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 من القلب

  

  في معنى الحرب الروحية

البسوا س(ح هللا الكامل " :من أجل ھذا قال معلمنا بولس الرسول. ما من شك أن حياة المؤمن ھي حرب دائمة
فإن مصارعتنا ليست مع دم ولحم بل رؤساء مع الس(طين مع و7ة  لكي تقدروا أن تثبتوا ضد مكايد إبليس،

 )12-11:6 أف" (العالم على ظلمة ھذا الدھر مع أجناد الشر الروحية في السماويات
إذاً فحياة المؤمن ھي جھاد روحي مستمر ضد الشيطان، والخطية، والجسد، والكبرياء، واليأس، كما يتضح 

 :لنا مما يلي

 :ضد الشيطان

 

 

 

 

 

 :ضد الخطية
لم : "والمؤمن أيضاً يجب أن يجاھد ضد الخطية كل أيام حياته حتى الموت، ولھذا يقول معلمنا بولس الرسول

 )4:12عب" (تقاوموا بعد حتى الدم مجاھدين ضد الخطية
 

 :ضد الجسد
وذلك  )17:5غ(" (الجسد يشتھي ضد الروح"وھذا مجال آخر ينبغي على المؤمن أن يجاھد ضد شھواته [ن 

أقمع جسدي واستعبده حتى بعدما كرزت eخرين " :بأن يقاوم جسده ويخضعه، كما قال معلمنا بولس الرسول
" إن كنتم بالروح تميتون أعمال الجسد فستحيون"وأيضاً ) 27:9كو1) "7 أصير أنا نفسي مرفوضاً 

 )13:8رو(
 

 :ضد الكبرياء
: اً ضد الذات والكبرياء لھذا قال معلمنا بولس الرسوليتحتم على المؤمن في مسيرته الروحية أن يجاھد أيض

-20:11رو" (7 تستكبر بل خف [نه إن كان هللا لم يشفق على ا[غصان الطبيعية فلعله 7 يشفق عليك أيضاً "
21( 
 

 :ضد اليأس
وھناك جھاد ضد حروب اليأس التي تحاول أن تقضي على من يصيبه العدو بسھام الخطية ليقطع رجاءه، 

" 7 تشمتي بي يا عدوتي إذا سقطت أقوم إذا جلست في الظلمة فالرب نور لي: "ك قال ميخا النبيلذل
  )8:7مي(

  
  

  المزيد في الصفحة التالية
  

فالشيطان يشن على الدوام ھجمات شرسة ضد المؤمن طوال المسيرة الروحية، لھذا 
اصحوا واسھروا :ن : "الرسوليلزمه أن يسھر ويقاوم إبليس، كما قال معلمنا بطرس 

" إبليس خصمكم كأسد زائر يجول ملتمساً من يبتلعه ھو فقاوموه راسخين في ا>يمان
 )9-8:5بط1(
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من اسس مھماته التي جاء فيھا على ا7رض وتمم عمل والسيد المسيح بالتحديد نرى ھنا ان الكتاب المقدس 
م البشر وكربھم وعذابھم وافكارھم الخاطئه تجاه 7آلث(ث سنين كان ان يظھر حقيقة الذي وراء  االخدمة فيھ

الحياة وتجاه الھھم وتجاه الخ(ص وحقيقة ارادة الرب في فكره تجاه البشريه التي خلقھا، فبذلك كان الرب 
، وكل فعل شرير يقوم به يسوع يشير مباشرة الى ان الشيطان ھو وراء كل فكره مؤلمه ، وكل احساس خاطئ

 .طبعا خارج اطار ارادة ا7نسان وقراراته ا7خيره في اي امر ا7نسان،

 

 

 

صرفة كما روحية ة جھتنا في ھذه ا7رض ھي مواجھاموف .جداوكنتيجة نرى ان ابعاد ھذا ا7مر واضحة 
 : في ا7يات التالية نرى

 
 .7 اتكلم ايضا معكم كثيرا 7ن رئيس ھذا العالم يأتي وليس له فّي شيء 30 :14يو 
 واما على دينونة ف|ن رئيس ھذا العالم قد دين 11: 16يو 
لو كانت مملكتي من ھذا العالم لكان خدامي يجاھدون .اجاب يسوع مملكتي ليست من ھذا العالم 36 :18يو 

 .ت مملكتي من ھناولكن اeن ليس.لكي 7 أسلّم الى اليھود
وھم ھذا العالم وغرور الغنى يخنقان الكلمة فيصير .والمزروع بين الشوك ھو الذي يسمع الكلمة 22: 13مت 

 .ب( ثمر
 .فكما يجمع الزوان ويحرق بالنار ھكذا يكون في انقضاء ھذا العالم 40: 13مت 
 .وتخنق الكلمة فتصير ب( ثمر وھموم ھذا العالم وغرور الغنى وشھوات سائر ا7شياء تدخل 19: 4مر 
 .اما انا فلست من ھذا العالم.انتم من ھذا العالم.اما انا فمن فوق.فقال لھم انتم من اسفل 23: 8يو 
 .فقال يسوع لدينونة أتيت انا الى ھذا العالم حتى يبصر الذين 7 يبصرون ويعمى الذين يبصرون 39: 9يو 
 .نفسه في ھذا العالم يحفظھا الى حياة ابدية من يحب نفسه يھلكھا ومن يبغض 25: 12يو 
 .اeن يطرح رئيس ھذا العالم خارجا.اeن دينونة ھذا العالم 31: 12يو 
اما يسوع قبل عيد الفصح وھو عالم ان ساعته قد جاءت لينتقل من ھذا العالم الى اeب اذ كان قد  1 :13يو 

 .احب خاصته الذين في العالم احبھم الى المنتھى
 .ألم يجھّل هللا حكمة ھذا العالم.اين مباحث ھذا الدھر.اين الكاتب.اين الحكيم 20: 1كو 1
 .7ن حكمة ھذا العالم ھي جھالة عند هللا 7نه مكتوب اeخذ الحكماء بمكرھم 19: 3كو 1
رجوا وليس مطلقا زناة ھذا العالم او الطماعين او الخاطفين او عبدة ا7وثان وا7 فيلزمكم ان تخ 10: 5كو 1

 .من العالم
  

  المزيد في الصفحة التالية

على  هكما اننا نVحظ ان الرب يذكر في سفر الرؤيا وجود مواقع للشيطان ولحرب
 وايضا الرؤيا للحرب التي ستقوم ضد المرأة ونسلھا،سفر ، فنرى مثV ذكر المؤمنين

، كرسي للشيطانونرى ان الرب في رسائله الى الكنائس السبع يذكر مجمع الشيطان 
 ...الخ
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 .7ن ھيئة ھذا العالم تزول.والذين يستعملون ھذا العالم كانھم 7 يستعملونه 31: 7كو 1
التي سلكتم فيھا قب( حسب دھر ھذا العالم حسب رئيس سلطان الھواء الروح الذي يعمل اeن في  2: 2اف 

 ةابناء المعصي
اسمعوا يا اخوتي ا7حباء أما اختار هللا فقراء ھذا العالم اغنياء في ا7يمان وورثة الملكوت الذي وعد  5: 2يع 

 .به الذين يحبونه
 .بھذا تكملت المحبة فينا ان يكون لنا ثقة في يوم الدين 7نه كما ھو في ھذا العالم ھكذا نحن ايضا 17: 4يو 1
 

 

 

ذاك كان قتا7 للناس من البدء ولم يثبت في .انتم من اب ھو ابليس وشھوات ابيكم تريدون ان تعملوا 44 :8يو 
 متى تكلم بالكذب فانما يتكلم مما له 7نه كذاب وابو الكذاب .الحق 7نه ليس فيه حق

 
 : أيضا يقولو

 ھم حياة وليكون لھم افضلواما انا فقد أتيت لتكون ل.السارق 7 يأتي ا7 ليسرق ويذبح ويھلك 10: 10يو 
 

بخصوص ھذه عليـــــــــــــنا ان ندرك ان حربنا ھي روحية وليست جسدية ، واذا فھمنا وقبلنا فكر الرب 
لكن ھذ نـــراه، دة بالبعد الروحي الذي نحن 7 ـوطيسنعرف حينھا ان كل ما يدور حولنا له ع(قة ف، الحرب

 .ع غيرنا وفي ا7رض كلھاما يحدث حولنا معنا وم ـلبكالذي يتحكم 

 

  عالي محسن

  

  

  

  

  

  

  

  

  

فمن اسس عمل روح ھذا العالم ورئيس ھذا الدھر ھو ان يسرق النفوس من يد الرب 
يريد ان يؤلم قلب هللا  معه الى الجحيم الذي ھو نار جھنميه ابديه c تنطفئ ، يجرھاكي 

 :السيد المسيحيقول  .بأن يجعل خليقته تعصيه



 

www.ushaaqallah.com 

 

 كلمات من ذھب  

 صمويل جونسون  .من ينتظر فعل الكث� من الخ� مرة واحدة لن يفعل شيئا أبدا”
،Yال خ� يف قوم ليسوا بناصح Yوال خ� يف قوم ال يحبون الناصح.  

