال ،ورسعــان مــا امتــألت األرض بالنــاس مــرة أخــرى ،لكــن مل يتَّبــع الجميــع
أطفـ ً
اللــه ،وبــدالً مــن ذلــك ،قــ َّرر بعضهــم بنــاء بــرج مرتفــع رأســه يف الســامء
لتخليــد ِذكراهــم .مل ي ُكــن اللــه راضيًــا عــن ذلــك ،فبلبــل ألســنة النــاس وغـ َّـر
اللغــات التــي يتح َّدثــون بهــا ،وبالتــايل مل يتمكّنــوا ِمــن فَهــم بعضهــم البعــض،
وهكــذا ابتعــدوا عــن بعضهــم البعــض وتف ّرقــوا إىل أماكــن كثــرة عــى وجــه
األرض وأصبحــوا أمـ ًـام مختلفــة.
ِمن إبراهيم إلى موسى

م ـ َّرت ســنوات عديــدة بعــد ذلــك الحــني ،لكــن اللــه مل يُن ـ ِه عملــه مــع
النــاس الذيــن كانــوا عــى األرض ،فقــد كانــت لديــه خطــة لخالصهــم ،لذلــك
جــاء اللــه إىل رجــل إســمه «أبـرام»* وقطــع معــه عهـ ًدا ،وأخــره أنَّه سـ ُيباركه*
وغــر اللــه إســم «أبــرام» إىل
وســيُعطيه أرضً ــا َّ
خاصــة بــه وســيُعطيه اب ًنــاَّ .
«إبراهيــم» ،وأخــر اللــه إبراهيــم أنّــه سـ ُيبارك جميــع األمــم بســببه ،وهكــذا
ُولــد إلبراهيــم ابـ ٌن إســمه «إســحاق»* ،وأصبــح إســحاق رجـ ًـال و ُولِــد لــه ولــد
أيضً ــا إســمه «يعقــوب»* ،وهكــذا كــر يعقــوب وأصبــح رجـ ًـال و ُولــد لــه 12
ول ـ ًدا ،وغـ َّـر اللــه إســم «يعقــوب» أيضً ــا ودعــاه «إرسائيــل»* ،وأصبــح بنــو
يعقــوب يُعرفــون بإســم «بنــي إرسائيــل».
بعــد ســنوات عديــدة ،حدثــت مجاعــة يف األرض التــي أعطاهــا اللــه إىل
إبراهيــم ،لذلــك انتقــل يعقــوب وعائلتــه إىل أرض مــرص* .وبعــد مرور ســنوات
عديــدة عــى انتقالهــم إىل مــرص اســتعبدهم فرعــون مــرص ،وعاشــوا يف مــرص
ملــدة  400ســن ٍة تحــت العبوديــة.
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ِمن موسى إلى داود

يف أحــد األيــام ،ظهــر اللــه إىل رجــل يُد َعــى «مــوىس»* وأخــره أنّــه سـ ُـرجع
بنــي إرسائيــل إىل األرض التــي أعطاهــا اللــه إىل إبراهيــم ،وكانــت هــذه مه ّمــة
صعبــة للغايــة ،لكــن اللــه ســاعد مــوىس .وبعــد خــروج بنــي إرسائيــل مــن
مــرص ،قطــع اللــه وع ـ ًدا آخــر وقــال لهــم إنّــه س ـ ُيباركهم وس ـ ُيعطيهم األرض
التــي وعــد بهــا إبراهيــم وس ـ ُيصبحون أ َّم ـ ًة عظيم ـ ًة.
كــام أعطــى اللــه إرسائيــل رشائــع ملســاعدتهم عــى الســلوك يف حياتهــم
مبقتــى وصايــا اللــه ،فعندمــا يطيعــون طــرق اللــه ســيُباركهم اللــه وإذا
مل يُطيعــوا لــن يُباركهــم اللــه .وبعــد ســنوات عديــدة وبعــد العديــد مــن
اإلختبــارات ،ذهــب النــاس إىل األرض التــي وهبهــا اللــه لهــم ،وعاشــوا هنــاك
ـاال ونســا ًء لقيادتهــم
عــى مــدار ســنوات عديــدة ،وكان اللــه معهــم وأرســل رجـ ً
وكان يُطلــق عــى هــؤالء األشــخاص لقــب «قضــاة»*.
ِمن داود إلى السبي*

ثـ ّم أعطــى اللــه لشــعب إرسائيــل ملـكًا ،ومل يتَّبــع هــذا امللــك اللــه ،لذلــك
أعطاهــم اللــه ملـكًا ثان ًيــا كان إســمه «داود»* متا ًمــا كــام وعــد اللــه إبراهيــم
خاصــا مــع داود بــأن يقيــم أ ّمــة عظيمــة مــن
ومــوىس ،وقطــع اللــه عه ـ ًدا ًّ
نســله ،ووعــد أن أحــد أبنــاء نســل داود لــن يحكــم إرسائيــل فقــط بل ســيكون
ملـكًا عــى كل األمــم يف العــامل ،وملكوتــه* ســيدوم إىل األبــد.
حينــام كان داود مل ـكًا بــارك اللــه شــعب إرسائيــل ،وبنــى داود مملكــة
عظيمــة وكان النــاس أقويــاء وكانــت األرض آمنــة ،ومل ي ُكــن داود رجـ ًـال كامـ ًـال
لك ّنــه كان صال ًحــا .ويف تلــك األيــام ،كان اللــه يتكلَّــم مــع البــر مــن خــالل
بعــض الرجــال املم ّيزيــن ،هــؤالء الرجــال كانــوا يُدعــون «أنبيــاء».
كان لــداود ابــن يُد َعــى «ســليامن»* .وبعــد مــوت داود أصبــح ســليامن
خاصــا للــه
َملِ ـكًا ،وقــد جعلــه اللــه َملِ ـكًا عظيـ ًـام أيضً ــا ،وبنــى ســليامن بيتًــا ًّ
إســمه «الهيــكل»* ،وكان الهيــكل مكانًــا 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
ومل يرغــب الشــعب يف أن يكــون ابــن ســليامن هــو امللــك ،لذلــك مل ت ُعــد
إرسائيــل أ َّمــة واحــدة وانقســمت اململكــة ،واختــار الشــعب املوجــود يف الجــزء
الشــاميل مــن البــالد ملــكًا مختلفًــا ،وات ّخــذوا إســم «إرسائيــل» ململكتهــم
الشــاملية ،واختــار الشــعب املوجــود يف الجنــوب ملكهــم الخــاص ،وات ّخــذوا
إســم «يهــوذا»* ململكتهــم الجنوبيــة .وعــى مــدار ســنوات عديــدة ،حاربــت
اململكتــان بعضهــام البعــض .ويف بعــض األحيــان ،كان يهــوذا يلــك عليهــا ملـكًا
صال ًحــا يُخرهــم أن يتّبعــوا طــرق اللــه ،لكــن إرسائيــل كان يلــك عليهــا ملــوكًا
ال تُــريض اللــه.
أرســل اللــه أنبيــاء إىل إرسائيــل ويهــوذا عــى مــدار ســنوات عديــدة ،وأخــر
األنبيــاء النــاس أن يعــودوا إىل اللــه ،وحذّروهــم ِمــن نتائــج اإلبتعــاد عــن اللــه
وبــأن اللــه س ـ ُيعاقبهم إذا مل يعــودوا إليــه ،وهكــذا ســمح اللــه ألعدائهــم أن
كل مــن
يدخلــوا أرضهــم ويســبوهم بعي ـ ًدا عــن األرض .بعــد ذلــك ،أصبــح ّ
إرسائيــل ويهــوذا يف الســبي* يف أرض بعيــدة عــن أرضهــم.
حذَّرهــم اللــه لكنهــم مل يســتمعوا ،لذلــك أرســل اللــه جيشً ــا ملحاربــة
إرسائيــل ،وكان الجيــش مــن آشــور* .وقــد انتــرص عــى شــعب إرسائيــل وأخــذ
النــاس مــن األرض .وبعــد ســنوات عديــدة ،أرســل اللــه جيشً ــا آخــر مــن بابــل*
وحــارب شــعب يهــوذا ود َّمــروا الهيــكل وســبوا النــاس إىل خــارج األرض ،وكان
وقتًــا حزي ًنــا ج ـ ًّدا لشــعب اللــه .لكــن اللــه أرســل األنبيــاء م ـ ّرة تلــو األخــرى
وبرهــم األنبيــاء بــإن اللــه لــن ينســاهم وســيتذكَّر الوعــود التــي
إىل الشــعبّ ،
قطعهــا لهــم ،وسـ ُـرجعهم إىل األرض التــي وعــد بهــا إبراهيــم.
ِمن السبي للعودة إلى إسرائيل

عــى مــدار ســنوات عديــدة ،عــاش شــعب اللــه يف الســبي .لكــن ،يف أحــد
األيــام ،أعــاد اللــه الكثريــن مــن بنــي إرسائيــل إىل األرض ،وأول يشء فعلــوه
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هــو إعــادة بنــاء الهيــكل م ًعــا ،ث ـ ّم قامــوا ببنــاء أســوار املدينــة مــرة أخــرى،
ورسعــان مــا أرســل اللــه قــادة لتذكرهــم بالطــرق التــي علَّمهــم مــوىس أن
يعيشــوا مبقتضاهــا .وهكــذا ،عــاد الشــعب إىل األرض.
لك ّنهــم مل يعــودوا أمــة عظيمــة بعــد ذلــك ،فلــم ي ُكــن لديهــم ملــك ،لكــن
يتمســكوا بالرجــاء* أل ّن اللــه ســيفي بوعــوده إىل إبراهيم
األنبيــاء أخروهــم أن ّ
وسرســل اإلبــن الــذي وعــد بــه إبراهيــم ،وهكــذا سيســكن
ومــوىس وداودُ ،
اللــه بــني شــعبه كــام وعــد مــوىس ،وســيعطي اللــه اب ًنــا ِمــن نســل امللــك داود
وسيســود عــى جميــع األمــم إىل األبــد.
ِمن عودة بني إسرائيل إلى يسوع

عــام ،مل يتكلَّــم اللــه خاللهــا
لذلــك انتظــر النــاس مــا يقــرب ِمــن ٍ 400
بكلمــة جديــدة إىل الشــعب ،ومل يتحـ َّدث األنبيــاء ،ومل يلــك عليهــم أي ملــك.
يف أحــد األيــام ،جــاء اللــه إىل شــابّة عــذراء* إســمها «مريــم» وأخرهــا أنّهــا
سـتُنجب اب ًنــا ،وقــال إن هــذا اإلبــن ســيجلس عــى عــرش داود أبيــه وسـيُدعى
«ابــن اللــه»* وسـ ُيدعى إســمه «يســوع».
ثـ ّم أنجبــت مريــم اب ًنــا 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 مــكانٍ إىل آخــر معــه ،وكانــوا يســمعونه
يقــول أشــياء كثــرة رائعــة ،ورأوه وهــو يُجــري الكثــر مــن املعج ـزات ،فقــد
جعــل ال ُعمــي يُبــرصون واملــرىض أص ّحــاء حتّــى إنّــه أقــام مــوىت ومنحهــم
رشا* وكان دامئًــا يُطيــع رشائــع
الحيــاة ،كــام رأوا أنّــه رجــل قـ ّدوس مل يرتكــب ًّ
مــوىس ،فلــم يرتكــب أي ِ
خطيّــة*.
كان الكثــرون ســعداء لســامع مــا كان يســوع يتكلّــم بــه ،لكـ ّن الكثريــن
مل يُؤمنــوا بــه ،فقــد غضــب بعــض القــادة الدينيــني منــه ،وقالــوا إنــه تكلّــم
بطريقــة جعلــت النــاس يعتقــدون بــأ ّن يســوع هــو اللــه ،وقــد كانــوا عــى
حــق ،وهــذا أغضــب هــؤالء القــادة لدرجــة أنّهــم ق ـ ّرروا قتلــه.
لــذا التقــى يســوع أتباعــه وأخرهــم مبــا ســيحدث ،وأن الجنــود ســيلقون
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القبــض عليــه ويقتلونــه ،لكــن عــى التالميــذ أن ال ينتابهــم الخــوف ،فاللــه
سـ ُيقيم 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 قري ًبــا ســيصعد ليكــون مــع
سرســل
الله،لكــن ،حتــى ذلــك الحــني ،لــن يكونــوا وحدهــم أل ّن الـ ّرب يســوع ُ
الــروح ال ُقـ ُدس* ملعونتهــم .ووعدهــم يســوع انــه ســيجيء ثاني ًة ،وعنــد مجيئه
ســيحقّق كل األمــور التــي وعــد بهــا اللــه إبراهيــم ومــوىس وداود .لكــن ،حتــى
يــأيت ذلــك الحــني ،أمــر يســوع جميــع أتباعــه بالذهــاب إىل كل املســكونة
الســار ،أن يســوع هــو إبــن اللــه ،وأنّــه مــات وقــام
ليكــرزوا للجميــع بالخــر ّ
مــن بــني األمــوات .وكل شــخص يُؤمــن بالــرب يســوع ويثــق* يف كالمــه ســوف
كل األمــور الريــرة التــي
تكــون لــه حيــاة تــدوم إىل األبــد ،وســيغفر* اللــه لــه ّ
ـوم مــا ســوف يحيــا مــع اللــه إىل األبــد ويذهــب إىل مــكان رائــع
فعلهــا .ويف يـ ٍ
ولــن يــوت أب ـ ًدا .بعــد أن انتهــى يســوع ِمــن قــول هــذه األشــياء صعــد إىل
الســامء ،وهكــذا فعــل تالميــذه مــا أمرهــم بــه يســوع وذهبــوا إىل كل مــكانٍ
ُ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 حلـ ًـام ،وأظهــر لــه أمــو ًرا كثــرة حول
مــا ســيح ُدث يف املســتقبل ،وأخــره أ ّن الحيــاة ســتكون صعبـ ًة عــى املســيح ّيني
وأ ّن الشــيطان سـ ُيحارب اللــه وســيكذّب عــى الكثريــن ،لك ّنــه أخــر يوحنــا أن
ال يخــاف ،فالــرب يســوع ســيعود إىل األرض وســيهزم الشــيطان ويســود عــى
كل ســاكني األرض وسـ ُيعاقب اللــه الشــيطان وجميــع الذيــن تبعــوه وســيجمع
شــعبه ليكونــوا معــه إىل األبــد ،وســوف يخلــق ســام ًء* جديــدة وأرضً ــا جديــدة،
وسيســود عــى كل األمــم فيكونــون شــعبه وهــو يكــون إلههــم إىل األبــد.
وهذه ليست نهاية القصة لكنها البداية لقصة جديدة.
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العهــد القديــم هــو مجموعــة ِمــن األســفار تحــيك قصــة بدايــة كل يشء،
وتــروي قصــص مــوىس وإرسائيــل وملــوك وأنبيــاء إرسائيــل ،لكــن األهــم ِمــن
ذلــك كلــه أ ّن هــذه األســفار ت ُخرنــا عــن اللــه.
أقسام العهد القديم
ُ
أسفار موسى الخمسة
األسفار التاريخية
األسفار الشعرية
أسفار األنبياء الكبار*
أسفار األنبياء الصغار*

القسُ األول
أسفار موسى الخمسة
ُ

هــذه األســفار تحــيك قصــة البدايــات وت ُخرنــا عــن بدايــة الســاموات
واألرض وعــن بدايــة أ ّمــة إرسائيــل ،وتتض ّمــن هــذه األســفار أيضً ــا الرائــع
التــي أعطاهــا اللــه إىل مــوىس لتوجيــه النــاس وإرشــادهم.
أسفار موسى الخمسة
ِ
سفر الت�كوي�ن
ِ
سفر الخروج
ِ
سفر الالوي�ي
ِ
سفر العدد
ِ
سفر الت�ثنية
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البداية

السفر
ّ
أهم شخصيات ّ

بقصة
يبدأ ِسفر التكوين َّ
السفر يف الجنة.
الخلق* ،ويبدأ ّ

حواء*
آدم*
إبراهيم*
نوح*
عائلة إبراهيم

همة
الم َّ
األحداث ُ

كل األشياء مبا فيها الرجال والنساء (تكوين )2-1
خلق* الله ّ
آباؤنا األوائل مل يُطيعوا الله (تكوين )3
رجال يُد َعى «إبراهيم» (تكوين )12
إختار الله ً
وعود الله إىل إبراهيم (تكوين )15
حامية الله ليوسف (تكوين )37
النهاية

ينتهي ِسفر التكوين مبوت
يوسف ،إبن يعقوب* املفضَّ ل،
السفر يف أرض مرص*.
وينتهي ّ

السادس
الفصل
ُ
قص ُة ِ
سفر الت�كوي�ن
ّ

يبــدأ الكتــاب امل ُقــ َّدس ِ
بســفر التكويــن حيــث نقابــل اللــ َه وأ َّول
األشــخاص الذيــن خلقهــم اللــه ،كــام نلتقــي أيضً ــا برجــل يُدعــى «إبراهيــم»
وبعائلتــه أيضً ــا.
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ِســفر التكويــن يُعطينــا إجابــات عــن بعــض األســئلة امله َّمــة جـ ًّداِ :مــن أين
أتينــا؟ ملــاذا نحــن هنــا عــى األرض؟ مــا هــي املشــكلة التــي انتابــت العــامل؟
كيــف ُيكــن حـ ّـل هــذه املشــكلة؟ الكتــاب امل ُقـ َّدس يُعطــي بقيــة املزيــد مــن
اإلجابــات الكاملــة عــن هــذه األســئلة ،لكــن اإلجابــات تبــدأ يف ِســفر التكويــن.
بقصة ت ُوضِّ ح كيف خلق الله العامل.
يبدأ ِسفر التكوين ّ
الس َم َو ِ
ات َواألَ ْر َض» (تكوين )1 :1
ِ
«ف الْ َبدْ ِء َخل ََق اللهُ َّ
يــرح ِســفر التكويــن أ ّن اللــه خلــق العــامل وخلــق كل يشء يف الســامء
وعــى األرض وخلــق مــا يُــرى ومــا ال يُــرى مــن األشــياء .و ِمــن بــني كل األشــياء
التــي خلقهــا اللــه ،خلــق جــز ًءا واحـ ًدا ُمميـ ًزا 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.
أراد اللــه أن يعرفــه شــعبه ويعبــدوه* (تكويــن  )2ويُطيعــوه ،لكــن أ َّول
رجــل وامــرأة مل يُطيعــا اللــه ،فقــد اختــارا أن يذهبــا يف طريــق ُمخالــف لطريق
اللــه ،وظ َّنــا بذلــك أ َّن طريقهــام هــو األفضــل ،لذلــك ،اســتمعا إىل الشــيطان*
الــذي اســتخدم الح ّيــة للتحـ ُّدث إليهــام ،لكــن الطريــق الــذي اختــاراه مل ي ُكــن
جيــ ًدا .وألنّهــام مل يُطيعــا اللــه ،لعــن* اللــه األرض وأخرهــام أ ّن حياتهــام
ســتكون مؤمل ـ ًة وأنَّهــام ســيموتان.
كــام أظهــر اللــه النعمــة* نحــو آدم وحــواء ،فوعــد اللــه بخــالص البــر
ِمــن الطريــق الريــر الــذي اختــاروه ،ووعــد بإرســال شــخص سيســحق رأس
الحيَّــة التــي كذبــت عليهــام (تكويــن  ،)15 :3وأعطاهــام اللــه رجــا ًء*.
مبــا أن أ ّول رجــل وامــرأة مل يُطيعــا اللــه ،أخرجهــام اللــه مــن الجنــة
وصــارت حياتهــام صعبــة و ُمحزنــة .ويف أثنــاء تكاثُــر نســل آدم ،ازدادت أيضً ــا
ـاال
املشــاكل ،وقتــل ابنهــام األ ّول أخــاه .وبعــد ذلــك ،ارتكــب الكثــرون أفعـ ً
رشيــرة مل تُـ ِ
ـرض اللــه.
لذلــك اختــار اللــه أن يُد ِّمــر هــؤالء النــاس األوائــل بالطوفــان ،لكــن اللــه
46

أسفار موسى الخمسة

اختــار أيضً ــا أن يُخلِّــص رجـ ًـال واحـ ًدا وعائلتــه ِمــن هــذا الطوفــان ،وأرســل اللــه
الطّوفــان بالفعــل ومــات الجميــع إال نو ًحــا وعائلتــه ،وبعــد ذلــك الطوفــان،
كـ ُـر نســل نــوح ومنــا منـ ًّوا كبـ ًرا ،لك ّنهــم مل يتّبعــوا طريــق اللــه وحاولــوا بنــاء
مدينــة بهــا بــرج مرتفــع للغايــة يقــرتب ِمــن مســكن اللــه ،لكــن اللــه أدانهــم
عــى هــذا ال ِفعــل وبلبــل ألســنتهم وبالتــايل مل يتمكَّنــوا ِمــن فَهــم بعضهــم
ورسعــان مــا تــرك النــاس املدينــة وانتــروا يف جميــع أنحــاء العــامل
البعــضُ ،
خاصــا بهــم (تكويــن .)11
حتــى يجــدوا مكانًــا ًّ
وبعــد ســنوات عديــدة ،جــاء اللــه إىل رجــل إســمه «إبراهيــم» وقطــع
معــه عهـ ًدا ،ويُ َعـ ّد العهــد الــذي قطعــه اللــه مــع إبراهيــم واحـ ًدا ِمــن أهـ ّم
العهــود يف الكتــاب امل ُق ـ َّدس.
ـم ْاس ـ َمكَ َ ،وتَكُــونَ
« َفأَ ْج َعلَــكَ أُ َّم ـ ًة َع ِظي َم ـ ًة َوأُ َبــا ِركَكَ * َوأُ َعظِّـ َ
َب َركَــ ًةَ .وأُ َبــارِكُ ُم َبا ِر ِكيــكَ َ ،والَ ِع َنــكَ أَلْ َع ُنــهُ َ .وتَ َت َبــا َركُ ِفيــكَ
يــع َق َبائِــلِ األَ ْر ِض» (تكويــن .)3-2 :12
َج ِم ُ
كان الوعــد إلبراهيــم ونســله ،وقــد ُولــد إلبراهيــم ابـ ٌن إســمه «إســحاق»*،
وكان إلســحاق ابــ ٌن إســمه «يعقــوب»* ،وجــاء إىل يعقــوب ابــ ٌن إســمه
«يهــوذا»* ،ووعــد يعقــوب ابنــه يهــوذا قبــل موتــه بــأ َّن َملِـكًا قويًّــا ســيأيت ِمــن
بيــت يهــوذا (تكويــن  ،)12-8 :49وســيكون هــذا امللــك حاكـ ًـام مبقتــى اللــه
وســيحكم العــامل بــأرسه.
يف نهايــة ِســفر التكويــن ،انتقــل يعقــوب وعائلتــه إىل أرض مــرص* بعــد أ ْن
صــار يوســف ،ابــن يعقــوب ،قائـ ًدا عظيـ ًـام هنــاك.
مل يُ ِطــع أبنــاء إبراهيــم اللــه دامئًــا ،لكــن اللــه حفــظ وعــوده التــي قطعهــا
ـس
مــع إبراهيــم واهتـ ّم بهــم ورعاهــم وحفظهــم يف أمــانٍ  ،ومل َ
ينســهم ومل ينـ َ
الوعــد الــذي قطعــه.
كان عــى عائلــة إبراهيــم اإلنتظــار حتــى يفــي اللــه بوعــده ،وهكــذا
ســيفي اللــه بالفعــل بكلمتــه ،ومــا تب َّقــى ِمــن العهــد القديــم* يُبـ ِّـني لنــا كيــف
حــدث ذلــك.
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البداية

يبدأ ِسفر الخروج يف أرض
عام من نهاية
مرص* بعد ٍ 400
ِسفر التكوين حيث كان شعب
الله تحت العبودية هناك.

السفر
ّ
أهم شخصيات ّ

موىس* هارون*
فرعون* يرون*

همة
الم َّ
األحداث ُ

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
ُسكنى الله يف خيمة االجتامع امل ُق َّدسة* (خروج )40
النهاية

بسكنى الله
ينتهي ِسفر الخروج ُ
يف خيمة اإلجتامع التي يف وسط
محلة شعب إرسائيل*.

الفصل الساصص
قصة ِ
سفر الخروج
ّ

ـام مــن نهايــة ِســفر التكويــن (تكويــن :15
يبــدأ ِســفر الخــروج بعــد  400عـ ٍ
 .)13كان شــعب اللــه ال يـزال يف مــرص ،لكنهــم مل يكونــوا ضيوفًــا عــى فرعــون
مــرص ،بــل كان نســل إبراهيــم* عبيـ ًدا 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.
أوال ،اختــار اللــه رجـ ًـال يُدعــى «مــوىس» .كان اللــه
كيــف فعــل اللــه هــذا؟ ً
قــد أنقــذ حياتــه وهــو طفــل وأع ـ َّد ُہ لهــذه امله ّمــة (خــروج  .)4-2ويف أحــد
األيــام ،تكلَّــم اللــه مــع مــوىس ِمــن علّيقــة ُمشــتعلة ،وأخــر مــوىس مبــا هــو
بصــدد فعلــه .يف بدايــة األمــر ،كان مــوىس خائ ًفــا  ،فامله َّمــة كبــرة عليــه جـ ًّدا.
مل يكــن اللــه بصــدد خــالص شــعبه ِمــن أرض مــرص فحســب ،بــل كان ســيتمم
ذلــك بطريقــة ت ُظهــر للشــعوب األخــرى عظمتــه وقوتــه.
بعــد أن تكلَّــم اللــه مــع مــوىس ،ذهــب مــوىس إىل شــعب اللــه الــذي يف
مــرص ،وعندمــا أخرهــم أ ّن 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 حـ ًّرا »،لكــن
ر ّد فرعــون كان «ال».
لذلــك قــ َّرر اللــه أن يُضّ يــق عــى أرض مــرص ،فأرســل عــر «رضبــات»
ويغــر فرعــون رأيــه .وهكــذا تح َّولــت األنهــار يف
ليظهــر قدرتــه العظيمــة
ِّ
مــرص إىل دمــاء ،ومــألت الح ـرات األرض ،ومرضــت األبقــار وماتــت ،وأكلــت
الحـرات املحاصيــل .ويف كل مـ ّرة ،كان فرعــون يرفــض طاعــة اللــه ومل يســمح
لشــعب اللــه بالرحيــل .ويف كل مــرة يرفــض فرعــون طلــب مــوىس ،كان اللــه
يظهــر ق ّوتــه العظيمــة مــرة أخــرى .لقــد أظهــر اللــه أنّــه األقــوى ِمــن جميــع
اآللهــة التــي يف أرض مــرص.
أعطــى مــوىس فرعــون إنــذا ًرا أخـ ًرا بأنّــه إذا مل يســمح للشــعب بال ّرحيــل
خاصــا .ويف
ســيموت كل ابــن بِكــر يف األرض ،لكــن اللــه أعطــى شــعبه أم ـ ًرا ًّ
تلــك الليلــة ،كان عــى كل عائلـ ٍة مــن شــعب إرسائيــل أن تذبــح خروفًــا صغـ ًرا
فيؤ َخــذ مــن دمــه ويضعونــه عــى أبــواب منازلهــم .ووعــد اللــه أنّهــم إذا
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فعلــوا ذلــك لــن يــوت أبناؤهــم األبــكار ،وســيتذكَّر النــاس دامئًــا تلــك الليلــة
ويُع ّيــدون فيهــا «عيــد الفصــح» (خــروج .)13-12
خلّــص اللــه شــعبه يف تلــك الليــل وبــدأوا رحلتهــم إىل األرض التــي أعطاهــا
الســفر عــر الصحـراء مــن أجــل الوصــول
اللــه إىل إبراهيــم ،لكــن كان عليهــم َّ
إىل تلــك األرض .أجــرى اللــه الكثــر مــن العجائــب ملســاعدة النــاس عــى عبــور
الصحــراء وقيادتهــم فيها،فأرســل الطعــام لهــم ليأكلــوا (خــروج  )16واملــاء
ليربــوا (خــروج  .)17ويف أحــد األيــام ،أمــر اللــه مــوىس أن يتقابــل معــه
عــى أحــد الجبــال ،وعــى هــذا الجبــل أعطــى اللــه مــوىس الرائــع التــي
أراد ِمــن شــعب إرسائيــل أن يُطيعوهــا .أراد اللــه مــن شــعبه أن يعبــدوه*
وحــده ويبتعــدوا عــن اآللهــة الباطلــة ويكونــوا مختلفــني عــن جميــع األمــم
األخــرى .كانــت توجيهــات اللــه للشــعب واضحــة ،فالرائــع ســتحميهم واللــه
س ـ ُيباركهم* إذا أطاعوهــا .مل يــرد أن يعيشــوا أي جــز ٍء مــن حياتهــم بدونــه،
وأرادهــم أن يتذكّــروا دامئــا بأنَّهــم شــعبه الخــاص وهــو إلههــم.
كانــت هــذه الرائــع الجديــدة جــز ًءا مــن عهــد* اللــه مــع نســل إبراهيــم،
ووافــق عليهــا الجميــع ووعــدوا بإطاعــة اللــه وات ّباعــه دامئًــا .لكــن حتــى قبــل
أن ينتهــي مــوىس مــن كتابــة الوصايــا صنــع الشــعب وث ًنــا* ،وعاقــب اللــه
الشــعب عــى ِ
ـس وعــده لهــم ،وأخرهــم أن يصنعــوا
خطيَّتهــم* لك ّنــه مل ينـ َ
خيمــة اجتــامع ليســكن فيهــا وليــأيت الشــعب إليهــا للعبــادة ووضَّ ــح لهــم كيف
يبنونهــا ،وقــال لهــم أي نــو ٍع ِمــن األثــاث يجــب أن يُوضَ ــع داخلهــا .وعـ َّـني
لهــم كهنــة* للصــالة ِمــن أجلهــم ومل ُســاعدتهم عــى معرفــة كيفيــة ات ّبــاع اللــه،
ووعــد أنّــه ســيأيت للســكنى يف خيمــة االجتــامع يف وســط محلتهــم ،وعندمــا
انتهــى مــوىس ِمــن كل مــا أمــره اللــه بــه جــاء اللــه للســكنى وســط شــعبه.
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البداية

السفر
ّ
أهم شخصيات ّ

كان شعب الله يف بداية هذا
السفر يف الصحراء ويف طريقهم
ّ
إىل األرض التي وعد الله
إبراهيم* بها.

هارون*
موىس*
ناداب وأبيهو*
الكهنة*

همة
الم َّ
األحداث ُ

الله يعطي رشائع قربان املحرقة (الويني )1
خاصة* (الويني )16
تعيني يوم خاص لذبيحة ّ
الله ق ّدوس* (الويني )17-1 :19
العناية بالفقراء (الويني )55-35 :25
بركات ولعنات من الله (الويني )26
النهاية

السفر ،كان شعب
عند انتهاء ّ
إرسائيل ال يزالون يف الصحراء.

الفصل الثامن
قصة ِ
سفر الالوي�ي
ّ

ِســفر الالويــني هــو ســفر غــر عــاديُ .يكــن لــه أن يكــون مبثابــة ِقســم
آخــر مــن ســفر الخــروج ،وفيــه أقــام الشــعب خيمــة اإلجتــامع* يف وســط
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محلتهــم ،وتكلّــم اللــه إىل مــوىس مــن تلــك الخيمــة ،وكتــب مــوىس األشــياء
التــي أخــره اللــه عنهــا ،ووضــع هــذه الكلــامت يف هــذا الســفر.
أُخــذت كلمــة «الويــني» مــن «الوي»* وهــو أحــد أبنــاء يعقــوب* .كان
الالويــون أبنــاء الوي ،واختــار اللــه هــذا الســبط ليكونــوا كهنــة ،وأعطاهــم
اللــه أمــو ًرا كثــرة ليفعلوهــا .وكان عــى الكهنــة مســاعدة النــاس ملعرفــة
الرائــع التــي أعطاهــا اللــه ملــوىس ،وكان ِمــن مهامهــم أيضً ــا اإلهتــامم بخيمــة
كل ِمــن مــوىس وهــرون
ـكل األمــور التــي تحــدث هنــاك ،وكان ّ
اإلجتــامع وبـ ّ
مــن ِســبط الوي.
أخــر اللــه مــوىس أ ّن الشــعب يجــب أن يعبــده* ،ثــ ّم أخــر مــوىس
الكهنــة بذلــك ،وكان عــى الكهنــة أن يعبــدوا اللــه بالطريقــة نفســها التــي
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
توجيهاتــه إىل جميــع الشــعب.
خاصتــه ،فاللــه
أعطــى اللــه هــذه الرائــع للشــعب ليُذكّرهــم بأنّهــم ّ
قـ ّدوس وتوقَّــع ِمــن شــعبه أن يكونــوا قديســني أيضً ــا ،وكلمــة « ُمقـ َّدس» تعنــي
« ُمف ـ َرز» .لقــد أراد اللــه أن يعبــده شــعبه وحــده وبــكل طريق ـ ٍة ممكن ـ ٍة.
أعطــى اللــه هــذه الرائــع إلخبــار النــاس كيــف يســلكون بقداســة يف
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 قـ ّدوس وال يُخطــئ* ،وال يســتطيع
ـض الطّــرف عــن ِ
الخط َّيــة إن ُو ِجــدت يف شــعبه ،و ِمــن املالحــظ أ ّن شــعب
أن يغـ ّ
اللــه مل ِ
يطــع اللــه جي ـ ًدا يف املــايض ،فكيــف ُيكــن أن يســكن اللــه بــني هــذا
الشــعب الــذي كان يف كثـرٍ مــن األحيــان يتّســم بالــر؟
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يرينــا ســفر الالويــني اإلجابــة عــن هــذا الســؤال .قــال مــوىس إن ِ
الخطيَّــة
تقــود دامئًــا إىل املــوت ،لكــن اللــه رحيــم* يغفــر للنــاس حينــام يُخطئــون ،لكـ ّن
غفرانــه مــروط بفعــل مــا طلــب اللــه منهــم القيــام بــه .كان الشــعب يحتــاج
إىل املجــيء إىل خيمــة االجتــامع وتقديــم حيــوانٍ مــا للكاهــن حتــى يق ِّدمــه
ذبيحــة ،وكان الكاهــن يذبــح هــذا الحيــوان ثــم يق ّدمــه ذبيحــة للــه ،وكان هــذا
خط ّيــة الشــعب أل ّن اللــه يقبــل هــذا القربــان ويغفــر ِ
القربــان يرفــع ِ
خط ّيــة
الشــعب ،كــام أكـ ّد اللــه أنّــه لــن يحتفــظ بهــذه ِ
الخط ّيــة ضدهــم يف مــا بعــد.
يحــيك هــذا الســفر أيضً ــا عــن ذبيحــة خاصــة يق ِّدمهــا الكاهــن عــن جميــع
الشــعب يف وقــت واحــد .يف يــوم خــاص ومحــ َّدد ،يقــوم الشــعب بتقديــم
ذبيحــة خاصــة مــرة واحــدة يف الســنة .كان عــى جميــع الشــعب التج ّمــع
بالقــرب مــن خيمــة اإلجتــامع ،وال يقــوم أي أحــد يف هــذا الوقــت بــأي عمــل،
خاصــا ،وكان يأخــذ الــدم مــن هــذه الذبيحــة
ويذبــح رئيــس الكهنــة حيوانًــا ًّ
ويدخــل إىل خيمــة اإلجتــامع ،وكان الكاهــن يدخــل إىل قــدس األقــداس حيــث
يعــرتف* ِ
بخط ّيــة الشــعب ُمق ِّد ًمــا هــذا القربــان للــه ،وكان يطلــب مــن الله أن
يغفــر ِ
خط ّيــة 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 قـ ّدوس ،وكان يُذكّرهــم بأنهــم
يجــب أن يكونــوا لــه شــع ًبا مق ّد ًســا.
أخــر مــوىس الشــعب بأمــور كثــرة أخــرى يف هــذا الســفر عــن أيــام
رصفــون
خاصــة فيهــا يجتمعــون لتنــاول الطعــام والعبــادة م ًعــا ،وكيــف يت ّ
تجــاه بعضهــم البعــض وكيــف يعتنــون بالفق ـراء ،وأعطاهــم رشائــع خاصــة
حــول العديــد مــن األمــور املختلفــة وعــن األطعمــة التــي ال يريدهــم اللــه
أن يأكلوهــا ،وأخرهــم عــن نــوع املالبــس التــي ُيكنهــم ارتداءهــا وكذلــك
املالبــس التــي ال يكنهــم ارتداءهــا ،لكــن كل ســفر الالويــني هــو يف الحقيقــة
يــدور حــول يشء واحــد ،فقــد بـ َّـني هــذا الســفر للشــعب الطريــق إلرضــاء اللــه
القــدوس والطريــق إىل الحيــاة بصفتهــم شــعب اللــه امل ُق ـ َّدس.
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أتــاح اللــه وســيلة لشــعبه للبقــاء بالقــرب منــه ،فعندمــا يرتكبــون ِ
خطيّــة
يكنهــم تقديــم ذبيحــة ،وعندمــا يقومــون بذلــك يغفــر اللــه لهــم ،لكــن
الذبيحــة مل ت ُكــن تــدوم ســوى حتــى املــرة التاليــة التــي يخطــىء فيهــا األنســان
إىل اللــه .ثــم يضطــر إىل تقديــم ذبائــح أخــرى ،وكان عليهــم فعــل ذلــك مـرا ًرا
وتكـرا ًرا .لكــن يف يــوم مــن األيــام ،عندمــا يــأيت يســوع كان اللــه سـيُق ِّدم مــن
خاللــه أفضــل ذبيحــة ،وســتُق َّدم هــذه الذبيحــة مــرة واحــدة فقــط ولــن
يُضطــر أب ـ ًدا إىل تكرارهــا.
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البداية

السفر
ّ
أهم شخصيات ّ

يبدأ ِسفر العدد يف الرية
بالقرب ِمن حدود األرض التي
وعد الله بها إلبراهيم*.

هارون*
موىس*
الجواسيس قورح*
بلعام*

همة
الم َّ
األحداث ُ

احتفال شعب إرسائيل بعيد الفصح* (عدد )9
ذهاب الجواسيس إىل كنعان* (عدد )13
تذ ّمر 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  40عا ًما.

الفصل التاسص
قصة ِ
سفر العدد
ّ

يبــدأ ســفر العــدد بقامئــة أســامء وينتهــي بقامئــة أخــرى ،هاتــان القامئتــان
هــام ســج ِّل املــ ّرات التــي أحــى فيهــا مــوىس الشــعب ،ففــي املــرة األوىل
أحصاهــم للتحضــر لرحلتهــم إىل أرض املوعــد* (عــدد  ،)10-1وبعــد مــرور
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أربعــني عا ًمــا أحصاهــم مــرة أخــرى ،لذلــك ُس ـ ِّمي ِســفر العــدد بهــذا اإلســم،
ويحــيك ســفر العــدد عــن مــا حــدث يف تلــك الســنوات األربعــني.
قســم مــوىس الشــعب إىل أســباط ووعــد اللــه أن يذهــب معهــم ،كــام
َّ
أن خيمــة اإلجتــامع* ستســافر معهــم أيضً ــا .وكان كل يشء جاهــ ًزا ،وكان
اللــه يقودهــم إىل أرض املوعــد التــي اختارهــا لهــم ،وكان هــذا وقتًــا ســعي ًدا
للشــعب ،فــإن أطاعــوا اللــه ســيملكون األرض ،لكــن هــل سيســتمر الشــعب
يف طاعتهــم للــه؟
يف البدايــة ،كان النــاس ســعداء للذهــاب إىل أرض املوعــد التــي أع ّدهــا
اللــه لهــم .وأخــر مــوىس الشــعب أنــه يجــب عليهــم اإلســتمرار يف طاعــة اللــه،
ويجــب أن ال يكونــوا مثــل الشــعوب التــي ال تعــرف اللــه (عــدد  .)5لكــن بــدأ
الشــعب يف التذ ّمــر وقالــوا أشــياء ســيئة عــن مــوىس وعــن اللــه ،ومل يثقــوا*
يف مواعيــد اللــه لهــم وكانــوا خائفــني ،لذلــك مل ِ
رصفــوا
يطــع الشــعب اللــه وت ّ
مثلــام فعلــوا مــن قبــل (خــروج 32؛ تكويــن .)3
غضــب اللــه مــن الشــعب فأنــزل نــا ًرا مــن الســامء* عليهــم (عــدد ،)1 :11
فلـ ّـام ســمع مــوىس عــن النــار صـ َّـى إىل اللــه ،وعندمــا صـ َّـى مــوىس رفــع اللــه
النــار عنهــم.
ورسعــان مــا جــاء النــاس إىل حــدود األرض التــي وعــد اللــه بهــا ،وق ـ ّرر
لتجســس األرض وإلقــاء نظــرة عليهــا ،وأخرهــم مــوىس
مــوىس إرســال  12رجــل ُّ
ـكل مــا يُشــاهدوه .وعندمــا عــاد الرجــال قـ َّدم اثنــان منهــم تقريـ ًرا
أن يبلغــوه بـ ّ
جيـ ًدا لكــن عــرة مــن الرجــال ق َّدمــوا تقريـ ًرا ســيئًا ،فقــد أحــروا مثــا ًرا ج ّيــدة
لراهــا الشــعب ،وقالــوا إن املــدن لهــا أســوار عاليــة ورأوا عاملقــة هنــاك،
والشــعب مل يســتمع إىل الرجلــني اللذيــن ق َّدمــا تقري ـ ًرا جي ـ ًدا ،بــل اســتمعوا
إىل الرجــال الذيــن ق َّدمــوا تقريـ ًرا ســيئًا وكانــوا خائفــني ومل يثقــوا باللــه (عــدد
 .)12-11 :14لقــد كانــوا خائفــني لدرجــة أنّهــم أرادوا العــودة إىل أرض مــرص*.
عندمــا رأى اللــه أ ّن الشــعب مل يُ ِطعــه غضــب منهــم ،وأخــر مــوىس أنّــه
بصــدد معاقبتهــم ،لكــن مــوىس صـ ّـى إىل اللــه ،ونتيجــة ذلــك غفــر* اللــه لهــم،
56

أسفار موسى الخمسة

لك ّنــه ق ـ ّرر أن كل الذيــن انقلبــوا عــى مــوىس لــن يدخلــوا إىل أرض املوعــد
أب ـ ًدا ،وســيموت جميــع البالغــني يف هــذه الصح ـراء ،ولــن يــروا األرض التــي
وعــد اللــه بإعطائهــا لنســل إبراهيــم ،وهــذا مــا حــدث بالفعــل ،فقــد ســار
ـس
النــاس يف الصحـراء ملــدة  40عا ًمــا ومــات جميــع البالغــني ،لكــن اللــه مل ينـ َ
وعــوده إىل إبراهيــم ومــوىس؛ ألنــه ال ي ـزال يعتنــي بشــعبه .وأكّــد اللــه بأنــه
مــع أن هــذا الجيــل لــن يدخــل أرض املوعــد فــإ ّن أوالدهــم ســيدخلون األرض
وســيكون لهــؤالء األوالد قائــد جديــد إســمه «يشــوع»* .وكان يشــوع أحــد
الرجلــني اللذيــن ق َّدمــا تقريــ ًرا جيــ ًدا عــن األرض .هــو ســيقودهم إىل أرض
املوعــد ،والرجــل اآلخــر الــذي قـ َّدم تقريـ ًرا جيـ ًدا عــن األرض يُدعــى «كالــب»*
ودخــل إىل األرض أيضً ــا.
يف أثنــاء ســفرهم يف تلــك الصحـراء ،أعطاهــم اللــه رشائــع أكــر ليتَّبعوهــا
(عــدد  ،)19-15وفعــل اللــه الكثــر مــن اآليــات والعجائــب ملســاعدتهم
وأعطاهــم طعا ًمــا وأرشــدهم يف الطريــق حتــى ال يضلّــوا ،لكنهــم تذ ّمــروا
م ـرا ًرا وتك ـرا ًرا .وبســبب تذ ّمرهــم غضــب مــوىس مــن الشــعب ،فقــد أطــاع
مــوىس واســتمع إىل اللــه عــدة مـرات ،لكــن يف هــذه املــرة مل يفعــل مــا طلــب
منــه اللــه أن يفعــل ،ومل يســتمع إىل اللــه بعنايــة ،لذلــك مل يســمح اللــه لــه
بالدخــول إىل أرض املوعــد (عــدد .)12 :20
قصصــا أخــرى عديــدة ،فقــد عــارض الشــعب مــوىس
يذكُــر ِســفر العــدد ً
وشـ ّنت أمــم أخــرى الحــرب ضدهــم ،لكــن اللــه أنقذهــم عندمــا أُعيــوا بســبب
املــاء ،كــام تقابــل نبــي* رشيــر مــع مــالك* ،وتكلّــم حيــوان ،وأفرخــت عصــا
يابســة أوراقًــا ،وخــرج مــاء ِمــن صخــرة.
لكــن العديــد مــن القصــص تــدور حــول الــيء نفســه .مل يـ ِ
ـف الشــعب
م ـرا ًرا وتك ـرا ًرا بوعودهــم مــع اللــه ،وتح ّولــوا بعي ـ ًدا عنــه ومل ينصتــوا إليــه،
لكــن اللــه اعتنــى بهــم ،فــكان دامئًــا يفــي بوعــوده لهــم ،ورسعــان مــا دخلــوا
األرض التــي وعدهــم اللــه بهــا.
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أسفار موسى الخمسة
ُ

البداية

يبدأ ِسفر التثنية والشعب
بالقرب من حدود أرض
املوعد*.

السفر
ّ
أهم شخصيات ّ

موىس*
يشوع*

همة
الم َّ
األحداث ُ

موىس لن يدخل أرض املوعد (تثنية )29-23 :3
أعطى موىس الوصايا العر إىل الشعب (تثنية )5
الوصية العظمى (تثنية )6
تنس الله (تثنية )20-11 :8
ال َ
ترنَّم موىس برتنيمة (تثنية )32
النهاية

ِسفر التثنية ينتهي مبوت
موىس ،والشعب اآلن عى أت ّم
اإلستعداد لدخول األرض.
الفصل العاشر
ِق ّصة ِ
سفر الت�ثنية

الســفر هــو آخــر أســفار مــوىس الخمســة ،ويقصــد بـ»ســفر التثنيــة»
هــذا ّ
«التريــع الثــاين».
كان النــاس تائهــني يف الصحــراء مــدة  40عا ًمــا ،وتقريبًــا مــات جميــع
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البالغــني الذيــن خرجــوا مــن مــرص* يف الصحـراء ،لكــن كان الكثــرون ال يزالــون
عــى قيــد الحيــاة وكان نســل إبراهيــم* أُ ّمــة عظيمــة ،وهــم عــى وشــك
الدخــول إىل األرض التــي وعدهــم اللــه بهــا ،لذلــك أراد مــوىس التح ـ ُّدث إىل
ـجال ملــا قالــه لهــم.
الشــعب قبــل ذهابهــم ،وهــذا الســفر يُع ـ ّد سـ ً
يف بدايــة هــذا الســفر ،كان مــوىس يقــف عــى حــدود أرض املوعــد ،وكان
يعلــم أنــه لــن يســتطيع دخــول أرض املوعــد ،لذلــك دعــا النــاس ليجتمعــوا
م ًعــا حتــى يتح ـ َّدث إليهــم مــرة أخــرة ،وذكّرهــم مــوىس مبــا قالــه اللــه لهــم
يف املــايض (تثنيــة  ،)5 :1وتح ـ َّدث عــن كيــف رعاهــم اللــه عندمــا كانــوا يف
ـكل مــا حــدث يف الرحلــة ،وطالبهــم أن ال
الصح ـراء (تثنيــة  )3-1وذكَّرهــم بـ ّ
ينســوا رشائــع اللــه ،هــذه الرائــع هــي نفســها التــي كان عليهــم إطاعتهــا
عنــد دخلوهــم أرض املوعــد (تثنيــة .)4
بــدأ مــوىس بالوصايــا العــر (تثنيــة  )5وذكَّرهــم مبــا قالــه اللــه لهــم بــأ ّن
ال تكــون لهــم آلهــة أخــرى غــره وال يعبــدون* وث ًنــا* ،وال ينطقــون بإســم اللــه
باطـ ًـال ،ويحفظــون يــوم الســبت* ،ويُكرمــون أباءهــم وأمهاتهــم ،وال يقتلــون
أحـ ًدا ،وال يزنــون مــع زوج أو زوجــة شــخص آخــر ،وال يرقــون ،وال يكذبــون،
ـخصا آخــر ،وأخرهــم أيضً ــا أن يحفظــوا
ـص شـ ً
وال يشــتهون األشــياء التــي تخـ ّ
الرائــع وأن يُعلِّموهــا لعائالتهــم.
لكــن مــوىس مل يُـرِد مــن النــاس أن يطيعــوا هــذه الرائــع وهــم خائفــون
مــن اللــه ،بــل أرادهــم أن يح ّبــوا اللــه بــكل قلوبهــم (تثنيــة  .)9-4 :6وعـ َّرف
مــوىس أنّــه إذا فعلــوا هــذا األمــر ستســر األمــور بطريقــة ج ّيــدة عندمــا
يدخلــون أرض املوعــد.
ثــ ّم كــ َّرر مــوىس العديــد مــن الرائــع األخــرى التــي أعطاهــا اللــه إىل
شــعب إرسائيــل* ،ومل يكُــن يريــد أن ينــى النــاس هــذه الرائــع عندمــا
يبــدأون العيــش يف أرض املوعــد ،وتحـ ّدث إليهــم عــن العبــادة وأعطــى كلامت
حكيمــة للقــادة ،و َذكَّــر جميــع النــاس بكيفيّــة إرضــاء اللــه يف جميــع نواحــي
الحيــاة ،وحذَّرهــم ِمــن عقوبــات اللــه ألولئــك الذيــن يفشــلون يف طاعتــه.
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يف الجــزء األخــر مــن الســفر ،جمــع مــوىس الشــعب مــرة واحــدة أخــرة،
وتكلَّــم بكلــامت العهــد الــذي قطعــوه مــع الله قبــل  40عا ًمــا تقري ًبــا ،و َذكَّرهم
أ ّن اللــه ســيفي مبــا وعــد بــه وس ـ ُيباركهم* حينــام يُطيعونــه وســيزيل بركتــه
حينــام ال يُطيعونــه .و ِمــن ثـ ّم ،دعــا مــوىس الشــعب إىل الوفــاء بوعودهــم للــه.
يف قــرب نهايــة الســفر ،كتــب مــوىس ترنيمــة ،وهــذه الرتنيمــة سـتُذكِّرهم
مبَــن هــو اللــه وملــاذا يجــب عليهــم طاعتــه .لذلــك أخرهــم مــوىس أن يتذكّــروا
كل كلمــة منهــا.
الص ْخ ـ ُر الْكَا ِمـ ُـل َص ِني ُعــهُ  .إِنَّ َج ِميـ َـع ُس ـ ُبلِ ِه َعــدْ ٌل .إِلــهُ
« ُه ـ َو َّ
أَ َمانَ ـ ٍة الَ َج ـ ْو َر ِفي ـ ِهِ .صدِّ يـ ٌـق َو َعــا ِد ٌل ُه ـ َو» (تثنيــة .)4 :32
مل ي ُكــن مــوىس متأكّ ـ ًدا ِمــن أ ّن هــذا الجمــع مــن النــاس س ـ ُيطيع اللــه
عــى نحــو أفضــل مــام فعــل آباؤهــم (تثنيــة  .)29-27 :31فــام كان يفتقدونــه
ويحتاجــون إليــه بالفعــل هــو قلــب جديــد (تثنيــة  ،)6 :30فعندمــا يكــون
لديهــم هــذا القلــب الجديــد ســيُحبّون اللــه ويُطيعــون رشائعــه ويتَّبعــون
طرقــه (تثنيــة .)14-6 :30
اختــار مــوىس يشــوع ليكــون القائــد ،ومــات مــوىس بعــد أن بــارك الشــعب
مـ ّرة أخــرى ،وكان الشــعب عــى وشــك أن يدخــل األرض التــي وعدهــم اللــه
بهــا ،لك ّنهــم بكــوا أوالً عــى مــوت مــوىس عــى مــدار عــدة أيــام وأضافــوا
الســفر:
كلــامت لتكريــه يف نهايــة ّ
ـوىس الَّ ـ ِذي َع َر َفــهُ
سائِيـ َـل ِم ْثـ ُـل ُمـ َ
ـي* ِف إِ ْ َ
« َولَ ـ ْم َي ُق ـ ْم َب ْعــدُ نَ ِبـ ٌّ
ال ـ َّر ُّب َو ْج ًهــا لِ َو ْج ـ ٍهِ ،ف َج ِمي ـ ِع اآل َيـ ِ
ـب الَّ ِتــي أَ ْر َس ـلَهُ
ـات َوالْ َع َجائِـ ِ
ــر ِب ِف ْر َعــ ْونَ َو ِب َج ِميــعِ َعبِيــ ِد ِه َوك ُِّل
الــ َّر ُّب لِ َي ْع َملَ َهــا ِف أَ ْر ِض ِم ْ َ
أَ ْر ِض ـ ِهَ ،و ِف ك ُِّل الْ َي ـ ِد الشَّ ـ ِديدَ ِة َوك ُِّل الْ َم َخــاو ِِف الْ َع ِظي َم ـ ِة الَّ ِتــي
سائِيـ َـل «(تثنيــة .)12-10 :34
ـوىس أَ َمــا َم أَ ْعـ ُ ِ
َص َن َع َهــا ُمـ َ
ـن َج ِمي ـ ِع إِ ْ َ
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القسُ الثاني
األسفار ال َّ اريخية

األســفار التاليــة هــي األســفار التاريخيــة ،ويحــيك كل ســفر جــز ًءا مــن
قصــة شــعب إرسائيــل* .الســفر التاريخــي األ ّول هــو ســفر يشــوع* وتبــدأ
قصتــه بعــد وفــاة مــوىس* مبــارشة ،وآخــر ســفر تاريخــي هــو ســفر أســتر*
ّ
ـام تقري ًبــا مــن القصــص التــي حدثــت يف ســفر
قصتهــا بعــد  900عـ ٍ
وحدثــت َّ
يشــوع ،وت ُظهــر األســفار التاريخيــة هــذه كيــف أ ّن اللــه حافــظ عــى وعــوده
لشــعب إرسائيــل*.
األسفار ال َّتاريخية
ِ
سفر يشوع
ِ
سفر القضاة
ِ
سفر راعوث
ِ
األول
سفر صموئيل
َّ
ِ
سفر صموئيل الثاني
ِ
األول
سفر الملوك
َّ
ِ
سفر الملوك الثاني
ِ
األول
سفر أخبار األيام
َّ
ِ
سفر أخبار األيام الثاني
ِ
سفر عزرا
ِ
سفر نحميا
ِ
سفر أستري
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يبدأ سفر يشوع بعد موت
موىس* حيث كان الناس عى
وشك الدخول إىل األرض التي
وعدهم الله بها.

السفر
ّ
أهم شخصيات ّ

يشوع*
الكنعانيون*
كالب*

راحاب*

همة
الم َّ
األحداث ُ

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.
الفصل الحادي عشر
قصة ِ
سفر يشوع
َّ

كانــت كلــامت اللــه إىل إبراهيــم* (تكويــن  )15 :13ومــوىس* (خــروج
 )8 :3حقيقيــة ،فقــد وعــد اللــه بإعطــاء األرض إىل إبراهيــم ،وأرســل مــوىس
ليأخــذ الشــعب إىل هنــاك ،لكــن شــعب إرسائيــل* مل يثــق* يف اللــه ومل
62

األسفار التاريخية

يحفظــوا العهــود التــي قطعوهــا معــه (راجــع يشــوع  .)16-15 :23ومل يدخــل
الشــعب األرض التــي أعطاهــا اللــه لهــم ،وكتــب مــوىس عــن هــذه األمــور يف
أ ّول خمســة أســفار مــن الكتــاب امل ُق ـ َّدس.
يف ِســفر التكويــن ،نقــرأ أ ّن اللــه وعــد بإعطــاء إبراهيــم أرضً ــا .ويف ســفر
الخــروج ،فشــل النــاس يف دخــول تلــك األرض .ويف ســفر التثنيــة ،رعــى اللــه
الشــعب عــى مــدار  40ســنة ،لكــن هــذا كلــه حــدث يف املايض .ويف ســفر يشــوع،
أعطاهــم اللــه فرصــة ثانيــة ،ويحــيك ســفر يشــوع عــن كيــف ســاعد اللــه الشــعب
حتــى يأخــذ األرض مــن أعدائهــم ،وقــاد يشــوع الجيــوش وعندمــا انتهــى مــن
الحــروب عــاش الشــعب يف أرض املوعــد واســتق ّر كل ِســبط يف جــز ٍء منهــا.
الســفر أيضً ــا أشــياء كثــرة عــن اللــه الــذي يفعــل مــا يقــول
يُعلِّمنــا ّ
ويحفــظ وعــوده ويهتــ ّم بشــعبه (راجــع يشــوع 45-43 :21؛ .)14 :23
ِســفر يشــوع يــرد أيضً ــا قصــة يشــوع نفســه .كان يشــوع ناج ًحــا ألنّــه
ات ّبــع رشائــع اللــه ،فقــد أخــر اللــه يشــوع أن يتف َّكــر يف كلمتــه امل ُق َّدســة كل
يــوم ،وفعــل يشــوع ذلــك وبــدأ ينجــح يف األرض ،وانتــرص يف معركتــه األوىل
يف أريحــا ،لكــن مل يفعــل كل فــر ٍد يف جيــش يشــوع الصــواب ،فقــد رسق أحــد
رجــال يشــوع بعــض األشــياء مــن أريحــاا ،لذلــك مل يُســاعدهم اللــه عندمــا
خاضــوا املعركــة التاليــة ومل يســتطيعوا تحقيــق اإلنتصــار ،وكان عليهــم أن
يهربــوا مــن عد ّوهــم .عندمــا اكتشــف يشــوع ملــاذا مل يســاعدهم اللــه عاقــب
الرجــل عــى مــا فعــل وعاقــب زوجتــه وأبنــاءه وبناتــه أيضً ــا .وبعــد ذلــك،
ســاعد اللــه جيــش يشــوع مــرة أخــرى (يشــوع  .)8-7لقــد كان أعــداء يشــوع
عظــامء لكــن اللــه كان أعظــم ،وهكــذا ســاعد اللــه الشــعب عــى أخــذ األرض
التــي وعدهــم بهــا.
يــروي هــذا الســفر العديــد مــن التفاصيــل حــول األرض الجديــدة ،ويوضِّ ح
كيــف أعطــى اللــه األرض لألســباط املختلفــة ،ويتح ـ َّدث عــن األرض الواقعــة
رشق نهــر األردن* وغربــه وعــن مــدن امللجــأ واملــدن التــي يكــن أن يعيــش
فيهــا الكهنــة* (يشــوع .)21
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لذلــك أعطاهــم الــرب* كل األرض التــي وعــد بهــا آباءهــم ومتلّكوهــا
واســتق ّروا فيهــا (يشــوع  .)45-43 :21بنهايــة الســفر ،كل مــا وعــد بــه اللــه
للشــعب حــدث بالفعــل .لقــد رأى الشــعب أ ّن بإمكانهــم أن يثقــوا* يف اللــه.
لكــن يشــوع عــرف أن النــاس ضعفــاء ،فــإذا مــا وثقــوا باللــه فإنــه
ســيُباركهم* ،لكــن يف بعــض األحيــان مل يفعلــوا الصــواب ،لذلــك حذَّرهــم
يشــوع مــن عواقــب ذلــك.
ـم
الصالِـحِ الَّـ ِذي تَكَلَّـ َ
ـم ك ُُّل الْـكَا َِم َّ
« َو َيكُــونُ كَـ َـم أَنَّــهُ أَ َت َعلَ ْيكُـ ْ
ـم ال ـ َّر ُّب ك َُّل
ـم َع ْنكُـ ْ
ِب ـ ِه ال ـ َّر ُّب إِل ُهكُـ ْ
ـب َعلَ ْيكُـ ُ
ـم ،كَذلِــكَ َي ْجلِـ ُ
الصالِ َحــ ِة
ُــم َعــ ْن هــ ِذ ِہ األَ ْر ِض َّ
الْــكَا َِم الــ َّر ِدي ِء َح َّتــى يُبِيدَ ك ْ
ـم» (يشــوع .)15 :23
ـم ال ـ َّر ُّب إِل ُهكُـ ْ
الَّ ِتــي أَ ْعطَاكُـ ُ
يشــوع كان رجـ ًـال صال ًحــا وأظهــر لنــا كيــف نتَّبــع اللــه ،وســاعد روح اللــه*
يشــوع يف خــالص الشــعب ومنحهــم أرض املوعــد ،فقــد كان جنديًّــا عظيـ ًـام
ـوم مــا ،ســيأيت رجــل آخــر
للــه ،وإســمه يعنــي «الشــخص الــذي يخلّــص» .ويف يـ ٍ
لخــالص شــعب اللــه ،وســيكون روح اللــه معــه أيضً ــا ،لك ّنــه لــن يخلّــص النــاس
مــن أعدائهــم فقــط بــل ســ ُيخلِّص النــاس مــن شــعورهم بالذنــب والعــار
قصــة ســنقرأها
والخــوف كــام سـ ُيخلِّص النــاس ِمــن غضــب اللــه ،لكــن هــذه َّ
الح ًقــا (متــى .)21 :1
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البداية

يبدأ السفر يف أرض املوعد*
بعد وفاة يشوع*.

السفر
ّ
أهم شخصيات ّ

دبورة*
شمشون*

جدعون*
يفتاح*

همة
الم َّ
األحداث ُ

تح َّدثت دبورة عن الله (قضاة )4
كتبت دبورة ترنيمة (قضاة )5
انترص جدعون يف معركة (قضاة )7
نَ َذ َر يفتاح نذ ًرا غري ًبا (قضاة )11
وأحمق يف الوقت نفسه (قضاة )16-13
حكيام
كان شمشون ُمحاربًا
َ
ً
النهاية

السفر بعد مرور 300
ينتهي ّ
عام حيث كان الشعب ال يزال
ٍ
يف األرض.
الفصل الثاني عشر
قصة ِ
سفر القضاة
ّ

ســفر القضــاة هــو ســفر تاريخــي يحــيك قصــة فــرتة زمنيــة تصــل إىل نحــو
ـام حينــام مل ي ُكــن إلرسائيــل ملــك.
 300عـ ٍ
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يف نهايــة ســفر يشــوع ،كان النــاس يعيشــون يف األرض التــي وعدهــم
اللــه بهــا ،لكــن كان ال ي ـزال هنــاك الكثــر مــن العمــل الــذي يتعـ َّـني 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 عهــو ٍد مــع هــؤالء األعــداء ،ووعــد اللــه مبســاعدة الشــعب
عــى فعــل ذلــك ،لك ّنهــم اضط ـ ّروا إىل تــرك أعدائهــم يرحلــون.
عندمــا مــات يشــوع ومل ي ُكــن للشــعب قائــد ،بــدأوا يف نســيان اللــه و ِفعــل
الكثــر مــن الــرور* حتــى إنّهــم بــدأوا يف عبــادة اآللهــة الباطلــة التــي كان
يتعبَّــد لهــا الشــعوب الذيــن ِمــن حولهــم .قبــل ســنوات عديــدة حذَّرهــم
مــوىس* ِمــن نســيان اللــه ،وذكَّرهــم أ ّن اللــه أعطاهــم األرض وكل األشــياء
الجيــدة فيهــا ،وقــال لهــم أ ْن ال يعبــدوا األوثــان وال يعبــدوا آلهــة الشــعوب
الذيــن كانــوا يســكنون األرض ألنّهــم إذا فعلــوا هــذا ســيغضب اللــه منهــم،
لكــن الشــعب مل يتذكَّــر مــا قالــه مــوىس ونســوا اللــه.
يُخرنــا الجــزء األول مــن هــذا الســفر أن الشــعب مل يفعــل مــا أمرهــم
اللــه بــه ،فقــد ســمحوا ألعدائهــم بالبقــاء يف األرض (قضــاة  .)36-27 :1وعندمــا
فعلــوا ذلــك بــدأ أعداؤهــم يف التسـ ّبب يف العديــد مــن املشــاكل لهــم .وألنهــم
فعلــوا هــذا غضــب اللــه منهــم وقــال إنّــه ســيُعاقبهم ألنهــم مل يُطيعــوه
(قضــاة  .)3-1 :2وأصابهــم الحــزن واألىس مــن ج ـ ّراء ذلــك ،لكنهــم مل يُغـ ّـروا
مــن طرقهــم ،وكانــت هــذه أيــام صعبــة ومحزنــة لشــعب إرسائيــل ،فالكثــر
ِمــن الشــعب نســوا اللــه ونســوا الوعــود التــي قطعوهــا معــه ،لكــن اللــه مل
ـس شــعبه .عندمــا بــدأ الشــعب يعــاين ،دعــوا اللــه أن يُســاعدهم وهكــذا
ينـ َ
ســاعدهم اللــه بالفعــل ،وعندمــا كانــوا يتو َّرطــون يف املتاعــب كان اللــه يرســل
ـاال ونســا ًء لقيادتهــم.
رجـ ً
أُطلــق عــى هــؤالء الرجــال والنســاء لقــب «قضــاة»* (قضــاة ،)19-16 :2
وأطلــق عــى هــذا الســفر إســم «القضــاة» أيضً ــا ألنّــه يــروي قصصهــم ،وعنــد
وجــود قـ ٍ
ـاض يف األرض كان الشــعب يطيــع اللــه ،وكان اللــه يُســاعد الشــعب
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عــى هزيــة أعدائهــم .لكــن ،عندمــا مل يكُــن هنــاك ٍ
قــاض يف األرض كان
الشــعب ينــى اللــه ،ومل يكونــوا يوفــون بوعودهــم لــه ،لذلــك كانــت تشــت ّد
قــوة أعدائهــم مــرة أخــرى ،ورسعــان مــا يهــزم األعــداء شــعب اللــه ،لذلــك كان
الشــعب يشــعر باألســف ملــا فعلــوه ،وكانــوا يرصخــون إىل اللــه ويطلبــون منــه
املســاعدة ،و ِمــن ث ـ َّم كان اللــه يُعطيهــم قاضيًــا آخــر.
نحــن نعــرف أشــياء كثــرة عــن بعــض القضــاة مثــل دبــورة وجدعــون،
فقــد أطاعــا اللــه وســاعدا الشــعب ،لكننــا ال نعــرف تقري ًبــا أي يشء يخــص
رجــاال ونســا ًء كاملــني ،فالبعــض منهــم،
ً
القضــاة اآلخريــن .مل يكُــن القضــاة
مثــل شمشــون ،مل يفعــل دامئًــا الصــواب ،لكــن شمشــون كان يعلــم يف ق ـرارة
قلبــه أنــه كان أداة بيــد اللــه ،وقــد ســاعد بعــض القضــاة الشــعب يف محاربــة
أعدائهــم ،وســاعد بعضهــم الشــعب عــى تذكّــر وعــود اللــه لهــم ،وعلّــم بعــض
القضــا ِة الشــعب النامــوس ودعوهــم للعــودة إىل اللــه ،لكــن اللــه اســتخدمهم
جمي ًعــا ملســاعدة شــعبه.
ُيكننــا تعلّــم أشــياء كثــرة مــن القصــص الــواردة يف هــذا الســفر ،ويف مــا
يــل ثالثــة دروس ُيكننــا تعلُّمهــا :اللــه يحفــظ دامئًــا وعــوده ،و ِمــن األفضــل أن
نفــي بوعودنــا لــه ،واألمــور ال تســر عــى مــا يـرام بالنســبة إىل النــاس الذيــن
يتح َّولــون بعيـ ًدا عــن اللــه ويعبــدون األوثــان (قضــاة .)15-10 :2
السفر بتلك العبارة امل ُحزنة:
ينتهي ّ
سائِيـ َـل .ك ُُّل َوا ِحـ ٍد َع ِمـ َـل
«ف تِلْــكَ األَ َّيـ ِ
ِ
ـام لَـ ْ
ـم َيكُـ ْن َملِــكٌ ِف إِ ْ َ
َمــا َح ُسـ َن ِف َع ْي َن ْيـ ِه» (قضــاة .)25 :21
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تدور أحداث سفر راعوث يف
زمن القضاة* ،وتعود القصة إىل
وقت كان فيه جو ٌع بني شعب
إرسائيل*.

السفر
ّ
أهم شخصيات ّ

نُعمي*
راعوث*
بُوعز*

همة
الم َّ
األحداث ُ

تركت نُعمي األرض للبحث عن طعام (راعوث )5-1 :1
رجعت راعوث مع حامتها نُعمي (راعوث )22-6 :1
تقابلت راعوث مع بوعز (راعوث )2
وضعت نُعمي وراعوث خطة (راعوث )3
تز َّوج بوعز من راعوث (راعوث )4
النهاية

ينتهي السفر بعد نحو عرين
زوج
عا ًما .اآلن ،راعوث صار لها ٌ
واب ٌن.
الفصل الثالث عشر
قص ُة ِ
سفر راعوث
ّ

جــرت أحــداث ســفر راعــوث خــالل أيــام حكــم القضــاة .حــدث جــوع
بــني شــعب إرسائيــل وقــد جعــل ذلــك الكثريــن مــن الشــعب يغــادرون األرض
للبحــث عــن طعــام ،وغــادرت امــرأة تُدعــى «نُعمــي» وعائلتهــا األرض أيضً ــا،
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وذهبــوا إىل أرض مــوآب* .ويف أثنــاء وجودهــا هنــاك ،تــز َّوج أحــد أبنائهــا
مــن امــرأة تدعــى «راعــوث» (راعــوث  .)4-3 :1ومل تكــن راعــوث مــن نســل
إبراهيــم* ومل تكــن جــز ًءا مــن شــعب إرسائيــل بــل كانــت أجنبيــة مــن أرض
مــوآب .عندمــا تز ّوجــت مــن ابــن نُعمــي صــارت متزوجــة بذلــك مــن أحــد
أفـراد ســبط يهــوذا* .لكــن ،رسعــان مــا مــرض زوج راعــوث ومــات ،ومــات زوج
نُعمــي وابنهــا اآلخــر أيضً ــا.
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 .)17-16 :1
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 .)3-2 :2
عندمــا رأى بوعــز راعــوث يف حقلــه ق ـ ّرر االعتنــاء بهــا (راعــوث .)12-11 :2
فأخــرت راعــوث نُعمــي عــن بوعــز ،وكانــت نُعمــي ســعيدة للغايــة بذلــك،
وقالــت إنهــا عالمــة عــى أن اللــه أظهــر صالحــه لهــام ،فقــد كانــت تعلــم أن
اللــه يعتنــي بهــام (راعــوث .)20 :2
أخــرت نُعمــي راعــوث أن تــزور بوعــز ليـ ًـال ،وفعلــت راعــوث هــذا حتــى
يتخــذ بوعــز قـرا ًرا بشــأنها ،وبالتــايل عــى بوعــز أن يقـ ِّرر مــا إذا كان ســيتز ّوج
مــن راعــوث أم ال ،وهــو أمــر ُمهــم ل ُنعمــي ولراعــوث وجــز ٌء مهـ ّم أيضً ــا مــن
خطــة اللــه ،وبهــذه الطريقــة ســيفي اللــه بوعــده إىل إبراهيــم ،فالله يســتخدم
هــذه الخطــط لتحقيــق هدفــه الخــاص فقــد كان هــذا الــزواج جــز ًءا ِمــن
خطتــه األزل َّيــة* ،أل ّن اللــه ُي ّهــد الطريــق ملَلِــك عظيــم ســوف يحكــم شــعبه.
يف تلــك األيــام ،كانــت إحــدى التريعــات تنــص عــى أن الرجــل يكــن
أن يتــز َّوج أرملــة أحــد أقربائــه امل ُقربــني ،ومهــد هــذا التريــع الطريــق حتــى
يســتم ّر نســل امليــت ،كــام أ ّن هــذا التريــع أفســح املجــال حتــى تتم ّكــن
69

العهد القديُ

األرملــة مــن الــزواج برجــل يرعاهــا (راجــع تثنيــة  .)10-5 :25وكان بوعــز
مــن أقربــاء نُعمــي ،وبســبب هــذا التريــع كان يكنــه الــزواج مــن راعــوث،
ويحــيك باقــي الســفر عــن قصــة زواج بوعــز مــن راعــوث (راعــوث .)2-1 :4
اللــه أمــني* ،فعندمــا يقــرأ النــاس قصــة راعــوث يتذكَّــرون أمانــة اللــه،
فقــد كان اللــه ُمســيط ًرا طــوال الوقــت عــى ُمجريــات األحــداث حتــى عندمــا
حــدث جــوع يف إرسائيــل .وكان اللــه ُمســيط ًرا حتــى عندمــا تُـ ّ
ـويف زوج نُعمــي
وابناهــا وحتــى عندمــا احتاجــت راعــوث أن تجمــع الحنطــة مــن الحقــول.
اســتخدم اللــه كل هــذه األمــور كجــزء مــن خطتــه.
الســفر،
ُيكننــا أن نــرى هــذا عندمــا ننظــر إىل قامئــة األســامء يف نهايــة ّ
ـوم مــن األيــام ســيولد
وهكــذا ســيكون لـ ٍّ
ـكل مــن بوعــز وراعــوث عائلــة .ويف يـ ٍ
ملــك املســتقبل ِمــن هــذا النســل وهــذا امللــك إســمه «داود»* (راعــوث :4
 .)22-13ويف أحــد األيــام ،بعــد العديــد مــن الســنني ،س ـ ُيولد ملــك آخــر اب ـ ٌن
لــداود ِمــن نفــس سلســلة ال ّنســب ســيكون إســمه «يســوع»* امللــك األبــدي.
ـب شــعب إرسائيــل فحســب ،بــل
يف ســفر راعــوث ،نــرى أن اللــه ال يحـ ّ
ـب أيضً ــا الذيــن ليســوا مــن نســل أبنــاء إبراهيــم أيضً ــا .اللــه يُر ِّحــب بهــم
يحـ ّ
عندمــا يثقــون* بــه.
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البداية

يبدأ السفر يف األيام األخرة من
ُحكم القضاة*.

السفر
ّ
أهم شخصيات ّ

صموئيل*
شاول*
داود*

همة
الم َّ
األحداث ُ

والدة صموئيل ( 1صموئيل )1
شاول أ َّول ملك إلرسائيل* ( 1صموئيل )10
رفض الله شاول كملك ( 1صموئيل )15
محاربة داود لجليات* ( 1صموئيل )17
استنجاد شاول بامرأة رشيرة ( 1صموئيل )28
النهاية

السفر بقصة موت أ َّول
ينتهي ّ
ملك إلرسائيل*.

