
 ٢١٧سـالة لرا
 

  !!علم أنَّه هوعلم أنَّه هونَظرتْ المجدلية يسوع ولم تَنَظرتْ المجدلية يسوع ولم تَ
 

(Arabic – Mary Magdalene saw Jesus but did not recognize Him!) 
 

 !!وو ه ههه أنّ أنّعلمعلم تَ تَ ولم ولموعوعسسة ية يدليدليججت المت المظرظرنَنَ :هوعضوم محديثنَا اليو.. أحباِئى
 

إنجيل ي وحنّا األوِمنصشْاح الِعحرينأ  نقرالعدديابعن السشَ عوالثاِمر شَن عر  : 
 

  أصعدى إنِّ:م لهى وقوِلىِتو إلى إخْىبذهان  ولِك.ى إلى أب بعدعد أص لمى ألنِّىسيِن ال تلِم:وعسا ي لهقاَل" 
  ١."ا هذا له قالََه وأنّأتْ الربا ره أنّتْ التالميذربخْدلية وأجم الميرتْ ماء فج. وإلهكمى وإلِه وأبيكمىإلى أب

 

 أح إنداثَ الجمِةعالع ِةظيم.أح ِب  صلاثَدوعسيالم سيح ثمى ِفِه ودفِنِهوِت مر القب.تالميذعلتْ ج ى ِفه 
دامِمٍةو نالح ديدن الشّزواألس ريرى المِف واألسعلى ص ِمحر اآل نالمالع ةريضب ى خَ ِفنوهاِلينّولِك. همهال  كانوام 
يالوزنيتذكر ونح رِتشِْع ةَالوهمم خْ شَعِصِه المبارِمك أكثر ننَ ثالث ساتو.ر با كَمانوا يتسى ِفائلونح يِترهْل:هم  
ما حمتَ واستَِهصلوا عليوا بِهعأص بحم جدِذر هْل.ى؟كر الو عودبم ا هآٍت ِمو نأفر اح وأملِبهتْ انتَاٍدجبالص  

والمِتور؟ والقب.اذا تركَ لمهمبالر  وعسي طونى ِفيتخبتيٍه ال ي عرفونم د؟اه .لقددأتْ بآم الهاالى ِفم نهيار حين 
ألقى أعداؤهأي ديهمِه عليوأم سكوه.إذ أن  الوحىي سالكِلِه هِذُلج اِتمفتفت" .فةؤِس المركهركهالج الج ميعميعوه وه ررب٢".واواب   

 

 ه إنرالتالميذ وبلم ي اِلعجلتَشِك مريط الِذ فشَ.همكراِتيي أفكَر اودهارم.  لميوانس ما رِمأو هنعم اٍتجز 
ِموما سِمع وهِعظاٍت وأمثاٍل ن.وم ا لمسِموه ناٍت وآيل .اٍت قومنْ يالتس الميذ أن وعسىالِذ يى ِف دفنوهأخْ.ر القب رج 

يماً ِمونِة ظلمالقب ر إلى نور الحِلاِةي عازرالم قالتْ ى الِذتَينْ عهأخته م ثا ِلربلري سوع: "ييا سا سييددقد أنْ أنْ قد تنتن!!".ألن  
لهأر بعى ِفامة أير القب. لننْ يسى بطرسوي وحنّا ويعقوبىجِل التبَل جور ؤياهِل مبلري سوعوقد رتْ تغيه يأته 

امقدهم.وأض و اءكَج ههسالشّم.وص تْارب هثياب يضوإذ. كالنّوراء ا بموسى وإيليا قدظه را لهيتكلم مان معذا  وإ.ه
حسللة ظابتهموص تٌ ِمونحالس هذاهذا" :الًِة قاِئابه ه واا  وبىىنِِنبالح الح بيبتُ بِه بِهىى الِذ الِذبيبررتُ سررس ..له له عماس عم٣."واوا اس   

 