 عمر بن الخطاب 
 أفالطون  .السعادة هي معرفة الخ� والرش

  باولو كويلو  .أكرب أخطاء اإلنسان هي أن يظن أنه ال يستحق الخ� والرش الذي يصيبه

 نابن خلدو   .قد ال يتم وجود الخ� الكث� إال بوجود رش يس�
 جون لوك   .من احتnل الخ� كأساس لألفعال اإلنسانية الخوف من الرش أقوى بكث�

  وليم شكسب�  .الكث� من الخ� ينقلب إىل رش
 

 أحمد بن حنبل  .إنِْو الخ� فإنك ال تزال بخ� ما نويت الخ�

  أرسطو  .أصدق أصدقا} من عندما يتمنى يل الخ� يتمناه ألجيل
 األم تريزا  .أعnل الخ� حلقات تتشكل منها سلسلة حب 

 أيسوب  .فعل الخ� ال يضيع هدرا مهn َصُغر
اً لفرتة طويلة إذا � يكن الخ� مطلوبا  برتولت بريشت  .ال �كن ألحد أن يظل َخ�ِّ
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 يانغمينغوانج   .الخ� والرش قادمان مn هو كامن يف عقلك ونفسك من حب هذا اليشء أو كراهيته

 زرادشت  .فعل الخ� لآلخرين ليس واجبا، بل متعة

 ليو تولستوي  .واعمل الخ� ألعدائك ليصبحوا أصدقاءك اعمل الخ� ألصدقائك يزيدوك محبة،

 ليو تولستوي  .وهم غريب أن تفرتض أن الجnل هو الخ�

 يس إس لويس  .دعنا ال نخلط بY الخ� والرش الذي البد منه

 سوفوكليس  .الجهلة ال يعرفون الخ� الذي بY أيديهم إال بعد طرحه جانبا

 توماس كارليل  .الرسية عنرص يف كل أشكال الخ�، فحتى الفضيلة والجnل غامضان

 جوتاما بوذا  .عىل اإلنسان أن يتغلب عىل غضبه بالشفقة، وأن يزيل الرش بالخ�
 سورين ك�كغارد  .واليأس بسبب الخطيئة زيادة يف البعد الخطيئة بُعد عن الخ�،

 أبو الفتح البستي  .عىل الحقيقة إخوان وأخدان* من كان للخ� مناعا فليس له 
 فتح هللا كولن  .ان� بذرك وامض والتلو عىل يشء، ودع أياً كان يحصد ما بذرت
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 مقالة العدد  

  مفاتيح النصر في الحرب الروحية

  
  
  
  
  
  
  
 

 قائدكاعرف المفتاح ا7ول 

  

وكيف . تجربة الشيطان للرب في البرية"ا�يمان بنصرة المسيح على ابليس، يعطنا قوة ل�نتصار المستمر. 1

  "شكراَ � الذي يقودنا في موكب نصرته في المسيح يسوع كل حين"وأيضاَ يقول بولس. انتصر عليه

  )10: 6سساف(تقووا في الرب وفي شدة قوته " الثقة في قوته تمنحنا ا7نتصار. 2

  .الحرب ليست لنا بل للرب، فھو الذي يستطيع ان يعبر بنا من مجد الى مجد، من انتصار7نتصاربطاعته. 3

هللا كلي القدرة والمعرفة، وھو الذي صنعنا ويعرف كل شئ عنا، ف( نخف من العدو فقد تم خرابه الي ا[بد، . 4

وإذا . فراَ بھم في الصليب بمعني ليس له سلطان عليناوأيضاَ قد جًرد الرياسات والس(طين أشھرھم جھاراَ ظا

كان العدو كأسد فإلھنا ھو ا[سد الخارج من سبط يھوذا، فقد حطم اسنانه وسحق رأس الحية، وأعطانا سلطان 

فيجب على المؤمن أن يتقدم ويصارع بكل ماأخذ من الرب كل . أن ندوس الحيات والعقارب، وكل قوات العدو 

  .ھذه القوة

 )مركزك في المسيح (إعرف مكانتكفتاح الثاني الم

  

7ن كل من ولد "تذكرانك انتقلت من الظلمة الى النور، وصرت ابناَ له فأنت موضوع عنايته وإھتمامه بك. 1

  4: 5يو1"(وھذه ھي الغلبة التي تغلب العالم إيماننا.من هللا يغلب العالم 

تذكر باستمرار انك قوياَ بالقوة التي اتيحت لك من خ(ل مركزك الجديد بالمسيح، وان ھذه القوة اقامت . 2

الذي فيكم أقوى من الذي في . "المسيح من الموت، وتسكن ا7ن فيك وھذا ھو ا7ساس لكسب المعركة

  )4:4يو1"(العالم

الس(ح، 7ن اسلحتنا تصبح عظيمة فقط من خ(ل تذكران تلبس س(ح هللا و7 تنظر للس(ح ولكن الى اله . 3

 .هللا

  

  المزيد في الصفحة التالية

ھو  لكل حرب يوجد قائد لمواجھة العدو، من ھو قائدنا، ومن ھو الجندي المقاتل؟ ومن
العدو في ھذه الحرب وكيف نستطيع أن ننتصر عليه؟ ان عرفنا القائد والجندي والعدو 

ولكي تكون . كل بحسب امكانياته وقدرته الحربية فسوف نخوض الحرب بانتصار
  .منتصراَ يجب أن تعرف ث5ثة مفاتيح للنصرة
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 : اعرف عدوكالمفتاح الثالث 

  
َمن ھو ھذا العدو الذي أتعب الكثيرين من المؤمنين ھل ھو حقيقي؟ انه العالم الغير منظور، يقوده الم(ك 

قال عنه الكتاب إله ھذا الدھر،خصمكم . الساقط الذي قيل عنه زھرة بنت الصبح، وابليس يعمل بخفاء
العدو، الشيطان أي المفتري،ولوسيفر اي رئيس الذباب، وبليعال، كأسد،المقاوم،الكذاب،وھو ابليس أي 

والشرير، والمجرب، والمشتكي ، فھو حقيقي مخلوق أصله م(ك من الكروبيم، وكان اجمل المخلوقات، لكنه 
فھو تمرد على هللا، وان الشيطان منظم . تكبر على هللا واراد ان يكون مثل هللا، وبھذه الخطيه اسقط ادم ايضاَ 

في عمله و7 يكل من محاربة المؤمن فھو عدوه اللدود، الحقيقة انه يوجد عالم غير منظور موجود مثل العالم 
إذاَ عدونا مرعب وھو حقيقي وليس خيا7َو7 . المنظور تماماَ ھناك كائنات شريرة يمكن ان ترعبنا اذا رأيناھا

وعلى الجانب اeخر ھو ساقط من . ا نتقوى بهيجب ا7ستھانة به، نحن لسنا اقوى منه، ولكن الرب الذي فين
وان الشيطان ليس . السماء كما قال عنه الرب يسوع للت(ميذ رأيت الشيطان ساقطاَ مثل البرق من السماء

صورة تعبيرية عن الشر ولكنه م(ك قوي ارتكب الخيانة ضد خالقه، واقنع ثلث الم(ئكة لكي يتمردوا معه، 
يجب أن نحترم عدونا و7 نخافه بمعنى أن 7 . كل ماھو جيد ومرتب من قبل هللا وھو يعمل اeن على تدمير 

 11: 2كو 2"لئ( يطمع فينا الشيطان [ننا 7 نجھل أفكاره" نستھين به ويحذرنا منه الرسول بولس بالقول
خدوع، ويدخل ابليس ويھاجم المؤمن من خ(ل القلق، عدم الغفران، المرارة، الغضب ، السخط، الذھن الم

 .وبث ا[كاذيب في أذھان المؤمنين
 
 

  كيف تعيش حياة النصرة؟

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

وعندما تنتھي الحرب غير المرئية، فلن نكون في حاجة الى خوضھا مرة أخرى، فيجب أن يكون لك ھذا 
  .ا�يمان

 
 

  المزيد في الصفحة التالية
 

.بعد أن عرفت كل ھذه الحقائق عن قائدك وعن مركزك وعن عدوك  

لكل حرب خطة، ولكل خطة تدريب فعندما يضع القائد الخطة المناسبة لخوض الحرب 
وخطة ; لنا أن نكون . يعطى الجنود التعليمات والتدريب على تنفيذ ھذه الخطة ،