الفصل الراصص عشر
قصة ِ
األول
سفر صموئيل
َّ
َّ

قصــة أ َّول ملــك لشــعب إرسائيــل .عــى مــدار
يــروي ســفر صموئيــل األ َّول َّ
ســنوات عديــدة ،مل ي ُكــن إلرسائيــل ملــك ،واختــار اللــه آنــذاك قضــاة مم َّيزيــن
لقيــادة الشــعب.
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هــذا الســفر يحــيك كيــف جــاء ملــك عــى شــعب إرسائيــل ،ويــروي
صموئيــل هــذه القصــة ،فقــد كان صموئيــل آخــر القضــاة الذين قادوا الشــعب
يف إرسائيــل ،واختــار اللــه صموئيــل لخدمتــه حتــى قبــل والدتــه ( 1صموئيــل
 )11 :1بعــد أن صلَّــت أم صموئيــل ِمــن أجــل إنجــاب طفــل واســتجاب اللــه
لصالتهــا .ونشــأ صموئيــل وهــو يخــدم اللــه ويُســاعد الكهنــة الذيــن يهت ّمــون
بخيمــة االجتــامع* .ورسعــان مــا رأى الشــعب أ ّن اللــه اختــاره ليكــون نب ًّيــا*
ـهال أن يكــون صموئيــل قاض ًيــا يف
( 1صموئيــل  .)21-19 :3مل ي ُكــن األمــر سـ ً
ســنواته األوىل ،فقــد خــر جيــش إرسائيــل العديــد مــن املعــارك وامتــألت
أرضهــم باألعــداء ( 1صموئيــل 11-1 :4؛  ،)14 :7لكــن صموئيــل قــاد النــاس
جي ـ ًدا وســاعدهم عــى تذكُّــر اللــه م ـ ّرة أخــرى.
لكــن عندمــا شــاخ صموئيــل عـ َّـني أبنــاءه قضــاةً ،لك ـ َّن أبنــاءه مل يتَّبعــوا
ـت َقــدْ ِشـخ َ
اللــه ،لــذا قــال شــيوخ* إرسائيــل لصموئيــلُ « :هـ َو َذا أَنْـ َ
ْتَ ،وا ْب َنــاكَ
وب»
ـم يَ ِسـرَا ِف طَرِي ِقــكَ َ .فــاآلنَ ا ْج َعـ ْـل لَ َنــا َملِـكًا يَ ْقـ ِـي لَ َنــا ك ََســائِ ِر الشُّ ـ ُع ِ
لَـ ْ
( 1صموئيــل  .)5 :8مل يضــع الشــعب ثقتــه* يف اللــه حتــى يُعطيهــم قاض ًيــا
آخــر بــل أرادوا أن يلــك عليهــم ملــك ،واســتاء صموئيــل للغايــة مــن الشــعب،
وحذّرهــم مــن صعوبــة إت ّبــاع ملــك ،لكــن اللــه طلــب مــن صموئيــل أن
يســتمع إىل الشــعب وأن يعطيهــم ملـكًا ،ورسعــان مــا ســاعد اللــه صموئيــل يف
اختيــار أول ملــك إلرسائيــل ،وكان إســمه «شــاول».
فعــل شــاول أشــياء ج ّيــدة يف بدايــة ملكــه ،لكــن مل يـ ِ
ـض وقــت طويــل
حتــى بــدأ يف عــدم اإلســتامع إىل صموئيــل ،بــل ومل يـ ِ
ـض وقــت طويــل حتــى
إنــه بــدأ يف عــدم إطاعــة اللــه ( 1صموئيــل  .)14-9 :13كان شــاول مــن نوعيــة
امللــوك الذيــن أرادهــم شــعب إرسائيــل ،فقــد بنــى جيشً ــا وســاعد عــى هزيــة
أعدائهــم ،لكنــه مل ي ُكــن مــن نوعيــة امللــوك الذيــن يريدهــم ال ـ ّرب* ألنّــه مل
ِ
يطــع كلــامت اللــه (تثنيــة  ،)15 :18فقـ َّرر اللــه أن ال يكــون شــاول هــو امللــك
بعــد ذلــك ،لكــن اللــه مل يُ ِطــح بشــاول عــى الفــور مــن الحكــم ،بــل طلــب
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
ـوىل الســلطة.
شــاول قبــل أن يتـ ّ
ـى* الــذي كان ِمــن ِســبط يهــوذا* ،وكان داود
كان داود اإلبــن األصغــر ليـ ّ
جنديًّــا عظيـ ًـام حتــى عندمــا كان شــابًّا صغـ ًرا ،فقــد قتل ُجليــات بحجـ ٍر صغرٍ،
وهــذا أســعد الشــعب ج ـ ًّدا ،لكنــه أغضــب امللــك شــاول ج ـ ًّدا ،وهكــذا بــدأ
شــاول يكــره داود .وعــى مــدار ســنوات عديــدة ،كان يتو َّجــب عــى داود أن
يهــرب ِمــن شــاول الــذي حــاول أن يقتلــه عـ ّدة مـ ّرات ،لكــن اللــه حفــظ داود.
الســفر العديــد ِمــن القصــص العظيمــة عــن داود الــذي كان
يــروي هــذا ّ
ـب اللــه ويتَّــكل عليــه حتــى يف وقــت الخطــر.
رجـ ًـال شــجا ًعا ،وكان يحـ ّ
تنتهــي قصــة شــاول الحزينــة يف نهايــة هــذا الســفر ،فقــد هزمــه أعــداؤه
وانتهــى بــه الحــال إىل قتــل نفســه ،وهكــذا مــات ودفنــه الشــعب ( 1صموئيــل
 .)4 :31ورسعــان مــا أصبــح داود امللــك الجديــد .يُخرنــا ِســفر صموئيــل األ َّول
عــن قصــص ت ُظهــر أن داود كان رجـ ًـال صال ًحــا ،وعندمــا نقــرأ ســفر صموئيــل
الثــاين نــرى كيــف أصبــح داود ملـكًا عظيـ ًـام.
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البداية

السفر مبارشة بعد موت
يبدأ ّ
امللك شاول*.

السفر
ّ
أهم شخصيات ّ

داود*
أبشالوم*
يوآب*

ناثان*

همة
الم َّ
األحداث ُ

رثاء داود بعد موت شاول وابنه يوناثان ( 2صموئيل )1
أصبح داود ملكًا ( 2صموئيل )5
قطع الله وع ًدا لدواد ( 2صموئيل )7
النبي* يروي قصة لداود ( 2صموئيل )12-11
إنشاد داود ترنيمة تسبيح لله ( 2صموئيل )22
النهاية

السفر بعد تقديم داود
ينتهي ّ
ذبائحه* األخرة لله.

الفصل الخامس عشر
قصة ِ
سفر صموئيل الثاني
ّ

الســفر الثــاين لصموئيــل هــو كتــاب قصــي ،وتُخرنــا هــذه القصــص عــن
ّ
كل هــذه القصــص حقيقيــة،
ـجال لحياتــه ،وهــذا يعنــي أ ّن ّ
حيــاة داود وتُع ـ ّد سـ ً
فبعــد مــوت امللــك شــاول انقســم شــعب إرسائيــل* إىل جزأيــن ،ودعــا النــاس
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كل ِمــن
الجــزء الشــاميل «إرسائيــل» ودعــوا الجــزء الجنــويب «يهــوذا»* .وتحــا َرب ٌّ
يهــوذا وإرسائيــل حتــى يأخــذ امللــك واحــد منهــام ،وتحــيك القصــص األوىل يف هــذا
الســفر كيــف أصبــح داود ملـكًا عــى جميــع األجـزاء مــن أرض شــعب إرسائيــل.
ّ
عندمــا أصبــح داود هــو امللــك كان النــاس ســعداء ،فقــد رأوا أن داود
ملـكًا صال ًحــا ،فقــد اســتعاد مدينــة أورشــليم مــن أعدائهــم وجعلهــا مدينــة
عظيمــة ،وأحــر تابــوت العهــد* إىل هناك حتــى إنّ داود أراد بنــاء هيكل*
للــه يف أورشــليم ،لكــن اللــه أرســل النبــي ناثــان ليقــول لــداود إنــه يجــب
ـدال مــن ذلــك ســيبني أحــد أبنــاء داود بيتًــا للــه
ـكال لــه ،وبـ ً
أن ال يبنــي هيـ ً
يف أورشــليم ،وســيعطي اللــه أحــد أبنــاء داود ملكوتًــا* سيســتم ّر إىل األبــد
( 2صموئيــل .)16 ،15 :7
فعــل داود الكثــر مــن األشــياء العظيمــة وهــو ملــك ،فقــد بنــى جيشً ــا
قويًّــا وجعــل األمــة قويــة ،ويف نــوا ٍح كثــرة كان قــدو ًة للنــاس عــى كيفيــة
ات ّبــاع اللــه ،وكان كريًــا مــع عائلــة شــاول ،وقـ ّدم الشــكر للــه عــى مســاعدته
يف هزيــة أعدائــه ،وكتــب مزامــر جميلــة سـ َّبح فيهــا اللــه ،وتحـ َّدث بصلــوات
أظهــرت كيــف وضــع ثقتــه* يف اللــه.
كان داود مل ـكًا عظيـ ًـام لكنــه مل ي ُكــن مل ـكًا كامـ ًـال ،ومل ي ُكــن هــو امللــك
الــذي كان مــوىس أو األنبيــاء ينتظرونــه (راجــع تكويــن  .)10 :49تســتطيع
أن تــرى هــذا عندمــا تقــرأ األج ـزاء األخــرة مــن هــذا الســفر حيــث ُيكنــك
قـراءة العديــد مــن القصــص املحزنــة عــن داود ،فقــد أخــذ داود زوجــة رجــل
آخــر ثـ ّم قتــل هــذا الرجــل ،وكــذب يف بعــض األمــور ،كــام اتّخــذ داود بعــض
الق ـرارات بشــأن عائلتــه مل ت ُكــن ِمــن صميــم الحكمــة.
فعــل داود أشــياء كثــرة مل تُـ ِ
ـرض اللــه ،لكــن كان مــن وراء هــذه القصــص
درس ج ّيــد ،فعندمــا رأى داود أن مــا فعلــه خطــأ عــاد إىل اللــه تائ ًبــا واعــرتف
بأفعالــه الريــرة* للــه ،وقَ ِبــل عقــاب اللــه لــه ،وظـ ّـل واث ًقــا باللــه .قــال اللــه
بعــض األشــياء الصعبــة ج ـ ًّدا لــداود ( 2صموئيــل  ،)12-11 :12لكــن داود مل
يبتعــد عــن اللــه ،فقــد آمــن* أ ّن اللــه صالــح ويفــي بوعــوده.
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يف الجــزء األخــر مــن هــذا الســفر نقــرأ عــن أيــام داود األخــرة ونــرى
آخــر عبــادة* ق َّدمهــا ونقــرأ كلامتــه األخــرة .كان داود يعــاين مــن العديــد
مــن املشــاكل يف حياتــه ،وكان ال يـزال لديــه الكثــر مــن األعــداء ،فقــد ارتكــب
الكثــر مــن األخطــاء ،لكــن داود مل يفقــد رجــاءه* قــط يف اللــه ،بــل سـ َّبح اللــه
مبزامــر وأناشــيد .وإحــدى هــذه املزامــر* موجــودة يف نهايــة ِســفر صموئيــل
الثــاين ( 2صموئيــل 22؛ وراجــع مزمــور  .)18كتــب داود كلامتــه األخــرة يف
نهايــة ذلــك املزمــور ،وبهــذه الكلــامت ،ذكَّــر كيــف كان رجــاؤه أساســه عهــد
اللــه األبــدي* ( 2صموئيــل .)5 :23
أمــى داود ســنواته األخــرة يف بنــاء جيــش عظيــم ،وكان يُحيــط نفســه
بجنــو ٍد عظــامء ،لكــن آخــر مــا فعلــه داود كان أحــد أكــر األشــياء أهم ّيــة،
فقــد اشــرتى قطعــة مــن األرض حتــى يتم ّكــن مــن تقديــم ذبائــح* للــه عليهــا،
ـكال للــه.
وأصبحــت تلــك األرض هــي املــكان الــذي ســيبني فيــه ابنــه هيـ ً
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البداية

السفر
ّ
أهم شخصيات ّ

يبدأ السفر قبل موت داود*،
وتبدأ ال ِق َّصة ِمن حيث انتهى
ِسفر صموئيل الثاين.

داود* أ ُدونيا*
سليامن* رحبعام*
إيليا* يربعام*

همة
الم َّ
األحداث ُ

تنصيب داود لسليامن ملكًا ( 1ملوك )1
حكيام ( 1ملوك )3
طلب سليامن من الله أن يكون
ً
طلب سليامن من الله أن يق ّدس الهيكل* ( 1ملوك )8
انقسام اململكة ( 1ملوك )12
مواجهة إيليا لألنبياء الكذبة ( 1ملوك )18
النهاية

السفر باأليام األخرة ِمن
ينتهي ّ
ُحكم ملك س ّيئ إسمه «أخزيا».

الفصل السادس عشر
قص ُة ِ
األول
سفر الملوك
َّ
َّ

يبــدأ ِســفر امللــوك األ َّول مــن حيــث ينتهــي ســفر صموئيــل الثــاين .تــروي
قصــة األيــام األخــرة لــداود ،فقــد شــاخ داود ج ـ ًّدا وكان لديــه
بدايــة الســفر ّ
العديــد مــن األبنــاء ،وأراد اثنــان منهــم أن يلــكا بعــد أبيهــام .وكان أحــد
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أبنائــه يُدعــى «أدونيــا» الــذي ق ـ َّرر أن يجعــل نفســه مل ـكًا ،ومل يُخــر داود.
تبــع الكثــر ِمــن النــاس أدونيــا يف البدايــة ،لكــن اللــه وداود كانــت لديهــام
خطــة مختلفــة .اختــار داود ابنــه ســليامن ليكــون امللــك ( 1ملــوك .)30-29 :1
يحــيك الجــزء األ ّول ِمــن الســفر كيــف حــدث ذلــكِ ،
وســفر امللــوك األ َّول يــرد
قصــة مــا حــدث يف إرسائيــل* بعــد وفــاة داود.
عنــد بدايــة ُملــك ســليامن ات ّبــع طــرق أبيــه داود ،وطلــب مــن اللــه
الحكمــة وجعــل األ ّمــة قويــة وبنــى الهيــكل ،لذلــك كان ســليامن يبــدو
بأنّــه امللــك الــذي وعــد اللــه داود بــه ،فقــد كانــت بدايــة ســليامن ج َّيــدة،
والقصــص الــواردة يف الجــزء األ َّول ِمــن الســفر جيــدة ،والطريقــة التــي يــروي
بهــا الكاتــب ال ِق َّصــة تجعلنــا نعتقــد بــأ ّن ســليامن هــو اإلبــن الــذي وعــد اللــه
بــه .ورأى ســليامن نفســه بهــذه الطريقــة ( 1ملــوك  .)5-4 :5طلــب اللــه مــن
ســليامن بنــاء هيــكل ،وأخــر اللــه ســليامن كيــف يجــب أن يســلك يف حياتــه.
ْــت بَانِيــ ِه ،إِنْ َســلَك َْت ِف َف َرائِ ِ
«هــ َذا الْ َب ْي ُ
ــت الَّــ ِذي أَن َ
ــي
لســل ِ
ْــت أَ ْحكَا ِمــي َو َح ِفظْ َ
َو َع ِمل َ
ُوك ِب َهــا،
ــت ك َُّل َو َصايَ َ
ــاي لِ ُّ
ـت ِب ـ ِه إِ َل َدا ُو َد أَبِيــكَ ،
ـم َم َعــكَ كَاَ ِمــي الَّ ـ ِذي تَكَلَّ ْمـ ُ
َف ـإِ ِّين أُ ِقيـ ُ
َوأَ ْسـكُ ُن ِف َو َسـ ِ
سائِيـ َـل»
سائِيـ َـلَ ،والَ أَتْـ ُركُ شَ ـ ْعبِي إِ ْ َ
ـط َب ِنــي إِ ْ َ
( 1ملــوك .)13-12 :6
لكــن رسعــان مــا نــرى أ ّن ســليامن مل يفعــل هــذه األمــور ،ففــي عــدة
قصتــه مل يســلك ســليامن يف حياتــه بالطريقــة التــي أوصــاه اللــه بهــا،
مـ ّرات يف ّ
ومل يجعــل النــاس يتّبعــون وصايــا اللــه وتــرك النــاس يكــرون وصايــا اللــه.
يف نــوا ٍح كثــرة ،كان ســليامن ملـكًا ماهـ ًرا ،فقــد كان حكيـ ًـام وكريًــا ولديــه
جيــش قــوي ،لكنــه مل يتَّبــع طــرق اللــه ،ورسعــان مــا أصبــح النــاس غــر راضــني.
لذلــك ،عندمــا مــات ســليامن انقســمت مملكتــه* .ومل ي ُكــن ابنــه حكيـ ًـام مثلــه
واتّخــذ قـرارات وخيــارات حمقــاء لذلــك انفصــل الشــعب الــذي يف الشــامل عن
الخاصــة واختــاروا ملكهــم وانرصفــوا عنــه ومل يتّبعوا
مملكتــه ،وبــدأوا مملكتهــم ّ
أي ملــك مــن نســل داود ،كــام احتفظــت اململكــة يف الشــامل بإســم «إرسائيــل»
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واختــاروا يربعــام ليكــون ملكهــم ،وأخــذت اململكــة التــي يف الجنــوب إســم
«يهــوذا»* واختــاروا رحبعــام ليكــون ملكهــم ( 1ملــوك  ،)20-19 :12وجــاء
العديــد مــن امللــوك اآلخريــن بعــد هــؤالء امللــوك ،لكــن مل ي ُكــن أي ِمــن ملــوك
الشــامل ِمــن نســل داود.
أي ِمــن
يــروي باقــي الســفر قصــص ملــوك إرسائيــل ويهــوذا ،فلــم يتَّبــع ٌّ
ملــوك إرسائيــل اللــه ،بــل قــادوا النــاس إىل اتّبــاع اآللهــة الباطلــة وارتــكاب
أشــياء رشيــرة* كثــرة ،ومل ي ُكــن اللــه راض ًيــا عنهــم ،لكــن اللــه أراد أن يعــود
ـاال يدعــون األنبياء للتحـ ُّدث إىل امللــوك األرشار.
الشــعب إليــه ،لذلــك أرســل رجـ ً
وكان إيليــا النبــي األســايس يف هــذه القصــص .كان شــجا ًعا ج ـ ًّدا وتكلَّــم عــن
اللــه بســلطانٍ حتــى إن اللــه أعطــى إيليــا قــوة للقيــام مبعج ـزات* ( 1ملــوك
 ،)40-20 :18لكــن النــاس مل يعــودوا إىل اللــه ،والعديــد ِمــن القصــص يف ســفر
امللــوك األول تحــيك كيــف تحـ َّدث إيليــا عــن اللــه.
أي ِمــن امللــوك الذيــن نقــرأ عنهــم يف
الســفر ،نعلــم أنّــه مل ي ُكــن ّ
بنهايــة ّ
الســفر هــو امللــك الــذي وعــد اللــه بــه داود ( 1ملــوك .)40-20 :18
هــذا ّ
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البداية

السفر ِمن حيث ينتهي
يبدأ ّ
ِسفر امللوك األ َّول.

السفر
ّ
أهم شخصيات ّ

إيزابل*
أليشع*
َحزقيا*
نُعامن*
نبوخذنرص* يُوش ّيا*

همة
الم َّ
األحداث ُ

الله يصعد إيليا إىل السامء ( 2ملوك )14-1 :2
معجزة أليشع ،تكاثر الزيت يف بيت أرملة ( 2ملوك )7-1 :4
أليشع يشفي جنديًّا مريضً ا ( 2ملوك )14-1 :5
يوشيا ير َّمم الهيكل* ( 2ملوك )10-1 :22
ملك رشير يحرق مدينة أورشليم ( 2ملوك )12-1 :25
النهاية

بقصة ذهاب
السفر َّ
ينتهي ّ
الشعب إىل السبي* بعد أن أزال
الله الشعب ِمن األرض.
الفصل الساصص عشر
قص ُة ِ
سفر الملوك الثاني
َّ

كان ِسـ ْف َرا امللــوك األ َّول والثــاين ســف ًرا واحـ ًدا ،وهــذا هــو الســبب وراء أن
الســفر
ِســفر امللــوك الثــاين يبــدأ مــن حيــث انتهــى ســفر امللــوك األ ّول .يــروي ّ
قصــة اللــه وشــعبه خــالل بعــض األيــام الحالكــة الظــالم حيــث جــاء ملــوك
َّ
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وأنبيــاء* جــدد يف إرسائيــل* ويهــوذا* ،لكــن ال ِق َّصــة األكــر تــدور حــول اللــه
قصــة حيــاة شــعبه.
دامئًــا ،فاللــه يُواصــل عملــه يف ّ
يف كثــرٍ مــن األحيــان مل ِ
يطــع شــعب إرسائيــل ويهــوذا اللــه .فأحيانًــا،
كانــوا يتذكّــرون اللــه ويتح َّولــون عــن طرقهــم الرديئــة ،لكــن معظــم ســفر
قصصــا عــن طــرق كثــرة نــي فيهــا الشــعب اللــه .كان
امللــوك الثــاين يــروي ً
اللــه طويــل األنــاة مــع شــعبه ،فقــد أرســل إليهــم أنبيــاء لتحذيرهــم وأخــروا
الشــعب أن يعــود إىل اللــه ،لكــن الشــعب مل يســتمع إليهــم.
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،
فأســا مــن حديــد تطفــو فــوق ســطح املــاء ،بــل أعــاد طفـ ًـال ميتًــا
وجعــل ً
للحيــاة مــرة أخــرى ،وصنــع الكثــر مــن املعج ـزات* األخــرى .تح ـ ّدث أليشــع
للشــعب عــن اللــه وطالــب امللــوك أن يتّبعــوا اللــه وحذَّرهــم مــن ارتــكاب
الــر* .ودعــا النــاس ليتح َّولــوا عــن طرقهــم الرديئــة ،وأخرهــم أن يطيعــوا
اللــه مــرة أخــرى ،لكنهــم واصلــوا عــدم اإلســتامع إليــه.
بنــى ملــوك إرسائيــل العديــد مــن املذابــح آللهــة باطلــة ،ومل يعبــدوا*
اإللــه الحقيقــي ورفضــوا العبــادة يف هيــكل أورشــليم ،ومل يفعلــوا مــا أمرهــم
اللــه بفعلــه (تثنيــة  ،)12ومل يســتمعوا إىل كالم األنبيــاء ،لــذا أرســل اللــه جيشً ــا
مــن آشــور* ملعاقبتهــم ،وهكــذا حــارص جيــش آشــور مدينــة الســامرة* ودخــل
جيشــهم إىل األرض وهاجمــوا املــدن وســبوا شــعب اللــه ،وبــدأ هــذا يف الوقــت
الــذي يســ ّميه الكتــاب امل ُقــ َّدس «الســبي*» .يف الســبي يُؤخــذ النــاس مــن
أرضهــم ويُجــرون عــى العيــش بعيـ ًدا عــن أرضهــم.
قصصــا عــن ملــوك يهــوذا،
مــا تبقّــى مــن ســفر امللــوك الثــاين يــروي ً
وهــؤالء امللــوك كانــوا جميعهــم مــن نســل داود* .قــام البعــض منهــم بأمــور
جيــدة .ســاعد حزقيــا ( 2ملــوك  )20-18الشــعب عــى أن يتّبعــوا اللــه مــرة
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أخــرى ،وقــام يوشــيا ( 2ملــوك  )23-22بفعــل املثــل ،لكــن هــذا مل يـ ُدم طويـ ًـال،
فمعظــم امللــوك مل يكونــوا صالحــني ،لذلــك بعــد ســنوات عديــدة أرســل اللــه
جيشً ــا آخــر ،وهــذه املــرة جــاء جيــش مــن بابــل* وش ـ ّن حربًــا عــى يهــوذا،
وقــام الجيــش ( 2ملــوك  )1 :24بحــرق مدينــة أورشــليم ث ـ ّم ســبوا الشــعب
بعي ـ ًدا عــن وطنهــم وأرضهــم.
كل هــذا حــدث لشــعب يهــوذا ألنّهــم مل يطيعــوا كلمــة اللــه ،وأخرهــم
األنبيــاء أن هــذا ســيحدث لهــم ،فاللــه يحفــظ وعــوده دو ًمــا ،وهــذا هــو أحــد
أهــم الــدروس التــي ُيكــن تعلُّمهــا يف هــذا الســفر.
لكــن ،بعــد هــذه القصــص املحزنــة عــن هــؤالء امللــوك ينتهــي الســفر
بكلمــة «رجــاء»* ( 2صموئيــل  .)16 :7كان أحــد امللــوك ِمــن نســل داود عــى
قيــد الحيــاة ،وكان ملــك بابــل كر ًيــا معــه ( 2ملــوك  ،)28 :25فقــد كان اللــه
ال ي ـزال قــاد ًرا عــى الوفــاء بوعــده لــداود ،فــال ي ـزال يوجــد رجــاء.
الســفر العديــد ِمــن القصــص الحزينــة عــن ملــوك ســيئني
يــرد هــذا ّ
ينــس وعــوده ولــن يهجــر شــعبه أبــ ًدا (راجــع
وأُنــاس أرشار ،لكــن اللــه مل َ
خــروج .)6 :34
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البداية

السفر
ّ
أهم شخصيات ّ

السفر بسلسلة نسب
يبدأ هذا ّ
داود* وبني يعقوب*

شاول*
ُع ّزا*
سليامن*

داود*

همة
الم َّ
األحداث ُ

داود وأعظم جنوده ( 1أخبار األيام )25-10 :11
ُع ّزا ُيسك بتابوت* العهد ( 1أخبار األيام )14-9 :13
الله يقطع وع ًدا لداود ( 1أخبار األيام )15-1 :17
العمالق ذو الستة أصابع يُحارب شعب إرسائيل* ( 1أخبار األيام )8-4 :20
صل ِمن أجل الشعب ( 1أخبار األيام )19-1 :29
داود يُ ِّ
النهاية

السفر بقصة موت داود.
ينتهي ّ

الفصل الثامن عشر
قص ُة ِ
األول
سفر أخبار األيام
َّ
َّ

الســفر أل َّن
ســرتى العديــد ِمــن القصــص التــي رأيتهــا ِمــن قبــل يف هــذا ّ
ِســف َري أخبــار األيــام يُشــبهان إىل حــد كبــر ِســف َري امللــوك ،ويتح ـ َّدث هــذا
الســفر عــن شــعب إرسائيــل* ،متا ًمــا مثلــام يفعــل ِســفرا صموئيــل ِ
وســفرا
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كل مــن ســف َري
امللــوك ،لك ّنــه يــروي القصــص بطريقــة مختلفــة ،ويــروي ّ
امللــوك مــا حــدث للشــعب ،أ َّمــا ســفرا أخبــار األيــام ف ُيخرانــا ســبب حــدوث
هــذه األمــور.
ـر تلــك
يُعلِّــم هــذا الســفر الشــعب ً
دروســا موجــودة يف القصــص ويفـ ّ
القصــص ،ويُعلِّــم النــاس أمــو ًرا عــن اللــه ،لهــذا الســبب يعتقــد البعــض بــأن
قصــة إرسائيــل الكــرى.
نب ًّيــا* مــا كتبــه ليذكّــر النــاس كيــف كان اللــه يعمــل يف ّ
واحــ ٌد ِمــن األمــور األوىل التــي ســرتاها يف هــذا الســفر هــي األســامء
الكثــرة والقوائــم العديــدة لهــذه األســامء ،وتعــ ّد هــذه القوائــم ســجالت
ُمه َّمــة كان الشــعب بحاجـ ٍة إىل تذكُّــر هــذه األســامء و ِمــن أيــن جــاءت ،وهــذا
الســفر ،فهــذه القصــص
هــو الســبب يف وجــود الكثــر مــن األســامء يف هــذا ّ
تــدور حــول أنـ ٍ
ـاس حقيقيــني.
مــا تب ّقــى مــن ِســفر أخبــار األيــام األ َّول يــدور حــول شــخصية داود ،وبعــض
القصــص هــي ذاتهــا الــواردة يف ســف َري امللــوك وســف َري صموئيــل ،لكــن الســفر ال
يــروي كل قصــص داود مــرة أخــرى ،وبعــض هــذه القصــص جديــدة تتحـ ّدث عن
داود والوعــود التــي ق ّدمهــا اللــه لــه .وتتح ـ َّدث القصــص التــي يف ســفر أخبــار
األيــام األ َّول عــن كيــف كان داود جــز ًءا مــن خطــة اللــه األكــر ،لهــذا الســبب
يبــدأ الســفر بالرجــل األول آدم* .تذكَّــر الوعــد الــذي قطعــه اللــه آلدم وحــواء*
فقــد وعــد اللــه بــأ ّن أحــد أبنائهــام سيســحق رأس الحيــة (تكويــن  ،)15 :3وكان
داود أحــد أبنــاء آدم وسـ ُيصبح داود جــز ًءا مــن خطــة اللــه للوفــاء بهــذا الوعــد.
تبــدأ قصــة داود بقصــة شــاول الــذي كان هــو امللــك قبــل تنصيــب داود
مل ـكًا ،ومل ي ُكــن شــاول َملِ ـكًا صال ًحــا ومل يســتمع إىل اللــه ،لكــن داود وضــع
اللــه نُصــب عينيــه وأراد ِمــن جميــع شــعب إرسائيــل أن يكرمــوا اللــه ،لذلــك
كان أ َّول مــا فعلــه هــو الذهــاب الســتعادة تابــوت العهــد مــن بــني أيــدي
أعــداء إرسائيــل.
قبــل ســنوات ،قــام أعــداء إرسائيــل برقــة تابــوت عهــد اللــه ،ويُخرنــا
هــذا الســفر كيــف اســتعاده داود ،فقــد أراد داود ِمــن الشــعب أن يتذكَّــر
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اللــه ،لهــذا الســبب كان تابــوت العهــد مهـ ًّـام لــه وكان عالمــة عــى وجــود اللــه
معهــم ،وأراد داود أن يتذكَّــر النــاس َمــن هــم وأنَّهــم شــعب اللــه ،لكــن داود
مخلصــا للــه ،لــذا
مخلصــا للــه إذا مل ي ُكــن امللــك
عــرف أن الشــعب لــن يكــون
ً
ً
فعــل أشــياء كثــرة حتــى يُوضِّ ــح للنــاس كيــف يتَّبعــون اللــه ،فالعديــد مــن
وكل
الســفر والكهنــة* والهيــكل*ّ .
القصــص تــدور حــول تابــوت العهــد يف هــذا ّ
ـب للــه ،وهــذا ال ـ ّدرس
هــذه القصــص ت ُســاعدنا عــى رؤيــة داود كرجــلٍ ُمحـ ٍّ
ِمــن املهـ ّم جـ ًّدا تعلُّمــه يف ســف َري أخبــار األيــام.
هــل تتذكَّــر الوعــد الــذي قطعــه اللــه مــع داود؟ فقــد وعــده بــأن يجعــل
أحــد أبنائــه َملِـكًا ،وكان هــذا امللــك ســيحكم عــى كل البــر يف يــوم مــن األيام
ويحكــم بيــت اللــه وملكوتــه* ســيدوم إىل األبــد ،وقــد أدرج صموئيــل* هــذا
الوعــد يف ســف َريْه ،ونجــد هــذا الوعــد أيضً ــا هنــا يف ســفر أخبــار األيــام األ َّول.
حينــام يقــول اللــه« :بيتــي» ،فهــذه طريقــة أخــرى لقــول« :هيــكل»،
فهــذا امللــك املوعــود بــه ســيهتم بامللكــوت وســيهتم بالهيــكل أيضً ــا .رمبــا
كل ِمــن ِســف َري أخبــار األيــام الكثــر ِمــن القصــص عــن
لهــذا الســبب يــروي ّ
الهيــكل والكهنــة .كان داود َملِــكًا لــه قلــب كاهــن ،واهتــم داود بتابــوت
العهــد والهيــكل ،وأوضــح باملثــال الــذي ق َّدمــه كيــف يكــن أن يبــدو امللــك
املوعــود بــه.
ــن داود الهيــكل ومل يســمح لــه اللــه ببنائــه ،لكــن داود وضــع كل
مل يَ ْ ِ
الخطــط لذلــك ،وجمــع املــال لبنــاء ذلــك وجمــع الخشــب والحجــارة واختــار
وأناســا لحراســة األبــواب واختــار ال َّنحاتــني والب َّنائــني،
الكهنــة واختــار املرمنّ ــني ً
وكل مــا كان عــى ابنــه فعلــه بعــد ذلــك هــو تتميــم البنــاء.
ّ
هــذا الســفر يُعلِّــم أشــياء كثــرة ،فقــد كان شــعب إرسائيــل هــو شــعب
اللــه ،وكان داود َملِـكًا صال ًحــا فقــد تبــع اللــه وأكرمــه .لــذا ،جعــل اللــه شــعب
إرسائيــل أمــة عظيمــة وهــزم أعداءهــم وأعطاهــم ســال ًما* عندمــا تبعــوه.
الســفر التــايل يُوضّ ــح مــا حــدث عندمــا نســوا تلــك األمــور.
ّ
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البداية

بقصة األيام األوىل
السفر َّ
يبدأ ِّ
من ُملك* سليامن*.

السفر
ّ
أهم شخصيات ّ

سليامن*
حزقيا*
يوشيا*

همة
الم َّ
األحداث ُ

بناء سليامن للهيكل ( 2أخبار األيام )5
حديث سليامن مع الله وحديث الله مع سليامن ( 2أخبار األيام )7-6
زيارة ملكة سبأ* لسليامن ( 2أخبار األيام )9
ملكان صالحان للشعب ( 2أخبار األيام )34 ،29
هزية يهوذا* عى أيدي جيش بابل ( 2أخبار األيام )36
النهاية

السفر بسقوط يهوذا مع
ينتهي ِّ
كلامت أخرة فيها رجاء*.

الفصل التاسص عشر
قص ُة ِ
سفر أخبار األيام الثاني
َّ

الســفر عندمــا
يحــيك الســفر الثــاين مــن أخبــار األيــام بقيــة ّ
القصــة ،ويبــدأ ّ
كان ســليامن ال يـزال عــى عــرش مملكــة إرسائيــل* .كان ســليامن يهتـ ّم بأمــر
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الســفر كيــف بنــى ســليامن
هيــكل اللــه مثلــام فعــل أبــوه داود ،ويــروي هــذا ّ
ذلــك الهيــكل وكيــف أراد أن يكــون الهيــكل جميـ ًـال.
عندمــا انتهــى مــن بنــاء الهيــكل ،دعــا ســليامن الشــعب ليجتمعوا م ًعــا ،فقد
أراد أن يشــكر اللــه ،لذلــك دعاهــم إىل وقــت خــاص للعبــادة* ،وق ـ َّدم النــاس
ـح كثــرة* وسـبّحوا* اللــه وبــارك اللــه ســليامن يف نــوا ٍح كثــرة مــن
حينــذاك ذبائـ َ
حياتــه ،فقــد جعلــه حكيـ ًـام جــدا ووعــده بــأن يُبــارك مملكــة إرسائيــل.
الناس الل َه ،وهكذا بارك الله الشعب.
وقد تبع ُ
هــل تتذكَّــر الوعــد الــذي قطعــه اللــه لــداود*؟ هــل تعتقــد بــأ ّن ســليامن
هــو اإلبــن الــذي وعــد بــه اللــه أن يُعطيــه لــداود؟ فقــد كان َملِ ـكًا عظيـ ًـام
وحكيـ ًـام وجعــل األمــة قويَّــة ،وقــد ســمعت األمــم عــن ســليامن ،وجــاء أنــاس
ِمــن أمــم بعيــدة لإلســتامع إليــه ( 2أخبــار األيــام  ،)8-5 :9وأعطــى اللــه
إرسائيــل مل ـكًا عظيـ ًـام وكان اللــه معــه.
لكــن رسعــان مــا نَـ ِ
ـي ســليامن اللــه ووعــوده ،لذلــك بــدأ يف فعــل أشــياء
كثــرة رشيــرة ،وجعــل النــاس يدفعــون رضائــب باهظــة ،ودخــل يف عالقــات
صداقــة مــع أعــداء اللــه ،وتــز َّوج زوجــات أجنبيــات ،وتــرك زوجاتــه تتَّبــع آلهــة
باطلــة ،وكنــز ثــروات أكــر مــام يحتــاج.
مل ي ُكــن اللــه راضيًــا عــن ســليامن ،فقــد فعــل ســليامن األمــور نفســها التــي
أخــره اللــه أن ال يفعلهــا .بعــد مــوت ســليامن صــار رحبعــام* ابــن ســليامن
هــو امللــك بعــده ،لكنــه رسعــان مــا واجــه مشــكلة كبــرة ،فقــد كان هنــاك
حاكـ ًـام قويًّــا آخــر يُد َعــى «يربعــام» ال يريــده أن يكــون َملِ ـكًا ،لــذا حــارب
وســ ّميت
يربعــام ابــن ســليامن وأخــذ منــه األســباط* الذيــن يف الشــامل ُ
باململكــة الشــاملية وتعــرف أيضً ــا بإســم «إرسائيــل» ،يف حــني ُسـ ِّميت اململكــة
الجنوبيــة بإســم «يهــوذا»ُ .يكننــا ق ـراءة العديــد ِمــن القصــص عــن األســباط
العــر الشــاملية يف ســفر امللــوك الثــاين ،لكــن ســفر األخبــار الثــاين ال يُخرنــا
بالكثــر مــن هــذه القصــص وال يــروي لنــا ســوى القصــص التــي حدثــت يف
قصصــا عــن اململكــة التــي حكــم فيهــا أبنــاء داود .تبــع
يهــوذا ،ويــروي الســفر ً
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العديــد مــن امللــوك رحبعــام ،وبعــض هــؤالء امللــوك كانــوا صالحــني وتبعــوا
اللــه ،لكــن هــذه األوقــات مل تـ ُدم طويـ ًـال ،فمعظم هــؤالء امللــوك كانــوا أرشا ًرا*
ومل يطيعــوا رشائــع اللــه وبعضهــم ات َّبــع آلهــة باطلــة ،وكان الكثــر مــن هــؤالء
امللــوك قســا ًة عــى الشــعب أل ّن اللــه مل ي ُكــن راض ًيــا 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 يـزال بعيـ ًدا 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
بابــل وأجــروه عــى العيــش هنــاك ،ويُخرنــا الســفر أ ّن هــذه األشــياء قــد
حدثــت أل ّن اللــه كان يعاقــب يهــوذا.
أرســل اللــه أنبيــاءه* لتحذيــر الشــعب حتــى يعبــدوه مــرة أخــرى ،وقــال
األنبيــاء إنــه إذا عــاد الشــعب إىل اللــه فــإ ّن اللــه سـيُباركهم مــرة أخــرى ،وهــذا
مــا وعــد اللــه ســليامن بــه.
«إِنْ أَ ْغلَق ُ
َــم َيكُــ ْن َمطَــ ٌرَ ،وإِنْ أَ َمــ ْر ُت الْ َجــ َرا َد
ــم َء َول ْ
الس َ
ْــت َّ
أَنْ َيـأْك َُل األَ ْر َضَ ،وإِنْ أَ ْر َسـل ُْت َو َبـأً َعـ َـى شَ ـ ْعبِيَ ،فـإِ َذا تَ َواضَ ـ َـع
ـم َو َصلَّ ـ ْوا َوطَلَ ُبــوا َو ْج ِهــي،
ـي ْاس ـ ِمي َعلَ ْي ِهـ ْ
شَ ـ ْعبِي الَّ ِذي ـ َن ُد ِعـ َ
ــم ِء
َو َر َج ُعــوا َعــ ْن طُ ُر ِقه ِ
الس َ
ِــم ال َّر ِديــ ِة َفإِنَّ ِنــي أَ ْســ َم ُع ِمــ َن َّ
ــم» ( 2أخبــار األيــام .)14-13 :7
ــم َوأُ ْبــ ِر ُئ أَ ْرضَ ُه ْ
َوأَ ْغ ِفــ ُر خ َِط َّي َت ُه ْ
لكــن النــاس مل يســتمعوا إىل األنبيــاء ،لذلــك أرســل اللــه عــد ًّوا ملعاقبتهــم،
ويذكُــر ِســفر أخبــار األيــام الثــاين هــذا األمــر بهــذه الطريقــة:
« َفكَانُــوا يَ ْهــ َزأُونَ ِب ُر ُســلِ اللــ ِهَ ،و َر َذلُــوا كَاَ َمــهُ َوتَ َها َونُــوا
ـم َيكُـ ْن
ـب الـ َّر ِّب َعـ َـى شَ ـ ْع ِب ِه َح َّتــى لَـ ْ
ِبأَنْ ِب َيائِـ ِه َح َّتــى ثَــا َر غَضَ ـ ُ
ِشــفَا ٌء» ( 2أخبــار األيــام الثــاين .)16 :36
لكــن مــاذا عــن وعــد اللــه إلبراهيــم؟ متــى سـيُصبحون أ ّمـ ًة عظيمـ ًة مــرة
أخــرى؟ مــاذا عــن وعــد اللــه إىل داود؟ متــى ســيحكم أحــد أبنائــه كل األمــم؟
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ــل عــد ٌّو جديــ ٌد إىل
قربــت نهايــة ســفر أخبــار األيــام الثــاين ،وكان َد َخ َ
القصــة ،وهــذا الجيــش الجديــد كان ِمــن بــالد فــارس* ،فقــد حاربــوا جيــش
بابــل وانتــرصوا .واآلن ،حكمــت بــالد فــارس يهــوذا لكــن هــذا مل ي ُكــن شــيئًا
ســيئًا .يف الواقــع ،أعطــى هــذا بعــض الرجــاء* لشــعب يهــوذا.
ســمع َملِــك فــارس الجديــد عــن إلــه يهــوذا ،لذلــك أخــر الشــعب أنّــه
ُيكنهــم العــودة إىل مدينــة أورشــليم وبنــاء هيكلهــم م ـ ّرة أخــرى ،وتُســاعدنا
الســفر عــى فَ ْهــم الســفر الــذي يليــه وهــو ِســفر َعــزرا .ومــن
نهايــة هــذا ّ
الجديــر بالذِّكــر أ ّن ِســف َري أخبــار األيــام األول والثــاين كُتبــا بعــد فــرتة طويلــة
ِمــن ســقوط بيــت داود ،لكــن َمــن يقــرأ ال ِق َّصــة ســيعلم كيــف عاقــب اللــه
يهــوذا وســيعلم أيضً ــا أ َّن اللــه مل يتخـ َّـل عنهــم ،فقــد أعادهــم إىل األرض ألنَّــه
إلــه يحفــظ وعــوده وأمــني* وعــادل ومل يتخـ َّـل عــن شــعبه.
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البداية

السفر ِمن حيث ينتهي
يبدأ ّ
ِسفر أخبار األيام الثاين ،فقد
سمح َملِك فارس* لشعب
يهوذا* بالعودة إىل أرضهم.

السفر
ّ
أهم شخصيات ّ

كورش*
َعزرا*
زربابل*

همة
الم َّ
األحداث ُ

عودة الشعب إىل األرض (عزرا )5-1 :1
بَدء الشعب يف إعادة بناء الهيكل* (عزرا )13-8 :3
اإلنتهاء ِمن إعادة بناء الهيكل (عزرا )18-13 :6
صالة َعزرا ( َعزرا )15-1 :9
توبة الشعب* ( َعزرا )17 :7 :10
النهاية

السفر بعد أن أعاد
ينتهي ّ
الشعب بناء الهيكل وأطاعوا
رشيعة الله م َّرة أخرى.
الفصل العشرون
قص ُة ِ
سفر َعزرا
َّ

يبــدأ ِســفر َعــزرا بكلــامت َملِــك فــارس الــذي ســمح ألهــل يهــوذا بالعــودة
إىل وطنهــم وأرضهــم ،وكان هــذا بالضبــط مــا تن َّبــأ بــه النبــي* إرميــا* (إرميــا
 ،)10-8 :25فقــد قــال إ ّن بابــل* ستســبي يهــوذا* وســيتو َّجب عليهــم العيــش
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هنــاك ملــدة  70عا ًمــا ،ث ـ ّم يرجعــون إىل أرضهــم مــرة أخــرى ،ويــروي ِســفر
قصــة عودتهــم.
عــزرا َّ
أخــر كــورش الشــعب أنّهــم يســتطيعون العــودة إىل األرض ،لــذا قادهــم
رجــل يُدعــى «زربابــل» وكاهــن* يُد َعــى «يشــوع» ،وكانــت املجموعــة األوىل
الســفر يُذكّرنــا أ ّن كــورش والشــعب مل
مــن ســبطَي يهــوذا وبنيامــني* ،لكــن ّ
يفعــال وحدهــام ذلــك ،بــل كان اللــه وراء حــدوث كل ذلــك .يقــول الكتــاب:
وح» كــورش ملــك فــارس حتــى يســمح إىل اليهــود* بالعــودة
«نَ َّبــهَ ال ـ َّر ُّب ُر َ
وح» الشــعب حتــى يســعوا إىل مغــادرة بابــل
إىل أرضهــم ،كــام «نَ َّبــهَ ال ـ َّر ُّب ُر َ
والعــودة إىل األرض (عــزرا  ،)5-1 :1ورسد عــزرا ال ِق َّصــة بهــذا الشــكل حتــى
يتذكَّــر النــاس أ َّن اللــه هــو األقــوى الــذي بيــده زمــام األمــور.
عندمــا وصلــوا إىل األرض كانــت ُمه ّمتهــم األوىل هــي ترميــم الهيــكل .تذكَّر
أ ّن الهيــكل كان مركــز العبــادة* لشــعب يهــوذا ،لذلــك عندمــا وضــع الشــعب
أســس املبنــى كانــوا ســعداء للغايــة ،وتوقّفــوا عــن البنــاء ليشــكروا اللــه عــى
صنيعــه معهــم (عــزرا  ،)13-10 :3لكــن مل ي ُكــن الجميــع ســعداء ،فقــد بــى
البعــض وشــعروا بالحــزن أل ّن هــذا الهيــكل مل ي ُكــن بنفــس جــودة الهيــكل
الــذي بنــاه ســليامن* ،وكان النــاس ســعداء ألن اللــه كان يُســاعدهم لكنهــم
كانــوا يرغبــون يف املزيــد.
بنــاء الهيــكل مل ي ُكــن باألمــر الســهل ،فقــد حــاول البعــض منعهــم مــن
البنــاء وحــاول البعــض اآلخــر إرهابهــم ،لــذا توقّفــوا عــن البنــاء لفــرتة قصــرة.
وبعــد ذلــك ،تـ ّم تنصيــب ملــك جديــد عــى بــالد فــارس ،وســمع عــن مشــكلة
مدينــة أورشــليم* ،لــذا قــ ّرر أن يبــدأ العمــل مــن جديــد ،فأرســل املــال
واإلمــدادات إىل مدينــة أورشــليم ملســاعدتهم ،وبعــد ذلــك انتهــى النــاس مــن
بنــاء الهيــكل* (عــزرا .)18-15 :6
ورسعــان مــا بــدأ الكهنــة الجــدد يف العمــل هنــاك ،فاعتنــوا باملذبــح*
وســاعدوا الشــعب عــى عبــادة اللــه ،وتذكّــر الشــعب كيــف أن اللــه أخرجهــم
مــن مــرص* منــذ زمــن طويــل ،لذلــك أكلــوا الفصــح م ًعــا ،وكان هــذا وقــت
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فــرح عظيــم للشــعب ،لكــن الشــعب مل يتّبعــوا كل مــا أوصاهــم بــه مــوىس*.
قصــة كاهــن يُدعــى « َعــزرا» كان مــن
الســفر ّ
يــروي الجــزء األخــر مــن ّ
نســل هــارون* ،وكان يعــرف رشائــع مــوىس فعلَّمهــا للشــعب ،وعندمــا عــاد
إىل يهــوذا دعاهــم لإلبتعــاد عــن طرقهــم الرديئــة والعــودة إىل اللــه ،لكــن مل
ي ُكــن هــذا باألمــر الســهل ،فقــد بنــى الشــعب الهيــكل بأيديهــم ،لكــن قلوبهــم
كانــت ال ت ـزال بعيــدة عــن اللــه.
وعندمــا عــاد الشــعب إىل الهيــكل تذكَّــروا مــا قالــه مــوىس لهــم و َعلِمــوا
أنّهــم ال يتَّبعــون الرائــع التــي أعطاهــم إيَّاهــا مــوىس .جــاء قــادة الشــعب إىل
عــزرا لإلعـرتاف* مبــا كانــوا يفعلونــه ،أقـ ّروا أ ّن اللــه يكــره الطّــرق الرديئــة التــي
كانــت تســلك بهــا األمــم املحيطــة بهــم ،وأنّهــم كانــوا يســلكون مبثــل هــذه
الطّــرق الرديئــة بعــد أن تز َّوجــوا زوجــات ِمــن تلــك األمــم ،ومل تتبــع هــذه
الزوجــات اللــه بــل تبعــن آلهــة باطلــة.
كان قــادة الشــعب حــزاىن جــ ًّدا بعــد أن علمــوا أنّهــم كانــوا يرتكبــون
الخطايــا ،كــام كان الكهنــة يرتكبــون هــذه الخطايــا أيضً ــا.
عندمــا ســمع عــزرا ذلــك ،مـ َّزق ثيابــه وســقط راك ًعــا عــى ركبتَ ْيــه ورفــع
يديــه إىل اللــه وصـ َّـى.
يف ما يل جزء ِمن صالة عزرا (عزرا :)15-6 :9
« َو ُقل ُ
َــع يَــا
ــم ،إِ ِّين أَ ْخ َج ُ
ْــت« :اللّ ُه َّ
ــل َوأَخْــ َزى ِمــ ْن أَنْ أَ ْرف َ
ـر ْت َف ـ ْو َق ُرؤ ِ
ُوس ـ َنا،
إِل ِهــي َو ْج ِهــي نَ ْح ـ َوكَ  ،ألَنَّ ُذنُو َب َنــا َقــدْ كَـ ُ َ
َوآثَا َم َنــا* تَ َعاظَ َم ْ
ــام آ َبائِ َنــا نَ ْحــ ُن
ــمء*ُ .م ْنــ ُذ أَ َّي ِ
الس َ
ــت إِ َل َّ
يــم إِ َل هــ َذا الْ َيــ ْو ِمَ .وألَ ْجــلِ ُذنُو ِب َنــا َقــدْ ُد ِف ْع َنــا
ــم َع ِظ ٍ
ِف إِثْ ٍ
نَ ْحـ ُن َو ُملُوكُ َنــا َوكَ َه َن ُت َنــا لِ َيـ ِد ُملُـ ِ
لسـ ْي ِ
السـ ْب ِي
ف َو َّ
ـوك األَ َر ِاض لِ َّ
ـت
ـب َو ِخـ ْز ِي الْ ُو ُجــو ِه كَهـ َذا الْ َيـ ْو ِمَ .واآلنَ كَلُ َح ْيظَـ ٍة كَانَـ ْ
َوال َّن ْهـ ِ
ـي لَ َنــا نَ َجــا ًة َو ُي ْع ِط َي َنــا َوتَــدً ا
َرأْ َفـ ٌة ِمـ ْن لَــدُ نِ الـ َّر ِّب* إِل ِه َنــا لِ ُي ْب ِقـ َ
ِف َم ـكَانِ ُقدْ ِس ـ ِه ،لِ ُي ِن ـرَ إِل ُه َنــا أَ ْع ُي َن َنــا َويُ ْع ِط َي َنــا َح َيــا ًة َقلِيلَ ـ ًة
َــم يَ ْ ُتكْ َنــا
ِف ُع ُبو ِديَّ ِت َنــا .أَنَّ َنــا َعبِيــدٌ نَ ْحــ ُنَ ،و ِف ُع ُبو ِديَّ ِت َنــا ل ْ
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ـط َعلَ ْي َنــا َر ْح َم ـ ًة أَ َمــا َم ُملُـ ِ
إِل ُه َنــا بَـ ْـل بَ َسـ َ
ـوك َفــار َِس ،لِ ُي ْع ِط َي َنــا
َح َيــا ًة لِ َ ْن َفـ َـع بَ ْيـ َ
ـم َخ َرائِ َبــهُ َ ،ولْ ُي ْع ِط َي َنــا َحائِطًــا
ـت إِل ِه َنــا َونُ ِقيـ َ
يمَ .واآلنَ َ ،فـ َـم َذا نَ ُقـ ُ
ـول َيــا إِل َه َنــا َب ْعــدَ
ِف َي ُهــو َذا َو ِف أُو ُرشَ ـلِ َ
ـت ِب َهــا َع ـ ْن َي ـ ِد
ه ـ َذا؟ ألَنَّ َنــا َقــدْ تَ َركْ َنــا َو َصا َيــاكَ الَّ ِتــي أَ ْو َص ْيـ َ
َعبِي ـ ِدكَ األَنْ ِب َيــا ِء َقائِـ ًـا :إِنَّ األَ ْر َض الَّ ِتــي تَدْ ُخلُــونَ لِ َت ْم َتلِكُو َهــا
وب األَ َر ِاضِ ،ب َر َج َاســاتِهِم
ــي أَ ْر ٌض ُم َت َن ِّج َســ ٌة ِب َن َج َاســ ِة شُ ــ ُع ِ
ِه َ
الَّ ِتــي َمألُو َهــا ِب َهــا ِمــ ْن جِ َهــ ٍة إِ َل جِ َهــ ٍة ِب َن َج َاســ ِته ِْمَ .واآلنَ
ـمَ ،والَ
ـم لِ َب ِنيكُـ ْ
ـم َوالَ تَأْ ُخ ـ ُذوا َب َناتِ ِهـ ْ
ـم لِ َب ِني ِهـ ْ
َف ـاَ تُ ْعطُــوا َب َناتِكُـ ْ
ـي تَ َتشَ ــدَّ ُدوا َوتَأْكُلُــوا
ـم إِ َل األَبَ ـ ِد لِـ َ ْ
َر ُهـ ْ
تَطْلُ ُبــوا َس ـاَ َم َت ُه ْم َوخ ْ َ
ـم إِيَّا َهــا إِ َل األَبَ ـ ِدَ .وبَ ْعــدَ ك ُِّل َمــا
ـر األَ ْر ِض َوتُو ِرثُــوا بَ ِنيكُـ ْ
َخـ ْ َ
َجــا َء َعلَ ْي َنــا ألَ ْجــلِ أَ ْع َملِ َنــا ال َّر ِدي َئ ـ ِة َوآثَا ِم َنــا الْ َع ِظي َم ـ ِة ،ألَنَّــكَ
ــل ِمــ ْن آثَا ِم َنــا َوأَ ْعطَ ْي َت َنــا نَ َجــا ًة
َقــدْ َجا َز ْي َت َنــا َيــا إِل َه َنــا أَ َق َّ
وب ه ـ ِذ ِہ
كَه ـ ِذ ِه ،أَ َف َن ُعــو ُد َونَ َت َعــدَّ ى َو َصايَــاكَ َون َُصا ِه ـ ُر شُ ـ ُع َ
ال َّر َج َاسـ ِ
ـات؟ أَ َمــا ت َْسـخ ُ
َط َعلَ ْي َنــا َح َّتــى تُ ْف ِن َي َنــا َفـاَ تَكُــونُ بَ ِق َّيـ ٌة
ـت َبــا ٌّر ألَنَّ َنــا َب ِقي َنــا
سائِيـ َـل ،أَنْـ َ
َوالَ نَ َجــا ٌة؟ أَ ُّي َهــا ال ـ َّر ُّب إِلــهَ إِ ْ َ
ـس
نَاجِ ـ َن كَه ـ َذا الْ َي ـ ْو ِمَ .هــا نَ ْح ـ ُن أَ َما َمــكَ ِف آثَا ِم َنــا ،ألَنَّــهُ لَ ْيـ َ
ـف أَ َما َمــكَ ِم ـ ْن أَ ْجــلِ ه ـ َذا» (عــزرا .)15-6 :9
لَ َنــا أَنْ نَ ِقـ َ
عندمــا ســمع قــادة الشــعب صــالة عــزرا حزنــوا ج ـ ًّدا ،لكنهــم علمــوا مــا
يجــب عليهــم فعلــه ،وعاهــدوا اللــه أمــام عــزرا (عــزرا  ،)12 :10وبــدأوا يف
تغيــر طرقهــم والعــودة إىل اللــه وابتعــدوا عــن املامرســات الريــرة* التــي
متُ ارســها األمــم املحيطــة بهــم.
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البداية

يبدأ سفر نَحميا* بعد عدة
سنوات من عودة الشعب من
بالد فارس* إىل أرض املوعد*.

السفر
ّ
أهم شخصيات ّ

نحميا*
سنبلط*
طوبيا*

عزرا*

همة
الم َّ
األحداث ُ

صالة نحميا لله (نحميا )11-4 :1
طلب نحميا العودة إىل وطنه (نحميا )8-1 :2
بناء الشعب للسور (نحميا )3
قراءة عزرا للريعة (نحميا )8-1 :8
إكامل الشعب للسور (نحميا )43-27 :12
النهاية

السفر عند اكتامل السور
ينتهي ّ
املحيط مبدينة أورشليم.

الفصل الحادي والعشرون
ص ُة ِ
سفر َنحميا
ِق َّ

قصــة رجــل يُدعــى «نَحميــا» عــاش يف زمــن عــزرا
يــدور ســفر نَحميــا عــن ّ
الســفر عنــد ســامع نحميــا أخبــا ًرا ُمحزن ًة عــن وطنــه (نحميا :1
الكاهــن ،ويبــدأ ّ
 ،)3-1فقــد كان ســور مدينــة أورشــليم* ُمنهد ًمــا 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 قـ َّرر الصــالة وطلــب املعونــة مــن اللــه.
وأحــب اللــه وكان يهتــ ّم بشــعبه،
كان نحميــا يعيــش يف بــالد فــارس
ّ
وبــارك* اللــه نحميــا مبنحــه وظيفــة مه ّمــة للغايــة فقــد كان ســاقيًا ملَلِــك
فــارس ،وســمحت لــه هــذه الوظيفــة بالتح ـ ُّدث إىل امللــك .ويف أحــد األيــام،
الحــظ امللــك أن نحميــا كان حزي ًنــا ،فســأله امللــك عــن ســبب حزنــه ،فأخــر
امللــك عــن ســور مدينــة أورشــليم ،وأخــره عــن مــدى فقــر الشــعب ،لــذا طلب
ِمــن امللــك الســامح لــه بالعــودة إىل األرض .كان نحميــا يريــد أن يُســاعد يف
ـاال لحاميتــه ،كــام قـ َّدم لــه
بنــاء الســور مـ ّرة أخــرى ووافــق امللــك وأعطــاه رجـ ً
اإلمــدادات ملســاعدته عــى البنــاء.
عنــد وصــول نحميــا إىل مدينــة أورشــليم ،رأى ســور املدينــة امل ُنهــدم
فجمــع الشــعب وبــدأوا يف البنــاء ،لك ّنــه كان عمـ ًـال شــاقًّا ومل تقـ ِّدم األمــم أي
مســاعدة بــل اســتهزؤوا بالب َّنائــني وحاولــوا منعهــم ،لكـ َّن الب َّنائــني مل يتوقَّفــوا،
وكان عليهــم أحيانًــا أن يحملــوا الســيف بجانــب أدوات البنــاء ،ويف كل مــرة
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  52يو ًمــا.
مل يســتمع الشــعب إىل اللــه عــى مــدار ســنوات عديــدة ،فقــد كانــوا
يســلكون مســالك ال ت ُــريض اللــه ،وكانــوا بحاجــ ٍة إىل تغيــر الطريقــة التــي
يســلكون بهــا ،وحفــظ يــوم الســبت* ،والتوقّــف عــن إت ّخــاذ زوجــات مــن
خــارج شــعب يهــوذا*.
عندمــا انتهــى بنــاء ســور املدينــة ،اجتمــع النــاس مــرة أخــرى وطلبــوا ِمــن
عــزرا الكاهــن* أن يقــرأ ِمــن ِســفر رشيعــة مــوىس* لهــم ،فوقــف عــزرا عــى
منصــة خشــبية عاليــة وكان يقــرأ بصــوت عــا ٍل مــن «ســفر الريعــة» (نحميــا
ّ
خصــص قــادة الشــعب يو ًمــا ُمق ّد ًســا
 .)8-1 :8بعــد أن ســمعوا الريعــةَّ ،
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للشــعب .ويف وقــت الحــق ،التقــوا م ًعــا لتنــاول وجبــة خاصــة ،وكانــت مثــل
الوجبــة التــي أكلهــا آباؤهــم منــذ فــرت ٍة طويل ـ ٍة.
دعــا نحميــا الشــعب م ًعــا مــرة أخــرى ،وهــذه املــرة أخرهــم الكهنــة مبــا
يجــب عليهــم فعلــه إلكـرام اللــه ،فقــد كان عليهــم أن يعرتفــوا* بالخطايــا التــي
ارتكبوهــا ويتَّبعــوا ِمــن جديــد العهــد* الــذي قطعــه اللــه مــع آبائهــم ،وهكــذا
فعلــوا ،وقطــع جميــع الشــعب وقادتهــم عهـ ًدا بــأن يفعلــوا كل األشــياء التــي
أمرهــم بهــا اللــه.
اســتخدم اللــه نحميــا لفعــل الكثــر مــن األشــياء الجيــدة ،فقــد كان قائـ ًدا
قويًّــا ورجـ ًـال أرىض اللــه ،لكــن البعــض مل يســتمعوا إىل وصايــا اللــه ،وعــرف
نحميــا ذلــك لكــن كان عنــده رجــاء* ،وآمــن* نحميــا بــأن اللــه ســيكون أمي ًنــا
مــع شــعبه ،كــام آمــن أ ّن اللــه ســيتذكَّر الوعــود التــي قطعهــا.
الســفر بأمــو ٍر كثــر ٍة عــن اللــه والصــالة ،ويذكُــر هــذا الســفر
يُخرنــا ّ
صالتَـ ْـني ُمه َّمتَـ ْـني :إحداهــام يف األصحــاح األول واألخــرى يف األصحــاح التاســع.
الصالتــني ت ُظهـران أمــورا كثــرة عــن اللــه ،فــاألوىل تُعلِّمنــا كيــف ينبغــي عــى
بخط َّيتــه* ِ
قــادة اللــه أن يصلُّــوا ،وكيــف اعــرتف نحميــا ِ
وخط َّيــة الشــعب أيضً ــا.
وطلــب مــن اللــه أن يرحمهــم* ،فقــد أدان* اللــه الشــعب ألنّهــم مل يُطيعــوا
وصايــاه ،ثـ ّم طلــب نحميــا ِمــن اللــه الوفــاء بوعــده ويُباركهــم* ،وكان يُؤمــن
أ ّن اللــه ســيحفظ وعــوده التــي قطعهــا.
صــى بهــذه الطريقــة ألنَّــه تذكَّــر
صــى نحميــا بهــذه الطريقــة؟ َّ
ملــاذا َّ
كلــامت مــوىس:
« َو َم َتــى أَتَـ ْ
ـت َعلَ ْيــكَ ك ُُّل هـ ِذ ِہ األُ ُمــورِ ،ال َ َْبكَـ ُة َواللَّ ْع َنـ ُة ،اللَّ َتانِ
ـن َج ِمي ـعِ األُ َمـ ِـم
َج َعلْ ُت ُهـ َـم ُقدَّ ا َمــكَ َ ،ف ـإِنْ َر َد ْد َت ِف َقلْ ِبــكَ بَـ ْ َ
ـمَ ،و َر َج ْعـ َ
ـت إِ َل الـ َّر ِّب* إِلهِكَ ،
الَّ ِذيـ َن طَـ َردَكَ الـ َّر ُّب إِل ُهــكَ إِلَ ْي ِهـ ْ
ـب ك ُِّل َمــا أَنَــا أُ ِ
ـت
وصيــكَ ِبـ ِه الْ َيـ ْو َم ،أَنْـ َ
َو َسـ ِم ْع َت لِ َص ْوتِـ ِه َح َسـ َ
َوبَ ُنــوكَ ِ ،بـك ُِّل َقلْ ِبــكَ َو ِبـك ُِّل نَف ِْســكَ * ،يَـ ُر ُّد الـ َّر ُّب إِل ُهــكَ َسـ ْب َيكَ
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وب الَّ ِذي ـ َن
َويَ ْر َح ُمــكَ َ ،ويَ ُعــو ُد َف َي ْج َم ُعــكَ ِم ـ ْن َج ِمي ـعِ الشُّ ـ ُع ِ
بَــدَّ دَكَ إِلَ ْي ِهـ ِـم الـ َّر ُّب إِل ُهــكَ » (تثنيــة .)3-1 :30
كان نحميــا يعــرف كالم اللــه ويُؤمــن بــه ،لذلــك آمــن نحميــا أ ّن اللــه
سيســتجيب لصالتــه.
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البداية

السفر بإحتفال أقامه
يبدأ ّ
ملك فارس*.

السفر
ّ
أهم شخصيات ّ

امللك أحشويرش وشتي*
أستر* ُمردخاي*
هامان*

همة
الم َّ
األحداث ُ

رفضت امللكة أن ترقص (أستر )22-10 :1
فتاة جميلة ت ُصبح امللكة (أستر )18-1 :2
موافقة أستر أن تتكلَّم إىل امللك (أستر )17-1 :4
فشل خطة هامان (أستر )10-1 :7
أستر تنقذ شعبها ِمن الهالك (أستر )14-1 :8
النهاية

السفر بعد بضع سنوات،
ينتهي ّ
فقد حدثت هذه ال ِق َّصة يف بالد
فارس.
الفصل الثاني والعشرون
قص ُة ِ
سفر أستر
َّ

تــدور أحــداث قصــة ســفر أســتر عــن فتــاة يهوديــة* إســمها «أســتر»
أخذهــا ملــك بــالد فــارس إىل قــرصه ،وقــد أعطــى اللــه أســتر فرصــة حتــى
ت ُنقــذ شــعبها مــن الهــالك ،وبهــذه الطريقــة ت ُشــبه هــذه ال ِق َّصــة القصــص
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وكل
األخــرى يف الكتــاب امل ُق ـ َّدس* (مثــل قصــص يوســف ومــوىس ونحميــا)ّ ،
الســفر كيــف
تلــك القصــص ت ُوضِّ ــح كيــف يهت ـ ّم اللــه بشــعبه ،ويــروي هــذا ّ
يعمــل اللــه دامئًــا عــى حاميــة شــعبه.
الســفر ،يش ٌء واحــد غــر عــادي يجعــل هــذه ال ِق َّصــة فريــدة ِمــن
يف هــذا ّ
نوعهــا أل َّن هــذا الســفر مل يذكُــر إســم اللــه قــط .مل نقــرأ إســم اللــه يف أي
مــكانٍ يف هــذه ال ِق َّصــة التــي يردهــا ِســفر أســتر ،لكننــا نســتطيع أن نــرى
اللــه يعمــل خلــف أحــداث القصــة .يــروي الكاتــب ال ِق َّصــة بطريقــة توضّ ــح
أن األمــور حدثــت بهــذا الشــكل أل ّن اللــه خطَّــط لهــا بهــذه الطريقــة ،ونقــرأ
الســفر لنعلــم أ ّن اللــه كان يعمــل.
عــن األشــياء غــر العاديــة التــي حدثــت يف ّ
عندمــا أخــر مردخــاي أســتر أنّهــا أصبحــت ملكــة لســبب مهــم ،نعلــم أ ّن
هــذا الســبب كان مــن عنــد اللــه.
ـت ِم ْثــلِ هـ َذا َو َصلْـ ِ
ـت لِ َو ْقـ ٍ
ـم إِنْ كُ ْنـ ِ
ـت إِ َل الْ ُمل ِْك؟»
« َو َمـ ْن َي ْعلَـ ُ
(أستر .)14 :4
تبــدأ ال ِق َّصــة بوليمــة ملكيــة أقامهــا امللــك الفــاريس أحشــويروش* ،وكانــت
امللكــة «وشــتي» موجــودة يف الوليمــة .وحــدث أنّــه عندمــا طلــب امللــك منهــا أن
تــأيت لتنــاول الطعــام وال َّرقــص لــه ولضيوفــه رفضــت امللكــة مـ ّـام أغضــب امللــك
ج ـ ًّدا ،فق ـ َّرر البحــث عــن ملكــة جديــدة ،وأقــام مســابقة للعثــور عــى أجمــل
امــرأة يف األرض .عندمــا انتهــت املســابقة ،فــازت أســتر بهــذه املســابقة ،وأصبحت
أســتر امللكــة الجديــدة ،لكــن امللــك مل ي ُكــن عــى ِعلـ ٍـم بــأن أســتر يهوديــة.
ـوم ِمــن األيــام
كانــت امللكــة أســتر لهــا عــم يُدعــى « ُمردخــاي» ،ويف يـ ٍ
َوقَــع عمهــا يف ورطـ ٍة ألنّــه مل يجثــو أمــام أحــد رجــال امللــك ،وكان هــذا الرجــل
يُد َعــى «هامــان» ،فغضــب جـ ًّدا ِمــن ُمردخــاي حتــى إنّــه قـ َّرر إيــذاءه .عندمــا
اكتشــف هامــان أن مردخــاي يهوديًّــا وصــل غضبــه لدرجــة أنّــه أراد قتــل كل
يهــودي يف بــالد فــارس.
كان هامــان صدي ًقــا للملــك ،لذلــك طلــب مــن امللــك مســاعدته ،فجعــل
امللــك يصــدر مرســو ًما ،وأفــاد املرســوم الجديــد بوجــوب قتــل كل اليهــود.
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وكان يبــدو أن شــعب اللــه يف ورطــة حقيقيــة ،لكــن هــذا مــا يــدور حولــه
الســفر حــول كيــف أوقــف اللــه خطــة
ِســفر أســتر .وتــدور أحــداث بقيــة ّ
هامــان ،فاللــه يعمــل مــن أجــل شــعبه دامئًــا مــن خــالل أنـ ٍ
ـاس شــجعانٍ لفعــل
الصــواب .ويف بعــض األحيــان ،يكــون فعــل الصــواب أمـ ًرا خطـ ًرا ،لــذا اســتخدم
اللــه ُمردخــاي الــذي طلــب مــن أســتر التحـ ُّدث إىل امللــك بشــأن هــذا األمــر،
لكــن مــا طلبــه ُمردخــاي منهــا ســيكون مخاطــرة كبــرة ،فــإذا أغضبــت امللــك
قــد تفقــد حياتهــا ،لكــن إذا ســكتت ومل تفعــل شــيئًا فإنهــا ســتكون يف خطـ ٍر
أيضً ــا ألنهــا مــن الشــعب اليهــودي ،لذلــك وافقــت أســتر.
تظهــر ال ِق َّصــة أن اللــه يهت ـ ّم بشــعبه .ويف النهايــة ،مل تـ ِ
ـر األمــور عــى
مــا ي ـرام بالنســبة إىل هامــان ،واكتشــف امللــك أنــه كان رشي ـ ًرا وعاقبــه ،ث ـ ّم
اســتمع امللــك إىل امللكــة أســتر وســاعد يف إنقــاذ اليهــود مــن الهــالك.
بعــد أن أنقــذ اللــه اليهــود قـ ّرروا أن يُع ِّيــدوا بتنــاول وجبــة خاصــة احتفــاال
بإنقاذهــم (أســتر  .)28-20 :9وكانــت هــذه هــي املــرة األوىل لحــدوث مثــل
الخاصــة
هــذا األمــر ،ومــا زال الشــعب اليهــودي يتذكَّــر تنــاول هــذه الوجبــة
ّ
حتــى اليــوم.
يُقـ ِّدم لنــا ِســفر أســتر العديــد ِمــن الــدروس ،وأحــد أهـ ّم هــذه الــدروس
ُمــد َرج يف مــا قالــه مردخــاي إىل أســتر:
«ألَن ِ
َّــك إِنْ َســك َِّت ُســكُوتًا ِف هــ َذا الْ َو ْق ِ
ــت يَكُــونُ الْفَــ َر ُج
ـت أَبِيـ ِ
َوال َّن َجــا ُة لِلْ َي ُهــو ِد ِم ـ ْن َم ـكَانٍ آ َخ ـ َرَ ،وأَ َّمــا أَنْـ ِ
ـك
ـت َو َب ْيـ ُ
ـت ِم ْثــلِ ه ـ َذا َو َصلْـ ِ
ـت لِ َو ْقـ ٍ
ـم إِنْ كُ ْنـ ِ
ـت
َف َتبِيــدُ ونَ َ .و َم ـ ْن َي ْعلَـ ُ
إِ َل الْ ُمل ِ
ْــك؟ «(أســتر .)14 :4
اللــه لديــه خطــة ويســتخدم القــرارات البريــة كجــز ٍء مــن خطتــه،
وحينــام نقـ ِّرر أن نطيــع اللــه نختــر اســتخدامه لنــا كجــز ٍء ِمــن هــذه الخطــة.
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نُطلــق عــى الجــزء التــايل ِمــن أســفار العهــد القديــم* «أســفار الحكمــة»*.
ويف بعــض األحيــان ،نُســ ِّميها «األســفا ُر الشــعرية» ،ومتتلــئ هــذه األســفار
بكلــامت الحكمــة واملزامــر* وقصائــد ملســاعدة النــاس عــى عبــادة* اللــه.
األسفار الشعرية
ِ
سفر أيوب
ِ
سفر المزامري
ِ
سفر األمثال
ِ
سفر الجامعة
ِ
سفر نشيد األنشاد
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عرية
األسفار ِّ
الش َّ
ُ

البداية

عاش أيوب* عى األرجح
يف الوقت نفسه الذي عاش
فيه إبراهيم* ،وتبدأ ال ِق َّصة
بتوضيح صالح أيوب.

