
الر٢٦ـالة س 
 

  !! وِهى قديسة وِهى قديسة....حسبوها نَجيسةحسبوها نَجيسة
 

(Arabic - Hannah, Samuel's mother) 
 

 !! وِهى قديسة وِهى قديسة....حسبوها نَجيسةحسبوها نَجيسة: هوعضو مموا اليديثنَح.. أحباِئى
 

 وِمنسفر صاألولوئيَلم  األصاح األول حنقرأ األعدالثاِن اد ِمنشَى عاِم الخَإلى رشَس عر: 
 

. .  وشفتاها فقط تتحركان وشفتاها فقط تتحركان.... قلبها قلبهاىىحنّة كانت تتكلم فحنّة كانت تتكلم ف  ننإإفف  ....!!اا يالحظ فاه يالحظ فاهىى وعال وعال....بب الر الرماممامأأ الصالة  الصالة كثرتْكثرتْأأذ ذ  إ إوكانوكان"
وصوتها لموصوتها لم  يظنّها ظنّهاىىن عالن عالأأ  ....سمعسمعي   سكرجابتجابتأأفف  ..!.!.عنِكعنِك   خمرك خمركىىانزعانزع  ..!!؟؟حتى متى تسكرينحتى متى تسكرين  ::ىىلها عاللها عال  فقالفقال  !.!.ىىسكر  
 ١."!!بب الر الرماممامأأ  ىىنفسنفس  سكبسكبأأ بل  بل ....سكراًسكراً وال م وال مخمراًخمراً  شربشربأأ   ولم ولم....أة حزينة الروحأة حزينة الروح امر امرىىنِّنِّإإ. . !!ىى ال يا سيد ال يا سيد::حنّة وقالتحنّة وقالت

 
 وناداه اهللا ِمن وسط ..عند جبل حوريب ظهر اهللا لموسى فى عليقة تتقد بالنار والعليقة لم تكن تحترق 

 إن .."واقف عليه أرض مقدسةواقف عليه أرض مقدسةاخلع حذاءك ِمن رجليك ألن الموضع الذى أنت اخلع حذاءك ِمن رجليك ألن الموضع الذى أنت . . ال تقترب إلى ههناال تقترب إلى ههنا": العليقة قائالً
.. ه ولكن حضور الرب فيه يقدس.. بذاتهفليس هناك مكان مقدس.. فيه المكان يتقدس بحلول الرب بمجده وجالله

معكما فى هذا البيت الجميل؟ :  ن وكانت زيارته األولى لهما فى بيتهما الجديد قائالسأل أحد رجال اهللا عروسي نم
كيف يكون هذا؟ : فسأاله. .ال بد ِمن وجود ثالث معكما: فقال لهما. !نحن اإلثنان وليس سوانا.. ى دهشةأجابا معاً ف

 ال تندهشا مما أقول فإننى جئتُ اليوم لزيارتكما ألدعوكما .إما اهللا أو الشيطان.  يالزمكماهناك ثالثٌ: أجابهما بقوله
 وإال جاء الشيطان بأرواحه .. إن بيتكما يتقدس بحلول الرب فيه..كى تطلبا الرب ليحّل بروحه القدوس فى بيتكما

  ٢. ويمأل فراغهاإبليس هاا كذلك إذا لم نسلمها باختيارنا هللا سيحتلنَ وقلوب..الشريرة ليمأل فراغاً سيجده فى البيت
 

 صموئيل جاءت إلى  أن حنّة التى هى أماح األولحاألص يسجل الكتاب المقدس بسفر صموئيل األول 
 إذ .. صالتها بانكسار أمام اهللا طالبة ِمن الرب أن يمنحها ابناً تقدم..فى الوقت الذى كان فيه عالى كاهناً الهيكل

 أفسدا هيكل اهللا بأدنس ..ن كان ابناه شريري.. وكان ابناه حفنى وفينحاس يخدمان فى الهيكل..كانت عاقراً
ركة وتحّل  ألن بعصيان اإلنسان لخالقه تضيع الب.. أجله قطع اهللا تعامله مع عالى الكاهن األمر الذى ِمن..األفعال

