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 تمهيد
 

% من 14في الحقيقة، تُقدِّر األبحاث العلمية أننا نقضي ما يصل إلى  جميعنا نحلم.
غير أن  معظم األحالم هي جزء من الوظيفة الطبيعية لعقل اإلنسان. حياتنا ونحن نحلم.

بعض هذه األحالم يكون غير عادي وربما ف بعض هذه األحالم ليست أحالمًا عادية.
  ة.يكون خارق للطبيعي

. هذا الكتاب كان تفسير االحالم التي يعطيها لنا اهللهذه هي النسخة العربية من كتاب "
فكرة هذا  مكتوبًا العطاء فكرة عما يقوله الكتاب المقدس عن األحالم التي يعطيها اهلل.

الكتيب ولدت منذ عشر سنوات، عندما وجدت نفسي في مواجهة مع أسئلة تطلب مني أن 
األصدقاء و المعارف في الشرق األوسط كانوا يرون سيدنا عيسى في  أفسر أحالم بعض

لهم نفس التجربة في كل أنحاء المنطقة بل  تكثيرين كانفيما بعد علمت أن  أحالمهم.
االشخاص الذين أخبروني عن أحالمهم لم يخطر ببالهم  ايضًا في أجزاء أخرى من العالم.

وقد كان من  سئلتهم عن األحالم.ألعن إجابات أبدًا أن ينظروا في الكتاب المقدس للبحث 
دواعي سرورهم واندهاشهم أن يسمعوا أن العهد القديم والعهد الجديد مليئان بالقصص عن 

 األحالم والرؤى و تفسيرهم.
عمليًا كل الكتب الشائعة عن األحالم الموجودة في السوق مكتوبة من وجهة نظر 

تفسير االحالم التي في المقابل، فإن كتاب " .1تخاطرهندوسية أو وفقًا لنظرية الالفلسفة ال
" مكتوب لكي يقدم منظور الكتاب المقدس، وهو منظور يؤكد على تاريخية يعطيها لنا اهلل

يقر الكتاب المقدس أن اهلل قد استخدم األحالم والرؤى لكي  الكتاب المقدس. ةو سلط
ة بها  الكثير الذي يمكن ان هذه النصوص المقدس آالف السنين. عبريتواصل مع البشر 

نقوله عن اإلعالنات الخارقة للعادة وعن تفسير األحالم واهدافها وحدودها وعن حقيقة 
وبالتعاون مع صديقي ميك جونس، كتبت هذا الكتاب البسيط ألجل  العالم الروحي.

ن أصدقائنا في الشرق األوسط الذين كانوا يريدون ان يسمعوا ما يقوله الكتاب المقدس ع
 األحالم التي يعطيها اهلل.

                                                 
1
اراة  تبدء هذه العملية بالرغبة الشخصية في االتصال مع شخص االخر في ظروف استثنائية كأن يكون الشخص بعيد مكانا وزمانا، ثم بعدها تاتي اال  - 

على احداث الظاهر  التخاطرية مع االنسان الذي يريد ان يتخاطر معه. لذا فان شتات المعلومات واالفكاار  وهو اصراار الشخص الذي يريد ان يرسل الفكر 
لى شكل والرغبات الموجوة  والمخزونة في ةماغ االنسان تتجمع وتشكل كتلة تفكيرية هائلة لتنتقل بعد ذلك الى الجهاز العصبي، لتنتقل بعذ ذلك ع

والحلول والرغبات وقد تتوقف عملية النقل تلك اذا حدث اي خلل في عملية احداث التواصل الفكري، كفقدان الرغبة في ةفعات تحمل االفكاار واالاراء 
 .االستمراار في التخاطر او ضعف االاراة  لدى المتخاطر مما يوةي الى حدوث انقطاع يشبه االنقطاع في االتصال التلفوني مثال
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وقد  قررنا أن نستخدم أربعة مصطلحات رئيسية شائعة في اللغة العربية.في هذا الكتيب 

فعلنا ذلك لكي ُنذكِّر القارئ أن هذا الكتاب كان مكتوبًا في األصل من أجل جمهور 
أن ونثق أن هذا القرار سوف يزيد من استمتاعك بالكتاب بداًل من  الشرق األوسط.
إذا لم تحقق هذه التجربة التأثير اإليجابي المنشود يمكننا أن نغيرها في  يشتت انتباهك.
ولكن من اآلن فصاعدًا )اال عندما نقتبس مباشرة من الكتاب المقدس(  الطبعة القادمة.

  سوف نستخدم المصطلحات العربية األربعة التالية:
 
  ُتب الخمسة األولى من العهد القديم(."توراة": التوراة هي أسفار موسى الخمسة )الك 

ألجل التبسيط، قمنا في الهوامش بتصنيف األسفار النبوية )أيوب ويوئيل ودانيال( 
  ... كجزء من التوراة.

 .الزبور": والمقصود بها مزامير داود" ... 
 .التوراة والزبور واإلنجيل )وكذلك القرآن(  "اإلنجيل": والمقصود به العهد الجديد

  معظم المسلمين كتبًا مقدسة ذات سلطان. يعتبرهم
 .كثيرًا ما ستجد لقب سيدنا موضوع قبل اسم عيسى )أي  "عيسى" هو اسم يسوع

وألجل  سيدنا عيسى( كلقب يدل على االحترام والتبجيل في الكتابات العربية.
 التبسيط سوف نشير إلى يسوع المسيح ببساطة باسم عيسى.

  
" قد فتح شهية اآلالف ممن يبتغون فهم ي يعطيها لنا اهللتفسير االحالم التإن كتاب "

ممتنون للفرصة  ونحن كأتباع لسيدنا عيسى معانى األحالم والرؤى التي يعطيها اهلل.
المتاحة لنا أن نشاركك وجهة نظر فريدة عن األحالم التي يعطيها اهلل بحسب ما هو 

 مكتوب في التوراة والزبور واإلنجيل.
 