السفر
ّ
أهم شخصيات ّ

أيوب* أليفاز*
بلدد* صوفر*
أليهو*

همة
الم َّ
األحداث ُ

مثول الشيطان* يف محر الله (أيوب )12-6 :1
لكل ما له (أيوب )2:9-13 :1
فقدان أيوب ّ
وصول أصدقاء أيوب (أيوب )13-11 :2
أسئلة الله إىل أيوب (أيوب )41-38
الله يبارك* أيوب (أيوب )17-10 :42
النهاية

السفر بعد أن بارك الله
ينتهي ِّ
أيوب .وقد مات بعد أن بلغ ِمن
العمر  140عا ًما.
الفصل الثالث والعشرون
قص ُة ِ
سفر أيوب
َّ

قصــة أيــوب الــذي كان رجـ ًـال صال ًحــا وحكيـ ًـام .قــال
يــروي هــذا الســفر َّ
اللــه عــن أيــوب إنّــه كان «كَا ِم ً
ــن
يم*َ ،ي َّت ِقــي اللــهَ َو َي ِحيــدُ َع ِ
ــا َو ُم ْســ َت ِق ً
ـب أيــوب ج ـ ًّدا فلــم ي ُكــن الشــيطان يُحبّــه ،لــذا
ـر*».وأل ّن اللــه كان يحـ ّ
الـ َّ ِّ
102

عرية
األسفار ِّ
الش َّ

قــال للــه إن أيــوب يحبّــه ألنــه جعلــه غنيًّــا ،لــذا ســمح اللــه للشــيطان أن
يحــرم أيــوب مـ ّـام كان لــه ،وهكــذا فَ َق ـ َد أيــوب أرستــه وثروتــه ،لكــن أيــوب
ـب اللــه بعــد كل مــا أصابــه ،لذلــك تح ـ ّدث الشــيطان إىل اللــه مــرة
ظـ ّـل يحـ ّ
أخــرى وأخــره أن أيــوب لــن يُقـ ّدم العبــادة* لــه إذا ُرضب باملــرض ،لــذا ســمح
اللــه للشــيطان أن يــرب أيــوب باملــرض ،لكــن أيــوب ظـ ّـل يعبــد اللــه رغــم
كل مــا ابتــاله.
عنــد قراءتنــا ِق ّصــة أيــوب ينبغــي تذكُّــر أ ّن أيــوب مل يُعــانِ ألنَّــه كان رجـ ًـال
كل هــذا لــه ألنّــه كان رجـ ًـال صال ًحــا ،فقــد جعــل الشــيطان
رشيـ ًرا ،بــل حــدث ّ
هــذه األمــور الســيئة تحـ ُدث أليــوب يف محاولـ ٍة منــه أن يجعــل أيــوب يلعــن*
اللــه ،لكـ ّن أيــوب مل يلعــن اللــه.
عندمــا ســمع أصدقــاء أيــوب عــن معاناتــه جــاؤوا لزيارتــه .يف البدايــة،
جلســوا معــه وعـ ّزوه وظلّــوا هادئــني ،لكــن رسعــان مــا قـ ّرروا تقديــم املشــورة
إىل أيــوب ،وهكــذا قــال لــه أحــد أصدقائــه إنّــه ليــس صال ًحــا لهــذه الدرجــة،
الخط َّيــة* ،واللــه دامئًــا مــا يعاقــب عــى ِ
فــال يوجــد أحــد يخلــو مــن ِ
الخط َّيــة،
لذلــك قــال صديــق أيــوب لــه إ ّن ســبب معاناتــك هــو ارتكابــك ِ
خط َّيــة مــا،
وتلــك كانــت نصيحتــه أليــوب بخصــوص ذلــك:
«إِنْ َر َج ْع َ
ْــم ِمــ ْن
ــت إِ َل الْ َق ِديــ ِر تُ ْب َنــى .إِنْ أَبْ َعــدْ َت ظُل ً
َخ ْي َم ِتــكَ » (أيــوب 23 :22؛ راجــع 17-8 :5؛ 20 :8؛ -13 :11
15؛ 30-21 :22؛ .)11-8 :36
أخــر صديــق آخــر يُدعــى «أليهــو» أيــوب أ ّن اللــه يُحــاول أن يعلِّمــه شــيئًا
مــا (أيــوب  .)33-29 :33ويجــب أن يكــون أيــوب حــذ ًرا وأن ال يتّهــم اللــه بأنّــه
غــر عــادل ،فقــد يســتخدم اللــه معانــاة أيــوب حتــى يعلِّمــه أن ال يتكـ ّـر ،لــذا
عــى أيــوب أن يخــاف اللــه ويثــق* فيــه.
مل ي ُكــن أيــوب ســعي ًدا بإجابــات أصدقائــه الذيــن كانــوا عــى حق يف أشــياء
الخطيَّــة واللــه يديــن مثــل هــذه ِ
كثــرة ،فــكل النــاس يفعلــون ِ
الخطيَّــة ،ويجب
ٍ
واحــد،
أن يخــاف النــاس اللــه ويثقــوا بــه ،لك ّنهــم كانــوا مخطئــني يف يش ٍء
103

العهد القديُ

فعندمــا يعــاين النــاس فــإ ّن ذلــك ال يعنــي دو ًمــا أ ّن اللــه يُعاقبهــم ،وأحيانًــا
ـر دامئًــا مــا
يعــاين النــاس أل ّن اللــه يفعــل معهــم شــيئًا آخــر ،لكــن اللــه ال يُفـ ِّ
يفعلــه معهــم.
كان أيــوب وأصدقــاؤه ال يعرفــون الكثــر مــن األمــور ،ومل يعرفــوا أ ّن
الشــيطان كان يبتــل أيــوب ،ومل يفهمــوا أ ّن اللــه مل ي ُكــن يُعاقــب أيــوب بــل
كان يختــره .كان للــه أهــداف أكــر ِمــن معانــاة أيــوب ،وكان ذلــك صع ًبــا عــى
أذهانهــم أن يفهمــوه.
طلــب أيــوب عــدة م ـ َّرات يف هــذا ِ
الســفر التح ـ ُّدث مــع اللــه .ويف نهايــة
الســفر ،جــاء اللــه للتحـ ُّدث إىل أيــوب ،لكــن اللــه مل يُ ِجــب عــن جميــع أســئلة
ّ
ـدال ِمــن ذلــك ســأل أيــوب أســئلة كثــرة:
أيــوب ،وبـ ً
«اشْ ــدُ ِد اآلنَ َح ْق َو ْيــكَ كَ َر ُجــلَ ،ف ـإِ ِّين أَ ْس ـأَلُكَ َف ُت َعلِّ ُم ِنــي .أَ ْي ـ َن
ــت ِحــ َن أَ َّس ْس ُ
كُ ْن َ
ــم»
ْــب إِنْ كَانَ ِع ْنــدَكَ َف ْه ٌ
ــت األَ ْر َض؟ أَخ ِ ْ
(أيــوب .)4-3 :38
تعلَّــم أيــوب عــن شــخصية اللــه وعرفــه مــن خــالل األســئلة التــي طرحهــا
اللــه عليــه ،فاللــه قــوي وحكيــم ويهتــ ّم بشــعبه ويرعــاه ،كــام أنّــه عــادل
ودامئًــا مــا يفعــل الصــواب .أظهــر اللــه أنّــه إلــه ُيكــن الوثــوق بــه .عندمــا
اســتمع أيــوب للــه يف نهايــة القصــة مل يعــرف مــاذا يقــول ألنّــه مل يفهــم أشــياء
كثــرة ،ومل يــر ّد اللــه عــى جميــع أســئلة أيــوب (أيــوب  ،)2-1 :40لكــن أيّــوب
ق ـ َّرر 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  10أطفــال آخريــن.
يُعلِّمنــا ِســفر أيــوب أن الحكــامء يثقــون يف اللــه حتــى عندمــا ال يفهمــون
مــا يفعلــه.
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عرية
األسفار ِّ
الش َّ
ُ

البداية

يحيك املزمور األ َّول عن الرجل
الذي يتَّبع الله ويسلك يف
حياته مبقتى وصايا الله،
ويُساعدنا املزمور األ َّول عى
فَهم بقية املزامر.

السفر
ّ
أهم شخصيات ّ

داود*
آساف*
موىس*

همة
الم َّ
األحداث ُ

كاتب املزمور يصف الرجل امل ُبارك* (مزمور )1
ال ّرب راع* صالح (مزمور )23
مزمور يريح التّعاىب يف جهادهم (مزمور )73
الله أحى أيامك (مزمور )90
ال َّرب عظيم (مزمور )145
النهاية

املزمور األخر هو ترنيمة
تسبيح* .كل نسمة فَلْتُس ِّبح
الرب!
الراصص والعشرون
الفصل َّ
قص ُة ِ
سفر المزامر
ّ

املزامــر هــي أغــانٍ أو ترانيــم يقرؤهــا النــاس ويرمنّ ونهــا مل ُســاعدتهم
عــى عبــادة اللــه ،وهــذا يجعــل ســفر املزامــر مختل ًفــا عــن أي ســفر آخــر يف
الكتــاب امل ُقــ َّدس*.
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تختلــف أنــواع املزامــر عــن بعضهــا البعــض ،فبعضهــا يُس ـبِّح اللــه عــى
األشــياء الصالحــة التــي فعلهــا ،وبعضهــا يســ ِّبح اللــه ألنّــه صالــح وعظيــم،
لكــن يف بعــض األحيــان تكــون املزامــر مجــرد ترانيــم حزينــة يتح ـ َّدث فيهــا
الكاتــب عــن األمل الــذي نشــعر بــه أو املشــاكل التــي تحـ ّـل بنــا .لكــن هــذه
ويكــن الوثــوق* بــه ألنّــه
الرتانيــم تُذكِّرنــا دامئًــا أ ّن اللــه أعظــم مــن مشــاكلنا ُ
عــى ِعلــم مبــا يُصيبنــا مــن مشــاكل ومتاعــب ألنّــه معنــا ونحــن نجتــاز خاللهــا.
كــام تُذكِّرنــا أ ّن اللــه لــن يرفــع ع ّنــا دامئًــا مــا يُؤملنــا ،لك ّنــه سيســتخدم مشــاكلنا
لفعــل مشــيئته فينــا ومشــيئته ِمــن أجلنــا.
الســفر .امللــك
ـب العديــد ِمــن األشــخاص املزامــر املوجــودة يف هــذا ّ
كَتَـ َ
داود كتــب بعضــا منهــا ،وكتــب بعضهــا خـ ّدام 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
أناســا مثلنــا،
يحبّــون املزامــر هــو أن األشــخاص الذيــن كتبــوا املزامــر كانــوا ً
فأحيانًــا كانــوا ســعداء للغايــة وأرادوا أن يس ـ ّبحوا اللــه ،ويف أحيــان أخــرى
كانــت لديهــم مشــاكل ويحتاجــون إىل معونــة مــن اللــه ،وأحيانًــا كانــوا
ـب منهــم و ُمســتم ٌع
ُمتألّمــني وح ـزاىن ،وكانــوا يُريــدون معرفــة أ ّن اللــه قريـ ٌ
كل هــذه األمــور ألنّهــا ت ُعطينــا
إىل رصاخهــم ،وتتحـ َّدث كلــامت املزامــر عــن ّ
الكلــامت التــي نحتــاج إليهــا عنــد الحديــث إىل اللــه ،متا ًمــا مثلــام فعــل
كُتّــاب املزامــر.
للســفر بأكملــه وتُخرنــا أ ّن اإلنســان
املزمــور األ َّول هــو ترنيمــة متُ ّهــد ّ
امل ُبــارك يلهــج دامئًــا يف كلــامت اللــه ،وعندمــا يفعــل هــذا يتم ّكــن مــن معرفــة
طُــرق اللــه ويجــد برك ـ ًة لكــن إذا رفــض طاعــة كلامتــه س ـ ُي ّبني أنــه رشيــر،
واألرشار ســيفقدون كل يشء يف اليــوم الــذي ســيدين فيــه اللــه الجميــع.
املزمــور الثــاين هــو أيضً ــا ُمق ّدمــة .يقــول الكثــر مــن الذيــن قــرأوا هــذا
املزمــور أنّــه يُذكّرهــم بالوعــد الــذي قطعــه اللــه إىل داود ( 2صموئيــل ،)16 :7
واملزمــور الثــاين يتح ـ َّدث عــن ملــك عظيــم ُمرســل مــن ِقبــل اللــه وســيحكم
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إرسائيــل* وغرهــا مــن األمــم ،وســيحكم جميــع البــر ،ومبــارك* أولئــك
الذيــن يتَّكلــون عليــه (مزمــور  .)12 :2ويُخرنــا كل مــن املزمــور األ ّول والثــاين
أن الرجــل امل ُبــارك هــو الــذي يتذكّــر كلمــة اللــه وينتظــر امللــك املوعــود بــه
مــن اللــه.
عندمــا نقــرأ ِســف َري املزامــر وصموئيــل الثــاين م ًعــا ُيكننــا فَهــم املزامــر
كل ِمــن الســفرين كيــف آمــن داود بوعــود اللــه ،ويــروي
فَهـ ًـام أفضــل .يوضّ ــح ّ
ســفر صموئيــل الثــاين القصــص التــي حدثــت يف حيــاة داود والتــي تبـ ِّـني أنّــه
اتَّــكل عــى اللــه .ويــروي لنــا ســفر املزامــر أفــكار داود وكلامتــه ( 2صموئيــل
15؛ مزمــور  ،)3فقــد آمــن داود أن اللــه سرســل مل ـكًا عظيـ ًـام ،ويف أحــد األيــام
أرســل اللــه امللــك الــذي كان داود يف انتظــاره وإســمه «يســوع»* (يوحنــا .)46 :5
ال نعــرف َمــن جمــع هــذه املزامــر ووضعهــا يف ســفر .يعتقــد الكثــرون
الســبي،
بأنَّــه عــزرا* ومعاونــوه ،وقــد فعلــوا هــذا بعــد أن عــادوا إىل األرض ِمن ّ
وقســموا املزامــر إىل خمســة أجـزاء أو كتــب.
الســفر م ًعــا َّ
فجمعــوا ّ
مزمور  1إىل مزمور  41يف الكتاب األ َّول.
مزمور  42إىل مزمور  72يف الكتاب الثاين.
مزمور  73إىل مزمور  89يف الكتاب الثالث.
مزمور  90إىل مزمور  106يف الكتاب الرابع.
مزمور  107إىل مزمور  150يف الكتاب الخامس.
ـص اللــه ومــا معنــى أن نتَّبــع اللــه،
يُعلِّمنــا ســفر املزامــر أمــو ًرا كثــرة تخـ ّ
ويُخرنــا ســفر املزامــر أ ّن بإمكاننــا أن نكــون صادقــني مــع اللــه ،ويكننــا أن
نخــره مبــا نشــعر ،ويكننــا أن نخــره مبــا يُؤملنــا أو يُخيفنــا ،ويكننــا أن نخــره
ـض النظــر عــن
عــن أوقــات ســعادتنا وامتناننــا ،لكــن املزامــر تُعلّمنــا أنّــه بغـ ّ
شــعورنا يجــب أن نثــق دامئًــا يف اللــه ونس ـ ّبحه ألنّــه عظيــم وحكيــم وصالــح
ـتحق التســبيح.
ويسـ ّ
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البداية

ِسفر األمثال يبدأ ببعض
الكلامت التي أعطاها سليامن*
إىل ابنه عندما نصحه بأن يجد
الحكمة حتى يجد الحياة.

السفر
ّ
أهم شخصيات ّ

سليامن* الجاهل
الحكيم
ملوئيل*

همة
الم َّ
األحداث ُ

الحكمة ت ُنادي (أمثال )33-20 :1
التوكّل* عى ال ّرب (أمثال )12-1 :3
عدم السعي ألخذ ما ليس لك (أمثال )23-1 :5
الفقر أفضل ِمن الغشّ اش (أمثال )29-1 :19
الكاتب يصف املرأة الحكيمة (أمثال )31-10 :31
النهاية

سفر األمثال ينتهي بقصيدة
طويلة عن املرأة الحكيمة.

الفصل الخامس والعشرون
قص ُة ِ
سفر األمثال
َّ

يتض َّمــن ســفر األمثــال مجموعــة مــن األقــوال الحكيمــة مثــل ســفر
املزامــر ،لكــن هــذا الســفر ليــس مجموعــة مــن الرتانيــم بــل مجموعــة مــن
العديــد مــن األقــوال الحكيمــة .كتــب ســليامن ابــن داود معظــم هــذه ِ
الح َكــم
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ـواال أخــرى ،لكــن
خــالل حياتــه .ويف وقــت الحــق ،أضــاف أشــخاص آخــرون أقـ ً
كل هــذه األقــوال ت ُعـ ّد مبثابــة نصائــح ِمــن أب حكيــم إىل ابنــه ،وهكــذا كانــت
أب اب َنــه أن يســتمع إىل كلــامت التأديــب وأن
بدايــة هــذا الســفر ،فقــد أخــر ٌ
رشي َعـ َة أُ ِّمــه ».وأخــر األب ابنــه بهــذه األمــور حتــى يصــر حكيـ ًـام.
«الَ يَ ْرفُـ ْ
ـض َ ِ
الســفر أخــر ســليامن ابنــه أن الحكمــة مهمــة،
يف الجــزء األ ّول مــن هــذا ّ
والســبب وراء ســعينا نحــو الحكمــة هــو أن اللــه حكيــم ،وحكمتــه عظيمــة
ـكل
فــكل الحكمــة الحقيقيــة تــأيت مــن اللــه ،وســيعطي اللــه دامئًــا الحكمــة لـ ّ
مــن يبحــث عنهــا .ويكننــا تعلُّــم كيــف نكــون حكــامء من خــالل اإلســتامع إىل
كلــامت اللــه ،وهــذا مــا يــدور حولــه ســفر األمثــال املــلء باألقــوال الحكيمــة
التــي ت ُســاعدنا لنجــد الحكمــة.
ع ـ ّرف ســليامن ابنــه بأنــه ال بــد أن يختــار بــني طــرق الحكمــة وطــرق
الجهــل ،فالنــاس الذيــن يختــارون الحكمــة يخافــون اللــه ،لكــن األرشار*
جاهلــون وال يخافــون اللــه وطريقهــم صعــب ،فاللــه ســيعاقب األرشار ،لــذا
نصــح ســليامن ابنــه بدراســة الحكمــة.
روا
ح ـذّر بعدهــا ســليامن ابنــه مــن مخاطــر الــر ،فــاألرشار يكــن أن ي ـ ّ
الشــاب ،ونصيحتهــم الريــرة ســتوقعه يف مشــاكل ،فــإذا اتبعــت طــرق األرشار
رك مــن أمــور جيــدة ،بــل ســتجد مــا يجلــب لــك العــار.
لــن تحصــل عــى مــا يـ ّ
متتلــئ األصحاحــات التّســعة األوىل بهــذه النصائــح الج ّيــدة ،أ ّمــا
األصحاحــات األخــرى فتمتلــئ بكلــامت ســليامن الحكيمــة إذ تتح ـ َّدث عــن
جميــع امــور الحيــاة.
السفر عى حكَم كثرة تتعلّق باألمانة يف العمل:
يحتوي ّ
« َم َوازِيــ ُن ِغ ٍّ
يــح رِضَ ــاهُ»
الص ِح ُ
ــش َمكْ َر َهــ ُة الــ َّر ِّبَ ،والْــ َوزْنُ َّ
(أمثــال .)1 :11
يخص الفقراء:
السفر ِحك ًَام عن كيفية السلوك يف ما ّ
كام يض ّم ِّ
ــم الْ ِم ْســ ِكنِ»
ــر خَالِ َقــهُ َ ،و ُيَ ِّجــدُ ُہ َرا ِح ُ
«ظَالِ ُ
ــم الْ َف ِقــرِ يُ َع ِّ ُ
(أمثــال .)31 :14
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السفر أيضً ا ِحك ًَام حول الصداقة الحقيق ّية:
ويق ّدم ّ
ــب ِف ك ُِّل َو ْق ٍ
ــت ،أَ َّمــا األَخُ َفلِلشِّ ــدَّ ِة يُولَــدُ »
َلص ِد ُ
«ا َّ
يــق يُ ِح ُّ
(أمثــال .)17 :17
وت ُح ّدثنا ِحكَم أخرى عن كيف ّية اإلهتامم بأعدائك:
«إِنْ َجــا َع َعــدُ ُّوكَ َفأَطْ ِع ْمــهُ ُخ ْب ـ ًزاَ ،وإِنْ َع ِطـ َ
َاس ـ ِق ِه َمــا ًء»
ـش ف ْ
(أمثــال .)21 :25
هــذه ِ
الح َكــم ليســت مج ـ ّرد نصائــح ج ّيــدة ،لك ّنهــا تق ـ ّدم النصائــح التــي
ت ُ ِع ّدنــا للحيــاة األبديــة .يُذكِّرنــا ســفر األمثــال أ ّن اللــه قـ ٍ
ـاض حكيــم* ويتذكّــر
مــا نفعلــه وسيحاســبنا عــام نحــن فاعلــون .ال توجــد قصــص يف ســفر األمثــال
لكــن اللــه يُظهــر لنــا أمــو ًرا كثــرة عــن نفســه يف هــذا الســفر.
األجـزاء األخــرة مــن هــذا الســفر هــي كلــامت حكيمة مــن ثالثة أشــخاص
مختلفــني .يُسـ ّجل الجــزء األول أقــوال رجــل يُد َعــى «أجــور»* ،والجــزء الثــاين
أقــوال أم امللــك ملوئيــل التــي أعطتــه نصيحــة حكيمــة حــول كيــف يجــد
زوجــة صالحــة ،وتَذكَّــر ملوئيــل هــذه الكلــامت وكتبهــا .وينتهــي الســفر بالجــزء
الثالــث الــذي يس ـ ّجل قصيــدة عــن املــرأة الحكيمــة التــي أخــرت بهــا األم
إبنهــا ملوئيــل (أمثــال .)9-1 :31
تفــ ّو َہ ســليامن بالكثــر ِمــن األقــوال الحكيمــة ،لكنــه مل يســلك دامئــا
بحســب مــا نصــح بــه النــاس .يُخرنــا ســفر أخبــار األيــام الثــاين أنــه فعــل
أشــياء كثــرة مل ت ُكــن حكيمــة ،فالحكمــة الحقيقيــة ليســت مجـ ّرد معرفــة مــا
هــو صــواب بــل تطبيــق هــذه املعرفــة يف حياتــك.
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يبدأ السفر بقصيدة ،فالحياة
مثل بخار.

السفر
ّ
أهم شخصيات ّ

الجامعة

همة
الم َّ
األحداث ُ

الكل باطل (جامعة )11-1 :1
ّ
إحف ْظ قدمك (جامعة )7-1 :5
َو ْص ُف الجامعة للحكامء وال ُج ّهال (جامعة )13-1 :7
أذكُر خالقك* (جامعة )8-1 :12
ختام األمر كلّه (جامعة )14-9 :12
النهاية

ينتهي السفر بهذا اإلعالن «ألَ َّن
هذَا ُه َو ا ِإلن َْسا ُن كُلُّ ُه».

الفصل السادس عشر
قص ُة ِ
سفر الجامعة
َّ

ســفر الجامعــة هــو أحــد أســفار الحكمــة يف العهــد القديــم* ،وكلمــة
«الجامعــة» تعنــي «امل ُعلِّــم» لكننــا ال نعــرف عــى وجــه ال ِّدقــة َمــن الــذي
الســفر ،ويعتقــد الكثــرون بــأ ّن ســليامن* ابــن امللــك داود هــو كاتــب
كتــب ّ
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هــذا الســفر .كان ســليامن َملِـكًا عظيـ ًـام وكان يعــرف أشــياء كثــرة عــن الحياة،
فقــد مـ ّر بالعديــد مــن التجــارب التــي يتحـ َّدث عنهــا هــذا الســفر ،وكان غن ًّيــا
وحكيــام جــ ًّدا ،وكانــت حياتــه مليئــة بامللــذّات ،وعمــل باجتهــاد يف أثنــاء
ً
ُحكمــه ك َملِــك .وقــد ع ـ َّرف كاتــب ســفر الجامعــة عــن هــذه األمــور أيضً ــا،
لكــن الكاتــب مل يــد ُع نفســه ســوى الجامعــة (امل ُعلِّــم).
يُشــبه هــذا الســفر قصــة ألنّــه يــروي مــا فعلــه هــذا املعلّــم ومــا تعلّمــه
دروســا عــن الحيــاة .يُع ـ ّد هــذا
عــن الحيــاة ،ويحــيك الســفر ً
قصصــا ويُق ـ ّدم ً
الســفر أحــد كتــب الحكمــة يف العهــد القديــم ،لكــن معظــم مضمونــه يُخرنــا
عـ ّـام 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 .)7-5 :4
نحتــاج إىل تذكُّــر هــذا األمــر ونحــن نقــرأ هــذا الســفر ،فليــس كل مــا
يقولــه الجامعــة صحي ًحــا ألنّــه كان يتحـ ّدث كــام لــو أ ّن مــا يـراه هــو كل مــا
يف العــامل ،وكان يف ّكــر يف هــذه الحيــاة كــام لــو أنّــه ال توجــد حيــاة بعدهــا،
لهــذا الســبب كانــت كلامتــه يغشــاها الحــزن أحيانًــا ،وهــذا هــو الســبب وراء
قولــه إن «العمــل الجــاد هــو مضيعــة للوقــت» ،وقولــه أيضً ــا إ ّن محاوالتنــا
لإلســتمتاع بالحيــاة تع ـ ّد دربًــا ِمــن الحامقــة ألنّــه إذا مل ي ُكــن توجــد حيــاة
بعــد هــذه الحيــاة ســتبدو الحيــاة باطلــة وتتّســم بالوحــدة وغيــاب املعنــى.
تتض ّمــن أجــزاء مــن هــذا الســفر قصائــد وقــد اســتخدمها الجامعــة
مل ُســاعدتنا عــى التعلُّــم وتذكُّــر تلــك الــدروس.
مثاال عى هذه القصائد:
تع ّد جامعة ً 8-1 :3
الس َم َو ِ
ات َو ْق ٌت.
ش ٍء َز َمانٌ َ ،ولِك ُِّل أَ ْم ٍر تَ ْح َت َّ
«لِك ُِّل َ ْ
ــت َولِ َقلْــ ِع
ــت ،لِلْغَــ ْر ِس َو ْق ٌ
ــت َولِلْ َمــ ْو ِت َو ْق ٌ
لِلْــ ِوالَ َد ِة َو ْق ٌ
ــت.
وس َو ْق ٌ
الْ َمغْــ ُر ِ
لِلْ َق ْتلِ َو ْق ٌت َولِلشِّ فَا ِء َو ْق ٌت ،لِلْ َهدْ ِم َو ْق ٌت َولِلْ ِب َنا ِء َو ْق ٌت.
لِلْ ُبكَا ِء َو ْق ٌت َولِلضَّ ْح ِك َو ْق ٌت ،لِل َّن ْوحِ َو ْق ٌت َولِل َّر ْق ِص َو ْق ٌت.
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ـت ،لِلْ ُم َعانَ َق ـ ِة
ـت َولِ َج ْم ـعِ الْ ِح َجــا َر ِة َو ْقـ ٌ
ـق الْ ِح َجــا َر ِة َو ْقـ ٌ
لِ َت ْفرِيـ ِ
ـت.
ـن الْ ُم َعانَ َق ـ ِة َو ْقـ ٌ
َو ْقـ ٌ
ـت َولِانْ ِف َصــالِ َعـ ِ
ـب َو ْقـ ٌ
لص َيانَ ـ ِة َو ْقـ ٌ
ـت َولِلْخ ََســا َر ِة َو ْقـ ٌ
لِلْك َْسـ ِ
ـت َولِلطَّ ـ ْرحِ
ـت ،لِ ِّ
ـت.
َو ْقـ ٌ
ـت َولِل َّت ْخيِيـ ِ
لسـك ِ
ـت َولِل َّتكَلُّـ ِـم
ُوت َو ْقـ ٌ
ـط َو ْقـ ٌ
ـق َو ْقـ ٌ
لِل َّت ْمزِيـ ِ
ـت ،لِ ُّ
ـت.
َو ْقـ ٌ
ــت ،لِلْ َحــ ْر ِب َو ْق ٌ
ــت َولِلْ ُبغْضَ ــ ِة َو ْق ٌ
ــب َو ْق ٌ
لصلْــحِ
ــت َولِ ُّ
لِلْ ُح ِّ
ــت» (جامعــة .)8-1 :3
َو ْق ٌ
يف نهايــة الســفر ،أضــاف شــخص آخــر كلامتــه الخاصــة وبعــض املالحظــات
(جامعــة  )14-9 :12حــول الــدروس املوجــودة يف هــذا الســفر .وقــال الكاتــب
كامــال ،ألننــا
ً
إ ّن كلــامت الســفر «مســتقيمة وحــق» ،لك ّنهــا ليســت الحــق
ُ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.
إ ْحـ َـرت ِم اللــه ِ
وأط ـ ْع وصايــاه ألنّــه يعلــم كل يشء يفعلــه البــر ،ويعــرف
كل األشــياء الصالحــة والريــرة التــي نعملهــا ،بــل يعــرف خبايانــا وأرسارنــا،
ويو ًمــا مــا ســيدين* اللــه الجميــع (جامعــة  ،)17 :3ولــن ُيكننــا الهــروب أو
اإلختفــاء مــن أمامــه.
هــذه الرســالة النهائيــة مه ّمــة ،فالحيــاة ال تنتهــي عندمــا يــوت جســدنا
بــل توجــد حيــاة أخــرى بعــد هــذه الحيــاة .ويف تلــك الحيــاة ،ســيكافئ اللــه
رشيــر ،وهــذه الحيــاة التــي نعيشــها ليــس
مــا هــو صــواب وســيد ِّمر مــا هــو ّ
لهــا معنــى ســوى عندمــا نُــدرك ذلــك .ولــن تتّســم هــذه الحيــاة باملنطــق إال
إذا عشــنا يف اســتعداد وتحضــر للحيــاة األبديــة ،وإذا عشــنا كــام لــو أ ّن هــذه
الحيــاة هــي كل مــا هــو موجــود ســنبدأ يف قــول مــا قالــه ذلــك ال ّرجــل الــذي
كتــب هــذا الســفر «بَ ِاطـ ُـل األَبَ ِاطيــلِ  ،الْـك ُُّل بَ ِاطـ ٌـل».

113

ِ
سفر نشيد األنشاد
العهد القديم

عرية
األسفار ِّ
الش َّ
ُ

البداية

يبدأ السفر بكلامت ُحب ِمن
امرأة يف حالة ُح ّب.
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إشتياق العروس لحبيبها (نشيد األنشاد )17-3 :2
إشتياق الحبيب لعروسه (نشيد األنشاد )9-1 :7

النهاية

السفر بقصيدة عن امرأة
ينتهي ّ
تنادي حبيبها.

الفصل الساصص والعشرون
ص ُة ِ
سفر نشيد األنشاد
ِق َّ

«ص ـ ْو ُت َحبِي ِبــيُ .ه ـ َو َذا ٍ
آت طَا ِف ـ ًرا َعـ َـى الْجِ َبــالِ َ ،قا ِف ـ ًزا َعـ َـى
َ
ـي أَ ْو ِب ُغ ْف ـ ِر األَ َيائِــلِ ُ .ه ـ َو َذا
ال ِّت ـاَلِ َ .حبِي ِبــي ُه ـ َو شَ ـبِيهٌ بِالظَّ ْبـ ِ
َّــع ِمــ َن الْكُــ َوى ،يُ َو ْصــو ُِص ِمــ َن
َوا ِق ٌ
ــف َو َرا َء َحائِ ِط َنــا ،يَ َتطَل ُ
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الشَّ ــ َباب ِ
ــاب َحبِيبِــي َو َق َ
ــال ِلُ « :قو ِمــي يَــا َحبِي َب ِتــي،
ِيك .أَ َج َ
ــىَ ،والْ َمطَــ َر َمــ َّر
ــال .أَنَّ الشِّ ــ َتا َء َقــدْ َم َ
يَــا َج ِميلَ ِتــي َوتَ َع َ ْ
ـبَ ،و َصـ ْو ُت
َوز ََال .ال ُّز ُهــو ُر ظَ َهـ َر ْت ِف األَ ْر ِضَ .بلَـ َغ أَ َوانُ الْقَضْ ـ ِ
ــت ِف َّج َهــاَ ،و ُق َع ُ
ــال
الْ َي َم َمــ ِة ُســ ِم َع ِف أَ ْر ِض َنــا .ال ِّتي َنــ ُة أَ ْخ َر َج ْ
يــح َرائِ َح َت َهــاُ .قو ِمــي يَــا َحبِي َب ِتــي ،يَــا َج ِميلَ ِتــي
الْكُــ ُر ِ
وم تُ ِف ُ
ــال» (نشــيد األنشــاد .)13-8 :2
َوتَ َع َ ْ
الســفر
يُسـ َّمى ســفر نشــيد األنشــاد أيضً ــا «نشــيد ســليامن»* ،ويُعــد هــذا ّ
ـب.
مبثابــة قصيــدة ُحـ ّ
ســفر نشــيد األنشــاد هــو آخــر أســفار الحكمــة لكنــه ال يحــوي الرتانيــم
أو األقــوال الحكيمــة بــل هــو عبــارة عــن قصيــدة كُتبــت لتكــون شــبيهة
مبرحيــة .أ ّوالً  ،يبــدأ شــخص بالحديــث ثــم يليــه شــخص آخــر .ويف هــذا
الســفر ،ثــالث شــخصيات رئيســية :شــاب وشــابة ومجموعــة مــن أصدقائهــام.
يف بعــض األحيــان تتحــ َّدث الشــابة وتســ ّمى أحيانًــا «شــومليث*» وأحيانًــا
أخــرى يتحـ َّدث الشــاب أو أصدقاؤهــام .حــاول أن تف ّكــر يف هــذه الشــخصيات
وأنــت بصــدد ق ـراءة الســفر.
ـخصا مــا كتــب
البعــض يعتقــد بــأ ّن ســليامن مل يكتــب هــذا الســفر وأن شـ ً
الســفر كهديــة للثنــاء عــى ســليامن ،لهــذا جعلوه الشــخصية املحوريــة يف هذه
القصــة ،فهــذا الســفر يــدور حــول حــب رجــل واحــد المــرأة واحــدة .والقصــة
تــدور حــول شــخصني يُح ّبــان بعضهــام ويتز ّوجــان ،ويظهــر الســفر لطفهــام
واح ـرتام الواحــد لآلخــر ،كــام أنهــام ليســا قســاة عــى بعضهــام البعــض وال
يُهينــان بعضهــام البعــض بــل هــام وفيَّــان* ،لــذا يتســاءل البعــض كيــف ُيكــن
أن يكتــب ســليامن عــن هــذه األمــور ألنَّــه كان لديــه العديــد ِمــن الزوجــات!
لكــن معظــم النــاس يعتقــدون بــأن ســليامن هــو كاتــب هــذا الســفر
لــروي للنــاس مــا يعرفــه عــن الحــب .وقــد كتــب قصيــدة حــول مــا يكــن
أن يكــون عليــه الحــب ،فقــد كتــب كيــف يتح ـ َّدث ويتــرصف رجــل حينــام
يحــب ،وكتــب عــن كيفيــة تــرصف املــرأة تجــاه رجــل يح ّبهــا ج ـ ًدا ،وأفضــل
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طريقــة ملعرفــة واختبــار الحــب هــي الوفــاء لشــخص واحــد .عــرف ســليامن
هــذه الحقيقــة مــع أنــه اختــار لنفســه ح ّبــا أدىن مرتبــة .يعتقــد الكثــرون مــن
الذيــن قــرأوا ســفر نشــيد األنشــاد بــأن الســفر يكــن أن يُعلّمنــا عــن مح ّبــة
ويكــن أن يُعلّمنــا عــن محبــة يســوع لشــعبه (الكنيســة*)،
اللــه إلرسائيــل* ُ
ويعتقــد البعــض بــأن حــب هــذه الفتــاة هــو صــورة تعكــس محبّــة إرسائيــل
للمســيا* ،ولــن تجــد العــروس مــا تتــوق إليــه ســوى عنــد مجيئــه.
يف شــفر نشــيد األنشــاد نتعلَّــم أشــياء كثــرة عــن مح ّبــة اللــه لنــا ،لكــن
ـب بــني رجــل وامــرأة،
علينــا تذكُّــر دامئًــا أن ســفر نشــيد األنشــاد هــو قصــة حـ ّ
يحــب الرجــل واملــرأة بعضهــام البعــض بطريقــة
ويكــن أن نتعلّــم كيــف
ّ
صحيحــة ،وهــذا درس ذو قيمــة كبــرة.
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يف زمــن آخــر ملــوك إرسائيــل* مل يتَّبــع الشــعب اللــه ،لــذا أرســل اللــه
أنبيــاء لدعــوة الشــعب للعــودة إليــه ،وحذَّروهــم بأنــه إذا مل يعــودوا إىل
اللــه س ـيُعاقبهم ،لكــن األنبيــاء ذكَّــروا الشــعب أيضــا أ ّن اللــه لــن ينســاهم
ـوم مــن األيــام سـ ُيعيدهم إىل األرض
وأنــه يحافــظ دامئًــا عــى وعــوده ،ففــي يـ ٍ
ويُرســل اللــه لهــم ُمخل ًِّصــا*.
األنبياء الكبار
ِ
سفر إشعياء
ِ
سفر إرميا
ِ
سفر مراثي إرميا
ِ
سفر حزقيال
ِ
سفر دانيال
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البداية

حذَّر إشعياء* الشّ عب ألنّهم
نسوا الله ودعاهم للعودة
إليه.

السفر
ّ
أهم شخصيات ّ

إشعياء* ُع ّزيا*
َحزقيا*
عبد الرب*

همة
الم َّ
األحداث ُ

مجيء يوم الرب* (إشعياء )22-6 :2
رؤية إشعياء لله (إشعياء )7-1 :6
يُولَد لنا ولد (إشعياء )7-1 :9
إعطاء الله راحة لشعبه (إشعياء )23-1 :40
عبد الرب سيُخلِّص الشعب (إشعياء )23 :53-13 :52
النهاية

تح َّدث إشعياء عن الله عى
مدار أكر من  60عا ًما ،وأنهى
ِسفره بالكشف عن السامء*
الجديدة واألرض الجديدة.
الفصل الثامن والعشرون
قص ُة ِ
سفر إشعياء
َّ

ســفر إشــعياء هــو أ َّول ســفر مــن األســفار التــي نُسـ ّميها «األنبيــاء الكبــار».
النبــي* هــو الشــخص الــذي يتح ـ َّدث بــكالم اللــه أو نيابــة عنــه .يف العهــد*
القديــم ،تكلّــم اللــه بكلامتــه إىل النبــي ،ثــم تكلّــم النبــي بتلــك الكلــامت إىل
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الشــعب ،ونُسـ ّمي األســفار الخمســة األوىل لألنبيــاء يف العهــد القديــم «األنبيــاء
الكبــار» ألنهــم كتبــوا أســفا ًرا كبــرة ،ونس ـ ّمي األنبيــاء الذيــن كتبــوا أســفا ًرا
أصغــر «األنبيــاء الصغــار».
تحــ َّدث إشــعياء إىل الشــعب الــذي عــاش يف يهــوذا* وكذلــك ملوكهــم،
وقــد تكلّــم بالكلــامت ذاتهــا التــي أعطاهــا اللــه لــه مثلــه يف ذلــك مثــل كل
األنبيــاء الحقيقيــني.
مــأل إشــعياء ســفره باألشــياء التــي أظهرهــا لــه اللــه ،ودعــا الشــعب إىل
التوقّــف عــن ات ّكالهــم عــى الوثــن* ودعاهــم للعــودة اىل اللــه الحقيقــي،
وحذَّرهــم ِمــن أنهــم س ـيُدانون* إذا مل يعــودوا إىل اللــه ،لكنــه تح ـ ّدث أيضً ــا
عــن وقــت ســيبارك فيــه اللــه الشــعب مــرة أخــرى ،وأخرنــا عــن وقــت ســيعيد
كل
اللــه فيــه كل األشــياء إىل نصابهــا الصحيــح وكل األمــم ســتعرفه وسـ ُيصلح ّ
مــا هــو خاطــئ.
تح ـ َّدث إشــعياء عــن الدينونــة* يف الجــزء األ ّول مــن هــذا الســفر ،لكنــه
ذكــر أيضً ــا بعــض األخبــار الجيــدة وكلــامت التعزيــة يف الجــزء الثــاين.
بــدأ إشــعياء بإخبــار النــاس أن يعــودوا إىل اللــه ،فقــد نــي الشــعب أ ّن
اللــه اختارهــم وتوقَّفــوا عــن أن يكونــوا جاديــن يف طاعتهــم لــه .كانــوا ال
يزالــون يارســون بعــض األشــياء التــي أمرهــم اللــه بهــا لكنهــم مل يُحبّــوا ومل
يعــودوا يخافــون اللــه ،لــذا أخرهــم إشــعياء أ ّن اللــه س ـ ُيعاقبهم ،لك ّنــه قــال
لهــم أيضً ــا إ ّن اللــه لــن ينســاهم أو ينــى وعــوده لهــم .وكان يُؤكّــد عــى
بقــاء قلّــة أمينــة ِمــن الشــعب عــى قيــد الحيــاة ،وهــذه البقيــة ســتعود إىل
األرض ويبــدأ اللــه معهــم مــن جديـ ٍـد ،وأخرهــم إشــعياء أيضً ــا عــن يــوم ٍ
آت
يف املســتقبل ،ويف ذلــك اليــوم ســتأيت األمــم إىل مدينــة أورشــليم* وسيســتمعون
إىل كالم اللــه وينســون طُــرق الحــرب.
يف تلــك األيــام كانــت أمــة آشــور عــد ًّوا إلرسائيــل* فقــد أخــذوا الشــعب
املوجــود يف اململكــة* الشــاملية وســبوهم بعيـ ًدا لســنوات عديــدة ،لذلــك أخر
إشــعياء يهــوذا أن يتوبــوا إىل اللــه ،وإذا مل يتوبــوا إليــه ســيخرون أرضهــم
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أيضً ــا ألن جيشً ــا مــن األعــداء سيســبيهم بعيـ ًدا ،لكــن إشــعياء أخرهــم بــيء
ــني عظيمتــني ســوى أل ّن
يف غايــة مــن األهميــة .مل يكــن آشــور وبابــل* أ ّمتَ ْ
اللــه جعلهــام عظيمتــني ،وكان اللــه يســتخدمهام ملجــده .وكان اللــه غاض ًبــا
مــن يهــوذا بعــد أن فعلــوا الكثــر مــن األشــياء الريــرة ،فأرســل اللــه هــذه
الجيــوش ملعاقبتهــم ،لكــن إشــعياء قــال لهــم أيضً ــا بــأن اللــه س ـيُعيدهم إىل
األرض يف وقــت مــا .ويف يــوم مــن األيــام ،ســيعيد الــرب كل يشء إىل نصابــه
كــام كان مــن املفــرتض أن يكــون عليــه ،وســيفعل هــذا ولــن يكــن ألحــد أن
يقــف يف طريقــه.
كلــامت إشــعياء ذكَّــرت الشــعب أن اللــه ليــس وث ًنــا (إشــعياء ،)26-18 :40
وال يكــن لن َّجــار أن ينحــت صــورة لــه مــن خشــب وال يكــن قيــاس قوتــه،
فاألمــم «كَ ُن ْقطَــ ٍة ِمــ ْن َدلْــوٍ» (إشــعياء  )17-12 :40لديــه ألنّــه اللــه الحــي
الــذي خلــق* كل يش ٍء ،هــو قـ ٍ
ـاض لــكل الشــعوب ،وســيدوم كالمــه إىل األبــد
خلصــا.
ألنــه يعطــي رجــا ًء* لجميــع الذيــن يثقــون* بــه ،وسرســل اللــه لهــم ُم ً
َذكَــر إشــعياء شــخصية جديــدة يف الجــزء األخــر مــن ســفره ،وكانــت هــذه
الشــخصية هــي عبــد الــرب* الــذي ســيعطي الرجــاء إىل إرسائيــل وســيخلّصهم.
كان إشــعياء يتحـ َّدث عــن شــخص أطلــق عليــه اليهــود إســم «امل َِسـ ّيا»* ،وهــذا
امل َِس ـيّا هــو اإلبــن الــذي وعــد اللــه بــه إبراهيــم* وامللــك الــذي س ـيُولد مــن
نســل داود* ،وســيكون نب ًّيــا أعظــم مــن مــوىس*.
َمــن كان هــذا العبــد؟ َمــن كان هــذا الرجــل الــذي تحـ َّدث عنــه إشــعياء؟
َمــن كان هــذا الطفــل الــذي أىت دون أب بــري (إشــعياء )14 :7؟ َمــن كان
هــذا الرئيــس الــذي ســيأيت بالســالم* (إشــعياء )6 :9؟ َمــن كان هــذا الرجــل
الــذي سـ ُيع ِّزي النــاس (إشــعياء )8-1 :40؟ َمــن كان هــذا العبــد الذي ســيموت
ويحيــا مــرة أخــرى؟ َمــن كان هــذا الرجــل الــذي ســيخلّص النــاس؟ َمــن كان
هــذا امل َِسـ ّيا؟ مل يعــرف إشــعياء َمــن كان .وعندمــا نقــرأ بقيــة الكتــاب امل ُق َّدس*
نكتشــف أ ّن إشــعياء كان يتنبّــأ عــن يســوع*.
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البداية

السفر يف يهوذا* عندما
يبدأ ّ
كان يوشيا* ملكا.

السفر
ّ
أهم شخصيات ّ

إرميا*
نبوخذ نارص*
ال ّركابيون*

همة
الم َّ
األحداث ُ

الله يدعو إرميا ليكون نبيًّا (إرميا )10-1 :1
السفر يُخرنا عن اآللهة الباطلة واإلله الحقيقي (إرميا )11-1 :10
كاتب ّ
عمال ِمن الطني (إرميا )11-1 :18
الفخاري يصنع ً
الله يقطع وع ًدا جدي ًدا (إرميا )37-31 :31
إرميا يُطرح يف ال ُجب (البرئ) (إرميا )13-1 :38
النهاية

ينتهي السفر بتدمر أعداء يهوذا
ملدينة أورشليم*.

الفصل التاسص والعشرون
قص ُة ِ
سفر إرميا
َّ

قصــة إرميــا النبــي وهــو أحــد أنبيــاء اللــه العظــامء،
يــروي هــذا الســفر ّ
وســتقرأ الكثــر مــن كالمــه يف هــذا الســفر وســتتعلّم أيضً ــا أشــياء كثــرة عنــه،
وحالــه يف ذلــك حــال األنبيــاء اآلخريــن ،أخــره اللــه مــاذا يقــول ،ث ـ ّم تكلّــم
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خلصــا للــه وعمــل كل مــا طلبــه
إرميــا بهــذا الــكالم إىل الشــعب .لقــد كان ُم ً
اللــه منــه.
بــدأ عملــه عندمــا كان يوشــيا هــو امللــك (إرميــا  ،)2 :1وكان ليهــوذا ثالثــة
ملــوك آخريــن بعــد يوشــيا ،لكــن يوشــيا كان آخــر ملــك صالــح.
كانــت بابــل* عــد ًّوا ليهــوذا يف تلــك األيــام وكان لديهــا جيــش قــوي ،وكان
أهــل بابــل شــع ًبا قاسـ ًيا جـ ًّدا .أخــر إرميــا الشــعب أنهــم يجــب أن يخافــوا من
بابــل ،فجيــش بابــل قــادم إليهــم أل ّن اللــه كان غاض ًبــا منهــم ألنهــم مل يطيعــوا
رشيعتــه ومل يســتمعوا إىل كلامتــه ومل يفــوا بوعودهــم لــه وكانــوا يســلكون
بطــرق خاطئــة* ،ومل يعتنــوا بالفقــراء ومل يســلكوا كشــعب اللــه حتــى إن
بعضهــم اتّبــع آلهــة باطلــة وســجدوا آللهــة أخــرى ،لذلــك أرســل اللــه بابــل
ملعاقبــة يهــوذا.
م ـرات عديــدة ،دعــا إرميــا الشــعب ليعــودوا إىل اللــه وذكَّرهــم مبــا قالــه
اللــه الــذي وعــد أن يباركهــم إذا مــا أطاعــوه ،ووعــد مبعاقبتهــم إذا مل يطيعــوه
(تثنيــة  ،)28لكنهــم مل يطيعــوا وصايــا اللــه واتّبعــوا آلهــة أخــرى ،فأخرهــم
إرميــا أن جيــش بابــل قــادم إليهــم وس ُيســبي الكثــر مــن الشــعب إىل خــارج
األرض .ويف غضــون وقــت قصــر ،جــاء جيــش بابــل وقاتلــوا يهــوذا وســبوا
الكثــر مــن الشــعب إىل خــارج األرض.
كان إرميــا نب ًّيــا حقيق ًّيــا ،لكنــه مل ي ُكــن النبــي الوحيــد يف يهــوذا التــي كان
فيهــا أنبيــاء آخــرون ،لكنهــم كانــوا أنبيــاء كذبــة (إرميــا  ،)4-1 :28يكذبــون عى
الشــعب قائلــني إن إرميــا مخطئًــا ،وأن اللــه لــن يدينهــم* ولــن يســمح بتدمــر
الهيــكل* ولــن يســمح أن يكــون عــرش يهــوذا فار ًغــا ،بــل ســيطرد جيــش بابــل
مــن األرض وســيبارك إرسائيــل* مــرة أخــرى.
لكــن جيــش بابــل هاجــم يهــوذا وهدمــوا الهيــكل وقتلــوا الكثــر مــن
الشــعب وأخــذوا امللــوك بعيــ ًدا عــن األرض.
كان إرميــا مطالَبًــا بــأن يقــول بعــض األمــور الصعبــة ج ًّدا للشــعب ،وغضب
منــه البعــض جـ ًّدا حتــى إنّهــم حاولــوا قتلــه ،فقــد كان عليــه أن يقــوم بعمــل
122

أسفار األن ياء الك ار
ُ

شــاق تس ـبَّب يف الكثــر مــن املــآيس واألح ـزان ،وكان عليــه أن يشــاهد كيــف
عاقــب اللــه الشــعب ،ولهــذا دعــا النــاس إرميــا بـ»النبــي البــايك» ،فقــد رأى
الكثــر مــن األمــور امل ُحزنــة ،وكان لديــه الكثــر مــن الــكالم الحزيــن ليتكلَّــم
بــه للشــعب.
لكــن إرميــا أعطاهــم أيضً ــا كلمــة رجــاء* مبجــيء وقــت سـيُبارك اللــه فيــه
شــعبه مــرة أخــرى ،وســيكون ذلــك الوقــت بعــد عــودة النــاس مــن بابــل،
لكنهــم ســيمكثون يف الســبي* ملــدة  70عا ًما (راجــع إرميــا 12-11 :25؛ 10 :29؛
ـوم مــن األيــام ســيقطع
دانيــال  ،)2-1 :9لكــن اللــه لــن يهجرهــم أبـ ًدا .ويف يـ ٍ
معهــم عه ـ ًدا جدي ـ ًدا (إرميــا  ،)37-31 :31وعندمــا يفعــل ذلــك ســرغبون يف
طاعتــه واتّباعــه ،وعنــد فعلهــم لذلــك ســيباركهم اللــه وســيبارك جميــع األمــم
األخــرى أيضً ــا بســببهم.
مل يــرد إرميــا قصتــه برتتيــب زمنــي ،بعــض أجـزاء الســفر رســائل مكتوبة،
وأجـزاء أخــرى ،وبعضهــا عبــارة عــن أناشــيد ،وبعــض األجـزاء تشــبه صفحــات
الســفر ســتعلم أن إرميــا كان رجـ ًـال صال ًحــا
مــن مذكّراتــه .عندمــا تقــرأ هــذا ّ
خلصــا للــه ،وأطــاع اللــه حتــى عندمــا زادت األمــور تعقيــ ًدا .مل يهــرب
و ُم ً
عندمــا انتابــه الخــوف ومل يتوقــف عــن الحديــث بــكالم اللــه عندمــا مل ِ
يعطــه
الشــعب آذانًــا ُمصغيــة.
تحـ َّدث إرميــا عــن أوقــات خاصــة ،وبعــض مــا كتبــه كان عــن وقــت آخــر
يف املســتقبل ،وذلــك هــو الوقــت الــذي سـ ُيعيد اللــه فيــه كل يشء إىل نصابــه
الصحيــح (إرميــا  )33حتــى إن بعــض كلامتــه تح َّدثــت عــن يســوع* (إرميــا :23
 .)6-5وقــد فهــم رجــال اللــه القديســون الذيــن كتبــوا العهــد الجديــد* هــذا
األمــر (عرانيــني  ،)17-16 :10وهــذا هــو الســبب يف أنهــم اســتخدموا بعــض
كلامتــه يف األســفار التــي كتبوهــا.
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أسفار األنبياء الكبار
ُ

البداية

السفر
ّ
أهم شخصيات ّ

السفر بعد أن قام جيش
يبدأ ّ
بابل* بتدمر مدينة أورشليم*.

شعب يهوذا*
الله

همة
الم َّ
األحداث ُ

مدينة أورشليم بقيت وحدها (مرايث إرميا )8-1 :1
هل الله عد ّونا؟ (مرايث إرميا )7-1 :2
الله أمني* (مرايث إرميا )33-22 :3
رصخة الكاتب طل ًبا للمعونة (مرايث إرميا )66-52 :3
ا ْرجِعنا يا رب* إليك (مرايث إرميا )22-15 :5
النهاية

السفر قبل أن يعود
ينتهي ّ
الناس إىل وطنهم يف يهوذا.

الفصل الثالثون
قص ُة ِ
سفر مراثي إرميا
َّ

قــد يكــون ِســفر مـرايث إرميــا أكــر ســفر مثــر للحــزن يف الكتــاب املقـ َّدس
وهــو عبــارة عــن مجموعــة مــن األناشــيد ،وهــذا النــوع مــن األناشــيد (أو
املـرايث) يتغ َّنــى النــاس بــه عنــد مــوت شــخص مــا ،ويضــم هــذا الســفر خمــس
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م ـر ٍ
اث .يعتقــد معظــم النــاس بــأن إرميــا* هــو الكاتــب ،وقــد كتــب هــذه
املــرايث إلظهــار مــدى حزنــه عندمــا تعــ َّرض يهــوذا للتدمــر ،وكتبهــا أيضً ــا
ليســاعد النــاس حتــى يعـ ّـروا عــن حزنهــم باســتخدامهم هــذه الكلــامت ،فلــم
ي ُكــن يريــد أن ينــى أحــد مــا حــدث يف يهــوذا ،وســتصبح هــذه املـرايث جــز ًءا
مــن ذكرياتهــم التــي ســيتذكَّرونها دو ًمــا.
رأى إرميــا العديــد مــن األحــداث الرهيبــة ،وكان يعــرف ملــاذا حدثــت
هــذه األمــور ،فمدينــة أورشــليم مل ت ُِطــع رشيعــة اللــه ،فقــد بــدأ الشــعب يف
الصــالة آللهــة* رشيــرة ،وســلك الشــعب بطــرق رديئــة ،فأرســل اللــه عبيــده
مــن األنبيــاء لتحذيــر الشــعب لكنهــم مل يســتمعوا ومل يتغـ ّـروا لذلــك عاقبهــم
اللــه ( 2أخبــار األيــام .)17-14 :36
الســفر بالحديــث عــن مدينــة أورشــليم وهــي يف حالــة خـراب بعــد
يبــدأ ّ
أن د َّمرهــا جيــش بابــل .و ِمثْــل األرملــة امل ُه َملــة كانــت املدينــة تبــيك لياليهــا،
ومل ي ُكــن أحــد يعزيهــا ومل ي ُكــن يوجــد بهــا طعــام ،وكانــت جميــع أبوابهــا
ُمحطّمــة وبكاهــا كهنتهــا* وتعـ َّرض ملوكهــا للســبي ،وهكــذا صــارت جاريــة يف
أيــادي أعدائهــا.
كانــت األمــور ســيئة للغايــة لدرجــة أ ّن اللــه بــدا عــد ًّوا لهــم ،فقــد ســمح
ـكل رجــاء*.
بتدمــر يهــوذا .عندمــا ف َّكــر الكاتــب يف هــذا األمــر ظهــر فاقــدا لـ ّ
لكــن حتــى يف غنائــه هــذه املــرايث الحزينــة مل يفقــد كل الرجــاء ،فقــد
تذكَّــر أنّــه ال يـزال يوجــد مصــدر أخــر للتعزيــة ،فاللــه إلــه املح ّبــة امل ُخلصــة،
واللــه أمــني وحافــظ لوعــوده وكثــر الرحمــة ،لذلــك كان يكــن ليهــوذا الغنــاء
حتــى عنــد شــعورهم باليــأس وســبيهم بعيــ ًدا عــن األرض ،وكان ُيكــن أن
يكــون لديهــم رجــاء «كَ ِثـ َر ٌة أَ َمانَتُـ َـك» (مـرايث إرميــا  .)23 :3مــع هــذا الرجــاء
جــاءت دعــوة جديــدة للثقــة* يف الـ ّرب* ،وكانــت أيضً ــا دعــوة للتوبــة* ،فاللــه
ـوم مــن األيــام وســيمنحهم يف يــوم مــا ملـكًا جديـ ًدا
سـ ُيعيدهم إىل الوطــن يف يـ ٍ
مــن نســل داود*.
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طلبــت بعــض هــذه املـرايث مــن اللــه أن يجــازي أعــداء يهــوذا عــن الــر
الــذي فعلــوه بهــم ،وبســبب تدمــر بابــل ليهــوذا طلبــت املرثيــة ِمــن اللــه أن
يُد ِّمــر بابــل.
ِــم
ِــم .أَ ْع ِطه ْ
ــب َع َمــلِ أَ َيا ِديه ْ
« ُر َّد لَ ُه ْ
ــم َجــ َزا ًء َيــا َر ُّب َح َس َ
ـم ِم ـ ْن
ـم .اِتْ َبـ ْـع بِالْغَضَ ـ ِ
ِغشَ ــا َو َة َقلْـ ٍ
ـب َوأَ ْهلِكْ ُهـ ْ
ـب ،لَ ْع َن َتــكَ لَ ُهـ ْ
ــم َو ِ
تَ ْح ِ
ات الــ َّر ِّب( ».مــرايث إرميــا )66-64 :3
ــت َس َ
أجـزاء مــن املـرايث كانــت تــدور حــول الرجــاء ،وكان الشــعب الــذي يتغ َّنــى
بهــا يعلمــون أنهــم ســيعودون إىل األرض التــي وعدهــم اللــه بهــا (مـرايث إرميــا
 ،)22 :4فاللــه لــن يهجرهــم ولــن يرتكهــم بــل ســيفي بوعــوده إىل إبراهيــم*
ظــل أمينــا
وداود* .لهــذا كان لديهــم رجــاء .مل يكونــوا أمنــاء* ،لكــن اللــه ّ
(م ـرايث إرميــا  .)24-21 :3اللــه لــن يرتكهــم يف بابــل ولــن يعاقــب يهــوذا إىل
األبــد .إذا انتظــروا بصــر فــإ ّن الــرب سـ ُيخلّصهم ،وهكــذا ينتهــي ســفر مـرايث
إرميــا ،ولــن تظـ ّـل يهــوذا تتغ ّنــى مبـرايث حزينــة إىل األبــد ،ففــي يــوم مــن األيــام
ســيباركهم* اللــه مــرة أخــرى.
«ا ْر ُد ْدنَــا َيــا َر ُّب إِلَ ْيــكَ ف َ َْنتَــدَّ َ .جــدِّ ْد أَ َّيا َم َنــا كَالْ َق ِديـ ِـم» (مـرايث
إرميــا .)21 :5
مل يــرد إســم إرميــا يف هــذا الســفر ،لكنــه قــال الكثــر مــن األمــور نفســها
الــواردة يف ســفره اآلخــر .اللــه يغضــب عندمــا يرتكــب النــاس ِ
الخط َّيــة*،
وســيكون اللــه مثــل عــدو ألولئــك الذيــن ال يطيعــون وصايــاه ،لكنــه أيضً ــا إلــه
الرحمــة* الــذي لــن يســمح ألعــداء يهــوذا أن يف ـ ّروا مــن عقــاب اللــه لهــم
عــى مــا فعلــوه لشــعبه.

126

ِ
سفر حزقيال
العهد القديم

أسفار األنبياء الكبار
ُ

البداية

السبي*
السفر خالل زمن ّ
يبدأ ّ
يف بابل*.

السفر
ّ
أهم شخصيات ّ

حزقيال*
نبوخذ نارص*

همة
الم َّ
األحداث ُ

إدانة* الله للشعب يف أربع قصص (حزقيال )5:17-1 :4
مجد* الله يرتك الهيكل* (حزقيال )10-9 :9
حزقيال يفقد زوجته (حزقيال )27-15 :24
مراقبة حزقيال للسور (حزقيال )9-1 :33
رؤية حزقيال لوا ٍد مآلن بالعظام اليابسة (حزقيال )14-1 :37
النهاية

السفر بعد نحو  20عا ًما
ينتهي ّ
ِمن بدايته.

الفصل الحادي والثالثون
قص ُة ِ
سفر حزقيال
َّ

قصــة نبــي* إســمه «حزقيــال» كان اب ًنــا لكاهن*،
ِســفر حزقيــال عبــارة عــن ّ
وهــذا اإلســم يعنــي «اللــه ســيمنحك القــوة» .عندمــا كان حزقيــال يف الثالثــني
مــن عمــره ،دعــاه اللــه ليكــون نبيًّــا (حزقيــال  ،)1 :1وقــد تحـ ّدث بــكالم اللــه
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إىل أهــل يهــوذا* الذيــن عاشــوا يف بابــل .عندمــا ســبى الجيــش البابــل بعضً ــا
مــن الشــعب إىل بابــل أخــذوه هــو أيضً ــا ،لذلــك تحــ ّدث إىل أهــل يهــوذا
الذيــن عاشــوا يف بابــل وتحـ َّدث إىل بقيــة الشــعب الذيــن بقــوا يف يهــوذا.
بــني معظــم ســفره أ ّن
كان حزقيــال كاه ًنــا قبــل أن يجعلــه اللــه نب ًّيــا .يُ ِّ
اللــه سـيُدين الشــعب ،فقــد كان شــبي ًها بإرميــا يف هــذا الشــأن ،لكــن حزقيــال
كان يختلــف عــن إرميــا يف ترتيبــه لســفره زمن ًّيــا ،فقــد وضــع رســالته األوىل يف
البدايــة ورســالته األخــرة يف النهايــة.
كان حزقيــال َم ْسـ ِب ًّيا بعيـ ًدا عــن األرض ملــدة  5ســنوات حينــام بــدأ حديثــه
للشــعب ،وينتهــي ســفره بعــد أكــر مــن  20عا ًمــا ،وذلــك بعــد تدمــر بابــل
لبيــت اللــه ،الهيــكل .واللــه عاقــب يهــوذا بعــد أن انتهكــوا رشائــع اللــه وات ّبعوا
آلهــة باطلــة ،لذلــك أرســل اللــه أعداءهــم ملعاقبتهــم.
يف وقــت حزقيــال ،كان العديــد مــن األنبيــاء الكذبــة موجوديــن والبعــض
الشــعب مــن اإلســتامع إىل األنبيــاء
منهــم عــارص إرميــا* .وحــذَّر حزقيــال
َ
الكذبــة ،وأخــر هــؤالء األنبيــاء الشــعب أن اللــه لــن يعاقبهــم ووعدوهــم
بالســالم* ،وقالــوا إن اللــه لــن يــدع جيــش بابــل* يســبيهم ،لكــن حزقيــال
عــرف أ ّن ســال ًما لــن يحــل بــل س ـ َيدين اللــه الشــعب املوجــود يف يهــوذا.
رصفــون بأســاليب رديئــة ،فقــد
مل يطــع النــاس اللــه ،حتــى الكهنــة كانــوا يت َّ
انتهكــوا رشائــع اللــه وات ّبعــوا آلهــة باطلــة ومل يســتمعوا إىل اللــه فأرســل اللــه
حزقيــال للتحـ ُّدث إليهــم.
ورغــم أ ّن حزقيــال حذَّرهــم مـ ّرات عديــدة ،لكنهــم مل يســتمعوا إليــه .ويف أحــد
األيــام ،اقتحــم جيــش بابــل مدينــة أورشــليم* وقــام بتدمرهــا (حزقيــال .)5-1 :24
وعنــد حــدوث ذلــك بــدأ حزقيــال يتن َّبــأ للشــعب برســالة جديــدة ،وأخــر النــاس
ـوم مــن األيــام سيســمح
ـوم مــن األيــام سـ ُيعيدهم اللــه إىل أرضهــم .ويف يـ ٍ
أنّــه يف يـ ٍ
ـوم مــن األيــام سـ ُيعيد اللــه كل يشء إىل نصابــه
اللــه ببنــاء بيتــه مـ ّرة أخــرى ،ويف يـ ٍ
الصحيــح مـ َّرة أخــرى ،وقــد أخرهــم حزقيــال بهــذه األمــور ملنحهــم الرجــاء*.
الســفر يُشــبه إىل حــد كبــر األســفار األخــرى التــي كتبهــا األنبيــاء،
هــذا ّ
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الســفر تبـ ِّـني مــا هــو أكــر أهميَّــة بالنســبة لحزقيــال ،وأحــد
لكــن بعــض أجـزاء ّ
هــذه األمــور كان مجــد* اللــه ،فقــد تح ـ َّدث حزقيــال عــن مجــد اللــه م ـرات
عديــدة ،وكان اللــه يُعاقــب الشــعب حتــى ي ّجــدوا إســمه م ـ َّرة أخــرى ،ومل
يســتمع النــاس إىل اللــه بــل نســوا َمــن هــو ،لــذا فعــل اللــه هــذه األمــور حتــى
يتذكَّــره الشــعب ويعرفــوا أنّــه الـ ّرب*.
الســفر العديــد مــن أســاليب روايــة القصــص ،ففــي بعــض
يســتخدم ّ
األحيــان تح ـ َّدث حزقيــال عــن رؤى غريبــة* ،ويف أحيــان أخــرى تح ـ َّدث عــن
أحالمــه وأحيانًــا كان اللــه يطلــب منــه عمــل بعــض األمــور الغريبــة جـ ًّدا ،وقــد
فعــل مــا طلبــه اللــه منــه حتــى يُوضِّ ــح للشــعب مــا يعنيــه.
كان حزقيــال مثلــه يف ذلــك مثــل إرميــا ،لديــه رســالة ليهــوذا ،لكــن كانــت
لديــه رســائل لألمــم األخــرى أيضً ــا وهــي أن اللــه سـ ُيعاقب الشــعوب الذيــن
يــوم مــا (حزقيــال ،)26-24 :28
رضوا بيهــوذا ويعيــد شــعبه إىل أرضهــم يف ٍ
أ ّ
ـكال جديـ ًدا ويتعبَّــدون* مــن جديـ ٍـد للــه الــذي ســيجعلهم أ َّمــة
وســيبنون هيـ ً
عظيمــة مـ ّرة أخــرى.
أرســل حزقيــال تحذي ـ ًرا لألمــم :فــإذا آذيتــم يهــوذا فــإن اللــه س ـ ُيؤذيكم،
وإذا كنتــم ســعداء بتدمــر يهــوذا فــإن اللــه سـ ُيحزنكم يو ًمــا مــا ألنــه سـ ُيد ّمر
كل أعــداء يهــوذا ،وهــذا مــا وعــد بــه إبراهيــم*.
« َوأُبَارِكُ ُم َبا ِر ِكيكَ َ ،والَ ِع َنكَ أَلْ َع ُنهُ » (تكوين .)3 :12
يتحـ َّدث الجــزء األخــر مــن هــذا الســفر عــن الطريقــة التــي ســيعيد بهــا
ـخصا مــن
اللــه الشــعب ويتذكَّــر الوعــود التــي قطعهــا لــداود* ألنَّــه سرســل شـ ً
نســل داود ليكــون امللــك (حزقيــال  .)28-24 :37وســيقوم ببنــاء اململكــة مــن
جديــد ،لكــن اللــه لــن يســمح فقــط ببنــاء هيــكل جديــد للشــعب (حزقيــال
 )35 :48-1 :40بــل سـ ُيعطيهم قل ًبــا جديـ ًدا أيضً ــا (حزقيــال  .)29-26 :33وعنــد
ـيحب الشــعب اللــه وســيتع َّبد لــه إىل األبــد ،وســيفعل هــذا
حــدوث هــذا ،سـ ّ
ليفــي بالوعــد الــذي قطعــه ملــوىس* (تثنيــة  )6-4 :30والوعــد الــذي قطعــه
إلبراهيــم والوعــد الــذي قطعــه لــداود ( 2صموئيــل .)16-15 :7
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البداية

السفر
ّ
أهم شخصيات ّ

السفر عندما كان
يبدأ ّ
دانيال* شابًّا يف بابل* ،وكان
ْنرص* َملِكًا عى بابل.
نبو َخذ َّ

دانيال*
شدرخ وميشخ وعبدنغو*
ذنرص* بلطشارص*
نبو َخ َّ
كورش*

همة
الم َّ
األحداث ُ

أصدقاء دانيال مل يسجدوا لتمثال الذهب (دانيال )30-8 :3
مواجهة دانيال لألسود (دانيال )6
الر (دانيال )37-28 :4
َّ
نبوخذنرص يفقد عقله ويصر كحيوان َ
رؤية دانيال لحلم كبر (دانيال )7
صالة دانيال (دانيال )19-1 :9
النهاية

السفر عندما شاخ دانيال
ينتهي ّ
وصار كورش َملِكًا عى بالد
فارس*.
الفصل الثاني والثالثون
قص ُة ِ
سفر دانيال
ّ

كان دانيــال نب ًّيــا* لك َّنــه مل يتحـ َّدث إىل الشــعب الــذي تحـ َّدث معــه إرميــا*
أو حزقيــال* ،بــل تحـ َّدث عــن اللــه إىل القــادة الذيــن خــدم تحــت إمارتهــم.
ســتتعلَّم أمــو ًرا كثــرة مــن الــكالم الــذي تكلّــم بــه دانيــال ،لكنــك ســتتعلَّم
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بالقــدر نفســه مــن الطريقــة التــي عــاش بهــا دانيــال حياتــه ،فقــد ســلك
دانيــال يف حياتــه بطريقــة م ّجــدت اللــه .فقــد ات َّبــع اللــه وأطاعــه حتــى عندمــا
كانــت الظــروف صعبــة ،وأظهــر دانيــال للنــاس أنّهــم يجــب أن يتَّبعــوا اللــه
دامئًــا ،وهــذا مــا يفعلــه جميــع األنبيــاء الحقيقيــني.
قبــل ســنوات عديــدة ،اقتحــم جنــود ِمــن بابــل مدينــة أورشــليم* وهدمــوا
األســوار وأحرقــوا الهيــكل* بالنــار وســبوا الكثــر ِمــن الشــعب وأجــروا معظــم
الشــعب الســاكن يف مدينــة أورشــليم عــى مغــادرة أرضهــم ،وكان دانيــال
هنــاك عنــد حــدوث ذلــك وكان يتو َّجــب عليــه أن يغــادر أرضــه واضط ـ ّر إىل
العيــش بعيـ ًدا جـ ًّدا عــن الوطــن.
ينســه أيضً ــا ،وهكــذا ســلك
ـس اللــه كــام أ ّن اللــه مل َ
لكــن دانيــال مل ينـ َ
دانيــال يف حياتــه بطريقــة م َّجــدت اللــه ونتيجــة ذلــك أكرمــه اللــه أيضً ــا
وجعلــه نب ًّيــا.
ـب دانيــال هــذا الســفر ،والكثــر مــام قالــه ُمــدرج هنــا والكثــر أيضً ــا
كَتَـ َ
مــام فعلــه موجــود هنــا.
يــروي الجــزء األ ّول مــن الســفر بعــض القصــص مــن حيــاة دانيــال
وأصدقائــه .ففــي كثــر مــن األحيــان ،حــاول أهــل بابــل أن ينســوهم اللــه
الحقيقــي ويخدمــون آلهــة باطلــة ،حتــى إنهــم حاولــوا قتــل دانيــال وأصدقائه،
وهــؤالء مل يُح ّبوهــم ألنهــم مل يخدمــوا آلهتهــم الباطلة ،لكـ ّن دانيــال وأصدقاءه
كانــوا ُمخلصــني لإللــه الحقيقــي ،وهكــذا أصبــح دانيــال رجـ ًـال مهـ ًّـام ج ـ ًّدا يف
حكومــة بابــل.
القصــة األوىل ُيكنــك مقابلــة دانيــال وبعـ ٍ
ـض مــن أصدقائــه الذيــن كانوا
يف ّ
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 اتّــكل
دانيــال وأصدقــاؤه عــى اللــه ووضعــوا خطــة ،وأطاعــوا اللــه يف هــذا الوقــت
القصــة كيــف باركهــم* اللــه .ف ِمــن البدايــةُ ،يكننــا أن نــرى
الصعــب ،وتــروي ّ
أ ّن دانيــال كان رجـ ًـال صال ًحــا قـ ّرر طاعــة اللــه حتــى ولــو ســاءت الظّــروف.
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أحــد األفــكار امل ُه َّمــة يف ســفر دانيــال أ ّن اللــه عظيــم ،فاثنــان مــن امللــوك
العظــامء يف ســفر دانيــال ف ِهــام ذلــك ،وصـ ّدق املَلِــكان عــى أ ّن ملكــوت* اللــه
ســيدوم إىل األبــد وال ُيكــن أن يــزول أبـ ًدا (دانيــال 3 :4؛ .)28-26 :6
يتنــاول الجــزء الثــاين مــن هــذا الســفر أحــالم دانيــال التــي كانــت غريبــة.
يف بعــض األحيــان كان دانيــال مســتيقظًا حينــام جاءتــه هــذه األحــالم وقــد
أرســلها اللــه لــه ل ُيخــره مبــا ســيح ُدث يف املســتقبل .بعــض األحــداث التــي
رآهــا دانيــال يف أحالمــه حدثــت بالفعــل ،وأحــالم أ َخــر مل تحـ ُدث بعــد ،لكــن
اللــه يف يديــه زمــام ومقاديــر املســتقبل حتــى يفــي مبــا وعــد بــه.
كان دانيــال مثــل األنبيــاء اآلخريــن لكنــه كان مختل ًفــا أيضً ــا .تنبّــأ عــام
ســيحدث لألمــم يف أيامــه ،كــام تحـ َّدث عــن الــرؤى التــي رآهــا* عـ ّـام ســيحدث
بعــد وقـ ٍ
ـت طويــلٍ مــن رحيلــه ،فقــد رأى دانيــال أن اللــه لديــه خطــة عظيمــة
كل جــز ٍء مــن خطــة اللــه.
ـوم ِمــن األيــام ســيتحقَّق ّ
ويف يـ ٍ
رؤى دانيــال مه ّمــة جـ ًّدا يف هــذا الســفر كــام أنّهــا مه َّمــة لبقيــة الكتــاب
امل ُقـ َّدس* .أخرنــا دانيــال عــن رؤيــا تُعلــن أن ملـكًا عظيـ ًـام ســيأيت ذات يــوم،
هــو ابــن اإلنســان* (دانيــال 12 :7؛  ،)17 :8وســيأيت عــى الســحاب ليملــك
عــى جميــع البــر إىل أبــد اآلبديــن .وتُشــبه الكلــامت التــي اســتخدمها
دانيــال كلــامت الوعــد الــذي قطعــه اللــه لــداود* ( 2صموئيــل  ،)7فقــد وعــد
اللــه داود بــأن ملـكًا مــن نســله ســيكون امللــك األبــدي* الــذي يحكــم األمــم،
وقصــة ذلــك الحلــم كانــت رجــا ًء لشــعب
ومنــح هــذا الحلــم رجــا ًء* لدانيــالَّ ،
اللــه منــذ ذلــك الحــني.
قــال إرميــا إن الشــعب ســيعود إىل أرضــه ،ونعلــم مــن ســف َري عــزرا*
ونحميــا* أن الشــعب عــاد بالفعــل إىل األرض .قــال دانيــال إن الشــعب ســيعود
إىل األرض أيضً ــا .هــل هــذا مــا كان دانيــال يتحـ َّدث عنــه أم كان يتحـ َّدث عــن
يشء آخــر؟ هــل ســيأيت هــذا امللكــوت قري ًبــا إىل الشــعب الــذي كان يعيــش
أيــام دانيــال أم إنــه ســيأيت يف وقــت الحــق؟ يُجيــب ســفر دانيــال عــن هــذا
الســؤال .يف أحــد األيــام ،جــاء مــالك* إىل دانيــال وأخــره أ ّن امللكــوت الــذي
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رآه ســيأيت بعــد ســنوات عديــدة ،يف املســتقبل (دانيــال  .)27-20 :9يف ذلــك
الوقــت ســيضع اللــه حـ ًّدا ِ
للخط ّيــة* وسيســود ُملــك اللــه عــى هــذا امللكــوت
وســيعيد كل األشــياء إىل الصــورة التــي أرادهــا اللــه .عندمــا تتذكَّــر مــا قالــه
دانيــال عــن هــذا امللــك ،ستســتطيع فهــم بعــض األشــياء التــي قالهــا يســوع*
عنــد قراءتــك للعهــد الجديــد* ،وسيُســاعدك هــذا أيضً ــا عــى فَهــم أن يســوع
كان امللــك الــذي يتح ـ ّدث عنــه ســفر دانيــال.
أنهــى دانيــال ِســفره بالحديــث عــن َملِــك آخــر ســيأيت يف املســتقبل البعيد،
وقــال إنــه ســيكون مختل ًفــا عــن جميــع امللــوك اآلخريــن وسـ ُيحاول أن يجعــل
نفســه عظيـ ًـام وســيحاول أخــذ األرض التــي وهبهــا اللــه لشــعبه ،وهــذا امللــك
لــن يكــون صال ًحــا حتّــى إنّــه سـ ُيحاول محاربــة اللــه ،وقــد وعــد دانيــال بــأن
اللــه لــن يســمح لهــذا امللــك بالنــرصة وســيد ّمر مملكتــه إىل الــزوال.
الســفر للمــرة األوىل قــد تجــد بعــض األمــور التــي
عنــد قراءتــك هــذا ّ
الســفر ســيتضح لــك مــا
تبــدو غريبــة ،لكــن كلــام تابعــت الق ـراءة يف هــذا ّ
كان دانيــال يقولــه ،وكلــام قــرأت أســفا ًرا أخــرى مــن الكتــاب امل ُقـ َّدس فهمــت
ِســفر دانيــال عــى نحــو أفضــل ،وس ُيســاعدك ِســفر دانيــال عــى فَهــم أســفار
الكتــاب امل ُق ـ َّدس األخــرى عــى نحــو أفضــل أيضً ــا.
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مل يتّبــع الشــعب اللــه يف زمــن األنبيــاء ،فأرســل اللــه أنبيــاء لتحذيــر النــاس
بأنّــه غــر ر ٍ
اض عنهــم ،وإذا مل يعــودوا الت ّباعــه ســيزيلهم ِمــن األرض التــي
أعطاهــا لهــم .لكــن األنبيــاء أخروهــم أيضــا بــأ ّن اللــه لــن ينســاهم ويف وقــت
معـ ّـني ســيعيدهم إىل األرض ويُ ِ
رســل لهــم ُمخل ًّصــا*.
أسفار 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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البداية
السفر
ّ
أهم شخصيات ّ

يبدأ الكتاب مبارشة قبل
سيطرة آشور* عى اململكة
الشاملية*.