 ولقد أرسل اهللا .. فيه يقدسه ولكن حضور الرب.. ِمن ذاتهأنه ليس هناك مكان مقدس: قوله وكما سبق ..اللعنة
الرب له قضاء ل الوحى ..رسوالً إلى عالى الكاهن يعلنأأوقد وقد ": هذه الكلمات ويسجخبرتههِِه على بيِت على بيِتىىقِضقِضأأ  ىىنِّنِّأأ ب بخبرته  

   ٣."!!ممههععدِِدرر ي ي ولم ولمهمهمنفِسنفِسأأة على ة على  اللعنَ اللعنَوا بِهوا بِهوجبوجبأأ   قد قد بنيِه بنيِهنن أ أ يعلم يعلمىى الذ الذجل الشرجل الشرأأ  نن ِم ِم....بِدبِدلى األلى األإإ
 

 مر واختلط عليه األ.. اهللا سكارى ثمالت بالخمريترنحن فى بيِت اتشرير ساءاعتاد عالى الكاهن رؤية ِن 
فما عاد يفرقُ بين النجِةاسوالقد ِةاس..بالخَ بين امرأة تترنّح ر وأخٍْمالرب ها فى صالٍة أمامنفس وكانوكان" ..رى تسكب  

 وشفتاها فقط تتحركان  وشفتاها فقط تتحركان .... قلبها قلبهاىىحنّة كانت تتكلم فحنّة كانت تتكلم ف  ننإإفف  ....اا يالحظ فاه يالحظ فاهىى وعال وعال الرب الربماممامأأحنّة الصالة حنّة الصالة   كثرتْكثرتْأأذ ذ إإ
وصوتها لموصوتها لم  يحنّة حنّة   جابتجابتأأفف  ....عنِكعنِك   خمرك خمركىىانزعانزع  ..؟؟ حتى متى تسكرين حتى متى تسكرين::لهالها  فقالفقال  .. سكرى سكرى أنّها أنّهاىىعالعال  ظنّهاظنّها  ..سمعسمعي

 . " الرب الربماممامأأ  ىىنفسنفس  سكبسكبأأ بل  بل .... وال مسكراً وال مسكراًخمراًخمراً  شربشربأأ   ولم ولم.... امرأة حزينة الروح امرأة حزينة الروحىىننإإ. . !!ىى ال يا سيد ال يا سيد::وقالتوقالت
 

 وجاءت به إلى صموئيل وأعطاها ولداً دعته اهاب لطلبِت واستجحنّة صالِةن الرب سمع ِلإ: بإيجازأقوُل  
 والناس  والناس  لدى الرب لدى الرب وصالحاً وصالحاً صموئيل فتزايد نمواً صموئيل فتزايد نمواًىىا الصبا الصبممأأوو":  ويسجل الكتاب عنه.. كبر صموئيل..الهيكل

تقد  كثرِة الشر يفِمن ف.. وال بد أن النور يسطع مهما كان الظالم دامسا٤ً."إن اهللا ال يترك نفسه بال شاهدإن اهللا ال يترك نفسه بال شاهد""  ..""يضاًيضاًأأ
لقد مضى زمن طويل لم . . ويحسبونه عهداً ولى وانقضى كما حدث فى عهد عالى الكاهنلقديسينالناس القداسة وا

                                                
   إلى اإلنجيلإلى اإلنجيل  استمعاستمع       ،             ١٥ - ١٢ :١ يل األولسفر صموئ ١
   ٥: ٣سفر الخروج  ٢
 ١٣ :٣ سفر صموئيل األول ٣
  ١٧: ١٤ سفر أعمال الرسل            ،                   ٢٦ :٢ سفر صموئيل األول ٤
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 .. ففى عهده البائس امتأل بيتُ اهللا بالمخمور والمبتذل.. الربمامأ هنفس اًكباستكتحْل عينا عالى برؤية من يصلى 
 .ساءلذلك غلب على ظنّه أن حنّة واحدة منهن وهى القديسة بين الن

 