 سكوت برسلين
 2442سطس أغ
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 مقدمة
 

الماضي، استخدم اهلل األحالم كأسلوب هام للتواصل مع البشر. اليوم، و في الزمن في 
كل أنحاء العالم هناك اشخاص من خلفيات دينية وثقافية واجتماعية مختلفة يرون 

للكثير من شخصيًا ونحن في صدد كتابة هذا الكتاب، استمعنا  أحالمًا غير عادية.
وما سمعناه كان متوافقًا مع ما قاله  عادية ألشخاص من كل أنحاء العالم.غير الاألحالم 

  فكما هو مكتوب: أحد أنبياء التوراة منذ زمن سحيق.
َقاَل اهلُل: ِإنِّي ِفي األَيَّاِم اأَلِخيَرِة ُأِفيُض ُروِحي َعَلى ُكلِّ َبَشٍر،  11

  2.ُشُيوُخُكْم َأْحالًما ُكْم ُرًؤى، َوَيْحَلمُ َفَيتََنبَُّأ َبُنوُكْم َوَبَناُتُكْم، َوَيَرى َشَبابُ 
في خالل السنوات القليلة الماضية قمنا بدراسة األحالم والرؤى المدونة في التوراة والزبور 

كما قمنا أيضًا بإجراء حوارات مع أعداد ضخمة من الناس الذين شاهدوا  واإلنجيل.
تفسير " ة في بحثنا في هذا الكتيبالرئيس ثم قمنا بتلخيص النقاط أحالمًا غير عادية.

هذا الكتاب الضوء على الكثير يسلط أن من اهلل "، راجين االحالم التي يعطيها لنا اهلل
 من األسئلة المثارة حول األحالم، بما فيها األسئلة المتعلقة بأحالمك أنت شخصيًا.

 فالكتاب سوف:
  (2 – 1اإلنجيل )في الفصول يقدم لك األحالم والرؤى الرئيسية في التوراة والزبور و 
  لفهم واختبار األحالم )في الفصل الخامس(عريضة يقترح خطوط 
  مع األحالم التي يعطيها لك اهلل )في الفصل السادس(التجاوب  يةكيفعليك يقترح 
  مجموعات صغيرة تناقش األسئلة الموجودة في تضم يساعد على تكوين اجتماعات

 نهاية كل فصل.
هذا الكتيب  يقوله لك.يريد أن ًا هام لديه شيئاً  عطاك حلمًا، فتأكد أنإذا كان اهلل قد أ

  دعنا نبدأ بأن نطرح سؤااًل. .لك ما يمكن ان يقوله اهللفي فهم مكتوب لمساعدتك 
 

                                                 
 11: 2عمال أ –واإلنجيل  23: 2يوئيل  –التوراة  2
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 لماذا يتكلم اهلل من خالل األحالم؟
هو نقرأ عن رجل اسمه إليا التوراة.رجوع الى أفضل طريقة لإلجابة على هذا السؤال هي ال

اهلل تجعل وقد ذكر أربعة أسباب  أن اهلل يتواصل مع البشر بطرق عدة.جيدًا كان يفهم 
 األحالم.يعطي 

4b  .ْن َكاَن اإِلْنَساُن ال ُيالِحُظ َفَيَتَكلَُّم ِفي  41َبْل ِإنَّ اهلَل َيَتَكلَُّم َبَطِريَقٍة َأْو ِبُأْخَرى، َحتَّى َواِ 
ُيَكلُِّم النَّاَس ِفي  41ي اللَّْيِل، ِعْنَدَما َيُكوُن اْلَواِحُد َناِئًما ِفي ِفَراِشِه. ُحْلٍم َمَثاًل، َأْو ِفي ُرْؤَيا فِ 
، َوَيْحَفَظُه ِمَن اْلِكْبِرَياِء.  41آَذاِنِهْم، َوُيْنِذُرُهْم َوُيْرِعُبُهْم  ِلُيْنِقَذُه ِمَن  41ِلُيْبِعَد اإِلْنَساَن َعِن الشَّرِّ

 3ِك ِبالسَّْيِف.اْلَمْوِت، َوِمَن اْلَهال
 

  اهلل يحذرنا من خالل األحالم لكي:إن بحسب ما قاله إلياهو، ف
 
  ( يوقف اإلنسان عن فعل الخطأ1
  ( يحفظه من الكبرياء2
  ( يحفظ نفس االنسان من السقوط في الهاوية1
  ( يحميه من الموت )أو الهالك بالسيف(2
 

اهداف  حدًا أو أكثر من هذه االهداف.عمليًا كل األحالم في التوراة واإلنجيل تخدم وا
ونحن نعتزم أن  األحالم االربعة التي سبق ذكرها تعطينا الخطوط العريضة لهذا الكتاب.

ونحن نثق أن كل ما سنقوله عن  يكون هذا الكتاب عبارة عن مناقشة شاملة حول األحالم.
  األحالم سيكون متوافقًا مع تعاليم التوراة والزبور واإلنجيل.

                                                 
 13-12: 11التوراة أيوب   3
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 لفصل األولا
 

 خطاءعن فعل األاإلنسان وقف تيكي 
 

عن اإلنسان يتوقف أن يعطي األحالم هي سبحانه وتعالى  أحد األسباب التي تجعل اهلل 
في التقليل من سبحانه وتعالى  مثل هذه األحالم كثيرًا ما تخدم غرض اهلل  فعل الخطأ.

على نفس تسير أحالم عديدة يوجد و  .هو كبرياءأ هأو تحيز اإلنسان التأثيرات السلبية لجهل 
حلم الملك تدور حول القصة األولى  سوف نتناول اثنين منها. النمط في التوراة واإلنجيل.

  أبيمالك وهذا الحلم موجود في التوراة.
 