هوشع*
ُجومر*
الزوجة

النبي*

همة
الم َّ
األحداث ُ

هوشع وأرسته (هوشع )11-2 :1
هوشع يرجع زوجته إىل البيت (هوشع )3
سيُعاقب الله إرسائيل* (هوشع )9
مح َّبة الله إىل إرسائيل (هوشع )11
دعوة هوشع إىل إرسائيل أن يتوب* (هوشع )14
النهاية

السفر ينتهي بعد سنوات
ّ
عديدة ،قبل أن تسبي آشور
األسباط الذين يف الشامل.
الفصل الثالث والثالثون
قص ُة سفر هوشع
ّ

كان هوشــع نب ًّيــا يتكلَّــم بــكالم اللــه إىل إرسائيــل ،فقــد كتــب هــذا الســفر
ل ُيخــر الشــعب كــم أح ّبهــم اللــه ،لكنــه كتــب الســفر بطريقــة غــر عاديــة
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قصــة عــن حياتــه الشــخصية ،ثــم أظهــر للنــاس كيــف أن قصتــه تشــبه
وروى ّ
القصــة تــدور حــول اللــه وشــعبه.
قصــة أخــرى ،تلــك ّ
ّ
قصــة هوشــع حــول حياتــه الخاصــة وزواجــه .وجــد هوشــع
تــدور أحــداث ّ
زوجــة لــه وكان وف ًّيــا لهــا لكنهــا مل ت ُكــن وف ّيــة لــه ،فقــد منحهــا رجــال آخــرون
املــال حتــى ت ُعطيهــم جســدها وتــزين ،وأخــر هوشــع إرسائيــل بأنّهــم مثــل
زوجتــه وأنّــه يُشــبه اللــه أل ّن شــعب إرسائيــل مل يـ ِ
ـف بوعــوده للــه لكــن اللــه
كان وف ًّيــا يف مح َّبتــه لشــعبه.
أراد هوشــع ِمــن إرسائيــل أن يعرفــوا هــذه الرســالة ،فاللــه يُحافــظ عــى
وعــوده وســيفي بوعــده لهــم حتــى لــو خرقــوا وعودهــم لــه وســيكون وفيًّــا
للعهــد* .وأظهــر اللــه هــذه املح ّبــة الوف ّيــة لــآلالف الذيــن أطاعــوه وأح ّبــوه،
كل مــا حــدث إلرسائيــل فــإ ّن اللــه لــن يتوقّــف عــن مح َّبتهم.
فعــى الرغــم ِمــن ّ
لكن إرسائيل مل يُ ِطع الله:
ـر َد َعـ ْو ُت ابْ ِنــي.
سائِيـ ُـل ُغاَ ًمــا أَ ْح َب ْب ُتــهُ َ ،و ِمـ ْن ِمـ ْ َ
«لَـ َّـم كَانَ إِ ْ َ
يــم،
ِــم يَ ْذبَ ُحــونَ لِلْ َب ْعلِ ِ
ــم َذ َه ُبــوا ِمــ ْن أَ َما ِمه ْ
ك َُّل َمــا َد َع ْو ُه ْ
َو ُي َبخِّــ ُرونَ لِل َّت َمثِيــلِ الْ َم ْن ُحوتَــ ِة» (هوشــع .)2-1 :11
لذلــك قــال هوشــع إ ّن اللــه ســ ُيخرجهم مــن أرضهــم ،وهــذا ســيحدث
ألنّهــم مل يطيعــوا الرائــع التــي أعطاهــم اللــه إيّاهــا مــن خــالل مــوىس*،
فالــ ّرب* إلــه غيــور وعــى إرسائيــل أن ال يكــون لهــم آلهــة أخــرى أمامــه،
ـدال ِمــن طلبــه
لكــن إرسائيــل كان يتطلّــع إىل أمــم أخــرى طل ًبــا للمعونــة بـ ً
ِمــن الــرب ،وألنهــم فعلــوا ذلــك سرســلهم اللــه إىل آشــور ،وســيبقون هنــاك
لســنوات عديــدة ،وملســاعدة الشــعب عــى الفهــم قــارن هوشــع ذلــك بالوقت
الــذي كانــوا فيــه عبي ـ ًدا يف مــرص.
لكــن اللــه لــن يجعــل إرسائيــل يظــل يف آشــور ،ففــي املســتقبل ســيخرجهم
مــن آشــور كــام أخرجهــم مــن أرض مــرص ،وســيعاقب اللــه إرسائيــل ،لكــن
اللــه لــن يرفضهــم إىل األبــد بــل ســيُعيدهم إىل األرض التــي وعدهــم بهــا
وســرعاهم مــرة أخــرى.
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هربــت زوجــة هوشــع بعي ـ ًدا عنــه لك ّنــه ق ـ ّرر البحــث عنهــا ،وعندمــا
وجدهــا كانــت جاريــة ،لــذا اشــرتاها هوشــع مــن النــاس الذيــن كانــوا
يتلكونهــا وأعادهــا إىل منزلــه ،وكان يرجــو ِمــن ذلــك أن متتنــع عــن بيــع
جســدها للرجــال ،وأعــرب عــن أملــه يف أن يكــون األمل الــذي عانــت منــه
غرهــا.
قــد َّ
القصــة تح ـ َّدث هوشــع عــن داود* وذكَّــر النــاس بوعــود
يف أحــد أج ـزاء ّ
اللــه إىل داود ( 2صموئيــل  .)16 :7وعــد اللــه مبجــيء املســ ّيا امل ُخلّــص يف
املســتقبل وســيكون هــذا امللــك مــن نســل داود ،وعندمــا يجــيء ســيحكم
مثــل داود ،وعــاش هوشــع بعــد زمــن داود بوقــت طويــل لكــن كان ال ي ـزال
ـم َو َدا ُو َد
سائِيـ َـل َويَطْلُ ُبونَ الـ َّر َّب إِل َه ُهـ ْ
بإمكانــه التطلّــع إىل وقــت «يَ ُعــو ُد بَ ُنــو إِ ْ َ
ـم» (هوشــع .)5 :3
َملِكَ ُهـ ْ
القصــة التــي رواهــا هوشــع واقعيــة ،فقــد فعــل هوشــع هــذه األمــور،
ّ
القصــة تُعلِّمنــا أيضً ــا عــن مــدى محبَّــة اللــه لشــعبه مــع أ ّن شــعبه مل
لكــن ّ
يُ ِطعــه ،ث ـ ّم ّ
وىف اللــه بوعــده ملعاقبتهــم عــى هــذه الخطايــا* ،لكــن مح َّبــة
اللــه لهــم مل تَـ ُزل فقــد كان طويــل اآلنــاة معهــم وأرســلهم بعيـ ًدا عــن أرضهــم،
لك ّنــه لــن ينســاهم أو يرتكهــم إىل األبــد.
يــوم مــن األيــام ســيعود شــعب إرسائيــل إىل اللــه وســيعرتفون* لــه
يف ٍ
بأعاملهــم الريــرة* وســيح ّبون اللــه مــرة أخــرى ،وســيغفر* لهــم اللــه.
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البداية

كَتَ َب يوئيل* سفره قبل معظم
األنبياء* اآلخرين وقبل أن
تُصبح بابل* عد ًّوا ليهوذا*.

السفر
ّ
أهم شخصيات ّ

يوئيل*

همة
الم َّ
األحداث ُ

حرات الجراد قادمة (يوئيل )12-1 :1
يوم ال ّرب* قريب (يوئيل )11-1 :2
ارجعوا إىل ال ّرب (يوئيل )17-12 :2
ال ّرب سيسرت ّدكم (يوئيل )27-25 :2
انسكاب الروح* (يوئيل )32-28 :2
النهاية

ينتهي سفر يوئيل ٍ
بوعد بالركة*
لكننا ال نعرف وقت مجيء هذه
الركة.

الفصل الراصص والثالثون
قص ُة ِ
سفر يوئيل
ّ

ِســفر يوئيــل هــو الســفر الثــاين مــن أســفار األنبيــاء الصغــار .نحــن نعــرف
القليــل ج ـ ًّدا عــن حيــاة النبــي يوئيــل .يُخرنــا كل مــن هوشــع* وعامــوس*
عــن أشــياء حدثــت خــالل حياتهــام ،لكــن يوئيــل مل يفعــل ذلــك .وبســبب
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األمــور التــي تحــ َّدث عنهــا يوئيــل يف ســفره نعتقــد بأنــه كان مــن أوائــل
األنبيــاء الذيــن كتبــوا أســفا ًرا.
كتــب يوئيــل ســفره ل ُيخــر أهــل يهــوذا أن يعــودوا إىل اللــه بعــد أن حلَّــت
ســحابة مــن حـرات الجـراد عــى أرض يهــوذا ،وأكلت الــزرع الــذي يف الحقول
لدرجــة أ َّن الشــعب مل يجــد مــا يأكلــه .ويف ذلــك الوقــت ،مل متطــر يف يهــوذا
وكانــت األرض جــرداء والشــعب جائ ًعــا ومل ي ُكــن لهــم مــاء ليربــوا.
أخــر يوئيــل الشــعب أنَّــه يجــب أن يحزنــوا ثــم دعاهــم إىل الصــالة وأن
يطلبــوا مــن اللــه أن يرحمهــم* حتــى تُغــادر الح ـرات األرض وينمــو الــزرع
مج ـ َّد ًدا ،ودعــا يوئيــل األيــام الصعبــة التــي كان الشــعب يعيــش فيهــا «يَ ـ ْو َم
ال ـ َّر ِّب» ،وهــذه العبــارة الصغــرة «يَ ـ ْو َم ال ـ َّر ِّب» هــي الفكــرة التــي يتح ـ َّدث
عنهــا يوئيــل يف بقيــة ِســفره.
تح ـ َّدث يوئيــل عــن « َي ـ ْو َم ال ـ َّر ِّب» بطريقتــني .يف بعــض األحيــان يُديــن
اللــه األرشار وقــال يوئيــل إن اللــه أرســل حـرات الجـراد لدينونتهــم ،ووصــف
هــذا الوقــت بـــكونه «يَـ ْو َم الـ َّر ِّب» .لكــن يوئيــل قــال أيضً ــا إنــه يف املســتقبل
ســيكون هنــاك يَـ ْوم آخــر للـ َّر ِّب وســيكون أكــر خطــورة مــن أي يــوم آخــر مــر
بهــم حتــى ذلــك الحــني ،وســتكون هــذه آخــر مــرة يديــن فيهــا اللــه األرشار.
وقــال يوئيــل إن «يَـ ْو َم الـ َّر ِّب» األخــر ســيكون وقتًــا لغضــب* اللــه ،لكنــه قــال
أيضً ــا إنــه ســيأيت وقــت يبــارك اللــه فيــه شــعبه مــرة أخــرى ،وبعــد دينونــة
اللــه سـ ُيبارك 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 يظـ ّن النــاس
بأنــه ٍ
آت ،وســتحدث األشــياء برعــة كبــرة بحيــث لــن يكــون أحـ ٌد مســتع ًّدا
لهــا ،وســيأيت ذلــك اليــوم ُمر ًعــا كجيــش يُهاجــم وكنــا ٍر تحــرق ،وســتحدث
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 يتم َّكــن أحــد مــن
الهــروب منــه ،وســيكون ذلــك اليــوم ُمظلـ ًـام وســينتاب الخــوف الكثــر ِمــن
وسرســل اللــه جيشً ــا عظيـ ًـام ليقــوم بعملــه.
الشــعبُ ،
لذلــك طلــب يوئيــل ِمــن الشــعب أن يصلُّــوا ويتح َّولــوا عــن طُرقهــم
ال ّرديئــة ،وعندمــا يفعلــون ذلــك ســيتوقَّف غضــب اللــه عليهــم وســريهم
رحمتــه .ويف ذلــك اليــوم سيشــفق اللــه عــى شــعبه وســيغفر* لهــم ويزيــل
عنهــم العــار الــذي كانــوا يشــعرون بــه وسيســمح بســقوط األمطــار وبنم ـ ّو
الــزرع يف الحقــول وســيجعل مدينــة أورشــليم مدينتــه مــرة أخــرى وســيكون
ُدســا* للــه.
الشــعب ق ً
تن ّبــأ يوئيــل بــأن اللــه سيســتخدم جيــوش األمــم ملعاقبــة إرسائيــل ،ث ـ ّم
كل األمــور الريــرة التــي كانــوا يفعلونهــا ،وسيســتخدم
ســيعاقب األمــم عــى ّ
اللــه هذيــن األمريــن م ًعــا ليجعــل إرسائيــل يتذكَّــر وعــوده ،وســيتذكَّرون
الوعــود التــي قطعوهــا مــع اللــه والوعــود التــي قطعهــا اللــه معهــم .ويف ذلــك
غر كل يشء وســيجعل
اليــوم سيســكب اللــه ُروحــه (يوئيــل  ،)28 :2وهــذا سـ ُي ّ
كل األشــياء تعــود إىل نصابهــا الصحيــح م ـ ّرة أخــرى ،وهــذه املــرة ســيجعلها
كل مــن دانيــال* وحزقيــال* .فعــل يوئيــل شــيئًا
تــدوم إىل األبــد مثلــام تن ّبــأ ّ
عــام أراد اللــه أن
فعلــه الكثــر مــن األنبيــاء اآلخريــن فقــد أخــر الشــعب ّ
يعرفــوه ويفعلــوه ،وكانــت رســالته للشــعب الذيــن ســمعوه يف ذلــك اليــوم،
لكــن رســالته كانــت أيضً ــا للذيــن سيعيشــون يف املســتقبل ،وبعــد وقــت
طويــل مــن وفــاة يوئيــل كانــت كلامتــه ال تـزال تتحـ َّدث إىل الشــعب ،وهــذا
ينطبــق علينــا ونحــن نقــرأ هــذه الكلــامت ،لكــن ســينطبق األمــر عــى وجــه
الخصــوص عــى النــاس الذيــن سيعيشــون يف نهايــة التاريــخ الذيــن ســيكونون
جــز ًءا مــن آخــر يَ ـ ْو ٍم مــن أيــام ال ـ َّر ِّب (يوئيــل 1 :2؛ 11 :2؛ .)31 :2
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البداية
السفر
ّ
أهم شخصيات ّ

السفر عندما كان
يبدأ ّ
يربعام* ملكًا عى إرسائيل*.

عاموس*
أمصيا*
يربعام*

همة
الم َّ
األحداث ُ

الله عى وشك أن يدين* (عاموس )16-6 :2
اطلبوا ال ّرب لتحيوا (عاموس )15-12 :5
الله يُجري العدل (عاموس )24-18 :5
الله يُعطي عاموس ُرؤى عن الجراد والنار والزيج (عاموس )9-1 :7
الله يُعيد إرسائيل م ّرة أخرى (عاموس )15-11 :9
النهاية

ينتهي السفر قبل سنوات قليلة
من استيالء آشور* عى إرسائيل.

الفصل الخامس والثالثون
قص ُة ِ
سفر عاموس
ّ

الســفر حــول النبــي* عامــوس الــذي كان راع ًيــا* ،لكــن اللــه دعــاه
يــدور ّ
ليتح ـ َّدث بكلامتــه إىل إرسائيــل (عامــوس  .)15 :7يف األيــام التــي عــاش فيهــا
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عامــوس مل ي ُقــم األنبيــاء* بعملهــم ومل يتح َّدثــوا ضــد ِ
خطيّــة الشــعب ،لذلــك
دعــا اللــه رجــال بســيطًا لتوصيــل كلامتــه.
أعطــى عامــوس معظــم كلامتــه إىل إرسائيــل مــن بلــدة بيــت إيــل* التــي
كان بهــا مــكان لعبــادة* اللــه ،وكان بهــا أيضً ــا بيــت للملــك.
تنبّــأ عامــوس بكلــامت قويــة إىل إرسائيــل ،وأخرهــم أن يعــودوا إىل اللــه
ويبتعــدوا عــن األوثــان* ،وحذّرهــم مــن أ ّن أعداءهــم ســيقتلون ملوكهــم
وسيســبونهم إىل خــارج أرضهــم.
ـب عامــوس عــن ســبب حــدوث ذلــك أل ّن الشــعب مل ي ُكــن يســتمع
كَتَـ َ
إىل اللــه ،فقــد كانــوا يق ِّدمــون قرابــني للــه ويُقيمــون االحتفــاالت التــي علَّمهــا
مــوىس* لهــم ،ويفعلــون أشــياء كثــرة حتــى يبــدوا كأنّهــم يتّبعــون اللــه،
لكــن عامــوس عــرف أنّهــم ال يفعلــون ذلــك ســوى بدافــع التظاهــر .ويف ثنايــا
قلوبهــم كانــوا بعيديــن عــن اللــه وال يطيعونــه ،فقــد كانــوا يفعلــون بعــض
األشــياء التــي أخرهــم اللــه أن يفعلوهــا ،لك ّنهــم مل يكونــوا لطفــاء نحــو الفقراء
ومل يكونــوا منصفــني يف أعاملهــم ومل يكونــوا أمنــاء ،بــل اهت ّمــوا باملــال أكــر
مــن اهتاممهــم بالنــاس ،وكانــوا يعتقــدون* بــأن ال يشء ســيئ ســيحدث وظ ّنــوا
أ ّن اللــه لــن يُدينهــم.
الســفر بالفكــرة نفســها التــي اســتخدمها يوئيــل* يف نهايــة ســفره،
يبــدأ ّ
فاللــه ســيدين األمــم ،لكــن عامــوس قــال إن إرسائيــل ويهــوذا* ســيقعان أيضً ــا
تحــت الدينونــة بعــد أن ابتعــدا عــن الوعــود التــي قطعاهــا مــع اللــه ،لكــن
اللــه سـ ُيؤ ِّدب 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!
ـب عنهــا يف ِســفره ،و َذكَــر
كان لــدى عامــوس رؤى* كثــرة ِمــن اللــه وكَتَـ َ
قصــة حياتــه ،وهــذا يُســاعدنا عــى معرفــة متــى كتــب ســفره
أيضً ــا بعضً ــا ِمــن ّ
خاصــة أنّــه تحـ َّدث عــن خطايــا امللــك يربعــام وعــن مركــز عبادتــه الباطــل يف
بيــت إيــل ،كــام يُســاعدنا هــذا عــى فَهــم بعــض األشــياء التــي تحــدث عنهــا.
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قــال عامــوس إ ّن وقــت ســيطرة آشــور عــى إرسائيــل قــد قَ ـ ُر َب ج ـ ًّدا ،وهــذا
يعنــي أن الكثــر مــن األمــور التــي قالهــا عــن رجــاء املســتقبل ســتتحقّق لكــن
ليــس رسي ًعــا .ســوف تتح ّقــق هــذه األمــور لكــن يف املســتقبل البعيــد عندمــا
كل يشء
ـوم مــن األيــام س ـ ُيعيد اللــه ّ
يســبيهم العــدو بعي ـ ًدا ج ـ ًّدا ،لكــن يف يـ ٍ
إىل نصابــه الصحيــح مــرة أخــرى.
الســفر كيــف س ـ ُيعاقب اللــه الشــعب ،لك ّنــه
يحــيك الجــزء األخــر ِمــن ّ
يعطــي أيضً ــا كلمــة رجــاء ،فاللــه لــن يعاقــب شــعب إرسائيــل بــل سيســمح
لبعــض الشــعب بالعــودة إىل أرضهــم بعــد انتهــاء العقوبــة.
تح ـ َّدث عامــوس عــن داود* مثلــام فعــل يوئيــل وأكّــد أن « ِمظَلَّ ـ َة َدا ُو َد
الســا ِقطَ َة» (عامــوس  )11 :9ســتقوم مــرة أخــرى .ويف وقــت الحــق يف
َّ
املســتقبل ســتأيت الركــة* مــرة أخــرى ،ويف ذلــك اليــوم ســيحكم امللــك الــذي
وعــد اللــه بــه داود ،حتــى إذا تع ـ ّرض الشــعب للســبي بعي ـ ًدا عــن األرض
ـيظل يوجــد رجــاء.
سـ ّ
جاء هذا ال ّرجاء من معرفة أ ّن الله سيفي بوعده إىل داود.
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البداية

السفر بعد أن سبى جيش
يبدأ ّ
بابل أهل يهوذا بعي ًدا عن
أرضهم.

السفر
ّ
أهم شخصيات ّ

عوبديا*
أدوم*

همة
الم َّ
األحداث ُ

ِسفر عوبديا هو أقرص سفر يف أسفار األنبياء* .اقرأه جي ًدا ،لن
يستغرق منك سوى القليل ِمن الوقت.

النهاية

السفر بعد وقت قصر
ينتهي ّ
من بداية كتابته.

الفصل السادس والثالثون
قص ُة ِ
سفر ُعوبديا
ّ

يُعــد هــذا الســفر واحـ ًدا مــن أقــرص األســفار يف الكتــاب امل ُقـ َّدس* ،وكتــب
عوبديــا ســفره عــن أهــل أدوم و َذكَــر كيــف س ـ ُيعاقبهم اللــه ،وكتــب هــذا
الســفر بعــد مــا قامــت بابــل بتدمــر يهــوذا.
ّ
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كان شــعب أدوم ِمــن نســل عيســو* أخــو يعقــوب* (تكويــن  ،)30 :25ومل
يعبــد* أدوم اإللــه الحقيقــي واتّبعــوا آلهــة باطلــة ،ورسعــان مــا أصبحــوا أعــدا ًء
لشــعب اللــه.
كلمــة «أدوم» هــي مثــل كلمــة «أمــم» يف لغــة عوبديــا ،لهــذا الســبب
الســفر ال يتحـ َّدث فقــط عــن أدوم ،بــل يتحـ َّدث عن أي
يعتقــد الكثــرون بــأ ّن ّ
كل األمــم ويعاقبهــم إذا رفضــوا
أُمـ ٍة تعـ ّد عــد ًّوا لشــعب اللــه ،وسـ ُيدين اللــه ّ
مســاعدة شــعبه.
الســفر يذكُــر أ ّن اللــه س ـ ُيعاقب أدوم ألنّهــم مل يكونــوا
الجــزء األ ّول مــن ّ
لطفــاء نحــو يهــوذا ،وكانــوا ســعداء عندمــا ش ـ ّن جيــش بابــل الحــرب عــى
يهــوذا (عوبديــا  ،)12ومل يُســاعدوهم ،بــل راقبــوا الجيــش وهــو يفعــل الكثــر
مــن األشــياء الســيئة لهــم (عوبديــا  ،)11حتــى إنّهــم ســاعدوا الجيــش عــى
ـص يهــوذا ،وانتظــروا حتــى يقبضــوا عــى بقيــة
حمــل األشــياء التــي كانــت تخـ ّ
الشــعب الــذي مت َّكــن ِمــن الفـرار ثـ ّم سـلَّموهم إىل جيــش بابــل (عوبديــا ،)14
وألنّهــم قامــوا بفعــل ذلــك صــاروا اآلن أعــداء اللــه الــذي سـ ُيدينهم*.
يــروي الجــزء الثــاين ِمــن هــذا الســفر كيــف س ـ ُينقذ اللــه شــعبه وكيــف
ســينالون الخــالص عندمــا يأيت شــخص معـ ّـني ِمن صهيــون* لخالصهــم ويُعيدهم
اللــه إىل األرض التــي وعدهــم بهــا ،وســيكون لديهــم كل يشء وعدهــم اللــه
بــه ،وســيهزمون أدوم يف ذلــك اليــوم عندمــا يتسـلّط الــذي يحكــم جبــل اللــه
عــى جبــال أدوم ،وســيهزم شــعب اللــه جميــع األعــداءَ ،ويَ ُكــو ُن الْ ُملْـ ُـك لِلـ َّر ِّب*
(عوبديــا  .)21عندمــا يهــزم اللــه أ ّمــة مــا ســتصبح جــز ًءا مــن ُملــك اللــه .ويف
يــوم مــن األيــام ،يف املســتقبل ،ســتصر جميــع األمــم تحــت ســيطرة اللــه.
اللــه ســيدين أدوم ويتســلّط عــى جميــع األمــم .مل يكُــن عوبديــا هــو
النبــي الوحيــد الــذي قــال هــذا ،فقــد قــال آخــرون هــذا أيضً ــا.
عــى ســبيل املثــال قــال يوئيــل« :أَ ُدو ُم ت َِصــ ُر َقفْــ ًرا َخ ِر ًبــاِ ،مــ ْن أَ ْجــلِ
ـم» (يوئيــل .)19 :3
ـم لِ َب ِنــي يَ ُهــو َذا الَّ ِذيـ َن َسـ َفكُوا َد ًمــا بَرِي ًئــا ِف أَ ْر ِض ِهـ ْ
ظُلْ ِم ِهـ ْ
وقــال عامــوس« :هكَــ َذا َق َ
ُــوب أَ ُدو َم ال َّثاَثَــ ِة
ــال الــ َّر ُّبِ « :مــ ْن أَ ْجــلِ ُذن ِ
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ِالسـ ْي ِ
ف أَ َخــاهَُ ،وأَف َْســدَ َم َرا ِح َمــهُ َ ،وغضَ ُبــهُ إِ َل
َواألَ ْربَ َعـ ِة الَ أَ ْرجـ ُـع ،ألَنَّــهُ تَبـ َـع ب َّ
ْــت ُِسَ ،و َســ َخطُهُ يَ ْح َفظُــهُ إِ َل األَبَــد» (عامــوس .)11 :1
الدَّ ْهــ ِر يَف َ
سائِيـ َـل
ـت لَــكَ ُبغْضَ ـ ٌة أَ َب ِد َّيـ ٌةَ ،و َد َف ْعـ َ
وقــال حزقيــال« :ألَنَّــهُ كَانَـ ْ
ـت َب ِنــي إِ ْ َ
ـمَ ،و ْقـ ِ
ف ِف َو ْقـ ِ
الس ـ ْي ِ
ـت إِثْـ ِـم ال ِّن َها َي ـ ِة» (حزقيــال .)5 :35
ـت ُم ِصي َب ِت ِهـ ْ
إِ َل َي ـ ِد َّ
عندمــا تقــرأ الكتــاب امل ُق ـ َّدس تذكَّــر هــذا األمــر :أحــد أســفار الكتــاب
امل ُقـ َّدس ُيكــن أن يســاعدك عــى فَهــم األســفار األخــرى ،ســتفهم أحــد األســفار
أفضــل عندمــا تعــرف مــا تقولــه األســفار األخــرى ،وســتفهم أيضً ــا اللــه بطريقة
ـامال.
أكــر اكتـ ً
رصف اللــه تجــاه األمــم .حينــام تقــرأ ســفر
يف مــا يــل مثــال عــن كيــف يتـ َّ
عوبديــا ســتعلم أ ّن اللــه يديــن األمــم التــي انقلبــت عــى شــعبه ،وعندمــا تقــرأ
ِســفر يونــان ســتعلم أ ّن اللــه سـ ُيبارك* األمــم التــي اســتمعت إىل أنبيائــه*.
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البداية

يبدأ ِسفر يونان* قبل أن
تحارب آشور إرسائيل*.

السفر
ّ
أهم شخصيات ّ

يونان*
املالحون
ّ
الله

همة
الم َّ
األحداث ُ

حديث الله إىل يونان (يونان )4-1 :1
يونان يف وسط العاصفة (يونان )16-7 :1
مقابلة يونان مع الحوت (يونان )10 :2-17 :1
يونان يف نينوى* (يونان )10-1 :3
يونان مثل نبتة اليقطينة (يونان )4
النهاية

السفر بعد بضعة أشهر
ينتهي ّ
ِمن بدايته.

الفصل الساصص والثالثون
قص ُة ِ
سفر يونان
ّ

قصــة توضِّ ــح كيــف أعطــى اللــه رســالة إىل أحــد
يــروي ِســفر يونــان ّ
قصــة
األنبيــاء* ،ومــا فعلــه النبــي بهــذه الرســالة ،كــام يــرد هــذا الســفر ّ
تبــني كيــف أظهــر اللــه ال ّرحمــة* نحــو مــكان يُدعــى «نينــوى».
ِّ
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يــروي لنــا الســفر قصــة يونــان ،لكنــه يُعلِّمنــا أيضً ــا عــن اللــه الرحيــم
الــذي يهتــ ّم باألمــم وليــس فقــط بشــعب إرسائيــل* .كان يونــان نب ًّيــا للــه
رصف مثلــه ،ومل ي ُكــن يريــد ِمــن اللــه أن يرحــم األمــم األخــرى بــل
لك ّنــه مل يتـ َّ
كان يريــد ِمــن اللــه أن ال يرحــم ســوى شــعبه.
الســفر بأمــر اللــه ليونــان أن يذهــب إىل نينــوى التــي كانــت مدينــة
يبــدأ ّ
كبــرة ،وكان النــاس الذيــن يعيشــون هنــاك أعــدا ًء لشــعب اللــه كــام كانــوا
أرشا ًرا للغايــة .وقفــت نينــوى ضــد شــعب اللــه ومل تســتمع إىل كلــامت اللــه؛
لــذا أراد اللــه أن يو ِّجــه إليهــم رســالة مــن خــالل يونــان ،لكــن يونــان قـ ّرر عدم
ـدال ِمــن
الذهــاب إىل هنــاك ومل يفعــل مــا أمــره اللــه بــه ،وحــاول الهــرب بـ ً
تنفيــذ أمــر اللــه ،لكــن يونــان اكتشــف أنّــه ال يكــن للمــرء الهــرب مــن اللــه
وال اإلختبــاء منــه .ذهــب يونــان حتــى يجــد ســفينة تأخــذه بعيـ ًدا عــن نينــوى
أوال ،أرســل اللــه عاصفــة كادت أن ت ُغــرق
لكــن اللــه مل يســمح لــه بالرحيــلً .
املالحــون الذيــن عــى الســفينة يونــان يف
الســفينة التــي كان فيهــا ،لــذا طــرح ّ
البحــر ،ورسعــان مــا أعـ ّد الـ ّرب حوتًــا ليبتلعــه.
نــرى يف الجــزء األ ّول ِمــن القصــة بــأ ّن اللــه كان يســيطر عــى عامل يونــان ،فلم
يسـ ِ
ـتطع 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
هــدأ اللــه البحــر عنــد طرحهــم يونــان فيــه ،يقــول الكتــاب امل ُق ـ َّدس« :فَ َخـ َ
ـاف
ال ِّر َجـ ُ
ـال ِمـ َن الـ َّر ِّب َخ ْوفًــا َع ِظيـ ًـامَ ،و َذبَ ُحــوا َذبِي َحـ ًة لِلـ َّر ِّب َونَـ َذ ُروا نُـذُو ًرا» (يونــان
 .)16 :1هــرب يونــان مــن اللــه لكــن الرحلــة أ ّدت إىل خــالص األمــم*.
عندمــا كان يونــان يف بطــن الحــوت صـ ّـى إىل اللــه طل ًبــا للعــون .ويــدور
الجــزء الثــاين مــن الســفر حــول صــالة يونــان ،فقــد شــكر يونــان اللــه عــى أنّــه
اســتخدم الحــوت لخالصــه وق ـ َّدم لــه التســبيح أل ّن اللــه يُخلّــص ،فقــد تعلّــم
درســا يف أثنــاء محاولتــه الهــرب مــن اللــه ،وقــذف الحــوت يونــان إىل
يونــان ً
الـ ّر عــى الشــاطئ.
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ذهــب يونــان إىل نينــوى وأعطاهــم كالم اللــه .مل يكــرز* إىل أهــل نينــوى
طويـ ًـال لك ّنهــم رسي ًعــا مــا تح ّولــوا عــن أوثانهــم* ووضعــوا ثقتهــم* يف اللــه،
وبالتــايل رحمهــم اللــه عندمــا تابــوا* ووثقــوا* يف كالمــه ،لكــن يونــان مل ي ُكــن
ســعي ًدا بذلــك ومل ي ُكــن يريــد ِمــن اللــه أن يبــارك* نينــوى ،بــل أراد أن يلعنهم*
اللــه ،واهت ـ ّم يونــان بنفســه أكــر مـ ّـام كان يهتــم بنينــوى ،فقــد كان يونــان
رجـ ًـال أنان ًّيــا لكــن اللــه الــذي كان يخدمــه كان كريًــا لــذا تــرأّف عــى جميــع
ـؤاال يف نهايــة الســفر «أَ َفـاَ
الكائنــات الحيــة التــي خلقهــا .ســأل اللــه يونــان سـ ً
أشْ ـ ِف ُق أَنَــا َعـ َـى نِي َنـ َوى الْ َم ِدي َنـ ِة الْ َع ِظي َمـ ِة؟» (يونــان  .)11 :4عــرف يونــان أ ّن
اإلجابــة عــن هــذا الســؤال هــي «نعــم» ،ألنّــه يعلــم أيضً ــا أن النبــي الــذي
يتكلّــم بــكالم اللــه ال بــد أن يهتـ ّم بالنــاس متا ًمــا مثلــام يفعــل اللــه.
غر رأيه أم ال ،لك ّنه ق َّرر أن يروي لنا القصة.
ال نعرف ما إذا كان يونان َّ
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السفر قبل أن يهزم جيش
يبدأ ّ
آشور* إرسائيل*.

السفر
ّ
أهم شخصيات ّ

ميخا*
آشور*

همة
الم َّ
األحداث ُ

سيثبُت جبل بيت ال ّرب* (ميخا )4-1 :4
س ُيخلِّصكم ال ّرب (ميخا )12-6 :4
سيُولد حاكم من بيت لحم (ميخا )4-1 :5
ما الذي يطلبه الله م ّنا؟ (ميخا )8-6 :6
َمن هو إل ٌه ِمثلَك؟ (ميخا )20-18 :7
النهاية

السفر بعد  20سنة ،وكان
ينتهي ّ
حزقيا* َملِكًا عى يهوذا*.

الفصل الثامن والثالثون
قص ُة ِ
سفر ميخا
ّ

تكلَّــم النبــي ميخــا نيابــة عــن اللــه يف الوقــت نفســه الــذي تكلَّــم فيــه
ـكل األرض،
إشــعياء* ،وأراد ميخــا مــن الشــعب معرفــة أ ّن الـ ّرب هــو الديّــان* لـ ّ
فقــد كان إل ًهــا آتيًــا بالعــدل* ملعاقبــة شــعبه ،إرسائيــل .ودعــا ميخــا الشــعب
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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*.
ســجال لرســائل عديــدة أعطاهــا اللــه مليخــا حتــى
ّ
يُعــ ّد ِســفر ميخــا
يتحــ ّدث بهــا ،ومعظــم هــذه الرســائل تــدور حــول فكرتــني .عــى يهــوذا
العــودة إىل اللــه وإال ســيقوم مبعاقبتهــم ،وس ـيُعيد اللــه يهــوذا إىل وطنهــم
الســفر بــني هاتــني
مــرة أخــرى وســيجعل األمــة عظيمــة ،ويتن ّقــل كاتــب ّ
الفكرتــني برعــة كبــرة.
يُخــر ميخــا الشــعب يف بدايــة الســفر أ ّن الله سيســتخدم آشــور ملعاقبتهم،
فــإذا مل يســتمعوا إىل كالمــه سـيُعاقبهم اللــه بســبيهم بعيـ ًدا عــن األرض التــي
وعدهــم بهــا ،ثــم توقَّــف ميخــا عــن الحديــث عــن العقــاب وبــدأ يف الحديــث
عــن الخــالص* .كانــت آشــور ستســبيهم لكنهــم ســيعودون ،وســيعيد اللــه
الســبي* .وقــد أخــر ميخــا عــن وقــت ســيعود فيــه شــعب إرسائيل
النــاس مــن ّ
إىل األرض وســيقودهم ملكهــم ،وهــذا امللــك هــو الـ ّرب إلههــم (راجــع إشــعياء
 3 :40ومــا بعدهــا ِمــن آيــات).
سيســتخدم اللــه أ ّمــة آشــور لتأديــب إرسائيــل لك ّنــه ســيعاقب آشــور أيضً ا،
ـم َي ْسـ َم ُعوا» للــه
فقــد َذكَــر ميخــا أ ّن اللــه ســيعاقب جميــع «األُ َمـ ِـم الَّ ِذيـ َن لَـ ْ
(ميخــا  ،)15 :5وســتقع الدينونــة عــى أي أم ـ ٍة ال تطيــع اللــه ،وهــذا ينطبــق
عــى آشــور وعــى إرسائيــل أيضً ــا ،لكــن الشــعب الــذي أرىض اللــه ســينال
رحمــة* مــن اللــه ،ف َمــن هــو الــذي يــريض اللــه؟ قــال لهــم ميخــا مــا يــل:
ــحَ ،و َمــا َذا َيطْلُ ُبــهُ
ْــبكَ أَ ُّي َهــا ا ِإلن َْســانُ َمــا ُهــ َو َصالِ ٌ
« َقــدْ أَخ َ َ
ـب ال َّر ْح َم ـ َةَ ،وت َْس ـلُكَ
ِم ْنــكَ ال ـ َّر ُّب ،إِالَّ أَنْ ت َْص َنـ َـع الْ َحـ َّـق َوتُ ِحـ َّ
ــع إِلهِــكَ » (ميخــا .)8 :6
ُم َت َو ِاض ًعــا َم َ
يُشــبه ِســفر ميخــا العديــد مــن أســفار األنبيــاء اآلخريــن ألنّــه يتحـ َّدث إىل
الســفر يف الوقــت الــذي كان يعيــش فيــه ميخــا،
األشــخاص الذيــن ســيقرأون ّ
لك ّنــه يتحــ َّدث أيضً ــا إىل األشــخاص الذيــن ســيقرأون الســفر يف املســتقبل.
وبعــض األشــياء التــي قالهــا ميخــا ســتح ُدث بعــد فــرتة وجيــزة مــن قولــه
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إيّاهــا ،لكــن بعضهــا ســيحدث يف املســتقبل ،وعندمــا يــأيت ذلــك اليــوم ســيتم
تدمــر العــدو (ميخــا  ،)10 :7وعندمــا يــأيت ذلــك اليــوم ســتتمتّع جميــع األمــم
بخــالص اللــه (ميخــا  ،)12 :7وهــذا الخــالص املســتقبل أكيــد مثــل خــالص
إرسائيــل يف املــايض ،فاللــه أمــني* يف الوفــاء بوعــده (ميخــا .)20-14 :7
ذكَّــر ميخــا الشــعب أيضً ــا بــيء آخــر فقــد كانــوا ال يزالــون يف انتظــار
معــني يلــك عليهــم ،وكان هــذا الشــخص هــو امللــك الــذي وعــد
شــخص ّ
اللــه بــه داود* ،وتن ّبــأ بــأن هــذا امللــك ســيأيت مــن بيــت لحــم* (ميخــا :5
 ،)5-1وســيقود شــعبه ويهــزم أعــداءه .وعندمــا يــأيت ســيتغلَّب الصغــر عــى
الكبــر « ِب ُقــدْ َر ِة الـ َّر ِّب» (ميخــا  .)4 :5وتعـ ّد هــذه الوعــود ِمــن أهـ ّم الوعــود
يف الكتــاب امل ُقـ َّدس* وتعكــس أ ّن املختــار ِمــن اللــه ســيأيت ،وقــد أطلــق عليــه
األنبيــاء إســم «املسـ ّيا»* ،وقــال إشــعياء إ ّن ملكوتــه* ســينمو ولــن تكــون لــه
نهايــة أب ـ ًدا (إشــعياء .)9 ،7
أعطاهــم ميخــا ســببًا آخــر لل ّرجــاء* ،وذكَّرهــم بوعـ ٍـد آخــر ســيتحقَّق يف مــا
بعــد ،فمنــذ وقــت طويــل أخــر اللــه إبراهيــم* بأنّــه ســيباركه* (تكويــن :12
 ،)9-1وقــال اللــه إ ّن نســله ســيصبح أ ّمـ ًة عظيمـ ًة ،وســيفعل اللــه مــا وعــد بــه
ـام الْ ِقــدَ ِم» (ميخــا  ،)20 :7وســيفي بوعــوده .وقــد و ّجههــم ميخــا إىل
« ُم ْنـ ُذ أَ َّيـ ِ
اللــه يف وقــت معاناتهــم مــن املتاعــب ألنّهــم كانــوا شــعب اللــه ،وبالنســبة إىل
شــعب اللــه كان يوجــد دامئًــا رجــاء.
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البداية

السفر قبلام هزم جيش
يبدأ ّ
بابل* آشور*.

السفر
ّ
أهم شخصيات ّ

ناحوم*

همة
الم َّ
األحداث ُ

ال ّرب إله غيور (ناحوم )4-1 :1
بر (ناحوم )15-14 :1
هوذا عى الجبال قَ َد َما ُم ِّ
مأوى األسود (ناحوم )7-1 :3
لعنة الله عى نينوى* (ناحوم )7 -1 :3
تشتُّت الشعب (ناحوم )19-18 :3
النهاية

ينتهي السفر بعد سقوط مدينة
نينوى.

الفصل التاسص والثالثون
قص ُة ِ
سفر ناحوم
ّ

كان ناحــوم نب ًّيــا يعيــش يف يهــوذا* لك ّنــه تحـ َّدث عــن مدينــة نينــوى التــي
تقــع يف آشــور ،وكانــت مليئــة بــاألرشار .قبــل بضــع ســنوات حــارب جيشــهم
ضــد إرسائيــل* ،ويف ذلــك الحــني كان جيشــهم قاد ًمــا إىل يهــوذا.
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كان شــعب يهــوذا خائفــني لكــن ناحــوم أخرهــم أن ال يقلقــوا (ناحــوم :1
 .)15اللــه س ُيســاعدهم ويرســل جيشً ــا آخــر ويُوقــف جيــش نينــوى (ناحــوم
 )4-3 :2ويخلــص اللــه شــعبه.
ـب ناحــوم ســفره مثلــام يكتــب أحــد األشــخاص أغنيــة ،وتتكـ َّون هــذه
كَتَـ َ
األغنيــة مــن العديــد مــن األجـزاء ،ويف مــا يــل بعــض األشــياء التــي أراد ناحــوم
أن يُغ ّنيهــا النــاس :اللــه متحكّــم ومســيطر عــى األمــور ،وســيهزم آشــور،
وســيخلص شــعبه ،وس ـ ُيوقف عدوهــم ،وس ـتُصبح آشــور نكــرة ،ولــن تكــون
أ ّمــة عظيمــة مــرة أخــرى.
اســتخدم ناحــوم يف كتابتــه الصــور الكالميــة ،لكــن الرســالة كانــت واضحــة،
فقــوة اللــه كبــرة ،وال يســتطيع أي عــدو أن يهزمــه ،وســيفي بالوعــد الــذي
قطعــه إلبراهيــم*.
« َوالَ ِع َنكَ أَلْ َع ُنهُ » (تكوين .)3 :12
كان أعــداء يهــوذا أقويــاء وبــدوا كأنهــم ينتــرصون ،لكــن اللــه كان
يعمــل حتــى عندمــا مل يتم ّكــن الشــعب ِمــن رؤيتــه ،وكانــت ق ّوتــه أكــر
ِمــن ق ـ ّوة األمــم.
تكلَّــم اللــه مــن خــالل جميــع األنبيــاء الحقيقيــني ،لكــن ليــس جميعهــم
تحـ َّدث مبــارشة كــام فعــل ناحــوم .تكلَّــم اللــه نفســه مبــارشة إىل نينــوى مــن
خــالل ناحــوم:
ـول َر ُّب الْ ُج ُنــو ِدَ .فأُ ْحـر ُِق َم ْركَ َباتِـ ِ
« َهــا أَنَــا َعلَ ْيـ ِ
ـكَ ،ي ُقـ ُ
ـك ُدخَانًــا،
فَ ،وأَ ْقطَـ ُـع ِم ـ َن األَ ْر ِض َف َرائِ َسـ ِ
ـكَ ،والَ
الس ـ ْي ُ
َوأَشْ ـ َبال ُِك َيأْكُلُ َهــا َّ
يُ ْسـ َم ُع أَيْضً ــا َصـ ْو ُت ُر ُسـل ُِك» (ناحــوم .)13 :2
روى ناحــوم قصــة نينــوى مــرة أخــرى ،وأراد التأكّــد ِمــن أن شــعب يهــوذا
ســمعوا مــا قالــه ،فــإذا كان اللــه يديــن* نينــوى فإنّــه ُيكــن أن يديــن أي
شــخص .ال تســتطيع أ ّمــة مــا أن تهــرب مــن يــد اللــه ،فــإذا كان اللــه يعاقــب
هــؤالء األرشار فإنــه يســتطيع أن يفعــل الــيء نفســه إىل أي أم ـ ٍة.
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ســفر ناحــوم أكــر ِمــن مجــرد قصــة عــن ســقوط نينــوى ،فقــد كان
يخــر يهــوذا عــن إلههــم الــذي يتسـلّط عــى جميــع األمــم ،كــام أنــه طويــل
األنــاة وشــديد القــوة ويســتطيع أن يُد ّمــر أولئــك الذيــن لــن يســتمعوا إىل
كلامتــه ،لكنــه بالنســبة إىل يهــوذا كان مــالذًا آم ًنــا ُيكنهــم القــدوم إليــه يف
أوقــات الش ـ ّدة.
يتكـ َّون هــذا الســفر مــن العديــد مــن األقســام لكنــه يتحـ ّدث عــن ثالثــة
أوال ،اللــه غيــور( ،ناحــوم  )2 :1لكنــه طويــل اآلنــاة أيضً ــا .ثان ًيا،
أشــياء بوضــوحً ،
ـيء للغايــة أن تتس ـ َّبب يف غضــب اللــه .ثالثًــا ،اللــه عــادل وعظيــم
مــن الـ ّ
القــوة .وألن اللــه كان غاضبًــا مــن نينــوى فقــد أرســل جيشً ــا ضدهــم ،وهــذا
الجيــش ســيهزمهم وســيضع حـ ًّدا لــكل األمــور الريــرة التــي كانــوا يفعلونهــا،
وكل َمــن رأى ســقوط نينــوى ســيكون ســعي ًدا بذلــك ،فاللــه ســيحمي شــعبه
الــذي ســيتذكَّر بــأ ّن اللــه يتسـلّط عــى كل مخلوقاتــه وعــى الجبــال والســحب
ـب ُئ الْ َب َّتـ َة»
والعواصــف والبحــار ،ويتسـلّط أيضً ــا عــى كل األمــم« .ل ِك َّنــهُ الَ يُـ َ ِّ
(ناحــوم  )3 :1أي ُمذنــب دون عقــاب.
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السفر باحتجاج ِمن
يبدأ ّ
حبقوق* قبل أن يأيت جيش
بابل* إىل يهوذا*.

السفر
ّ
أهم شخصيات ّ

حبقوق*

همة
الم َّ
األحداث ُ

شكوى حبقوق (حبقوق )4-1 :1
إجابة الله (حبقوق )11-5 :1
شكوى حبقوق ثاني ًة (حبقوق )17-12 :1
البار* بإيانه* يحيا (حبقوق )4-1 :2
ترنيمة حبقوق (حبقوق )19-17 :3
النهاية

السفر بعد ذلك بفرتة
ينتهي ّ
قبل أن ت ُد ِّمر بابل مدينة
أورشليم*.
الفصل األربعون
قص ُة ِ
سفر حبقوق
ّ

يُفتتــح هــذا الســفر بــكالم النبــي* حبقــوق الــذي رأى الشــعب يف يهــوذا
وحــزن أل ّن شــعبه مل يتّبعــوا اللــه ومل يســتمعوا إىل كلــامت اللــه التــي قالهــا
عــى فــم األنبيــاء ،ومل يُطيعــوا رشيعــة اللــه ،بــل كان الكثــرون يســلكون يف
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طــرق رشيــرة* .لذلــك ،نــادى حبقــوق اللــه وســأله ملــاذا ســمح بذلــك .أراد
حبقــوق معرفــة متــى ســيفعل اللــه شــيئًا حيــال ذلــك .نحــن ال نعــرف عــى
وجــه الدقّــة مــا رآه حبقــوق ،هــل كانــت ِ
خط َّيــة* شــعبه أم القســوة الفظيعــة
لعــدو خارجــي؟ لكننــا نعــرف أ ّن النــاس الذيــن أرادوا أن يتّبعــوا اللــه مل يكونوا
ـائال إىل متــى
ينعمــون بالعنايــة الجيّــدة ،لذلــك و َّجــه شــكواه إىل اللــه متسـ ً
يــدع شــعبه يُعــاين .إىل متــى يــدع هــؤالء األرشار يفعلــون أشــياء رشيــرة قبــل
أن يوقفهــم عنــد ح ّدهــم؟
ــل َع َم ً
ــا ِف
قائــال« :أَ ِّين َعا ِم ٌ
قاطــع اللــه رصاخ حبقــوق إليــه وأجابــه ً
ـب ِبـ ِه» (حبقــوق  .)5 :1أراد اللــه ِمــن حبقــوق
أَيَّا ِمكُـ ْ
ـم الَ ت َُصدِّ ُقــونَ ِبـ ِه إِنْ أُ ْخـ ِ َ
ـب إىل مــا رآه .كان اللــه يعمــل بالفعــل ،وكان يفعــل شــيئًا يف
أن ينظــر عــن كثـ ٍ
ذلــك الوقــت ويعمــل شــيئًا للمســتقبل ،فقــد كان اللــه يعمــل حتــى عندمــا مل
يتم ّكــن حبقــوق مــن رؤيتــه.
ث ـ ّم أخــره اللــه مــا ســيكون عليــه «عملــه» .اللــه لــن يســمح ِ
لخطيَّــة
سرســل جيشً ــا عظيـ ًـام ورهي ًبــا ضــد شــعب حبقــوق،
الشــعب أن تســتمر بــل ُ
وكانــت هــذه هــي الطريقــة التــي سـ ُيدينهم اللــه بهــا عــى الــر الــذي فعلوه
(حبقــوق  ،)12-6 :1لكــن حبقــوق مل ي ُكــن ســعي ًدا بســامعه هــذا الخــر .كانت
رشا مــن أهــل يهــوذا .كيــف ُيكــن للــه أن يســتخدم
األمــم ِمــن حولهــم أكــر ًّ
رشا ِمــن يهــوذا ملعاقبتهــم؟
أ ّمــة أكــر ًّ
أخــره اللــه بالجــواب ُموضّ ًحــا أ ّن الرجــال األرشار واألمــم القويــة ســيأتون
ث ـ ّم ســرحلون ،لكــن الــرب* س ـ ُيجازيهم عــى أفعالهــم الريــرة (حبقــوق :2
 .)19-5وحــ َّدد اللــه وقتًــا ســيأيت فيــه مبجــد* عظيــم ويقــ ِّدم الخــالص* إىل
أولئــك الذيــن وثقــوا* بــه .عندمــا ســمع حبقــوق ذلــك مل يرغــب يف اإلنتظــار
لوقــت اللــه املعـ ّـني ِمــن قبلــه ،ودعــا اللــه أن يفعــل ذلــك يف أيامــه.
ـتَ .يــا َر ُّبَ ،ع َملَكَ ِف َو َسـ ِ
ـط
ـبكَ َف َج ِز ْعـ ُ
« َيــا َر ُّبَ ،قــدْ َسـ ِم ْع ُت َخـ َ َ
السـ ِن َن أَ ْح ِيـ ِهِ .ف َو َسـ ِ
ف» (حبقــوق .)2 :3
السـ ِن َن َع ِّر ْ
ـط ِّ
ِّ
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رصف ،لكــن بعــد أن تكلّــم اللــه معــه كان
أراد حبقــوق مــن اللــه أن يت ـ ّ
يريــد أن ينتظــر ويصــر أل ّن ال ـ ّرب ق ّوتــه وفرحــه (حبقــوق .)18 :3
الســفر هــو لشــعب اللــه الذيــن عليهــم أن
الــدرس األخــر ِمــن هــذا ّ
ينتظــروا ال ـ ّرب بص ـرٍ ،فاللــه يعمــل بالفعــل ويكــن للمؤمنــني* رؤيــة يــده
خــالل األحــداث التــي تحــدث ِمــن حولهــم ،و ُمه ّمتهــم هــي انتظــار وقــت
اللــه املعـ ّـني ِمــن قبلــه واإلبتهــاج بخالصــه.
ومثــل العديــد ِمــن رســائل األنبيــاء ،كانــت هــذه رســالة إىل الشــعب يف
أيــام حبقــوق لك ّنهــا كانــت أيضً ــا رســالة إىل النــاس يف املســتقبل ،فقد اســتخدم
البشــر لوقــا كلــامت اللــه إىل حبقــوق ،وقــال إن هــذا «العمــل» الــذي كان
اللــه يعملــه يتحــ ّدث أيضً ــا عــن مجــيء املســ ّيا* وموتــه عــى الصليــب*
(أعــامل .)41 :13
الســفر هــو هــذه الكلــامت« :الْ َبــا ُّر ِبإِيَانِ ـ ِه
أحــد أه ـ ّم األج ـزاء يف هــذا ّ
يَ ْح َيــا» (حبقــوق  ،)4 :2فالنــاس الذيــن يعيشــون مــن أجــل اللــه يجــب أن
يثقــوا بــه ،فقــد فهــم كُتّــاب العهــد الجديــد هــذا جيـ ًدا ،وهــذا هــو الســبب
الــذي جعلهــم يســتخدمون هــذه اآليــة كث ـ ًرا يف رســائلهم (راجــع روميــة :1
17؛ غالطيــة 11 :3؛ عرانيــني .)8 :10

159

ِ
فر صف ونيا
س ُ
العهد القديم

أسفار األنبياء الصغار
ُ

البداية

كتب َص َف ْنيا* ِسفره قبل أن
يأيت جيش بابل* إىل يهوذا*
مبارشةً.

السفر
ّ
أهم شخصيات ّ

َص َف ْنيا*

همة
الم َّ
األحداث ُ

(ص َف ْنيَا )6-2 :1
نزع الله ّ
كل ما يف األرض َ
(ص َف ْن َيا )18-7 :1
يوم ال ّرب قريب َ
(ص َف ْنيَا )3 :2
اطلبوا ال ّرب َ
(ص َف ْن َيا )15-12 :2
الحيوانات تربض يف الشوارع َ
(ص َف ْنيَا )19-14 :3
ال تخايف يا صهيون َ
النهاية

الكلامت األخرة تتح َّدث عن
وقت سيعيد الله فيه ثروات
شعبه.
الفصل الحادي واألربعون
قص ُة ِ
سفر َص َف ْنيا
ّ

نحــن ال نعــرف الكثــر عــن النبــي َص َف ْنيــا .يعتقــد الكثــرون بأنــه عــاش يف
زمــن امللــك يوشــيا* الــذي كان َملِ ـكًا صال ًحــا ( 2ملــوك  )1 :22قــام بالعديــد
مــن اإلصالحــات يف يهــوذا ،ودعــا النــاس مــرة أخــرى للتح ـ ّول عــن طرقهــم
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الريــرة* ،وأخرهــم أن يخدمــوا اللــه مــرة أخــرى ،لــذا ســاعدت األمــور التــي
تن َّبــأ بهــا َص َف ْن َيــا امللــك يف إعــادة النــاس إىل اللــه.
بــدأ َص َف ْنيــا ِســفره بالحديــث عــن يــوم ال ـ ّرب ،وكان عوبديــا* قــد أنهــى
ِســفره بهــذه الطريقــة .فقــال َص َف ْن َيــا إن هــذا اليــوم ســيكون «يو ًمــا» يُديــن*
(ص َف ْنيَــا  .)18 :1و ِمثــل األنبيــاء اآلخريــن،
فيــه اللــه «ك َُّل ُســكَّانِ األَ ْر ِض» َ
تحـ َّدث إىل الشــعب الــذي كان يعيــش يف أيامــه ،لكــن رســالته تح َّدثــت أيضً ــا
كال ِمــن إرسائيــل* وأورشــليم* وقعتــا
عــن يــوم ســيأيت يف املســتقبل .قــال إن ًّ
(ص َف ْن َيــا  .)12-10 :1لكــن يف خطــة اللــه كان يوجــد
تحــت غضــب* اللــه َ
رجــاء* ومســتقبل لجميــع أبنــاء إبراهيــم (راجــع تكويــن .)3-2 :12
اآلن ،س ـ ُيعاقب اللــه جميــع الذيــن تح َّولــوا عنــه ،وقــال َص َف ْن َيــا إ ّن اللــه
ســيدين األرض كلهــا حتــى الطيــور واألســامك ســتعاين مــن جــ ّراء ذلــك،
وسـ ُيدين كل مخلوقاتــه وينــزع كل هــذه الكائنــات الحيــة ،مبــا يف ذلــك البــر
(ص َف ْنيَــا  .)13-4 :1وقــد وقــع
(ص َف ْنيَــا  )3-2 :1حتــى إ ّن اللــه س ـيُدين األرض َ
َ
يهــوذا تحــت غضــب اللــه ألنّهــم ابتعــدوا عنــه ،فقــد خلقهــم اللــه عــى
صورتــه لك ّنهــم مل يعبــدوه* ومل ُي ّجــدوه يف مســالكهم ،وتبعــوا اآللهــة التــي
(ص َف ْن َيــا .)9 ،5 :1
صنعوهــا بأياديهــم َ
إســتخدم َص َف ْنيــا معظــم ِ
الســفر يف تحذيــر النــاس مــن «يَــ ْوم الــ َّر ِّب»،
لك ّنــه أنهــى ســفره بدعــوة الشــعب الذيــن ال يزالــون يتّبعونــه حتــى يســعوا
يف طلــب الـ ّرب ،فــإذا مــا فعلــوا ذلــك فإنّهــم ســيجدون ملجأهــم يف اللــه ِمــن
(ص َف ْن َيــا  .)3 :2وأطلــق عــى أولئــك الذيــن ال يزالــون يســتمعون
الســخط اآليت َ
إىل اللــه «أبـرا ًرا» ،وهــم َمــن وضعــوا ثقتهــم* يف اللــه خــالل أوقــات الضيــق،
فقــد انتظــروا «الوقــت املعـ ّـن» (راجــع دانيــال 4 :12؛ حبقــوق ِ )3 :2مــن ِقبــل
(ص َف ْن َيــا  ،)3 :2وسـ ُيظهر
الصــواب وســلكوا بتواضُ ـعٍ أمــام الـ ّرب َ
الـ ّرب ،وفعلــوا ّ
اللــه غضبــه لك ّنــه لــن ينــى الوعــود التــي قطعهــا.
ثــم بــدأ َص َف ْنيَــا يف الحديــث عــن األمــم ،فاللــه ســيدين شــعبه وكل
الشــعوب األخــرى أيضً ــا ،وهكــذا حـذّر األمــم التــي قســت عــى إرسائيــل مــن
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اليــوم اآليت الــذي ســيظهر فيــه اللــه غضبــه* ،ومــن هــذه األمــم؛ فلســطني*
ومــوآب* وعمــون* وكــوش* وأشــور* ،ث ـ ّم انتقــل النبــي إىل أورشــليم التــي
ـم تَ َّت ـ ِك ْل َعـ َـى ال ـ َّر ِّب» .ومل يتعلَّــم شــعب اللــه ِمــن األمــم األخــرى لذلــك
«لَـ ْ
س ـ ُيعاقبهم اللــه أيضً ــا ألنــه إلــه بــار ،وقــد عــاش يف وســطهم ،وكان ينبغــي
عليهــم أن يكونــوا ُمخلصــني للــه ،لكــن ألنّهــم مل يكونــوا كذلــك ســيعاين يهــوذا
(ص َف ْن َيــا .)7-5 :3
مــن الغضــب متا ًمــا مثــل األمــم األخــرى َ
ملــاذا ســيأيت اللــه بهــذه الدينونــة*؟ أراد اللــه أن يط ّهــر األمــم ِمــن الــر
(ص َف ْن َيــا  .)9 :3يف ذلــك اليــوم
املوجــود فيهــا «لِ َيدْ ُعــوا كُلُّ ُهـ ْ
ِاسـ ِـم ال ـ َّر ِّب» َ
ـم ب ْ
ُتكريــن ويُبقــي أولئــك امل ُتواضعــني مــع شــعب إرسائيــل
ســينزع ّ
كل أولئــك امل ّ
(ص َف ْن َيــا  ،)13-12 :3فاللــه س ـ ُيعاقبهم لكــن س ـ ُيخلّصهم بعــد ذلــك.
َ
الســبي* لكــن اللــه ســ ُيعيده
بعــد ســنوات عديــدة ،ســ ُيؤ َخذ يهــوذا يف ّ
إىل أورشــليم وسـ ُيعيد شــعبه إىل وطنهــم وسـ ُيخرجهم مــن بابــل وسـ ُيعيدهم
إىل أرضهــم .لكــن كلامتــه وصفــت أيضً ــا يو ًمــا آخــر ســيحدث يف املســتقبل
البعيــد ،كان هــذا هــو اليــوم الــذي س ـ ُيدين فيــه مس ـ ّيا* اللــه األرض كلهــا،
وهــذا هــو نفــس اليــوم الــذي تكلّــم عنــه النبــي يوئيــل* يف ِســفره .بعــد
كل يشء إىل نصابــه
وقــت الدينونــة سـ ُيعيد اللــه شــعبه إىل وطنهــم وســيعيد ّ
الصحيــح وعــى نح ـ ٍو كامــلٍ .
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البداية

السفر بعد عودة الكثر
يبدأ ّ
من اليهود* ِمن سبيهم يف
بابل*.

السفر
ّ
أهم شخصيات ّ

حجي*
زربابل*
يهوشع* الكاهن العظيم

همة
الم َّ
األحداث ُ

اجعلوا قلبكم عى طرقكم (حجي )11-2 :1
تش ّددوا واعملوا (حجي )9-4 :2
كلِّ ْم زربابل (حجي )23-20 :2

النهاية

السفر قبل اكتامل بناء
ينتهي ّ
الهيكل*.

الفصل الثاني واألربعون
قص ُة ِ
سفر َحجي
ّ

كان حجــي نب ًّيــا للشــعب الســاكن يف أورشــليم* الــذي عــاد معظمــه ِمــن
الســبي* ،وقــد أخــر الشــعب بعــد ٍد ِمــن الرســائل التــي تلقَّاهــا ِمــن اللــه،
ّ
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
لكــن الهيــكل كان ال يــزال ُمهد ًمــا (حجــي  ،)9 :1ولــن يــرىض اللــه عنهــم
حتــى يُنجــزوا هــذا العمــل امل ُتمثّــل يف بنــاء الهيــكل (حجــي  .)11-10 :1ث ـ ّم
أخرنــا حجــي مبــا حــدث ،فقــد أطــاع النــاس اللــه (حجــي  ،)15-12 :1وهــذا
مــا ينبغــي عــى جميــع الشــعب فعلــه عندمــا يســمعون كلمــة اللــه ،وهكــذا
باركهــم* اللــه ألنّهــم أطاعــوا.
يف الرســالة الثانيــة (حجــي  ،)9-1 :2تح ـ َّدث حجــي عــن الرجــاء* ،وقــال
ـكال جديـ ًدا ســيكون أكــر ِمــن الــذي
حجــي إ ّن اللــه ســيبني يف املســتقبل هيـ ً
بنــاه ســليامن* ،واللــه ســيبنيه باســتخدام ممتلــكات الشــعوب األخــرى (حجــي
 ،)9-6 :2وأعطاهــم حجــي هــذه ال ّرســالة 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
داود* ،وعندمــا ســمع النــاس هــذا خطــر ببالهــم الوعــد الــذي قطعــه اللــه
ـس وعــده .أخــر حجــي زربابــل أ ّن
لــداود ( 2صموئيــل  ،)16-14 :7فاللــه مل ينـ َ
كلامتــه كانــت ِمــن عنــد الـ ّرب* القديــر* ،فاللــه ســيزلزل الســامء مــرة أخــرى
والبحــر واليابســة ،وعنــد فعلــه هــذا سـيَأْ ِيت ُمشْ ـتَ َهى ك ُِّل األُ َمـ ِـم ،وســيمأل اللــه
الهيــكل الجديــد مبجــده*ِ .مــن الواضــح أ ّن الحــدث الــذي شــاهده النبــي هــو
امللكــوت* املســتقبل للمس ـ ّيا* الــذي ســيحكم إرسائيــل* وجميــع الشــعوب
أيضً ــا ،لكــن َمــن هــو « ُمشْ ـتَ َهى ك ُِّل األُ َمـ ِـم»؟ أو مــاذا كان؟ ُمشْ ـتَ َهى ك ُِّل األُ َمـ ِـم
كل األمــم ،وعنــد بنــاء اللــه هــذا الهيــكل
هــو املس ـيّا نفســه الــذي اشــتهته ّ
الجديــد ســيكون ذلــك عالمــة عــى مجيئــه.
هــل كان الهيــكل الــذي يتح ـ َّدث عنــه حجــي هــو الهيــكل الــذي كان
الشــعب بصــدد ترميمــه؟ قـ ّدم حجــي رســالة ثالثــة ت ُســاعد عــى اإلجابــة عن
نجســا ،ولكونهــم
هــذا الســؤال (حجــي  ،)19-10 :2وقــال إ ّن الشــعب كان ً
نجســني لــن يكــون الهيــكل الــذي بنــوه بالتــايل طاهـ ًرا (حجــي  ،)14 :2لــذا
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أرادهــم اللــه أن يبنــوا الهيــكل مــرة أخــرى ،لكــن الهيــكل الــذي ســيبنونه
هــو ُمج ـ ّرد عالمــة .وعنــد النظــر إىل هــذا الهيــكل س ُيســاعدهم ذلــك عــى
ـكال أفضــل (حجــي 19 :2؛
ـوم ِمــن األيــام ســيبني اللــه لهــم هيـ ً
التذكُّــر ،ويف يـ ٍ
حجــي .)18 ،15 :2
أنهــى حجــي ِســفره برســالة أخــرة إىل الشــعب امل ُســتم ّر يف بنــاء الهيــكل،
فــام كانــوا يفعلونــه كان مهـ ًّـام ،لكــن ينبغــي أن يُســاعدهم عــى التطلّــع إىل
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 املسـيّا (حجــي .)23-20 :2
كان رجــاء األنبيــاء أكــر مــن مج ـ ّرد عــودة ملجموعــة صغــرة ِمــن النــاس
إىل أرضهــم أل ّن يو ًمــا مــا ســيحكم املســ ّيا وســتأيت جميــع األمــم إىل مدينــة
أورشــليم لخدمتــه ،وهــذا مــا كان يتحـ ّدث عنــه األنبيــاء .عندمــا أطــاع زربابــل
ـوم مــا
والشــعب اللــه كان ذلــك مثـ ً
ـاال صغـ ًرا ملــا ســيح ُدث يف املســتقبل .يف يـ ٍ
يف املســتقبل ســيتّبع جميــع البــر املس ـ ّيا ،واللــه ســيحفظ كل الوعــود التــي
قطعهــا مــن خــالل األنبيــاء حتــى حــدوث ذلــك األمــر.
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البداية

السفر عندما كان شعب
يبدأ ّ
إرسائيل* يف بابل* وعى وشك
العودة إىل وطنهم.

السفر
ّ
أهم شخصيات ّ

زكريا*
يهوشع* الكاهن العظيم

همة
الم َّ
األحداث ُ

رجل بيده حبل قياس (زكريا )13-1 :2
الله يعمل بروحه* (زكريا )10-1 :4
الله تح َّدث عن تاج وهيكل* (زكريا )15-9 :6
ينظرون إىل الذي طعنوه وينوحون عليه (زكريا )1 :13-10 :12
ارضب ال َّراعي (زكريا )9-7 :13
ِْ
النهاية

السفر بعودة الشعب.
ينتهي ّ

الفصل الثالث واألربعون
قص ُة ِ
سفر زكريا
ّ

الســبي* ويتــأل ِســفره بالعديــد مــن الوعــود
كان زكريــا نب ًّيــا خــالل زمــن ّ
التــي ق َّدمهــا األنبيــاء اآلخــرون ،فاللــه ســيخلّص شــعبه وســيفي بالوعــود التــي
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قطعهــا مــع داود وســيجعل إرسائيــل أ ّمــة عظيمــة وسيتســلّط عــى العــامل
أجمــع ،لكــن هــذه األمــور لــن تحـ ُدث عــى الفــور بــل ســتح ُدث يف املســتقبل.
الســفر عــن بعــض األمــور التــي ســتح ُدث يف أثنــاء حيــاة زكريــا،
يتحـ َّدث ّ
لكــن بعــض األمــور التــي َذكَ َرهــا لــن تحـ ُدث ســوى يف املســتقبل .وقــد أخــر
الشــعب بهــذه األمــور حتــى يجعلهــم يتف َّكــرون يف ذلــك اليــوم املســتقبل،
وســيذكّرهم هــذا بالوعــود التــي قطعهــا اللــه يف املــايض ،فاللــه يحفــظ دامئًــا
وعــوده ،لــذا أراد زكريــا أن ينحهــم رجــا ًء*.
تكلَّــم اللــه بهــذه الكلــامت إىل زكريــا مــن خــالل إعطائــه أحال ًمــا أخرتــه
مبــا ســيفعله اللــه ،لذلــك أخــر زكريــا الشــعب عــن أحالمــه.
تح ـ َّدث زكريــا عــن وعـ ٍـد يف هــذا الســفر ،وكان هــذا الوعــد هــو الــذي
قطعــه اللــه لــداود* .إذا كنــت تريــد أن تفهــم هــذا الســفر يجــب عليــك أن
تضــع هــذا الوعــد يف اإلعتبــار ( 2صموئيــل .)7
ذكــر زكريــا الكثــر مــن األحــالم يف هــذا الســفر ،وأحــد هــذه األحــالم
الســبي ،وقــد أخــر الشــعب أنّهــم ســيعودون قري ًبــا
موضوعــه العــودة مــن ّ
إىل الوطــن ،وســيعودون إىل األرض التــي وعدهــم اللــه بهــا ،وعنــد حــدوث
ذلــك ســيبنون الهيــكل م ـ ّرة أخــرى ،فاللــه س ـ ُيد ّمر أعداءهــم وس ُيســاعدهم
عــى بنــاء مدينــة أورشــليم* مــرة أخــرى.
قــال زكريــا إ ّن اللــه ســيفي بهــذا الوعــد حينــام يُطيعــه كل الشــعب،
ـم» (زكريــا 15 :6؛ راجــع :3
« َو َيكُــونُ  ،إِ َذا َس ـ ِم ْع ُت ْم َس ـ َم ًعا َص ـ ْو َت ال ـ َّر ِّب إِل ِهكُـ ْ
كل هــذه األمــور
7؛ 14-9 :7؛ 17-14 :8؛ راجــع أيضً ــا حزقيــال ّ ،)28-24 :36
ســتتحقّق عنــد مجــيء املســيّا* .ســيأيت امل َِســيّا ويتســلَّط عــى الجميــع يف
املســتقبل ألنّــه امللــك.
عنــد مجــيء ذلــك اليــوم ســيبني اللــه الهيــكل مــرة أخــرى وسـ ُيد ِّمر اللــه
أعــداء إرسائيــل (زكريــا  )21-7 :1وســيبني مدينــة أورشــليم مــ ّرة أخــرى،
وســتكون هــذه املدينــة هــي املــكان الــذي ســتعيش فيــه جميــع األمــم،
وســتطيع إرسائيــل اللــه وســيتمتّعون بركاتــه* (زكريــا  ،)10-1 :3وســيبني اللــه
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كل األرض
ملكوتــه* بق ـ ّوة روحــه (زكريــا  ،)14-1 :4وسيســود العــدل* عــى ّ
كل األرشار وســيأيت غضــب* اللــه عــى أرض
(زكريــا  ،)4-1 :5وســيزيل اللــه ّ
الشــامل (زكريــا .)8-1 :6
قــال زكريــا إن امللــك الجديــد ســيكون كاه ًنــا مثــل يهوشــع ،الكاهــن*
العظيــم ،وســيكون امل َِســيّا كاه ًنــا* وملــكًا (راجــع مزمــور .)110
عندمــا يكــون املســيح ملــكًا ســيقيم اللــه مــرة أخــرى يف أورشــليم،
ــق» ،وســتكون مكانًــا للبهجــة
وســ ُيطلق عليهــا مــرة أخــرى « َم ِدي َنــ َة الْ َح ِّ
والســالم* والغنــى ،وســتكون أورشــليم مدينــة للركــة (زكريــا ،)13-3 :8
وســيعبد* الشــعب اللــه مــرة أخــرى يف كل أرض املوعــد ،وســيأيت النــاس مــن
جميــع األمــم لعبــادة اللــه هنــاك (زكريــا  ،)23-20 :8لكــن قبــل مجــيء امل َِسـ ّيا
مبــارشة ،ســيدين* اللــه األمــم.
اقــرأ هــذا الســفر بعنايــة ،فالعديــد مــن األمــور التــي تراهــا هنــا سـرتاها
مــرة أخــرى يف الســفر األخــر مــن الكتــاب املقـ َّدس*.
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البداية

تح َّدث مالخي* إىل الشعب
الذي عاد إىل مدينة أورشليم
السبي*.
ِمن ّ

السفر
ّ
أهم شخصيات ّ

مالخي*

همة
الم َّ
األحداث ُ

أحب الله إرسائيل* (مالخي )5-1 :1
ّ
الله يُحذِّر الكهنة* امللعونني (مالخي )9-1 :2
املالك امل َُرسل ِمن ال ّرب* ٍ
آت (مالخي )5 :3-17 :2
الله يُحذِّر ِمن سلبه (مالخي )15-6 :3
هوذا يأيت اليوم (مالخي )6-1 :4
النهاية

السفر هو آخر كالم الله
هذا ّ
ِمن خالل األنبياء ،وينتهي قبل
زمن يسوع* بنحو  400سن ٍة.
الفصل الراصص واألربعون
قص ُة ِ
سفر مالخي
ّ

إســم «مالخــي» يعنــي «رســويل» أو «الــذي يتحــ َّدث بكالمــي أو نيابــة
الســفر ،كــام أنــه
عنــي» ،وهــذا إســم ج ّيــد يُناســب النبــي مالخــي الــذي كتــب ّ
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إســم جيّــد جـ ًّدا أيضً ــا آلخــر ِســفر يف العهــد القديــم* ،وآخــر كالم يتكلّــم بــه
اللــه وســيتبعه مــدة طويلــة جـ ًّدا مــن صمــت الوحــي.
عــاش مالخــي وتحـ َّدث يف زمــن عــزرا* ونحميــا* ،وكان الشــعب قــد رجــع
إىل وطنهــم وأعــادوا بنــاء الهيــكل وســمعوا الرســائل التــي تكلّــم بهــا حجــي*
وزكريــا* ،لكــن الشــعب مل يتَّبــع اللــه بالطريقــة التــي أخرهــم بهــا مــوىس،
لذلــك اســتخدم اللــه مالخــي ل ُيخرهــم أن يغـ ّـروا ِمــن طرقهــم.
قــال أنبيــاء املــايض إ ّن اللــه سـ ُيبارك شــعبه وســيجعل األمــة تنمــو وتنعــم
بالســالم وسيســكن يف وســطهم وســتك ّرمهم كل األمــم األخــرى.
لكــن الشــعب مل يُعاينــوا أيًّــا ِمــن هــذه األمــور فقــد كانــوا شــعبًا فق ـ ًرا
وتسـلَّطت عليهــم أ ّمــة أخــرى ،ومل ي ُكــن بينهــم ملــك ِمــن نســل داود* ،لذلــك
بــدأ الشـ ّـك ينتابهــم بخصــوص اللــه وص َّدقــوا كذبــة أ ّن اللــه مل ي ُعــد يح ّبهــم،
وتشــككوا يف وفــاء اللــه بوعــوده ،وأنّــه لــن يُديــن األمــم الريــرة ولــن
كخاصتــه املختاريــن.
يُعاملهــم
ّ
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 ،وتز ّوجــوا ِمــن نســاء
مل يَ ُك ـ َّن ِمــن نســل إبراهيــم* ،وتعبَّــدت هــؤالء النســاء لألوثــان* ومل ي ّجــدن
اإللــه الحقيقــي ،ومل يعـ ِ
ـط الشــعب أيضً ــا للــه جــز ًءا مــن ممتلكاتهــم بــل أخــذوا
ـص اللــه ،ومل يوبّخهــم الكهنــة عــى هــذه األفعــال ،فالكهنــة
ألنفســهم مــا يخـ ّ
مل يكونــوا أمنــاء ومل يكونــوا صالحــني ومل يقــودوا الشــعب لتمجيــد اللــه ،لــذا
ر ويعــودوا إىل
طلــب اللــه ِمــن مالخــي أن يُخــر الشــعب أن يتح َّولــوا عــن الـ ّ
اللــه ،كــام تح ـ ّدث مالخــي أيضً ــا عــن امل َِس ـ ّيا ،وأخــر الشــعب أ ّن امل َِس ـ ّيا ٍ
آت
لك ّنــه أخرهــم أنّهــم غــر ُمســتع ّدين لــه ،ولــيك يكونــوا ُمســتع ّدين يجــب أن
ـت مـرات يف
يتوقَّفــوا عــن ارتــكاب الخطايــا وأن يوفــوا بالعهــد ،وقــال هــذا ِسـ ّ
هــذا الســفر .ويف كل مــرة كان يتحـ ّدث إليهــم حــول مشــكلة مــا ،كان يســتخدم
ســؤاالً (مالخي 5-2 :1؛ 9 :2-6 :1؛ 16-10 :2؛ 5 :3-17 :2؛ 12-6 :3؛ .)18-13 :3
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إســم آخــر (فقــد دعــا
دعــا مالخــي اللــه « َر ّب الْ ُج ُنــو ِد» أكــر ِمــن أي ٍ
مالخــي اللــه ب ـ َر ّب الْ ُج ُنــو ِد  24مــر ًة يف هــذا الســفر الصغــر) ،ويعنــي « َر ّب
رب الجيــوش ،وال يوجــد ِســفر آخــر يف الكتــاب املق َّدس يســتخدم
الْ ُج ُنــو ِد» أنّــه ّ
هــذا اإلســم أكــر ِمــن مالخــي .أراد مالخــي أن يُذكِّــر الشــعب بــأ ّن اللــه
يســتطيع أن يحميهــم ألن شــعب إرسائيــل خــاف مــن « ُج ُنــو ِد» اآلشــوريني*،
كــام خــاف شــعب يهــوذا مــن « ُج ُنــو ِد» بابــل* .واآلن مل ي ُكــن إلرسائيــل جيــش
عــى اإلطــالق ،لكــن ينبغــي عليهــم أن ال يخافــوا ،فاللــه لديــه جيــش ال يكــن
أن يُهــزم ويحمــي شــعبه ويرعــاه .وقــد وثــق مالخــي يف َر ّب الْ ُج ُنــو ِد وأراد ِمــن
شــعب إرسائيــل أن يفعلــوا الــيء نفســه.
كان مالخــي آخــر نبــي يف العهــد القديــم ،ومـ ّرت ســنوات عديــدة قبــل أن
يتكلّــم نبــي آخــر ،لكــن مالخــي تح ـ ّدث عــن نبــي آخــر ســيأيت يف املســتقبل
وســيتكلَّم بإســم اللــه كــام فعــل مالخــي ،وهــذا الرســول ســيكون مثــل إيليــا*
وسيُســاعد النــاس عــى اإلســتعداد ليــوم ســيأيت اللــه فيــه لخــالص شــعبه
(زكريــا .)8 :12
ســوف متـ ّر أكــر ِمــن  400ســن ٍة قبــل أن يولــد يســوع ويعيــش يف األرض،
لكــن قبــل أن يبــدأ يســوع خدمتــه ســيتكلّم نبــي آخــر وســيقف بالقــرب
مــن نهــر األردن* ،وســيطلب مــن النــاس أن يتح ّولــوا عــن طرقهــم الريــرة،
وســيطلب منهــم أن يعـ ّدوا أنفســهم ويتوبــوا* أل ّن ملكــوت الســاموات اقــرتب،
الســفر األ َّول ِمــن
وهــذا النبــي هــو يوحنــا املعمــدان* ،ونقــرأ عــن ذلــك يف ّ
العهــد الجديــد* (متّــى .)15-7 :11
طلــب مالخــي مــن النــاس انتظــار ال ـ ّرب أل ّن اللــه ســيفعل كل مــا وعــد
بــه ،لك ّنــه ســيفعل ذلــك يف زمــان مشــيئته ،لكــن عليهــم أن يثقــوا بــه ،وعليهــم
فعــل الصــواب وات ّبــاع العهــد وهــم منتظــرون ،ويف يــوم مــن األيــام ســيتحقّق
كل مــا وعــد بــه اللــه ،ثــم يــأيت امل َِسـ ّيا ويتسـلّط يف ملكوتــه ويديــن كل النــاس.
كان هــذا الخــر ســا ًّرا لل ُمخلِصــني للــه ولكــن ليــس للّذيــن رفضــوا طاعتــه
(مالخــي .)18 :3
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ﻘﺪس
ﺧﺮﻳﻄﺔ ﱠ
اﻟﻤ ﱠ
ﻗﺼﺔ اﻟﻜﺘﺎب ُ
ﺧَ َﻠ َﻖ اﷲ

ّ
ﻛﻞ ﺷﻲء

داود ُﻳﺼﺒﺢ ﻣﻠﻜً ﺎ

ﺧَ َﻠ َﻖ اﷲ
آدم وﺣﻮاء

ﻋﺼﻴﺎن آدم
وﺣﻮاء ﷲ

ﺷﻌﺐ إﺳﺮاﺋﻴﻞ
ﻳﺪﺧﻞ أرض اﻟﻤﻮﻋﺪ

إﺧﺮاج اﷲ دم
وﺣﻮاء ﻣﻦ اﻟﺠﻨﺔ

إرﺳﺎل اﷲ ﻃﻮﻓﺎﻧﺎ أﻏﺮق ارض

ﺗﺸﺘﻴﺖ اﷲ
ﻟﻸﻣﻢ

اﷲ ﻳﺪﻋﻮ
إﺑﺮاﻫﻴﻢ

اﷲ ُﻳﻌﻄﻲ ﻣﻮﺳﻰ
ﺣﻲ ّ
اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ
َﻟ ْﻮ َ
ﺨﺮج ﺷﻌﺐ
اﷲ ُﻳ ِ
إﺳﺮاﺋﻴﻞ ﻣﻦ أرض ﻣﺼﺮ

أﺑﻨﺎء إﺑﺮاﻫﻴﻢ
ﻳﺬﻫﺒﻮن إﻟﻰ ﻣﺼﺮ

إﻧﻘﺴﺎم اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ

رﺟﻮع اﻟﻤﺴﻴﺢ ﻟﻴﺤﻜﻢ
اﻟﺴﻤﺎء اﻟﺠﺪﻳﺪة
َ
ﻛﻤﻠِﻚ ﻓﻲ ّ
وارض اﻟﺠﺪﻳﺪة.