  وهوهوه وعروه وعرجلدجلد"  الذين بيالطسد جنْوله ح يلتفّ أن سر بِهى الِذن الحبيِبب لالىاو يسمح اآلب السمفَيكَ 
فَروضفَركليالً ِمكليالً ِموا إوا إوضنشَوِكشَوِكالال  نو و ووعضعأِسِهضعلى ر أِسِهوهعلى ر وهو و ووعضعا ا ووضبقَصبىىة ِفة ِفقَصي هِِهميِنميِن ي".وب عدأوا بِه است أنزص" هصببقوا عليهِِهقوا عليثم ثم   

وا دق  ثم.هاب ثيوهس وألب إياهوهس ألبىالِذ ىاء الِقرِمزوا الرد نَزعبعد ذِلك ."أِسِهأِسِهوه على روه على رة وضربة وضربصبصب الق القذواذواأخَأخَ
سالمى ِفاميرديعِه ورج يِه مِللَين اِهللا قينِة ابشَريةفاِدى البدِّ. على خَشَبجم فينِه قاِئ عليلين :"ياِقاِقا نَا نَياله ضاله يكليكلضوب اِناِن وبهيهي  

: ظيمٍت عو صرخَ بصِة التاِسعِة الساعوحونَ ."ن الصليِبن الصليِبْل عْل ع اهللا فانز اهللا فانزننتَ ابتَ اب كنْ كنْإنإن" "ص نفسكص نفسك خَِل خَِلامام ثالثِة أي ثالثِة أيىىفِِف
اتَ  م لقد.ِد القديمهاء بالع األنبي تاريخىله ِفاِثما يثْ مدح يتالميذ لمراً محيراً لل أمانكَ ."ىىاذا تركتِناذا تركتِنمم ِل ِلىى إله إلهىىإلهإله"
مى النّبوسوقبَلى م ِتِه كَوانبالر قد أع الم دلي حرشُسكانَمّل يِح ِلوعه.دُلِخ ويشُ يشَوع اِهللاع إلى ب مأفضَلحلٍةر  
ِهوىوُلخُ دنْض كَ أرعان .وماتَ داوالنّبد وقبَلى م كَِهِتو انس ليمالنّبان ىعاً ِل مدلقياِء وبنَِةاديكل اله. ا تالميذ أم

سوعيسيح الم.في ا هوَل ما راأو!. رأوا أنالم قد حرسِف أِعد ن ِل ولِك.الًعبتَصمبِش الس ٍةاءدج الغَاِتام اإللهِبض ى 
لذا تَ.ن اِهللاعلى اب ركهوا  تالميذهبرهى وِف.وم لِهمِتاكَح نَم نْ ِمجدهإال تَخَم عاذالً وضعفاً وتَراًاج.حتى ب طرس 

ِمقدامهِيل ِيلابتدَأابتدَأ" م نعنفُعدجفُ ويدجن" ويوي رِكرعفة مم نع هأكثر ِماشَر ن٤."نوات ثالث س 
 

 قديتب ادإلى أذه ؤاُلاِننَرِل:ا هذا الس مِعاذا لمي دبالر قاً ِل تالميذهبسم مهِة ِتواجلك؟ور األم.ذخُأ ليتالميذه  
قاً بمس  تالميذه الربد يِع لم.بينرولين مضط مذه على مقاِعِد المتَفرجين بقاِئهمن ِم بدالً.اِث األحددوراً على مسرح