  حلم الملك أبيمالك:
عندما  ق.م. 2424قصتنا األولى حدثت حوالي سنة 

سافرًا من كان إبراهيم )وهو أحد األنبياء العظماء( م
قطعانه كان معه مع زوجته سارة و أخرى منطقة إلى 

دخل في نهاية رحلته  .من األغنام والماعز والجمال
كان يحكمها ملك قوي اسمه  ،إبراهيم مدينة تسمى جرار

نه كان أورغم أن إبراهيم كان نبيًا عظيمًا، إال  أبيمالك.
 في هذا الموقف 4يمكن أن يقع في الخطأ. إنساناً أيضًا 

أخذ سارة يخاف إبراهيم من الملك أبيمالك، و ظن انه عندما يرى جمال سارة، سيقتله و 
لذلك، تظاهر إبراهيم وسارة عندما تقابال مع الملك أبيمالك أنهما أخ  لتكون زوجة له.

  وأخته )في الحقيقة سارة كانت أخت غير شقيقة إلبراهيم(.
 

                                                 
التوراة ال تظهر األنبياء باعتبارهم أشخاصًا كاملين أو بال أخطاء. في الحقيقة، الكتاب المقدس بأكمله يعلم بوضوح أنه   4

 ال يوجد شخص كامل أو إنسان بال خطية )فيما عدا سيدنا عيسى(. لذلك ال ينبغي أن ُنصدم أن إبراهيم كان لديه ضعف
براهيم سبحانه وتعالى  بشري مع أنه كان رجل اهلل العظيم. وفي هذه القصة نرى لمحة من رحمة اهلل  حيث ينقذ اهلل سارة وا 

والملك أبيمالك من موقف فوضوي صنعوه بأخطائهم. اهلل يحبنا حتى عندما نضع حياتنا في ورطة. مساعدته ومحبته لك ال 
 حمة اهلل ونعمته.تعتمد على انك بال عيب بل تعتمد على ر 
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رأى الملك أبيمالك جمال سارة، أخذها لكن الخطة جاءت على عكس المتوقع، فبمجرد أن 
 ليضمها إلى حريمه، معتقدًا أنها أخت إبراهيم غير المتزوجة.

 اقرأ القصة بنفسك وانتبه جيدًا لحلم الملك أبيمالك.
 

َوْقِت َوَرَحَل ِإْبَراِهيُم ِمْن ُهَناَك ِإلى ِمْنَطَقِة النََّقِب، َوَسَكَن َبْيَن َقاِدَش َوُشوَر. َوَقَضى َبْعَض الْ 
َوُهَناَك َقاَل َعْن َساَرَة َزْوَجِتِه ِإنََّها ُأْخُتُه. َفَأْرَسَل َأِبيَمِلُك َمِلُك َجَراَر َوَأَخَذ  2في َمِديَنِةَ َجَراَر. 

الَِّتي َلِكنَّ اهلَل َجاَء ألَِبيَمِلَك في ُحْلٍم في اللَّيِل َوَقاَل َلُه: "َأْنَت َسَتُموُت ِبَسَبِب اْلَمرَأِة  1َساَرَة. 
ًة َبِريَئًة؟  2َأَخْذَتَها، أِلَنَّها ُمَتَزوَِّجٌة."  ُهَو  1َوَلْم َيُكْن َأِبيَمِلُك َقْد َمسََّها، َفَقاَل: "َهْل ُتِميُت ُأمَّ

َبَراَءٍة."  َقاَل لي ِإنََّها ُأْخُتُه، َوِهَي َنْفُسَها َقاَلْت ِإنَُّه َأُخوَها! َأَنا َفَعْلُت َهَذا ِبَضِميٍر َسِليٍم َوِبُكلِّ 
 َفَأَجاَبُه اهلُل في اْلُحْلِم: "َنَعْم، َأَنا َعاِرٌف َأنََّك َفَعْلَت َهَذا ِبَضِميٍر َسِليٍم، ِلَذِلَك َمَنْعُتَك ِمْن َأنْ  4

، َفَلْم َأَدْعَك َتَمسَُّها.  ، َفُيَصلِّيَ  1ُتْخِطَئ ِإَليَّ ِمْن َأْجِلَك  َواآلَن ُردَّ ِللرَُّجِل َزْوَجَتُه، َفُهَو َنِبيٌّ
 ِلَكْي ال َتُموَت. َأمَّا ِإْن ُكْنَت ال َتُردَُّها، َفِعَقاُبَك اْلَموُت، َأْنَت َوُكلُّ َمْن َلَك."

َباِح اْلَباِكِر َناَدى َأِبيَمِلُك ُكلَّ َحاِشَيِتِه، َوَأْخَبَرُهْم ِبُكلِّ َما َحَدَث. َفَخاُفوا ِجًدا.  3 ثُمَّ  2َوفي الصًّ
ِبيَمِلُك ِإْبَراِهيَم َوَقاَل َلُه: "َماَذا َفَعْلَت ِبَنا؟ َهْل َأَسْأُت ِإَلْيَك في َشيٍء َحتَّى َجَلْبَت اْسَتْدَعى أَ 

َوَسَأَل  14َعَليَّ َوَعَلى َمْمَلَكِتي َهَذا الذَّْنَب اْلَعِظيَم؟ َأْنَت َفَعْلَت ِبي ُأُموًرا ال َيِصحُّ ِفْعُلَها." 
النَّاُس ’َفَأَجاَبُه ِإْبَراِهيُم: "َأَنا ُقْلُت ِفي َنْفِسي،  11"ِلَماَذا اْرَتَكْبَت ّهَذا اْلِفْعِل؟" َأِبيَمِلُك ِإْبَراِهيَم: 