ذﻫﺎب ﺷﻌﺐ
اﻟﺴﺒﻲ
إﺳﺮاﺋﻴﻞ إﻟﻰ ّ

رﺟﻮع ﺷﻌﺐ إﺳﺮاﺋﻴﻞ
اﻟﺴﺒﻲ إﻟﻰ أرض اﻟﻤﻮﻋﺪ
ِﻣﻦ ّ

ﻋﻤﻞ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﻟﻤﺠﺪ ﻳﺴﻮع
واﻧﺘﻈﺎر ﻣﺠﻴﺌﻪ ﺛﺎﻧﻴﺔ

ذﻫﺎب اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ
إﻟﻰ أﻗﺼﻰ ارض

إرﺳﺎل ﻳﺴﻮع
ﻟﻠﺮوح ُ
اﻟﻘ ُﺪس
ّ

ودة ﻳﺴﻮع

ﺻﻌﻮد ﻳﺴﻮع
اﻟﺴﻤﺎء
إﻟﻰ ّ

ﱠ
ﻳﺘﻜﻠﻢ وﻳﺼﻨﻊ
ﻳﺴﻮع
آﻳﺎت وﻣﻌﺠﺰات

اﻟﺼﻠﻴﺐ
ﻣﻮت ﻳﺴﻮع ﻋﻠﻰ ّ

إرﺳﺎل ﻳﺴﻮع ﻟﺘﻼﻣﻴﺬه
إﻟﻰ أﻗﺼﻰ ارض

ﻗﻴﺎﻣﺔ ﻳﺴﻮع ِﻣﻦ ﺑﻴﻦ اﻣﻮات
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العهــد الجديــد *،مثــل العهــد القديــم ،هــو أيضً ــا مجموعــة ِمــن األســفار
املقســمة إىل مجموعــات حســب أنــواع الكتابــة يف هــذه األســفار ،وت ُخرنــا
َّ
هــذه األســفار أ ّن وعــود األنبيــاء* قــد تحقّقــت ،وت ُوضِّ ــح لنــا أيضً ــا كيــف
نــر أولئــك الذيــن تبعــوا اللــه كلمتــه ،وكيــف يجــب أن نســلك يف حياتنــا
ِمــن أجلــه.
أقسام العهد الجديد
ُ
األناجيل
السفر التاريخي
ّ
رسائل بولس الرسول
العامة
الرسائل
ّ
ّ
السفر النبوي
ّ

ِ
األول
القسُ
َّ
األناجيل

ت ُخرنــا هــذه األســفار أن وعــود األنبيــاء* قــد تحقّقــت اآلن ،فقــد أرســل
ـجال
قصــة يســوع* وت ُعطينــا سـ ً
اللــه امل ُخلِّــص* امل َِس ـيّا* ،وتــروي لنــا األناجيــل ّ
كل إنجيــل عــن حيــاة يســوع وموتــه وقيامتــه
لِـ َـام فعلــه ولِـ َـام قالــه ،ويُخرنــا ّ
ِمــن بــني األمــوات ،لك ـ ّن هــذه األناجيــل األربعــة ليســت عبــارة عــن تك ـرار
القصــة بطريقــة مختلفــة.
لقصــة يســوع ،فـ ّ
ـكل إنجيــل يــروي تلــك ّ
األناجيل
ُ

إنجيل م ّتى
إنجيل مرقس
إنجيل لوقا
إنجيل يوح ّنا
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إنجيل م ّ ى
ُ
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البداية
السفر
ّ
أهم شخصيات ّ

بقصة ترد
يبدأ هذا اإلنجيل َّ
كيف ُولد يسوع*.

يسوع* مريم*
بطرس* متّى*
يوح ّنا املعمدان*

همة
الم َّ
األحداث ُ

والدة يسوع (متى )25-18 :1
تجربة يسوع ِمن الشيطان* (متى )11-1 :4
شفاء يسوع لكثرٍ ِمن الناس (متى 34-1 :8؛ )8-1 :9
الصليب* (متى )54-45 :27
موت يسوع عى ّ
قيامة يسوع ِمن بني األموات (متى )10-1 :28
النهاية

ينتهي هذا اإلنجيل بعد موت
يسوع وقيامته ِمن بني األموات.

الفصل الخامس واألربعون
قص ُة إنجيل م ّتى
َّ

بــدأ متّــى إنجيلــه بقامئـ ٍة فيهــا سلســلة نســب يســوع .كان متّــى يهوديًّــا*
ِمــن أتبــاع يســوع األوائــل وحــاول أن يُع ّرفنــا أ ّن يســوع هــو ِمــن نســل
إبراهيــم* وداود* .كان يســوع مــن نســل إبراهيــم ،لذلــك ُيكــن أن يكــون
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جــز ًءا ِمــن الوعــد الــذي قطعــه اللــه إلبراهيــم ،كــام كان يســوع مــن نســل
داود ،لذلــك ُيكــن أن يكــون جــز ًءا ِمــن الوعــد الــذي قطعــه اللــه لــداود
ـب ِســفره ل ُيخرنــا أ ّن يســوع هــو
أيضً ــا .كان هــذا األمــر ها ًّمــا ملتّــى ألنّــه كَتَـ َ
امل ُخلّــص* املنتظَــر الــذي وعــد بــه اللــه ،وأنّــه ســيتحقّق فيــه الوعــد الــذي
قطعــه اللــه إلبراهيــم .كــام كان يســوع امللــك الــذي وعــد بــه اللــه داود،
ـب متّــى إنجيلــه ملســاعدة القـ ّراء عــى فَهــم أ ّن يســوع هــو نفســه امل َِسـ ّيا*
وكَتَـ َ
الــذي كان شــعب اللــه ينتظــره لفــرت ٍة طويل ـ ٍة.
نســب يســوع ،أخرنــا كيــف ُولــد يســوع،
بعــد أن عــرض متّــى سلســلة َ
الــذي جــاء إىل األرض حســب مــا تنبّــأ بــه األنبيــاء* ،ثــ ّم روى متّــى ثــالث
قصــص ،قصــة يوحنــا املعمــدان (متــى  )12-1 :3وقصــة معموديــة يســوع ِمــن
يوحنــا (متــى  )17-13 :3ثــم قصــة تجربــة يســوع مــن الشــيطان (متــى :4
 .)11-1وروى متّــى هــذه القصــص حتــى يُبـ ِّـني للنــاس َمــن هــو يســوع .قــال
متّــى إ ّن يســوع هــو ابــن اللــه* الــذي تنبّــأ عنــه األنبيــاء.
يف بقيــة اإلنجيــل ،روى متّــى مــا قالــه يســوع وفعلــه ،فقــد شــفى يســوع
العــرج وجعــل ال ُعمــي يُبــرصون وح ـ ّرر النــاس ِمــن األرواح الريــرة* ،لكــن
قبــل أن يفعــل هــذه األمــور تحـ َّدث إىل الجمــوع الكبــرة وجلــس عــى الجبــل
وتحـ َّدث عــن ملكــوت* الســاموات*.
قص ـ ٍة ِمــن القصــص
مل يُخرنــا متّــى بـ ّ
ـكل مــا فعلــه يســوع وقالــه ،لكــن كل ّ
التــي رواهــا متّــى كانــت تُع ّرفنــا بأمــو ٍر مع ّينــة عــن يســوع الــذي صنــع الكثــر ِمن
العجائــب واآليــات ،وتكلّــم بســلطان .قــال األنبيــاء إ ّن امل َِسـ ّيا ســيفعل مثــل هــذه
األمــور ،وقــد روى لنــا متّــى هــذه القصــص حتــى يُبـ ّـني لنــا أ ّن يســوع هــو الشــخص
الــذي تن َّبــأ عنــه األنبيــاء ،وهــو الــذي وعــد اللــه بــأن يرســله .لقــد كان هــو امل َِسـ ّيا.
ثـ ّم تحـ َّدث متّــى عــن كيــف أرســل يســوع تالميــذه إىل جميــع أنحــاء أرض
إرسائيــل* بعــد أن قــال لتالميــذه أ ْن يكــرزوا للنــاس عــن امللكــوت (متــى .)10
قــال متّــى إ ّن يســوع مثــل عبــد الــرب* الــذي تح ـ َّدث عنــه إشــعياء* ،وإنّــه
الشــخص (الــذي ســيمنح الرجــاء* لجميــع البــر متــى .)21 :12
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لكــ ْن كثــرون مل يُؤمنــوا* مبــا قالــه يســوع ،ومل يُؤمــن بــه الكثــر ِمــن
الكهنــة وامل ُعلّمــني يف املدينــة ،ومل يكونــوا ســعداء بات ّبــاع الكثــر ِمــن النــاس
لــه ،ورسعــان مــا اشــت ّد غضبهــم تجاهــه ووضعــوا الخطــط لقتلــه.
لكــن يســوع اســتم ّر يف تقديــم تعاليمــه وروى العديــد مــن القصــص
عــن امللكــوت ،وقــال إ ّن هــذا امللكــوت هــو مــا تحـ َّدث عنــه األنبيــاء ،وهــذه
القصــص كانــت يف صــورة «أمثــال*» حيــث َذكَــر أ ّن هــذا امللكــوت ســيكون
عظيــام ،وسيتســلّط يســوع عــى جميــع البــر عــى األرض ،لكــن هــذا
ً
امللكــوت ســيبدأ صغـ ًرا وســينمو مثــل بــذرة .ت ُخرنــا هــذه األمثــال أ ّن يســوع
هــو امللــك ،وملكوتــه بــدأ عندمــا جــاء إىل األرض ،لكــن عــى أتباعــه اإلنتظــار
بص ـ ٍر حتــى انقضــاء ال ّدهــر الــذي ســيتحقّق فيــه كل يشء وعــد بــه يســوع
واألنبيــاء عــن امللكــوت.
تــروي األج ـزاء األخــرة ِمــن إنجيــل متّــى مــا فعلــه يســوع وقالــه قبــل
موتــه .كان ذلــك عندمــا تحـ َّدث يســوع عــن الكنيســة* أل ّول مــرة .فقــد وعــد
يســوع بتشــكيل «كنيســته» ،وقــال إ ّن ال يشء يكــن أن ينعــه مــن عمــل
ذلــك .مل ت ُكــن هــذه الكنيســة مبثابــة مبنــى مثــل الهيــكل* بــل إنهــا تتك ـ َّون
ِمــن الذيــن يُؤمنــون بــه ،لك ّنــه لــن يبــدأ يف جمــع هــؤالء النــاس ســوى بعــد أن
ـم كَ ِث ـرًا َويُ ْق َتـ َـلَ ،و ِف الْ َي ـ ْو ِم الثَّالِـ ِ
ـث يَ ُقــو َم» (متــى .)21 :16
«يَ َتأَلَّـ َ
عنــد دخــول يســوع إىل أورشــليم ر َّحبــت بــه الجمــوع باعتبــاره امل َِس ـ ّيا،
طويــال ،فقــد أعطــى يســوع رســائله النهائيــة للجمــوع
ً
لكــن هــذا مل يــ ُدم
وألتباعــه عــى جبــل الزيتــون ،وبعــد ذلــك حــاول القــادة الدينيــون أن يجعلــوا
ٍ
وقــت قصــرٍ ،أســلم يســوع حياتــه
الشــعب ينقلــب عــى يســوع .وبعــد
للمــوت عندمــا تــرك اليهــود يصلبونــه ،لكــن متّــى أنهــى إنجيلــه بكلمــة رجــاء
عندمــا أخرنــا أن يســوع قــام ِمــن بــني األمــوات .وبعــد ذلــك ،التقــى يســوع
الرجــال والنســاء الذيــن تبعــوه وأرســلهم ل ُيخــروا جميــع النــاس عــن امللكوت،
وطلــب منهــم أن يذهبــوا إىل العــامل أجمــع ويكــرزوا للنــاس ببشــارة اإلنجيــل،
ووعدهــم أن يكــون معهــم إىل انقضــاء ال ّدهــر (متّــى .)20 -19 :28
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البداية

يبدأ إنجيل مرقس مبقابلة
يسوع* ليوحنا املعمدان*.

السفر
ّ
أهم شخصيات ّ

يسوع*
يعقوب*
الفريسيون*

يوحنا*
سمعان*

همة
الم َّ
األحداث ُ

روى يسوع العديد من القصص (مرقس )25-1 :4
ه َّدأ يسوع إحدى العواصف (مرقس )43-34 :4
أقام يسوع صب ّية ِمن املوت (مرقس )43-21 :5
مىش يسوع فوق املاء (مرقس )52-45 :6
القبض عى يسوع (مرقس )72-43 :14
النهاية

السفر بعد أن أقام الله
ينتهي ِّ
يسوع ِمن بني األموات.

الفصل السادس واألربعون
قص ُة إنجيل مرقس
ّ

إنجيــل مرقــس هــو أقــرص األناجيــل األربعــة* .كان مرقــس* شــابًّا تبــع
يســوع كــام أنــه أمــى أيضً ــا وقتًــا يخدم مــع بطــرس* الرســول* .يــروي مرقس
العديــد مــن القصــص نفســها التــي ترويهــا األناجيــل األخــرى ،لك ّنــه يُق ّدمهــا
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قصــة يســوع مــن وجهــة نظــر بطــرس،
بطريقــة مختلفــة .رمبــا يكــون قــد روى َّ
وأخرنــا مرقــس بالعديــد ِمــن القصــص املوجــودة يف األناجيــل الثالثــة األخــرى،
لكنــه اســتبعد الكثــر مــن األمــور التــي وردت يف تلــك األناجيــل .ومل يُخرنــا
نســبِه أو الفــرتة األوىل مــن حياتــه .يبــدأ اإلنجيــل
عــن والدة يســوع وعــن َ
بقصــة يوحنــا املعمــدان الــذي أخــر النــاس أ ّن امل َِسـيّا* قــادم .ويُخرنــا مرقــس
بالعديــد مــن األمــور التــي قالهــا يســوع عــن «األيــام األخــرة» (مرقــس :1
 ،)8-2وقــد أدرج الكثــر مــن األمــور التــي قالهــا يســوع عــن رجــاء* إرسائيــل*.
تحــ َّدث مرقــس عــن يســوع بعــدة طــرق مختلفــة يف إنجيلــه ،فقــد
تكلّــم عــن يســوع باعتبــاره ابــن اللــه الحبيــب (مرقــس 1 :1؛  ،)7 :9وابــن
اإلنســان* (مرقــس 28 ،10 :2؛  ،)62 :14وابــن داود املوعــود ،وامل َِسـ ّيا املنتظَر
(مرقــس 1 :1؛  ،)47 :10ورآه أيضــا العبــد امل ُتألّــم (مرقــس 31 :8؛ )45 :10
كــام وصفــه إشــعياء.
ت ـرِد العديــد مــن قصــص إنجيــل مرقــس يف إنجيـ َـل لوقــا ومتّــى ،لكــن
هنــاك قصــة قالهــا يســوع مل ت ـرِد ســوى يف إنجيــل مرقــس:
« َو َقـ َ
ـال :هكَـ َذا َملَكُـ ُ
ـوت اللـ ِه :كَأَنَّ إِن َْســانًا ُيلْ ِقــي الْ ِبـ َذا َر َعـ َـى
األَ ْر ِضَ ،و َي َنــا ُم َو َي ُقــو ُم لَ ْيـ ًـا َونَ َهــا ًراَ ،والْ ِب ـ َذا ُر َيطْلُـ ُـع َو َي ْن ُمــو،
ـف ،ألَنَّ األَ ْر َض ِم ـ ْن َذاتِ َهــا تَـأْ ِت ِب َث َم ـرٍ .أَ َّو ًال
ـم كَ ْيـ َ
َو ُه ـ َو الَ يَ ْعلَـ ُ
الس ـ ْن ُبلِ َ .وأَ َّمــا َم َتــى
ـم ُس ـ ْن ُب ًا ،ثُـ َّ
نَ َباتًــا ،ثُـ َّ
ـم َق ْم ًحــا َمــآنَ ِف ُّ
أَ ْد َركَ ال َّث َمــ ُرَ ،فلِلْ َو ْق ِ
ــل الْ ِم ْن َج َ
ــت ُي ْر ِس ُ
ــل ألَنَّ الْ َح َصــا َد َقــدْ
ــر» (مرقــس .)29-26 :4
َح َ َ
تحــ َّدث مرقــس أكــر عــن األســبوع األخــر مــن حيــاة يســوع وأخــر
بالتفصيــل كيــف مــات يســوع وقــام مــن بــني األمــوات .بــدأت تلــك األيــام
ْــت الْ َم ِســيح*!» (مرقــس )29 :8
ببعــض الكلــامت التــي قالهــا بطــرس« :أَن َ
بعــد ذلــك ،أخــر يســوع تالميــذه مبــا ســيحدث لــه وأنّــه سـ ُيقتل لك ّنــه لــن
يظـ ّـل يف القــر ،بــل ســيقوم مــن بــني األمــوات:
ـم كَ ِث ـرًا،
ـم أَنَّ ابْ ـ َن ا ِإلن َْســانِ يَ ْن َب ِغــي أَنْ يَ َتأَلَّـ َ
« َوابْ َتــدَ أَ يُ َعلِّ ُم ُهـ ْ
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ــل،
َــض ِمــ َن الشُّ ــ ُيوخِ َو ُرؤ ََســا ِء الْكَ َه َنــ ِة َوالْكَ َت َبــ ِةَ ،ويُ ْق َت َ
َويُ ْرف َ
ــام يَقُــو ُم» (مرقــس .)31 :8
َوبَ ْعــدَ ثثَاَثَــ ِة أَيَّ ٍ
ـب مرقــس إنجيلــه حتــى يُخــر النــاس بــأ ّن يســوع هــو اإلبــن الــذي
كَتَـ َ
وعــد اللــه بــه إبراهيــم* ،وهــو امللــك الــذي وعــد اللــه بــه داود ،وهــو امل َِسـ ّيا
الــذي تنبَّــأ األنبيــاء* مبجيئــه .
ـب متّــى إنجيلــه حتــى يُســاعد اليهــود عــى معرفــة يســوع ،يف حــني
كَتَـ َ
كتــب مرقــس إنجيلــه للجميــع ،فقــد أراد ِمــن جميــع النــاس يف كل أنحــاء
العــامل أن يُؤمنــوا بيســوع.
القصــة بطريقــة ذكّــرت النــاس بوعــود األنبيــاء .كان يســوع
روى مرقــس ّ
هــو الشــخص الــذي جــاء ليخلّــص شــعبه ،لكــن هــذا الشــعب مل يقبلــه ،وأراد
مرقــس مســاعدة النــاس عــى تذكّــر مــا قالــه إشــعياء النبــي:
« ُم ْح َتقَــ ٌر َو َمخْــ ُذ ٌ
ــب
ــاسَ ،ر ُج ُ
ــن ال َّن ِ
ول ِم َ
ــل أَ ْو َجــا ٍع َو ُم ْخ َت ِ ُ
الْ َح ـ َزنِ َ ،وكَ ُم َسـ َّ ٍ
ـم نَ ْع َتــدَّ ِب ـ ِه»
ـت َع ْنــهُ ُو ُجو ُه َنــاُ ،م ْح َت َق ـ ٌر َفلَـ ْ
(إشــعياء .)3 :53
يف الجــزء األخــر ِمــن إنجيلــه أظهــر مرقــس كيــف أراد الكهنــة* أن يسـلّموا
يســوع للقتــل ،وكيــف وضــع الجنــود يســوع عــى صليب* ث ّم سـ ّمروا املســامر
يف يديــه وقدميــه ،فقــد كان موتــه ُمرو ًعــا .وعنــد مــوت يســوع كان تالميــذه
خائفــني للغايــة ،حتــى إن بطــرس ،وهــو تلميــذ ُمقـ ّرب مــن يســوع ،أنكــر أنــه
يعرفــه .لكــن بعــد بضعــة أيــام أخــر مــالك* تالميــذ يســوع أنّــه قــام مــن
بــني األمــوات ،ويف وقــت الحــق مــن ذلــك اليــوم جــاء يســوع نفســه لرؤيــة
تالميــذه ،ورأوه حيًّــا ُمقا ًمــا مــن بــني األمــوات ،وأوصاهــم أن يكــرزوا برســالة
اللــه إىل جميــع النــاس ،ويــروي ِســفر أعــامل ال ّر ُســل كيــف فعلــوا ذلــك.
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البداية
السفر
ّ
أهم شخصيات ّ

يبدأ إنجيل لوقا بقصص عن
والدة يوحنا املعمدان*.

يسوع*
أليصابات*
بطرس*

يوحنا*
مريم*

همة
الم َّ
األحداث ُ

قابل يسوع يوحنا املعمدان (لوقا )35-18 :7
قصة الزارع (لوقا )15-1 :8
روى يسوع ّ
أطعم يسوع ِ 5
آالف (لوقا )17-10 :9
قصة عن أشياء مفقودة (لوقا )15
روى يسوع ّ
قام يسوع ِمن بني األموات (لوقا )24
النهاية

ينتهي إنجيل لوقا عندما رحل
يسوع عن تالميذه* ليصعد إىل
السامء*.
الفصل الساصص واألربعون
قص ُة إنجيل لوقا
ّ

كان لوقــا* تلمي ـذًا ليســوع لك ّنــه مل ي ُكــن أحــد الرســل* ،بــل كان صدي ًقــا
لبولــس* وصدي ًقــا لكثــر مــن الرجــال والنســاء الذيــن تبعــوا يســوع .رمبــا مل
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ي ُكــن لوقــا يهوديًّــا* لك ّنــه اســتمع إىل القصــص التــي كان يرويهــا النــاس عــن
يســوع ،وقــد كتــب العديــد ِمــن هــذه القصــص يف هــذا اإلنجيــل.
كتــب لوقــا إنجيلــه ل ُيخــر صدي ًقــا لــه عــن يســوع ،ود َّون العديــد مــن
األمــور التــي قالهــا يســوع يف هــذا اإلنجيــل ،وكتــب عــن بعــض األمــور التــي
فعلهــا يســوع ،وتنــاول حيــاة يســوع خطــوة بخطــوة ألنّــه أراد صديقــه أن
يعــرف الحــق عــن يســوع ،وأراد منــه أن يؤمــن بيســوع أيضً ــا.
ِســفر لوقــا هــو أحــد األناجيــل* األربعــة ،وســتجد العديــد مــن القصــص
عــن يســوع فيــه .وضــع لوقــا العديــد مــن األمثــال* التــي قالهــا يســوع يف
كل مــن متّــى* ومرقــس* يف إنجيلَيْهــام.
إنجيلــه أكــر مــام فعــل ّ
كان لوقــا طبي ًبــا وســافر مــع بولــس يف العديــد مــن رحالتــه ،كــام كتــب
لوقــا أيضً ــا ِســفر أعــامل الرســل الــذي روى فيــه العديــد مــن قصــص رحالتــه
مــع بولــس.
العبــارة الرئيســية يف إنجيــل لوقــا هــي «ابْـ ُن ا ِإلن َْســانِ *» ،فقــد وضــع لوقــا
هــذه الكلــامت يف إنجيلــه نحــو  80مــرة.
بقصــة يوحنــا املعمــدان ،وكان يوحنــا ها ًّمــا جــ ًّدا ليســوع،
بــدأ لوقــا ّ
لــذا تح ـ َّدث لوقــا عــن يوحنــا املعمــدان عــدة م ـرات يف إنجيلــه .كان يوحنــا
سرســل
هــو النبــي* الــذي جــاء قبــل يســوع مبــارشة وأخــر النــاس أ ّن اللــه ُ
ُمخل ًّصــا* إلنقاذهــم ،وقــال لهــم أ ْن يتذكَّــروا اللــه وأ ْن يتح َّولــوا عــن األمــور
الرديئــة التــي فعلوهــا.
قصــة ميــالد يســوع التــي كانــت ُمهمـ ًة للغايــة عنــد لوقــا،
ثـ ّم روى لوقــا ّ
القصــة يف إنجيلــه.
فقــد وضــع العديــد مــن تفاصيــل هــذه ّ
أدرج لوقــا قامئــة باألســامء يف كتابــه مثلــام فعــل متّــى ،لكــن هــذه القامئــة
ـص ن ََســب مريــم العــذراء التــي كانــت مــن نســل امللــك داود* أيضً ــا ،وأدرج
تخـ ّ
أوال :يســوع مل يكــن لــه أب بــري
لوقــا هــذه القامئــة حتــى نعــرف شــيئنيً ،
فقــد كان «ابــن اللــه*» (لوقــا 38 :3؛ راجــع  .)35 :1ثانيًــا :كان يســوع مــن
نســل داود .ث ـ ّم 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
مــن يوحنــا يف النهــر ،وبعــد ذلــك بــدأ يســوع يتحـ َّدث عل ًنــا ،وهــذا مــا تحـ َّدث
عنــه لوقــا يف الجــزء التــايل ِمــن إنجيلــه.
مل يبـ َـق يســوع يف مــكان واحــد يف تلــك األيــام ،فقــد ذهــب ِمــن مــكان إىل
آخــر وتحـ َّدث مــع العديــد مــن البــر ،كــام تحـ َّدث إىل بعــض النــاس الذيــن
مل ي ُكــن يهتــم بهــم أحــد.
قصصــا يف أثناء ســفره ويشــفي املرىض وســاعد املســاكني
كان يســوع يــروي ً
الذيــن مل ي ُكــن يســاعدهم أحــد .أدرج لوقــا العديــد مــن قصــص يســوع يف هذا
اإلنجيــل ،ويكنــك قـراءة الكثــر مــن هــذه القصــص يف إنجيــل لوقــا أكــر مــن
أي إنجيــل مــن األناجيــل األخــرى.
إلتقــى يســوع جمو ًعــا كثــرة ،البعــض منهــا آمــن* مبــا قالــه .وطلــب منــه
أحــد الجنــود أن يشــفي خادمــه املريــض ،وكان يعلــم أ ّن يســوع يقــدر أن
ـبأَ ُغاَ ِمــي» (لوقــا .)10-1 :7
يفعــل ذلــك وقــال لــه« :ل ِك ـ ْن ُقـ ْـل كَلِ َم ـ ًة َف َيـ ْ َ
أراد لوقــا أن يــرى النــاس بــأن يســوع هــو ابــن اللــه الــذي وعــد اللــه بــه
داود ،فالشــخص الوحيــد الــذي يســتطيع فعــل مــا كان يســوع يفعلــه هــو
املخلّــص امل ُنتظَــر الــذي وعــد اللــه بأنــه ســيأيت ليخلّــص البــر.
بعــد ذلــك ،بــدأ يســوع رحلتــه إىل أورشــليم* (لوقــا  )51 :9لك ّنــه مل يذهب
عــى الفــور بــل كان يســتعد لتلــك الرحلــة ،وأخــر تالميــذه عــن ســبب حاجتــه
للذهــاب إىل هناك:
ـاس (لوقــا :9
ف ُي َس ـل َُّم إِ َل أَ ْي ـ ِدي ال َّنـ ِ
«إِنَّ ا ْب ـ َن ا ِإلن َْســانِ َس ـ ْو َ
ـم كَ ِثـرًاَ ،ويُ ْق َتـ ُـلَ ،و ِف الْ َيـ ْو ِم الثَّالِـ ِ
ـث
)44؛ إِنَّــهُ يَ ْن َب ِغــي أَنَّ يَ َتأَلَّـ ُ
يَ ُقــو ُم» (لوقــا .)22 :9
تض َّمــن إنجيــل لوقــا العديــد مــن القصــص عـ ّـام فعلــه يســوع وهو مســافر
عــى طــول الطريــق ،ويُخرنــا لوقــا عـ ّـام قالــه يســوع لتالميــذه ،ومــن بــني
األشــياء التــي تح ـ َّدث عنهــا يســوع كان ملكــوت* اللــه (لوقــا  .)9 :10طلــب
يســوع ِمــن النــاس أن يكونــوا ُمســتع ّدين للخدمــة رغــم الخطــر املمكــن أن
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يواجهونــه (لوقــا  .)3 :10ويجــب أن ال يُحــاول أبنــاء امللكــوت أن يحصلــوا عــى
أشــياء ألنفســهم بــل أن يعتمــدوا عــى اللــه ملســاعدتهم لتســديد إعوازهــم
(لوقــا .)16-4 :10
كان الكثــرون يتبعــون يســوع ،وعلّــم يســوع تالميــذه أن يكونــوا صادقــني
وأمنــاء أمــام اللــه وأن يتّكلــوا* عــى اللــه وليــس عــى ثرواتهــم ،فلــم ي ُكــن
ملكــوت اللــه للمتكريــن بــل للمتواضعــني ومل ي ُكــن لألغنيــاء بــل للفق ـراء.
يتح ـ َّدث الجــزء األخــر مــن إنجيــل لوقــا عــن األيــام األخــرة التــي قضاهــا
يســوع عــى األرض ،فقــد ذهــب إىل مدينــة أورشــليم ،وكان الكثــرون ســعداء
برؤيتــه هنــاك ،لكــن قلّــة مــن النــاس عرفــوا مــن كان يســوع ح ًّقــا ،فقــد كان
اآلت ب ِْاسـ ِـم الـ َّر ِّب*» (لوقــا  .)38 :19معظــم النــاس مل يفهمــوا ذلــك
هــو «الْ َملِــكُ ِ
(لوقــا  ،)42 :19وهــذا مــا جعــل يســوع يبــيك ،فقــد كان حزي ًنــا أل ّن النــاس مل
يعرفــوا َمــن هــو ح ًّقــا ،وكان حزي ًنــا أيضً ــا أل ّن اللــه سـ ُيدينهم ألنهــم مل يتبعــوه.
ذهــب يســوع إىل الهيــكل* وأخــر النــاس بأشــياء كثــرة ،لكــن كلّــام تكلّــم
يســوع كرهــوه أكــر.
خاصــا مــع تالميــذه
قبــل أيــام قليلــة مــن مــوت يســوع ،تنــاول عشــا ًء ّ
وأخرهــم أ ّن الجنــود ســيلقون القبــض عليــه ويقتلونــه ،وقــال أيضً ــا إنــه بــدأ
عهـ ًدا* جديـ ًدا مــع كل َمــن يتبعــه ،وعندمــا يَسـ ِفك دمــه ســيبدأ هــذا العهــد
(لوقــا  .)20 :22ســيموت وســيعرف ال ّنــاس أ ّن مــا تن ّبــأ بــه األنبيــاء قــد تحقــق
بالفعــل (لوقــا .)37 :22
يف إحــدى الليــايل ،قـ ّرر أحــد تالميــذه اإلبتعــاد عنــه ،وقبــض الجنــود عــى
يســوع وافــرتى البعــض عليــه كذبًــا ،لــذا رضب الجنــود يســوع بالســوط ثــم
وضعــوه عــى صليــب* ،وبعــد بضــع ســاعات مــات يســوع.
لكــن ذلــك مل ي ُكــن نهايــة قصــة إنجيــل لوقــا ،بــل كانــت هــذه هــي مجـ ّرد
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 والكـرازة للنــاس ببشــارة اإلنجيــل.
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البداية
السفر
ّ
أهم شخصيات ّ

يبدأ إنجيل يوحنا عندما تقابَل
يسوع* مع يوحنا املعمدان*.

يوحنا املعمدان* نيقوديوس*
بطرس*
لعازر*
توما*

همة
الم َّ
األحداث ُ

يسوع يتح َّدث إىل امرأة سامريّة (يوحنا )4
يسوع يتح َّدث عن « ُخ ْبز الْ َح َيا ِة» (يوحنا )6
يسوع يُقيم لعازر ِمن املوت (يوحنا )11
يسوع يغسل أرجل التالميذ (يوحنا )13
صل ِمن أجل تالميذه (يوحنا )17
يسوع يُ ِّ
النهاية

تح ّدث يسوع إىل تالميذه بعد
أن أقامه الله ِمن بني األموات.

الفصل الثامن واألربعون
قصة إنجيل يوحنا
ّ

يُ َع ـ ّد إنجيــل يوحنــا آخــر األســفار التــي يطلــق عليهــا «األناجيــل» .كان
يوحنــا* أحــد التالميــذ الذيــن اختارهــم يســوع وكان صدي ًقــا ُمق ّربًــا ليســوع،
وقصصــا عــن حياتــه ،متا ًمــا كــام فعــل متّــى* ومرقــس* ،لكــن
وكتــب كلــامت
ً
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يوحنــا كتــب بطريقــة مختلفــة حتــى يتم َّكــن النــاس مــن أن ي ْؤ ِم ُنــوا أَنَّ يَ ُســو َع
ـيح* ابْـ ُن اللـ ِه* (يوحنــا  ،)31 :20فقــد أرادهــم أن يتمتّعــوا بالحيــاة
ُهـ َو الْ َم ِسـ ُ
التــي أراد يســوع أن يعيشــوها ،وأراد يوحنــا ِمــن النــاس أن يُؤمنــوا حتــى
ينالــوا الحيــاة األبديــة (يوحنــا .)16 :3
أورد يوحنــا يف إنجيلــه أمــو ًرا كثــرة عــن يســوع ،وأخرنــا يوحنــا باألمــور
التــي فعلهــا يســوع وقالهــا ،لكــن يوحنــا أخرنــا َمــن هــو يســوع أيضً ــا ،وقــال
إ ّن يســوع هــو «الْ َكلِ َمـ ُة» والكائــن مــع اللــه منــذ األزل قبــل خلــق* العــامل .يف
كل يشء ومل يُخلَــق أي يشء يف هــذا الوجــود
الواقــع ،يســوع هــو َمــن خلــق ّ
مــن دون يســوع .كان يســوع هــو اللــه الظاهــر بيننــا يف الجســد ،فقــد أظهــر
للنــاس نعمــة* اللــه وحقّــه ِمــن خــالل الحيــاة بينهــم ،عندمــا كان النــاس
يــرون يســوع كانــوا يُعاينــون مجــد* اللــه.
يبــدأ إنجيــل يوحنــا بتقديــم َر ُجــل آخــر يُدعــى «يوحنــا» ،وكان هــذا
الرجــل هــو «يوحنــا املعمــدان» .عندمــا رأى يوحنــا املعمــدان يســوع ،قــال:
« ُه ـ َو َذا َح َمـ ُـل* الل ـ ِه الَّ ـ ِذي يَ ْر َفـ ُـع خ َِط َّي ـ َة* الْ َعالَـ ِـم»! (يوحنــا  .)29 :1وقــال
يوحنــا املعمــدان إ ّن يســوع ســيكون هــو الحمــل الــذي يُق ـ ِّدم ذبيحــة* للــه.
أراد يوحنــا أن يتذكَّــر النــاس مــا قالــه األنبيــاء* بــأنّ النــاس لــن يُر ِّحبــوا
بامل َِسـيّا* ،وهــذا مــا حــدث مــع يســوع .قــال يوحنــا إنّ القــادة يف إرسائيــل*
مل يُر ّحبــوا بيســوع مــع أنّــه جــاء إىل شــعبه ،اليهــود* ،لكــن الكثــر منهــم
مل يقبلــوه.
كان الكثــرون ســعداء باإلســتامع إىل يســوع ،وكان بعــض هــؤالء ِمــن
أتبــاع* يوحنــا املعمــدان ،وفعلــوا مــا كان يوحنــا املعمــدان يأمــل منهــم أن
يفعلــوه ،وأصبحــوا تابعــني ليســوع الــذي قــام بالكثــر ِمــن امل ُعجـزات* وســط
ـلوال
النــاس حتــى يُســاعدهم أن يعرفــوا أنــه ابــن اللــه ،فقــد شــفى رجـ ًـال مشـ ً
الســمك وبعــض
وأطعــم  5آالف رجــل ماعــدا النســاء واألوالد بعــدد قليــل ِمــن َّ
الخبــز ،ومــىش عــى البحــر .حتــى ذلــك الوقــت قــادة إرسائيــل مل يؤمنــوا بــه
أناســا آخريــن كثريــن آمنــوا ،مثــل أهــل الســامرة*.
لك ـ َّن ً
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أخرنــا يوحنــا أيضً ــا عــن أمــو ٍر كثــر ٍة قالهــا يســوع للنــاس يف الهيــكل* .أكَّد
يســوع أ ّن رســالته جــاءت مــن اللــه ،وقــال لهــم إنّــه جــاء أل ّن اللــه أرســله،
وفعــل يســوع أشــياء أخــرى كثــرة ملســاعدة النــاس عــى معرفــة َمــن هــو،
فقــد شــفى رجـ ًـال أعمــى .وعندمــا مــات صديقــه لعــازر أقامــه يســوع ِمــن
املــوت ،وهــذه هــي األمــور ذاتهــا التــي تح ـ َّدث عنهــا إشــعياء قبــل ســنوات
عديــدة ،فقــد قــال إ ّن املخلّــص* الــذي وعــد اللــه بــه ســيفعل مثــل هــذه
كل ذلــك.
األشــياء ،لك ـ ّن النــاس لــن يفهمــوا ّ
تح ـ َّدث يوحنــا عــن األســبوع األخــر مــن حيــاة يســوع يف الجــزء األخــر
مــن إنجيلــه ،وقــال يســوع أمــو ًرا كثــرة مه َّمــة يف ذلــك األســبوع األخــر ،وأخــر
تالميــذه أن يكونــوا ُمتواضعــني وأعطاهــم وصيـ ًة جديــدةً:
ُــم َب ْعضً ــا.
ُــم :أَنْ تُ ِح ُّبــوا َب ْعضُ ك ْ
« َو ِص َّيــ ًة َج ِديــدَ ًة أَنَــا أُ ْع ِطيك ْ
ـم َب ْعضً ــا .بِهـ َذا
ـم أَ ْيضً ــا َب ْعضُ كُـ ْ
ـم أَنَــا تُ ِح ُّبــونَ أَنْ ُتـ ْ
كَـ َـم أَ ْح َب ْب ُتكُـ ْ
ـب بَ ْعضً ــا
ـم تَاَ ِمي ـ ِذي :إِنْ كَانَ لَكُـ ْ
يَ ْع ـر ُِف الْ َج ِميـ ُـع أَنَّكُـ ْ
ـم ُحـ ٌّ
لِ َب ْع ٍ
ــض» (يوحنــا .)35-34 :13
أخرهــم يســوع عــن ال ـ ّروح ال ُق ـ ُدس* ،وقــال يســوع إ ّن الــروح ال ُق ـ ُدس
ـكل َمــن
سـ ُي ِعينهم عندمــا يرحــل عنهــم ،وصـ ّـى يســوع ِمــن أجــل تالميــذه ولـ ّ
س ـيُؤمن بــه يف املســتقبل (يوحنــا .)17
ــب يوحنــا إنجيلــه ملســاعدة النــاس عــى فَهــم أ ّن يســوع هــو ابــن
كَتَ َ
اللــه الــذي جــاء ليخلّــص شــعبه وليبــدأ ملكوتــه* ،ولهــذا الســبب ذهــب إىل
ـدال ِمــن البــر ،وقــام م ـ ّرة أخــرى مــن بــني األمــوات.
الصليــب* ومــات بـ ً
ّ
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قصــة كيــف
يُع ـ َرف ِســفر «أعــامل الرســل» بأنــه ســفر تاريخــي ،ويــروي ّ
نــر النــاس الذيــن آمنــوا* بيســوع* بشــارة اإلنجيــل ،فقــد كــرزوا للعــامل
الســار عــن يســوع.
القديــم بــأرسه بالخــر ّ
فر التاريخي
ِّ
الس ُ

ِ
الرسل
س ُ
فر أعمال ّ
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البداية

يبدأ ِسفر أعامل ال ّرسل حيث
ينتهي إنجيل لوقا ،فقد أقام
الله يسوع* من بني األموات،
وكان يسوع مع الرجال
والنساء الذين تبعوه.

السفر
ّ
أهم شخصيات ّ

إستفانوس*

بطرس*
فيلبس*
شاول /بولس*

همة
الم َّ
األحداث ُ

صعود يسوع إىل السامء* (أعامل )11-1 :1
حلول ال ّروح ال ُق ُدس* عى التالميذ (أعامل )13-1 :2
ِعظة بطرس وبداية الكنيسة* (أعامل )47-14 :2
حديث فيلبس إىل رجل ِمن إفريقيا (أعامل )40-26 :8
شاول يصبح بولس (أعامل )31-1 :9
النهاية

السفر بعد نحو  30عا ًما،
ينتهي ّ
وكان بولس حينذاك مسجونًا يف
روما*.
الفصل التاسص واألربعون
قص ُة ِ
الرسل
ّ
سفر أعمال ّ

يبــدأ ِســفر أعــامل ال ّرســل حيــث تنتهــي قصــص األناجيــل* .لوقــا* هــو
كاتــب هــذا الســفر وقــد أراد أن يُخــر صديقــه مبــا حــدث بعــد أن قــام يســوع
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قصصــا عــن أتبــاع* يســوع
مــن بــني األمــوات .يــروي ِســفر أعــامل ال ّرســل ً
األ ّولــني ،ويُخرنــا لوقــا مــاذا فعلــوا بعــد قيامــة يســوع ِمــن بــني األمــوات.
يبــدأ ِســفر أعــامل ال ُّرســل عندمــا كان يســوع ال يــزال عــى األرض مــع
املؤمنــني* ،فقــد تحـ َّدث إليهــم يســوع عن ملكــوت* الله ثـ َّم صعد إىل الســامء
بعــد وقـ ٍ
ـت قصـرٍ ِمــن قولــه لهــذه األمــور ،وبعــد خمســني يــوم مــن صعــود
يســوع ،أرســل لهــم الــروح ال ُق ـ ُدس .يف ذلــك اليــوم ،كان الكثــر مــن اليهــود
هنــاك حــارضون ألنهــم جــاؤوا لإلحتفــال بعيــد يُدعــى «يــوم الخمســني»*.
عنــد حلــول الــروح ال ُقـ ُدس عــى التالميــذ ارتبــك البعــض ،ومل يعرفــوا مــا الــذي
يحــدث ،فوقــف بطــرس وكلَّمهــم وأخرهــم عــن الــروح ال ُقـ ُدس وعــن يســوع،
وقــال لهــم إ ّن 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.
ق ِبــل الكثــرون مــا قالــه بطــرس وآمنــوا بالرب يســوع وأنــه جــاء ليخلّصهم،
لكــن البعــض مل ي ُكــن ســعي ًدا بذلــك ،وحــاول قــادة اليهــود* إيقــاف بطــرس
وأمــروه أن ال يتحـ َّدث عــن يســوع بعــد ذلــك ،وبــدأوا يُعاملــون املســيح ّيني*
معاملــة ســيئة ووضعوهــم يف الســجن وقتلــوا بعضهــم ،ث ـ ّم وضعــوا بطــرس
ويوحنــا* يف الســجن .ويف وقــت الحــق ،قتلــوا رجـ ًـال إســمه «إســتفانوس»* ألنّــه
ـر بالـ ّرب يســوع.
آمــن وبـ ّ
منــت الكنيســة* برعـ ٍة كبــر ٍة يف البدايــة ،وبقــي املســيح ّيون يف أورشــليم*
لفــرتة طويلــة ،لكــن العديــد ِمــن اليهــود انقلبــوا عــى املســيحيني هنــاك
واستشــاطوا غض ًبــا منهــم وبــدأوا يُعاملونهــم معاملــة ســيئة .لهــذا ،خــرج
وتــرك الكثــر ِمــن املســيحيني املدينــة وذهبــوا إىل املــدن والقــرى املحيطــة،
وهنــاك كــرزوا عــن يســوع فآمــن الكثــرون مــن األمــم ومنــت الكنيســة أكــر.
أقــام اللــه للكنيســة العديــد ِمــن القــادة الصالحــني يف بدايتهــا ،فقــد
تحـ ّدث رجــال مثــل إســتفانوس* (أعــامل  ،)8-6وفيلبــس* (أعــامل  ،)8وبولس،
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وبطــرس عــن اللــه ،وشــفوا النــاس مثلــام فعــل يســوع ،وأقامــوا إنســانا مــن
املــوت (أعــامل .)43-36 :9
ُمعظــم الذيــن آمنــوا بيســوع كانــوا مــن اليهــود لكــن ذلــك األمــر بــدأ
يتغـ ّـر ،فقــد كــرز املســيح ّيون ببشــارة اإلنجيــل عــن يســوع يف أماكــن كثــرة،
وآمــن أيضً ــا الكثــرون مــن األمــم ،وهــذا مــا تُخرنــا بــه قصــة كرنيليــوس*
(أعــامل .)18 :11-1 :10
انتقــل بعــض املســيح ّيني األوائــل إىل مدينــة تس ـ َّمى «أنطاكيــة» ،وكانــت
الكنيســة هنــاك قويــة ،لكـ ْن كثــرون مل يقبلــوا املســيح ّيني ،وحــاول ملــك يُدعى
«هــرودس أغريبــاس»* (أعــامل  )25-1 :12منعهــم ،ونتيجــة ذلــك انتــر
الســار عــن يســوع إىل أماكــن أكــر ،فقــد كان املســيح ّيون يكــرزون
الخــر َّ
للنــاس عــن يســوع أينــام ذهبــوا.
الســفر هــو رجــل يُد َعــى «شــاول» ،مل ي ُكــن
أحــد أهـ ّم األشــخاص يف هــذا ّ
مؤم ًنــا بيســوع بــل كان يضطهــد املســيحيني .لكــن يســوع ظهــر لــه وتكلَّــم
معــه .وبعــد ذلــك ،آمــن وصــار إســمه «بولــس» ،ورسعــان مــا أصبــح بولــس
أحــد أهــم القــادة يف الكنيســة األوىل ،وذهــب يف ثــالث رحــالت مختلفــة
ليكــرز للنــاس عــن يســوع ،ويتحـ َّدث الجــزء األخــر ِمــن ِســفر أعــامل ال ّرســل
عــن تلــك الرحــالت.
يتض ّمــن ســفر أعــامل الرســل العديــد مــن القصص عــن الكنيســة الجديدة،
فاألمــور مل ت ُكــن دامئًــا ســهلة ،وكان عــى املســيحيني األ ّولــني أن يُقـ ّرروا كيــف
يعتنــون ببعضهــم البعــض ،وكان عليهــم أن يُقـ ّرروا مــا إذا كان يجــب إطاعــة
رشيعــة مــوىس* أم ال .لكــن اللــه منحهــم حكمــة ،فقــد تج ّمعــوا م ًعــا للحديــث
ـوال.
عــن هــذه األمــور الصعبــة ،ويف كل مـ ّرة كان اللــه يُســاعدهم ليجــدوا حلـ ً
الســفرَ ،وضــع الجنــود بولــس يف الســجن بعــد ات ّهامــه
قُــرب نهايــة ِّ
مــن اليهــود أنّــه يعلــم ضــد إرسائيــل* ،وأرســلوا بولــس إىل مدينــة تُدعــى
«قيرصيــة»* ث ـ ّم إىل رومــا* ،ووضعــوه يف الســجن هنــاك أيضً ــا .لكــن ،حتــى
يف الســجن مل يتوقَّــف بولــس عــن الكـرازة 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 اتـ ّم
عــى وعــده لــداود ( 2صموئيــل  ،)16-12 :7فقــد كان يســوع هــو امللــك اآليت
مــن عنــد اللــه الــذي ســيدوم ملكوتــه إىل األبــد.
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الرسول
رسائل صولس ّ

هــذا هــو جــزء «الرســائل»* ،وكلمــة «رســائل» تعنــي «خطابــات» .كتــب
بولــس ،قائــد الكنيســة الجديــدة ،هــذه الرســائل التــي ت ُخــر الق ـ ّراء كيــف
يجــب أن يعيشــوا كشــعب اللــه ،وت ُذكّرهــم بــأ ّن اللــه ســيفي بوعــوده.
الرسول
رسائل بولس ّ
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
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رسالة صولس الرسول إلى أهل رومية
ُ
العهد الجديد

الرسول
رسائل بولس ّ

البداية

السفر بتحية إىل
يبدأ ّ
الكنيسة* التي يف روما* .رمبا
كتب بولس* هذا بعد نحو
 30عا ًما ِمن قيامة يسوع من
املوت.

السفر
ّ
أهم شخصيات ّ

بولس*
آدم*
يسوع*

إبراهيم*

همة
الم َّ
األحداث ُ

غضب الله ُمعلَن عى ِ
الخطيَّة* وكل الخطاة (رومية )32-18 :1
ُ
الله أرسل يسوع لخالصنا (رومية )31-21 :3
ُيكن للناس أن يت ّرروا أمام الله باإليان* بيسوع (رومية )2 :5-1 :4
ينحنا الروح ال ُق ُدس* الحياة ويعيننا (رومية )17-1 :8
يتمتَّع املؤمنون برجاء* يف املستقبل (رومية )39-28 :8
النهاية

السفر بتقديم
يُنهي بولس ّ
الشكر والتحية لقامئة طويلة ِمن
الناس.
الفصل الخمسون
قص ُة رسالة بولس الرسول إلى أهل رومية
ّ

ـب بولــس العديــد ِمــن الرســائل ألنّــه أراد أن يُعلّــم الكنائــس املزيد عن
كَتَـ َ
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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الرسول
رسائل صولس ّ

ــب بولــس أكــر ِمــن اثنتــي عــرة رســالة يف العهــد الجديــد* ِمــن
كَتَ َ
الكتــاب امل ُقـ ّدس* ،وبذلــك يكــون قــد كتــب أكــر مـ ّـام كتــب أي شـ ٍ
ـخص آخــر
يف الكتــاب امل ُق ـ ّدس ،وكتــب بولــس هــذه الرســالة إىل النــاس املوجوديــن يف
كنيســة رومــا ،وبــدأ الرســالة بتحيــة (روميــة  ،)7-1 :1وأنهــى الرســالة بشــكر
العديــد ِمــن النــاس يف هــذه الكنيســة (روميــة .)27-1 :16
لكــن بولــس اســتخدم ُمعظــم الرســالة للحديــث عــن يشء واحــد وهــو
الســفر يــدور حــول بشــارة اإلنجيــل* ،فقــد
الســار عــن يســوع ،ومعظــم ّ
الخــر ّ
ناقــش بولــس رســالة اإلنجيــل وأعطــى أمثلــة ،وطلــب مــن أهــل روميــة أن
يُف ّكــروا بجدي ـ ٍة يف يســوع ،ومل ي ُكــن يريــد أن يكــون املســيحيّون ِمــن أهــل
روميــة ُمخطئــني بشــأن رســالة اإلنجيــل.
الســفر هــي «النعمــة*» التــي تعنــي
واحــدة ِمــن أهـ ّم الكلــامت يف هــذا ّ
أن اللــه يُباركنــا* عندمــا نكــون غــر مســتحقّني لهــذه الركــة* ،فاللــه يُحســن
ـتحق فيــه غضبــه ،ويقــرتب م ّنــا يف الوقــت الــذي
إلينــا يف الوقــت الــذي نسـ ّ
ـتحق فيــه أن يبتعــد ع ّنــا.
نسـ ّ
تح ـ َّدث بولــس عــن مشــكل ٍة يف البدايــة تتمثَّــل يف أ ّن الجميــع ُخطــاة*،
ـكل شـ ٍ
ـخص قــد فعــل أشــياء ال تُــريض اللــه ،كــام أننــا كرنــا رشائــع اللــه ومل
فـ ّ
نســتمع إىل مــا كان يقولــه حتــى إ ّن البعــض بــدأوا يعبــدون األوثــان* .وقــد
فشــلنا يف تحقيــق مــا أراده اللــه م ّنــا وغضــب اللــه م ّنــا بســبب خطايانــا ،وكان
ال بــد أن نتح َّمــل عقــاب خطايانــا ،وهــذا العقــاب عــى خطايانــا هــو املــوت.
ومل ي ُكــن باســتطاعتنا أن نفعــل أي يشء لحــل هــذه املشــكلة ،وكان هــذا
ينطبــق عــى جميــع اليهــود* واألمــم أيضً ــا ،وأعطــى اللــه ملــوىس* النامــوس
لليهــود ،لكــن هــذا النامــوس مل يسـ ِ
ـتطع أن ي ّررهــم أمــام اللــه.
بحــل لهــذه املشــكلة ،وأرســل ابنــه يســوع
الســار أ ّن اللــه أىت ّ
والخــر ّ
املســيح* لخالصنــا ،فقــد أكمــل يســوع جميــع األمــور التــي تطلبهــا نامــوس
ـكل طريقــة ممكنة ،ومل يســتحق
مــوىس ،وهــو مل يُخطــئ أبــدا بــل أرىض اللــه بـ ّ
أن يُعاقــب ِمــن اللــه.
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لكــن يســوع ق ِبــل أن يأخــذ مكاننــا ،وعاقــب اللــه يســوع بــدالً م ّنــا وحمــل
يســوع ِ
خط َّيتنــا وذنبنــا* وعارنــا ،ونــال العقــاب حتــى نُصبــح نحــن أح ـرا ًرا،
وتل ّقــى غضــب اللــه ع ّنــا حتــى نكــون نحــن يف ســالم* مــع اللــه ،وهــذه هــي
الســار الــذي أراد بولــس مــن أهــل روميــة
بشــارة اإلنجيــل وهــذا هــو الخــر ّ
أن يفهمــوه.
قــال بولــس إن هــذا الخــر الســار ُمتــاح لــكل َمــن يؤمــن* ،فالشــخص
الــذي يريــد أن يتـ ّرر أمــام اللــه يجــب أن يُؤمــن أن يســوع هــو الــذي أرســله
الصليــب* وقــام مــن بــني
اللــه لخــالص الخطــاة ،وأنّــه مــات عــى خشــبة ّ
األمــوات ،ثـ ّم يجــب أن يثــق يف خــالص يســوع واإليــان أنّــه الرجــاء الوحيــد.
قــال بولــس إ ّن اللــه يباركنــا يف نــوا ٍح كثــرة عندمــا نؤمــن ،فاللــه يغفــر*
لنــا ويجعلنــا ُمترريــن بالنعمــة أمامــه ثــم يجعلنــا جــز ًءا ِمــن أهــل بيتــه ،فقــد
تب ّنانــا كأوالده األع ـزاء وق ّدســنا* وغـ َّـر قلوبنــا ،وغـ َّـر الطريقــة التــي نُف ّكــر بهــا
والطريقــة التــي نســلك بهــا ،وهــو يفعــل هــذا بإعطائنــا الــروح ال ُقـ ُدس ،واللــه
ســ ُيك ّملنا يف يــوم مــن األيــام ،وهكــذا ســتكون أجســادنا ونفوســنا* كاملــة،
وســيفعل ذلــك مــن أجلنــا يف اليــوم الــذي يقيــم فيــه جميــع األحيــاء مــن املوت.
أجــاب بولــس عــن ســؤالني كبريــن يف الجــزء األخــر مــن هــذه الرســالة؛
الســؤال األول يــدور حــول اليهــود ،فقــد وعــد اللــه بــأن يعطــي إلبراهيــم*
شــع ًبا وأرضً ــا ،ووعــد بــأن يعطــي لــداود* ملكوتًــا* يــدوم إىل األبــد .هــل
ســيحفظ اللــه هــذه الوعــود؟ قــال بولــس إ ّن اللــه يريــد أن يفــي بوعــوده إىل
إرسائيــل* .ويف يــوم مــن األيــام ،يف املســتقبل ،ســيأيت جميــع اليهــود إىل املســيح
وســيعرفونه ويؤمنــون بــه (روميــة .)32-12 :11
تنــاول بولــس ســؤاال آخــر :كيــف يُغـ ِّـر اإلنجيــل الطريقــة التــي نســلك
كل يــوم ونحــن نُؤمــن بالخــر
بهــا اآلن؟ كيــف يجــب أن نســلك يف حياتنــا ّ
الســار؟ أجــاب بولــس عــن هــذا الســؤال يف األصحاحــات األربعــة األخــرة ِمــن
ّ
رســالته إىل أهــل روميــة ،وقــال إ ّن اللــه أظهــر لنــا رحمــة* فقــد أرســل يســوع
ل ُيخلّصنــا ،لذلــك يجــب أن نُظهــر الرحمــة للنــاس أيضً ــا (روميــة .)21-9 :12
200

رسالة صولس الرسول األولى إلى أهل كورنثوس
ُ
العهد الجديد

الرسول
رسائل بولس ّ

البداية

السفر بتح ّي ٍة
بدأ بولس* ّ
وتحذير.

السفر
ّ
أهم شخصيات ّ

بولس*
أبلّوس*

همة
الم َّ
األحداث ُ

ينبغي أن ال تنقسم الكنيسة* ( 1كورنثوس )3
ينبغي أن ال تقبل الكنيسة ِ
الخط َّية* ( 1كورنثوس )5
السلوك مبا يليق عى مائدة ال ّرب* ( 1كورنثوس )34-17 :11
ما هي املوهبة األعظم؟ ( 1كورنثوس )13
ال تنسوا اإلنجيل ( 1كورنثوس )15
النهاية

السفر بتحذي ٍر
أنهى بولس ّ
وتح ّية.

الفصل الحادي والخمسون
قص ُة رسالة بولس الرسول األولى إلى أهل كورنثوس
ّ

عنــد كتابــة بولــس الرســول هــذه الرســالة يبــدو أنّــه مل ي ُكــن ســعي ًدا ج ًّدا،
فقــد كتــب إىل أنـ ٍ
ـاس يف مدينــة ت ُدعــى «كورنثــوس»* تقــع يف اليونــان ،وعــرف
بولــس هــؤالء النــاس جي ـ ًدا .يف الواقــع ،عــاش بولــس يف مدينــة كورنثــوس
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عــدة أشــهر ،وبينــام كان يعيــش هنــاك كانــت الكنيســة يف كورنثــوس بصحــة
جيــدة وقويــة.
لكنهــا اآلن مل ت ُعــد قويــة .أخــر رجــل ِمــن مدينــة كورنثــوس بولــس عــن
العديــد مــن املشــاكل املوجــودة يف الكنيســة هنــاك ،ولهــذا كتــب بولــس هــذه
الرســالة إىل القــادة ملســاعدتهم.
مل يكُــن أهــل كنيســة كورنثــوس عــى مــا يــرام ،فقــد كانــوا يتجادلــون
مــع بعضهــم البعــض وكان البعــض منهــم يفعلــون أشــياء ال تُــريض اللــه ،لهــذا
كتــب بولــس رســالة قويــة للغايــة ،فقــد أرادهــم أن يتوقّفــوا عــن ارتــكاب
هــذه األخطــاء ،وأخرهــم أن يســلكوا يف حياتهــم حســبام تعلَّمــوه ِمــن اللــه.
اعتقـ َد البعــض يف الكنيســة بأنهــم حكــامء للغايــة ،وتجادلــوا أحيانًــا يف مــا
بينهــم عــن َمــن كان األكــر حكمــة ،وأخرهــم بولــس أ ّن الحكمــة التــي لــدى
النــاس تعتــر جهـ ًـال عنــد مقارنتهــا بالحكمــة التــي ِمــن عنــد اللــه أل ّن يســوع*
هــو الـ ّرب الحكيــم ح ًّقــا ،لذلــك يجــب عــى أهــل كورنثــوس اإلســتامع إىل مــا
قالــه اللــه ،وعليهــم التوقّــف عــن املجادلــة حــول األشــياء غــر امل ُه ّمــة ،عليهــم
الســلوك بحكمـ ٍة عندمــا يعرفــون مــا يريــد اللــه أن يعلّمهــم إيَّــاه.
يتحـ َّدث بولــس عــن الوحــدة يف هــذه الرســالة ( 1كورنثــوس ،)21 :4-10 :1
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 يهت ّمــوا ببعضهــم البعــض ويُســاعدوا بعضهــم البعــض ،ويجــب عليهم
إظهــار اإلحــرتام لبعضهــم البعــض وبنــاء بعضهــم البعــض ،وقــد عــرف بولــس
الســهل لهــم لكــن اللــه سيُســاعدهم ،وقــال
أ ّن هــذا لــن يكــون دامئًــا باألمــر ّ
إنّــه يقـ ّدر العمــل الــذي قامــوا بــه ِمــن أجلــه ( 1كورنثــوس  .)58 :15وذكّرهــم
أن اللــه يالحــظ كيــف يعتنــون ببعضهــم البعــض ،وعنــد عــودة يســوع ثاني ـ ًة
إىل األرض ســيتذكّر ذلــك ( 1كورنثــوس  )15وسـ ُيكافئهم عــى عملهــم.
ــب بولــس إليهــم
كانــت يف كنيســة كورنثــوس عــدة مشــاكل ،لذلــك كَتَ َ
حتــى يُســاعدهم عــى حلّهــا  ،وذكّرهــم أ ّن اللــه يريــد ِمــن الكنيســة أن
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تكــون ُمق َّدســة* ،وأراد منهــم أن يكونــوا أوفيــاء ألزواجهــ ّن وزوجاتهــم (1
كورنثــوس  ،)7وحثّهــم أن يكونــوا طاهريــن وأن ال يســتخدموا أجســادهم يف
فعــل ِ
الخط ّيــة ( 1كورنثــوس  .)6-5أخــر بولــس القــادة يف هــذه الكنيســة أن
يُســاعدوا النــاس عــى تذكُّــر ذلــك ،وعليهــم تأديــب النــاس إذا رفضــوا طاعــة
اللــه بهــذه الطريقــة ،وعــى الكنيســة أيضً ــا أن تدعــو النــاس إىل التوبــة* عنــد
ســلوكهم بطــرق تســودها ِ
الخط َّيــة.
كان الكثــرون يف مدينــة كورنثــوس يتع َّبــدون إىل آلهــة باطلــة ويصلُّــون
إىل وثــنٍ * مــن األوثــان املوجــودة هنــاك ،لكــن مل ي ُعــد املؤمنون يف الكنيســة
يســجدون أمــام أي وثــنٍ بعــد ذلــك لكنهــم مل يكونــوا يعرفــون دامئًــا مــا
عليهــم فعلــه حيــال مســالكهم القديــة ،ومل يعرفــوا دامئًــا كيــف ُيكــن
ات ّخــاذ خيــارات جيــدة فقــد أرادوا أن يفعلــوا أشــياء ِمــن شــأنها أن تســاعد
اآلخريــن عــى ات ّبــاع يســوع ،لكــن يف بعــض األحيــان مل يعرفــوا مــا هــو
األفضــل لفعــل ذلــك .لهــذا حــاول بولــس مســاعدتهم وأوضــح لهــم كيــف
يُفكّــرون يف مــا عليهــم فعلــه .وكان ِمــن املهــ ّم مســاعدة اآلخريــن يف
الكنيســة عــى ال ّنمــو ،وأن ال يفعــل شــعب اللــه األمــور التــي تجعــل النــاس
تســقط يف ِ
الخط ّيــة ،وكان ينبغــي عليهــم دامئًــا إظهــار اإلحــرتام لبعضهــم
البعــض ( 1كورنثــوس .)33-14 :10
قــال بولــس إ ّن الكنيســة تُشــبه الجســد ،وكل إنســان يختلــف عــن اآلخرين،
ـكل فــر ٍد دور يُؤ ّديــه ،ويُعــد كل فــر ٍد منهــم ُمهـ ًّـام أل ّن الــروح ال ُق ُدس* يســاعد
فلـ ّ
كل شــخص يف الكنيســة ،ويســاعد الكنيســة عــى عمــل مــا أعطــاه اللــه لهــم،
ويســاعد النــاس عــى خدمــة بعضهــم البعــض ( 1كورنثــوس .)14-12
لكــن كانــت يف الكنيســة مشــكلة أخــرى فقــد قــال البعــض إ ّن يســوع مل
ي ُقــم ثاني ـ ًة بعــد موتــه وإنــه ال يكــن ألي أحـ ٍـد أن يقــوم ثاني ـ ًة بعــد موتــه
ولــن يخــرج الجســد مــن القــر ح ًّيــا أبـ ًدا ،لذلــك كتــب بولــس لتذكــر الكنيســة
الســار عــن يســوع ،فقــد قــام يســوع
ـي وهــذا هــو الخــر ّ
بــأن يســوع حـ ّ
ـوم مــا ســيقيم اللــه الجميــع ثانيـ ًة بعــد
مــن املــوت يف جســد حقيقــي .ويف يـ ٍ
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موتهــم وســيأيت يســوع إىل األرض وســيجمع كل شــعبه ليحيــوا معــه إىل األبــد،
وحينئـ ٍـذ س ـ ُيدين* اللــه النــاس الذيــن مل يؤمنــوا بيســوع.
ـب بولــس هــذه الرســالة حتــى يكــون للكنيســة رجــاء* ألنّهــا يجــب
كَتَـ َ
أن تتخلّــص ِمــن أي خـ ٍ
ـوف مــن املــوت ،ويكنهــا أن تطيــع اللــه حتــى عندمــا
يكــون ذلــك صعبًــا أل ّن يســوع حــي ويعتنــي بهــا ،ويــرى جيـ ًدا كيــف تخدمــه.
يــوم مــا ســيأيت مــ ّرة أخــرى ملكافــأة عملهــا ،ويف ذلــك اليــوم ســيبدأ
ويف ٍ
املؤمنــون حيــا ًة جديــد ًة تــدوم إىل األبــد.
َــرَ ُم َت َز ْع ِز ِعــ َن،
«إِ ًذا َيــا إِخْــ َو ِت األَ ِح َّبــا َء ،كُونُــوا َر ِاســ ِخ َن ،غ ْ
ـس
ُمك ِْرِي ـ َن ِف َع َمــلِ ال ـ َّر ِّب ك َُّل ِح ـنٍَ ،عالِ ِم ـ َن أَنَّ تَ َع َبكُـ ْ
ـم لَ ْيـ َ
بَ ِ
اط ً
ــا ِف الــ َّر ِّب» ( 1كورنثــوس .)58 :15
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البداية

بولس يشكر الله عى أنّه
«إِل ُه ك ُِّل ت َ ْع ِزيَ ٍة» ،وكتب
هذه الرسالة الثانية إىل أهل
عام واحد ِمن
كورنثوس بعد ٍ
كتابته رسالته األوىل إليهم.

السفر
ّ
أهم شخصيات ّ

بولس*
تيطس*

همة
الم َّ
األحداث ُ

الله هو إِل ُه ك ُِّل ت َ ْع ِزيَ ٍة ( 2كورنثوس )12-1 :1
لَ َنا هذَا الْ َك ْن ُز ِيف أَ َوانٍ َخ َز ِف َّي ٍة ( 2كورنثوس )4
النعمة* امل ُعطاة بغنى ِمن الله ( 2كورنثوس )9-8
بولس ينزل يف سل ٍة من نافذة عى السور ( 2كورنثوس )33-16 :11
تلقّى بولس رؤيا* ،شوكة يف الجسد ( 2كورنثوس )12
النهاية

أنهى بولس الرسالة بتحذي ٍر
وبتح ّية.