                                                
  إلى اإلنجيلإلى اإلنجيل  استمعاستمع                                   ،              ١٨ – ١٧: ٢٠ إنجيل يوحنّا ١
  ٥٠: ١٤         ، إنجيل مرقس ٥٦: ٢٦ إنجيل متى ٢
  ١٨-١٧: ١، رسالة بطرس الرسول الثانية ٣٥: ٩ ، إنجيل لوقا٧: ٩ ، إنجيل مرقس٥: ١٧، إنجيل متى ٤٤ – ٣٩: ١١ إنجيل يوحنّا ٣
 ٣٦ – ١٥: ١٥إنجيل مرقس                       ،  ٤٥ – ٢٧: ٢٧ إنجيل متى ٤
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ا لِّ م إنجيِلِه إلى كى ِفوحنّا البشيري ار أشَولقد ....لونلونحتِمحتِم ال ي ال يممفُ أنّهفُ أنّهيعريعر  ههألنّألنّ: : لُُلألوألواا :ِلسببينور  األملكواجهِة ِتمِل
 وأنبأهم بما  اِهللا النّاس إلى ملكوِتوِةعد ِل.ه ل كَرسلهممِتدص بِخستقبل وتَخت المور أمنالميِذِه ِمت ِللربأعلَنَه ا

اتسادِطهاض ِمن ماِدفهصي .ولكنّهعضئياً ودبتِس  ماراً على ما يب ختصملاإنجز عاِء الِفدإذ قاَل له م :"إنىى ِل ِلإنأم وراًوراً أم  
كثيركثيرة ألقوَل لكمولِك ولِكة ألقوَل لكم نال تَست ال تَستن طيعطيعونونأن تحتِم تحتِم أن لوا اآلنلوا اآلن" "ا متى جوأما متى جوأمر ذاك اءر ذاك اءوحوحالح قِّقِّ الحفه فه ووي ك يِشدكرِشدرمميعمميع إلى جإلى ج   
  فقدوذا لههِة يانَِخي بلرب يفاجأ الم ."ةة آتي آتيورور بأم بأمكمكمبربر ويخْ ويخْم بِهم بِه يتكل يتكلا يسمعا يسمع كلُّ م كلُّ م نفِسِه بْل نفِسِه بْلننم ِمم ِم ال يتكل ال يتكلهه ألنّ ألنّالحقِّالحقِّ
سبقاًأعلنَها م.وال بنكر طرسان بفقد أي ا فوقتُ.ضاً أعلنَه األخير قاَلاِءشَلع لبطر بالر س: "ال يال يالي يكالد صيحالي يكالد صيحوو م م

  ووهه ....ةِِةظيمظيم الع الععِةعِةاِث الجماِث الجم بأحد بأحدهه تالميذ تالميذاركارك يشَ يشَ الرب لم الرب لمأنأن: : ىى الثاِن الثاِنببالسبالسب. "ىىرفِنرفِنعع ت تككمراٍت أنّمراٍت أنّر ثالثَ ر ثالثَ قبَل أن تنِكقبَل أن تنِك
تع أنتع أناماآلِب اآلِبالِتالِتام مالس ماواو السىىم م ععاإلب اإلب ن الوحيدحيدن الووتد وتد بيرالِف الِفاِتاِتبير داَاَدء األزليةِِةء األزلي..مأس مى ِمى ِم أسننأن أن تو تو ضضححوقتذاك ١.لتالميِذلتالميِذ ِل ِل وقتذاك  

 

 م إنم ليِبإنثَ على الصدليِبا حثَ على الصدا حه ه ووقد قد أقد سأقد اساسسع ع مليةِِةمليالِفد اءاء الِفد.لقد  رمس اِهللاب نالم ِدتجشَ على خَسليِبِةبالص  
الً خَاِمحا اطايِةشَلبريج معاءاِف ديكلعاً الد نكَكَلِِل" هىىال ي هِلهِل ال يككلُّ كلُّك م م نني ؤِمؤِم ينبْل بْل بِه بِهن تكون تكون له له الح الح يياة األباة األبديقاَل."ةةدي  
   وبحبرِه وبحبرِههِِها عليا عليالِمنَالِمنَب سب سا تأديا تأدينَنَوقٌ ألجل آثاِموقٌ ألجل آثاِمححسس م ماااصينَاصينَععمموح ألجل وح ألجل ررججمم  ووههوو": سيح الميسوع نع  بالنّبوةاءعيشْإ

