
ـالر٢٠٢الة س 
 

  لْْلال تقـِلال تقـِل
 

(Arabic - Don't ask for just a few) 
 

 لْْلال تقـِلال تقـِل :ضوعهحديثنَا اليوم مو.. أحبائى
 

 ِسوِمنى األ الثاِنلوِكفر المصحاح الرابع نقرأ العدث الثاِلد: 
 

 ١."ىال تقلِل. ةة فارغَعي أوِكاِنميع جير جِدنْ ِعن ِمارج خَنِمة عي أوِكبى استعيرى لنفِساذه: "رأِة للمعليشَ أفقاَل"
 

 ى األ الثاِنلوِكبسفر المصحابعاح الر عبةارؤ مطقتْنَ ةثرإمرأة ِما به ِنن األاِءس اِءنبي جتْاءة إلى ارخَ ص
رليشَ أل اِهللاجقائلةع النبى  :"إنإنع ع بدبدككز ز ووجى قدجى قدم وأنتَ وأنتَ..اتَاتَ م تعلم تعلم أن أن ع ع ببددكككان كان ي افُافُخَخَ يالر الر بفأ فأ..ب تى المتى المررابى ليأخذ أخذ ابى لي

ولدولدىىله له ع ع ببددينني". وتلكالعب ارة تداونَع كيفَ: لاؤللتسأن ر الًج قاُلينْ عهأنّه  افُخَيالر ب يوترقبَلك ِهفاِت و يناً د
و .؟ظاًاِهبكانذلك الد ينس بباً دعا المرابى أني أتىلي أخذ الولدن ِمينليكونَ سكينِة الِمملِة األرا لهع بد٢.ني     
 

 أماألفضُلا كان ألس اِهللاافُ تخٍَةر   أنتوفرم امكنا يهتوفير ِمه نال المليكون ر صيداً محفوظاً لهم 
  يكنن لم الذيهمم على والدي اللو كّلم اللو ويقع.اهقب عدمحاً ال يصير م األوالدواجه حتى ال ي؟مِهِدع بن ِممِهوألوالِد

لهالِحم ِةكمِة الكافيلي ِسحنوا التصفَرفى أم اِلوو.هم  لميوازنوا بيناإلنفاق على م ا هوض روتوفير ورى ا مهو 
الزمله ِه وألوالِدمِمم نب ِهِدعو .ماألدهى واألمبْلر  هوالع ارِهيِن بعأن يتر كوا لهمِدِهمعب ِمن د يناً يكبلهالل بأغْم 

العِدوبِةيلم يادن متحر القلِبج.إن التى غَقيقة الح تْابع نىالِتو انَاِن أذه شَاِعروم تْ قلبسل اِهللا أ لمجع النَليشَربى 
ة التىكانَتْ الشَهة القويشَاد تْهدبه ا المرأة عنر قالتْإذ .اجله ليشَأ جل اِهللا لروأنتَوأنتَ" :عتعلم تعلم أن أن ع ع ببددكككان كان ي افُافُخَخَ ي  

الرالربب".وم نافُخَ يالر ب يكيفَ  تأكيٍدبكّل رفُعي حفظ رصيداً ويِخدرل هيِمِهالِدبقى ألو نب و .ِهِدعإنأم ا ِدنّعرِةاس 
نَ اِهللاِةكلم جدأن جَل الرخَ ادعل بالِفر رنِكصيداً فى بالس ا. اءمبِهنتفع أو الده قِتفى الوجر الح بع٣.ِه وفاِتد   

 

 بآخر أ بقصمُلع يان ك.ايدوبى ععد يجل تقىة رص ِقنقرأر شَن عاح الثاِمح األول األصلوِكسفر الموب 
  قْلبذه ا تقوُلأنتَ: الً قاِئايدوبع هاب فأج.اوذا إيليه: كِدسي ِل قْلبذها: ايدوبع ِلالنبى ا إيلي قاَل.يرر الشّلِكلما
 تُرب وأخْتُ أتي فإذا. ال أعلمثُي إلى حلكِمح يب الروح ر أن.كنِد ِعن ِم إذا إنطلقتُ ويكون.اوذا إيلي ه:كِديسِل