الفصل الثاني والخمسون
قص ُة رسالة بولس الرسول الثانية إلى أهل كورنثوس
ّ

ــب بولــس رســالة كورنثــوس الثانيــة إىل أهــل كنيســة كورنثــوس*،
كَتَ َ
وكتــب بولــس عــن بعــض األمــور التــي َذكَرهــا يف رســالته األوىل لهــم ،واألمــور
الســيئة التــي كانــت الكنيســة تفعلهــا ِمــن قبــل أصبحــت أفضــل ،لكــن يف
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ذلــك الحــني واجهــت الكنيســة مشــكلة جديــدة ،فقــد ظهــر بعــض امل ُعلّمــني
الكذبــة ،وتحـ ّدث بعــض هــؤالء امل ُعلّمــني ضــد بولــس الرســول ،وقالــوا إنــه مل
ـوال* حقيق ًّيــا ليســوع ( 2كورنثــوس
ي ُكــن يتحـ َّدث بــكالم اللــه وإنــه ليــس رسـ ً
 ،)15-1 :11لذلــك كتــب بولــس هــذه الرســالة ليتح ـ َّدث عــن هــذا األمــر.
كتــب بولــس كالمــا صعبــا يف هــذه الرســالة ،لكــن رســالته كانــت مليئ ـ ًة
ـب أيضً ــا أهــل كورنثــوس،
ـب بولــس اللــه وأحـ ّ
أيضً ــا بكلــامت املح ّبــة ،فقــد أحـ ّ
لذلــك كتــب ملســاعدتهم ومل يكُــن يريــد أن يخدعهــم أولئــك امل ُعلّمــون
الكذبــة ،وكان حزي ًنــا جـ ًّدا ألن البعــض مل يثقــوا* بــه .ويتحـ ّدث يف جــزء مــن
رســالته عــن مــدى حزنــه كــام تذكُــر أجـزاء أخــرى أمــورا صعبــة عــن امل ُعلّمــني
الســار عــن
الكذبــة .لكنــه كان
ً
حريصــا يف كالمــه وأرادهــم أن يفهمــوا الخــر ّ
اإلنجيل*كــام أرادهــم أن يعرفــوا بأنــه يهت ـ ّم بهــم ،فقــال لهــم:
« َفإِنَّ َنــا ل َْسـ َنا نَكْـ ِرزُ* ِبأَنْف ُِسـ َناَ ،بـ ْـل بِالْ َم ِســي ِح َي ُســو َع َر ًّبــا*َ ،ول ِك ْن
ِبأَنْف ُِسـ َنا َعبِيــدً ا لَكُـ ْم ِمـ ْن أَ ْجلِ يَ ُســو َع 2( ».كورنثــوس )5 :4
طلــب منهــم بولــس أن يتذكَّــروا كــم عمــل باجتهــا ٍد مــن أجلهــم فقــد
عــاىن عــدة م ـرات حتــى يتم َّكــن مــن مســاعدتهم لك ّنهــم نســوا كل هــذا.
كان بولــس ســعي ًدا ألنّهــم فعلــوا بعــض األشــياء التــي طلــب منهــم أن
يفعلوهــا يف رســالته األوىل ،ومنهــا طلبــه أن يُســاعدوا أحــد األشــخاص ليتوقّــف
عــن ارتــكاب الــر ،وتوقَّــف الرجــل بالفعــل عــن فعــل هــذه األشــياء ،لكــن
النــاس مل يغفــروا لــه ومل يُر ّحبــوا بعودتــه إليهــم ،فطلــب منهــم بولــس أن
يكونــوا رحــامء بــه.
عــاىن بولــس م ـ ّرات عديــدة يف محاولتــه ملســاعدة أهــل كورنثــوس ،فقــد
أراد منهــم أن يتذكّــروا هــذا ومل ي ُكــن يطلــب منهــم أن يشــفقوا عليــه ألنّــه
يعلــم أ ّن اللــه بيــده مقاليــد وزمــام األمــور .وحتــى يف معاناتــه ،كان اللــه
يســتخدمه .كان بولــس هــو الشــخص الــذي كــرز لهــم بالخــر الســار عــن
يســوع ،وقــد اســتخدم اللــه بولــس ليباركهــم* ،وإذا تذكّــروا ذلــك لــن يشـكّوا
فيــه بعــد ذلــك.
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كان بولــس حزي ًنــا أل ّن البعــض منهــم نَـ ِ
ـي مــا يُعلنــه الخــر الســار الــذي
جمــع النــاس م ًعــا ،وامل ُعلّمــون الكذبــة حاولــوا تفريــق النــاس عــن بعضهــم
دليــال ألهــل كورنثــوس أ ّن هــؤالء امل ُعلِّمــني مل يكونــوا
البعــض ،وكان هــذا ً
يقولــون الحــق.
أراد بولــس منهــم أيضً ــا أن يتذكَّــروا عهــد* اللــه الجديــد ( 2كورنثــوس :3
 .)11-1عندمــا جــاء يســوع قـ َّدم لهــم وعـ ًدا جديـ ًدا وعهـ ًدا جديـ ًدا ،وأخرهــم
بولــس عــن هــذه الوعــود الجديــدة عندمــا كان معهــم ،وكان هــذا العهــد
الجديــد وعـ ًدا بتغيــر قلوبهــم ،فقــد كان وعـ ًدا مبنحهــم حيــاة جديــدة وأنّهــم
ســيحيون م ـ ّرة أخــرى بعــد انتهــاء هــذه الحيــاة ،وكان وع ـ ًدا بتغيرهــم ِمــن
الداخــل وجعلهــم أشــبه بيســوع.
ســاعدت هــذه الوعــود بولــس أن ال يحــزن فقــد كان يعلــم أنــه ضعيــف،
لكــن رســالة اللــه مل ت ُكــن ضعيفــة أل ّن اللــه اختــاره أن يحمــل تلــك الرســالة
مــع أنّــه كان مثــل إنــاء مصنــوع ِمــن الخــزف ( 2كورنثــوس  ،)18-7 :4لكــن
الرســالة التــي كان يحملهــا كانــت هبــة عظيمــة ِمــن اللــه.
يبــدو بولــس حزي ًنــا يف بعــض أج ـزاء هــذه الرســالة ،فقــد تح ـ َّدث عــن
ـزال
املشــاكل التــي تجلبهــا هــذه الحيــاة ،وتحـ َّدث كيــف أن أجســادنا ت ُشــبه منـ ً
قديًــا متهالـكًا ،وروى العديــد مــن القصــص حــول مقــدار مــا عــاىن منــه ،لكــن
يف كل هــذه األمــور مل يفقــد بولــس رجــاءه* ،فقــد كان يعلــم أ ّن اللــه أعطــاه
رســالة ســالم* ،وكان يعلــم أ ّن اللــه يســتخدم هــذه الرســالة إلعــادة النــاس إىل
اللــه ،وكان يعــرف أن اللــه ســيفي بوعــوده.
كان لــدى بولــس رجــاء أيضً ــا ألنّــه آمــن* أ ّن أهــل كورنثــوس سيســتمعون
إليــه ويبتعــدون عــن امل ُعلّمــني الكذبــة ويســلكون حســب مــا أخرهــم بولــس.
ِمــن الصعــب فَهــم بعــض أج ـزاء ِمــن هــذه الرســالة أل ّن بعضهــا شــخي
الخاصــة ،وتح ـ َّدث عــن
ج ـ ًّدا ،فقــد أخرنــا بولــس بأشــياء كثــرة عــن حياتــه
ّ
ُمعاناتــه واآلالم التــي تعــ َّرض لهــا ( 2كورنثــوس  ،)11-8 :1وعــن كيــف كان
شــعوره تجــاه ذلــك وتح ـ َّدث عــام جعلــه حزي ًنــا وعــام منحــه الرجــاء .وبـ َّـني
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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.
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الرسول
رسائل بولس ّ

البداية

ذكّر بولس أهل غالطية* بأنه
واحد ِمن ال ُّر ُسل.

السفر
ّ
أهم شخصيات ّ

بولس* إبراهيم*
سارة*
هاجر*

همة
الم َّ
األحداث ُ

أخبار غر سا ّرة تتمثَّل يف «إِنْجِيل* آ َخر» (غالطية )10-6 :1
بولس يروي قصته (غالطية )21 :2-11 :1
نحن أبناء الله باإليان* (غالطية )7 :4-26 :3
اسلكوا بالروح (غالطية )26-16 :5
سا ِعدوا َمن يقع يف زلّة (غالطية )5-1 :6
النهاية

أنهى بولس الرسالة بركة*.

الفصل الثالث واألربعون
قص ُة رسالة بولس الرسول إلى أهل غالطية
ّ

ـب بولــس هــذه الرســالة إىل مجموعـ ٍة ِمــن النــاس ات ّبعــوا يســوع وكانوا
كَتَـ َ
يعيشــون يف مــكان يُدعــى «غالطيــة»* .كان بولــس قــد زار تلــك املنطقــة
يف إحــدى رحالتــه ،وذهــب إىل هنــاك ليكــرز للنــاس عــن يســوع* ،وعندمــا
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أخرهــم عــن يســوع ،آمــن* كثــرون منهــم بــه .معظــم أتبــاع يســوع األوائــل
كانــوا ِمــن اليهــود* ،لكــن بــدأ الكثــر ِمــن األمــم أيضً ــا يف ات ّبــاع يســوع ،وبعــد
أن تــرك بولــس غالطيــة ظهــر بعــض امل ُعلِّمــني الكذبــة ،وكانــوا يعتقــدون بــأ ّن
املســيح ّيني الجــدد يجــب أن ال يُؤمنــوا بيســوع فحســب ،بــل أ ْن يتهـ َّودوا أيضً ا،
لــذا حاولــوا تعليــم النــاس هــذه األمــور ،وقالــوا إن النــاس بحاجــة إىل ات ّبــاع
عــادات اليهــود ،وبحاجـ ٍة أيضً ــا إىل اتبــاع النامــوس الــذي أعطــاه اللــه لليهــود،
وإذا مل يفعلــوا هــذه األمــور لــن يقبلهــم اللــه ولــن يكونــوا أبـرا ًرا أمــام اللــه.
ســمع بولــس عــن أولئــك امل ُعلِّمــني الكذبــة ،وهــذا هــو الســبب الــذي
دفعــه أن يكتــب هــذه الرســالة ،فقــد أراد أن يُبـ ِّـني إىل أهــل غالطيــة أ ّن هــؤالء
امل ُعلِّمــني ليســوا ِمــن اللــه ،ومــا قالــوه كان خطــأ ،ويُخــر أهــل غالطيــة يف
معظــم الرســالة غــن ســبب أن هــؤالء امل ُعلّمــون ُمخطئــني.
بــدأ بولــس حديثــه ِبذكــر بعــض األمــور الصعبــة للغايــة ،فقــد أشــار إىل أ ّن
هــؤالء امل ُعلِّمــني الجــدد مل يُســاعدوهم عــى معرفــة اإلنجيــل أفضــل معرفــة،
وبــدالً مــن ذلــك تسـ َّببوا يف ابتعادهــم عــن اإلنجيــل ،وهــؤالء الذيــن يعلّمــون
هــذه األفــكار الجديــدة ســيقعون تحــت اللعنــة* إذا مل يُغـ ّـروا مــن آرائهــم
(غالطيــة  .)9 :1فــام 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
اللــه أرضً ــا وحامهــم ِمــن أعدائهــم ،لكــن عندمــا مل يُطيعــوا هــذا النامــوس
غرهــم
فَ َقــدوا أرضهــم وســباهم أعداؤهــم بعي ـ ًدا عــن األرض ،فالنامــوس مل يُ ّ
مــن الداخــل بــل أظهــر لهــم كيــف يســلكون ،لكنهــم مل يتمكّنــوا مــن تنفيــذ
كل النامــوس الــذي أعطــاه اللــه لهــم ،ومل يسـ ِ
ـتطع النامــوس أن يُح ّررهــم ِمــن
ِ
خط َّيتهــم* بــل أخرهــم مبــا هــو صــواب ومــا هــو خطــأ.
الطريقــة الوحيــدة التــي ُيكــن أن يُســاعد بهــا النامــوس النــاس هــي إذا
حفظــوه بالكامــل يف كل لحظـ ٍة مــن حياتهــم ،وأن ال يفشــلوا مطل ًقــا يف طاعته،
وعندمــا فشــلوا يف حفــظ النامــوس بالكامــل صــاروا تحــت لعنــة النامــوس.
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هــذا هــو الســبب الــذي جعــل ِق ّصــة يســوع خـ ًرا ســا ًّرا للجميــع ،فقــد
أرســل اللــه ابنــه ،مولــو ًدا تحــت النامــوس ،وجــاء ليخلّــص النــاس الذيــن ُهــم
تحــت لعنــة النامــوس (غالطيــة  ،)13 :3وفعــل ذلــك مــن خــالل حفظــه
للنامــوس بــكل طريق ـ ٍة ممكن ـ ٍة ،ثــم أخــذ لعنــة النامــوس ووضعهــا عــى
نفســه ،ومــات عــى خشــبة الصليــب* ،ومــات يســوع ليحمــل ع َّنــا عقــاب
كل األمــور الريــرة التــي فعلناهــا ،وكل الذيــن آمنــوا بــه مل يعــودوا تحــت
ّ
لعنــة النامــوس ،بــل صــاروا أح ـرا ًرا اآلن ِمــن النامــوس وأح ـرا ًرا يف ات ّباعهــم
طريــق يســوع.
مل يســلك النــاس الذيــن تبعــوا يســوع مبقتــى النامــوس الــذي أعطــاه
اللــه لليهــود ،لكــن كان لديهــم «نامــوس» آخــر يتَّبعونــه ،فقــد كان هــذا
ــوس الْ َم ِســي ِح*» (غالطيــة  ،)2 :6وســيقودهم الــروح
النامــوس هــو «نَا ُم َ
ال ُق ـ ُدس* إىل مح َّبــة القريــب (غالطيــة  )15-13 :5ألنَّهــم صــاروا اآلن أح ـرا ًرا
ومل يعــودوا عبيـ ًدا للشــهوات التــي تسـبَّبت يف ارتكابهــم ِ
للخطيَّــة ،بــل ُيكنهم
اآلن التمتُّــع باملح َّبــة واللطــف والتع ُّفــف (ضبــط ال َّن ْفــس) .دعــا بولــس هــذه
األمــور مثــر الــروح .وجعــل الــروح ال ُق ـ ُدس هــذه األمــور الج ِّيــدة تنمــو يف
النــاس الذيــن تبعــوا يســوع (غالطيــة  ،)24-22 :5وكانــت هــذه هــي الحيــاة
الجديــدة التــي أعطاهــا لهــم يســوع ،وهــذه هــي الحيــاة التــي تنبــع مــن
يســوع الــذي يحيــا فيهــم.
كل هــذه األمــور حدثــت للنــاس الذيــن عاشــوا باإليــان ،فقــد آمنــوا
ّ
ـكل
بيســوع وآمنــوا أ ّن مــا قالــه يســوع كان حقيق ًّيــا وآمنــوا أ ّن يســوع ســيفي بـ ّ
وعــوده لهــم وآمنــوا أن مــا فعلــه يســوع ِمــن أجلهــم عــى خشــبة الصليــب
كان كاف ًيــا.
مل ي ُكــن عــى أهــل غالطيــة أن يُصبحــوا يهــو ًدا ليتــرروا أمــام اللــه ألنّــه
عنــد إيانهــم بالــرب يســوع ســيصبحون ُجــز ًءا ِمــن بيــت اللــه (غالطيــة :4
 ،)7-4وبالتــايل مل يعــودوا عبي ـ ًدا للنامــوس بــل أصبحــوا أبنــاء وبنــات للــه.
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الرسول
رسائل بولس ّ

البداية

كَتَ َب بولس* هذه الرسالة بعد
نحو  30عا ًما ِمن حياة يسوع*
عى األرض ،وبدأها بتح ّية.

السفر
ّ
أهم شخصيات ّ

بولس
األمم*

همة
الم َّ
األحداث ُ

التسبيح* لآلب واإلبن والروح ال ُق ُدس* (أفسس )14-3 :1
كُ ّنا أموات ًا لكننا رصنا اآلن أحياء (أفسس )10-1 :2
اليهود* واألمم واح ٌد يف يسوع (أفسس )13 :3-19 :2
بولس يُعلّم الزوجات واألزواج (أفسس )32-22 :5
اث ْبتُوا وقاوموا إبليس (أفسس )20-10 :6
النهاية

طلب بولس ِمن الناس أن يصلّوا
ِمن أجله حتى يُساعده الله يف
السار عن
كرازته وإعالن الخر ّ
يسوع للمزيد من الناس.

الفصل الراصص والخمسون
قص ُة رسالة بولس الرسول إلى أهل أفسس
ّ

ـب بولــس هــذه الرســالة إىل الكنيســة* املوجــودة يف أفســس* ،فقــد
كَتَـ َ
عــاش بولــس مــن قبــل يف تلــك املدينــة ،وكان يعــرف الكثريــن هنــاك وكتــب
لهــم هــذه الرســالة ليُخرهــم باملزيــد عــن كيفيّــة ات ّبــاع يســوع.
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بــدأ بولــس الرســالة بتحيـ ٍة لهــم ،ثـ ّم طلــب ِمــن أهــل أفســس أن يُف ّكــروا
يف خطــة اللــه العظيمــة التــي مل تبــدأ مبجــيء يســوع وال آدم* ،بــل بــدأت قبــل
أن يخلــق* اللــه العــامل (أفســس  .)4 :1كانــت خطتــه تتمثّــل يف اختيــار شــعب
لنفســه ومنــح اللــه هــذا الشــعب العديــد مــن الــركات* الســاموية* ،وأخــر
بولــس أتبــاع يســوع أ ّن كل هــذه الــركات لهــم ،وكانــت تلــك الــركات لهــم
أل ّن يســوع كان يتلــك هــذه الــركات (أفســس .)14-6 :1
كانــت خطــة اللــه كبــرة لدرجــة أنّهــا شــملت كل الســاموات واألرض .ويف
وكل
رصف يســوع و ُحكمــهّ ،
يــوم مــن األيــام ســيضع اللــه كل يشء تحــت ت ـ ّ
النــاس وكل األشــياء ســتكون ِملْــك يســوع الــذي سيُشــارك كل يشء مــع شــعبه،
وهــذا الشــعب هــو الــذي بــذل يســوع حياتــه مــن أجلهــم وهــم املدع ـ ّوون
خاصتــه ،أي الكنيســة* .ويف يــوم مــن األيــام س ُيشــارك يســوع جميــع
ليكونــوا ّ
بــركات الســامء معهــم ألنــه بــدأ بالفعــل يف منحهــم هــذه الــركات ،ويكنهــم
التأكّــد ِمــن أنهــم ســيحصلون عــى مــا وعدهــم اللــه بــه ،فقــد عرفــوا ذلــك
أل ّن يســوع منحهــم بالفعــل الــروح ال ُقـ ُدس (أفســس .)13 :1
أخرهــم بولــس أنّــه صـ ّـى مــن أجلهــم حتــى يفهمــوا كــم كان يســوع
عظيــام ،وطلــب ِمــن اللــه مســاعدتهم عــى رؤيــة خطــة اللــه العظيمــة،
ً
وطلــب ِمــن اللــه أن يُســاعدهم عــى رؤيــة أنهــم جــزء مــن هــذه الخطــة،
وخطــة اللــه لــن تفشــل.
أخرهــم بولــس بأشــياء كثــرة يحتاجــون إىل معرفتهــا ،فقــد كانــوا بحاجـ ٍة
إىل تذكّــر أ ّن اللــه ير ُّحــب بهــم بفضــل نعمتــه* ،فقــد كانــوا يســتحقّون غضــب
اللــه ألنّهــم مل يحبّــوا اللــه ومل يطيعــوه ،لكــن يســوع بــذل حياتــه مــن أجلهــم،
لذلــك أعطاهــم اللــه حيــاة جديــدة بــدالً مــن ذلــك.
ـخاصا ليســوا يهــو ًدا ،واآلن الكنيســة
قــال بولــس إن خطــة اللــه شــملت أشـ ً
تتكـ ّون مــن جميــع النــاس ،لذلــك يجــب أن يكــون الذيــن تبعــوا يســوع شــع ًبا
واح ـ ًدا ،ويجــب أن يكونــوا لطفــاء مــع الجميــع ،ويجــب أن ير ّحبــوا بالنــاس
مــن جميــع األمــم ،ويجــب أن ال يســلكوا كــام لــو كانــوا األفضــل بالنســبة إىل
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أي شـ ٍ
ـخص آخــر .ر ّحــب اللــه بجميــع أنــواع النــاس ،فــال يجــب عليهــم رفــض
أي أحــد أيًّــا كان ،فالكنيســة تتك ـ َّون مــن أنــاس مــن كل أمــة و ِمــن كل لــون
و ِمــن كل لســان ،والكثــر مــن النــاس كانــوا عــى غــر علــم بذلــك ،لــذا أعطــى
اللــه بولــس مه ّمــة خاصــة إلخبــار الجميــع بذلــك (أفســس .)7-1 :3
ِمــن امل ُالحــظ أ ّن بولــس علَّمهــم هــذه األشــياء يف النصــف األول مــن هــذه
الرســالة ،وأخرهــم كيــف يجــب أن يكــون ســلوكهم يف النصــف الثــاين مــن
الرســالة ،فاللــه اختارهــم وأعطاهــم هدفًــا جدي ـ ًدا لحياتهــم ،ويريــد بولــس
منهــم أن يســلكوا كأنــاس ينتمــون إىل اللــه ألنّهــم شــعبه الخــاص ،لــذا أخرهــم
بولــس كيــف يتبعــون طــرق اللــه ،وكيــف يكونــون متواضعــني ولطفــاء نحــو
بعضهــم البعــض وأن يقولــوا الحقيقــة وأن يح ّبــوا النــاس بالطريقــة التــي
أح ّبهــم بهــا يســوع وأن يطرحــوا عنهــم الجشــع والغضــب وأن ال يرقــوا مــن
أشــخاص آخريــن أو أن يقولــوا الســوء عــن أشــخاص آخريــن .أراد بولــس منهــم
أن يبتعــدوا عــن طرقهــم القديــة وأن يســلكوا مبقتــى الحيــاة الجديــدة
التــي وهبهــا اللــه لهــم ،وهــذا لــن يكــون دامئًــا باألمــر الســهل عليهــم ،لكــن
ـخاصا آخريــن يف
بولــس أخرهــم أن اللــه ســيعينهم ،فقــد أعطاهــم اللــه أشـ ً
الكنيســة لتشــجيعهم وأعطاهــم ق ّوتــه الخاصــة حتــى يجعلهــم أقويــاء ،ومنــح
اللــه ُمعلّمــني (أفســس  )13-11 :4للكنيســة ملســاعدتهم عــى معرفــة مــا
ـيغر الــروح ال ُقـ ُدس قلوبهــم
يقولــه اللــه ،وأعطاهــم اللــه الــروح ال ُقـ ُدس ،وسـ ِّ
ليصبحــوا مثــل يســوع.
يغـ ِّـر اللــه كل جــز ٍء يف حيــاة الشــخص الــذي يثــق* فيــه ،فاللــه يُســاعد
األزواج عــى ُحــب زوجاتهــم ويســاعد األطفــال عــى طاعــة والديهــم ويســاعد
النــاس عــى العمــل بجــد وأمانــة يف عملهــم ،كــام يعطــي اللــه النــاس مــا
يحتاجــون إليــه حتــى يفعلــوا األشــياء الصحيحــة .حتــى لــو حــاول الشــيطان*
أن يتســ ّبب يف ســقوطهم فــإ ّن اللــه ســيحميهم ،فقــد أعطاهــم اللــه مــا
يحتاجــون إليــه ملســاعدتهم عــى الصمــود (أفســس .)19-10 :6
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البداية

كَتَ َب بولس* هذه الرسالة ِمن
السجن ويشكر فيها الله عى
الكنيسة* التي يف فيلبي *.

السفر
ّ
أهم شخصيات ّ

بولس*
تيموثاوس*
أبفرودتس*

همة
الم َّ
األحداث ُ

صى بولس صالة شكر (فيلبي )11-3 :1
َّ
تلقَّى بولس أخبا ًرا طيبة وهو يف السجن (فيلبي )17-12 :1
أظهر يسوع لنا كيف يجب أن نتضع (فيلبي )11-1 :2
كُونُوا ُمتَ َمثِّلِ َني ِيب (فيلبي )21-12 :3
َ ْيألُ إِلهِي ك َُّل ا ْح ِت َيا ِج ُك ْم (فيلبي )20-10 :4
النهاية

بارك بولس أولئك الذين
سيقرأون رسالته.

الفصل الخامس والخمسون
قص ُة رسالة بولس الرسول إلى أهل فيلبي
ّ

كان بولــس يف الســجن عندمــا كتــب هــذه الرســالة ،لك ّنــه مل يــو ّد أن يقلــق
أحــد بشــأنه أل ّن اللــه ســاعده عــى الك ـرازة للنــاس الذيــن يف الســجن عــن
215

العهد الجديد

يســوع ،لذلــك شــعر بالفــرح (راجــع فيلبــي 4 :1؛ 29 ،2 :2؛  ،)1 :4حتــى يف
هــذا املــكان الصعــب.
ـب بولــس هــذه الرســالة إىل الكنيســة* التــي يف فيلبــي ،وكان بولــس
كَتَـ َ
ـب الكثــر
أ ّول َمــن كــرز لهــم عــن يســوع (أعــامل  ،)40-12 :16وهكــذا أحـ ّ
مــن النــاس هنــاك يســوع وبولــس أيضً ــا ،وبعضهــم ســاعد بولــس يف رحالتــه،
ـب بولــس هــذه الرســالة مبثابــة رســالة شــكر لهــم وحتــى يُطمئنهــم
لــذا كَتَـ َ
عــن حالــه.
كــام أراد مســاعدتهم حتــى يعيشــوا الحيــاة التــي تــريض اللــه ،فقــد كان
أهــل فيلبــي عــى مــا يـرام منــذ تع ّرفهــم عــى يســوع ،لكــن بولــس عــرف أن
امتحانــات مختلفــة تنتظرهــم يف املســتقبل ،وكان البعــض مــن خــارج الكنيســة
غاض ًبــا ِمــن النــاس الذيــن تبعــوا يســوع .قــد تــأيت أوقــات يف املســتقبل ُيكــن
أن يعانــوا فيهــا ،فــأراد بولــس لهــم أن يعيشــوا مثــل يســوع وأن يتّبعــوا مثالــه
ـض النظــر عـ ّـام ســيحدث.
(فيلبــي  )17 :3بغـ ّ
يجــب أن يتّبعــوا مثــال يســوع بعــدة طــرق ،وكانــت إحــدى الطــرق هــي
التواضُ ــع .مل يُ ـرِد بولــس منهــم أن يف ّكــروا يف أنفســهم فحســب بــل أرادهــم
أن يهت ّمــوا ببعضهــم البعــض ،لكــن لــن ُيكنهــم فعــل هــذا إن مل يكونــوا
متواضعــني ،لــذا أخرهــم بولــس عــن الطــرق التــي كان بهــا يســوع متض ًعــا
(فيلبــي .)11-1 :2
كان يســوع هــو اللــه الظاهــر يف الجســد لكنــه جــاء ليكــون خاد ًمــا ويوت
مــن أجــل خالصهــم ،وبعــد فعلــه هــذا األمــر رفعــه اللــه وأعطــاه إسـ ًـام فــوق
كل إســم ،لذلــك عليهــم أن يخدمــوا النــاس أيضً ــا ويكونــوا حريصــني عــى
أن يفعلــوا كل يشء بــال دمدمــة أو مجادلــة مــع بعضهــم البعــض ،ويعيشــوا
بطريقــة ت ُســاعد النــاس عــى رؤيــة الطريــق الصحيــح (فيلبــي .)18-12 :2
ســلك يســوع يف حياتــه بتواضُ ــع ،وبولــس عــرف رجــاالً متمثّلــني بيســوع
كانــوا متواضعــني أيضً ــا .كان تيموثــاوس متواض ًعــا وخــدم النــاس واللــه وكان
مثــاالً جي ـ ًدا ،كــام أ ّن بولــس مثــال ج ّيــد أيضً ــا عــن التواضــع.
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أراد بولــس أن يتّبــع النــاس يســوع بــكل طريقــة ممكنــة وحذّرهــم ِمــن
ات ّبــاع النــاس الفخوريــن بأنفســهم ،فقــد جــاء بعــض الرجــال الفخوريــن
بأنفســهم إىل فيلبــي وكانــوا يفتخــرون مبعرفتهــم ،وكانــوا يفتخــرون باألشــياء
التــي فعلوهــا مــن أجــل يســوع ،وقــال بولــس إنّــه ُيكــن أن يفتخــر مبــا فعلــه
أيضً ــا لكنــه لــن يفتخــر بهــذه األشــياء ألنّهــا لــن تـ ّرره أمــام اللــه ،وكان يشــكر
اللــه عــى مــا فعلــه يســوع مــن أجلــه ،فقــد نــال بولــس ال ّرضــا ِمــن اللــه ألنّــه
كان مؤم ًنــا* بالــرب يســوع.
مل ي ُكــن بولــس رجـ ًـال كامـ ًـال لك ّنــه كان يعلــم أن يســوع جعلــه رجـ ًـال أفضل،
وأراد أن يتبــع أهــل فيلبــي يســوع ،فقــد كان بولــس يرغــب يف معرفــة اللــه
أفضــل معرفــة ،وأرادهــم أن يعرفــوا يســوع أيضً ــا أفضــل معرفــة وأراد بولــس
لهــم أن يكونــوا فرحــني ،وأعطــى اللــه هــذا الفــرح لــكل الذيــن عرفــوه ألنّهــم
ـوم مــن األيــام ســيجعلهم اللــه كاملــني وســيكونون مثلــام
يعلمــون أنّــه يف يـ ٍ
أرادهــم أن يكونــوا.
حتــى ذلــك الحــني ينبغــي عليهــم فعــل مــا هــو صــواب والتَّفكــر يف مــا
هــو أفضــل (فيلبــي  )9-8 :4والثقــة* دامئًــا يف يســوع .قــد يقعــون يف بعــض
املشــاكل أحيانًــا وقــد يعانــون بســبب إيانهــم* بيســوع لكــن اللــه ســيكون
دامئًــا معهــم وســيمنحهم دو ًمــا مــا يحتاجــون إليــه.
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رسالة صولس الرسول إلى أهل كولوسي
ُ
العهد الجديد

الرسول
رسائل بولس ّ

البداية

كَتَ َب بولس هذه الرسالة بعد
نحو  30عا ًما من حياة يسوع
عى األرض ،وبدأ الرسالة
بتحيّة.

السفر
ّ
أهم شخصيات ّ

بولس*
تيخيكس*
أنسيمس*

همة
الم َّ
األحداث ُ

صى بولس من أجل أهل كولويس (كولويس )14-9 :1
ّ
ترنّم بولس برتنيمة عن يسوع (كولويس )20-15 :1
اسلكوا يف طريق يسوع (كولويس )14-6 :2
اخلعوا اإلنسان العتيق والْب ُِسوا الجديد (كولويس )17-1 :3
تعلّموا أن تصلُّوا وتجاوبوا كل واحد (كولويس )6-1 :4
النهاية

وصل بولس إىل أهل كولويس
َّ
مجموعة ِمن التحيَّات التي
أرسلها الكثر من الناس ،وطلب
منهم أن يصلّوا ِمن أجله.
الفصل السادس والخمسون
قص ُة رسالة بولس الرسول إلى أهل كولوسي
ّ

الســفر واحــدة مــن الرســائل التــي كتبهــا بولــس وتُشـكِّل جــز ًءا مــن
هــذا ّ
الكتــاب امل ُق ـ ّدس* ،فقــد كتــب بولــس هــذه الرســالة إىل الكنيســة* التــي يف
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مدينــة كولــويس* .مل ي ـ ُزر بولــس تلــك املدينــة قــط لكنــه صـ َّـى ِمــن أجــل
النــاس الذيــن هنــاك عــدة م ـرات (كولــويس .)8-3 :1
آمــن* الكثــر ِمــن أهــل كولــويس بيســوع ،لكــن البعــض قالــوا أشــياء عــن
يســوع مل ت ُكــن صحيحــة ،وطلــب بولــس ِمــن النــاس أن ال يص ّدقــوا هــؤالء
امل ُعلِّمــني الكذبــة ،لذلــك كتــب هــذه الرســالة ملســاعدتهم.
أراد بولــس أن يتذكَّــر الجميــع الحــق املعــروف عــن يســوع ،لذلــك أخرهم
بأمــو ٍر كثــرة عــن يســوع مؤكـ ًدا أنّــه اللــه (كولــويس  ،)17-15 :1فنحــن نُعايــن
اللــه عندمــا نــرى يســوع الــذي خلــق كل يشء لكنــه صــار إنســانًا ومــات عــى
الصليــب* ،وأقــام اللــه ال ـ ّرب 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 يُـرِد
بولــس أن ينــى النــاس ذلــك ،لكــن البعــض يف كولــويس قالــوا أشــياء أخــرى
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
مــا فعلــه يســوع عــى الصليــب مل ي ُكــن كاف ًيــا لتريــر النــاس أمــام اللــه ،فقــد
أرادوا أن يعــود النــاس ليتّبعــوا نامــوس مــوىس* وأرادوا أن ينعــوا أكل مــا منعــه
النامــوس ،وقالــوا إن هــذا س ُيســاعدهم عــى أن يكونــوا أبـرا ًرا أمــام اللــه.
ح ـذّر بولــس كنيســة كولــويس مــن أن يص ّدقــوا هــؤالء امل ُعلّمــني الكذبــة
(كولــويس  ،)23-16 :2وح ّرضهــم أن يتّبعــوا يســوع فقــط الــذي ِمــن خاللــه
ُيكــن أن يتــ ّرر النــاس أمــام اللــه ألنّــه القــادر أن يخلّــص النــاس مــن
ِ
تغــر قلــوب
ويغــر قلوبهــم .مل
خطاياهــم*
تســتطع الرائــع والقوانــني أن ّ
ّ
النــاس ومل تتمكّــن التقاليــد ِمــن أن تقــ ّرب النــاس مــن اللــه.
قــال بولــس إ ّن النــاس الذيــن وضعــوا ثقتهــم* يف يســوع نالــوا حيــاة
جديــدة ،لكــن كيــف تبــدو هــذه الحيــاة الجديــدة؟ يُجيــب الجــزء األخــر مــن
الرســالة عــن هــذا الســؤال.
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تح ـ َّول النــاس الذيــن نالــوا هــذه الحيــاة الجديــدة مــن اللــه بعي ـ ًدا عــن
ِ
خط َّيــة إنســانهم العتيــق ،فقــد جعلهــم اللــه لطفــاء ومتواضعــني وتعلَّمــوا أن
يغفــروا* للنــاس وأن يعيشــوا يف ســالم* مــع اللــه ومــع غرهــم مــن النــاس،
بأرسهــم وم ّجــدوا
فقــد كانــوا شــاكرين وصابريــن وســلكوا بحكم ـ ٍة واهت ّمــوا َ
اللــه يف أعاملهــم.
أراد بولــس أن يســلك أهــل كولــويس حســب هــذه الطريقــة الجديــدة،
خاصــة املســيح* ،ويجــب أن يهت ّمــوا مبــا هــو فــوق ،يف
فقــد أصبحــوا اآلن ّ
الســامء* (كولــويس  ،)4-2 :3وأن ال يســلكوا يف طــرق الــر* (كولــويس :3
 ،)11-5بــل أن يخدمــوا اللــه ويحبّــوا اآلخريــن (كولــويس .)14-12 :3
كل
قـ َّدم بولــس التحيــة إىل الكثريــن يف نهايــة الرســالة ،وقـ ّدم التحيــة إىل ٍّ
ِمــن مرقــس* (كولــويس  )10 :4ولوقــا* (كولــويس  )14 :4اللذيــن كتبــا قصــة
يســوع يف األناجيــل*.
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رسالة صولس الرسول األولى إلى أهل تسالونيكي
ُ
العهد الجديد

الرسول
رسائل بولس ّ

البداية

زار تيموثاوس أهل تسالونييك*
وأخر بولس* عن هذه الزيارة،
لذلك كتب بولس هذه الرسالة
وبدأ بتقديم الشكر.

السفر
ّ
أهم شخصيات ّ

بولس*
تيموثاوس*

همة
الم َّ
األحداث ُ

ق َّدم بولس الشكر لله ( 1تسالونييك )7-2 :1
جاءت أخبار طيبة ( 1تسالونييك )7-1 :2
تذكّروا عملنا ( 1تسالونييك )13-9 :3
اسلكوا حسب ما يُريض الله ( 1تسالونييك )7-1 :4
يوم ال ّرب* قريب ( 1تسالونييك )4 :5-13 :4
النهاية

السفر بكلامت تشجيع
ينتهي ّ
للناس.

الفصل الساصص والخمسون
قص ُة رسالة بولس الرسول األولى إلى أهل تسالونيكي
ّ

ـب بولــس إىل أهــل مدينــة تســالونييك لتشــجيعهم ألنّــه مل ي َرهــم منــذ
كَتَـ َ
ســنوات عديــدة ،ويف املــرة األخــرة التــي كان فيهــا هنــاك أراد البعــض إيــذاءه،
لذلــك كان عــى بولــس أن يُغــادر رسي ًعــا ،ومل يرغــب هــؤالء األرشار يف أن
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يتحـ َّدث بولــس عــن يســوع* ،لكـ ّن الكثريــن يف ذلــك املــكان آمنــوا* باألمــور
التــي قالهــا بولــس وبــدأوا يف ات ّبــاع يســوع ،لكــن بعــد مغــادرة بولــس أثــار
بعــض النــاس املتاعــب ،فكتــب لهــم بولــس هــذه الرســالة ملســاعدتهم.
أ َّو ًال :أراد بولــس منهــم أن يُدركــوا مح ّبتــه لهــم ،ووضــح لهــم مدى ســعادته
ألنّهــم يتّبعــون يســوع جي ـ ًدا ويفعلــون مــا قالــه لهــم ،فقــد ابتعــدوا عــن
اآللهــة الباطلــة وأظهــروا إيانهــم* ورجاءهــم* ومح ّبتهــم مــن خــالل الطريقــة
التــي يســلكون بهــا ( 1تســالونييك  ،)10-2 :1كــام شــعروا بالفــرح أيضً ــا حتــى
عندمــا حــاول النــاس إيذاءهــم ،وكان هــذا مثــاالً جيـ ًدا يكــن آلخريــن ات ّباعــه.
أخرهــم بولــس أيضً ــا أن ال ينســوا الطريقــة التــي كان يســلك بهــا عندمــا
كان معهــم ،فقــد عمــل باجتهــاد وفعــل مــا هــو طاهــر وبــار ،ومل ي ُكــن ثقـ ًـال
عليهــم بــل اهتـ ّم بهــم مثــل األب الذي يهتــم بأطفالــه ( 1تســالونييك ،)12-9 :2
كل َمــن يتكلّــم بــكالم اللــه عليــه أن يســلك بهــذه الطريقــة.
وشـ ّجعهم عــى أن ّ
تحـ َّدث بولــس أيضً ــا عــن مجــيء يســوع الثــاين ،فاملؤمنــون كانــوا يعلمــون
أ ّن يســوع ســيعود وكانــوا ســعداء جـ ًّدا بذلــك ،لكــن كانــت لديهــم أســئلة ومل
يعرفــوا مــاذا ســيحدث للنــاس الذيــن ماتــوا ،وأجــاب بولــس عــن تلــك األســئلة
يف الجــزء األخــر ِمــن هــذه الرســالة ،ووضــح أ ّن يســوع ســينزل مــن الســامء*
وســيأيت يف وقـ ٍ
كل النــاس
ـت ال يتوقّعــه أحــد ( 1تســالونييك  ،)3-1 :5وســيجمع ّ
الذيــن آمنــوا بــه ،وســيجمع األحيــاء واألمــوات ويقيمهــم اللــه ِمــن املــوت،
كل شــعبه م ًعــا مــرة أخــرى ( 1تســالونييك ،)17-13 :4
وبعــد ذلــك ســيجتمع ّ
ويكونــون جمي ًعــا مــع الـ ّرب.
أراد بولــس منهــم أن يتحلّــوا بالصــر ويجتهــدوا ويعتنــوا جيّ ـ ًدا بأُ َرسهــم
ويفعلــوا الخــر لبعضهــم البعــض ويســاعدوا الضعيــف منهــم ويســلكوا يف
ـالم مــع بعضهــم البعــض ويصلّــوا طــوال الوقــت ألجــل كل يشء ويُق ّدمــوا
سـ ٍ
الشــكر كل حــني ،وال يفعلــوا الــر* ،فالذيــن تبعــوا يســوع يجــب أن ال ينســوا
أب ـ ًدا أنــه ســيأيت ثانيــة ،بــل عليهــم أن ينتظــروه ويتوقعــوا مجيئــه ويرتقبــوه
ويعيشــوا حيــاة صالحــة يف أثنــاء انتظارهــم.
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مل يتمتّــع املســيحيّون يف تســالونييك بحيــاة ســهلة ،ومل يرغــب النــاس يف
هــذه املدينــة أن يتّبعــوا يســوع ،لذلــك كانــوا قاســني عــى املؤمنــني هنــاك،
وأخرهــم بولــس أنّــه ال ينبغــي أن يندهشــوا مــن ذلــك ،فقــد كان هــذا شــيئًا
يشــرتكون فيــه مــع أغلــب الكنائــس ( 1تســالونييك 14 :2؛  ،)5-1 :3وقــال
لهــم إنهــم ســيتألّمون مــن أجــل يســوع .وعــى أي حــال ،عــاىن األنبيــاء* مــن
قبــل وعــاىن يســوع نفســه أيضً ــا لك ّنــه شـ ّجعهم عــى أن يكونــوا أقويــاء رغــم
ـوم ِمــن األيــام ســيأيت
ضيقاتهــم أل ّن اللــه يُراقــب األمــور مــن الســامء ،ويف يـ ٍ
ثاني ـ ًة ويع ّزيهــم ويُديــن* أولئــك الذيــن تس ـ َّببوا يف ضيقهــم.
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رسالة صولس الرسول الثانية إلى أهل تسالونيكي
ُ
العهد الجديد

الرسول
رسائل بولس ّ

البداية

شكر بولس الله ألجل هؤالء
الناس الذين كان لديهم إيان*
حتى يف وقت آالمهم.

السفر
ّ
أهم شخصيات ّ

بولس*
تيموثاوس*

همة
الم َّ
األحداث ُ

أشكر الله ِمن أجلكم ( 2تسالونييك )4-3 :1
يسوع* ٍ
آت ليك يدين* ( 2تسالونييك )12-5 :1
إنسان قال إنّه إله ( 2تسالونييك )10-3 :2
اث ْبتوا ( 2تسالونييك )15-13 :2
اعملوا أثناء انتظاركم ( 2تسالونييك )12-6 :3
النهاية

السفر بركة* وسالم*.
ينتهي ِّ

الفصل الثامن والخمسون
قص ُة رسالة بولس الرسول الثانية إلى أهل تسالونيكي
ّ

ـب بولــس هــذه الرســالة إىل أهــل مدينــة تســالونييك بعــد وقـ ٍ
ـت قصـ ٍر
كَتَـ َ
ِمــن كتابــة رســالته األوىل إليهــم ،فقــد أخــر العديــد ِمــن الكنائــس* عــن أهــل
تلــك املدينــة وكيــف كانــوا يُحبّــون بعضهــم البعــض ويتحلّــون بإيــان قــوي،
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وهــذا مل ي ُكــن باألمــر الســهل ألنّهــم كانــوا يعانــون مــن أمــور صعبــة كثــرة،
وبعــض النــاس يف هــذا املــكان مل يكونــوا لطفــاء مــع املســيح ّيني* ،بــل كانــوا
قســاة عليهــم ،لكــن النــاس الذيــن تبعــوا يســوع مل يستســلموا ومنــت الكنيســة
أكــر فأكــر.
أخــر بولــس أهــل تســالونييك أ ّن اللــه لــن ينســاهم وســيعاقب الذيــن
كانــوا ســب ًبا يف معاناتهــم وآالمهــم ،وكان لــدى النــاس بعــض األســئلة حــول
مجــيء يســوع الثــاين ،وقــال البعــض إن يســوع بالفعــل عــاد إىل األرض ،لكــن
بولــس أخرهــم أن هــذا األمــر غــر صحيــح ،ألنّــه قبــل أن يــأيت يســوع ثانيـ ًة
سيُســتعلَن األَثيــم أوالً الــذي ســيعارض يســوع وأتباعــه ،لكــن اللــه ســيهتم
بشــعبه ،لذلــك َمــن وثــق* يف اللــه ينبغــي عليــه أن ال يقلــق أل ّن يســوع ســيأيت
ثاني ـ ًة يف املســتقبل.
عنــد مجــيء يســوع ثانيـ ًة ســيأيت مــن الســامء* مــع مالئكتــه* ،وســيجلب
الســالم إىل النــاس الذيــن وثقــوا بــه ،لك ّنــه ســيعاقب النــاس الذيــن مل يثقــوا بــه
وس ـ ُيد ّمر الذيــن عارضــوه ،لذلــك عــى املســيحيني أن يعيشــوا حيــاة صالحــة
يف أثنــاء انتظارهــم ملجــيء يســوع الثــاين ،فاللــه اختارهــم ليكونــوا شــعبه (2
تســالونييك  ،)14-13 :2وعليهــم أن يثبتــوا ( 2تســالونييك  )15 :2ويتذكّــروا
دامئًــا مــا قالــه بولــس لهــم.
أراد بولــس أيضً ــا أن يُصـ ّـل النــاس هنــاك مــن أجلــه ،وأراد أن يــرى الكثــر
مــن النــاس يُؤمنــون* ،كــام فعلــوا هــم ،لذلــك طلــب منهــم مــا يــل:
ـي تَ ْج ـر َِي كَلِ َم ـ ُة ال ـ َّر ِّب
«أَ ِخ ـ ًرا أَ ُّي َهــا ا ِإل ْخ ـ َو ُة َصلُّــوا ألَ ْجلِ َنــا ،لِـ َ ْ
ـاس األَ ْر ِديَا ِء
ـي نُ ْن َقـ َذ ِمـ َن ال َّنـ ِ
ـم أَيْضً ــاَ ،ولِـ َ ْ
َوتَ َت َم َّجــدَ  ،كَـ َـم ِع ْندَ كُـ ْ
ـس لِلْ َج ِميـعِ» ( 2تســالونيي .)2-1 :3
شارِ ،ألَنَّ ا ِإليَــانَ لَ ْيـ َ
األَ ْ َ
فضـ ًـال عــن ذلــك ،أخرهــم بولــس أن يعملــوا بجهــد يف أثنــاء انتظارهــم
وأن ال يكونــوا كســاىل وأن ال يقرتضــوا الطعــام ِمــن آخريــن بــل أن يَأْكُلُــوا ُخ ْبـ َز
أَنْف ُِسـهِم ،وأ ّن عــى كل رجــلٍ توفــر الطعــام الــذي تحتــاج إليــه أرستــه.
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«أَنَّــهُ إِنْ كَانَ أَ َحــدٌ الَ يُرِيــدُ أَنْ يَشْ ـ َت ِغ َل َف ـاَ يَ ـأْك ُْل أَيْضً ــا»
( 2تســالونيي .)10 :3
ذكَّــر ال ّرســول بولــس أهــل تســالونييك يف ال ّرســالتني اللتــني كتبهــام إليهــم
كيــف كان يعمــل بيديــه بجهــد عندمــا كان معهــم ( 1تســالونييك 9 :2؛ 2
تســالونييك  ،)8 :3وأنّــه مل يطلــب مــاالً منهــم ،وكان يعمــل بتعــب وكـ ّد حتــى
ال يث ّقــل عــى أي أحــد منهــم ،لذلــك أراد منهــم أن يشــتغلوا بك ـ ّد أيضً ــا.
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رسالة صولس الرسول األولى إلى تيموثاوس
ُ
العهد الجديد

الرسول
رسائل بولس ّ

البداية

كان تيموثاوس* صديقًا شابًّا
لبولس وقد دعاه ـ»اإلبْن
الرصيح ِيف ا ِإل َيان».
َّ ِ

السفر
ّ
أهم شخصيات ّ

بولس*
تيموثاوس*

همة
الم َّ
األحداث ُ

تحذير بولس ِمن امل ُعلّمني الكذبة ( 1تيموثاوس )7-3 :1
جاء يسوع* ليخلِّص الخطاة* ( 1تيموثاوس )17-12 :1
اختيار قادة صالحني ( 1تيموثاوس )7-1 :3
كتب بولس ترنيمة عن يسوع ( 1تيموثاوس )16 :3
اع ِن مبا أعطاه الله لك ( 1تيموثاوس )21-20 :4
النهاية

أخر بولس تيموثاوس أن يتذكَّر
كالمه وأن يكون قدو ًة حسنة
للمؤمنني.
الفصل التاسص والخمسون
قص ُة رسالة بولس الرسول األولى إلى تيموثاوس
ّ

ـب بولــس هــذه الرســالة إىل صديقــه تيموثــاوس الــذي كان شــابًّا ،وقــد
كَتَـ َ
ســاعد بولــس يف الكـرازة بيســوع ،وقــام ببعــض األعــامل الصعبــة ،لذلــك كتــب
بولــس هــذه الرســالة ملســاعدته.
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ــب بولــس رســالتني مثــل هــذه الرســالة ،واحــدة إىل تيموثــاوس
كَتَ َ
واألخــرى لشــاب يدعــى «تيطــس» ،ويف هــذه الرســائل ســاعد بولــس هذيــن
الشــابني عــى معرفــة كيفيــة قيــادة الكنائــس* التــي وضعهــام اللــه فيهــا .كان
تيموثــاوس قائــ ًدا يف الكنيســة التــي يف أفســس*.
َذكَــر بولــس أشــياء كثــرة يف هــذه الرســالة حــول كيفيــة القيــام بالخدمــة
الصالحــة للــه ،وهكــذا أوىص تيموثــاوس أن يعلّــم تعليـ ًـام صحي ًحــا ويســلك
يف حياتــه بطريقــة ت ُوضّ ــح 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 وغـ َّـر طريقــة حياتــه
( 1تيموثــاوس .)16 :1
كــام حــذَّر بولــس تيموثــاوس مــن أمــور كثــرة أل ّن بعــض النــاس يف
وســطهم كانــوا يعلّمــون أمــو ًرا عــن اللــه مل ت ُكــن صحيحــة ،وبعــض هــؤالء
رجــاال
ً
امل ُعلّمــني كانــوا يســلكون يف حياتهــم بطــرق مل متُ ّجــد اللــه وكانــوا
فخوريــن بأنفســهم لكــن مل يكُــن لديهــم معرفــة بالحــق ( 1تيموثــاوس :1
 ،)6وكانــوا يُعلّمــون أمــو ًرا باطلــة ويســلكون بالــر يف حياتهــم ،لذلــك أخــر
بولــس تيموثــاوس عـ ّـام ينبغــي أن يفعلــه ويقولــه لهــؤالء امل ُعلِّمــني الكذبــة.
أراد بولــس أن تكــون الكنيســة حكيمــة يف الطــرق التــي يتعبّــدون بهــا*،
وأخرهــم أنّــه يجــب عليهــم الصــالة يف كل األوقــات ،وأن ال يتجادلــوا (1
تيموثــاوس  ،)8 :2وأن يعيشــوا حيــاة متواضعــة ويفعلــوا الخــر .الرجــال
الســواء ،وعليهــم جمي ًعــا اإلســتامع والتعلّــم بالطــرق
والنســاء ُمه ّمــني عــى ّ
الصحيحــة ،كــام أن الرجــال عليهــم أن يعولــوا أرسهــم ويكونــوا حكــامء يف
الطريقــة التــي يقــودون بهــا ارسهــم( 1تيموثــاوس .)13 :2
حريصــا عــى تعليــم الحــق وحــده ،وعليــه
يجــب أن يكــون تيموثــاوس
ً
اختيــار رجــال صالحــني لقيــادة الكنيســة ،لــذا أعطــى بولــس إىل تيموثــاوس
قامئ ـ ًة باألمــور التــي يجــب أن تتوفّــر يف القائــد:
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ُف ِب ـاَ لَ ـ ْو ٍم ،بَ ْعـ َـل ا ْم ـ َرأَ ٍة َوا ِحــدَ ٍة،
ـب أَنْ يَكُــونَ األُ ْس ـق ُ
« َف َيجِ ـ ُ
َصا ِح ًيــاَ ،عا ِقـ ًـاُ ،م ْح َت ِشـ ًـمُ ،م ِضي ًفــا لِلْ ُغ َربَــا ِءَ ،صالِ ًحــا لِل َّت ْعلِيـ ِـم»،
( 1تيموثــاوس .)3-2 :3
ـاال يســلكون يف حياتهــم بطريقــة ت ُظهــر أنّهــم
يجــب أن يكــون القــادة رجـ ً
ِمــن أتبــاع يســوع ،وهــذا ال ّنــوع ِمــن الرجــال يكــن أن يقــود الكنيســة جيـ ًدا.
يجــب عــى تيموثــاوس أن يُعلّــم الكنيســة أن تكـ ّرم هــؤالء القــادة الجــدد
أل ّن اللــه يريــد ِمــن هــؤالء الرجــال أن يعتنــوا بالكنيســة ،وهــذه امل ُه ّمــة يكــن
أن تكــون صعبـ ًة للغايــة لهــم .لــن يبقــى الــكل يف الكنيســة ،فالبعــض سـ ُيغادر
ويتّبــع ُمعلّمــني كذبــة ،وقــد يُصـ ّدق البعــض منهــم األكاذيــب ،لكــن تيموثاوس
و َمــن اختارهــم ِمــن الرجــال يجــب أن يســلكوا بعنايــة يف حياتهــم وأقوالهــم
وأن يكونــوا قــدو ًة يف التــرصف ويف اإليــان ،وكتــب بولــس هــذه الرســالة
ملســاعدتهم عــى عمــل ذلــك ( 1تيموثــاوس .)16-12 :4
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الرسول
رسائل بولس ّ

البداية

أخر بولس* تيموثاوس* بكم
كان يهتم به.

السفر
ّ
أهم شخصيات ّ

بولس*
تيموثاوس*

همة
الم َّ
األحداث ُ

ال تخجل من آالمك ( 2تيموثاوس )12-8 :1
تذكَّر يسوع* ( 2تيموثاوس )13-8 :2
اقرتبت األيام األخرة ( 2تيموثاوس )9-1 :3
كل الْ ِكتاب ُه َو ُمو ًحى بِه ِمن الله ( 2تيموثاوس )17-10 :3
ُّ
إكرز بالكلمة ( 2تيموثاوس )5-1 :4
النهاية

طلب بولس ِمن تيموثاوس أن
يأيت لزيارته.

الفصل الستون
قص ُة 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
يعلــم أنّــه ســيموت قريبًــا لذلــك كتــب إىل صديقــه حتــى يُو ّدعــه ويُش ـ ّجعه
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ليكــون قويًّــا ،وأخــره أ ّن رجــل اللــه يجــب أن يكــون مثــل الجنــدي ومثــل
امل ـزارع ومثــل الع ـ ّداء ،ويجــب أن ال يخــاف وأن يكــون صبــو ًرا ومثاب ـ ًرا.
كان تيموثــاوس قائ ـ ًدا يف كنائــس* آســيا ،وكان يف العــامل بالفعــل العديــد
مــن امل ُعلّمــني الكذبــة ،وكان هــؤالء الرجــال والنســاء يصيبــون النــاس باالرتبــاك
تتحســن،
ويقودونهــم بعيـ ًدا عــن الحــق ،وكانــت األمــور تــزداد ســو ًءا قبــل أن ّ
لــذا أخــر بولــس تيموثــاوس أن يتج َّنــب املباحثــات الغبيــة وأن يكــون صبــو ًرا
وأن يــدرس ليكــون ُمعلّـ ًـام جي ـ ًدا ،وأن يُعلّمهــم الحقائــق التــي تعلّمهــا ِمــن
النصــوص امل ُق ّدســة* وأن يتذكّــر املثــال الــذي أظهــره لــه بولــس يف حياتــه ،فــإذا
قــام بفعــل هــذه األمــور سـيُجازيه اللــه عــى عملــه.
حدثــت مشــاكل كثــرة بــني شــعب اللــه يف تلــك األيــام ،وأصبــح امل ُعلّمــون
الكذبــة أكــر جــرأة وعلّمــوا أمــو ًرا مل ت ُكــن صحيحــة ،وكانــوا غيوريــن و ُمح ّبــني
ألنفســهم ،لذلــك كتــب بولــس لتشــجيع تيموثــاوس بــأن ال يضطــرب وأن يثق*
يف روح اللــه* الــذي لــن يرتكــه ضعي ًفــا أو خائ ًفــا ( 2تيموثــاوس  ،)7 :1فقــد
أعطــاه اللــه املواهــب التــي يحتــاج إليهــا وســيمنحه روح اللــه القــوة واملح ّبــة
ويُســاعده عــى أن يكــون ضابطًــا لنفســه.
كــام يجــب أن يكــون تيموثــاوس أمي ًنــا للــه ( 2تيموثــاوس )2-1 :2
ـام تل ّقــاه مــن الخــر الســار مــن اللــه ،فقــد كان هــذا «اإلنجيــل»
وأمي ًنــا لِـ َ
هــو خطــة اللــه « َق ْبـ َـل األَ ْز ِم َن ـ ِة األَ َزلِ َّي ـ ِة» ( 2تيموثــاوس  ،)9 :1وســيتع ّرض
دامئًــا للمقاومــة مــن النــاس وس ـ ُيحاول أنــاس دامئًــا أن يُغـ ّـروه ،لذلــك كان
تيموثــاوس بحاجــة إىل تو ّخــي الحــذر عنــد تعليمــه هــذا اإلنجيــل بالطريقــة
التــي تعلّمهــا ِمــن بولــس.
وهــذا لــن يكــون باألمــر الســهل ،فبولــس كان يف الســجن بســبب اإلنجيــل،
وتركــه الكثــر مــن أصدقائــه ( 2تيموثــاوس  ،)18-15 :1لذلــك ح ـذَّر بولــس
تيموثــاوس ِمــن أمــور صعبــة قــد تــأيت عليــه يف املســتقبل.
إنّــه الخــر الســار عــن يســوع الــذي ُيكــن أن يُســاعده ،فقــد حفــظ اللــه
وعــوده وأرســل يســوع امل َِســ ّيا* ( 2تيموثــاوس  )8 :2الــذي قــام مــن بــني
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األمــوات واختــار شــعبًا ( 2تيموثــاوس  )10 :2وســيخلّصهم ببشــارة إنجيلــه،
ويجــب أن يتذكّــر تيموثــاوس هــذه األمــور.
لــذا عــى تيموثــاوس أن يذكّــر النــاس الذيــن يف الكنيســة بتعاليــم كلمــة
اللــه ،كــام يجــب عليــه أن يدرســها جيــ ًدا ويكــون قــاد ًرا عــى الــر ّد عــى
األســئلة عندمــا يطرحهــا عليــه النــاس وعنــد مقاومــة النــاس لــه ،ويجــب أن
«يَ ُكــو ُن ُم َ َرتفِّ ًقــا» عندمــا يُعلّمهــم.
ـم اللــهُ تَ ْو َب ـ ًة
ـى أَنْ ُي ْع ِط َي ُهـ ُ
« ُم َؤ ِّد ًبــا بِالْ َو َدا َع ـ ِة الْ ُمقَا ِو ِم ـ َنَ ،عـ َ
لِ َم ْع ِر َف ـ ِة الْ َحـ ِّـق» ( 2تيموثــاوس .)25 :2
لكــن البعــض يرفضــون التعلّــم ،و َذكَــر بولــس أ ّن عددهــم ســيزيد مــع
اقــرتاب مجــيء الــرب ثانيــ ًة ولــن يح ّبــوا اآلخريــن ولــن يغفــروا* للنــاس،
وســيفرتون باألكاذيــب عــى النــاس وســيكرهون مــا هــو صالــح وســينقلبون
ضــد أصدقائهــم وســيظ ّنون أنهــم أفضــل مــن اآلخريــن وســيح ّبون مــا يرضيهــم
بــدالً مــن محبّــة اللــه ،وأخــر بولــس تيموثــاوس أن ال يُخالــط هــؤالء النــاس.
لكــن يجــب عــى تيموثــاوس أن يتّبــع الكلــامت التــي علّمهــا لــه بولــس
وأن يتشـ ّبث دامئًــا بهــا ،وأن ي ْكـ ِر ْز بِالْ َكلِ َمـ ِة يف جميــع األوقــات ( 2تيموثــاوس
 ،)2 :4وأن يكــون صبــو ًرا وأن يُعلِّــم بحــذرٍ .قــد يرتكــه النــاس ويتّبعــون
امل ُعلّمــني الذيــن يقولــون لهــم مــا يُحبّــون ســامعه ،لكــن عــى تيموثــاوس أن
ـكل عمــل صالــح
ال يتخـ ّـى أبـ ًدا عــن النصــوص امل ُق ّدســة وأن يكــون ُمســتع ًّدا لـ ّ
( 2تيموثــاوس .)17 -16 :3
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الرسول
رسائل بولس ّ

البداية

بولس* يُق ِّدم التحية إىل
تيطس* ويدعوه «اإلبْن
الرصيح َح َس َب ا ِإل َيان».
َّ ِ

السفر
ّ
أهم شخصيات ّ

بولس*
تيطس*

همة
الم َّ
األحداث ُ

بولس يُق ِّدم التحية إىل تيطس (تيطس )4-1 :1
تعيني قادة صالحني (تيطس )10-5 :1
تعليم الحق للجميع (تيطس )8-1 :2
ألَنَّ ُه قَ ْد ظَ َه َرتْ نِ ْع َم ُة الل ِه الْ ُم َخل َِّصة (تيطس )14-11 :2
ظهور ُمخلِّصنا (تيطس )7-3 :3
النهاية

يُذكِّر بولس الرسول تيطس
بأن يُخر الناس حتى «يَكُونُوا
ُم ْستَ ِع ِّدي َن لِك ُِّل َع َمل َصالِ ٍح».
الفصل الحادي والستون
قص ُة رسالة بولس الرسول إلى تيطس
ّ

ـب بولــس هــذه الرســالة إىل صديقــه تيطــس الــذي كان أحــد مســاعدي
كَتَـ َ
بولــس يف الكــرازة بالخــر الســار عــن يســوع* ،وكان تيطــس يعيــش عــى
جزيــرة ت ُدعــى «كريــت»* ،وآمــن* الكثــر مــن النــاس يف جزيــرة كريــت
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برســالة يســوع ،لكــن مل ي ُكــن يف الجزيــرة عــد ٌد ٍ
كاف ِمــن القــادة يكــن أن
يُســاعدهم عــى النمــو.
ـب بولــس هــذه الرســالة حتــى يُخــر تيطــس مبــا عليــه أن يفعلــه حتــى
كَتَـ َ
يجعــل الكنيســة* قويــة هنــاك ،وأخــره بولــس بالكثــر مــن األمــور نفســها
عــني قــادة يف كل كنيســة ،لك ّنــه
التــي قالهــا إىل تيموثــاوس* ،وأخــره أن يُ ّ
يجــب أن يكــون حــذ ًرا ويختــار رجــاالً صالحــني ،ويجــب أن ال يكونــوا ُمتقلّبــي
املـزاج أو جشــعني ،بــل يجــب أن يكونــوا أمنــاء* للــه وللحـ ّـق الــذي يف يســوع
(تيطــس .)9-5 :1
لكــن بعــض النــاس يف كريــت مل يتّبعــوا يســوع ،وبعــض امل ُعلِّمــني مل يتكلَّــم
بالحــق ،لــذا ش ـكّل هــؤالء امل ُعلِّمــون الكذبــة مشــكلة هنــاك ،فطلــب بولــس
ِمــن تيطــس أن يتصـ ّدى لهــم.
أراد بولــس ِمــن تيطــس أن يســاعد النــاس عــى أن يكــون لهــم رجــاء*،
فقــد ظهــر هــذا الرجــاء عندمــا تذكّــر النــاس أن يســوع ســيأيت ثانيـ ًة ،وعندمــا
يجــيء ســيعيد كل يشء إىل نصابــه الصحيــح .أراد بولــس منهــم أيضً ــا أن
يتذكّــروا مــا فعلــه اللــه ِمــن أجلهــم وخالصــه لهــم ،كــام كان يُعلّمهــم كيــف
يعيشــون حيــاة صالحــة ،فــكل هــذه الــركات* كانــت مل ـكًا لهــم ،وأعطاهــم
اللــه هــذه العطايــا ألنّــه إلــه النعمــة.
عندمــا آمــن النــاس بهــذه األمــور ســاعدهم ذلــك عــى أن يكــون لهــم
رجــاء ،كــام ســاعدهم عــى الســلوك مبــا يُــريض اللــه ،فقــد قامــوا بأعــام ٍل
صالحــ ٍة وســ ّهلوا عــى اآلخريــن معرفــة إتّبــاع يســوع.
يجــب أن يُعلّــم تيطــس الجميــع يف الكنيســة ســواء مــن الشــيوخ أو
الشــباب ،وعليــه تعليــم النســاء العجائــز وتعليــم النســاء الحدثــات ،وعندئـ ٍـذ
ســيكون الجميــع حريصــني عــى فعــل مــا هــو حســن (تيطــس .)8 :3
طلــب بولــس يف بعــض أجـزاء الرســالة مــن تيطــس عمــل أشــياء صعبــة،
فعندمــا يتســبّب امل ُعلّمــون الكذبــة يف حــدوث املشــاكل عــى تيطــس
التصــدي لهــم.
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«اَل َّر ُجـ ُـل الْ ُم ْب َت ـ ِد ُع بَ ْعــدَ ا ِإلنْ ـ َذا ِر َم ـ َّر ًة َو َم َّرتَـ ْـنِ ،أَ ْع ـر ِْض َع ْنــهُ »
(تيطــس .)10 :3
قــال بولــس هــذه األمــور إىل تيطــس حتــى يُعينــه عى مســاعدة الكنيســة،
فقــد أراد ِمــن تيطــس أن يتذكّــر األمــور الصالحــة التــي فعلهــا اللــه ألنّــه إلهنــا
خاصتــه .عندمــا يتذكّــر شــعب اللــه
العظيــم الــذي خلّصنــا واختارنــا أن نكــون ّ
هــذه األمــور سيعيشــون حيــاة صالحــة (تيطــس .)14-12 :2
ــاس،
«ألَنَّــهُ َقــدْ ظَ َهــ َر ْت نِ ْع َمــ ُة اللــ ِه الْ ُم َخل َِّصــ ُة ،لِ َج ِميــ ِع ال َّن ِ
ُم َعلِّ َمـ ًة إِ َّيانَــا أَنْ نُ ْن ِكـ َر الْ ُف ُجــو َر َوالشَّ ـ َه َو ِ
ات الْ َعالَ ِم َّيـ َةَ ،ونَ ِعيـ َ
ـش
ـاضُ ،م ْن َت ِظرِيـ َن ال َّر َجا َء
ـب َوال َّت ْقـ َوى ِف الْ َعالَـ ِـم الْ َحـ ِ ِ
بِال َّت َع ُّقــلِ َوالْـ ِ ِّ
يــم َو ُم َخل ِِّص َنــا يَ ُســو َع
الْ ُم َبــا َركَ َوظُ ُهــو َر َم ْجــ ِد اللــ ِه الْ َع ِظ ِ
الْ َم ِســيحِ» (تيطــس .)13-11 :2
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البداية

كَتَ َب بولس* هذه الرسالة يف
الوقت نفسه الذي كتب فيه
الرسالة إىل أهل كولويس*.
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بولس*
فليمون*
أُنسيمس*
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رسالة فليمون هي سفر صغر (فليمون )25-1
إقرأ الرسالة بالكامل.

النهاية

أخر بولس فليمون عن رغبته
يف أن يزوره قريبًا.

الفصل الثاني والستون
قص ُة رسالة بولس الرسول إلى فليمون
ّ

ـب بولــس هــذه الرســالة إىل رجــل يُد َعــى «فليمــون» يعيــش يف مــكان
كَتَـ َ
أحــب شــعب
رجــال صال ًحــا جــ ًّدا ،فقــد
يُســ ّمى «كولــويس» ،وكان فليمــون ً
ّ
اللــه وشــارك مبــا عنــده للنــاس املحتاجــني (فليمــون  .)5وقــد جعلــت حياتــه
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الرسول
رسائل صولس ّ

الصالحــة بولــس يشــعر بالســعادة عنــد يتذكّــره ،لكــن بولــس كتــب هــذه
الرســالة للحديــث عــن عبــد إســمه «أنســيمس» ،وكان يعمــل يف مــا ســبق
عنــد فليمــون لكــن أنســيمس هــرب ،ثـ ّم التقــى بولس عندمــا كان يف الســجن.
وقــد آمــن* أُنســيمس عندمــا ســمع الرســالة عــن يســوع* وأصبــح مســيح ًّيا*
لكنــه كان ال ي ـزال عب ـ ًدا هاربًــا مــن ســيده.
لذلــك كتــب بولــس هــذه الرســالة ،وطلــب مــن ســيد العبــد الســامح لــه
بالعــودة ،لكــن بولــس مل ي ُكــن يريــد لفليمــون أن يعاقــب أنســيمس ،بــل أراد
منــه أن يُر ِّحــب بهــذا الرجــل كــام لــو كان أخــاه حتــى إن بولــس وعــد بدفــع
الديــن املســت َح ّق عــى أُنســيمس لــه (فليمــون .)17
كان بولــس لطي ًفــا يف تعاملــه مــع ســيد العبــد ،واآلن يطلــب ِمــن ســيد
العبــد أن يكــون لطي ًفــا مــع العبــد .تُســاعدنا هــذه الرســالة حتــى نفهــم كيــف
الســار النــاس ،فقــد أع ـ ّد اللــه طري ًقــا يكــن ِمــن خاللــه
تغـ ّـر رســالة الخــر ّ
للبعيديــن عنــه أن يكونــوا قريبــني منــه ،واآلن يكــن للبعيديــن عــن بعضهــم
البعــض أن يصــروا أقربــاء أيضً ــا ،ويجــب أن يحرتم األســياد املســيح ّيون خدمهم
كال ِمــن الخــدم والســادة إخــوة
وأن يحــرتم الخـ ّدام املســيح ّيون أســيادهم أل ّن ًّ
يف الـ ّرب*.
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ِ
الراصص
القسُ ّ
العامة
الرسائل
َّ
َّ

هــذا جــز ٌء آخــر ِمــن «ال َّرســائل*» يف العهــد الجديــد والرســائل هنــا تعنــي
ــب قــادة الكنيســة* الجديــدة هــذه ال َّرســائل ،فقــد كتــب
«خطابــات» .كَتَ َ
بطــرس* ويعقــوب* ويوحنــا* معظــم ال َّرســائل العا ّمــة ،وتُخــر هــذه ال َّرســائل
القـ َّراء كيــف ينبغــي أن يســلكوا يف حياتهــم بصفتهــم شــعب اللــه وتُذكّرهــم
بــأ ّن اللــه ســيفي بوعــوده.
العامة
الرسائل
َّ
َّ
الرسالة 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

239

الرسالة إلى العربانياي
ِّ
العهد الجديد

العامة
الرسائل
َّ
َّ

البداية

السفر بكلمة عن يسوع*
يبدأ ّ
الذي تكلَّم الله ِمن خالله.

السفر
ّ
أهم شخصيات ّ

يسوع*
هارون*
َمل ِْيك صادق*

موىس*

همة
الم َّ
األحداث ُ

كيف تكلَّم الله (عرانيني )4-1 :1
يسوع هو رئيس الكهنة* العظيم (عرانيني )16-14 :4
يسوع هو الذّبيحة* الكاملة (عرانيني )18-8 :10
كيف يبدو اإليان*؟ (عرانيني )40-1 :11
ناظرون إىل يسوع (عرانيني )2-1 :12
النهاية

السفر بركة* وصالة.
ينتهي ِّ

والستون
الفصل ال ّثالث
ّ
قص ُة رسالة إلى العرباني�ي
ّ

ـب بولــس*
هــذا ّ
الســفر هــو أ ّول رســالة مــن «ال َّرســائل العامــة» ،فقــد كَتَـ َ
كل ال َّرســائل بدايـ ًة مــن ال ّرســالة إىل أهــل روميــة إىل ال ّرســالة إىل فليمــون ،ثـ َّم
كتــب خمســة رجــال آخريــن ال َّرســائل الثامنيــة األخــرة ،لكننــا ال نعــرف عــى
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العامة
الرسائل
َّ
َّ

ـب ال ّرســالة إىل العرانيــني ،لكننــا نعــرف أ ّن الكاتــب كان
وجــه التحديــد َمــن كَتَـ َ
ـب يســوع
يعــرف أشــياء كثــرة عــن النصــوص امل ُق َّدســة* ونعلــم أنّــه كان يحـ ّ
أل ّن ال ّرســالة إىل العرانيــني تــدور حــول يســوع ،وتُخرنــا بأشــياء كثــرة عنــه
لك ّنهــا تذكُــر شــيئًا واحـ ًدا يف غايــة األهم ّيــة يتل َّخــص يف أ ّن يســوع هــو األفضــل.
تقتبــس ال ّرســالة إىل العرانيــني العديــد ِمــن القصــص ِمــن األســفار التــي
وكل القصــص تــروي لنــا املزيــد عــن يســوع ،وت ُخرنــا ال ّرســالة
كتبهــا مــوىسّ ،
إىل العرانيــني أ ّن يســوع جــاء بوعــد جديــد وبعهــد* جديــد ِمــن اللــه ،ويســوع
الســالم* بــني النــاس واللــه ألنَّــه
هــو ابــن اللــه* األزيل* الــذي جــاء ُ
لصنــع ّ
الشــخص الوحيــد الــذي بإمكانــه فعــل ذلــك.
تذكــر ال ّرســالة إىل العرانيــني الكثــر ِمــن القصــص املأخــوذة مــن العهــد
القديــم* .إذا مل نكُــن نعــرف تلــك القصــص لــن نقــدر أن نعــرف كــم كان
يســوع عظيـ ًـام ،وهــذه القصــص ت ُبـ ِّـني لنــا أشــياء كثــرة عــن اللــه وعـ ّـام جــاء
بــه يســوع.
تُخرنــا ال ّرســالة إىل العرانيــني أن يســوع كان أفضــل ِمــن مــوىس وأفضــل
ِمــن األنبيــاء* ،وأفضــل ِمــن الكهنــة يف العهــد القديــم ،وقطــع وع ـ ًدا أفضــل
وس ـ ُيعطي شــعبه راحــة أفضــل.
جــاء يســوع حتــى يتكلَّــم بــكالم اللــه لكنــه كان أفضــل ِمــن جميــع األنبياء
الذيــن أتــوا قبلــه ألنّــه رســم جوهــر اللــه ،ومل ي ُكــن يتكلَّــم نيابــة عــن اللــه
فحســب بــل كان هــو اللــه نفســه الــذي يتكلَّــم.
مل ي ُكــن يســوع مــالكًا* بــل كان مختل ًفــا عــن املالئكــة وأفضــل منهــم ألنّــه
ابــن اللــه الــذي خلــق كل يشء ووضــع اللــه كل يشء تحــت ســلطانه.
ــني أت َ َيــا بالنــاس إىل أرض جديــدة،
كان مــوىس ويشــوع قائ َديْــن عظي َم ْ
ووجــد شــعب اللــه الراحــة هنــاك لكــن يســوع كان قائـ ًدا أفضــل مــن مــوىس
ويشــوع وقــاد شــعب اللــه إىل راحــة أفضــل.
جــاء يســوع ليكــون كاه ًنــا لك ّنــه مل ي ُكــن مثــل الكهنــة الذيــن ِمــن نســل
هــارون ،فقــد اختــار اللــه يســوع ،ابــن اللــه نفســه ،حتــى يكــون رئيــس
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الكهنــة العظيــم والكامــل الــذي يفهمنــا .يقــول عنــه كاتــب رســالة العرانيــني:
ـس كَ َه َن ـ ٍة ُم َج ـ َّر ٌب ِف
« َرئِيـ ُ
ـس كَ َه َن ـ ٍة َقــا ِد ٍر أَنْ يَ ـ ْر ِ َيث لِضَ َعفَاتِ َنــا ».وكذلــك « َرئِيـ ُ
ش ٍء ِم ْثلُ َنــاِ ،ب ـاَ خ َِط َّي ـ ٍة» (عبانيــن .)15 :4
ك ُِّل َ ْ
رصف يســوع بصفتــه كاه ًنــا كامـ ًـال حينــام مــات عــى الصليــب* وقـ َّدم
تـ ُّ
الذبيحــة* الكاملــة.
ْــل ُرؤ ََســا ِء الْكَ َه َنــ ِة
ــس لَــهُ اضْ ِطــ َرا ٌر ك َُّل يَــ ْو ٍم ِمث ُ
«الَّــ ِذي لَ ْي َ
ــم َعــ ْن َخطَا َيــا
ــح أَ َّو ًال َعــ ْن َخطَا َيــا نَف ِْســ ِه ثُ َّ
أَنْ ُي َقــدِّ َم َذ َبائِ َ
الشَّ ــ ْع ِب ،ألَنَّــهُ َف َع َ
ــل هــ َذا َمــ َّر ًة َوا ِحــدَ ًة ،إِ ْذ َقــدَّ َم نَف َْســهُ »
(عبانيــن .)27 :7
لــذا أصبــح لــدى الذيــن يُؤمنــون بيســوع رجــاء* عظيــم ألنّهــم شــعب
العهــد الجديــد وســيمنحهم اللــه أشــواق جديــدة وســيغفر* لهــم طرقهــم
حاســب لهــم خطاياهــم.
الريــرة* ،غــر
ٍ
الجــزء األخــر ِمــن ال ّرســالة إىل العرانيــني مــلء بالتعليــامت إىل أولئــك
الذيــن آمنــوا بالــرب يســوع ،ويُعلّمهــم أن يســلكوا يف حياتهــم بثق ـ ٍة ورجــا ٍء
وأن يح ّبــوا بعضهــم البعــض وأن يكونــوا مخلصــني إىل أرسهــم وأن يهت ّمــوا
بامل ُتألّمــني وأن ال يحزنــوا بالحــري عندمــا يتألّمــون ،فقــد حفــظ اللــه وعــوده
للشــعب يف أيــام العهــد القديــم وســيفي بوعــوده لهــم أيضً ــا ،ويكــن أن
يظهــروا إيانهــم باللــه مثلــام فعــل إبراهيــم* ومــوىس.
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رسالة يعقوب
ُ
العهد الجديد

العامة
الرسائل
َّ
َّ

البداية

رسالة يعقوب* ُمو َّجهة إىل
الذين قد يُعانون ويتألّمون
ِمن أجل يسوع* وتسعى إىل
تقديم املساعدة لهم حتى
يجدوا الفرح.