َوِفي اْلَحِقيَقِة ِهَي ُأْخِتي ِبْنُت  12‘ ُهَنا ال َيَخاُفوَن اهلَل، َفال ُبدَّ َأْن َيْقُتُلوِني ألنََّها َزْوَجِتي.
َفَلمَّا َأَمَرِني اهلُل ِبَأْن َأْتُرَك َبْيِت َأِبي أَلُكوَن َغِريًبا  11َت ُأمِّي َفَتَزوَّْجُتَها. َأِبي، َلِكنََّها َلْيَسْت ِبنْ 

 ‘"اْعَمِلي َمِعي َهَذا اْلَمْعُروَف، َحْيُثَما َنْذَهُب ُقوِلي ِإنِّي َأُخوِك.’ُهَنا َوُهَناَك، ُقْلُت َلَها، 
ا َوَعِبيًدا َوَجَواِرَي َوَأْعَطاَها إِلْبَراِهيَم. َوَردَّ َلُه َساَرَة َزْوَجَتُه. َفَأْحَضَر َأِبيَمِلُك َغَنًما َوَبَقرً  12
ثُمَّ َقاَل ِلَساَرَة: "َأَنا َأْعَطْيُت َأَخاِك  14َوَقاَل َأِبيَمِلُك: "َبَلِدي ُقدَّاَمَك، اْسُكْن َحْيُث َتَشاء."  11

ِة، َتْعويًضا َلِك عَ  َفَدَعا  11مَّا َأَصاَبِك َأَماَم اْلَجِميِع. َفَأْنِت َبِريَئٌة." َأْلَف ُعْمَلٍة ِمَن اْلِفضَّ
أَلنَّ اهلَل َكاَن َقْد َأَصاَب ُكلَّ ِنَساِء  13ِإْبَراِهيُم اهلَل، َفَشَفى َأِبيَمِلَك َوَزْوَجَتُه َوَجَواِريِه َفَوَلْدَن. 

 5َراِهيَم.َبْيِت َأِبيَمِلَك ِبالُعْقِم، ِبَسَبِب َساَرَة َزْوَجِة ِإبْ 
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سبحانه وتعالى  كانت رحمته واسعة فتدخل إال أن اهلل  6رغم أن الملك أبيمالك قد أخطأ،
لمنع الملك من اهلل رب العالمين لقد كان الحلم بمثابة تحذير  أن يزداد األمر سوءًا.قبل 

 لبرائته.ظهارًا من ارتكاب المزيد من األخطاء، وليس إ
 

حتى بل  ،فتاب الملك، وأعاد سارة حدوث عواقب وخيمة. وهكذا تم حل مشكلة معقدة دون
سبحانه وتعالى  في وصلى إبراهيم من اجل ان يبارك اهلل  إلبراهيم. تعويضٍ انه قام بدفع 

  الملك أبيمالك وهكذا تم تسوية األمر بالكامل.
 

 شاول الطرسوسي: رؤية
قصتنا التالية عن رجل اسمه شاول الطرسوسي  

شخص كان يضطهد ن كيف تغير موسنرى 
هؤالء هلل ليصبح واحدًا من أعظم قادة المؤمنين با
 يهودي،أحد معلمي الدين الكان شاول  .المؤمنين

وكان فخورًا للغاية بعلمه الديني وبالتقاليد التي كان 
كما كان شاول  يحافظ عليها و بنسبه اليهودي.

حذر  .متحمسًا جدًا في حماية التقاليد الدينية اليهودية
من أنهم سيكونون ضحايا لمثل تالميذه دنا عيسى سي

  قال لهم:فهؤالء الناس 
 7... ِفي اْلَحِقيَقِة ِيِجيُء َوْقٌت، َيُظنُّ ِفيِه َمْن َيْقُتُلُكْم َأنَُّه ُيَقدُِّم ِخْدَمًة هلِل.

 
 اآلية السابقة.سيدنا عيسى في هؤالء الذين حذر منهم كان شاول الطرسوسي نموذجًا ل

م، بعد  11وقد حدثت حوالي سنة  شاول تجدها مدونة في اإلنجيل.التي رآها  يةرؤ القصة 

                                                 
رغم أن الملك أبيمالك أخذ سارة "بضمير سليم" إال أن ذلك لم يجعله بريئًا من الذنب الذي ارتكبه. ولومه إلبراهيم لقوله   6

نون" جعلته يأخذ ما إنها "أخته" لم يكن عذرًا مقبواًل بالنسبة هلل. حيث أن شهوة الملك أبيمالك للنساء واعتقاده أنه "فوق القا
يحلو له )دون إذن من اهلل أو من إنسان آخر( ولذلك، فإن الحلم الذي أعطاه اهلل للملك أبيمالك كان رحمة من اهلل لحفظه 

 من الوقوع في المزيد من األخطاء.
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وكان علماء الدين اليهودي  سيدنا عيسى إلى السماء.رفع فترة ليست طويلة من 
تعاليم وجود بالتهديد نتيجة كانوا يشعرون  يضطهدون الكثير من أتباع سيدنا عيسى،

ل علماء اليهود بكل قوة أن يدمروا هذا حاو  سيدنا عيسى التي كان ينشرها أتباعه.
آالف اليهود هناك كان فقد  الذي بدأه سيدنا عيسى وسط اليهود.متنامي المجتمع الديني ال

لكن رؤساء الكهنة  يتبعون تعاليم سيدنا عيسى في حركة إصالح كانت تدعى "الطريق".
ولذلك اختاروا يهوديًا  لطتهم.تهديدًا لسأعتبروا انها تمثل طائفة جديدة و ا أنها اليهود اعتبرو 

وكان شاول  ومتحمسًا اسمه شاول لكي يقبض على أتباع سيدنا عيسى ويعذبهم.تشددًا م
وكان شاول  "يقدم خدمة هلل".فهو يعتبر كمن أنه عندما يضطهد أفراد هذه "الطائفة" ؤمن ي

وا تعاليم ينتقل من مدينة ألخرى ومعه مجموعة من الجنود للقبض على هؤالء الذين اتبع
 شاول كالتالي:  اإلنجيل يصف رؤية .فيمن حوله كان شاول قاسيًا ومؤثراً  سيدنا عيسى.