فعلى " اشترك في احتمال المشقات كجندي صالح ليسوع المسيح"منتصرين دائماَ 
وھم غلبوه بدم الخروف وبكلمة شھادتھم ولم "المؤمن أن يجاھد لكي يغلب ومكتوب

; واللھج بھا، يساعدني على التغلب  والتدرب على كلمة" يحبوا حياتھم حتى الموت
والنصرة ، أن ندرك اننا اقوياء في الرب، ونثبت فيه ونكون يقظين ونستخدم 

اسلحتنا، وفوق كل ھذا ان نصلي نحن نمثل أعظم جيش في التاريخ، ونحن نحارب 
من أجل أعظم ھدف وعندما يأتي الملك في انتصاره العظيم سوف ننال أمجاد 

  .عالمحارب الشجا
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أن تدرك انك اصبحت ابن ملك الملوك ورب ا7رباب، ومركزك في المسيح، وبجانبك سيف الروح الذي ھو 

ان تخوض ھذه الحرب وتخرج منتصراَ، 7ن المسيح قدم وعداَ لكل المؤمنين  كلمة هللا وان لديك سلطان هللا،
لست في حاجة الى شئ ا7 أن " ھا أنا أعطيكم سلطان أن تدوسوا على الحيات والعقارب وكل قوة العدو" 

 كيف تستخدم سيف الروح، أن تدرس كلمة هللا وتكون مستعداَ . تستخدم ھذا السلطان المعطى لك من قبل الملك
لتسكن فيكم كلمة المسيح بغنى، فھى مثل الذخيرة لدى  .في كل وقت وتّصرف بكل حزم عندما يواجھك العدو

لذلك ما عليك ا7 أن تستخدم ھذا الس(ح العجيب [ن . الجندي بھا يستطيع أن يواجه بھا بدون خوف وسيطرة 
كلمة هللا حية "ھو للھجوم ويقول الكتاب  كل أجزاء الس(ح الباقية ھى للوقاية أو الدفاع ، ولكن ھذا الس(ح

   ."وفعالة وأمضى من كل سيف زي حدين
 

 ما ھي ا:وقات التي يحاربنا فيھا العدو؟
 

 .يھاجمنا العدو عندما نتخذ خطوات ايمان ھامة من أجل نمونا الروحي
 . في ذلك انت تتعدى عليه في اتباعة يھاجمنا العدو عندما نقتحم مواقعه، وھى الكرازة با7نجيل

 .عندما نعرفه على حقيقته، وأن الكتاب المقدس يكشف لك ذلك، انه يخلط الحق بالكذب ويخدع المؤمنين
  ).العصا من النصف(فھو 7 يھاجم الذي يعرج بين الفرقتين . يھاجمنا عندما نتوب ونقطع صلتنا بالعالم 

 
 ربدور المؤمن في التعامل مع ھذه الح

 
 "اصحوا واسھروا [ن ابليس خصمكم كأسد زائر يجول ملتمساَ من يبتلعه ھو" 8: 5بط 1: أن يكون صاحياَ *
  )9: 5بط1(فقاوموه راسخين في ا�يمان: أن يقاوم با�يمان *
  8-7: 4وأيضاَ يعقوب " 7 تعطوا ابليس مكاناَ ) "27: 4أفسس: (أن 7 يعطي العدو مكاناَ *
إذ اسلحة محاربتنا ليست جسدية بل قادرة با� على ھدم " 4: 10كو 2:الكامل أن يستخدم س(ح هللا*

 ".حصون
  

  دور هللا في ھذه الحرب

بما اننا في مصارعة مع العدو، فإن هللا بنفسه وبحسب مقاصده، من جھة ع(قتنا به، يأخذ أيضاَ مركزنا من 
علينا أن نقاوم الشيطان وهللا أبينا ھو الذي ينتصر جھة ھذه المصارعة، فنحن لنا ع(قتنا با� أبينا، وبالتالي 

بواسطة الروح القدس الذي يم(ؤنا فبدون الملء بالروح القدس سوف . لحسابنا، ويعلمنا الطريق للنصرة
 .يكون ھناك فراغ يستطيع ابليس أن يستغله ويدخل من خ(ل ھذا الفراغ 

 كيف تعد نفسك للھجوم؟

 
 
 
 
 
  

  
  التاليةالمزيد في الصفحة 

 

أن مصارعتنا ليست مع دم ولحم بل مع  13-6 :6الكتاب يوضح لنا في أفسس 
فعلينا أن نلبس س5ح ; الكامل، حتى . الرؤساء والس5طين مع أجناد الشر الروحية

نقدر أن نثبت في اليوم الشرير، وھناك أجزاء مھمة للس5ح الذي نلبسه ، ويحتاج كل 
 فما ھي ھذه اLجزاء؟. مؤمن أن يلبسه حتى يثبت ضد الھجمات
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ھي س(ح وقائي لحماية الذھن من ا[فكار الشريرة، وخوذة الخ(ص ھى يقين الخ(ص : خوذة الخVص. 1
  .وھي حماية 7ذھاننا، فيجب على المؤمن ان يجدد ذھنه، ويحتفظ بكلمة هللا في ذھنه.من الخطية

  .دق أمام هللا والناسوھي ادراكاَ واضحاَ لكلمة هللا، فھي تحمل كل اجزاء الس(ح ،وھي الص :منطقة الحق. 2

  يشير الى الع(قة الصحيحة مع هللا ،والنزاھة في اسلوب الحياة ، وتوافق ارادتنا مع ارادة هللا :درع البر. 3

  .وھو ا7ساس الصحيح لمعرفة ا7نجيل وان نكون مستعدين للمشاركة فيه: استعداد انجيل السVم. 4

  .في وعوده، وفي قوته، وخطته لحياتنا ،ونصرتنا على الخطيةھو الثقة المطلقة في هللا، و :ترس اcيمان. 5

  .الذي ھو كلمة هللا وقلنا سابقاَ انه س(ح للھجوم وكل ا[جزْا السابقة ھي للحماية من العدو: سيف الروح. 6

ھذا النوع من الص(ة وھو صراع الص(ة بالروح وھو الجھاد في "مصلين بكل ص(ة في الروح" :الصVة. 7
، ان ابليس يعلم ان الص(ة تكشف ھزيمته من اجل ذلك سوف يزيد من حدة الصراع ويحاول ان  الص(ة

  .ويعلم جيداَ ان الص(ة ھي طريق ا7نتصار. يبعدك عن الص(ة اكثر من اي شئ اخر تفعله 

 فإخضعوا � قاوموا ابليس" 8-7: 4يقول الكتاب في يعقوب  :الخطوة المھمة للھجوم ھي مقاومة ابليس
أو7َ الخضوع � [نه ھو سر نصرتنا، فكل مجال في حياتك 7 "اقتربوا الى هللا فيقترب اليكم. فيھرب منكم 

والجانب اeخر من الخضوع � ھو أن تقاوم ابليس فيھرب . يخضع للرب مھدد بشن الحرب ضده وھزيمته 
السلطان والص(حيات الكاملة منك، لم يقل الكتاب فيھرب من الرب ولكن سيھرب منك لماذا؟ [ن لديك 

ووضعك في المسيح، يجعل ابليس يفر ھارباَ [نه منھزم أمام قوة المؤمن المستمدة من قوة الرب، صمم أنك 
  .لن تسقط في حيله ومخططاته بعد اeن

ابتعد عن المصادر التي قد تجعلك . ابتعد عن أي مكان بمفردك يستدرجك فيه ابليس لكي ينفذ فيك مخططه
واقترب من المصدر الوحيد للقوة أي كلمة الرب، التي بالتدرب عليھا نستطيع أن نكون أبطا7َ تسقط 

وأيضاَ طھروا . ومقاتلين، [نه يُعلم يدّي القتال وأصابعي الحرب، كما تقول اeية اقتربوا الى هللا فيقترب اليكم
ت 7 تستطيع أن توفق بين الطريقين ياتُرى ماھي اتجاھات قلبك الداخلية والشھوا. قلوبكم ياذوي الرأيين

 .الخضوع لمملكة هللا وا7نغماس في مملكة العالم 

اعرف كيف تستخدم س(حك ومستعد للمواجھة متى تطلب ا[مر، تدرب جيداَ لكي تعرف ان تستخدم الس(ح 
ى التصدي كم من مؤمنين يھملون التدريب يسقطون من اول جولة 7ٍنھم غير قادرين عل. في الوقت المناسب