السفر
ّ
أهم شخصيات ّ

يعقوب*
أيوب*
إيليا*

همة
الم َّ
األحداث ُ

احسبوه كل فر ٍح حينام ُيتحن إيانكم (يعقوب )8-2 :1
الله يعطي عطايا صالحة (يعقوب )18-16 :1
اهت ّموا بالجميع (يعقوب )5-1 :2
احذروا ِمن لسانكم (يعقوب )5-1 :3
اصروا يف أملكم ومعاناتكم (يعقوب )11-7 :5
النهاية

بطلب ِمن
أنهى يعقوب رسالته
ٍ
املسيحيني أن يُساعدوا بعضهم
البعض عندما يضلّون الطريق.

الفصل الراصص والستون
قص ُة رسالة يعقوب
َّ

ت ُشــبه رســالة يعقــوب ال َّرســائل األخــرى وتختلــف عنهــا أيضً ــا ،فرســالة
يعقــوب ت ُشــبه يف بعــض النواحــي أســفار الحكمــة املوجــودة يف العهــد
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القديــم* ألنّهــا ممتلئــة بأقــوال حكيمــة ت ُشــبه إىل حــد كبــر ِســفر األمثــال
أو ِســفر الجامعــة.
كان يعقــوب قائــ ًدا يف الكنيســة* األوىل ،وكان أيضً ــا أحــد إخــوة يســوع
وأراد ِمــن النــاس أن يتّبعــوا يســوع وأن يســلكوا بشــكل ج ّيــد يف أثنــاء ات ّباعــه،
لذلــك كتــب يعقــوب عــن أشــياء كثــرة مختلفــة لكنــه تحــ َّدث أكــر عــن
شــيئني هــام :األمل واملعانــاة (يعقــوب  ،)18-2 :1وإطاعــة النصــوص امل ُق َّدســة*
(يعقــوب  .)27-19 :1تنتهــي ال ّرســالة إىل العرانيــني بهذيــن ال ّدرســني ،وقــد
كتــب يعقــوب رســالته بالكامــل عــن هذيــن الدرســني.
َذكَـ َر يعقــوب أشــياء كثــرة حــول كيــف تصــر حكيـ ًـام وهــو أن تطلــب ِمن
اللــه أن يجعلــك حكيـ ًـام ،فاللــه يُعطــي الحكمــة ويســاعد النــاس عــى معرفــة
كيــف يجتــازون اختبــار األمل واملعانــاة ،فالتجــارب تجعلنــا أقــوى (يعقــوب :1
4؛ راجــع عرانيــني  )6-5 :12عندمــا نثــق* يف اللــه ويف أنــه س ُيســاعدنا وســنجد
ـاب.
أن اللــه يقـ ّوي إياننــا عندمــا نثــق فيــه دون ارتيـ ٍ
قــد يتألّــم شــعب اللــه وقــد يدخلــون يف تجــارب ومشــاكل ،لكــن اللــه
يســتخدم هــذه التجــارب ويق ـ ّوي النــاس ِمــن خاللهــا ،فقــد اســتخدم اللــه
التجــارب كأداة تــزرع الحكمــة يف النــاس ،لكــن حكمــة اللــه ليســت مثــل
حكمــة البــر أل ّن حكمــة اللــه ال تقــود النــاس للكريــاء بــل تعطــي ســال ًما*.
عندمــا أعطانــا اللــه الحكمــة ،علَّمتنــا هــذه الحكمــة كيــف نعيــش
وســاعدتنا عــى اإلتضــاع ،وأظهــرت لنــا أنــه علينــا أن ال نهت ـ ّم باألغنيــاء أكــر
ِمــن اهتاممنــا بالفقـراء ،وهكــذا أراد يعقــوب أن يتذكّــر النــاس كلامت يســوع:
«تُ ِح ُّب َقرِي َبكَ كَ َنف ِْسكَ » (يعقوب .)8 :2
ســاعدت حكمــة اللــه النــاس أيضً ــا عــى القيــام بالعمــل الصالــح ،فقــد
اســتمعوا إىل كلــامت اللــه ومل ينســوا مــا قالــه اللــه ،وأطاعــوا األمــور التــي
أخرهــم اللــه أن يفعلوهــا وخدمــوا اللــه واآلخريــن أيضً ــا ،فالشــخص الحكيــم
يقــول «نعــم» لكلــامت اللــه.
َذكَــر يعقــوب أيضً ــا أنّــه يجــب عــى النــاس أن يضبطــوا لســانهم .اللســان
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جــزء مــن الجســم يصعــب التحكّــم فيــه لكــن اللــه يســاعد شــعبه عــى
ترويــض لســانهم وضبطــه ،فالحكــامء يســتخدمون كلــامت حكيمــة ،وينطقــون
بكلــامت تبــارك* اللــه ،وال يلعنــون النــاس وال يتشــاجرون وال يتجا َدلــون مــع
بعضهــم البعــض ،بــل يتلكــوا األشــياء التــي أراد اللــه منهــم أن تكــون معهــم.
ـب يعقــوب إىل النــاس الذيــن ســيتألّمون وســيعانون بســبب إيانهــم*
كَتَـ َ
بيســوع ،وكتــب هــذه ال ّرســالة ملنحهــم الرجــاء* ،وأخرهــم أن يتحلّــوا بالصــر،
فال ـ ّرب* قريــب .قــد ينجــح يف هــذه الحيــاة األغنيــاء املتكـ ّـرون األرشار لكــن
اللــه ســيدينهم عنــد مجيئــه وســيبارك شــعبه ،لذلــك أوصاهــم أن يتحلّــوا
بالصــر متا ًمــا مثلــام كان أيــوب صبــو ًرا وأن يُؤمنــوا باللــه وأن يصلّــوا متا ًمــا كــام
فعــل إيليــا.
يُســاعد الحكــامء بعضهــم البعــض للعثــور عــى الطريــق الصحيــح ،وعندما
يضـ ّـل النــاس الطريــق يُعيدونهــم الحكــامء إىل الطريــق الصحيــح مـ َّرة أخرى.
إذا كنــت تريــد أن تعيــش حيــاة جيّــدة تتّســم بالحكمــة ســتجد يف رســالة
يعقــوب الكلــامت التــي ت ُســاعدك عــى ذلــك.
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البداية

كَتَ َب بطرس* هذه ال ِّرسالة إىل
ٍ
أناس عاشوا بعي ًدا عن مدينة
أورشليم* ،فقد كتب هذه ال ّرسالة
بعد صعود يسوع* إىل السامء*
بنحو عرين إىل ثالثني عا ًما.

السفر
ّ
أهم شخصيات ّ

بطرس*
مرقس*
سيال*

همة
الم َّ
األحداث ُ

الحي ( 1بطرس )6-2 :1
الله الرجاء* ّ
الناس حجارة ح ّية وشعب مختار ( 1بطرس )10-1 :2
ثابروا يف أثناء أملكم ومعاناتكم ( 1بطرس )25 :2
أح ّبوا بعض كأخوة ( 1بطرس )16-8 :3
امل ُتواضعون يُعطيهم نعمة ( 1بطرس )11-5 :5
النهاية

أخرهم بطرس أن يقيموا يف
نعمة* الله وأن يعرفوا سالم*
الله.
الفصل الخامس والستون
قص ُة رسالة بطرس الرسول األولى
ّ

بطــرس هــو كاتــب هــذه الرســالة ،وهــو أحــد الرجــال الذيــن اختارهــم
يســوع وأصبــح قائــ ًدا لكنيســة* أورشــليم ،وكتــب هــذه ال ّرســالة ملســاعدة
املســيحيّني* الذيــن كانــوا يُواجهــون ضي ًقــا ومشــاكل ،فقــد كان الكثــر ِمــن
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ـيحيني الجــدد وال يريــدون ِمــن أحــد أن يتّبــع
النــاس ال يُحبّــون هــؤالء املسـ ّ
يســوع ،وبالتــايل سـ َّبب أولئــك النــاس املتاعــب لهــؤالء املؤمنــني ،لذلــك غــادر
العديــد مــن املســيحيني منازلهــم وانتقلــوا إىل أماكــن أخــرى ،وكانــوا يشــعرون
كأنّهــم غربــاء يف أرض غريبــة ،وكانــوا متغ ّربــني عــن وطنهــم واســتم ّر النــاس
ـب بطــرس هــذه ال ّرســالة لتشــجيعهم.
يف معاملتهــم معاملــة قاســية ،لــذا كَتَـ َ
أراد بطــرس منهــم تذكُّــر أ ّن اللــه اختارهــم ليكونــوا شــعبه ،وســيأيت يســوع
ثانيـ ًة إىل األرض حتــى يقيــم ملكوتــه* .ورمبــا يعانــون اآلن لفــرتة قصــرة لكنهم
لــن يعانــوا مــرة أخــرى عنــد مجــيء يســوع ثاني ـ ًة ،ولعــل هــذا هــو الســبب
الــذي يجعــل لديهــم رجــاء ،حتــى إ ّن األنبيــاء* يف العهــد القديــم* تكلَّمــوا عــن
هــذا الرجــاء ،لذلــك ُيكــن أن يثــق املســيح ّيون* يف عنايــة اللــه بهــم ،فقــد
رصا ِمــن القــر.
أرســل اللــه يســوع ل ُيخلّصهــم وأقامــه ِمــن املــوت وأخرجــه منتـ ً
واللــه الــذي يتمتّــع بقــوة عظيمــة قــد فعــل كل هــذا ِمــن أجلهــم ،وال يشء
ُيكــن أن يجعلــه يكــر وعــده.
واآلن يجــب أن يعيشــوا بطريقــة ت ُــريض اللــه ويكونــوا شــع ًبا ُمق َّد ًســا*
لــه ويتوقَّفــوا عــن فعــل الــرور* ويتج ّنبــوا الكــذب ويتوقّفــوا عــن اشــتهاء
مــا يتلكــه اآلخــرون وال يتكلّمــون ضــد بعضهــم البعــض ،بــل ينبغــي عليهــم
اشــتهاء اإلســتامع إىل كلــامت اللــه وطاعتهــا.
إذا فعلــوا ذلــك ،ســرى النــاس كيــف يعيشــون ،وعندمــا يــرى النــاس كيــف
يعيشــون ســرغبون يف معرفــة الســبب ،وعندمــا يســألهم النــاس عــن ذلــك يجب
أن يكونــوا ُمســتع ّدين للمجاوبــة ،وحينئـ ٍـذ ُيكنهــم الكـرازة لهــم عــن يســوع.
ـدال
عندمــا يتألّمــون عليهــم تذكُّــر أن يســوع تألَّــم أيضً ــا وحمــل العقــاب بـ ً
ـرور التــي فعلوهــا ،لهــذا الســبب جعلهم شــعبه ،فعندمــا تألَّم
عنهــم عــى الـ ّ
يســوع صــاح فيــه الكثــرون قائلــني لــه كلــامت كلهــا غضــب ،لكــن يســوع مل
ِ
رشا بــل وثــق يف اللــه عاملًــا
يصــح فيهــم مقابــل ذلــك ومل يــد ُع اللــه أن يُصيبهــم ًّ
أنّــه يقــي* بعــد ٍل دامئًــا ،وهــذه هــي الطريقــة التــي يجــب أن يســلكوا بهــا
عندمــا يعانــون أيضً ــا.
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مل يُرِدهــم بطــرس أن ينســوا َمــن ُهــم ألنّهــم كهنــة* ( 1بطــرس  )5 :2وملوك
عنــد اللــه ويش ـكّلون م ًعــا مســكن اللــه ،كــام أنّهــم أ ّمــة اللــه امل ُق َّدســة ،فقــد
كانــوا ُهــم الشــعب الــذي وثــق يف كلمــة اللــه ،وقــد أعطتهــم كلمــة اللــه حيــاة
جديــدة .كانــت كلمــة اللــه صحيحــة وباقيــة اآلن وإىل األبــد ( 1بطــرس .)23 :1
لذلــك عليهــم أن يتّبعــوا منــط الحيــاة التــي عاشــها يســوع وأن يحبّــوا
بعضهــم البعــض وأن يُظهــروا اإلح ـرتام ألزواجه ـ ّن أو زوجاتهــم وأن يظهــروا
اإلح ـرتام الالئــق للجميــع وأن يح ّبــوا شــعب اللــه وأن يكــون لديهــم اح ـرتام
للــه وأن يكرمــوا امللــك ،فقــد أراد بطــرس منهــم أن يعيشــوا حيــاة صالحــة،
وعندمــا يفعلــون ذلــك ســرغب النــاس الذيــن ال يعرفــون يســوع يف معرفتــه.
كان عــى قــادة الكنيســة رعايــة النــاس الذيــن كانــوا يف الكنيســة وأن يكونــوا
قــدو ًة لهــم ،وكان عــى الشــباب احــرتام الشــيوخ واإلصغــاء لهــم والتعلّــم
منهــم ،وقــد أراد اللــه أن يكــون الجميــع ُمتواضعــني وضابطــني ألنفســهم وأن
يثقــوا يف أ ّن اللــه ينحهــم القــدرة والقــوة ألنّــه القــادر عــى ذلــك.
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البداية

ش َّجع بطرس* الناس عى تذكُّر
وعود الله.

السفر
ّ
أهم شخصيات ّ

بطرس*

همة
الم َّ
األحداث ُ

أضيفوا إىل إيانكم* ( 2بطرس )9-5 :1
تكلَّم أناس الله القديسون َم ُسوقني ِمن ال ّروح القُدس ( 2بطرس )21-19 :1
احرتسوا ِمن امل ُعلِّمني الكذبة ( 2بطرس )12-1 :2
يوم ال ّرب* قريب ( 2بطرس )10-3 :3
احرتسوا ( 2بطرس )18-17 :3
النهاية

تنتهي ال ّرسالة بتحذي ٍر بأ ْن ال
ننخدع ِمن ِقبل امل ُعلّمني الكذبة،
بل أن ننمو يف معرفة الله أكر.
والستون
السادس
م
الفصل َّ
الرسول ال َّثانية
قص ُة رسالة بطرس َّ
ّ

كان بطــرس قائـ ًدا يف الكنيســة* األوىل وأحــد الرجــال الذيــن طلــب منهــم
يســوع أن يتبعــوه ،وقــى ثــالث ســنوات يســتمع إىل مــا كان يســوع يقولــه،
وكان هــو ال َّرجــل الــذي تكلَّــم بــكالم اللــه إىل النــاس بعــد بَــدء الكنيســة
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مبــارشة ،لكــن بعــض الرجــال دخلــوا إىل الكنيســة وبــدؤوا يُعلّمــون الكثــر
ِمــن األمــور الخاطئــة ،ومل يعجــب بطــرس بهــذا األمــر ألنّــه مل ي ُكــن يريــد أن
يســتمع النــاس إىل هــؤالء الرجــال ،لهــذا الســبب كتــب بطــرس هــذه الرســالة.
أراد بطــرس ِمــن املســيح ّيني الجــدد أن ينمــوا ،وهــو األمــر الــذي يتطلّــب
منهــم معرفــة املزيــد عــن يســوع ومعرفتــه شــخصيًّا ،لكــن هــذا يُعـ ّد ُمجـ ّرد
بدايــة أل ّن بطــرس أراد منهــم أن يُضيفــوا ذلــك إىل إيانهــم .ومــا عرفــوه عــن
غر ِمــن الطريقــة التــي يعيشــون بهــا ،وبالتــايل كان يُريدهــم أن
يســوع س ـ ُي ِّ
ينمــوا يف اإليــان واملعرفــة ،وهــذه املعرفــة ستُســاعدهم عى ضبط ســلوكياتهم
ويكــن للنــاس الذين تبعوا يســوع
والعيــش بالطريقــة التــي عــاش بهــا يســوعُ ،
فعــل هــذه األمــور الحســنة ،فاللــه ســاعدهم ومنحهــم القــدرة عــى التغلُّــب
عــى الــر* وفعــل الخــر.
عــرف بطــرس أ ّن بعــض امل ُعلِّمــني األرشار دخلــوا وســط الكنيســة وكانــوا
يُعلّمــون أمــو ًرا كاذبــة ويســلكون بصــورة خاطئــة ،فحـذَّر بطــرس النــاس ِمــن
اإلصغــاء إليهــم وأوصاهــم أن ال يســلكوا يف حياتهــم مثــل هؤالء ال ّرجــال األرشار
الذيــن كانــوا يســلكون بأناني ـ ٍة وبجش ـعٍ ،تابعــني شــهواتهم الخاصــة وليــس
حســب طــرق يســوع .يجــب عــى النــاس عــدم اإلصغــاء إىل مــا كان هــؤالء
الرجــال يقولونــه ،فاللــه سـيُعاقب هــؤالء النــاس وأولئــك الذيــن اســتمعوا إىل
ـدال مــن ذلــك ،ينبغــي أن يســتمعوا إىل كالم
كالمهــم وســلكوا يف مســالكهم .وبـ ً
الرســل* .عــرف بطــرس يســوع شــخص ًّيا ،ورأى مجــده* عندمــا كان معــه عــى
الجبــل وســمع صــوت اللــه.
يجــب أن يســتمع النــاس إىل كالم أنبيــاء* العهــد القديــم أل َّن هــؤالء
قصصــا عــن
الرجــال يتكلَّمــون بــكالم يُعطيــه اللــه لهــم ،ومل يبتــدع األنبيــاء ً
اللــه بــل كانــوا « َم ُســو ِق َني ِمــ َن الــ ُّرو ِح الْقُــ ُد ِس» ( 2بطــرس  .)21-20 :1مل
يعــرف امل ُعلِّمــون الكذبــة يســوع ومل يتكلَّمــوا بالحــق الــذي ِمــن اللــه ،فقــد
أربــك امل ُعلّمــون الكذبــة الكثريــن ِمــن النــاس ،وقالــوا لهــم إ ّن املجــيء الثــاين
الســامء* طــال انتظــاره ،لذلــك لــن يجــيء يســوع ثانيــة عــى
ليســوع مــن ّ
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الرسائل
َّ
َّ

اإلطــالق ،لكــن بطــرس أخرهــم أن يســوع ســيأيت ثاني ـ ًة وس ـيُدين* امل ُعلِّمــني
الكذبــة .رمبــا مل ِ
يــأت اللــه رسي ًعــا حســب توقيتاتنــا لك ّنــه ســيفي بوعــده
ويــأيت ثانيـ ًة .أ َّجــل يســوع مجيئــه الثــاين ألنَّــه طويــل األنــاة ويريــد أن يُعطــي
الجميــع وقتًــا للتوبــة* وال ّرجــوع إليــه ،لكــن يف يــوم مــن األيــام ســيأيت يــوم
الــرب ،وعندمــا يجــيء ذلــك اليــوم سـيُد ِّمر اللــه العــامل القديــم ( 2بطــرس :1
كل األشــياء الريــرة مــن العــامل وبعــد ذلــك ســيخلق ســام ًء
 )21-20وســيزيل ّ
جديــد ًة وأرضً ــا جديــدة.
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رسالة يوحنا الرسول األولى
ُ
العهد الجديد

العامة
الرسائل
َّ
َّ

البداية

طالَب يوحنا* الناس أن
يتذكَّروا يسوع* ألنّه القادر أن
ينحهم الفرح.

السفر
ّ
أهم شخصيات ّ

يوحنا*
يسوع*

همة
الم َّ
األحداث ُ

اسلكوا يف النور ( 1يوحنا )7-5 :1
ال تح ّبوا العامل ( 1يوحنا )17-15 :2
عيشوا بصفتكم أوالدا لله ( 1يوحنا )3 :3-28 :2
أح ّبوا بعضكم بعضً ا ( 1يوحنا )18-13 :3
الله محبَّة ( 1يوحنا )21-16 :4
النهاية

ذكَّر يوحنا الناس بأن يبتعدوا
عن األوثان*.

والستون
الساصص
ّ
الفصل ّ
قص ُة رسالة يوحنا الرسول األولى
ّ

كان يوحنــا رســوالً * تبــع يســوع عندمــا كان يعيــش عــى األرض ورآه بــأُ ّم
ـب يوحنــا
عينيــه (راجــع يوحنــا  )14-1 :1وســمعه يتكلّــم وملــس جســده ،لذلــك كَتَـ َ
هــذه ال ّرســالة ليشــهد عنــه ،فقــد أراد أن يعــرف النــاس يســوع معرفــة شــخصية.
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َّ
َّ

ـب يوحنــا هــذه ال ّرســالة ليُخــر النــاس أ ّن يســوع هــو ابــن اللــه ،فقــد
كَتَـ َ
كان «الكلمــة» التــي أرســلها اللــه ليمنحنــا الحيــاة ،وهكــذا مــات يســوع ليدفع
مثــن خطايانــا* ( 1يوحنــا  )2 :2حتــى نكــون جــز ًءا ِمــن بيــت اللــه ،وســيغفر
اللــه خطايــا النــاس بســبب مــا فعلــه يســوع ،لــذا عــى ال ّنــاس أن ال يُخطئــوا
بعــد إيانهــم* بيســوع ،لكــن حتــى إذا فعلــوا ذلــك ســيغفر اللــه لهــم:
«إِنِ ا ْع َ َت ْف َنــا ِب َخطَايَانَــا َف ُه ـ َو أَ ِم ـ ٌن َو َعــا ِد ٌلَ ،ح َّتــى يَ ْغ ِف ـ َر لَ َنــا
ــم» ( 1يوحنــا .)9 :1
َخطَا َيانَــا َو ُيطَ ِّه َرنَــا ِمــ ْن ك ُِّل إِثْ ٍ
اآلن يســتطيع الجميــع أن يســلك مــع اللــه متا ًمــا مثلــام يفعــل الذيــن
يســلكون يف النــور .عندمــا اســتمع النــاس إىل مــا قالــه يســوع وفعلــوا مــا كان
يفعلــه ســاروا مــع اللــه ،وعندمــا يقــول النــاس إنهــم يتَّبعــون يســوع لك ّنهــم ال
يفعلــون مــا كان يســوع يفعلــه فإنّهــم يكذبــون ( 1يوحنــا .)2 :2
كانــت طريقــة الســلوك مــع يســوع هــي طاعــة وصايــاه ،وأوىص يســوع
النــاس أن يحبّــوا بعضهــم البعــض (الويــني 18 :19؛ تثنيــة  .)6 :30ومل تكُــن
هــذه وصيــة جديــدة بــل هــذا مــا كان النامــوس يقولــه طــوال الوقــت (1
ســنحب بعضنــا البعــض أيضً ــا (1
ُحــب اللــه
ّ
يوحنــا  .)7 :2لذلــك ،إذا ك ّنــا ن ّ
ـب اآلخريــن لــن
ـب يســوع لكننــا ال نحـ ّ
يوحنــا  ،)11-9 :2وإذا قلنــا إننــا نحـ ّ
نقــول الحـ ّـق.
أخــر يوحنــا النــاس أ ّن يســوع هــو املســيح* الــذي وعــد اللــه بإرســاله
لخــالص شــعبه ،وإذا مل يُؤمــن أحــد بهــذا لــن يعــرف اللــه وسـ ُيصبح عــد ًّوا للــه
اآلب واإلبــن .أراد يوحنــا أن يعــرف الجميــع هــذا.
أنــاس يريــدون
لكــن مل يتفــق الجميــع مــع يوحنــا .كان يف الكنيســة* ٌ
قيــادة النــاس إىل الطريــق الخطــأ ألنهــم مل يُؤمنــوا أن يســوع هــو ابــن اللــه*
ومل يح ّبــوا إخوتهــم وأخواتهــم ومل يعيشــوا حيــاة صالحــة ،لــذا ح ـذَّر يوحنــا
املســيح ّيني ِمــن اإلصغــاء إليهــم أو الســلوك بالطريقــة التــي كانــوا يعيشــون
بهــا ،وهــؤالء النــاس مل ينتمــوا إىل اللــه بــل كانــوا ينتمــون إىل إبليــس* (1
يوحنــا .)8-7 :3
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كيــف ُيكــن للنــاس معرفــة شــعب اللــه الحقيقــي؟ يســتمع شــعب اللــه
الحقيقــي إىل الكلمــة امل ُق ّدســة وإىل روح اللــه* ،ويُخــرون النــاس بالحـ ّـق عــن
يســوع ويســتمتعون بالركــة مــع اللــه ومــع بعضهــم البعــض ،ولديهــم رجــاء*
ألنّهــم يتذكَّــرون أ ّن يســوع ٍ
آت ثانيـ ًة.
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ر ِسال ا يوحنا الرسول الثانية والثالثة
العهد الجديد

العامة
الرسائل
َّ
َّ

البداية

هاتان ال ّرسالتان ُهام ِمن آخر
ال َّرسائل املكتوبة يف العهد
الجديد* وتبدآن بركات*.

فر ْي�ن
أهم
َّ
ّ
شخصيات ّ
الس َ

يوحنا*
غايس*

همة
الم َّ
األحداث ُ

رسالتا يوحنا ال ّرسول األوىل والثانية ُهام ِسفران صغران ،استمت ْع
بقراءة كل جز ٍء منهام.

النهاية

السف َريْن ينتهي بتوجيه
كِال ّ
التح ّيات.

والستون
الفصل الثامن
ّ
قص ُة ِ
الرسال َت ْي الثانية والثالثة للرسول يوحنا
َّ
فري ِّ
س َ

رســالتَا يوحنــا الرســول الثانيــة والثالثــة قصرتــان ج ـ ًّدا لك ّنهــام يف غايــة
األهم َّيــة .يُسـ ِّمي كاتــب الرســالتَ ْني نفســه «الشــيخ*» ،ويعتقــد معظــم النــاس
بــأ ّن يوحنــا هــو كاتــب هاتــني ال ّرســالتني فقــد اســتخدم العديــد ِمــن الكلــامت
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نفســها املوجــودة يف إنجيــل يوحنــا ورســالة يوحنــا الرســول األوىل .وتتح ـ َّدث
هاتــان ال ِّرســالتان عــن العديــد ِمــن األشــياء نفســها التــي يتحـ َّدث عنهــا يوحنا.
ـاس أن يح ّبــوا اللــه واآلخريــن وأنــه يجــب أن يطيــع النــاس
تحــثّ ال ّرســال ُة النـ َ
وصايــا اللــه ويجــب عــى النــاس الســلوك يف طريــق الحــق.
أحــب
ــب يوحنــا هاتــني ال ّرســالتَ ْني بطريقــة شــخصية للغايــة ،فقــد
ّ
كَتَ َ
ـب إليهــم وأرادهــم أن يفرحــوا وأن يحصلــوا عــى النعمــة*
النــاس الذيــن كَتَـ َ
والرحمــة* والســالم* ألنَّــه ال يريــد منهــم أن ينخدعــوا يف امل ُعلِّمــني الكذبــة،
لــذا حذَّرهــم يوحنــا أن يحرتســوا ِمــن هــؤالء النــاس الذيــن يُحاولــون خداعهــم
ويقولــون إن يســوع مل يـ ِ
ـأت يف الجســد ،وأكــد لهــم أ َّن مثــل هــؤالء أعــداء
ليســوع وطالبهــم أن ال ينخدعــوا منهــم.
ـر َبـ ْـل بِالْ َخـ ْـرِ ،ألَنَّ َمـ ْن َي ْص َنـ ُـع
«أَ ُّي َهــا الْ َحبِيـ ُ
ـب ،الَ تَ َت َم َّثـ ْـل بِالـ َّ ِّ
ـر اللــهَ »
ـم ُي ْبـ ِ ِ
ـرَ ،فلَـ ْ
الْ َخـ ْ َ
ـر ُه ـ َو ِم ـ َن الل ـ ِهَ ،و َم ـ ْن َي ْص َنـ ُـع الـ َّ َّ
( 3يوحنــا )11
كان البعــض يف الكنيســة قــدوة حســنة يجــب ات ّباعهــم ( 3يوحنــا 6؛ :3
12؛ راجــع  1يوحنــا 7 :2؛  2يوحنــا  ،)5وعــى النقيــض كان يف الكنيســة بعــض
النــامذج الســيئة ( 3يوحنــا  ،)9وأراد يوحنــا منهــم أن يكونــوا حريصــني عــى
معرفــة الفــرق وأن يُر ّحبــوا بالنــاس الذيــن يقولــون الحـ ّـق عــن يســوع وأن ال
يســتمعوا إىل النــاس الذيــن يُخالفــون ذلــك.
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العامة
الرسائل
َّ
َّ

البداية

تبدأ رسالة يهوذا بركة* .كان
يهوذا أخو يعقوب* الذي كان
أخو يسوع*.

السفر
أهم
شخصيات ِّ
َّ
ّ

يهوذا*

همة
الم َّ
األحداث ُ

كل كلمة ِ
بحرص.
رسالة يهوذا ُمه َّمة ،اقرأ ّ

النهاية

تنتهي ال ِّرسالة بكلامت تسبيح*
لله.

الفصل التاسص والستون
قص ُة رسالة يهوذا
ّ

عــى ال ّرغــم ِمــن أ ّن رســالة يهــوذا قصــرة فإنّــه ليــس ِمــن الســهل فهمهــا،
ـب يهــوذا أخــو يعقــوب وأخــو يســوع هــذه ال ّرســالة إىل أنـ ٍ
ـاس يعرفــون
وكَتَـ َ
أشــيا َء كثــرة عــن العهــد القديــم* ِمــن الكتــاب امل ُق ـ َّدس* ،كــام أنَّهــم كانــوا
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يعرفــون الكثــر ِمــن القصــص التــي رواهــا اليهــود* عــن تاريخهــم ،لذلــك إذا
الصعــب فَهــم رســالة يهــوذا هــذه.
كنــت ال تعــرف هــذه القصــص ف ِمــن ّ
ــب يهــوذا هــذه ال ّرســالة لتحذيــر النــاس ألنَّــه قــد دخــل امل ُعلِّمــون
كَتَ َ
الكذبــة إىل الكنيســة* ،وكان هــؤالء النــاس يقولــون أشــيا َء غــر صحيحـ ٍة لك ّنهم
كانــوا أذكيــاء ج ـ ًّدا ،وكانــوا قادريــن عــى خــداع الكثــر ِمــن النــاس بأشــيا َء
جديــدة وشــ ّيقة ،لكــن يهــوذا قــال إ ّن عــى النــاس عــدم اإلســتامع إليهــم
ألنّهــم كانــوا مثــل العديــد ِمــن امل ُعلِّمــني الكذبــة يف األزمنــة القديــة ،وكانــوا
يقولــون أمــو ًرا غــر صحيح ـ ٍة ،وفعلــوا أمــو ًرا مل تُـ ِ
ـرض اللــه ،ومل يســتمعوا إىل
تعاليــم التالميــذ قائلــني إ َّن كالمهــم لــه ســلطان لك ّنهــم مل يتّبعــوا كلمــة اللــه
التــي أعطاهــا لل ّرســل*.
قــال يهــوذا العديــد ِمــن األشــياء الصعبــة ضــد هــؤالء امل ُعلِّمــني (يهــوذا ،)4
مؤكّـ ًدا أنّهــم خطــرون ألنهــم أنكــروا أ ّن يســوع هــو الــرب* (يهــوذا 5؛ راجــع
عــدد 11 :14؛  ،)12 :20وكانــوا يخدعــون النــاس ويقودونهــم إىل الســلوك يف
الطريــق الخطــأ ،وهــؤالء ال ّرجــال رفضــوا أي ســلط ٍة باســتثناء ُســلطتهم ،وكانــوا
يســلكون بالســوء يف حياتهــم ،فقــد كانــوا مثــل قايــني* الــذي مل يســتمع إىل
تحذيــر اللــه لــه (يهــوذا  ،)17 ،11وكانــوا ال يخدمــون اللــه ســوى لربــح املــال،
واللــه س ـيُعاقب هــؤالء الرجــال مثلــام عاقــب إرسائيــل* (تكويــن )12-6 :4
واملالئكــة* (يهــوذا  )6الذيــن تركــوا مســكنهم.
أراد يهــوذا أن يكــون شــعب اللــه قويًّا وأن ينمــوا يف إيانهم* وأن يســتم ّروا
يف مح ّبــة اللــه وأن يســرتيحوا عــى رجــاء مجيء يســوع ثاني ًة.
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وي
فر الن
ّ
الس ُ
ّ

قصــة رجــل يُد َعــى «يوحنا»*
يتحـ َّدث هــذا الســفر عــن املســتقبل ويــروي ّ
رأى ُحلـ ًـام أو رؤيــا* ِمــن اللــه ،وقــد أظهــر اللــه لــه أمــو ًرا كثــرة غريبــة ،ويروي
الســفر عــن الوقــت الــذي ســيعود فيــه يســوع* إىل األرض ،ويُوضّ ــح لنــا أ ّن
يســوع ســينترص عــى الــر* ،ويتحـ َّدث عــن ســام ٍء* جديــدة ٍ
وأرض جديــدة.
النبوي
السفر
ِّ
ّ
ُرؤيا يوحنا الالهوتي
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النبوي
فر
ّ
الس ُ
ّ

البداية

السفر بيوحنا* وهو
يبدأ ّ
يُخرنا عن رؤياه*

السفر
ّ
أهم شخصيات ّ

يسوع*

يوحنا*
الوحش*
النبي* الكذَّاب

همة
الم َّ
األحداث ُ

رأى يوحنا يف رؤياه شبه ابن إنسان (رؤيا )18-9 :1
السفر (رؤيا )5
الخروف* يفتح ّ
السابع (رؤيا )19-15 :11
املالك* يب ّوق بالبوق ّ
الله هو َملِك امللوك (رؤيا )19
الله يخلق سام ًء جديد ًة وأرضً ا جديد ًة (رؤيا )21
النهاية

السفر ٍ
بوعد وبصالة.
ينتهي ّ

الفصل الس عون
قص ُة رؤيا يوحنا الالهوتي
ّ

آخــر ِســفر يف الكتــاب امل ُقـ َّدس* هــو رؤيــا* يوحنــا الالهــويت ،وكتــب يوحنا
ـب يوحنــا ِســفره هــذا لــروي
هــذا ّ
الســفر بعــد أن أعطــاه اللــه رؤيــا ،لذلــك كَتَـ َ
لنــا مــا رآه ،فقــد أظهــر اللــه إىل يوحنــا أشــياء مل تح ـ ُدث بعــد ،لكــن هــذه
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ّ
الس ُ
ّ

األشــياء ســتح ُدث يف املســتقبل .والعديــد ِمــن قصــص هــذا الســفر تــدور حــول
األيــام األخــرة التــي تســبق مجــيء يســوع ثاني ـ ًة إىل األرض ،لــذا ليــس ِمــن
الســفر إذا تذكَّــرت شــيئًا واحـ ًدا وهــو
الســهل فَهمهــا لكــن ُيكنــك فَهــم هــذا ِّ
ّ
أنّــه يــدور حــول يســوع الــذي يُ َعـ ّد بطــل هــذا الســفر ،فابحــثْ عنــه يف أثنــاء
قراءتــك.
كان يوحنــا تلمي ـذًا ليســوع تبعــه يف الســنوات التــي عاشــها عــى األرض،
لك ّنــه يــرى يســوع اآلن بطريقــة جديــدة .الرؤيــا التــي أراهــا يســوع ليوحنــا
ليكتبهــا كانــت مليئــة باملشــاهد امل ُصـ َّورة ،وكانــت بعــض الصــور غريبــة جـ ًّدا،
كل التفاصيــل يف هــذه القصــص ،لكــن مل
وحــاول الكثــر ِمــن النــاس فَهــم ّ
كل هــذه
كامــال ،وال نعــرف مــا إذا كانــت ّ
ً
َهــام
يتمكَّــن أحــد ِمــن فهمهــا ف ً
األشــياء ســتح ُدث بالرتتيــب الــذي َذكَــره يوحنــا ،لكــن ُيكننــا فهــم األفــكار
الســفر.
العا ّمــة يف هــذا ّ
الســفر ،ودعــا يســوع
تح ـ َّدث يوحنــا عــن يســوع بع ـ ّدة طــرقٍ يف هــذا ّ
ـس ُملُـ ِ
«الشَّ ــا ِه ِد األَ ِمـنِ» وأنّــه «الْ ِبكْـ ِر ِمـ َن األَ ْمـ َو ِ
ـوك األَ ْر ِض»
ات» وأنــه « َرئِيـ ِ
(رؤيــا .)5 :1
قــال يوحنــا إ ّن يســوع شــبه ابــن إنســان يف الجــزء األ ّول ِمــن هــذا الســفر،
وهــذا هــو اإلســم نفســه الــذي اســتخدمه دانيــال لوصــف اإللــه امللــك يف
ســفره ،وســوف يــأيت اللــه ل ُيديــن* قديســيه* (رؤيــا 22 :3-9 :1؛ راجــع دانيــال
 ،)10-9 :7ث ـ ّم يقــوم بتأســيس ملكوتــه*.
ثـ ّم أخــر يســوع يُوحنــا أن يكتــب مــا قالــه ،وكان عليــه إرســال هــذا الكالم
يف رســائل إىل بعــض الكنائــس* يف آســيا .يعتقــد معظــم النــاس بــأ ّن هــذه
الكنائــس كانــت موجــودة خــالل الفــرتة التــي كتــب فيهــا يوحنــا ،لكــن الــيء
الوحيــد امل ُؤكَّــد أ ّن جميــع الكنائــس ُيكنهــا أن تتعلَّــم ِمــن هــذه ال َّرســائل.
الســفر عــى العديــد ِمــن الصــور
يحتــوي الجــزء األوســط ِمــن هــذا ّ
الغريبــة ،فقــد رأى يوحنــا قاعــة فيهــا العــرش ورأى ســف ًرا* بســبعة ختــوم*،
كل مــر ٍة يُفتــح فيهــا أحــد
وال أحــد يســتطيع فتــح الختــوم إال الخــروف* ،ويف ّ
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هــذه الختــوم يحــدث شــيئًا سـيّئًا عــى األرض ،ثـ ّم أخرنــا يوحنــا عــن ســبعة
أبــواق وكيــف حدثــت أشــياء كثــرة غريبــة عــى األرض أو يف الســامء يف كل
ـرب كبــر ٍة قــام فيهــا
مـ ّر ٍة كان يبـ ّوق فيهــا بالبــوق ،ثـ ّم أخرنــا يوحنــا عــن حـ ٍ
قائــد رشيــر* لجيــش رشيــر مبحاربــة اللــه (رؤيــا  .)14-12وجــاء بعــد هــذه
املعركــة ســبع رضبــات أخــرة ،ث ـ ّم رأى يوحنــا أُ ّمــة بابــل* القويــة ُمد َّمــرة.
الســفر لكنــه أيضً ــا ليــس ِمــن املســتحيل
الســهل فَهــم هــذا ّ
ليــس ِمــن ّ
ويكــن ألجـزا ٍء أخــرى ِمــن الكتــاب امل ُقـ َّدس أن تُســاعدنا ونحــن
علينــا فَهمــهُ ،
ويكــن أن تُســاعدنا أســفار األنبيــاء* عــى فَهــم هــذا
نقــرأ هــذا الكتــابُ ،
الســفر ،وهكــذا أيضً ــا ُيكــن أن يُســاعدنا كالم يســوع يف الجــزء األخــر ِمــن
إنجيــل متّــى*.
ـرب كبــرة أخــرى فيهــا ســيأيت
قُــرب نهايــة الســفر ،تحـ َّدث يوحنــا عــن حـ ٍ
جيــش الســامء ملحاربــة جيــوش األمــم ،وســركب قائــد الجيــش الســاموي
ـض (رؤيــا  ،)16-11 :19ويُدعــى إســمه «كَلِ َمـ َة اللـ ِه» ،وهــذه صــورة
فرســا أبيـ َ
ً
ليســوع ألنّــه ملــك امللــوك ورب* األربــاب (رؤيــا  .)16 :19وعنــد مجيئــه
ســيهزم جميــع امللــوك األرشار وســيهزم جميــع أعدائــه وسـ ُيق ّيد الشــيطان* يف
ـيحل
ـام .ويف نهايــة تلــك الســنوات سـ ّ
سالســل وســيغلق عليــه ملــدة ألــف عـ ٍ
اللــه الشــيطان ِمــن ســجنه ،لكــن الشــيطان ســيجمع جيــوش األمــم ويذهبــون
ويســك الشــيطان
سرســل نــا ًرا ِمــن الســامء ُ
ملهاجمــة أورشــليم* ،لكــن اللــه ُ
ويطرحــه يف بحــرة النــار والكريــت ،ثــ ّم ســيجمع اللــه جميــع األحيــاء
واألمــوات أمامــه ويقــرأ ِمــن األســفار التــي يف الســامء ويُدينهــم.
يف الجــزء األخــر ِمــن هــذا الســفر تحــ َّدث يوحنــا عــن ســام ٍء جديــدة
ٍ
وأرض جديــدة ،وهــذا هــو املــكان الــذي أعـ ّدہ اللــه لشــعبه حتــى يعيــش مــع
شــعبه هنــاك ،وأخرنــا يوحنــا عــن مدينــة عظيمــة ،أورشــليم الجديــدة التــي
ســيتدفَّق نهــر عظيــم عرهــا وسـ ُيز ّود النهــر «شَ ـ َج َرة ال َح َيــاة» باملــاء (رؤيــا :22
 ،)2-1وســتزول اللعنــة* التــي تف ـ ّوہ بهــا اللــه يف جنــة عــدن وســيعيش اللــه
مــع شــعبه يف ملكــوت يــدوم إىل األبــد.
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وي
فر الن
ّ
الس ُ
ّ

متُ ثّــل أشــياء كثــرة يف هــذا الســفر لُغــ ًزا* بالنســبة إلينــا ،لكــن بعــض
األشــياء واضحــة ،فالنــاس الذيــن يثقــون* يف اللــه قــد يُعانــون ويتألّمــون اآلن،
لكــن لــن تســتم ّر معاناتهــم ،فعنــد مجــيء يســوع ثاني ـ ًة إىل األرض ســيعرف
الجميــع أنّــه اللــه .رمبــا يتمتَّــع الشــيطان واألرشار بالق ـ ّوة اآلن لكــن الحــال
لــن يــدوم هكــذا ،بــل سـيُكا ِفئ اللــه َمــن يعرفــه وسـيُعا ِقب َمــن يبتعــد عنــه
كل املشــاكل
ـيحل ّ
وســيزداد الوضــع ســو ًءا يف العــامل ،لكــن يســوع ســيعود وسـ ّ
وس ـ ُيعيد كل يش ٍء إىل نصابــه الصحيــح.
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أحســنت! لقــد انتهيــت ِمــن قـراءة هــذا الكتــاب ،فــإذا كنــت اســتخدمت
هــذا الكتــاب بصفتــه خريطــة تســاعدك عــى ق ـراءة كتابــك امل ُق ـ َّدس* رمبــا
ســيكون ذلــك قــد ســاهم يف قراءتــك للكتــاب امل ُقـ َّدس بأكملــه أيضً ــا .يســتغرق
معظــم النــاس يف قـراءة هــذا الكتــاب مــا يقــرب ِمــن مثانــني ســاع ًة .لــذا ،إذا
قــرأت هــذا الكتــاب فقــد فعلــت شــيئًا جيّـ ًدا و ُمهـ ًّـام للغايــة .مــاذا بعــد؟ مــاذا
يجــب أن تفعــل بعــد ذلــك؟
في ما يلي بعض األفكار:
1.إصدأ ِمن جديد

نعــم ،أ َّول يشء عليــك أن تفعلــه عنــد اإلنتهــاء ِمــن قـراءة الكتــاب امل ُقـ َّدس
أن تبــدأ ِمــن جديــد يف قراءتــه .قــد ترغــب يف ال َبــدء ِمــن البدايــة ِ
بســفر
التكويــن أو رمبــا تبــدأ باملزامــر* يف هــذه املــرة أو األناجيــل* .رمبــا تــو ّد
أن تبــدأ برســائل بولــس* ال ّرســول أو القصــص الــواردة يف ِســف َري يشــوع*
والقضــاة* .عــى أي حــا ٍل ،ال يهــم أيــن تبــدأ يف قراءتــك للكتــاب امل ُقـ َّدس لكــن
كل مــا عليــك هــو أن ت ُواظــب عــى ق ـراءة الكتــاب امل ُق ـ َّدس.
ويع ِّلمــون ِمــن الكتــاب
1.
و
اســتمص إلــى آخريــ�ن وهــُ يقــرأون ُ
دس
لمقــ َّ
ا ُ

إبحــثْ عــن أشـ ٍ
ـر
ـخاص آخريــن يريــدون معرفــة اللــه وفَهــم طُرقــه .اعـ ُ ْ
عــى كنيســة* تضــع الكتــاب امل ُق ـ َّدس أه ـ ّم أولوياتهــا .اجتم ـ ْع مــع أشـ ٍ
ـخاص
ٍ
أشــخاص
يُحبّــون اللــه والكتــاب امل ُقــ َّدس .اقــرأ النصــوص امل ُق َّدســة* مــع
آخريــن واطلــب ِمــن اللــه أن يُســاعدك حتّــى تعــرف كيــف تفعــل مــا يقولــه
الكتــاب امل ُق ـ َّدس.
دس
1.
المق َّ
أن تحفظ آيات الكتاب ُ
و
إجتهد و

تذكَّــر آيــات الكتــاب امل ُقـ َّدس ج ّيـ ًدا بحيــث ُيكنــك تالوتهــا ِمــن الذّاكــرة،
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وبهــذه الطريقــة ُيكــن لــكالم اللــه أن يكــون معــك طــوال الوقــت .قــال امللــك
داود* إنّــه خ ّبــأ كالم اللــه يف قلبــه ،وهــذا يعنــي أن بإمكانه أن يتذكَّــره ويأخذه
معــه أينــام ذهــب .ابحــثْ عــن بعــض األجـزاء الصغــرة مــن الكتــاب امل ُقـ َّدس
التــي ُيكــن أن ت ُســاعدك وجاهــد عــى حفظهــا كلمــة كلمــة.
دس وأنت ُتص ِّلي
1.
المق َّ
إستخدم كلمات الكتاب ُ
و

الصعــب معرفة
الصــالة هــي حديــث مــع الله لكــن ،يف بعــض األحيانِ ،مــن ّ
مــاذا نقــول عندمــا نُصـ ّـل .ملــاذا ال نتعلَّــم أن نُصـ ّـل مثلــام يُصـ ّـل النــاس يف
الكتــاب امل ُقـ َّدس؟ رمبــا نُالحــظ أ ّن العديــد ِمــن املزامــر هــي صلــوات ،ويحتوي
الصــالة
الكتــاب امل ُق ـ َّدس عــى العديــد مــن الصلــوات األخــرى .لــن تُســاعدك ّ
إىل اللــه بكلــامت ِمــن الكتــاب امل ُق ـ َّدس عــى تعلّــم كيفيــة الصــالة فحســب،
ـب أعمــق للكتــاب امل ُقـ َّدس.
بــل ستُســاعدك أيضً ــا عــى أن يكــون لــك ُحـ ّ
هما؟
دس ُم ًّ
المق َّ
لماذا ُي ّ
عد الكتاب ُ

ُيكــن اإلجابــة عــن هــذا الســؤال بعــدة إجابــات ،رمبــا األهــم هــو أننــا
نتقابَــل مــع اللــه مــن خــالل كلــامت الكتــاب امل ُق ـ َّدس .فنحــن نســمع مــا
يقولــه اللــه لنــا ونفهــم الطريقــة التــي يُريدنــا أن نســلك بهــا يف حياتنــا،
ونســمع ونتذكَّــر الوعــود التــي قطعهــا لنــا ،وهكــذا نلتقــي الــرب يســوع بــني
ثنايــا صفحــات الكتــاب امل ُق ـ َّدس.
لهــذا الســبب يجــب أن تجعــل قــراءة الكتــاب امل ُقــ َّدس عــادة لــك.
ـوم عــى قــدر امل ُســتطاع ،ويجــب أن تحفــظ كالم الكتــاب
ُيكنــك قراءتــه ّ
كل يـ ٍ
امل ُقـ َّدس حتــى تتم ّكــن ِمــن قولــه غي ًبــا ِمــن ذاكرتــك دون ال ّنظــر إىل الصفحــة.
ُيكــن للكتــاب امل ُقـ َّدس أن يجعلــك حكيـ ًـام ويحفظــك ِمــن ارتــكاب ِ
الخط َّيــة*
ر* ويرشــد
ويجعلــك قويًّــا يف أوقــات الش ـ ّدة ،ويُســاعدك عــى مقاومــة ال ـ ّ
خطواتــك ويجلــب لــك الســعادة وينحــك ال ّرجــاء* ،فالكتــاب امل ُقـ َّدس مــلء
بالتعاليــم الصالحــة التــي يُق ِّدمهــا إىل الشّ ــخص الــذي يقــرأه.
ماذا تنتظر؟ تا ِبعِ الْقراء َة يف كتاب َِك امل ُق َّدس!
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كيع تستخدم هذه القائمة؟

ِمــن امل ُه ـ ّم فَ ْهــم الكلــامت امل ُســتخ َد َمة يف الكتــاب امل ُق ـ َّدس ،ستُســاعدك
هــذه القامئــة عــى قـراءة الكتــاب امل ُقـ َّدس وفهمــه ،وأي كلمــة ُذكِـ َرت يف هــذا
الكتــاب وبجانبهــا هــذه العالمــة (*) ســتجدها موجــودة يف هــذه القامئــة،
وســتجد جميــع األشــخاص واألماكــن املذكــورة يف هــذا الكتــاب يف قامئــة
الكلــامت هــذه أيضً ــا.

قائمة الكلمات

أبدي
ّ

أمور تستم ّر إىل األبد.

إبراهيم

يُعـ ّد إبراهيــم أبًــا لجميــع اليهــود* ،وكان إســمه «أبـرام»
ثـ َّم غـ َّـر اللــه إســمه بعــد أن قطــع عهـ ًدا معــه وقــال إ ّن
نســل إبراهيــم ســيصبح أُ َّمــة عظيمــة ،وس ـ ُيبارك* اللــه
جميــع األمــم األخــرى مــن خــالل أحــد أبنــاء إبراهيــم.

أبشالوم

كان أبشــالوم ابــن داود وانقلــب عــى والــده وحــاول
أن يســتويل عــى اململكــة منــه ،لكنــه مــات يف الحــرب،
وهــذا مــا أحــزن داود ج ـ ًّدا.

أبفرودتس

كان أبفرودتــس قائــ ًدا يف الكنيســة* التــي يف فيلبــي*،
وجــاء لزيــارة بولــس* عندمــا كان يف الســجن ،وأحــر
لــه املــال أيضً ــا .وبينــام كان هنــاك مــرض ،وعندمــا
تحســنت صحتــه عــاد إىل املنــزل ،وقــال بولــس إنــه أخ
ّ
لــه ورشيكــه يف الخدمــة.

أبلّوس

كان أبلّــوس يهوديًّــا تبــع يســوع ،وســاعد النــاس يف
أفســس عــى معرفــة كيــف يكــن أن يتّبعــوا يســوع.

إبليس ،شيطان

«إبليــس» هــو إســم آخــر للشــيطان* ،و»الشــيطان» هــو
زعيــم األرواح الريــرة* وعــدو للــه .دخــل إىل جنــة
عــدن لخــداع آدم* وحــواء* وسـ َّبب الكثــر ِمــن املتاعــب
عقــاب إىل األبــد
أليــوب* ،لكــن اللــه لــن يرتكــه دون
ٍ
وســيطرحه يف نــا ٍر ال تُط َفــأ أب ـ ًدا.
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إبن الله

هــو اللقــب امل ُســتخ َدم يف العهــد الجديــد* للحديــث
عــن يســوع* ،وهــذا يعنــي أن يســوع جــاء ِمــن اللــه
ويكــن للمســيح ّيني* أيضً ــا أن يصبحــوا أبنــاء للــه،
اآلبُ .
ويحـ ُدث هــذا عندمــا يؤمنــون* بيســوع الــذي يجعلهــم
جــز ًءا ِمــن بيــت اللــه.

إبن اإلنسان

هــو إســم «يســوع»* امل ُســتخ َدم يف العهــد الجديــد*،
ويســوع هــو الوحيــد الــذي يســتخدم هــذا اإلســم يف
األناجيــل* ،ويســتخدم دانيــال* هــذا اإلســم أيضً ــا يف
لــام ،ويف هــذا الحلــم
العهــد القديــم* .فقــد حلــم ُح ً
رأى مل ـكًا عظيـ ًـامِ « ،مثْـ ُـل ابْــنِ إِن َْســانٍ » .ويعطــي اللــه
هــذا امللــك أن يتس ـلّط عــى جميــع امللــوك اآلخريــن،
ومملكتــه ســتدوم إىل األبــد .يف العهــد الجديــد ،يشــر
هــذا اللقــب دامئًــا إىل يســوع.

أجور

مل ي ُكــن أجــور ِمــن نســل يعقــوب* لكنــه كان حكيـ ًـام
للغايــة ،وضــ ّم ســفر األمثــال العديــد مــن كلامتــه
الحكيمــة*.

أحشويروش

كان أحشــويروش ملــكًا لبــالد فــارس* ،وطلــب مــن
امللكــة أن ترقــص لــه يف حفلــة ،وعندمــا رفضــت ق ـ ّرر
اختيــار ملكــة جديــدة ،وكانــت أســتر* هــي امللكــة
التــي اختارهــا.

أخزيا

الســبي* ،ومل يحكم
كان أخزيــا ملــك يهــوذا* قبــل وقــت ّ
ســوى وقت قصــر يف أورشــليم.
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آدم

آدم هــو اإلنســان األ ّول الــذي خلقــه اللــه ،وخلــق الل ـ ُه
آدم ِمــن ت ـراب األرض.

أدوم

أدوم هــو املــكان الــذي اســتق ّر فيــه نســل عيســو* ،وكان
هــذا املــكان يقــع شــامل يهــوذا* ،وبنــى النــاس العديــد
ِمــن املــدن هنــاك ،وكان إســم تلــك املنطقــة «أدوم».

أدونيا

كان أدونيــا ابــن داود* ،وكان يعتقــد بــأ ّن بإمكانــه أن
يكــون امللــك بعــد أبيــه ،لكــن داود قـ َّرر أن أدونيــا لــن
يكــون خليفتــه بــل ســليامن* ســيكون َملِ ـكًا خل ًفــا لــه.

أرض املوعد

هــي أحــد أســامء أرض إرسائيــل* وهــي األرض التــي
وعــد اللــه بهــا إبراهيــم*.

إرميا

كان إرميــا نبيًّــا للشــعب الــذي عــاش يف أورشــليم*
وعــاش هنــاك قبــل حــرق املدينــة.

أريحا

كانــت أريحــا مدينــة يف أرض املوعــد امتلكهــا يشــوع*
بعــد فــرت ٍة وجيــزة ِمــن قيادتــه لشــعب إرسائيــل* إىل
أرض املوعــد.

آساف

ســاعد آســاف النــاس يف العبــادة* خــالل الفــرتة التــي
كان فيهــا داود* َملِــكًا ،وكتــب العديــد ِمــن األغــاين،
وبعــض هــذه األغــاين مذكــورة يف ِســفر املزامــر *.

إستفانوس

كان إســتفانوس ُجز ًءا من الكنيســة األوىل* يف أورشــليم*،
وثــق* الشــعب بــه ،وطلبــت الكنيســة ِمــن إســتفانوس
مســاعدة األرامــل الذيــن كانــوا بحاجــ ٍة إىل الطعــام،
ـر
وقــد تعـ ّرض لل ّرجــم بالحجــارة حتــى املــوت ألنّــه بـ ّ
بيســوع* مــام س ـبّب غضــب بعــض اليهــود* منــه.
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أستر

عاشــت أســتر يف بــالد فــارس* ،وكانــت يهوديــة*
وأصبحــت امللكــة وســاعدت يف خــالص شــعبها ِمــن
أعدائهــم.

إسحاق

هــو ابــن إبراهيــم* الــذي جــاء يف ســن الشــيخوخة،
وهــو اإلبــن الــذي وعــد اللــه بــه إبراهيــم.

إسائيل

هــو اإلســم الــذي أعطــاه اللــه ليعقــوب* ،وكان لديــه 12
اب ًنــا يُطلــق عليهــم «بنــي إرسائيــل» ،وأصبــح إرسائيــل
إســام لأل َّمــة التــي نشــأت ِمــن نســله ،وعندمــا
أيضً ــا ً
دخــل الشــعب إىل األرض التــي أعطاهــا اللــه لهــم
أطلقــوا عليهــا إســم «إرسائيــل» .وبعــد انقســام أُ ّمــة
إرسائيــل احتفظــت األرض الشــاملية بإســم «إرسائيــل»
وأُطلِــق عــى األرض الجنوبيــة إســم «يهــوذا*».

إشعياء

إشــعياء كان نبيًّــا* يف يهــوذا* يتكلَّــم بــكالم اللــه إىل
ملــوك يهــوذا ،وكتــب ِســف ًرا ِمــن أســفار األنبيــاء الكبــار*.

آشور

كانــت آشــور أُ َّمــة تقــع شــامل إرسائيــل* .وعــى مــدار
ســنوات عديــدة ظلَّــت آشــور عــد ًّوا إلرسائيــل ،وجــاء
جيــش آشــور وأخــذوا الكثــر ِمــن شــعب إرسائيــل إىل
الســبي*.
ّ

آشوريون

كان اآلشــوريون أعــداء شــعب اللــه ،وكانــوا يعيشــون يف
أرض آشــور* ،وكان لديهــم جيــش عظيــم وشـ ّنوا حروبًــا
ـوم
عــى شــعب اللــه عــى مــدار ســنوات عديــدة .ويف يـ ٍ
مــن األيــام جــاؤوا وســبوا الكثــر ِمــن النــاس بعيـ ًدا.
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أغريباس

حاكــام رومانيًّــا* حينــام كان بولــس*
كان أغريبــاس
ً
يف الســجن ،وأق ـ ّر أنّــه ال ينبغــي ســجن بولــس عندمــا
ســمعه يتكلَّــم ،لك ّنــه مل يطلــق رساحــه ِمــن الســجن.

إفريقيا

هــي األرض الكبــرة التــي يف جنــوب إرسائيــل* ،وآمــن
بعــض النــاس ِمــن تلــك األرض* بيســوع* وأصبحــوا
ُجــز ًءا ِمــن الكنيســة* منــذ تأسيســها.

أفسس

كانــت أفســس مدينــة يف آســيا ســافر بولــس إليهــا
وعــاش فيهــا ملــدة عامــني ،وكانــت الكنيســة* هنــاك
قويــة ،وكتــب بولــس رســالة ملســاعدة الكنيســة هنــاك.

اإلنجيل

هــو الخــر الســار للجميــع بــأن اللــه يخلّــص النــاس ِمــن
ِ
الخطيّــة* مــن خــالل يســوع* املســيح* ،كــام أنّــه الخــر
الســار بخصــوص األشــياء التــي فعلهــا يســوع لنــا بحياتــه
ّ
ويكــن أن يقصــد
وموتــه وقيامتــه ِمــن بــني األمــواتُ ،
بــه رســالة اللــه لنــا أو األســفار األربعــة املوجــودة يف
بدايــة العهــد الجديــد*.
خاصــا لهــام
َخلَـ َـق اللــه أ ّول رجــل وامــرأة ،وخلــق مكانًــا ًّ
للعيــش فيــه ،وكان لديهــام كل مــا يحتاجــان إليــه هناك،
وهــذا املــكان كان يُسـ َّمى «الجنة».

الخالق

هــو اإلســم امل ُســتخ َدم لإلشــارة إىل اللــه ألنّــه خلــق
كل يشء ،فقــد خلــق* اللــه مــا يُــرى ومــا ال يُــرى مــن
األشــياء.

الخاطئ

الخاطــئ هــو الشــخص الــذي يُخالــف وصايــا اللــه
ويرتكــب املعــايص.

الجنة
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الراعي

شــخص يهتــ ّم مبجموعــ ٍة مــن األغنــام .يُشــبّه الكتــاب
امل ُقـ َّدس* أحيانًــا اللــه بـ»الراعــي» الــذي يرعــى شــعبه،
وقــال يســوع* إنّــه الراعــي الصالــح الــذي يبــذل نفســه
فــدا ًء عــن شــعبه (الخ ـراف).

ال ّرب

إســم يشــر إىل اللــه أحيانًــا يف الكتــاب امل ُقـ َّدس* ،ويُخرنا
هــذا اإلســم أ ّن اللــه هــو َمــن بيــده زمــام األمــور ،وال
بســلط ٍة أكــر ِمــن اللــه امل ُتســلِّط
يوجــد أحــد يتمتَّــع ُ
عــى كل يش ٍء ،ويُطلــق إســم الــرب عــى يســوع* أيضً ــا
يف العهــد الجديــد* .ويف بعــض األماكــن ُيكــن اســتخدام
بســلطة.
الكلمــة للتح ـ ُّدث عــن شــخص يتمتَّــع ُ

الركابيون

عائلــة تحــ َّدث عنهــا إرميــا* يف ِســفره ،قطعــوا وعــ ًدا
ألبيهــم ومل يحنثــوا بهــذا الوعــد حتــى عندمــا طالبهــم
النبــي* أن يفعلــوا ذلــك.

ال ّروح القدُ س

هــو اللــه مثلــه يف ذلــك مثــل اللــه اآلب واللــه اإلبــن،
كل َمــن يعرفــه
وعــد يســوع بإرســال الــروح ال ُقـ ُدس إىل ّ
ويؤمــن بــه ،وال أحــد ُيكــن أن يــرى الــروح القُــ ُدس
لك ّنــه روح يســكن أولئــك الذيــن يقبلــون يســوع،
والــروح القُــ ُدس يُســاعد املؤمــن عــى ات ّبــاع يســوع
وفعــل األمــور الحســنة.

السامرة
ّ

كانــت الســامرة مدينــة يف إرسائيــل* عاصمــة اململكــة
الشــاملية* ،وكانــت الســامرة أيضً ــا هــي اإلســم الــذي
يُطلــق عــى املنطقــة املحيطــة بهــذه املدينــة.
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الســامريون هــم األشــخاص الذيــن عاشــوا يف
السامريون ،أهل كان َّ
ّ
مدينة السامرة الســامرة* ،وكانــوا ُجــز ًءا ِمــن شــعب اليهــود لكنهــم مل
يتع َّبــدوا بالطريقــة نفســها التــي كان يتع َّبــد بهــا اليهــود،
يحــب اليهــود الســامريني.
ومل
ّ
السبت

هــو يــوم راحــة ال يُســمح فيــه للنــاس بالعمــل .يف العهــد
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.

السمء

هــي املــكان الــذي يوجــد فيــه اللــه اآلب واملســيح*،
والبيــت املســتقبل ألولئــك الذيــن يعرفــون اللــه ومــكان
الســعادة والســالم* حيــث يســكن اللــه ويتســلّط،
واملــكان الــذي ســيذهب فيــه أولئــك الذيــن يعرفــون
اللــه ويســوع* بعــد موتهــم ،والســامء التــي خلقهــا الله.

ر
ال ّ

الســوء وهــو عكــس الخــر ،وهــو يشء خبيــث؛ أمــر يسء
ّ
يــؤذي اآلخر.

الشيطان

هــو قائــد األرواح الريــرة* وهــو عــدو مقــاوم للــه.
جــاء إىل جنــة عــدن لخــداع آدم وحــواء وتســ َّبب يف
الكثــر مــن األوجــاع أليــوب ،لكــن اللــه لــن يرتكــه دون
ـاب لألبــد وســيطرحه هــو وجنــوده يف نــا ٍر لــن ت ُط َفــأ
عقـ ٍ
إىل األبــد.
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الصليب

قطعتــان مــن الخشــب ُمثبّتتــان م ًعــا .كان الرومــان*
يُعاقبــون النــاس بتعليقهــم عــى صليــب حتــى املــوت،
ومــات يســوع بهــذه الطريقــة ،ويقصــد بعبــارة «أن
تحمــل صليبــك» هــو أن ال تضــع نفســك أ ّوالً  ،بــل أن
تضــع يســوع وآخريــن يف املكانــة األوىل يف حياتــك.

العرش

كــريس خــاص يجلــس فيــه امللــك ،وهــو املــكان الــذي
منــه يحكــم امللــك.

العهد

عندمــا يتّفــق شــخصان أو أكــر م ًعــا ،وعندمــا يتّفــق الله
وشــخص مــا أو شــعب مــا عــى يشء خــاص يقطعــون
عهـ ًدا.

العهد الجديد

هــو الجــزء الثــاين واألخــر ِمــن الكتــاب امل ُقـ َّدس* الــذي
كتبــه ال ُكتّــاب بعــد قيامــة يســوع* ِمــن بــني األمــوات،
ويــروي األمــور التــي فعلهــا يســوع وعلّمهــا ويتح ـ َّدث
أيضً ــا عــن الكنيســة*.

العهد القديم

الجــزء األ َّول ِمــن الكتــاب امل ُق َّدس* أو األســفار امل ُق َّدســة*
التــي كتبهــا رجــال الله قبــل والدة يســوع*.

الفردوس

مــكان أعـ َّده اللــه يذهــب إليــه النــاس الذيــن يعرفــون
اللــه عندمــا يوتــون ،وهــو املــكان الــذي تذهــب إليــه
أرواح* َمــن يعرفــون اللــه بعــد مــوت أجســادهم.

الف ّريسيون

كان الف ّريســيون مــن قــادة اليهــود* حينــام كان يســوع*
عــى األرض ،وحاولــوا اتّبــاع رشيعــة مــوىس* ومل يريــدوا
للنــاس أن يتّبعــوا يســوع وكانــوا يريــدون قتــل يســوع.
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الكتاب املُقدَّ س

إســم آخــر للنصــوص امل ُق َّدســة* ،وهــي كتابــات األنبيــاء*
وال ّرســل* ،ويضــ ّم كل أســفار العه َديْــن* القديــم
والجديــد.

الاويّون

جــاء إســم الالويّــني ِمــن أبنــاء الوي* وكانــوا كهنــة*
ُيثّلــون شــعب اللــه ،وســاعدوا الشــعب حتــى يُقــ ّدم
العبــادة* للــه كــام اعتنــوا بخيمــة االجتــامع*.

املسيح

هــو لقــب يُطلــق عــى يســوع* ويعنــي «املختــار»،
وكان املســيح ّيون* األوائــل بهــذه الطريقــة يُعلنــون أ ّن
يســوع هــو امل َِس ـ ّيا* الــذي اختــاره اللــه.

النبي الك ّذاب

الســفر
النبــي* الكــذّاب هــو أحــد أعــداء اللــه يف ّ
األخــر ِمــن الكتــاب امل ُقــ َّدس* ،وســيقوم برتديــد
األكاذيــب وخــداع الكثريــن.

كتابــات لــكالم اللــه امل ُق ـ َّدس ،ويقصــد بهــا الكتــاب
النصوص املُقدَّ سة
امل ُقـ َّدس* الــذي يــروي الحــق اإللهــي ويظهــر أ ّن يســوع
هــو الـ ّرب* وامل ُخلّــص* وامل َِسـ ّيا*.
الهيكل

كان الهيــكل هــو املــكان الــذي بنــاه ســليامن* للــه ،وكان
شــعب إرسائيــل يذهــب إىل هنــاك لعبــادة اللــه .وكان
الكهنــة يُق ِّدمــون ذبائــح يف هــذا الهيــكل* ،وكان هــو
املــكان الــذي يــأيت فيــه اللــه للســكنى وســط شــعبه
يف مدينــة أورشــليم* ،وبنــت دول أخــرى معابــد كانــوا
يذهبــون إليهــا لتقديــم العبــادة آللهتهــم الباطلــة.

إلهي
ّ

يخص الله.
ما ّ
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الوعد

الوعــد هــو إتفــاق خــاص أو َع ْهــد .عندمــا يتفــق اللــه
والنــاس عــى يشء خــاص يقطعــون بذلــك وعـ ًدا* ،وهــو
اتفــاق بــني شــخصني أو أكــر.

أليشع

كان أليشــع نبيًّــا* يســاعد إيليــا* عــى مــدار عــدة
ســنوات ،وعندمــا ذهــب إيليــا ليكــون مــع اللــه ُم ِســح
أليشــع نب ًّيــا عوضً ــا عنــه ،وفعــل الكثــر ِمــن العجائــب
يف األرض وأعطــاه قــ ّوة عظمــى.

أليصابات

أنجبــت أليصابــات اب ًنــا يف ســن الشــيخوخة ســ ّمته
«يوحنــا»* وأصبــح نب ًّيــا* .ويف أحــد األيــام ،قــام يوحنــا
بتعميــد* يســوع* ،وكانــت أليصابــات قريبــة ملريــم*،
والــدة يســوع .وقــد ذهبــت مريــم لزيارتهــا قبــل أن
تلــد يســوع.

أليفاز

كان أليفــاز أحــد أصدقــاء أيــوب* ،وأعطــى أيــوب بعضً ــا
مــن نصائحــه ،لكــن نصائحــه مل ت ُكــن مفيــدة أليــوب.

أليهو

كان أليهــو أحــد أصدقــاء أيــوب* ،وأعطــى أليهــو إىل
أيــوب بعــض النصائــح غــر املفيــدة.

أمصيا

كان أمصيــا ملـكًا عــى يهــوذا* قبــل الســبي* ،وانتــرص يف
معركــة كبــرة لك ّنــه مل يســلك حســب طــرق اللــه.

أُمم ،أممي ،األمم يُطلــق إســم «األمــم» عــى أي أشــخاص ليســوا مــن
ـض ال ّنظــر عــن األمــة التــي ينتمــي إليهــا
اليهــود* .بغـ ّ
هــؤالء النــاس ،فــإذا مل يكونــوا يهــو ًدا كان يطلــق عليهــم
إســم «أمــم» ،وذلــك لتوضيــح أنهــم مل يعرفــوا إلــه
اليهــود.
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آمن ،إيان

اإليــان أو الثقــة* هــو أن يكــون لديــك إيــان وأن
ٍ
بشــخص مــا أو بــيء مــا ،واإليــان ُيكــن
ت ُؤمــن*
أن يعنــي االتفــاق مــع اللــه وأن تكــون ُمتأكّــ ًدا ِمــن
األمــور التــي يقولهــا اللــه ،والســلوك بإيــان يعنــي أن
نفعــل مــا يقولــه اللــه لنــا حتــى ولــو كان األمــر يبــدو
صع ًبــا ،والتشـ ّبث باإليــان يعنــي أن تتّبــع كالم الكتــاب
امل ُقـ َّدس* ،كــام أن «اإليــان» هــو وســيلة للتحـ ُّدث عــن
التعليــم الــذي أعطــاه يســوع للرســل* ألجــل الكنيســة*.

أمن

أن تكــون مليئًــا باإليــان* وأن ال تــرتك مــا تعتقــد بأنــه
مخلصــا يف فعــل الــيء الصحيــح
حقيقــي ،وأن تكــون
ً
وأن تســلك ُمبقتــى طُــرق اللــه.

أنبياء

رجــاال يتكلَّمــون بــكالم اللــه الــذي كان
ً
كان األنبيــاء
يُخرهــم مبــا يتكلَّمــون بــه وكانــوا يُخــرون الشــعب مبــا
قالــه اللــه ،وتنبَّــأ بعــض األنبيــاء عــن أشــياء قــد تحـ ُدث
يف املســتقبل ،والنبــي هــو الشــخص الــذي يتكلَّــم بالكالم
الــذي أعطــاه اللــه لــه.

أُنسيمس

كان أُنســيمس عبـ ًدا هاربًــا مــن ســيده ،وقابــل بولــس*
وســاعده وهــو يف الســجن ،وآمــن أيضً ــا مبــا قالــه بولــس
عــن يســوع* .لــذا ،أرســل بولــس رســالة إىل ســ ّيده
رحيــام بــه ،وهــذه
فليمــون ليطلــب منــه أن يكــون
ً
الرســالة جــز ٌء ِمــن الكتــاب امل ُق ـ َّدس*.
كان الرومــان يعيشــون يف مدينــة رومــا* أو يف أماكــن
أخــرى غــر رومــا ،لكنهــم كانــوا يتمتّعــون بالجنســية
عتــرون جــز ًءا ِمــن اإلمراطوريــة
الرومانيــة وكانــوا يُ َ
التــي تُحكَــم ِمــن رومــا.

أهل روما ِمن
الرومان
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أهل غاطية

هــؤالء ُهــم الذين عاشــوا يف منطقــة تُسـ ّمى «غالطية*»،
وكان العديــد ِمــن املــدن يف تلــك املنطقــة ،وكانــت
تخضــع لرومــا* ،لكــن كان فيهــا العديــد مــن الكنائــس.
ـب بولــس* لهــم رســالة بعــد أن شــعر بالقلــق ألنّهــم
وكَتَـ َ
مل يعــودوا يُؤمنــون* مبــا قالــه لهــم ،وأخرهــم أن يتص ّدوا
لل ُمعلِّمــني الكذبــة.

أهل أفسس

كان أهــل أفســس ِمــن مدينــة أفســس* وكانــت هنــاك
كنيســة* قويّــة ،وأمــى بولــس* بعــض الوقــت هنــاك
وعلّمهــم أشــياء كثــرة ،وكتــب رســالة إىل النــاس
املوجوديــن هنــاك ،وهــذه الرســالة هــي اآلن جــز ٌء ِمــن
الكتــاب امل ُقــ َّدس*.

أهل فيلبي

كان أهــل فيلبــي يســكنون مدينــة فيلبــي* ،وآمــن
الســار عــن يســوع* .وكتــب
الكثــرون منهــا بالخــر ّ
بولــس رســالة إىل الكنيســة* املوجــودة هنــاك ،وأراد أن
يشــكرهم عــى مســاعدته يف أداء عملــه ،وهــذه الرســالة
جــز ٌء ِمــن الكتــاب امل ُق ـ َّدس*.

أهل كنعان

نــاس ِمــن أرض كنعــان* .كانــت األرض ت ُسـ ّمى «كنعــان»
قبــل أن يعيــش أبنــاء إبراهيــم هنــاك ،وكان هــذا هــو
إســم األرض التــي وعــد اللــه بإعطائهــا إىل إبراهيــم.

أهل كولويس

كان أهــل كولويس يعيشــون يف مدينة ت ُد َعــى «كولويس»،
وآمــن الكثــرون بيســوع* ِمــن هــذه املدينــة .والتقــى
بولــس* العديــد ِمــن النــاس مــن هــذه املدينــة ،وكتــب
رســالة ملســاعدتهم عــى معرفــة املزيــد عــن يســوع،
وهــذه الرســالة هــي اآلن جــز ٌء ِمــن الكتــاب امل ُق ـ َّدس*.
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أورشليم

كانــت أورشــليم هــي املدينــة التــي عــاش فيهــا داود*،
وبنــى ســليامن* الهيــكل* هنــاك ،وكانــت هــي املدينــة
الرئيســية ليهــوذا*.

إيزابل

كانــت إيزابــل زوجــة امللــك أخــاب الريــرة* ،وغضبــت
ِمــن إيليــا* وأرادت قتلــه ،لكنهــا مل تنجــح يف مســعاها،
وماتــت موتًــا رهي ًبــا.

إيليا

كان إيليــا نبيًّــا* تكلَّــم بــكالم اللــه لشــعب إرسائيــل*.
ومل يُظهــر امللــك وال امللكــة أي مح ّبــة نحــو إيليــا ،لكــن
اللــه كان يحرســه وجعلــه يفعــل الكثــر مــن العجائــب
يف إرسائيــل ويتغلّــب عــى العديــد مــن األنبيــاء الذيــن
كانــوا يعبــدون اآللهــة الباطلــة.

أيوب

كان أيّــوب رجــال تق ّيــاً وعــاىن كثــرا بســبب تجربــة
ـرب لــه
الشــيطان لــه لك ّنــه نجــح يف اإلمتحــان فعـ ّوض الـ ّ
كل مــا خــر وأكــر.