َوَطَلَب ِمْنُه  2َأْتَباَع ِعيَسى ِباْلَقْتِل. َفَذَهَب ِإَلى اْلَكاِهِن اأَلْعَلى  َوَكاَن َشاُوُل َماَزاَل ُيَهدِّدُ 
ِدَمْشَق، ِلَكْي َيْقِبَض َعَلى الَِّذيَن َيِجُدُهْم ِمْن َأْتَباِع الطَِّريِق  َرَساِئَل ِإَلى ُبُيوِت اْلِعَباَدِة الَِّتي ِفي

َوَبْيَنَما ُهَو ُمَساِفٌر، َوَكاَن َقِد اْقَتَرَب ِمْن ِدَمْشَق،  1ِمْن ِرَجاٍل َوِنَساٍء َوَيْأُخَذُهْم ِإَلى اْلُقْدِس.
َقَع َعَلى اأَلْرِض، َوَسِمَع َصْوًتا َيُقوُل َلُه: "َيا َشاُوُل! َفوَ  2َفْجَأًة َأَضاَء َحْوَلُه ُنوٌر ِمَن السََّماِء. 

َفَقاَل َشاُوُل: "َمْن َأْنَت َيا َسيُِّد؟" َفَأَجاَبُه: "َأَنا ِعيَسى الَِّذي  1َيا َشاُوُل! ِلَماَذا َتْضطَِّهُدِني؟" 
َأمَّا الرَِّجاُل  1َما َيِجُب َأْن َتْعَمَلُه."ُقْم َواْدُخِل اْلَمِديَنَة، َفُيْخِبُروَك بِ  4َأْنَت َتْضطَِّهُدُه. 

ْوَت َوال َيَرْوَن َأَحًدا.  َفَقاَم َشاُوُل ِمْن  3اْلُمَساِفُروَن َمَعُه، َفَوَقُفوا ال َيْنِطُقوَن َوُهْم َيْسَمُعوَن الصَّ
َوَبِقَي َثالَثَة َأيَّاٍم ال  2ِإَلى ِدَمْشَق. َعَلى اأَلْرِض َوَفَتَح َعْيَنْيِه، َفَوَجَد َأنَُّه ال َيَرى. َفَقاُدوُه ِبَيِدِه 

  8َيَرى، َوَلْم َيْأُكْل َوَلْم َيْشَرْب.
 

وللمرة األولى أدرك  لكي "يفتح" عيني شاول. الرؤيةسبحانه وتعالى  هذه استخدم اهلل 
كان تعصب شاول وجهله  شاول أن جهوده في اضطهاد أتباع سيدنا عيسى كانت خاطئة.

من اولياء اهلل و وتعلم شاول أن أتباع سيدنا عيسى كانوا  عن اهداف اهلل.يعميان عينيه 
كان شاول يقصد  سيدنا عيسى نفسه.يضطهد كان بالضبط وكأنه من يضطهدهم ن ا

قد كان شاول ف شر بالغبافعاله خيرًا لكن ما ظن انه خير اتضح له بعد ذلك انه كان 
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 ؟ةما هي الرؤي
 ةأفضل طريقة للتمييز بينهما هو التفكير في الحلم على أنه رؤي متشابهان للغاية. يةحلم والرؤ ال

وهناك أنواع  يمكن أن تحدث لك سواء كنت نائمًا أو مستيقظًا. يةلكن الرؤ  في أثناء النوم.تحدث 
أن تحدث في  ةويمكن للرؤي يمكن أن تكون عينيك مفتوحة أو مغلقة. ةفي الرؤي مختلفة من الرؤى.

ة ما فليس من الضروري ان يسمعها وعندما يشاهد شخص رؤي الذهن أو من خالل العيون واآلذان.
جدًا لكن رفاقه في السفر سمعوا فقط  حقيقيةكانت رؤية شاول  .ألشخاص القريبين منهو يراها اا

 .أحدبعض األصوات؛ لكنهم لم يروا أي 

أخبارًا مفزعة بالنسبة له يضطهد اولياء اهلل  معرفة شاول انه كانانت ك يحارب اولياء اهلل.
 إلرضاء اهلل.كلها كان يكرس حياته يهودي رجل ك

لتلميذ  الرؤيةسبحانه وتعالى  هذه المرة يعطي اهلل  أخرى. مع رؤيةلكن وتستمر القصة 
 من تالميذ سيدنا عيسى اسمه حنانيا.

َربَُّنا  ِاْسُمُه َحَناْنَيا، َفَقاَل َلهُ َوَكاَن ِفي ِدَمْشَق َواِحٌد ِمْن َأْتَباِع ِعيَسى  14
 "! َفَقاَل َلُه َربَُّنا: "ُقْم َواْذَهْب  11ِفي ُرْؤَيا: "َيا َحَناْنَيا." َفَقاَل: "َنَعْم َيا َربُّ

ِإَلى َشاِرِع اْلُمْسَتِقيِم، َواْسَأْل ِفي َداِر َيُهوَذا َعْن َرُجٍل ِمْن َطْرُسوَس 
َوَقْد َرَأى ِفي ُرْؤَيا َرُجال اْسُمُه َحَناْنَيا  12آلَن ُيَصلِّي اْسُمُه َشاُوُل. َفُهَو ا

! َأَنا  11َجاَء ِإَلْيِه َوَوَضَع َيَدْيِه َعَلْيِه ِلَكْي َيَرى."  َفَأَجاَب َحَناْنَيا: "َيا َربُّ
َك َسِمْعُت ِمْن َكِثيِريَن َعْن َهَذا الرَُّجِل، َوَعِن اأَلَذى الَِّذي َسبََّبُه ِلَشْعبِ 

َوُهَو َجاَء ِإَلى ُهَنا َوَمَعُه ِإْذٌن ِمْن ُرَؤَساِء اْلَكَهَنِة ِلَكْي  12ِفي اْلُقْدِس. 
َفَقاَل َلُه َربَُّنا: "ِاْذَهْب، أَلنَّ َهَذا  11َيْقِبَض َعَلى ُكلِّ َمْن َيْدُعو ِباْسِمَك." 