أخآبولم ي فإنّ.جدك وأنَوأنَ" .ى يقتلِنها عا عببددكشَشَ أخْ أخْكى الرى الربمنذ ِص منذ ِصب باىاىب".ألم ي خبرس ِديا فعلتُى بمإيزابل  قتلتْ حين 
أنبياءالر ؟ب.ِمأتُ إذ خب ناِء أنبيالر ِمب خَجٍلائة ر سيمخَن مسينر جغَالً فى مٍةارو لتعهبخُم بفقاَل.؟اٍءز وم ا إيلي: 
حىه ور بى أنَ الِذنوِد الجاقفٌا وأم امإنّ.ه ى اليومأترآء ى له.فذه ب عوبدللقاِءاي  وأخْأخآب بره. قديكون  عوبداي 

  ثماله مأنفقَاء  األنبين ِمآخر  يكون وقد.ملة األر تلكوجو زه اٍءز ومب بخُمهالفى مغَارٍة وع جٍلائة رِمالِذى خبأ 
استدانلي وَلعأس و رتهنخَم بأهِمم بِنن اِءى األنبي  تْكانالذينإيزابل قد تتْ بيلة  النيتقتلهإنتقاماً ِمم نإيلي ٤.ا النبى  

 

  يبدو أنالناً إعس مألليشَفَكشَ اًاوي عأن البنك الس ماوىح يصيٍدتفظ برم درج باسم تلكاألس ِةروكان ه و 
الكنزالذى اكتنز هالز وجفى ح ِهاِتي.وإال م ا أقدبيقين الثقِةم النبى إل  إليشَعجاِءر التلك معِةجزالتى ع تْالجلة شِك م

أ ملٍةأرتى المرابى ليأخذ ولديها عبدننيذليلي .نظير د اِهٍظ كاننيب على ز واِدِها اجهدس وند لِذى توِفى .ما كان 
يجليشَؤ أرع النبىأن فعَل يإن  لمأوِح يكن لإ ىوح اِهللاِهيِم بر نأجل أس نتقَل اٍةراِئ عا الِذلهى كانتاركاً  َهللا اافُخَ ي

 هاز لنكِنَل أفض إلى طريقٍةوقد أرشَدنَا .اوالنَ أمز نكِن أنعنَم ال يب الرإن .ار مع اِهللا بأمانٍَة كاملةإذ س سيرة عِطرة
أ أ دد والص والصوسوس الس السددفِسفِس ي يثُثُيي ح ح..ضض كنوزاً على األر كنوزاً على األروا لكموا لكمال تكنزال تكنز": بل على الجِهظِتوِع فى موعس يب الرقاَل قدلف
  نقبنقب ي ي ال الثُثُييححووأ أ ددوال صوال ص  وسوسسس  ددفِسفِسيي ال  ال ثُثُييحح  ..اِءاِءمم كنوزاً فى الس كنوزاً فى السوا لكموا لكم اكنز اكنز بْل بْلرقونرقونسسيي و وارقونارقون الس السنقبنقب ي يثُثُييححوو

                                                
        لى اإلنجيللى اإلنجيلإإ  استمعاستمع           ،            ٣: ٤ سفر الملوك الثانى ١
  ٢٨: ١٤إنجيل لوقا  ٢
                  ١٦: ١٥ & ١٠: ٩ل              ،           سفر األمثا١٠: ١١١سفر المزامير  ٣
  ٢٢ – ١: ١٨ سفر الملوك األول ٤
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سسارقونوال وال   ارقونييسسرقونألنّألنّ. . رقونهه  ححيثُثُييكون يكون كنز كنز ككه ه ناكناكيكون يكون قلب قلب ككأي ضاًضاً أي" .لقدص تْخَرتلك ليشَملة إلى أ األرعالنبى  
 ١.ب الرافُ يخَا كانهجو زن أ اِهللا نبىعلما ي كمى تعلم وِه.نيدبع هماذأخَابى ليرى المِتأي  لئالهاي أجل ولدنِم
  