بابل

كانــت بابــل مدينــ ًة يف أرض بابــل* ويف هــذا املــكان
بلبــل اللــه األلســنة (اللغــات).

ِب ّر ،با ّر

الســلوك مبقتــى معايــر اللــه الصحيحــة عندمــا يجعــل
ـخصا مــا عــى مــا يـرام يف عالقتــه معــه ،ويقصــد
اللــه شـ ً
بــه الشــخص الــذي يــراه اللــه طاهــ ًرا أمامــه وليــس
عــد ّوہ.

بركات

األشــياء الج ّيــدة التــي يفعلهــا اللــه لنــا .حينــام نســأل
اللــه أن يُســاعدنا يف تل ّقــي األشــياء الجيّــدة فإننــا نطلــب
منــه بــركات.
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برية ،البية

كانــت «الريّــة» هــي املــكان الــذي تج ـ َّول فيــه شــعب
إرسائيــل* بعــد مغادرتهــم أرض مــرص* ،وكان هــذا
املــكان صحراويًّــا حيــث قادهــم اللــه يف الريــة ملــدة
 40عا ًمــا.

بطرس /سمعان

كان بطــرس أحــد ال ُّرســل* األوائــل الذيــن رأوا يســوع*
بعــد أن قــام ِمــن املــوت ،وقد اســتخدمه الله للمســاعدة
يف بَــدء الكنيســة*.

بلدد

كان بلــدد أحــد أصدقــاء أيــوب* ،وأعطــى بلــدد إىل
أيــوب بعــض النصائــح لك ـ ّن نصائحــه مل ت ُكــن مفيــد ًة
أليــوب.

بلعام

بلعــام كان نب ًّيــا* لك ّنــه مل يكُــن ينتمــي إىل شــعب
إرسائيــل ،وطلــب منــه أحــد امللــوك األجانــب أن يلعــن
جيــش إرسائيــل ،ومل ي ُكــن يريــد أن يفعــل ذلــك لك ّنــه
حكيــام .وكان يف
مل يكُــن ً
رجــال صال ًحــا ومل يكُــن نبيًّــا
ً
أحمــق لكــن ِ
ــامر الــذي
طريقــه للقيــام بــي ٍء
َ
الح َ
كان يركبــه مل يُ ـرِد أن يتح ـ َّرك ويذهــب إىل أبعـ ٍـد ِمــن
ذلــك ،وتحـ َّدث بلعــام إىل الحيــوان فــر ّد عليــه الحيــوان
وتكلَّــم معــه.

بوعز

عــاش بوعــز خــالل أيــام حكــم القضــاة* ،وكان يتلــك
أرضً ــا يف إرسائيــل* .عندمــا رأى امــرأة شــابّة تلتقــط
الحبــوب ِمــن حقلــه اهتــ ّم بهــا ،ومل ٍ
يــض وقــت
طويــل بعــد ذلــك الحــني حتــى تز ّوجهــا ،وكان إســمها
«راعــوث*».
282

قائمة الكلمات

بولس /شاول

مل ي ُكــن شــاول يؤمــن بيســوع* ،وأىت إليــه يســوع وغـ َّـر
إســمه إىل بولــس ،وجعلــه واح ـ ًدا ِمــن الرســل* ،وكتــب
العديــد مــن الرســائل املوجــودة يف الكتــاب امل ُق ـ َّدس*.

بنيامن

كان بنيامــني هــو اإلبــن األصغــر ليعقــوب* ،وكانت أرضه
يف الجنــوب .وبعــد أن انقســمت مملكــة إرسائيــل* إىل
مملكتَـ ْـني بقــي ســبطه يف أرض يهــوذا* ،وبعــد ســنوات
الســبط.
عديــدة ُولــد بولــس* الرســول ِمــن هــذا ّ

بيت إيل

كانــت بيــت إيــل قريــة شــامل مدينــة أورشــليم* رأى
ـس
فيهــا يعقــوب ُس ـل ًَّام منصوبًــا عــى األرض ورأســه يـ ّ
الســامء*.

بيت لحم

كانــت بيــت لحــم قريـ ًة جنــوب مدينــة أورشــليم* ُولِــد
فيهــا داود* ويســوع أيضً ــا.

بيلشارص

كان بيلشــارص مل ـكًا يف بابــل* ،وأخــرج األواين واألشــياء
التــي أخذهــا والــده مــن الهيــكل* خــالل حفــلٍ أقامــه،
ومل يُظهــر أي احــرت ٍام لهــذه األواين التــي ال تســتخدم
ســوى يف الهيــكل وبالتــايل مل يُظهــر أي احــرت ٍام للــه،
فظهــرت يــد وكتبــت رســالة عــى الحائــط ،وبعــد ذلــك
بفــرتة وجيــزة د َّمــر الجيــش الفــاريس بابــل.

تابِع

أ ْن تســر وراء قائــد ،واألتبــاع ُهــم الرجــال والنســاء
الذيــن يُؤمنــون* بيســوع* ويفعلــون مــا يقولــه.
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تابوت

خاصــا ِمــن
أمــر اللــه مــوىس* أن يصنــع صندوقًــا ًّ
الخشــب ،وقــد حفــظ مــوىس الرائــع التــي أعطاهــا
اللــه يف هــذا الصنــدوق الخــاص .وضــع الكاهــن* هــذا
الصنــدوق يف أقــدس مــكان يف الهيــكل ،وكان هــذا
الصنــدوق يُســ ّمى «تابــوت العهــد*».

تسالونيي ،مدينة كانــت تســالونييك مدينــة يف اليونــان حال ًّيــا ،وزار بولس*
هــذا املــكان يف إحــدى رحالتــه ،وكتــب رســالتَ ْني إىل أهــل
تسالونيي
تلــك املدينة.
تسالونيي ،أهل
تسالونيي

أهــل تســالونييك ُهــم الذيــن كانــوا يســكنون مدينــة
تســالونييك* ،وزار بولــس هــذا املــكان يف إحــدى رحالته،
واســتمع إليــه الكثــرون هنــاك ،وقــ ّرر الكثــر منهــم
ات ّبــاع يســوع* .وكتــب بولــس رســالتني إليهــم ،وهاتــان
الرســالتان جــز ٌء ِمــن الكتــاب امل ُق ـ َّدس*.

تلميذ

الشــخص الــذي يريــد أن يفعــل األشــياء نفســها التــي
يفعلهــا شــخص آخــر ويتعلَّــم منهــا ويريــد أن يتَّبــع
شــخصا آخــر ويتعلَّــم منــه ،وهــذا الشــخص يُؤمــن*
ً
بيســوع* ويســلك حســب األشــياء التــي يُعلِّمهــا.

توما

رضا عنــد مــوت يســوع* ،لك ّنــه
كان تومــا رســوالً * حــا ً
رضا يف املــرة األوىل التــي رأى فيهــا النــاس
مل يكُــن حــا ً
يســوع بعــد قيامتــه مــن املــوت ،لذلــك شـ ّـك تومــا يف
قيامــة يســوع ،لكــن عندمــا رأى يســوع ،آمــن*.
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تيخيكس

كان تيخيكــس صدي ًقــا لبولــس* وذهــب معــه يف بعــض
رحالتــه ،وســاعده يف جمــع األمــوال ِمــن أجــل الفق ـراء
ـب بولــس رســالته إىل أفســس
يف أورشــليم* .عندمــا كَتَـ َ
أرســلها مــع تيخيكــس إىل هنــاك.

تيطس

كان تيطــس شــابًّا ســاعد بولــس* وســاعد شــعب اللــه
ــب بولــس رســال ًة لــه ملســاعدته
بعــدة طــرقٍ  ،وكَتَ َ
عــى معرفــة كيفيّــة رعايــة الكنيســة* ،وهــذه الرســالة
موجــودة اآلن يف الكتــاب امل ُقــ َّدس*.

تيموثاوس

كان تيموثــاوس شــابًّا يعاملــه بولــس* كإبــنٍ لــه ،وســاعد
يف قيــادة الكنيســة* ويف اختيــار قــادة لهــا ،وكتــب
بولــس رســالتَ ْني لــه ملســاعدته عــى معرفــة كيــف يرعــى
الكنيســة.

ثالوث

الثالــوث هــي الكلمــة التــي نســتخدمها للتح ـ ُّدث عــن
إلــه واحــد مثلــث األقانيــم ،وتشــر هــذه الكلمــة إىل
اللــه اآلب ،واللــه اإلبــن ،واللــه الــروح ال ُق ـ ُدس*.

جدعون

كان جدعــون أحــد القضــاة* وطــرد أعــداء شــعب
إرسائيــل مــن األرض ،وجــاء اللــه إليــه وأخــره مبــا يجــب
عليــه فعلــه ،وكان لجدعــون جيــش صغــر ج ـ ًّدا ،لك ّنــه
تغلَّــب عــى جيــش كبــر مبعونــة اللــه.

ُجليات

كان ُجليــات عمالقًــا يقاتــل لصالــح أعــداء إرسائيــل*،
وقتلــه داود* ب َح َجــرٍ.
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جهنم ،الجحيم

مــكان ســينفصل فيــه النــاس عــن اللــه لألبــد ،وســيذهب
إليــه أولئــك الذيــن ال يعرفــون اللــه بعــد املــوت ،وهــذا
املــكان هــو الــذي أُعـ ّد للشــيطان وجنــوده مــن األرواح
الريرة*.

جومر

كانــت جومــر زوجــة هوشــع* النبــي* ،ومل ت ُكــن وف ّيــة
لــه.

حبقوق

كان حبقــوق نبيًّــا* يتكلَّــم بــكالم اللــه إىل شــعب يهوذا*،
وكان غــر سـ ٍ
ـعيد باملشــاكل الكثــرة التــي كانــت حادثــة
يف يهــوذا ،لذلــك طلــب ِمــن اللــه أن يُرجــع األمــور
سرســل أ ّمــة
إىل نصابهــا ،وتكلَّــم اللــه إليــه وقــال إنّــه ُ
رشيــرة* ملعاقبــة يهــوذا ،ومل ي ُكــن حبقــوق ســعي ًدا بهــذه
بالقصــة يف ِســفره.
األخبــار ،لذلــك أخرنــا ّ

حجي

كان حجــي نب ًّيــا* يتكلَّــم بــكالم اللــه للنــاس الذيــن
عــادوا ِمــن الســبي* ،وكان يريدهــم أن يعــودوا إىل اللــه
وطلــب منهــم ترميــم الهيــكل*.

حزقيا

كان حزقيــا ملــك يهــوذا* ،وخــالل ُحكمــه انتــرص جيــش
األعــداء عــى إرسائيــل* وعــى الســامرة* يف الشــامل،
وفعــل الكثــر مــن األمــور الصالحــة ور َّمــم الهيــكل*
وجعــل الكهنــة* يُســاعدون النــاس عــى عبــادة* اللــه
مــ ّرة أخــرى ،لكــن حياتــه مل تنتــ ِه نهايــة جيّــدة فقــد
ِ
يســتطع التغلّــب عليهــم
جــاء أعــداء إىل يهــوذا ومل
وأخــذوا ثــروة األرض والهيــكل.
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حزقيال

ـوال* وعــاش يف بابــل* يف أثنــاء
كان حزقيــال كاه ًنــا* ورسـ ً
الســبي* ،وتكلّــم نيابــة عــن اللــه للنــاس املوجوديــن
ّ
هنــاك .وطلــب منــه اللــه أ ْن يفعل أشــياء غريبــة إليصال
رســالته إىل النــاس ،وكان يطيــع اللــه ،وأخــر حزقيــال
الشــعب أ ّن اللــه س ـيُعاقب بابــل وأنّهــم ســيعودون إىل
ـوم مــا.
أرضهــم يف يـ ٍ

حمل

خروف صغر يُق َّدم كذبيح ٍة لله يف الهيكل*.

حمل الله

«الحمــل» هــو اإلســم الــذي أطلقــه يوحنــا* عــى
يســوع* ،وكان هــذا اإلســم هــو أحــد ألقــاب يســوع،
وهــذا يعنــي أن يســوع يُشــبه خروفًــا صغــ ًرا ق َّدمــه
شــخص مــا كذبيح ـ ٍة* يف الهيــكل ،وبذلــك ُيكننــا قــول
إ ّن يســوع كان الذبيحــة التــي قُ ِّدمــت للــه ع ّنــا ،فقــد
مــات حتــى يغفــر* لنــا اللــه مــا ارتكبنــاه ِمــن خطايــا.

حواء

كانــت حــواء أ َّول امــرأة خلقهــا اللــه ،وخلــق اللــه حــواء
ِمــن واحــدة ِمــن أضــالع آدم.

ح َّية

كانــت الحيّــة هــي الحيــوان الــذي تحـ ّدث مــع حــواء يف
الجنــة ،واســتخدم الشــيطان* هــذه الح ّيــة للكــذب عــى
حــواء وجعلهــا تشـ ّـك يف اللــه.

خالق

الخالــق هــو اإلســم امل ُســتخ َدم للــه ألنّــه صنــع كل يشء،
فقــد َخلَــق* كل األشــياء التــي ُيكننــا رؤيتهــا واألشــياء
التــي ال نســتطيع رؤيتهــا.
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ختم

غلــق يشء حتــى ال ُيكــن فتحــه ،وهــو أيضً ــا يشء
يســتخ َدم 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 فـ ّـك هــذه الختــوم.

خطأِ ،
خط َّية،
خاطئ

تحـ ُدث ِ
الخط َّيــة عندمــا يرتكــب النــاس أشــياء ضــد اللــه
أو ضــد غرهــم مــن النــاس ،وعندمــا ال نطيــع أوامــر
اللــه ،وعندمــا ال نفعــل مــا يريــد اللــه م ّنــا أن نفعلــه،
ِ
والخط َّيــة هــي الــر* املوجــود فينــا منــذ والدتنــا.

خاص

ـخصا ِمــن عاقبــة ِ
الخط َّيــة* وق َّوتهــا
عندمــا يُن ِقــذ اللــه شـ ً
ـخصا ِمــن عواقــب مــا يرتكبــه ِمــن رشور
أو أن تُنقــذ شـ ً
يف حياتــه.

َخلْق /خليقة

خلــق اللــه العــامل وكل يشء موجــود فيــه ،ويقصــد
بـ»الخليقــة» كل يشء خلقــه اللــه ،وهــذا مــا يعملــه الله
عندمــا يصنــع كل يشء ِمــن ال يشء.

خيمة االجتمع

أخــر اللــه مــوىس* أن يجعــل الخيمــة مكانًــا ليســكن
اللــه فيهــا وســط شــعبه ،وأخــذ النــاس الخيمــة يف كل
مــكانٍ ذهبــوا إليــه ،وأخــذوا الخيمــة إىل األرض التــي
وعدهــم اللــه بهــا.

دانيال

الســبي* وعــاش يف بابــل*،
كان دانيــال نب ًّيــا يف أثنــاء ّ
وســاعده اللــه يف معرفــة تفســر األحــالم ،وأخــره اللــه
بأشــيا َء كثــرة ســتح ُدث يف املســتقبل.
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داود

كان داود َملِ ـكًا عــى كل إرسائيــل* ،وقطــع اللــه وع ـ ًدا
لــداود وأخــره أ ّن أحــد أبنائــه ســيكون مل ـكًا إىل األبــد.

دبورة

كانــت دبــورة واحــدة ِمــن القضــاة* وســاعدت إرسائيل*
يف التغلّــب عــى أعدائهــم ،وكانــت أيضً ــا نب َّيــة* ،فقــد
وقصتهــا ُيكــن
تح َّدثــت نيابــة عــن اللــه إىل الشــعبَّ ،
العثــور عليهــا يف ِســفر القضــاة الــذي يُســ ّجل أيضً ــا
إحــدى ترانيمهــا.

دينونة ،قضاء

تحــدث عندمــا يُقــ ِّرر اللــه مــا هــو صــواب أو خطــأ
وعندمــا يُقــ ّرر شــخص مــا َمــن هــو ج ّيــد و َمــن هــو
ســيئ وعندمــا يختــر اللــه النــاس أو يُدينهــم .ويــوم
الدينونــة هــو اليــوم الــذي ســيدين فيــه املســيح* جميــع
النــاس.

ذبيحة

قَتْــل حيــوان وتقديــه كقربــانٍ * للــه حتــى يغفــر*
اللــه شــيئًا رشي ـ ًرا ارتكبنــاه .طُلــب مــن بنــي إرسائيــل
أن يُق ّدمــوا ذبائــح للــه ،وكانــت هــذه الذبيحــة عــاد ًة
خاصــا يذبحــه الكهنــة* ويحرقونــه عــى
حيوانًــا ًّ
املذبــح* ،وكان البعــض يُق ِّدمــون ذبائــح آللهــة باطلــة،
خصصــه شــخص
والذبيحــة أيضً ــا ُيكــن أن تكــون شــيئًا يُ ّ
مــا ِمــن ممتلكاتــه الخاصــة لغــرض خــاص ،كــام أنّهــا
أيضً ــا التخـ ّـل عــن يشء ُمهــم بالنســبة إليــك لتقديــه
إىل شـ ٍ
ـخص آخــر (اللــه) أو تقديــم نفســك للعمــل ِمــن
ـدال ع ّنــا.
أجــل اللــه ،وأحيانًــا يقصــد بهــا مــوت املســيح بـ ً
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ذنبُ ،مذنب،
ُمذنبن ،الشعور
بالذنب

عندمــا نعــرف أننــا ارتكبنــا أشــيا َء خاطئــة ونشــعر
بالســوء حيالهــا ،وعندمــا نشــعر بالعــار بســبب ارتكابنــا
أشــيا َء خاطئــة.

راحاب

كانــت راحــاب امــرأ ًة تعيــش يف أريحــا* .عندمــا أرســل
لتجســس هــذه األرض أخفتهــم راحــاب
يشــوع رجـ ً
ـاال ّ
وأبقتهــم يف أمــان ،وبعــد انتصــار جيــش إرسائيــل أبقــى
جيــش إرسائيــل* عــى حياتهــا هــي وأرستهــا.

راعوث

تز َّوجــت راعــوث مــن أحــد أبنــاء نُعمــي ،وتبعــت
حامتهــا نُعمــي وإلههــا ،ثــ ّم تزوجــت ِمــن بوعــز*،
وقصتهــا موجــودة يف ســفر راعــوث.
ّ

رجاء ،أمل

التطلُّع إىل يشء مستقبل وعد به الله.

رحبعام

كان رحبعــام ابــن امللــك ســليامن* ،وعندمــا مــات
ســليامن أصبــح رحبعــام ملــكًا لــكل إرسائيــل* ،لكنــه
مل ي ُكــن حكيـ ًـام ،فأجــر النــاس عــى دفــع املزيــد مــن
الرائــب والعمــل املزيــد مــن الوقــت أكــر مــام فعلــوا
مــن أجــل والــده ،فانقلــب الشــعب ضــده وانفصلــت
العــر أســباط الشــامليني عــن مملكتــه ،وأصبحــت لهــم
مملكتهــم الخاصــة واختــاروا ملـكًا يلــك عليهــم ،وبقــي
رحبعــام يف يهــوذا* وأصبــح أ َّول ملــك لهــا.

ر َحم ،رحيم،
ال َّرحمة

أن تكــون طي ًبــا مــع األرشار ،وأن تســاعد أولئــك الذيــن
يف حاجــة أو محنــة ،كــام أنّهــا املح ّبــة التــي يظهرهــا اللــه
يف الغفـران* ،وهــي مح ّبــة اللــه وصالحــه ،وهــي شــفقة
اللــه عــى جميــع مخلوقاتــه.
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رسالة

إحــدى الرســائل التــي كتبهــا أتبــاع يســوع* األوائــل أو
رســالة كتبهــا أحــد الرســل* ،وت ُعــد العديــد ِمــن هــذه
الرســائل جــز ًءا ِمــن العهــد الجديــد*.

رسول

رســل للتحــ ُّدث بــكالم يســوع*،
الرســول هــو رجــل ُم َ
واختــار يســوع هــؤالء الرجــال وقــى كل واحـ ٍـد منهــم
كل واحـ ٍـد منهــم يســوع بعــد
الوقــت مــع يســوع .ورأى ّ
أن قــام مــن املــوت ،واســتخدمهم اللــه لبَــدء كنيســته*
وملنحنــا العهــد الجديــد* ،وكلمــة «رســول» تعنــي
ـخصا ُمرسـ ًـال ليحــر رســالة.
شـ ً

روح

كائـ ٌن ليــس لــه جســد وال يســتطيع أحــد رؤيتــه ،ويعتــر
اللــه رو ًحــا ،وخلــق اللــه كائنــات روحيــة أخــرى (ت ُد َعــى
مالئكــة*) ال ُيكننــا رؤيتهــا وقــد تكــون خــرة أو رشيــرة،
وتسـ َّمى روح الشــخص أحيانًــا بـ»نفس* الشــخص».

روح شير

الــ ّروح الريــر* هــو َمــن يعمــل لصالــح الشــيطان*
ويقــوم بعمــل أشــيا َء ســيئة.

روما

رومــا كانــت مدينــة يف أوروبــا عاصمــة مملكــة*
الرومــان*.

رؤيا

يشء يُعلنــه اللــه للنــاس ،و ِمــن املعــروف أن آخــر ِســفر
ِمــن الكتــاب امل ُقــ َّدس* يُعــ َرف بـ»ســفر رؤيــا يوحنــا
الالهــويت» ،ويكــن أن يكــون ُحلـ ًـام يــأيت إىل شــخص مــا
يف أثنــاء يقظتــه .يف الكتــاب امل ُقــ َّدس* يســتخدم اللــه
الــرؤى للتحـ ُّدث إىل شــعبه ،وأعطــى اللــه األنبيــاء* رؤى
إلظهــار مــا أراد منهــم أن يقولــوه للنــاس ،لكــن ليســت
كل الــرؤى تــأيت مــن اللــه.
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زربابل

كان زربابــل يهوديًّــا* و ُولــد يف بابــل* ،وكان مــن نســل
داود* ،وقــاد العديــد ِمــن اليهــود إىل أرضهــم ،وقــال
بعــض األنبيــاء* عنــه إ ّن اللــه اختــاره ليقــود النــاس يف
رجوعهــم إىل األرض.

زكريا

كان زكريــا نب ًّيــا* وكاه ًنــا* أيضً ــا ،وتكلَّــم نيابــة عــن اللــه
لشــعب يهــوذا* ،وكان نب ًّيــا بعــد أن عــاد النــاس مــن
الســبي* ،وأخــر الشــعب أن يتذكّــروا اللــه وأن ينهــوا
ّ
ترميــم الهيــكل* وبنــاءه.

سارة

كانــت ســارة زوجــة إبراهيــم* .غـ َّـر اللــه إســمها مــن
«ســاراي» إىل «ســارة» .وعــد اللــه أن يكــون لهــا ابــن
عندمــا كانــت كبــرة يف الســن ،فأنجبــت اب ًنــا يُد َعــى
«إســحاق»*.

س َّبح ،يُس ِّبح

ـخصا كــم هــو صالــح أو أن تُخــر اللــه وت ُعلن
أن ت ُخــر شـ ً
كــم هــو عظيــم يف أثنــاء الصــالة والرتنُّــم له.

ِس ْبط ،قبيلة

مجموعــ ُة ِمــن النــاس لهــم بدايــة أو غــرض مشــرتك،
وكان لــكل ابــنٍ ِمــن أبنــاء يعقــوب* عشــائر أو عائــالت،
وأصبحــت هــذه العشــائر معروفــة بإســم «أســباط بنــي
إرسائيــل»* ،ومتّــت تســمية األســباط عــى أســامء بنــي
يعقــوب.

سبي ،املسب ّيون

رغــام
النــاس الذيــن يضطــ ّرون إىل مغــادرة أراضيهــم ً
عنهــم ،وغال ًبــا مــا يحــدث ذلــك لفــرت ٍة طويلــ ٍة مثــل
األوقــات التــي أُخــذ فيهــا اليهــود* ِمــن أرض إرسائيــل*.
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سمدي

يتغر أبدا ً.
ليس له بداية وال نهاية وال ّ

ِسفر /مخطوطة

رقاقــة طويلــة ِمــن الــورق أو جلــد الحيــوان وتث َّبــت
حــول قط َبـ ْـني ِمــن الخشــب ،وعــادة مــا يُكتَــب عليهــا.

سام

نتمتَّــع بالســالم عندمــا ال نقاتــل اللــه أو غــره ِمــن
النــاس ،وعندمــا ال نواجــه أي مشــاغل يف أذهاننــا أو
روحنــا* ،وعندمــا نكــون ودوديــن تجــاه اآلخريــن.

سلف

شخص ِمن عائلة عاش منذ فرت ٍة طويل ٍة.
ٌ

سليمن

كان ســليامن اب ًنــا لــداود وصــار هــو امللــك بعــد مــوت
داود ،وأعطــاه اللــه حكم ـ ًة عظيم ـ ًة.

سمعان بطرس

كان ســمعان بطــرس رســوالً * ،وكان ِمــن أوائــل الذيــن
رأوا يســوع* بعــد قيامتــه ِمــن املــوت ،واســتخدمه
اللــه للمســاعدة عــى بَــدء الكنيســة* ،واشْ ـتُهر بإســم
«بطــرس».

سنبلط وطوبيا

الســبي*.
عــاش هــذان ال ّرجــالن يف مدينــة أورشــليم بعد ّ
عندمــا عــاد الشــعب إىل األرض حــاول هــذان الرجــالن
مقاومتهــم ومنعهــم ِمــن ترميــم الســور الــذي كان
يُحيــط باملدينــة.

سيا

كان ســيال أحــد أصدقــاء بولــس* وذهبــا م ًعــا إىل الكثــر
مــن األماكــن ليكــرزا للنــاس بالخــر الســار عــن يســوع*،
وســاعدا الكنائــس* يف كل مــكان ذهبــا إليــه.
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شاول

كان شــاول أ ّول ملــك إلرسائيــل* ،وكان قائــ ًدا قويًّــا يف
وحريصــا يف طاعتــه للــه.
البدايــة لكنــه مل ي ُكــن صبــو ًرا
ً
مــات شــاول وأصبــح داود َملِ ـكًا عوضً ــا عنــه.

شعب إسائيل،
بنو إسائيل

الشــعب اليهــودي* الــذي كان يعيــش يف إرسائيــل
ومعــروف عنــه أنّــه شــعب اللــه امل ُختــار.

شعب بابل ،بابل كان الشــعب البابــل يســكن يف الشــامل مــن أرض
إرسائيــل* .وعــى مــدار ســنوات عديــدة كانــت بابــل
يــوم مــن األيــام دخــل
عــد ًّوا لشــعب يهــوذا* .ويف ٍ
الجيــش البابــل إىل أرض يهــوذا وســبى* الكثــر ِمــن
الشــعب.
شمشون

كان شمشــون قاض ًيــا* يف إرسائيــل* لديــه شَ ـ ْعر طويــل،
وكان هــذا الشَّ ــ ْعر عالمــة عــى أنّــه ُمفــرز للــه مــام
جعلــه قويًّــا للغايــة ،فقــد انتــرص يف العديــد ِمــن
حريصــا يف طاعتــه للــه ،وقَتَــل
املعــارك ،لك ّنــه مل ي ُكــن
ً
العديــد ِمــن أعــداء اللــه يف موتــه.

شومليث

هــو إس ـ ٌم ملــرأة يف ِســفر نشــيد األنشــاد أح َّبــت شــابَّا
والســفر يــدور حــول مــا قالــوه لبعضهــام البعض.
أح َّبهــاّ ،

شيخ

َر ُجــل كبــر الســن ،وهــؤالء الرجــال هــم قــادة الكنيســة*
األوىل.
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صفنيا

كان صفنيــا نبيًّــا* يتكلَّــم بــكالم اللــه إىل شــعب يهــوذا*،
ورأى العديــد ِمــن األشــياء التــي يجــب تغيرهــا ،فالنــاس
مل يكونــوا يعيشــون ِمــن أجــل اللــه ،ومل يكونــوا رحــامء
ببعضهــم البعــض ،فأخرهــم أن يتوبــوا*ِ .مــن املمكــن
أن تكــون كلامتــه دفعــت امللــك يوشــيا* إىل أن يجعــل
النــاس ترجــع إىل اللــه.

صموئيل

كان صموئيــل آخــر قضــاة إرسائيــل* وكان أيضً ــا نب ًّيــا*،
واســتخدمه اللــه يف مســح داود* مل ـكًا عــى إرسائيــل.

صهيون

إســم التــل امل ُقــ َّدس* الــذي بُنيــت عليــه مدينــة
أورشــليم* .يف بعــض األحيــان كان يســتخدم هــذا اإلســم
ملدينــة أورشــليم أو مدينــة اللــه ،واســتخدم األنبيــاء*
الكلمــة للتح ـ ّدث عــن املــكان الــذي يســكن فيــه اللــه.
قــد يعنــي هــذا أ ّن «صهيــون» هــو التــل الذي بُنــي عليه
الهيــكل* أو ُيكــن أن تتح ـ َّدث صهيــون عــن الســامء*،
املــكان الــذي يوجــد فيــه اللــه اآلن.

صوفر

كان صوفــر أحــد أصدقــاء أيــوب* ،ونصــح أيــوب ببعــض
النصائــح لكـ ّن نصائحــه مل ت ُكــن مفيــد ًة أليــوب.

طوىبُ ،مبارك

كلمــة ت ُو َّجــه إىل شــخص يتلقّــى الكثــر ِمــن الخــر أو
كلمــة تُو ّجــه إىل شــخص ُمفــرز ومقــ ّدس*.

عاموس

عامــوس كان نبيًّــا* تنبَّــأ إىل شــعب إرسائيــل*ِ ،
وســفره
الصغــار.
هــو أحــد أســفار األنبيــاء* ّ
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عبد ،يتع َّبد،
عبادة

العبــادة هــي الطريقــة التــي يجــب أن نســلك بهــا
عندمــا نكــون مــع اللــه ،فنحــن من ّجــده مــن خــالل
ويكننــا أن نتغ ّنــى لــه ونسـ ّبحه* ونســجد أمامه
صالتنــاُ ،
لتمجيــده ،والعبــادة هــي وســيلة إلظهــار أ ّن 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.

عبد ال ّرب

عبــد الــ ّرب* هــو إســم اســتخدمه إشــعياء* للحديــث
عــن امل َِســ ّيا* ،وســيأيت ليخلّــص شــعبه يف املســتقبل.

ِعبي ،عباين،
العبية

لغــة اليهــود* ،وهــو إســم آخــر لليهــودي أو شــخص ِمــن
شــعب إرسائيل*.

عدل ،عادل

ٍ
شــخص مــا ،وتعنــي أن تكــون منصفًــا متا ًمــا
ســم ٌة يف
وعــى حــق ،وهــذه الصفــة يتســم بهــا اللــه يف التعا ُمــل
مــع كل مخلوقاتــه ،ويقصــد بهــا فعــل اللــه لــكل مــا هــو
صــواب ومنصــف مــع كل مخلوقاتــه.

عدن

كان «عــدن» هــو إســم الجنــة التــي خلقهــا اللــه آلدم*
وحــواء*.

عذراء

امــرأة مل متُ ــارِس الجنــس مــع أحــد ِمــن قبــل .كانــت أم
يســوع مريــم* عــذراء عندمــا جــاء اللــه إليهــا ،ومل ت ُكــن
اجتمعــت يف عالقــة جنســية مــع رجــلٍ ِمــن قبــل.
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عزا

عــاش عـزا يف زمــن داود* ،ورأى تابــوت الـ ّرب* الخــاص
عــى عربــة ،وظ ـ ّن أ ّن التابــوت عــى وشــك أن يســقط
فمــ ّد يــده ل ُيمســك بــه ،وعندمــا ملــس عــزا التابــوت
رضبــه اللــه ومــات.

عزرا

الســبي* قــاد بعــض النــاس
كان عــزرا كاه ًنــا* بعــد فــرتة ّ
للعــودة إىل أرض الوطــن وعلَّمهــم أن يتَّبعــوا اللــه م ـ ّرة
أخــرى.

عزيا

كان عزيــا َملِ ـكًا يف إرسائيــل* عــاش يف زمــن إشــعياء*،
وفعــل الكثــر ِمــن األشــياء الحســنة ،وبعــد فــرتة وجيــزة
مــن وفاتــه ذهــب إشــعياء إىل الهيــكل* ورأى رؤيــا*
خاصــة ِمــن اللــه.
ّ

عملقة

هــم رجــال أو نســاء ِضخــام الحجــم وأكــر بكث ـرٍ مــن
معظــم النــاس ،وكان هنــاك عاملقــة يف األرض عندمــا
كان داود* شــابًّا ،وكانــوا يعيشــون يف األرض لســنوات
عديــدة بعــد ذلــك الحــني أيضً ــا.

عمون

كان عمــون أحــد أبنــاء لــوط ِمــن إحــدى بناتــه ،وأصبــح
عمــون أ ّمــة يف رشق نهــر األردن* ،وكثــ ًرا مــا قاتــل
العمونيــون شــعب إرسائيــل*.

عوبديا

كان عوبديــا نب ًّيــا* يتكلَّــم بــكالم اللــه لشــعب أدوم* ،ومل
ي ُكــن شــعب أدوم لطي ًفــا مــع يهــوذا* .لذلــك ،مل ي ُكــن
اللــه رؤوفًــا معهــم وســيهجم جيــش قــوي عليهــم ولــن
يتذكَّرهــم أحــد بعــد ذلــك ،لكــن اللــه سـ ُيعيد شــعبه إىل
أرضهــم كــام وعدهــم.
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عيسو

كان عيســو اإلبــن األكــر إلســحاق* ،ومل يحصــل عــى
تخصــه ألنّــه البكــر ،ومل يتَّبــع أوالده
الركــة التــي كانــت ّ
اللــه.

غايس

كان غايــس قائـ ًدا يف الكنيســة* وصدي ًقــا ليوحنــا* ،وقــال
يوحنــا العديــد ِمــن األمــور الحســنة عــن هــذا الرجــل
يف رســالته.

غضب

مــا يشــعر بــه الشــخص ومــا يفعلــه عندمــا يكــون
غاض ًبــا جـ ًّدا ،ويغضــب اللــه مــن ِ
الخط َّيــة* ،وهــو الــيء
الصحيــح الــذي يفعلــه اللــه عندمــا يغضــب مــن النــاس
الذيــن يرتكبــون ِ
الخط َّيــة.

َغ َف َر ،مغفور له،
غفران

أن تُظهــر الرحمــة* وأن تنــى األشــياء الســيئة ضــد
ٍ
شــخصا مأســو ًرا ِمــن األشــياء
شــخص مــا ،وأن تُطلــق
ً
ٍ
لشــخص مــا
الخاطئــة التــي يرتكبهــا ،وأن تســمح
بالتخلُّــص ِمــن العقــاب .عندمــا يغفــر اللــه لنــا فإنّــه ال
يحتفــظ باألشــياء الخاطئــة التــي كُ ّنــا نفعلهــا.

غاطية

كانــت غالطيــة منطقــة تقــع شــامل إرسائيــل* ،وكان
بهــا العديــد ِمــن البلــدان والقــرى ،وســمع الكثــر ِمــن
الســار عــن يســوع* ،وكتــب
أهــل تلــك املنطقــة الخــر ّ
بولــس* رســالة ملســاعدة الكنيســة* هنــاك.

فارس ،باد فارس كانــت بــالد فــارس أُ َّم ـ ًة عظيم ـ ًة ســيطرت عــى بابــل*
بعــد أن ُســبي* الشــعب هنــاك ،وســمح القــادة هنــاك
لبعــض شــعب إرسائيــل* أن يعــودوا إىل أرضهــم.
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فُجر ،فاجر ،شير أن تكــون بعيــدا عــن اللــه أو منفصــال عنــه أو شــخص ال
يعرفــه وال يُؤمــن* أو يهتــم بــه.
فرعون

كان «فرعــون» هــو لقــب امللــك يف مــرص* ،وكان فرعــون
يف مــرص عندمــا عــاش مــوىس هنــاك ،ومل يُـرِد أن يســمح
لشــعب إرسائيــل مبغــادرة أرض مــرص ،لكــن اللــه فعــل
الكثــر ِمــن املعجـزات* وغـ َّـر رأيــه.

فصح ،الفصح

يــوم ُمقـ َّدس مهـ ّم عنــد اليهــود* .يتنــاول اليهــود يف هذا
ـام وجبــة خاصــة ،ويُجــرى االحتفــال
اليــوم مــن كل عـ ٍ
بهــذا العيــد حتــى يتذكَّــر اليهــود أ ّن اللــه ح َّررهــم مــن
العبوديــة يف أرض مــرص* يف زمــن مــوىس*.

فلسطن

كانــت فلســطني هــي األرض الواقعــة يف الجنــوب
والجانــب الغــريب مــن إرسائيــل* ،وعــاش فيهــا
الفلســطينيون ،وهــؤالء النــاس كانــوا أعــدا ًء إلرسائيــل
يُتقنــون فنــون الحــرب.

فُلك

كانت السفينة التي بناها نوح* ت ُد َعى «فُلك».

فليمون

كان فليمــون صدي ًقــا لبولــس* وثريــا وكان يتلــك العديد
ِمــن العبيــد ،وتع ـ َّرف بولــس عــى أحــد العبيــد الــذي
ـب بولــس لــه رســالة ليطلــب
هــرب مــن فليمــون ،وكَتَـ َ
منــه اســتعادة هــذا العبــد الهــارب ،وأراد منــه أن يعتــر
هــذا العبــد أ ًخــا لــه.
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فيلبس

خــدم فيلبــس الكنيســة الجديدة* يف أورشــليم* ،وســاعد
عــى تقديــم الطعــام إىل األرامــل هنــاك ،واســتخدمه
اللــه يف الكـرازة للكثريــن عــن يســوع يف أماكــن كثــرة.

فيلبي

كانــت فيلبــي مدينــة يف آســيا وذهــب بولــس إىل هنــاك
الســار عــن يســوع* ،وآمــن*
ليكــرز للنــاس بالخــر ّ
الكثــرون منهــا باملســيح.

ٍ
قاض ،ديّان

القــايض هــو الشــخص الــذي يُق ـ ّرر مــا هــو صــواب أو
مــا هــو خطــأ ،وهــو الشــخص الــذي يق ـ ّرر مــا إذا كان
شــخص مــا فعــل الصــواب أو الخطــأ ،وأن تُديــن هــو
ٌ
أن ت ُق ـ ّرر مــا هــو صــواب أو خطــأ ،وأن تتح ـ َّدث ضــد
شــخص ارتكــب خطــأ.

قاين

هــو ابــن آدم* وحــواء* الــذي غضــب ِمــن اللــه بســبب
قبولــه ذبيحــة أخيــه ورفضــه قربانــه ،وبســبب ذلــك
قتــل أخــاه.

قدسُ ،قدّ وس،
قدّ يس /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
منفصــل عــن ِ
الخط َّيــة* أو طاهــر.

قدير

أحــد أســامء اللــه صاحــب القــ ّوة العظيمــة الــذي ال
يوجــد أحــد أقــوى منــه ،وال يوجــد عــدو يكــن أن يهــزم
كل َمــن قا َو َمــه.
اللــه الــذي هــزم ّ

قدِّ يس

كل َمــن يثــق* يف يســوع بصفتــه ربًّــا*
شــخص ق ِّديــس أو ّ
ويكــن أن يكــون لق ًبــا لــكل شــعب اللــه.
ُ
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قربان

تقدمــة للــه (أو لآللهــة باطلــة) ِمــن الكاهــن* و ِمــن
النــاس عبــارة عــن حيــوان يُقــ َّدم كذبيحــة*.

قضاة

اختــار اللــه قــاد ًة جــد ًدا إلرسائيــل* بعــد مــوت يشــوع*
كان يُطلــق عليهــم «لقــب القضــاة» ،وســاعدوا عــى
الحفــاظ عــى ســالمة إرسائيــل مــن أعدائهــا.

قورح

ر مبــا يفعلــه
كان قــورح مــن ســبط الوي* ومل يُــ ّ
مــوىس* ،لــذا حــاول أن يجعــل النــاس تتحـ َّول عــن ات ّبــاع
مــوىس ،لكــن اللــه مل يكُــن راضيًــا عــن قــورح ،ففتــح
اللــه حفــرة كبــرة يف األرض ،وســقط قــورح وأصدقــاؤه
فيهــا وابتلعتهــم األرض.

قيامة

أن تقوم ِمن املوت.

قير

كان قيــرص هــو لقــب ملــك الرومــان* .ويذكُــر الكتــاب
امل ُقـ َّدس العديــد مــن هــؤالء الرجــال ،وأ َّول واحــد منهــم
كان امللــك الــذي كان يحكــم عندمــا ُولــد يســوع*.

قيرية

وس ـ ِّميت
كانــت قيرصيــة مدين ـ ًة عــى ســاحل البحــرُ ،
بهــذا اإلســم لتكريــم قيــرص* ،حاكــم رومــا* .وتوقَّــف
بولــس* يف هــذه املدينــة وهــو يف طريقــه إىل رومــا.

كالب

كان كالــب جنديًّــا يف زمــن مــوىس* وصدي ًقــا ليشــوع*،
وذهــب إىل األرض التــي أعطاهــا اللــه إىل إبراهيــم*.
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كرنيليوس

كان كرنيليــوس جنديًّــا رومانيًّــا* لك ّنــه أظهــر االح ـرتام
إللــه إرسائيــل* .وجــاء َمـ َـالك* إليــه وأخــره أن يســتدعي
بطــرس* الــذي كانــت لديــه رســالة لــه .أرســل كرنيليوس
يســتدعي بطــرس الــذي أىت إليــه ،فآمــن كرنيليــوس* مبــا
قالــه بطــرس ،وكان هــو أ َّول األمــم* املذكوريــن يف ِســفر
أعــامل ال ّرســل.

كريت

ت ُعـ ّد كريــت إحــدى الجــزر ،وســاعد بولــس* الكنيســة*
املوجــودة هنــاك ،وأرســل تيطــس إىل هنــاك ل ُيخرهــم
عــن كيــف يُســاعد ويحمــي الكنيســة يف جزيــرة كريــت.

كنعان

كان كنعــان هــو إســم األرض التــي وعــد اللــه بإعطائهــا
إىل إبراهيــم* .وقبــل أن يعيــش أبنــاء إبراهيــم هنــاك
كانــت األرض ت ُس ـ ّمى «كنعــان» ،وكانــت املنطقــة تبــدأ
نواحــي نهــر األردن*.

كنيسة

مجموع ـ ٌة ِمــن النــاس الذيــن يعرفــون اللــه ،كــام أنّهــا
مجموعــة أو تج ّمــع ِمــن أشــخاص يُؤمنــون بيســوع*.
وبــدأت الكنيســة عندمــا ســمع الكثــرون بطــرس*
وهــو يَعــظ ،وآمنــوا مبــا قالــه عــن يســوع ،ث ـ ّم آمــن
بعــد ذلــك املزيــد واملزيــد مــن النــاس ،وهكــذا منــت
الكنيســة كث ـ ًرا.
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كهنة

رجــاال يُســاعدون النــاس يف
ً
كان الكهنــة يف إرسائيــل
عبــادة اللــه ،وبــدأ الكهنــة يف القيــام بهــذا العمــل عندما
كان مــوىس* هــو القائــد ،فقــد كانــوا يعتنــون بخيمــة
االجتــامع ،وق َّدمــوا الذبائــح عــن الشــعب .وعندمــا بنــى
ســليامن الهيــكل كان الكهنــة يعتنــون بــه وخدمــوا
النــاس حتــى الوقــت الــذي عــاش فيــه يســوع* ،وكان
هنــاك أيضً ــا كهنــة يف دول أخــرى يُق ِّدمــون الذبائــح
آللهــة باطلــة.

كورش

كان كــورش ملــك بــالد فــارس* ،وأخــر اليهــود* أنّهــم
الســبي*.
ُيكنهــم العــودة إىل أرضهــم بعــد أن كانــوا يف ّ

كورنثوس

كانــت كورنثــوس مدينــة يف آســيا ،وســافر الكثــرون
الســار هنــاك،
عــر تلــك املدينــة ،وكــرز بولــس* بالخــر ّ
ـب العديــد ِمــن الرســائل ملســاعدة الكنيســة* التــي
وكَتَـ َ
يف كورنثــوس.

كوش

كان نــوح لــه ابــن إســمه «حــام» ،وكان حــام لــه أربعــة
أبنــاء كــوش واحــ ٌد منهــم ،واســتق ّر نســله يف شــامل
إفريقيــا* ،وأصبــح كــوش إسـ ًـام لتلــك املنطقــة.

كولويس

كانــت كولــويس مدينــ ًة يف آســيا ،وآمــن الكثــر ِمــن
ـب بولــس*
أهلهــا بالخــر ّ
الســار عــن يســوع* .وقــد كَتَـ َ
رســالة مل ُســاعدة الكنيســة* هنــاك.

الوي

كان الوي أحــد أبنــاء يعقــوب* وكان الكهنــة* يأتــون
ِمــن رجــال هــذا الســبط ،وســاعدوا النــاس يف عبــادة*
اللــه واعتنــوا بخيمــة االجتــامع*.
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لعازر

كان لعــازر صديقًــا ليســوع* ،وكان يســوع أحيانًــا مــا
ينــزل يف بيــت لعــازر ،لكــن لعــازر أصابــه املــرض ومــات،
فأقامــه يســوع ِمــن بــني األمــوات.

لعنة ،ملعون

يقصــد بهــا أن تســتخدم كلــامت بذيئــة ضــد أحدهــم
وأن تتم َّنــى الــر* أن يقــع عــى شـ ٍ
ـخص مــا وأن تتكلّــم
بكلــامت قويــة ضــد شـ ٍ
ـخص مــا ،وقــد يكــون الشــخص
حزي ًنــا بســبب الكلــامت البذيئــة التــي قالهــا أحدهــم
ضدهــم.

لغز ،س

يشء ُم ٍ
خــف أو يشء ال نعرفــه أو ال نســتطيع فهمــه
أو يشء ال ُيكننــا أن نعرفــه ســوى إذا ســاعدنا اللــه يف
معرفتــه.

ملوئيل

حكيــام ،وبعــض األقــوال الحكيمــة
كان ملوئيــل َملِــكًا
ً
التــي قالهــا ُمكتوبــة يف ِســفر األمثــال.

لوقا

رســوال*،
ً
رجــال يتّبــع يســوع* لك ّنــه مل يكُــن
كان لوقــا ً
وعــرف لوقــا الكثــر مــن هــؤالء الرســل واســتمع إىل
قصصهــم ،وذهــب يف بعــض األحيــان مــع بولــس* يف
رحالتــهِ .
وســفره عــن يســوع هــو واحـ ٌد ِمــن األناجيــل*
املوجــودة يف الكتــاب امل ُقــ َّدس*.

ُم ّبر

أن تتــرر يف عالقتــك باللــه ِمــن خــالل مــوت يســوع*
ـخص مــا
املســيح* وقيامتــه مــن املــوت* ،وأن يُصبــح شـ ٌ
عــى مــا ي ـرام يف عالقتــه مــع اللــه.

م ّتى

كان متــى جاب ًيــا للرائــب قبــل أن يُقابــل يســوع* الــذي
ـوال.
دعــاه إىل تــرك وظيفتــه وات ّباعــه ،وكان متّى رسـ ً
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مثل

تلــك القصــص التــي قالهــا يســوع* لــرح األمــور التــي
كان يُعلّمهــا ،وهــي عبــارة عــن قــول أو قصــة ُيكــن مــن
خاللهــا فَ ْهــم بعــض األمــور أو قصــة يُخفــى فيهــا جــز ٌء
ِمــن معناهــا.

مجد

كل مــا يجعــل اللــه جميـ ًـال وعظيـ ًـام مثــل ملــك عظيــم
ّ
أو ضــوء ســاطع يســطع ِمــن اللــه أو مــن يســوع*.

محرقة

قُربــان يُقــ َّدم للــه (أو إللــه باطــل) يُق ّدمــه النــاس
ل ُيحــرق ،وهكــذا يذبــح الكاهــن هــذا الحيــوان لتقديــه
قربانًــا للــه.

ُمخلِّص

يســوع هــو ُمخلّصنــا الــذي أنقذنــا مــن املــوت ،كــام أنّــه
يعيدنــا إىل اللــه ِمــن الــرور التــي ارتكبناهــا ويُخلّصنــا
كذلــك ِمــن الــرور التــي يفعلهــا النــاس بنــا.

مردخاي

عــام ألســتر وكان يهوديًّــا* ،وعلــم أ ّن
كان مردخــاي ًّ
بعــض األرشار أرادوا قتــل كل اليهــود ،لــذا ســاعد أســتر
حتــى ينعهــم مــن القضــاء عــى اليهــود.

مرقس

كان مرقــس شــابًّا عندمــا بــدأ يتّبــع يســوع* وقــى وقتًــا
قصــة يســوع يف اإلنجيــل الــذي
مــع بطــرس* ،وروى ّ
يحمــل إســمه.

مريم

كانــت مريــم أم يســوع* واهت َّمــت بــه وهــو صبــي،
وكانــت هنــاك عندمــا مــات عــى الصليــب* .تذكَّــر أ ّن
العديــد ِمــن النســاء املختلفــات كُـ ّن يُ ْدعــني «مريــم» يف
العهــد الجديــد*.
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مزمور ،املزامر

املزامــر هــي ترانيــم ت ُسـبِّح اللــه وتُعلِــن كــم هــو صالــح
وعظيــم ،وت ُخــر مبــا فعلــه بالنســبة إلينــا ،وهــي تســابيح
ُمق َّدمــة للــه ،ويُع ـ ّد ســفر املزامــر أحــد أســفار العهــد
القديــم*.

مذبح

طاولــة (عــاد ًة ت ُص َنــع ِمــن الحجــر) حيث يقــوم الكاهن*
بحــرق لحــم الحيوانــات وتقديــم عطايــا أخــرى كذبيحة*
للــه أو لآللهــة الباطلــة .كان املذبــح عبــار ًة عــن بنــاء
مرتفــع بقمــة مسـطَّحة حيــث يُقـ ِّدم الكاهــن الذبيحــة
للــه أو إىل إلــه باطــل ،وكان يُع َرف بـ»الطاولة امل ُق َّدســة».

مسيا ،امل َ ِس ّيا

امل َِســيّا هــو لقــب خــادم اللــه الخــاص ،ويعنــي
«املمســوح* مــن اللــه» ،ووضــع صموئيــل* الزيــت عــى
رأس داود* ل ُيظهــر أ ّن اللــه اختــاره ليكــون ملـكًا ،لذلــك
اســتخدم اليهــود* إســم «امل َِســ ّيا» لإلشــارة إىل امللــك
الــذي وعــد اللــه بإرســاله ِمــن نســل داود ،وهــذا امللــك
كل أعدائهــم ،فقــد كان امللك الذي
ســيخلّص ال ّنــاس ِمــن ّ
بنــى ملكــوت* اللــه ،وســيدوم هــذا امللكــوت إىل األبــد.
عندمــا جــاء يســوع* قــال إنّــه امل َِســ ّيا الــذي ينتظــره
اليهــود .كان يســوع هــو املســيح* املخلّــص ،و»املســيح»
كلمــة يونانيــة ت ُشــر إىل «امل َِســ ّيا» ،لكــن الكثــر مــن
اليهــود مل يُؤمنــوا* بــه.

َمسح ،يسح

دهــن شــخص بالزيــت إلظهــار أن اللــه اختــاره أو أنــه
نــال معموديــة الــروح* ال ُق ـ ُدس ،وكان الكهنــة* وملــوك
إرسائيــل* األوائــل يُســكب عــى رؤوســهم الزيــت عنــد
اختيارهــم.
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مسيحي

ت ُطلــق هــذه الكلمــة عى الشــخص الــذي يتّبع املســيح*.
مل يكُــن هــذا هــو اإلســم الــذي اختــاره املســيح ّيون
ألنفســهم ،فقــد بــدأ النــاس يف تســميتهم «مســيح ّيني»
ألنهــم كانــوا يتح ّدثــون دامئًــا عــن املســيح ،فقــد اتّبعــوا
مــا علّمــه يســوع* لهــم وعاشــوا كــام عــاش يســوع.

مر

كانــت مــرص أرضً ــا تقــع جنــوب إرسائيــل* ،وعــاش أبنــاء
يعقــوب يف مــرص لســنوات عديــدة حتــى جــاء مــوىس*
ليُخرجهــم مــن هــذه األرض ،وعندمــا كان يســوع* صبيًّــا
صغـ ًرا ذهبــت عائلتــه هنــاك لبعــض الوقــت.

معجزة

هــي آيــة أو أعجوبــة يُجريهــا اللــه بق َّوتــه ت ُؤكِّــد عــى أ ّن
رســالة شــخص مــا ِمــن عنــد اللــه.

ُمقدّ س

خصــص للــه .يشء أفــرزه اللــه ِمــن
مــا يُفــرز جان ًبــا ويُ ّ
أجــل نفســه أو جعلــه ُمق ّد ًســا*.

ماخي

كان مالخــي نبيًّــا* تنبّــأ إىل أهــل يهــوذا الذين عــادوا من
الســبي* ،ويُعــد ِســفره آخر أســفار األنبيــاء الصغار*.
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َم َاك

يُعــ ّد املــالك كائ ًنــا روحيًّــا* ،وخلــق* اللــه املالئكــة
لخدمتــه .ويف بعــض األحيــان يســتخدم املالئكــة لنقــل
رســالة منــه ،وت ُســاعد املالئكــة أولئــك الذيــن يثقــون
يف اللــه ويُش ـكّلون جــز ًءا ِمــن بيــت اللــه ،وخلــق اللــه
الكثــر مــن املالئكــة لدرجــة أننــا ال نســتطيع إحصاءهــم،
لكــن مل يتّبــع كل املالئكــة اللــه ،فبعضهــم تحـ َّول بعيـ ًدا
عنــه وأصبحــوا أعــدا ًء للــه وأصبحــوا يُعرفــون بإســم
«األرواح* الريــرة*» .والشــيطان* هــو قائدهــم .ويف
ـوم مــن األيــام ســيطرح اللــه الشــيطان ومالئكتــه يف
يـ ٍ
نــار ال ت ُط َفــأ.

ُملك ،مملكة،
ملكوت

حيــث يحكــم ملــك مــا ،وهــي أرض يحكــم فيهــا امللــك،
وملكــوت اللــه هــو حيــث يحكــم اللــه.

ملكة سبأ

زارت هــذه امللكــة ســليامن* لــرتى مدينتــه وتنظــر إىل
مملكتــه* ،وحــاز مــا فعلــه امللــك ســليامن إعجابهــا.

ملي صادق

كان ملــيك صــادق كاه ًنــا* تقابَــل مــع إبراهيــم* وباركــه.
تقــول الرســالة إىل العرانيــني إ ّن يســوع* كان كاه ًنــا
مثلــه.

موآب وعمون

كان مــوآب ابــن لــوط ِمــن إحــدى بناتــه ،وكــر أبنــاء
مــوآب ل ُيصبحــوا أُ ّمــة ،وكانــوا يعيشــون بالقــرب مــن
إرسائيــل* ،ومل يكونــوا أصدقــاء لشــعب اللــه بــل انضمــوا
إىل العمونيــني* وشــ ّنوا حربًــا مــع إرسائيــل وســاعدوا
أعــداء إرسائيــل ،وغال ًبــا مــا كان األنبيــاء يتن َّبــؤون ضــد
هــذه البلــدان.
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موىس

ُولــد مــوىس يف مــرص عندمــا كان بنــو يعقــوب يســكنون
هنــاك ،واختــار اللــه مــوىس ملســاعدة اليهــود* وأنقذهــم
وأخرجهــم ِمــن أرض مــرص.

مؤمن

شــخص يعــرف يســوع* ويقبلــه ربًّــا*؛ شــخص يُؤمــن*
بال ـ ّرب يســوع.

ميخا

كان ميخــا نب ًّيــا* يتن َّبــأ إىل شــعب إرسائيــل* قبــل أن
يُهاجمهــم جيــش آشــور.

ناثان

كان ناثــان نب ًّيــا* يف زمــن داود* ،وأرســل اللــه مــن خاللــه
قصــة أ ّدت إىل توبــة داود
لــداود رســالة دينونــة بشــكل ّ
عــن الخط ّيــة التــي ارتكبهــا.

ناحوم

كان ناحــوم نب ًّيــا* عــاش يف يهــوذا* وتكلَّــم نيابــة عــن
اللــه ضــد أهــل نينــوى* .وقبــل ســنوات ِمــن كالمــه
هاجــم جيــش نينــوى إرسائيــل* ،وكان الجيــش قاســ ًيا
جــ ًّدا وقتلــوا الكثــر مــن النــاس وســبوهم* ،لذلــك
وسرســل جيشً ــا لتدمــر نينــوى ،و ِمــن
س ـ ُيعاقبهم اللــه ُ
امل ُؤكّــد أ ّن اللــه ســيوقع هــذا بهــم ولــن ُيكنهــم فعــل
أي يشء ينــع اللــه ِمــن ذلــك.

ناداب وأبيهو

كان نــاداب هــو اإلبــن األكــر لهــارون* ،وكان نــاداب
وأبيهــو كاهنــان* لكنهــام مل يتَّبِعــا تعليــامت الـ ّرب* ،ومل
يُق ِّدمــا قُربــان* املحرقــة كــام كان يُفــرتض منهــام ،فأرســل
كال منهــام.
اللــه نــا ًرا قتلــت ًّ
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نبوءة

ٍ
لشــخص مــا أو كالم
كالم وقصــص أعطاهــا اللــه
يحــيك عــن األشــياء التــي ســتح ُدث يف املســتقبل أو كالم
يتن َّبــأ بــه النبــي أو يكتبــه.

نبوخذنر
َّ

ـرص ملــك بابــل* ،وجــاء إىل إرسائيل بجيشــه،
كان نبوخذنـ َّ
وبعــد ســنوات عديــدة ِمــن الحــرب اقتحــم الهيــكل*
وحرقــه بالنــار وســبى* الكثريــن إىل خــارج أرضهــم*.

نحميا

كان نحميــا يهوديًّــا* يخــدم ملــك فــارس* ،وســمع أن
شــعبه بحاجــ ٍة إىل املســاعدة ،لذلــك عــاد إىل أرضــه
وســاعد النــاس عــى بنــاء الســور.

نذر ،ينذر

النــذر هــو وعــد .يف كثــر مــن األحيــان يف الكتــاب
امل ُقـ َّدس* كان يُقطــع للــه أو أمامــه وعـ ًدا ُمق ّد ًســا ،ويُعد
األمــر ِ
حريصــا عنــد قطعــك لنــذ ٍر
خط َّيــة* أن ال تكــون
ً
مــا أو أن ال تفــي بالنــذر الــذي قطعتــه عــى نفســك.

نُعمن

كان نُعــامن جنديًّــا وقائ ـ ًدا لجيــش ملــك أجنبــي ،وكان
رجـ ًـال شــجا ًعا لكنــه كان مريضً ــا جـ ًّدا ،فجــاء إىل أليشــع*
طل ًبــا يف الشــفاء .فطلــب منــه أليشــع أن يســتح ّم يف
النهــر ســبع م ـرات ،وهــذا مــا جعــل نعــامن يستشــيط
غض ًبــا يف البدايــة ،لكــن عندمــا فعــل مــا طلبــه منــه
أليشــع شُ ــفي وط ُهــر ِمــن برصــه.

نعمة

هبــة ِمــن اللــه ال نســتحقّها بســبب األشــياء الســيئة
التــي ارتكبناهــا .وهــذه النعمــة واملعونــة والحفــظ
اآلمــن يُق ِّدمهــا اللــه رحمــ ًة بنــا ،وال ُيكننــا الحصــول
عــى النعمــة مــن خــالل األعــامل التــي نفعلهــا.
310

قائمة الكلمات

نُعمي

كانــت نُعمــي امــرأ ًة ِمــن أرض إرسائيــل* عاشــت يف
زمــن القضــاة* ،وذهبــت إىل أرض أخــرى للبحــث عــن
طعــام عندمــا مل ي ُكــن هنــاك طعــام يف إرسائيــل ،ومــات
زوجهــا هنــاك .وعندمــا عــادت إىل وطنهــا جــاءت معهــا
امــرأة شــابة تُد َعــى «راعــوث*».

نَفْس

جــز ٌء مــن اإلنســان ال ُيكننــا رؤيتــه لكنــه موجــود فينا يف
نفســا
أثنــاء حياتنــا ،ويعيــش بعــد موتنــا .وأعطــى اللــه ً
آلدم* وحــواء* عندمــا نفــخ يف أن َف ْيهــام نســمة حيــاة،
وتسـ ّمى نفــس الشــخص أحيانًا بأنهــا «روح* الشــخص».

نيقوديوس

رئيســا لليهــود* وجــاء إىل يســوع
كان نيقوديــوس ً
ليطــرح عليــه بعــض األســئلة امله ّمــة ،وكان هنــاك عندمــا
مــات يســوع وســاعد يف دفــن جســده.

نهر األردن

كان نهــر األردن جــز ًءا مــن حــدود إرسائيــل* ِمــن الرق،
وعــر الشــعب هــذا النهــر للدخــول إىل األرض التــي وعد
اللــه إبراهيــم* بهــا .ويف وقــت الحــق ،عمــد يوحنــا
املعمــدان يســوع يف هــذا النهــر.

نوح

كان نــوح الرجــل الــذي اختــاره اللــه لبنــاء فلــك .عندمــا
جــاء الطوفــان ،كان نــوح وعائلتــه يف أمــان يف الفلــك،
وغطَّــى اللــه األرض باملــاء ومــات كل ســكان األرض
اآلخريــن ،وطلــب اللــه ِمــن نــوح وعائلتــه بعــد ذلــك أ ْن
يتكاثَــروا ويــألوا األرض بالنــاس م ـ َّرة أخــرى.
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نينوى

كانــت نينــوى عاصمــة آشــور* ،وأرســل اللــه أحــد
أنبيائــه* ل ُيسـلّمهم رســالة .بعــد ذلــك بســنوات عديــدة،
جــاء جيــش مــن نينــوى لشـ ّن الحــرب عــى شــعب اللــه
وقتلــوا وســبوا* الكثــر منهــم.

هاجر

كانــت هاجــر جاريــة ســارة ،وكان إلبراهيــم اب ـ ٌن منهــا
مــام تس ـ َّبب يف حــدوث العديــد مــن املشــاكل.

هارون

كان هــارون شــقيق مــوىس* وســاعده يف إخـراج الشــعب
ِمــن أرض مــرص* ،وكان أ َّول رئيــس كهنــة* ،لك ّنــه مل ي ُكــن
يقــود الشــعب بطريقـ ٍة حكيم ٍة.

هامان

كان هامــان خاد ًمــا مللــك بــالد فــارس* ،وكان يكــره
اليهــود* جــ ًّدا لدرجــة أنّــه قــ ّرر وضــع خطــة تنتهــي
بالقضــاء عليهــم ،لكــن مردخــاي* اكتشــف خطتــه،
وعندمــا اكتشــف امللــك أن هامــان كان رجـ ًـال رشيـ ًرا قــام
بإعدامــه ،وهكــذا مل تنجــح خطتــه ومل يُهلــك اليهــود.

هوشع

كان هوشــع نب ًّيــا* يتكلَّــم بــكالم اللــه إىل شــعب
إرسائيــل* ،وأمــر اللــه هوشــع بالــزواج مــن امــرأة،
وهــذه املــرأة مل تكُــن وفيــة لهوشــع ،واســتخدم اللــه
هــذا املثــال ليظهــر أ ّن إرسائيــل مل ت ُكــن وفيّــة للــه أيضً ــا.

وثن ،صنم

يش ٌء مــا مصنــوع ِمــن الخشــب أو الحجــر أو املعــدن ليك
ـدال مــن اللــه الحقيقــي ،وهــذا الوثــن
يعبــده* النــاس بـ ً
ـدال
عبــارة عــن صــورة لشــخص أو يشء يعبــده النــاس بـ ً
مــن اللــه ،وهــو إلــه باطــل ويشء نح ّبــه أكــر ِمــن اللــه
ونضعــه يف مــكان اللــه داخــل قلوبنــا.
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وحش ،الوحش

الســفر األخــر ِمــن
الوحــش هــو أحــد أعــداء اللــه يف ّ
الكتــاب امل ُقـ َّدس* ،وسـ ُيحاول هــذا الوحــش أن يُحــارب
اللــه ،لكــن املســيح* ســيتغلَّب عليــه وســيضعه يف نــا ٍر ال
ت ُط َفــأ أبـ ًدا.

وشتي

كانــت وشــتي ملكــة بــالد فــارس* ،ومل تُـرِد أن ترقــص يف
حفلــة امللــك ،لذلــك ق ـ ّرر امللــك اختيــار ملكــة جديــدة
عوضً ــا عنهــا ،وبعــد مــرور بعــض الوقــت أصبحــت
أســتر* امللكــة التاليــة لبــالد فــارس.

يبارك

يفعــل شــيئًا جيّ ـ ًدا لشـ ٍ
ـخص مــا أو يتح ـ َّدث جيِّ ـ ًدا عــن
شــخص مــا أو ينــح أشــياء إىل شــخص مــا لتكريــه أو
يطلــب ِمــن اللــه أن يفعــل الخــر لشــخص مــا أو يدعــو
بحــدوث أشــياء ج ّيــدة لشــخص مــا أو يفــرز شــخص مــا
خاصــة.
ملنفعــة ّ

يتن َّبأ

أن تتحــ َّدث مبــا ســيح ُدث يف املســتقبل أو أن تتحــ َّدث
مبســاعد ٍة ِمــن اللــه (أو مبســاعدة آلهــة باطلــة) أو نيابــة
عــن اللــه (أو عــن آلهــة باطلــة).

يتوب

أن تتح ـ َّول عــن ِ
الخط َّيــة* وتفعــل مــا يريــد اللــه منــك
أن تفعلــه ،وأن ال تفعــل الــرور التــي فعلتهــا ِمــن قبــل
أو تبتعــد عــن الــرور.

يثق

ـخصا تعتقــد بأنّــه عــى حــق ،أو أن
أن تتبــع شــيئًا أو شـ ً
تُؤمــن بشـ ٍ
ـخص مــا أو بــيء مــا أو أن ت ُؤمــن* وتســلك
يف إيــان أو أن تُؤمــن بشــخص تعتقــد بأنَّــه يتحــ َّدث
بالحــق.
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يربعام

كان يربعــام ملــكًا وانقســمت مملكــة إرسائيــل* إىل
ــني ،وكانــت مملكــة يف الشــامل وأخــرى يف
مملكتَ ْ
الجنــوب ،وأصبــح يربعــام أ َّول ملــك للمملكــة التــي يف
وســ ّميت هــذه اململكــة «إرسائيــل*».
الشــامل ُ

يسوع

يســوع هــو ابــن اللــه* وجــاء إىل العــامل ليخلّــص النــاس
ِمــن ِ
خطيَّتهــم* ،وهــو امل َِسـيّا الــذي انتظــره شــعب اللــه.

يى
َّ

ـى رجـ ًـال ِمــن ســبط يهــوذا ،واختــار اللــه ابنــه
كان يـ َّ
داود* ليكــون َملِــكًا عــى إرسائيــل*.

يشوع

عندمــا مــات مــوىس* أصبــح يشــوع قائـ ًدا لشــعب اللــه،
وقادهــم إىل األرض التــي وعدهــم اللــه بهــا.

يعتف /اعتاف

يقصــد بــه أن تقــول إنّــك فعلــت أشــياء خاطئــة وأنــك
ت ُؤمــن* باللــه.

يفتاح

كان يفتــاح قاض ًيــا* ســاعد يف الحفــاظ عــى ســالمة
أحمــق.
شــعب إرسائيــل وقطــع وعــ ًدا
َ

يعقوب

كان يعقــوب اب ًنــا إلســحاق* وكان لــه أبنــا ٌء كثــرون،
وتكلَّــم اللــه مــع يعقــوب وغـ ّـر إســمه إىل «إرسائيــل»*،
وأصبــح أوالده معروفــني بإســم «بنــي إرسائيــل» .عندمــا
مل يكُــن هنــاك طعــام يف األرض التــي يســكنون بهــا
ذهبــوا إىل مــرص* للعثــور عــى طعــام ،ومــات يعقــوب
ـام.
هنــاك وبقــي نســله يف مــرص ملــدة  400عـ ٍ

يعقوب( ،العهد
الجديد)

كان يعقــوب قائ ـ ًدا يف الكنيســة األوىل* وأخــو يســوع*،
وكتــب إحــدى رســائل الكتــاب امل ُق ـ َّدس*.
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يُ َع ِّمدَ ،ع َّمد

يقــوم ُمعلّــم أو قائــد بتغطيــس شــخص مــا تحــت املــاء
لحظــة ث ـ ّم يخرجــه مــن املــاء ،وبهــذه الطريقــة يُظهــر
الشــخص أنّــه يُؤمــن* برســالة املســيح وأنّــه تحـ َّول عــن
ِ
الخط َّيــة* واللــه قــد ط ّهــره .بعــد أن قــام يســوع* مــن
املــوت كانــت هــذه هــي الطريقــة التــي ُيكــن أن يظهــر
بهــا املؤمــن بــه أنّــه ينتمــي إىل املســيح* وكنيســته*.

يفدي

ـخص مــا الكفالــة حتــى
يحـ ُدث الفــداء عندمــا يدفــع شـ ٌ
يُســمح لشـ ٍ
ـخص آخــر يف الســجن بالخروج منــه أو عندما
تدفــع املــال أو أن تعــود مــن مــكانٍ خطرٍ بعــد الحصول
عــى معونــة مــن أحدهــم للخــروج ِمــن مشــكلة مــا،
وهــذا مــا فعلــه املســيح* عندمــا بــذل حياتــه حتــى
يغفــر* اللــه لنــا مــا ارتكبنــاه ِمــن خطايــا.

يكرز ،يعظ

الســار عــن يســوع املســيح لشـ ٍ
ـخص
أن تتكلَّــم بالخــر َّ
أو مجموعـ ٍة ِمــن النــاس أو أن تــرح الحـ ّـق عــن اللــه.

يهودي ،اليهود

اليهــودي هــو شــخص ِمــن نســل إبراهيــم* وإســحاق*
شــخصا يؤمــن*
ويعقــوب* ،ويعــ ّد اليهــودي
ً
بإيــان* اليهــود ومعتقداتهــم ،ويُطلــق عليهــم أيضً ــا
«العرانيــني»* ،وأي شـ ٍ
ـخص كان جــز ًءا ِمــن أ ّمــة إرسائيل*
أصبــح معروفًــا بأنّــه يهــودي.
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يهوذا

كان يهــوذا واح ـ ًدا ِمــن أبنــاء يعقــوب* وباركــه* والــده
وهــو عــى فــراش املــوت ،فقــال إن ســبطه سيتســلّط
عــى اآلخريــن .وانحــدر داود* ِمــن هــذا الســبط ،وبعــد
ســنوات عديــدة ُولــد يســوع* ِمــن ســبط يهــوذا .وكان
يهــوذا أيضً ــا هــو اإلســم الــذي أطلقــه النــاس عــى
الجــزء الجنــويب مــن إرسائيــل* ،فبعــد تقســيم اململكــة
وس ـ ِّميت
ُســميت األرض الشــاملية «مملكــة إرسائيــل» ُ
األرض الجنوبيــة «مملكــة يهــوذا».

يهوذا ف العهد
الجديد

ــب رســالة لتحذيــر
كان يهــوذا أخــو يســوع* وكَتَ َ
الكنيســة* ِمــن امل ُعلِّمــني الكذبــة.

يهوشع الكاهن
العظيم

الســبي* ،وخــدم يف
كان يهوشــع رئيــس الكهنــة* بعــد ّ
الهيــكل* عندمــا عــاد النــاس إىل إرسائيــل*.

يوئيل

كان يوئيــل نب ًّيــا* إىل يهــوذا* وتن َّبــأ أ َّن اللــه ســ ُيدين
يــوم مــا ،ودعــا ذلــك اليــوم «يــوم الــرب*».
األمــم يف ٍ

يوآب

كان يــوآب جنديًّــا يف جيــش امللــك داود* وســاعده يف
محاربــة أعدائــه.

يوحنا

حميــام ليســوع أيضً ــا،
كان يوحنــا رســوالً * وصديقًــا
ً
واســتمع بعنايـ ٍة إىل يســوع وكتــب العديــد مــن األشــياء
التــي قالهــا يســوع يف إنجيلــه ،وعندمــا كان رجـ ًـال ُمسـ ًّنا
الســفر األخــر مــن
أعطــاه اللــه رؤيــا* ،وكتــب مــا رآه يف ّ
الكتــاب امل ُق ـ َّدس*.
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يوحنا املعمدان

جــاء يوحنــا املعمــدان قبــل يســوع* ليعـ ّد لــه الطريــق،
ودعــا النــاس إىل التوبــة واالبتعــاد عــن ِ
الخط َّيــة* وقــام
بتعميــد يســوع.

يوسف

كان يوســف اإلبــن املُفضَّ ــل لوالــده يعقــوب* ،وكان
ٍ
ألنــاس كانــوا يف طريقهــم
إخوتــه يكرهونــه وباعــوه
الصعــاب لكــن اللــه
إىل مــرص* ،وواجــه العديــد ِمــن ّ
اســتخدمه لخــالص أرستــه عندمــا مل ي ُكــن هنــاك طعــام
يأكلونــه.

يوشيا

كان يوشــيا َملِ ـكًا يف يهــوذا* حينــام كان صب ًّيــا صغ ـ ًرا،
وكــر ليصبــح واحـ ًدا ِمــن أفضــل ملــوك يهــوذا ،وأخــرج
الجيــوش األجنبيــة مــن األرض وأجــرى ترميــامت
للهيــكل* .وعندمــا وجــد يوشــيا «ســفر رشيعــة مــوىس*»
يف الهيــكل* قــاد النــاس إىل عبــادة* اللــه مــرة أخــرى،
وتبــع النــاس يوشــيا لســنوات عديــدة.

يوم أو عيد
الخمسن

هــذا اليــوم ِمــن كل عــام يشــكر فيــه اليهــود* اللــه عــى
طعامهــم ،ويف هــذا اليــوم ســكب اللــه الــروح ال ُقـ ُدس*
عــى الكنيســة*.

يُؤمن

أن تتَّبــع شــيئًا وأنــت ُمتأكِّــد أنَّــه صحيــح ،أن تثــق يف
ـخص مــا وت ُص ِّدقــه .وتضــع الثقــة يف شـ ٍ
شـ ٍ
ـخص مــا عندمــا
تكــون ُمتأكّـ ًدا ِمــن أن مــا يقولــه صحيــح.
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يونان

كان يونــان نبيًّــا* أخــره اللــه أن يذهــب إىل نينــوى*
ويُكلّمهــم ،وحــاول يونــان الهــروب ِمــن هــذه امله ّمــة
لكــن ابتلعــه حــوت ضخــم ،وبعدهــا خضــع للــه وفعــل
مــا طلبــه منــه ،لك ّنــه مل ي ُكــن ســعي ًدا عندمــا عــاد أهــل
نينــوى إىل اللــه.
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المؤ ِّلع
ُن ذة عن ُ

ؤســس خدمــة « »CLEAR & SIMPLE MEDIAالتابعــة
تــوم كاســتور هــو ُم ِّ
للمجمــع العــام املعمــداين يف كنــدا ،وهــو كاتــب ماهــر ومحــاور ذيك قــام
بعمــل ُمرســل رائــد يف شــامل كنــدا ،وزرع العديــد مــن الكنائــس يف جنــوب
رشق آســيا ،وأســهم يف عمــل التنميــة القصصيــة يف إفريقيــا ،وقــى ســنواته
الجامعيــة األوىل يف دراســة الكتــاب امل ُقـ َّدس واألدب اإلنجليــزي ،وحاصــل عــى
شــهادة دراســات عليــا يف اللغويــات .وعــى مــدار أكــر مــن عقـ ٍـد ِمــن الزمــان
كان هــو الراعــي لكنيســة غرانــت ميموريــال يف وينيبيــج مبانيتوبــا ،كنــدا.
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