َواْلُمُلوِك َوَبِني  ِإَلى الشُُّعوبِ الرَُّجَل َأَنا اْخَتْرُتُه ِلَيُكوَن َأَداًة ِلَيْحِمَل اْسِمي 
  9.َوَسُأِريِه َكْيَف َأنَُّه َسَيَتَألَُّم َكِثيًرا ِمْن َأْجِل اْسِمي 14ِإْسَراِئيَل. 
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الحظ أنه عندما ظهر سيدنا عيسى لحنانيا في الرؤيا، عرف حنانيا سيدنا عيسى في 
عرف  أجاب: "هآنذا يا رب." : "من أنت؟" لكنههعلى عكس شاول، حنانيا لم يسأل الحال.

شاول كانت سمعة من الواضح أن كان  حنانيا سيدنا عيسى ألنه كان واحدًا من أتباعه.
 تدل على خطورته بين أتباع سيدنا عيسى.أطاع حنانيا ربه و لم يستسلم لخوفه.

 وتستمر القصة:
َلى َشاُوَل َوَقاَل: "َيا َأُخ َشاُوُل، َربَُّنا َفَذَهَب َحَناْنَيا ِإَلى الدَّاِر، َوَدَخَل َوَوَضَع َيَدْيِه عَ  11

وِح اْلُقدُّوِس."  ِعيَسـى الَِّذي َظَهَر َلَك ِفي الطَِّريِق ِإَلى ُهَنا، َأْرَسَلِني ِلَكْي َتَرى َوَتْمَتِلَئ ِمَن الرُّ
َوتََناَوَل  12َقاَم َوَتَغطََّس َوَعَلى اْلَفْوِر َوَقَع ِمْن َعْيَنْيِه َشْيٌء ِمْثُل ُقُشوٍر َوَأْصَبَح َيَرى. فَ  13

َوَذَهَب َشاُوُل ُمَباَشَرًة  24َبْعَض الطََّعاِم َفَتَقوَّى، ثُمَّ َقَضى ِبْضَعَة َأيَّاٍم َمَع التَّالِميِذ ِفي ِدَمْشَق.
لَِّذيَن َسِمُعوُه َوَقاُلوا: َفاْنَدَهَش ُكلُّ ا 21ِإَلى ُبُيوِت اْلِعَباَدِة َوَبَدَأ ُيَناِدي َأنَّ ِعيَسـى ُهَو اْبُن اهلِل. 

"َأَلْيَس َهَذا ُهَو الَِّذي َكاَن ُيَحاِوُل َأْن ُيِبيَد الَِّذيَن َيْدُعوَن ِبَهَذا االْسِم ِفي اْلُقْدِس، َوَجاَء ِإَلى 
َفَكاَن َيْزَداُد ُقوًَّة، َأمَّا َشاُوُل  22ُهَنا ِبَقْصِد َأْن َيْقِبَض َعَلْيِهْم َوَيْأُخَذُهْم ِإَلى ُرَؤَساِء اْلَكَهَنِة؟" 

 َوَكاَن ُيَحيُِّر اْلَيُهوَد اْلُمِقيِميَن ِفي ِدَمْشَق ِباأَلِدلَِّة الَِّتي َكاَن ُيَقدُِّمَها َعَلى َأنَّ ِعيَسـى ُهوَ 
َبوَّاَباِت اْلَمِديَنِة َنَهاًرا  َفَكاُنوا ُيَراِقُبونَ  22َوَبْعَد َفْتَرٍة ِمَن اْلَوْقِت، َتآَمَر اْلَيُهوُد ِلَيْقُتُلوُه.  21اْلَمِسيُح. 

َفَأَخَذُه َأْتَباُعُه ِفي اللَّْيِل، َوَأْنَزُلوُه ِمَن  21َوَلْيال ِلَكْي َيْقُتُلوُه، َلِكنَّ َشاُوَل َسِمَع َعِن اْلُمَؤاَمَرِة. 
اْلُمْؤِمِنيَن، َلِكنَُّهْم  ِإَلى َوَلمَّا َوَصَل َشاُوُل ِإَلى اْلُقْدِس، َحاَوَل َأْن َيْنَضمَّ  24 السُّوِر ِفي ُقفٍَّة.

  10ُكلَُّهْم َخاُفوا ِمْنُه، َوَلْم ُيَصدُِّقوا َأنَُّه َأْصَبَح ُمْؤِمًنا ِبِعيَسى.
 

حلمًا )أو رؤية في هذه الحالة( سبحانه وتعالى  هذه قصة رائعة عن كيف استخدم اهلل 
عن الذنوب، ويتوب  أعطى اهلل شاول الفرصة لكي يتوقف ليوقف شخصًا عن فعل الخطأ.

ونتيجة لذلك، لم يتوقف شاول عن اضطهاد أتباع سيدنا عيسى  يصبح من الطائعين هلل.و 
تالميذ سيدنا عيسى وفي غضون سنوات كل نهاية قبله الوفي  وحسب لكنه انضم اليهم.