ة ة نَنَهه إال د إال دتِِتييالبالب فى  فى ءءىى شَ شَككريِتريِتاا لج لجسسليلي" : فقالتْ."؟؟تِِتيي فى الب فى البا لِكا لِكاذاذى مى مبريِنبريِنأخْأخْ": ملة األرالنبى عسأل أليشَ 
ززيفقاَل."تتي كِِكاستعيرى لنفِساستعيرى لنفِس" :ا لهأو أو عية ِمة ِمعينارج ِمارج ِمخَخَ  ننميعدِِدنْنْ ِع ِعنميع جج جير كِِكاِناِن جيرأو أو عيىى ال تقلِل ال تقلِل..ةةة فارغَة فارغَعي".ثم ى خِل اد
  وأغلقتِْهِدنْ ِعن ِمتْبفذه. تأل انقليِها ام ومِةعي األو هِذِهميعى فى جب وص.نيِك وعلى بِك على نفِسابى البِقغِلوأ
البعلى نفِساب ا وعلى بهفكانوا.انيه ه ميقد مونله ا األوة وِهعيى تصب.ولم ا امتألت األوالقالتْة عي ابنه :قدم 
بى بى ذهذهاا": ا له فقاَل اِهللاجَل رتْرب وأخْملةاألر  فأتتْ.تُي الز فوقفَ.اء وعدع بدوجال ي: ا له فقاَل.اءضاً وعى أيِل

  أكثرٍةعي بأو أتتْملة لو األر تلك أن النظرتُلِفا ي مإن ."ىىقِِق بما ب بما بنوِكنوِك وب وبى أنِتى أنِت وعيِش وعيِش..نِكنِكييى دى دوِفوِف وأ وأتَتَييى الزى الزبيِعبيِع
صلتْلحعلى ز ٍتيأو فراٍل أكثرمو . ولقدونَبقَ س صحا نَهال تقللى: اً قائِل اِهللابى .إنالز تَيلم توقفْ يانهيرإال  ج 
بعدقاَل أن ا ا لهابنه :ال يوجدب عدوع وِم. اءنخْا نَنَ هربفواِئج َدر وحية نوجزها فى أر٢.عب   
 

 أولنأِتلنأِت: : الًالًأوإلى الر إلى الر ببكأو ان فارغَان فارغَ كأوة تممتلَئمتلَئ لنَ لنَاماًاماًة تمبالر بالر وح القدسسوح القد.... ال إنالقلب ب َلِغشَنماِضرالمالعالح أو  
هِهوِمموشَِهملذاِت  أو ِهاِتهويكو لن اً نيهلسكنَم ى الرس فيِهوح القد. فلنفرنَغ قلوبا ممشِغا ياا لههالمها سفِقدهنَ .وياك 
ركاتٌبم عة لكّلداُهللا و. ِمنّاٍداِح وي ريدأن منَ ينَحا إيأِت لنَ.ااهإلى الر بم بخَعترفين انَطايا وحِهتحريرإلى ا نَِتاج .لقد 
وعنّأب دو ايقبلنَ هينَمتعِهالِما بسوي ألم انَقلوبِهوِح بروس القد.نهِل ولن بْلك لنَ تكون ا الحياة األب٣.ةدي   
 

 همى إليعس أن نَويتهنَا ب نلنَنينؤِم كماطالبنَ ي اَهللاإن ....همهم إلي إليععسسا فلنَا فلنَنَنَاِناِن جير جيرددنْنْة ِعة ِعان فارغَان فارغَوو أ أاكاكنَنَهه: : ثانياًثانياً 
باألخبار السوِهِةار اَهللاى أن أح نَبليِبا وعلى الص االذَلب بند مِمه نِتف .انَِل أجلكالفارغَىاِن األو ألة م إبليس بعضاه 

بحبالم ال لدرِةجالعب ِةاد ومأل بعضا اآلخَهبعلقم الخَر ِةطي وسماِدوم الفسواإلد ف .انمعنَليأِت نَا أنىبهم إلى ذاك  
 إلى  إلى طشَطشَعع ي يلنلنا فا ف أنَ أنَطيِهطيِهى أعى أعاء الِذاء الِذ الم المنن ِم ِمببررشْشْ ي ينن م م ولكن ولكن..ضاًضاً أي أيطشُطشُععاء ياء ي هذا الم هذا المنن ِم ِمببررشْشْ ي ينن م مكّلكّل": ى قاَلالِذ

   ٤."لصلصخْخْ نَ نَننأأ  ىىغِِغنبنب ي ياس بِهاس بِه النّ النّننيي ب بىىطِِط أع أع قد قداِءاِءمم الس الستَتَ تح تحرر آخَ آخَمم اس اسسس لي ليننألأل. . الصالص الخَ الخَرِهرِه غي غيدٍٍدححأأ ب بسسليليفف  ..األبداألبد
 