  )اسھروا وصلوا لئ( تدخلوا في تجربة) عدم استعداد(

ويجب ان " فلنخلع اعمال الظلمة ونلبس اسلحة النور" المؤمن المنتصر يعيش في النور وھذا أقوى س(ح
  "فاثبتوا ممنطقين احقاءكم بالحق" يسلك في الحق ويتكلم الحق، ويحارب بالحق

حاملين فوق الكل ترس "ويفكر با7يمان، ويتكلم با7يمان، يحارب با7يمان المؤمن المنتصر يعيش با7يمان،
 "ا7يمان

 
 
  

  
  المزيد في الصفحة التالية
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 الخاتمة

 

 

 

 

 

وھم غلبوه بدم الخروف وبكلمة شھادتھم ولم يحبوا حياتھم " صليب المسيح: كل ما احتاجه للغلبة والنصرة
وأيضاَ كلمة الحق المسيح . ة اط(قاَ ھشمت انيابه لم يعد له قو"ففي الصليب تم سحق العدو" حتى الموت

[نكم أقوياء وكلمة هللا " استخدم المكتوب في حربه مع العدو ،إذ أنا 7 اعرف المكتوب، انا ھاكون مغلوب 
والروح القدس الذي يرشدني وينصحني ويعزيني وبما ان الروح القدس ساكن . ثابتة فيكم وقد غلبتم الشرير

اسلكوا . "ي وبالروح القدس اموت عن الطبيعة الجسدية واعيش الطبيعة ا7لھيةفَي بالتالي سوف يُعين ضعفات
 )الكنيسة( وعنصر مھم جداَ يساعدني على الغلبة وا7نتصارھو جسد المسيح" بالروح ف( تكملوا شھوة الجسد

فحضورى ا7جتماعات يجعلني  فھي الجسد الذي يضمني في وقت ضعفي وتشجعني أتعلم منھا وأكبر فيھا،
غير تاركين اجتماعنا كما لقوم "قوياَ فشركة المؤمنين ركن أساسي في حياة النصرة في الحرب الروحية 

ھناك حرب وھناك عدو حسب استعدادك لھذه . لذلك يعطنا الرب فھماَ في كل مايقوله لنا في كلمته" عادة
شيطان عدو مھزوم، وانك انتقلت من الموت الى الحياة، وان فتذكر دائماَ ان ال. الحرب سوف يكون لك الغلبة

وأن يكون لك ا7يمان الواثق انك تغلبه، فماذا يغلب . تعيش حياة القداسة وتنفصل عن العالم وتلتصق بالرب
مثل ما مداومتي على . والمواظبة على قراءة ودراسة كلمة هللا باستمرار. العدو ايماننا، والتمسك بكلمة هللا

يساعدنا الرب ان نمارس ھذا . ذاكرة لكي انجح في ا7متحان، ھكذا في كلمة هللا لكي ننتصر على قوة العدوالم
 .و7لھنا كل المجد" تعرفون الحق والحق يحرركم" الحق ونعرفه

 

  إعداد نادر عبد اcمير

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

من كل ماسبق نستنتج ان سر حياة النصرة، ھي في اMعتماد على قوة ; وليست 
قوتنا، والتسلح بس5ح ; الكامل فان مصارعتنا ليست مع دم ولحم، وان نعرف قيمتنا 

في المسيح، وندرك اننا أعظم من منتصرين فمھما كان العدو قوي ليس له سلطان 
البته، Lن المسيح في الصليب جرد الرياسات والس5طين أشھرھم جھاراَظافراَ علينا 

 .بھم في الصليب
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 رحلة حياة

  نبي هللا إلياس

 

 

 

  : الحياة ا:ولى للنبي إيليا

في الواقع أننا 7 نعرف الكثير عن حياته ا[ولى أو نسبه، وكل ما نعرفه أنه عاش في مملكة الشمال في أرض 
[نه عرف بالتشبي، وإنه كان يلبس المسوح أي ثوباً من " تَْشبَه"ويرجح أنه ُولد في بلدة ) 17:1ملوك1(جلعاد 

وكل ما نعرف ). 5:17ملوك1(وكان يقضي الكثير من وقته في البرية ). 8:1ملوك2(الشعر ومنطقة من الجلد 
وقد . وبّخ الملوك والحكام وا[نبياء الكذبة فقد كان يحاول رّد الخطاة إلى هللا، حتى أنه. عنه أنه كان أميناً للرب

لقد وبّخ إيليا النبي الملك آخاب ملك إسرائيل الذي تزوج . أجرى هللا على يديه العديد من اeيات والعجائب
  . إيزابيل ابنة اثبعل ملك الصيدونيين وعبد البعل أي ا[وثان وبنى له مذبحاً 

الذي وقفت أمامه، أنه 7 يكون طل و7 مطر في ھذه السنين .. ربحي ھو ال: "فذھب إلى الملك ووبّخه وقال له
وعندئٍذ ذھب حسب قول الرب واختبأ عند نھر كريت، الذي ھو مقابل ا[ردن، ). 1:17ملوك1" (إ7 عند قولي

وعندما . حيث كانت الغربان، حسب إرادة هللا، تأتي إليه بخبز ولحم صباحاً ومساًء، وكان يشرب من ماء النھر
ت مياه النھر بسبب عدم نزول المطر، أمره هللا أني ذھب إلى بلدة صرفة التي لصيدون ويقيم ھناك، حيث جف

  ). 17ملوك 1(رتب له هللا أرملة تعوله وتعتني به 

طلب منھا شيئاً ليأكل قال له بأنه ليس لديھا  وعندما. بعد ذلك ذھب إيليا إلى صرفة وبقي في بيت امرأة أرملة
ولكن إيليا وعدھا بأن الطحين والزيت الذي . سوى حفنة من طحين تريد أن تقتات بھا مع ابنھا قبل أن يموتا

وحدث بعد مدة أن . وقد تّم وعد النبي، فلم يفرغ بيتھا من الدقيق والزيت طيلة مدة الجفاف. لديھا سوف 7 ينفذا
عندئٍذ آمنت المرأة بأن إيليا ھو رجل . رملة، ولكن إيليا صلى إلى هللا فأعاد هللا الحياة إلى الصبيمات ابن ا[

 .هللا، وأنه يعبد ا�له الحقيقي

 :عجائب أخرى

 

 

 

 

  

  المزيد في الصفحة التالية

عاش في العھد القديم في المملكة الشمالية في  ھو أحد أنبياء هللا العظام،إيليا أو إلياس 
واسم إيليا، اسم ). 29:16ملوك1(فلسطين في زمن الملك آخاب بن عمري ملك إسرائيل 

، والصيغة اليونانية >سم إيليا ھي "إلھي ھو هللا"أي " إلھي يھوه"عبري معناه 
 .وھذا ھو ا>سم المستعمل باللغة العربية" الياس"

وc نستطيع أن نذكرھا كلھا، ولكن . عمل النبي إيليا الكثير من العجائب بقوة هللا القادر على كل شيء
أعتقد أنه من المناسب ذكر العجيبة المعروفة دائماً باسمه، وھي المحرقة وقتل أنبياء البعل أي أنبياء 

لنبي وسأله فيما إذا كان ھو مكّدر وفحوى قصة أنبياء البعل، أن الملك آخاب التقى مرة بإيليا ا. الوثن
وھنا وبّخ إيليا الملك وقال له إنه ھو وبيت أبيه عملوا الشر بتركھم وصايا الرب، والسير . إسرائيل

وقد أراد إيليا أن يبرھن للملك آخاب وزوجته إيزابيل أنھم c يعبدون ا>له الحقيقي، فطلب . وراء البعل
ء البعل على جبل الكرمل قرب حيفا في فلسطين، وكان عدد أن يجمع شعب بني إسرائيل وكل أنبيا

وھنا تقدم إيليا وتحدى الجميع، ليبرھنوا أن إلھھم أي البعل ھو . أنبياء البعل أربعمائة وخمسين نبياً 
 .ا>له الحقيقي
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إن كان . حتى متى تعرجون بين الفرقتين: "فاجتمع الشعب وأنبياء البعل، ثم تقدم إيليا إلى جميع الشعب وقال
لبعل فاتبعوه، ثم قال إيليا للشعب، أنا بقيت نبياً للرب وحدي، وأنبياء البعل الرب ھو هللا فاتبعوه، وإن كان ا

فليعطونا ثورين فيختاروا [نفسھم ثوراً واحداً ويقطعوه ويضعوه على الحطب، . أربع مئة وخمسون رج(ً 
باسم آلھتكم  ثم تدعون. ولكن 7 يضعوا ناراً، وأنا أقّرب الثور اeخر وأجعله على الحطب ولكن 7 أضع ناراً 