  .. فاه فاهفتحفتح ي ي ولم ولم فتذلَل فتذلَلووا ها ه ظِلم أم ظِلم أم..اانَنَعِِعييمم إثم ج إثم جهِِهضع عليضع علي و والربالرب و وهِِهٍد إلى طريِقٍد إلى طريِقاِحاِح و وا كلُّا كلُّ ِملنَ ِملنَاانَنَللم ضلم ضلنَنَغَغَا كَا كَ كلنَ كلنَ..ااشُفينَشُفينَ
  ٢".ه بالحزنه بالحزنققححسس ي ي فسر أن فسر أنا الربا الربأمأم":ضاً أيَلا وق."ح فاهح فاه يفت يفتفلمفلما ا يهيهازازام جام جتٍة أمتٍة أماِماِمعجٍة صعجٍة صنَنَ وكَ وكَححاقُ إلى الذباقُ إلى الذبسساٍة تاٍة تشَشَكَكَ
 

 لمطاِل يببت الر الميذهأن شَ يآالم ليباركوهام ِع ِل قاَل بْل. الصنِْد والخُدالقبضلج ندِه علي: "فإنفإنكنتم كنتم   
تطلبىىنِِنونَونَتطلب..عفد عفد وا هؤالء يوا هؤالء يذهذهببونما كَ."ون سل ِلانلرالتالميِذ أو أو الم رياِتموا  أناقبرتفاصيل يتع امموِهاِءالِت الس ى 
  يِصفَاجز أن العىرشَ الببير للتعنمِكال يو .ينمذنبال لِّ كنة ع ِنيابطواعية هضع نفس ودٍل على من بعىتقِض

ماالاِةانَع ىالِذن بلَع ص ِمنَةار نَ أجِلنىوِفا ليم طاليبع ِمالً  الة اِهللادتحمهكَإذ .قاب الِعَلو اناآلب ماو السىي صب 
جالغَاِتام ِبضِبن النّاِئ على اإلبالخُطاةن  ع. "لقدلقدج ىى الِذ الِذ اُهللا اُهللاعَلعَل جلم لم ي ي عة خَرفْ خَرفْ خَعة خَطيةطيةطينَنَنَ ألجِلنا ِل ألجِلنا ِلطي نَصير صيرححنب بن رر  

   ٣.ح أفدان كَمجر ِل الثمن فاِدحاًان كَما كَ تكِشفُ لنَاِءدمل الِف عن ِمنحا نَنيهج نَى الِتارم إن الِث." فيِه فيِهاِهللاِهللا
 

ا ا يي" : األولىِهالِت رسى ِفوحنّا الرسوُل يقاَل. ةطي كلِّ خَن ِم يطهر سِفك على الصليِب الِذرإن الدم الطاِه 
أوىىالِدالِدأو.... أكتب  إإ أكتبليكمكَكَ ِل ِلليكمىئوائواطِِط ال تخْ ال تخْى..وإن أخْ أخْ وإن طأ أحطأ أحدِعا شَا شَ فلنَ فلنَد ِعفيع نْنْفيعدبِِب اآل اآلدي ي سسالم وعالم وعسيحسيحالب الب ارار..وه وه ووكفّار خَخَة ِلة ِل كفّارطايااانَانَطاي  
ليليسخَخَ ِل ِلسطايِل ِلبْلبْلا فقط ا فقط انَانَطاي خطايخطايا كلِّ العالمالما كلِّ العأي ضاًضاً أي". وعربسوُل وحنّا يالرضاً أيع ِةنِة قوفاعلي د ظر اآلِب نَى ِفن اِهللام اب 

ماوالسالً قاِئى :"ودودي مي مسسوعوعالم الم سيح ابنِِنسيح ابهِِ ينا ِمهِِ يرنا ِمطهرطهنة كلِّ خَ كلِّ خَنةطيكَ ."طيالتالميذان ظنُّ يأن آِخون رص اريخ  تى ِفٍةفح
ذِتتلمبى ِههم للرقب ري اِمفَوسى الِذى الرو هبفن هلد يسوعحت.سيح الم تْى جاءم ريمالم جة إليدليهمة صبيحي م و