 كم. رشّ نب لما إنلنَ يٌلا فونَلية عوعوضة مورر والض.... اِهللا اِهللاةِِةممعع ِن ِنتِِتيي ز زنن ِم ِمضضا فيا في أيدينَ أيدينَننيينين بنين بكمؤِمكمؤِم: : ثالثاًثالثاً 
 .ىال تقلِل: ملِة لألرع أليشَ قاَل.ةارغَى الفَاِنن األو عاحثين ببنذها  ليتنَ.ةفر بوودجو متُي والزٍة فارغَاٍن أونِم
   ٥.ظمر األعرحالص الم خَن ِمإبليس الِلة بأغْدقي الم النفوسمرحوت. النَا وتكاسنَاِلم بإهتُي الزتوقفُنتبه لئال يلنَ
 

 ا نَلهإل دِِب والتعالِة الصقاِت أون ِمُلال نقِلف ....اانَنَاِتاِتيي فى ح فى حةِِةممعع النّ النّطِِطاِئاِئسس لو لووٍبوٍبنسنسا نحتفظ بأعلى ما نحتفظ بأعلى مليتنَليتنَ: : رابعاًرابعاً 
الحالِذى ى هوم صدِنّل كر عٍةموع ٍةطياِل صِمُلال نقِلو .ةح ِد أوقاِتن رلكتاِب اِةاساِهللاِة والتلذذ بكلم الح ِةيالِة الفع. 

 اِتاع السنِموال نقِلُل  .ركِة بالبب الرر أماكنَ هثُي حبالرر ضح فى ميسين القدعماع جتم االاِتاع سنِم وال نقِلُل
خَالمصِةصشير للتباألخْ صيِل وتوبار السِةارللنفوس الم ةحتاج.نَعينَ ليا الرنَ بْل.ال نقِلُل حتى ب ستجيباِهللاوِت لص  

ا نَدِل ونينؤِما كم لنَب الردع وإن ."ببالً فى الرالً فى الراِطاِط ب بسس لي ليبكمبكم تع تع أن أنالمينالمين حين ع حين ع كّل كّلبب الر الرمِلمِل فى ع فى عكثرينكثرينمم": القائل
ة ولنَثانيا أسماءفى الس ماِتوّاَهللا أن  "ييمأل كّلأل كّلماحتي اجنَاجنَ احتيا بحا بحسنَنَ ِغ ِغبِِبساهاهفى الم فى الم جدِِدجفى الم فى الم سيح يسيح يسسوع٦."وع   

 

أرسلتَ  إذ .اعلينَ تكم نعظما أعم.. اوىما السانَأب: الِة الصتلكى فى ِع م تشتركليتك: عزيزى القارئ 
نح االبالويد.الكلم ة الذى صارج داً وحّلسوشَ.اننَ بي هدن عهي الً قاِئِهنا فى إنجيِلوح :أينَورا مجدهم جداً كمحيٍدا لو 

 .كِتمعض ِنى بفيألِنتم ى أنب ر أسألك.ةمع ِنقَة فومع وِن.اميعاً أخذنَ جحن نَِهلِئ ِمن وِم.قاًة وحمع ِنملوء م اآلِبنِم
أرفعالِت صى فى اسم يسفاِدوع ىىِصخل وم.تِك مالً على وِدعالقائُلك  :منال أخْقبْل ي إلى رجارجاً خَه.  

 

  :ىتجد ذلك ِفيرها سسالة أو غَ تلك الرإن أردتَ سماع.. أخى القارئ العزيز
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   ٢١ – ١٩: ٦إنجيل متى  ١
  ٧ – ١: ٤ سفر الملوك الثانى ٢
  ٣٢: ٥  &  ٣١: ٤    ،      سفر أعمال الرسل ١٠ – ٧: ١     ،      رسالة يوحنا الرسول األولى ١٧ & ١٦: ٣إنجيل يوحنا  ٣
  ١٢: ٤     ،      سفر أعمال الرسل ١٤&  ١٣: ٤إنجيل يوحنا  ٤
  ١٦: ٩رسالة بولس الرسول األولى إلى مؤمنى كورنثوس  ٥
٦
 ٣ -١: ١٣٣   ،   سفر المزامير ١٩: ٤    ،   وإلى مؤمنى فيلبى ٥٨: ١٥رسالة بولس الرسول األولى إلى مؤمنى كورنثوس  
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