  ىإندتح عن مسئوليته فى تخلياً عالى الكاهنأب ذير الشعب من ارتكاب الشر ولكن  يتخّل يوماً ولن اهللا لم
 ..مهدضع ويهاء أتقيرفُع يبالر.. قّقيم الحير وي الشرةَورشُ يبِطُل مدهح وب الر..اهوِس س وليردب ألنّه الميتخّل

.. ون إبليسصم حده ِلمماً إياهِدستخْ مِهمِتدِخ ِلِةكرسب قوة للنفوس المهي.. هونَدجم ويهمعلنون اسرهم ي بدواؤهأتقيو
.. ادة ال يقبلها وذبائح ال تسره؟لماذا تأنّى اهللا هذه السنين الطوال وهو يرى الشر واألشرار يقدمون عب: قد نتساءل

لقد جاء برسالة بولس الرسول إلى مؤمنى رومية !.. لماذا ترك اهللا عالى الكاهن وأوالده يعيثون فى هيكله فساداً
م تستهين بغنى لطفه م تستهين بغنى لطفه أأ":   إذ قاَلِهى لطِفنَ بِغستهيني  أنه نفس لهُلو تسن م ذلك التحذير لكلِّاألصحاح الثانى

  بِِبر التاِئر التاِئيي غَ غَ وقلبك وقلبكككتِِتاواوجل قسجل قسأأ  نن ِم ِمككولكنّولكنّ.. .. !!؟؟ةِِةببلى التولى التوإإ  ككا يقتادا يقتادممنّنّإإ   اِهللا اِهللا لطفَ لطفَننأأم م اِلاِل ع عرريي غَ غَهِِهاِتاِتنَنَأأ وطول  وطول هِِهاِلاِلمهمهإإوو
 ١."هِِهاِلاِلممععأأ  ببسس ح حاحٍداحٍد و و كّل كّلىىازازججيي س سىىالِذالِذ.. .. لِةلِةاِداِد الع الع اِهللا اِهللاةِِةنونَنونَيي واستعالن د واستعالن دبِِبضضم الغَم الغَوو ي يىىفِِف  باًباًضض غَ غَككفِسفِسنَنَ ِل ِلررتذخَتذخَ

 

 اهللا ي الحقيقة أنهُلمهبعالى الكاهن..ُلِم وال ي فإن كانت الظلمة غطت األرض .. طعولكن س  النُّور
 وإذا بالصبى.. ب للرهعادت صلة السماء باألرض بصبى كرسته أم.. بالصبى الصغير الذى دعته أمه صموئيل

ر  كبر صموئيل وتزوج وأنجب أوالداً وصا.."ععاِماِم س سككددبب ع عنن أل ألببا را رتكلم يتكلم ي " : قائال يركع خاشعاً أمام اهللالصغير
كف عن الصالة كف عن الصالة أأ ف فلى الربلى الربإإخطئ خطئ أأ  ننأأ  ىىنا فحاشا لنا فحاشا لأأا ا ممأأوو" : ووضع لنفسه شعاراً..حبوباً لدى شعب اهللا منبياً هللا

ل النفوس التى  ِمن أج ليتشفعِهى أتخيله وهو يصلى رافعاً كفيإنِّ ."علمكم الطريق الصالح المستقيمعلمكم الطريق الصالح المستقيمأأجلكم بل جلكم بل أأمن من 
رأى أمه تصلى فتعلم منها كيفَ يصلى . ا خطية أن يكفّ عن الصالة ِمن أجلهم وحاشا أن يقترفهاهب حِس..تثقل بها

 .. الرباممأ هنفس سكبي كانت أمه له بمثابة مدرسة صالة تعلم فيها كيف.. وعرف قيمة الصالة وقوة فاعليتها
  ٢.الِةلصلة اب استج كان..ه وال بد أن أمه أخبرته أنّه هو نفس..ِةابستج المالِة الصعا نومان و بإيم يطلبوكيفَ

  

  نّة أمُل حة صغيرة البنهأتخيبسنة إلى سنة.. اصموئيل وهى تعمُل ج عند صعودها مع تصعدها له ِمن 
ةِةرجلها لذبح الذبيحالسنوي  ..فيرى االبه مالمح فى وجه نأمالرب ها أماميسة سكبت نفسواستمتعتْ بمحضره  قد 

تستم برؤيِةِتقبل أن تكفْ..  ابنها الغالىع لمأجل هذا االبن الذى كان هبة اهللا لها بعد صبر طويل  عن الصالة ِمن. 
 