وأخْ ِداألحبالتالميذ أنّتْر هأتْا ربا الر لمِمقام ناألم قاَلو اِتواا" :ا لهذهإلى إخْ إلى إخْىىببذه وىى وقوِل وقوِلىىتِِتوله له م٤."م   
 

 ا أحما ِمالهبشَن بشَ .ةارة اارلقيِه لتالميِذِةامالذين عدي موت إخْوهه.لم ي إخْع وتاِتبه. لقد تحمَل آالم 
 ال  ال ىىوِنوِنبدبد  ���ْ����ْ�": م له قاَل لقد.؟ يتركهم يتامى وقد اصطفَاهمفَيكَ .ىهنتَ إلى الممبه أح لقد.هم أجِلن ِمالصليِب

:  قاَلإذ مه لهدعققَ ووح. "رراِء الدهاِء الدهلى انقضلى انقضإإام ام ّل األيّل األي ك كممههععيكون ميكون ملِِل" .حقاً قام.  قام وقد." أن تفعلوا شيئاً أن تفعلوا شيئاًونونرردِِدتقتق
"الحالحقّ الحأقوُل أقوُلقّقّقّ الح لكم ؤِم لكمي نؤِم مي نم نىى ب بنفاألع فاألع مأنَ أنَىى الِت الِتاُلاُلم ا أعا أعملهملها يا يعململعهها ها هووأي أي ضاً ويضاً ويعمُلمُلعأع أع ظمنْنْ ِم ِمظمهىىنِّنِّا ألا ألهم إلى  إلى اضاض م 
  ٥."ءءىى على كلِّ شَ على كلِّ شَ القاِدر القاِدر..ىىأِتأِت ي يىى والِذ والِذ..انان كَ كَىى والِذ والِذ..نناِئاِئ الكَ الكَ الرب الربووهه" .ى حه ألنّمُلع ياَلا زمن الرب إ ."ىىأبأب
 

  ِعى ِفى ِتلكم تشْترك أِخى كَى وكعالِةأدالص :اوىمانَا السكشنَ.. أب ِمن كِتك لنَرحبأجل مبذلتَ االا إذ بن 
فع رنَ. ِغنى ِنعمِتك وخالِصك العجيبنشهد ب ِلمة وِحك.ا الضعيفاِننَة إليم قونَسألك .ديةا األب حياِتنَ أجلن ِمحيدوال

 .رجاًمن يقبْل إلى ال أخْرجه خَا: وعِدك الصاِدق يا من قلتَب ونَتمسك . فاِدينَا البار ِفى اسم يسوعنَاصالتَ
   

 :ها ستجد ذِلك ِفىماع ِتلك الرسالِة أو غَيرإن أردتَ س.. أِخى القارئ العزيز
http://www.muhammadanism.org/Media/Audio/BetterLife/Default.htm 

                                                
 ٣٤: ٢٢ ،       إنجيل لوقا ٣٨ & ٢٦: ١٣ & ١٣ – ١٢: ١٦إنجيل يوحنّا  ١
   ١٠ – ٥: ٥٣ شعياء سفر إ    ،                               ١٦: ٣ إنجيل يوحنّا ٢
 ١٣: ٣ غالطية مؤمنى     ،       وإلى  ٢١: ٥ رسالة بولس الرسول الثانية إلى مؤمنى كورنثوس    ،      ٨: ١٨ إنجيل يوحنّا ٣
 ١٨ - ١٧: ٢٠ إنجيل يوحنّا          ، ٧: ١ &  ١: ٢ رسالة يوحنا الرسول األولى ٤
            ٨: ١  ،   سفر رؤيا يوحنا الالهوتى ٢٠: ٢٨ل متى إنجي      ،  ١٢: ١٤  &  ٥: ١٥  &  ١: ١٣ إنجيل يوحنّا ٥
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