
ـالةالر٦٥ س  
 

  الشّمس خلفَ الغَيمِةالشّمس خلفَ الغَيمِة
 

(Arabic - The sun is behind the clouds) 
 

  ةِِةيميم الغَ الغَ خلفَ خلفَسسممالشّالشّ: هوعضو مموا اليديثنَح.. أحباِئى

 

 : والثالثينساِد السددأ الع نقرعينربى واألثاِناح الحاألصالتكوين وِمن سفر 
  اميناميننيني وب وبفقودفقود م مونونععمم وِش وِشفقودفقود م مفُفُوسوس ي ي!.!.الدالدى األوى األووِنوِنتمتمدمدمأعأع: : ةةررشَشَ الع العِلبنيِهِلبنيِه  عقوبعقوب ي يفقاَلفقاَل"" 

 ١.""!!؟؟   هذا على هذا على كلُّ كلُّارار ص ص..!!؟؟ههذونَذونَتأخُتأخُ
 

 عندما يالنّطلع هاربزوغَ نتوقع الشم تّلس لتحم ا فى كبِدكانهالس تت..اءم ل وحينبدالس ماءبالس ب ح
والغيوم يتعذرايننَ على أعرؤي ة الشمس التى تمأل الدنيا بنورها ولكنال نر نقشَا اإذ ف!.ااهتْعالغي تفاجئنا الشّوم مس 

المحتجبأعيننَة عن و!.اهاا فنر ندأنّ وقتذاكرك هياناً أحي غيبأذهاننَ عن ا أنالشم خلفَس ِة الغيم! ..وهذا ما يثُحد 
منَعا وال ننتبهإ ِه إليبنَاطتْذا أح وفُا الظرالص عبة والمشاكل المستعة وتلصيدتْبس محاء ِتنَاايوم ال بغيارب تج

وة القاسيتأتينا أفكارالشك كيفَ..اب واالرتي الذى اهللا أن ي حبنا سمحبم ُئتمتلو !. طاقتنا؟ فوقَا هوقلوب ى نا باألس
وعيوننا بالدوع ونقفُمحي اراءَلى لنتسهْل!. اهللا؟ أين هْل!.كنا؟ تر اب تعا؟ عنّد.!كيفَ.تى؟ وإلى م نح ي؟ِهوِنا بد.! 
لماذا نصإخُر وِهلي ال يناجيب!.ولسان النَ حا ما قالهالم رنمفى م ورِهزم :"يااي  ررببلم اذا تقفُاذا تقفُ لمب ؟؟عيداًعيداً ب!!..لم اذا تختفى فى اذا تختفى فى  لم

ا نّ ِم قريب اَهللا أنرك ند..ان اإليم بعينى فيِها نحن إلى ما وننظروابنَ إلى صودا نع حينم ولكن..٢"!! الضيق؟ الضيق؟ةِِةنَنَأزِمأزِم
لمأزِمنَِةا فى  عنّختِف يشكوكنَ الضيق ولكن ا أبدتنَعنْا عفنَ..ه اه بِهحنبِسو نَ وليس حيا ونتحركونوج ٣.د 
 

 عنّ اُهللاليس عيدا بب.إن الشم خلفَس الغي ِةم.لم الليُلأِت ي ب عد.ولن ي أتىطالم ا الشمفى كبِدس الس اءم.. 
أما السحبفوم  والغيا هى إالممي اهم تبخرة ستعلينَ إودا بالخير عندا تكثيفه.تهطُل سطاراً أمتمأل س .اضينَا على أر

داوَلالجواألنهار اِه بالميالع ةذب..نكتشفُ حينئذ سأن ِما بِها ضقنَ م نس ٍبحوم هى ِم وغيِنن فنَ.!ا علينَم اِهللاع رفُع 
قدرالشم سوقد رالس ِبحوم والغي..ونقد م حكّللقَ الذى خَ ِهللاداًم وأنّ..ايرنَ لخٍَء شى جّله ج ِح بكّلالله ٍةكماغَ ص 
وأبدكانتْ.!ع الص دمة ة قاسيعلى يعقوب حينطلب أوالد نْ ِمههالس ماحله ِذ بأخْمب امين أخيهنيم األصِلغر اِبلذه 
معهمض ِم إلى أرصر ..لوفاء شرط ألزمو أخُم بِهههم يالِذفُوس ى لمي عرفوهحينم وا لِشا ذهبالاء رح ِمقمن رِمص 
أس ى ي ِفعقوب ياح ص..ام األيوب تلك الشعِه هِذلتْم التى شَِةاعج المنان ِمض كنع فى أرعقوب يِةر أسنقاِذإل
ريرم: "ونى األوالدتمدمأعونى األوالدتمدمأع.!.!فقودفُ موسي فقودفُ موسوِش وِش..!! ي ونعمونعمفقودم فقودم .!.!وب وب اميننيامين؟ني؟ تأخذونَهتأخذونَه !!..كّل هذا على ارص كّل هذا على ار؟؟   ص!!".  
 