فأخذوا الثور الذي أعطي لھم وقربوه ودعوا باسم . وأنا أدعو باسم الرب، وا�له الذي يجيب بنار فھو هللا
عندئذ رمم إيليا مذبح الرب المھّدم وقطع الثور . البعل من الصباح إلى الظھر، فلم يكن صوت و7 مجيب

وكان عند إصعاد . لى المحرقة وعلى الحطبام|وا أربع جّرات ماء وصبوا ع: ووضعه على الحطب وقال
أيھا الرب إله إبراھيم واسحق ويعقوب، ليعلم اليوم أنك أنت هللا في إسرائيل، : التقدمة أن إيليا النبي تقدم وقال

استجبني يارب استجبني، ليعلم ھذا الشعب أنك أنت الرب . وأني أنا عبدك وبأمرك قد فعلت كل ھذه ا[مور
فلما رأى . الرب وأكلت المحرقة والحطب والحجارة والتراب ولحست المياه التي في القناة فسقطت نار. ا�له

امسكوا أنبياء البعل : فقال له إيليا. الرب ھو هللا، الرب ھو هللا: جميع الشعب ذلك سقطوا على وجوھھم وقالوا
). 18ملوك 1مقتطفات من (فنزل بھم إيليا إلى نھر قيشون وذبحھم ھناك . و7 يفلت منھم رجل، فأمسكوھم

ولھذا السبب، عندما نرى بعض الصور والرسوم التقليدية . وھكذا برھن إيليا النبي أن هللا ھو ا�له الحقيقي
للنبي إيليا، أو مار ألياس ن(حظ أنه مصّور وفي يده سيف، وھذا يرمز إلى قضائه على أنبياء البعل بسيف 

 .هللا

  

 إعداد: عالي محسن بتصرف عن الدكتور عبدالكريم شحاته

 

 

  : ذكر النبي إيليا في العھد الجديد

فقد قال الم(ك الذي بّشر أليصابات . لقد ورد ذكر إيليا النبي عدة مرات في العھد الجديد من الكتاب المقدس
المعروف عند البعض بالنبي يحيى والذي يلقبه البعض السابق، (أي أم يوحنا المعمدان  زوجة زكريا الكاھن،

بأنھا ستحبل وتلد ابناً، وأن ابنھا يوحنا سيعد الطريق أمام المسيح، وأنه ). [نه جاء ليمھّد الطريق أمام المسيح
يوحنا المعمدان، إن إيليا النبي  وبھذا المعنى قال يسوع مادحاً ). 17:1لوقا(سيتقدم المسيح بروح إيليا وقوته 

وعندما كان المسيح يعلّم، ظن الناس خطأ أن يسوع ). 12-10:17و 14:11متى (جاء في شخص المعمدان 
لوقا (وأثناء حادثة تجلّي المسيح على جبل التجلّي، ظھر إيليا وموسى مع المسيح ). 14:16متى(نفسه ھو إيليا 

 .في العھد الجديد تشير إلى إيليا النبي وغيرتهوھناك أيضاً مراجع عدة ). 9-36::28

  

  
  آخر صفحة قصة حياة

  "عشاق ;"للمزيد من قصص حياة بموقع 
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بالرجوع إلى العھد القديم من الكتاب المقدس نVحظ أن النبي إيليا قد صعد حياً إلى 
السماء بمركبة وفرسان نارية، ولھذا يلقب الياس الحي، وقد حدث ذلك عندما كان برفقة 

. أما أين ھو ا|ن، فV شك أنه في السماء في حضرة هللا. النبي أليشع في وادي ا:ردن
قصة النبي إيليا إلى السماء مدّونة في الكتاب المقدس في سفر الملوك والجدير بالذكر أن 

  . ويمكن لمن يرغب في زيادة ا>يضاح الرجوع إليھا 2الثاني 
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 شعر

  قصيدة الخير لمحيي الدين بن عربي
  

 أَعرض عن الخير ما استطعتا

  طعتاأفالخير ياتيك ان 

 
 لباك رب العباد لما

 دعوت بالصدق لو سمعتا
 
 

 وقال يا عبد كن حفيظا

 لكل ما انت قد جمعتا
 
 

 واصدع بامر ا7له تُْبِصر

 نتيجة الصدق إن صدعتا
 
 

 وانزع له رتبة المعالي

 يحمد مسعاك إن نزعتا
 
 

 واكرع اذا ما وردت حوضا

 فالَريُّ مضموُن إن كرعتا
 
 

 7 تطمعن ان رأيت ربحا

 ياتيك إن طمعتافالخسر 
 
 
 

  المزيد في الصفحة التالية
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 إن قلت في حكمة بِأْمرٍ 

 مستحسن انت قد شرعتا
 
 

 ف( تكن ذا ھوى ورْأيٍ 

 و7 تقس جھد ما استطعتا
 
 

 � َحْبٌل فَِصْلهُ تَْصَعدْ 

 فَإْن تكن حبله قطعتا
 
 

 شقيَت فانظر بأيِّ أْرضٍ 

 يكون مثواك إن وقعتا
 
 

 إن لك الخير منه حتما

 إن أنت في حقه انتجعتا
 
 

 قد جعل هللا يا حبيبي

 بيدك الخير إن قَنَْعتا
 
 
 
 
 
 
 
  
  

  "عشاق هللا"لمزيد من القصائد وا[شعار بموقع 
www.ushaaqallah.com 
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 قصة من الواقع

  حكايتان من الواقع

 قدرة هللا في نصرة الخير - 1
 

كان الخير والشر في حالة صراع  .خر يمثل الشرن احدھما يمثل الخير واeافي قديم الزمان كان ھناك شخص
كان الشر قويا ولكن الخير كان أقوى منه مع أنھما  .وحرب دائمة وكان عتادھم في الحرب السيوف والدروع

ولكن الخير كان يتغلب دائما على الشر فلماذا كان الخير ھو  ،في بداية حربھما كانا يستخدمان نفس العتاد
 الرابح دائما مع أنھما يملكان نفس العتاد؟

 

 

 

 

 

بما انك ا[قوى لم 7 تفكر في تطوير سيفك ودرعك فقد أصبحا : ثم اخذ الشر يھمس في أذن الخير ويقول
 انك ا[قوى على وجه ا[رض باليين وقديمين وما المانع لو اشتريت أجمل السيوف وأغ(ھا بما

 
وراح يفكر في كيفية إيجاد سيف أقوى وأجمل من سيفه  ،اخذ الخير يفكر في ك(م الشر ثم اخذ بالنصيحة

تطوير سيفه  علىنصب تفكيره اإيمان الخير بقدرة هللا سبحانه وتعالى تت(شى ، وبدأ في الحال و. القديم
يمانه بقدرة هللا في وأصبح إيمانه بأن تطوير الس(ح وقوته يھزم الخصم بسھولة مساوي تماما � ودرعه ،

   .ھزيمة الخصم

فلما خلى الخير . ولكن بصعوبة ،نتصر الخير في ھذه الحرب كعادتهاف ،وفي اليوم التالي تبارز الخير والشر
فأشترى سيفاً  .يرة وكان درعي رخواً أيضابنفسه أخذ يفكر مليا وقال لم يكن سيفي قويا يجب علي أن أغ

 ودرعاً آخرين وأصبح إيمانه بقدرة الس(ح أقوى من قدرة الخالق وفي اليوم التالي تبارزا أيضا ولم يفز أحد
  .المبارزة ا[نھما أجھدا كثيرا فأوقفمنھما 

اً أن سبب النصر يعود ولما عاد الخير لخلوته كان محبطاً فلذا قرر أن يشتري درعاً وسيفا آخرين معتقد 
  .[ول مرة وفي اليوم التالي خسر الخير معركته .إليھما وأصبح إيمانه بقدرة الس(ح مطلقا تقريبا

 "الشر الذي تقدمه يبقى معك، والخير الذي تقدمه يعود اليك" -2

 

 

 
 

 المزيد في الصفحة التالية

:ن الخير كان مؤمنا بأن قدرة هللا سبحانه ھي التي تغلب كل شيء وأما العتاد فقد كان 
أما الشر فكان مؤمنا بالعتاد فقط فلذلك خسر كل الحروب التي خاضھا  .مجرد سبب للنصر

وفي كل مرة كان يحاول  ،يوم من ا:يام اخذ الشر يفكر كيف يھزم الخير وفي .مع الخير
 .ولكن كل محاوcته بآت بالفشل أما الخير فلم يكن يفكر كثيرا :نه ا:قوى ،تطوير سVحه

بما أنني لن أتنازل وأؤمن : وبعد تفكير عميق وجد الشر ما كان يبحث عنه طويV وقال 
  .فأني سأشكك الخير في ذلك ،بقدرة ا>له