الكثير مما هو  هناك قليلة أصبح معلمًا عظيمًا وقائدًا ماهرًا بين أتباع سيدنا عيسى.
  معروف أكثر باسم بولس.في االنجيل عن شاول في اإلنجيل، لكنه  مكتوب
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 أسئلة للمناقشة
 
 بيمالك؟هلل ليعطي حلمًا أللطريق اخوف إبراهيم مهد كيف  .1
 
 عن فعل الخطأ.ان يوقفه حلم الملك أبيمالك استطاع صف كيف  .2
 
 اشرح كيف تغير موقف شاول بعد أن رأى حلمًا. .1
 
عل الملك أبيمالك تجاه حلمه و رد فعل شاول نحو ما هي اوجه الشبه بين رد ف .2

 رؤيته؟
 
 في اعتقادك، لماذا أعطى اهلل شاول فرصة ثانية بداًل من أن يعاقبه؟ .1
 
 ماذا يمكن أن نتعلم عن شخصية اهلل من خالل هذين الحلمين؟ .4
 
عن فعل ما ان يتوقف شخصًا ساعد هل سبق لك أن رأيت حلمًا أو سمعت عن حلم  .1

 الخطأ؟
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 صل الثانيالف

 الكبرياء من الحفظ
 

وهو حفظ  11في الكتاب المقدس اً مذكور تجده هدف آخر لألحالم التي يعطيها اهلل لنا 
 الناس من الكبرياء.

  الزبور واإلنجيل أن اهلل يبغض الكبرياء.كما يعلمنا تعلمنا التوراة 
َجِميًعا ُمَتَواِضِعيَن َبْعُضُكْم َمَع َبْعٍض. َوَأْنُتْم َأيَُّها الشُّبَّاُن، ِاْخَضُعوا ِللشُُّيوِخ. ُكوُنوا 1

  12.َفَكَما َيُقوُل اْلِكَتاُب: "َيِقُف اهلُل ِضدَّ اْلُمَتَكبِِّريَن، َلِكنَُّه ُيْنِعُم َعَلى اْلُمَتَواِضِعينَ 
 

الشخص الممتلئ بالكبرياء يكون منشغاًل في المقام االول بنفسه وال يهتم باهلل وال 
سبحانه وتعالى  اهلل  كل أنواع الشرور األخرى.عنه فإن الكبرياء ينتج  ومن ثم باآلخرين.

  من الكبرياء. هميعطي األحالم ليحذر الناس ويحفظ
 

حدث هذا الحلم أثناء حكم  حلم نبوخذ نصر ملك بابل:
حكم الذي  ق.م(. 142-441نبوخذنصر ملك بابل )

ت وكان اإلمبراطورية البابلية في ذروة قوتها وسلطانها.
اإلمبراطورية البابلية قد أصبحت واحدة من أغنى وأقوى 

وقد  اإلمبراطوريات التي ظهرت على وجه األرض.
 استطاع الملك نبوخذنصر أن يسحق مملكة يهوذا تمامًا،

عادة توطينهم في من الحرب وتم سبي اليهود الناجين  وا 
أشور وبابل والبعض منهم ُتِركوا ليعيشوا في فقر تحت 

كان الملك نبوخذنصر يحكم العالم  البابليين. حكم الوالة
وجه بكبرياء شديد لكونه أقوى رجل على  لكن نفسه امتألت ،ذلك الوقتالمتحضر في 
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لكن  .وهأن يعبدمن الناس طلب اعتبر نفسه الهًا و لدرجة أنه كبيرًا وكان كبرياؤه  األرض.
 األمور تغيرت ذات ليلة عندما شاهد حلمًا جعله يخاف.

 يلي القصة كما جاءت في التوراة. وفيما
 

4y ْؤَيا الَِّتي َرَأْيُتَها َوَأَنا ِفي ِفَراِشي ِهَي َأنِّي َشاَهْدُت َأَماِمي َشَجَرًة ِفي َوَسِط الرُّ
َوَكُبَرِت الشََّجَرُة َوَقِوَيْت َحتَّى َبَلَغ ُعلُُّوَها ِإَلى السََّماِء، َوَأْمَكَن 44اأَلْرِض َعاِلَيًة ِجدًّا. 

َأْوَراُقَها َجِميَلٌة، َوِثَماُرَها َكِثيَرٌة، َوِفيَها ِغَذاٌء ِلْلَجِميِع. 4Sْؤَيُتَها ِمْن آِخِر اأَلْرِض. رُ 
َتْحَتَها َتْسَتِظلُّ اْلُوُحوُش، َوِفي ُفُروِعَها َتْسُكُن ُطُيوُر السََّماِء، َوِمْنَها َتَتَغذَّى ُكلُّ 

ْؤَيا َوَأَنا َراِقٌد ِفي ِفَراِشي، َوَرَأْيُت َأَماِمي َمالًكا َطاِهًرا  ثُمَّ َنَظْرُت ِفي41اْلَمْخُلوَقاِت.  الرُّ
َوَهَتَف ِبَصْوِت َعاٍل َوَقاَل: "ِاْقَطُعوا الشََّجَرَة، َوَكسُِّروا ُفُروَعَها، 4bَنازاًِل ِمَن السََّماِء. 

اْلَحَيَواَناُت ِمْن َتْحِتَها، َوالطُُّيوُر ِمْن َواْنُثُروا َأْوَراَقَها، َوَبْعِثُروا ِثَماَرَها، ِلَكْي َتْهُرَب 
َوَلِكِن اْتُرُكوا ُجْزًءا ِمْن َساِقَها ِفي اأَلْرِض، َوَقيَُّدوُه ِباْلَحديِد َوالنَُّحاِس َوَسَط 41ُفُروِعَها. 