 الغإن يومالقاتم ة حجتْبالشم سعن يِه ناظر..لقد م ىض فَ ِه ابِنادث فقِدعلى حوسيِم أكثر خَن ِةمس 
شَعراماً عوج رقلبِهح لم يلتئم لذ.. بعد لك حعقوبرصي  المِهة األولى على استبقاء ابِنرب نيامينم عهولم ي دعه 
يذهبم واِهخوِت إعبذه حين ليبتاع ِمحاًوا قم ِمن رص..ص ورخَ له وفهأنه سيفقد ب نيامينا كمفَ  فقدوسي ..فإنكان  

 أتوه لياميننية فى بر المِهط هِذفر ي فلن..م بالدثاً ملوِه أتوا بقميِصه حينالد أوها أخبر كميوسفَ س افترىِد روحشٌ
  تحتَ ولكن..ونعم ِشه ابنَز قد احتجرصض بِم األرد سيه أنّ الذى قالوا عنهَلج الر أنكفيِه وي..رىء آخَير سببخَ
  .رص إلى ِمِهر أبناِئاِئ سع مامينال بنيس إر علىعقوب يوافقَ ..زب إلى الخُِةاجاح الحلحإ
 

 قداءُل نتس:لم اذا سماُهللاح وم ِل بالغيتحرمي ِمعقوب نر الشِّةؤي ِهس هِذمة الطويلة؟ الفتر.!ر بما ألني عقوب 
محتاجاًكان زيد ِم إلى منالد روس ليتعلمها بعدأن استخد مالِخائَل وس داع للوا و..ول إلى مآربِهصمبرقص دالر ب 
أني عأسلوباًالج غَ كان يقدكيم حر ع بِهَلام ي عقوبأو الده إذ ميزنْ ِمداًاِح وفُم وهو هوست واخيصهبقميص م نلو 

وبمشاعرخٍَب ح ةاص ..َفى قلوِبلتْأشع  اقبِهِدالى أونير قِد الِحانوالح ِدسوالب القاتلِةِةغض  ..فأبعفَ  اُهللادوسيعن  
                                                

   لى اإلنجيللى اإلنجيلإإ  استمعاستمع                   ،                     ٣٦: ٤٢ سفر التكوين ١
  ١: ١٠ سفر المزامير ٢
   ٢٨: ١٧سفر أعمال الرسل  ٣
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يأبيِهعقوب  دعوأبي فَ عن عقوبوسا و..ِه ابِنيمبرقص دالر بنَب خْ شَاءفَ ِةصيوسص بيقل معِهِندكاٍتح بمص عٍةب.. 
إذ أدخلهم دراأللم فِةس خرنْ ِمجها رجكيماًال حصيراً ب..وتب فُ أووسيم كزاًربِم متازاً مصرفص ِلعاًاِف نَار بِهشع 
ِمِبولشع رص..  ا أنّهوِهِتمكِحبكم انتِهأمِف وخوالر فى قلبِهب تم جداس لِه اإلمالح فى ِمى صر. 