أنه كان ھناك امرأة تصنع الخبز :سرتھا كل يوم، وكانت يوميا تصنع رغيف خبز  ىيحك
إضافيا :ي عابر سبيل جائع، وتضع الرغيف ا>ضافي على شرفة النافذة :ي مار 

الرغيف وبدc من إظھار امتنانه :ھل  وفي كل يوم يمر رجل فقير أحدب ويأخذ. ليأخذه
  :البيت كان يدمدم بالقول

 "ي تقدمه يبقى معك، والخير الذي تقدمه يعود إليكالشر الذ"
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 كل يوم كان ا[حدب يمر فيه ويأخذ رغيف الخبز ويدمدم بنفس الكلمات
 "الشر الذي تقدمه يبقى معك، والخير الذي تقدمه يعود إليك"
  

وأخذت تحدث  بدأت المرأة بالشعور بالضيق لعدم إظھار الرجل للعرفان بالجميل والمعروف الذي تصنعه،
 "كل يوم يمر ھذا ا[حدب ويردد جملته الغامضة وينصرف، ترى ماذا يقصد؟" :نفسھا قائلة

 
 "سوف أتخلص من ھذا ا[حدب: "في يوم ما أضمرت في نفسھا أمرا وقررت

 
فقامت بإضافة بعض السّم إلى رغيف الخبز الذي صنعته له وكانت على وشك وضعه على النافذة ، لكن 

قالت لنفسھا فورا وھي تلقي بالرغيف ليحترق في النار، ثم  !!أفعله ؟؟ ماھذا الذي: بدأت يداھا في ا7رتجاف
 وكما ھي العادة جاء ا[حدب واخذ الرغيف وھو يدمدم. قامت بصنع رغيف خبز آخر ووضعته على النافذة

 " !الشر الذي تقدمه يبقى معك، والخير الذي تقدمه يعود اليك"
 

 .ستعر في عقل المرأةوانصرف إلى سبيله وھو غير مدرك للصراع الم
  

كل يوم كانت المرأة تصنع فيه الخبز كانت تقوم بالدعاء لولدھا الذي غاب بعيدا وطوي( بحثا عن مستقبله 
 .ولشھور عديدة لم تصلھا أي أنباء عنه وكانت دائمة الدعاء بعودته لھا سالما

 
 –اء وحينما فتحته وجدت الخبز المسموم دق باب البيت مس في ذلك اليوم الذي تخلصت فيه من رغيف

كان شاحبا متعبا وم(بسه شبه ممزقة، وكان جائعا ومرھقا وبمجرد رؤيته !! ابنھا واقفا بالباب –لدھشتھا 
كنت مجھدا ومتعبا وأشعر با�عياء لدرجة  إنھا لمعجزة وجودي ھنا، على مسافة أميال من ھنا: [مه قال

رجل أحدب بي رجوته أن يعطيني أي طعام معه، وكان ا7نھيار في الطريق وكدت أن أموت لو7 مرور 
قال أن ھذا ھو طعامه كل  وأثناء إعطاءه لي!! الرجل طيبا بالقدر الذي أعطاني فيه رغيف خبز كامل [كله

 "يوم واليوم سيعطيه لي [ن حاجتي اكبر كثيرا من حاجته

على الباب وتذكرت الرغيف  ھر الرعب على وجھھا واتكأتظبمجرد أن سمعت ا[م ھذا الك(م شحبت و
  !!المسموم الذي صنعته اليوم صباحا

 !لو لم تقم بالتخلص منه في النار لكان ولدھا ھو الذي أكله ولكان قد فقد حياته
 

 .لحظتھا أدركت معنى ك(م ا[حدب
 
 "الشر الذي تقدمه يبقى معك، والخير الذي تقدمه يعود اليك "
  

 
 

  
 قصة من الواقع آ خر صفحة
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 نفحات صوفية

  

 الخطبة على الجبل
 
  

َم إِلَْيِه تَ(َِميُذهُ  ا َجلََس تَقَدَّ ا َرأَى اْلُجُموَع َصِعَد إِلَى اْلَجبَِل، فَلَمَّ  .َولَمَّ
 :فَفتَح فاهُ وَعلََّمھُْم قَائِ(ً 

َماَواتِ  وِح، [َنَّ لَھُْم َملَُكوَت السَّ  .طُوبَى لِْلَمَساِكيِن بِالرُّ
ْونَ  طُوبَى لِْلَحَزانَى،  .[َنَّھُْم يَتََعزَّ

   .طُوبَى لِْلُوَدَعاِء، [َنَّھُْم يَِرثُوَن ا[َْرضَ 

، [َنَّھُْم يُْشبَُعونَ   .طُوبَى لِْلِجيَاِع َواْلِعَطاِش إِلَى اْلبِرِّ
َحَماِء، [َنَّھُْم يُْرَحُمونَ   .طُوبَى لِلرُّ

 .هللاَ طُوبَى لِ|َْنقِيَاِء اْلقَْلِب، [َنَّھُْم يَُعايِنُوَن 
 .طُوبَى لَِصانِِعي السَّ(َِم، [َنَّھُْم أَْبنَاَء هللاِ يُْدَعْونَ 

َماَواتِ  ، [َنَّ لَھُْم َملَُكوَت السَّ  .طُوبَى لِْلَمْطُروِديَن ِمْن أَْجِل اْلبِرِّ
يَرٍة،   .ِمْن أَْجلِي، َكاِذبِينَ طُوبَى لَُكْم إَِذا َعيَُّروُكْم َوطََرُدوُكْم َوقَالُوا َعلَْيُكْم ُكلَّ َكلَِمٍة ِشرِّ

َماَواِت، فَإِنَّھُْم ھَكَذا طََرُدوا ا[َْنبِيَاَء الَِّذيَن قَ   .ْبلَُكمْ اِْفَرُحوا َوتَھَلَّلُوا، [َنَّ أَْجَرُكْم َعِظيٌم فِي السَّ
ُد لَِشْيٍء، إ7َِّ [َْن يُْطَرَح َخاِرًجا أَْنتُْم ِمْلُح ا[َْرِض، َولِكْن إِْن فََسَد اْلِمْلُح فَبَِماَذا يَُملَُّح؟ 7َ يَْصلُُح بَعْ 

 .َويَُداَس ِمَن النَّاسِ 
 7َ يُْمِكُن أَْن تُْخفَى َمِدينَةٌ َمْوُضوَعةٌ َعلَى َجبَل،. أَْنتُْم نُوُر اْلَعالَمِ 

 .ِميِع الَِّذيَن فِي اْلبَْيتِ َو7َ يُوقُِدوَن ِسَراًجا َويََضُعونَهُ تَْحَت اْلِمْكيَاِل، بَْل َعلَى اْلَمنَاَرِة فَيُِضيُء لِجَ 
ُدوا أَبَاُكُم الَِّذي فِي  اَم النَّاِس، لَِكْي يََرْوا أَْعَمالَُكُم اْلَحَسنَةَ، َويَُمجِّ َماَواتِ فَْليُِضْئ نُوُرُكْم ھَكَذا قُدَّ  .السَّ

لَ َما ِجْئُت [َنْ . 7َ َتظُنُّوا أَنِّي ِجْئُت [َْنقَُض النَّاُموَس أَِو ا[َْنبِيَاءَ    .قَُض بَْل [َُكمِّ

َماُء َوا[َْرُض 7َ يَُزوُل َحْرٌف َواِحٌد أَْو نُْقَطةٌ َواِحَدةٌ ِمَن : فَإِنِّي اْلَحقَّ أَقُوُل لَُكمْ  إِلَى أَْن تَُزوَل السَّ
 .النَّاُموِس َحتَّى يَُكوَن اْلُكلُّ 

َماَواتِ  ْغَرى َوَعلََّم النَّاَس ھَكَذا، يُْدَعى أَْصَغَر فِي َملَُكوِت السَّ . فََمْن نَقََض إِْحَدى ھِذِه اْلَوَصايَا الصُّ
َماَواتِ  ا َمْن َعِمَل َوَعلََّم، فَھَذا يُْدَعى َعِظيًما فِي َملَُكوِت السَّ  .َوأَمَّ

يِسيِّيَن لَْن تَْدُخلُوا َملَُكوَت السَّماَواتِ إِنَُّكْم إِْن لَْم يَ : فَإِنِّي أَقُوُل لَُكمْ  ُكْم َعلَى اْلَكتَبَِة َواْلفَرِّ   .ِزْد بِرُّ
  
  
 
 
 
  