عالى ى أمثال فال نرى أمامنا سو. كثيراً ما ننخدع عندما يمأل إبليس أبصارنا بمشاهد اإلثم والفساد 
  لى الربلى الربإإخطئ خطئ يي  ننأأ  ههحاشا لحاشا لالذى الذى   ..ولكن لتطمئن قلوبنا فهناك أمثال حنّة وصموئيل.. !حفنى وفينحاسالكاهن و

.. هدح وى بِق وأنّه وقتلوا أنبياءهب الرإن كان إيليا يرى الذين هدموا مذابح.. ل شعب اهللال شعب اهللاججأأمن من    عن الصالة عن الصالةكفّكفّويوي
ولكن الري طمِئبإإ  ىى ِف ِفبقيتُبقيتُأأوقد وقد ":  قائالًنهسرائيَلائيَلسرس س ببعة آالف كّلة آالف كّلعالر ىى الِت الِتبِِبكَكَ الرلم للبعل وكّل للبعل وكّل تجثُ تجثُ لم   فمفملم لم ي ي لهقبله٣."قب   

 

صموئيل حنّة أم لم تكن  ..وتطيب نفوسهم برضاهم عليهم ون حساباً لما يقوله الناس عنهمكثيرون يعمل  
فاحص القلب فاحص القلب " فهو ماذا يعرف اهللا عنّا المهم  ولكنخيراً أو شراًلناس عنّا إن كان  فليس المهم ما يقوله ا..كذلك

 ..ىءلو ألزموهم بالسلوك الرِد إن الذين يبتغون مدح اآلخرين تراهم يحاولون إرضاءهم حتى .."ومختبر الكلىومختبر الكلى
صحاح الثانى  األلنسمع قول الرب بإنجيل لوقا.. تهديدهم باالعتداء عليهم اضطهادهم أو ذلك خوفاً ِمن مذمتهم أو

 بل  بل ....كثركثرأأ الذين يقتلون الجسد وبعد ذلك ليس لهم ما يفعلون  الذين يقتلون الجسد وبعد ذلك ليس لهم ما يفعلون نن ال تخافوا ِم ال تخافوا ِم....ىىحبائحبائأأ لكم يا  لكم يا قوُلقوُلأأولكن ولكن ": عشر
 ٤." هذا خافوا هذا خافواننقول لكم ِمقول لكم ِمأأنعم نعم   .... جهنم جهنمىى ف فىىن يلقن يلقأأ بعدما يقتل له سلطان  بعدما يقتل له سلطان ىى الذ الذننخافوا ِمخافوا ِم  ....ن تخافونن تخافونممريكم ِمريكم ِمأأ

 

 أسألك أن ترحمنى.. أسكب نفسى أمام جاللك.. اوىما السانَأب: ة فى تلك الصالىِع متشترك أخى ليتك 
 هبنى الحياةَ .. ربىاسترنى ببرك..  على الصليبمن أجلىاغسلنى بالدم المسفوك .. ا الخاطئ أنَوتصفح عنِّى

ة حاألبديبصالتى فى اسم يسوع واثقاً فى وعِدك .. وعدك س قلتَ ياأرفع نقبْل: مي نال أخْم إلى رجارجاً خَه. 
  

 : ذلك فىإن أردتَ سماع تلك الرسالة أو غيرها ستجد.. أخى القارئ العزيز
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     ٦ – ٤: ٢ إلى مؤمنى رومية سول الر رسالة بولس١
 ٩ :٣ سفر صموئيل األول ٢
 ١٨ - ١٤ :١٩  األولالملوكسفر     ،     ٢٢ :٢  سفر صموئيل األول٣
   ٥ - ٤: ١٢إنجيل لوقا    ،              ١٠: ١٧ سفر إرميا ٤
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