 

 لتْجوانْ ومالغي تْعنقشَا وقتُ الواء لقد ج..اء االستقصعن قهطرص و الفح عن اِهللاكام أحدعا أب محقاً 
السحوظ.. بهتْرشمس البر لي عقوبِمِهاِل فى طريق ارتح نان إلى ِم كنعصر..وكلم هالر بفى ر ل وقاَلؤى اللي 
له: ييعقوبعقوب!!ي ي عقوبا اهللا إا اهللا إأنَأنَ" : فقاَل.هأنذاهأنذا : فقاَل..!!عقوبلهلهأبيك ِم ِمفْفْخَخَتَتَ   ال ال.. أبيك ننالنز إلى ِم إلى ِموَلوَل النز صى أى أر ألنّر ألنّصججععلكلكأم أم ة عظيمة ة ة عظيم
ههناكا أنزُلا أنزُل أنَ أنَ..ناكم م عكإلى ِم إلى ِمعك صر وأنَر وأنَصا أصعِِعا أصددككأي ضاًضاً أي".انقشَ حين تْعالغي ة اكتشفَمي عقوبأن م ا قاله كانعن عيداً ب 

الصفُ ف.ابووسيوِش حى معونح ىوب نيامينا م زوكّل.!اًال حي م ا صار كانِماناً احس اِهللان ِه عليِهالِد وعلى أو.. 
"مما أعظما أعظمهِم ِمه نند د ررس نتعلمس نتعلمهه!!..الشم أن الشم أن سخلفَ خلفَس الغي الغي موو. . !!ةِِةمال يال يججوزوزأن دِِد ننخَ ننخَ أنععبكثر ةِِة بكثرالغي ونَ ونَ....وموم الغي ججععلهلها ها هم١."!!ومومم 
 

 ا نَِفعفى ضنَيقودا إبليسإلى ب ِةالوعأس الي..وفى ع إمد يماان تترءى األسار التى كانتْوامينا تحوكأنّه  
منَاةنهارعلي .و األ ويبدشرار ا يننَفى أععمالقة ونحاٍدك نرجم ستضفع..ح ثَدهذا م إع يليا الرجالذى الذى " :ظيمل الع

صصلىلىيو يو ما صما صالة أنالة أنال تم ال تم طرطرالس الس مماءاءفلم فلم تم تم طرثالثَ ثالثَطر سنين تة أشْتة أشْ وِس وِس سنينهرره..ثم ثم ص ص لىلى  أيضاًضاًأيفأع طتْطتْ فأعالس الس مماءاءم اًاًطرطر م  
وأخروأخرجتْتْجاألر األر ضضثم ثم ررهااه!!" .وحينقد م محرقتهعلى الم ذبح استجابهالر ار ِم بنَبنالس أكلتْاِءم الم حرقة والحطب 
 ٢."!! اُهللا اُهللا هو هوبب الر الر..!! اُهللا اُهللا هو هوببالرالر" :قالواوهم وِهجقطوا على و س ذلكبع الشّميعأى جا رفلم ..حذبا على الم موكّل

 

 مني ص؟قد.!إ أن يليا هذا يصابِة بخيبٍل أمأس قاتل وي.!قتَل حين آخاب الم لك بعضاألنبي اء وهدد ه
  راًراًخيخي  تُتُنى لسنى لس ألنّ ألنّ!.!.ىى خذ نفِس خذ نفِس!.!.ببرر  اا ي يى اآلنى اآلن كفَ كفَقدقد" : وقاَلِه لنفِستَو الم وطلبٍةتم ر تحتَإيليا  فجلس..بالقتل

م م ههى وى ودِِدححا وا و أنَ أنَيف فبقيتُيف فبقيتُ بالس بالسككاءاء وقتلوا أنبي وقتلوا أنبيذابحكذابحكوا موا م ونقض ونقضككهدهدائيل قد تركوا عائيل قد تركوا عسرسر بنى إ بنى إ ألن ألن!.!.ائىائى آب آبننمِِم
ييطلبطلبون نفسى ليأخذوهلقد."!!ااون نفسى ليأخذوه اُهللاسَل أر الكَ مشفَ إلى إيليا وفى إهاق عجيب يلمسالم الكِةا ايليتموهو تحتَ الر  

قائال له: "قمف ..""!! وكْل وكْلقملقد أعاُهللاد إليلي ا كعكة شهيماٍءة وكوب وج دها إميليِه رأِسا عند..وشَ وأكَل فقام ربوس ار 
إلى جبل حغاخَوريب ودل مراتَة وبا فيه..وهناك شج عهالر بوأو ضحله أن اَل الحليس كم ا يا ظنإيلي 