 المزيد في الصفحة التالية
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 .7َ تَْزنِ : قَْد َسِمْعتُْم أَنَّهُ قِيَل لِْلقَُدَماءِ 
ا  .إِنَّ ُكلَّ َمْن َيْنظُُر إِلَى اْمَرأٍَة لَِيْشتَِھيَھَا، فَقَْد َزنَى بِھَا فِي قَْلبِهِ : أَنَا فَأَقُوُل لَُكمْ  َوأَمَّ

يُْلقَى َضائَِك َو7َ فَإِْن َكانَْت َعْينَُك اْليُْمنَى تُْعثُِرَك فَاْقلَْعھَا َوأَْلقِھَا َعْنَك، [َنَّهُ َخْيٌر لََك أَْن يَْھلَِك أََحُد أَعْ 
 .َجَسُدَك ُكلُّهُ فِي َجھَنَّمَ 

ائَِك َو7َ يُْلقَى َوإِْن َكاَنْت يَُدَك اْليُْمنَى تُْعثُِرَك فَاْقَطْعھَا َوأَْلقِھَا َعْنَك، [َنَّهُ َخْيٌر لََك أَْن يَْھلَِك أََحُد أَْعضَ 
 .َجَسُدَك ُكلُّهُ فِي َجھَنَّمَ 

 .ْعِطھَا ِكتَاَب َط(َقَمْن َطلََّق اْمَرأَتَهُ فَْليُ : َوقِيلَ 
ا أَنَا فَأَقُوُل لَُكمْ  ُج ُمَطلَّقَةً فَإِنَّهُ : َوأَمَّ نَى يَْجَعلُھَا تَْزنِي، َوَمْن يَتََزوَّ إِنَّ َمْن َطلََّق اْمَرأَتَهُ إ7َّ لِِعلَِّة الزِّ

 .يَْزِني
بِّ أَْقَساَمكَ  7َ تَْحنَْث، بَْل أَْوفِ :أَْيًضا َسِمْعتُْم أَنَّهُ قِيَل لِْلقَُدَماءِ   .لِلرَّ

ا أَنَا فَأَقُوُل لَُكمْ  َماِء [َنََّھا ُكْرِسيُّ هللاِ،: َوأَمَّ  7َ تَْحِلفُوا اْلبَتَّةَ، 7َ بِالسَّ
 .َو7َ بِا[َْرِض [َنَّھَا َمْوِطُئ قََدَمْيِه، َو7َ بِأُوُرَشلِيَم [َنَّھَا َمِدينَةُ اْلَملِِك اْلَعِظيمِ 

 .َرْأِسَك، [َنََّك 7َ تَْقِدُر أَْن تَْجَعَل َشْعَرةً َواِحَدةً بَْيَضاَء أَْو َسْوَداءَ َو7َ تَْحلِْف ِب 
يرِ . نََعْم نََعْم، 7َ 7َ : بَْل لِيَُكْن َك(َُمُكمْ  رِّ  .َوَما َزاَد َعلَى ذلَِك فَھَُو ِمَن الشِّ
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 .cَ تَْقتُْل، َوَمْن قَتََل يَُكوُن ُمْستَْوِجَب اْلُحْكمِ : قَْد َسِمْعتُْم أَنَّهُ قِيَل لِْلقَُدَماءِ 
ا أَنَا فَأَقُوُل لَُكمْ  إِنَّ ُكلَّ َمْن يَْغَضُب َعلَى أَِخيِه بَاِطVً يَُكوُن ُمْستَْوِجَب اْلُحْكِم، َوَمْن قَاَل  :َوأَمَّ

 .يَا أَْحَمُق، يَُكوُن ُمْستَْوِجَب نَاِر َجَھنَّمَ : َرقَا، يَُكوُن ُمْستَْوِجَب اْلَمْجَمِع، َوَمْن قَالَ  ::َِخيهِ 
ْرَت أَنَّ :َِخيَك َشْيئًا َعلَْيَك،فَإِْن قَدَّْمَت قُْربَانََك إِلَى اْلَمْذبَ   ِح، َوُھنَاَك تََذكَّ

ْم  cً اْصطَلِْح َمَع أَِخيَك، َوِحيَنئٍِذ َتَعاَل َوقَدِّ اَم اْلَمْذبَِح، َواْذَھْب أَوَّ  .قُْربَانَكَ فَاْتُرْك ُھنَاَك قُْربَانََك قُدَّ
لطَِّريِق، لِئVََّ يَُسلَِّمَك اْلَخْصُم إِلَى اْلقَاِضي، ُكْن ُمَراِضيًا لَِخْصِمَك َسِريًعا َما ُدْمَت َمَعهُ فِي ا

ْجنِ  ، فَتُْلقَى فِي السِّ َرِطيِّ  .َويَُسلَِّمَك اْلقَاِضي إِلَى الشُّ
 !cَ تَْخُرُج ِمْن ُھنَاَك َحتَّى تُوفَِي اْلفَْلَس ا:َِخيرَ : اَْلَحقَّ أَقُوُل َلكَ 

 .َعْيٌن بَِعْيٍن َوِسنٌّ بِِسنٍّ  :َسِمْعتُْم أَنَّهُ قِيلَ 
ا أَنَا فَأَقُوُل لَُكمْ  ْل لَهُ ا|َخَر أَْيًضا: َوأَمَّ َك ا:َْيَمِن فََحوِّ ، بَْل َمْن لََطَمَك َعلَى َخدِّ  .cَ تُقَاِوُموا الشَّرَّ

َداَء أَْيًضا  .َوَمْن أََراَد أَْن يَُخاِصَمَك َويَأُْخَذ ثَْوبََك فَاْتُرْك لَهُ الرِّ
َرَك ِميVً َواِحًدا فَاْذَھْب َمَعهُ اْثنَْينِ   .َوَمْن َسخَّ

 .َمْن َسأَلََك فَأَْعِطِه، َوَمْن أََراَد أَْن يَْقتَِرَض ِمْنَك فVََ تَُردَّهُ 
كَ : َسِمْعتُْم أَنَّهُ قِيلَ   .تُِحبُّ قَِريَبَك َوتُْبِغُض َعُدوَّ

ا أَنَا فَأَقُوُل لَُكمْ  أَْحِسنُوا إِلَى ُمْبِغِضيُكْم، َوَصلُّوا :َْجِل الَِّذيَن . بَاِرُكوا cَِعنِيُكمْ . اَءُكمْ أَِحبُّوا أَْعدَ : َوأَمَّ
 يُِسيئُوَن إِلَْيُكْم َويَْطُرُدونَُكْم،

الِِحيَن، لَِكْي تَُكونُوا أَْبنَاَء أَبِيُكُم الَِّذي فِي السََّماَواِت، فَإِنَّهُ يُْشِرُق َشْمَسهُ َعلَى ا:َْشَراِر  َوالصَّ
 .َويُْمِطُر َعلَى ا:َْبَراِر َوالظَّاِلِمينَ 

 ؟:َنَّهُ إِْن أَْحبَْبتُُم الَِّذيَن يُِحبُّونَُكْم، فَأَيُّ أَْجٍر لَُكْم؟ أَلَْيَس اْلَعشَّاُروَن أَْيًضا يَْفَعلُوَن ذِلكَ 
 ُعوَن؟ أَلَْيَس اْلَعشَّاُروَن أَْيًضا يَْفَعلُوَن ھَكَذا؟َوإِْن َسلَّْمتُْم َعلَى إِْخَوتُِكْم َفقَْط، فَأَيَّ فَْضل تَْصنَ 

 .فَُكونُوا أَْنتُْم َكاِملِيَن َكَما أَنَّ أَبَاُكُم الَِّذي فِي السََّماَواِت ُھَو َكاِملٌ 
 )5متّى (
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اَل اِ�ْثِم،    7َ تََغْر ِمَن ا[َْشَراِر، َو7َ تَْحِسْد ُعمَّ

  . فَإِنَّھُْم ِمْثَل اْلَحِشيِش َسِريًعا يُْقطَُعوَن، َوِمْثَل اْلُعْشِب ا[َْخَضِر يَْذبُلُونَ 

بِّ َواْفَعِل اْلَخْيرَ    . اْسُكِن ا[َْرَض َواْرَع ا[ََمانَةَ . اتَِّكْل َعلَى الرَّ

بِّ فَيُْعِطيََك ُسْؤَل قَْلبِكَ  ْذ بِالرَّ   . َوتَلَذَّ

بِّ طَرِ    يقََك َواتَِّكْل َعلَْيِه َوھَُو يُْجِري، َسلِّْم لِلرَّ

َك، َوَحقََّك ِمْثَل الظَِّھيَرةِ    . َويُْخِرُج ِمْثَل النُّوِر بِرَّ

ُجِل اْلُمْجِري َمَكايِدَ  بَّ َواْصبِْر لَهُ، َو7َ تََغْر ِمَن الَِّذي يَْنَجُح فِي طَِريقِِه، ِمَن الرَّ   . اْنتَِظِر الرَّ

، ُكفَّ َعِن اْلَغَضِب،    َواْتُرِك السََّخطَ، َو7َ تََغْر لِفِْعِل الشَّرِّ

بَّ ھُْم يَِرثُوَن ا[َْرضَ    . [َنَّ َعاِملِي الشَّرِّ يُْقطَُعوَن، َوالَِّذيَن يَْنتَِظُروَن الرَّ

يرُ  رِّ   . تَطَّلُِع فِي َمَكانِِه فَ(َ يَُكونُ . بَْعَد قَلِيٍل 7َ يَُكوُن الشِّ

ا اْلُوَدَعاُء فَيَ   .ِرثُوَن ا[َْرَض، َويَتَلَذَُّذوَن فِي َكْثَرِة السَّ(ََمةِ أَمَّ

ُق َعلَْيِه أَْسنَانَهُ  يِق َويَُحرِّ دِّ يُر يَتَفَكَُّر ِضدَّ الصِّ رِّ   . الشِّ

بُّ يَْضَحُك بِِه [َنَّهُ َرأَى أَنَّ يَْوَمهُ آتٍ    ! الرَّ

وا قَْوَسھُْم لِ  ْيَف َوَمدُّ   . َرْمِي اْلِمْسِكيِن َواْلفَقِيِر، لِقَْتِل اْلُمْستَقِيِم طَِريقُھُمْ ا[َْشَراُر قَْد َسلُّوا السَّ

 .َسْيفُھُْم يَْدُخُل فِي قَْلبِِھْم، َوقِِسيُّھُْم تَْنَكِسرُ 
  

يِق َخْيٌر ِمْن ثَْرَوِة أَْشَراٍر َكثِيِرينَ   دِّ   . اَْلقَلِيُل الَِّذي لِلصِّ

بُّ [َنَّ َسَواِعَد ا[َْشَراِر تَْنَكِسُر،   يقِيَن الرَّ دِّ   . َوَعاِضُد الصِّ

بُّ َعاِرٌف أَيَّاَم اْلَكَملَِة، َوِميَراثُھُْم إِلَى ا[َبَِد يَُكونُ     . الرَّ

وِء، َوفِي أَيَّاِم اْلُجوِع يَْشبَُعونَ     . 7َ يُْخَزْوَن فِي َزَمِن السُّ

بِّ َكبَھَاِء ا  َخاِن فَنُوا. فَنُوا. ْلَمَراِعي[َنَّ ا[َْشَراَر يَْھلُِكوَن، َوأَْعَداُء الرَّ   . َكالدُّ

يُق فَيَتََرأَُّف َويُْعِطي  دِّ ا الصِّ يُر يَْستَْقِرُض َو7َ يَفِي، أَمَّ رِّ   . الشِّ

 .[َنَّ اْلُمبَاَرِكيَن ِمْنهُ يَِرثُوَن ا[َْرَض، َواْلَمْلُعونِيَن ِمْنهُ يُْقطَُعونَ  

بِّ ََ◌تَثَبَُّت َخطََواُت اِ�ْنَساِن َوفِي طَِريقِِه يَُسرُّ  ِمنْ    . قِبَِل الرَّ

بَّ ُمْسنٌِد يََدهُ     . إَِذا َسقَطَ 7َ يَْنطَِرُح، [َنَّ الرَّ

يَّةً لَهُ تَْلتَِمُس ُخْبزً   يقًا تُُخلَِّي َعْنهُ، َو7َ ُذرِّ   . اأَْيًضا ُكْنُت فَتًى َوقَْد ِشْخُت، َولَْم أََر ِصدِّ

  .اْليَْوَم ُكلَّهُ يَتََرأَُّف َويُْقِرُض، َونَْسلُهُ لِْلبََرَكةِ  

  . ِحْد َعِن الشَّرِّ َواْفَعِل اْلَخْيَر، َواْسُكْن إِلَى ا[َبَدِ  

، َو7َ يَتََخلَّى َعْن أَْتقِيَائِهِ   بَّ يُِحبُّ اْلَحقَّ ا نَْسلُ . إِلَى ا[َبَِد يُْحفَظُونَ . [َنَّ الرَّ  . ا[َْشَراِر فَيَْنقَِطعُ  أَمَّ
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 .إِلَى اْنقَِراِض ا[َْشَراِر تَْنظُرُ 
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يقُوَن يَِرثُوَن ا[َْرَض َويَْسُكنُونَھَا إِلَى ا[َبَدِ  دِّ   . الصِّ

يِق يَْلھَُج بِاْلِحْكَمِة، َولَِسانُهُ يَْنِطُق بِاْلَحقِّ  دِّ   . فَُم الصِّ

  . 7َ تَتَقَْلقَُل َخَطَواتُهُ 

يَق ُمَحاِو7ً أَْن يُِميتَهُ  دِّ يُر يَُراقُِب الصِّ رِّ   . الشِّ

بُّ 7َ يَْتُرُكهُ فِي يَِدِه، َو7َ يَْحُكُم َعلَْيِه ِعْنَد ُمَحاَكَمتِهِ    . الرَّ

بَّ َواْحفَْظ طَِريقَهُ، فَيَرْ  إِلَى اْنقَِراِض ا[َْشَراِر تَْنظُرُ . فََعَك لِتَِرَث ا[َْرضَ اْنتَِظِر الرَّ

يَر َعاتِيًا، َواِرفًا ِمْثَل َشَجَرٍة َشاِرقٍَة نَاِضَرةٍ  رِّ   . قَْد َرأَْيُت الشِّ

  . َعبََر فَإَِذا ھَُو لَْيَس بَِمْوُجوٍد، َواْلتََمْستُهُ فَلَْم يُوَجدْ 

  . ْلُمْستَقِيَم، فَإِنَّ اْلَعقَِب ِ�ْنَساِن السَّ(ََمةِ 

ا ا[َْشَراُر فَيُبَاُدوَن َجِميًعا   . َعقُِب ا[َْشَراِر يَْنقَِطعُ . أَمَّ

يقِ  ، ِحْصنِھْم فِي َزَماِن الضِّ بِّ يقِيَن فَِمْن قِبَِل الرَّ دِّ ا َخ(َُص الصِّ   . أَمَّ

 .يُْنقُِذھُْم ِمَن ا[َْشَراِر َويَُخلُِّصھُْم، [َنَّھُُم اْحتََمْوا بِهِ 

 

يقُوَن يَِرثُوَن ا[َْرَض َويَْسُكنُونَھَا إِلَى ا[َبَدِ  دِّ الصِّ
يِق يَْلھَُج بِاْلِحْكَمِة، َولَِسانُهُ يَْنِطُق بِاْلَحقِّ   دِّ فَُم الصِّ
7َ تَتَقَْلقَُل َخَطَواتُهُ . َشِريَعةُ إِلِھِه فِي قَْلبِهِ  
يَق ُمَحاِو7ً أَْن يُِميتَهُ   دِّ يُر يَُراقُِب الصِّ رِّ الشِّ
بُّ 7َ يَْتُرُكهُ فِي يَِدِه، َو7َ يَْحُكُم َعلَْيِه ِعْنَد ُمَحاَكَمتِهِ   الرَّ
بَّ َواْحفَْظ طَِريقَهُ، فَيَرْ   اْنتَِظِر الرَّ

  

يَر َعاتِيًا، َواِرفًا ِمْثَل َشَجَرٍة َشاِرقٍَة نَاِضَرةٍ   رِّ قَْد َرأَْيُت الشِّ
َعبََر فَإَِذا ھَُو لَْيَس بَِمْوُجوٍد، َواْلتََمْستُهُ فَلَْم يُوَجدْ  
ْلُمْستَقِيَم، فَإِنَّ اْلَعقَِب ِ�ْنَساِن السَّ(ََمةِ 7َِحِظ اْلَكاِمَل َواْنظُِر ا 
ا ا[َْشَراُر فَيُبَاُدوَن َجِميًعا  أَمَّ
يقِ   ، ِحْصنِھْم فِي َزَماِن الضِّ بِّ يقِيَن فَِمْن قِبَِل الرَّ دِّ ا َخ(َُص الصِّ أَمَّ
ي  بُّ َويُنَجِّ يُْنقُِذھُْم ِمَن ا[َْشَراِر َويَُخلُِّصھُْم، [َنَّھُُم اْحتََمْوا بِهِ . ِھمْ َويُِعينُھُُم الرَّ
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