ويتصور.أعلم أنّ اهللاه ه ما بقىو حدقاَللقد ف.ه له الر ب: "وقدفى إ فى إ أبقيتُ أبقيتُوقد سرائيل سسرائيل سببعة آالٍفة آالٍفعلم تجثُ تجثُ لم ر ر كبكبهم م ه
لبف. ."عٍلعٍللبمهتْا كانَمالغي ومكالح ة فهى ليبقاِدتْس رنْة على مس ِمع الشمنأن تعلن ا  عنوِدهجوفى و ح النّض٣.اره 
 

مع ارشر األاح رأى نجة حين كآبابته أص.افى آسعد يال اِهللا رجنل ِمج هو لرتِعظ بِهلنوالمثل الثالث  
  !.!.اىاىمم قد قدلُُل تز تزتْتْا فكادا فكادا أنَا أنَأمأم" :قوُلعين يب الثالث والسورِهمزفى مف..  عليهم وأنَاته اهللابرص أذهله .تمرِدِهم على اهللا

لوال قليٌلال قليٌللولز خَ خَلقتْلقتْ لز طوى ِغى ِغ ألنّ ألنّ!.!.اتىاتىطورِم ِمتُتُر ننالم الم تكبتكبرينإذ رأيتُ إذ رأيتُرين س س المالمة األشرنّنّألأل  !.!.ارارة األشرههلي لي سىى ِف ِفتْتْسم وِتوِت مهمشَ شَهم داِئاِئددد  
وجسوجسممههممس س مينمين..  ليليسىىوا ِفوا ِفستع النّ النّبِِب تع اس وماس ومععالب شَشَ البر ال ير ال يصصابابونلذِللذِل  ..ونككتقلد تقلد وا الكبوا الكبريرياءولكنّ."اء فى ِنه ِةهايم زورِهم 

قوُلي: "خلتُحتى دمقادس اهللا وانتب هم إلى آخرِتتُه".خَ ثم ياطبرب أأ": الً قاِئهمسكتَسكتَمبي دِِد بيى اليى اليمنَنَمى برأيكى برأيكته دينى دينى  ته
وبوبععددإلى م إلى م جىىذِنذِن تأخُ تأخُدٍٍدج..م م نِل ِلن ى فى السى فى السماء واء ومممععككال أريد شيئاً شيئاً ال أريد فى األر ضض فى األر..أم ا أنَا أنَ أما فاالقترا فاالقترابابإلى اهللا ح إلى اهللا ح سسن٤."ىى ِل ِلن 
 

ارتحال  بعدوأدركتَ  .؟اف أو آس.؟يليا أو إ.عقوب؟ار ي باختب شبيهاًاراً اختبتَزا جأم ..القارئ عزيزى 
 أخى ليتك .!؟ الذين يِحبون الربلخَيرل معاً  وأن كّل األشْياء تعمل.!؟ِة الغيم خلفَس الشمأنالسحب وانبالج النّور 

ِلتصىِعى م: أبانا السماوى.. أشكرِمك كّل أجلن  ما علمتنى إياه ومنِْمتنى ذرا حه.بنى ِن هعالكى ةم  أسح لنفسى م
ام ارى على الدو شع بل يكون.ار األشرِةالمبس عِدنخَ وال أوالتذمرل  الفشَوح رفضوأريأس الة تم ردنْبالبقاء ِع

شعارآس اف بعدأن َلخَ دكقاِدسأى ألخْ : مملج بِد الريلتُ بالسعأى ألخْجملج بِد الريلتُ بالسعببجناِئِعكبكّل ص رناِئِعكبكّل ص ر. فعأروع التى صسم يفى اس 
 .ارجاً خَهرج إلى ال أخْن يقبْلم :من قلتَ اي واثقاً أن نورك يسطع رغْم ضباب التجارب وأنّك تستجيب لى البار

 

 :ى ِفك ذِلإن أردتَ سماع تلك الرسالة أو غيرها ستجد.. أخى القارئ العزيز
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 ٤: ٤٦سفر التكوين    ،      ٢: ٤سفر مالخى   ،    ٣٣: ١١ رسالة بولس الرسول إلى مؤمنى رومية ١
           ٣٩ – ٣٨: ١٨سفر الملوك األول    ،   ١٧: ٥ رسالة يعقوب   ،                          ،     ٣٣: ١٣سفر العدد  ٢
           ١٨ – ٤: ١٩ سفر الملوك األول ٣
   ٢٨ – ٢: ٧٣ سفر المزامير ٤
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