َيَواَناِت، ُعْشِب اْلَحْقِل، ِلَكْي َيْبَتلَّ ِبَنَدى السََّماِء، َوَيْأُكَل ُعْشَب اْلَحْقِل َمَع اْلحَ 
َوَيَتَغيََّر َعْقُلُه ِمْن َعْقِل ِإْنَساٍن ِإَلى َعْقِل َحَيَواٍن، َحتَّى َتْمِضَي َعَلْيِه َسْبُع ِسِنيَن. 41
اِلُحوَن، ِلَكْي َيْعَلَم 41 َهَذا ُهَو َما َقَضِت ِبِه اْلَمالِئَكُة، َواْلَقَراُر الَِّذي َأْصَدَرُه اْلصَّ

ْلَطاُن َعَلى َمَماِلِك النَّاِس، ُيْعِطيَها ِلَمْن َيَشاُء، َوُيِقيُم َعَلْيَها اأَلْحَياُء َأنَّ اْلعَ  ِليَّ ُهَو السُّ
َهَذا ُهَو اْلُحْلُم الَِّذي َرَأْيُتُه َأَنا َنُبوَخْذَنْصُر اْلَمِلُك، َواآلَن َفسِّْرُه ِلي َيا 41َأَقلَُّهْم َشْأًنا." 

َمْمَلَكِتي َلْم َيْقِدُروا َأْن ُيَفسُِّروُه. َأمَّا َأْنَت َفَتْقِدُر، أَلنَّ  َبْلْطَشاَصُر، أَلنَّ ُكلَّ ُحَكَماءِ 
  13ِفيَك ُروُح اآلِلَهِة اْلُقدُّوِسيَن.

 
، فقام باستدعاء عدد كبير من السحرة لك نبوخذنصر للغاية من هذا الحلمانزعج الم

منهم واحد ن لم يستطع أي والمنجمين والعرافيين الذين يعملون لديه ودعاهم إلى قصره ولك
كان وفي النهاية استدعى الملك نبوخذنصر النبي دانيال، وهو رجل  أن يفسر معنى حلمه.
كان دانيال مختلفًا عن مستشاري الملك اآلخرين الذين كانوا  .يحب اهلل و يعبده بحق

رًا، قام بل ذلك بسنوات عديدة، عندما كان دانيال صغيق يعبدون األوثان ويمارسون العرافة.
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فتًا ولكن نظرًا ألن دانيال كان  ملك بابل السابق بغزو أورشليم )القدس( وأخذ دانيال كعبد.
وخدم  واعدًا، فقد تم تدريبه في قصر الملك وحصل على االسم البابلي "بلطشاصر"،

 رجل تقي.طيبة ككمستشار للملك نبوخذنصر وتمتع بسمعة 
 يال.وتستمر القصة حين يشرح الملك حلمه لدان

 

َفَتَحيََّر َداِنَياُل الَِّذي ِاْسُمُه َبْلْطَشاَصُر ِلُمدَِّة َساَعٍة، َوَأْزَعَجْتُه َأْفَكاُرُه. َفَقاَل اْلَمِلُك: "َيا 12
َبْلْطَشاَصُر، ال َتْفَزْع ِبَسَبِب اْلُحْلِم َوتَْفِسيِرِه." َفَأَجاَبُه َبْلْطَشاَصُر: "َيا َسيِِّدي، َلْيَت اْلُحْلَم 

َأْنَت َرَأْيَت َشَجَرًة َكُبَرْت َوَقِوَيْت 24َتَحقَُّق ِفي الَِّذيَن َيْكَرُهوَنَك، َوَتْفِسيَرُه َيِتمُّ ِفي َأْعَداِئَك! يَ 
َوَأْوَراُقَها َجِميَلٌة، َوِثَماُرَها 21َحتَّى َبَلَغ ُعُلوَُّها ِإَلى السََّماِء َوَأْمَكَن ُرْؤَيُتَها ِفي ُكلِّ اأَلْرِض، 

َرٌة، َوِفيَها ِغَذاٌء ِلْلَجِميِع، َوَتْحَتَها ُتِقيُم اْلُوُحوُش، َوِفي ُفُروِعَها َتْسُكُن ُطُيوُر السََّماِء. َكِثي
ْيَت َوَزاَدْت َعَظَمُتَك َحتَّى َبَلَغْت 22 َهِذِه الشََّجَرُة ِهَي َأْنَت َيا َجالَلَة اْلَمِلِك، َفَأْنَت َكُبْرَت َوَتَقوَّ

َوَأْنَت َيا َجالَلَة اْلَمِلِك، َرَأْيَت َمالًكا َطاِهًرا 21، َواْمَتدَّ ُسْلَطاُنَك ِإَلى آِخِر اأَلْرِض. ِإَلى السََّماءِ 
ِاْقَطُعوا الشَِّجَرَة َوَحطُِّموَها، َوَلِكِن اْتُرُكوا ُجْزًءا ِمْن َساِقَها ِفي ’َنازاًِل ِمَن السََّماِء َوَقاَل: 

ِديِد َوالنَُّحاِس َوَسَط ُعْشِب اْلَحْقِل، ِلَكي َيْبَتلَّ ِبَنَدى السََّماِء َوَيِعيَش اأَلْرِض، َوَقيُِّدوُه ِباْلحَ 
"َوَهَذا ُهَو التَّْفِسيُر َيا َجالَلَة اْلَمِلِك، َوَهَذا ُهَو 22‘َكاْلُوُحوِش، َحتَّى َتْمِضَي َعَلْيِه َسْبُع ِسِنيَن.

َسُتْطَرُد ِمْن َبْيِن النَّاِس، َوَتِعيُش َمَع اْلُوُحوِش، َوَتْأُكُل 21ُك: ُحْكُم اْلَعِليِّ َعَلْيَك َيا َسيِِّدي اْلَملِ 
 ُهَو اْلُعْشَب َكالثَّْوِر، َوتَْبَتلُّ ِبَنَدى السََّماِء. َفَتَمِضي َعَلْيَك َسْبُع ِسِنيَن، ِإَلى َأْن َتْعَلَم َأنَّ اْلَعِليَّ 

ْلَطاُن َعَلى َمَماِلِك النَّاِس، َوَأنَّ  َواأَلْمُر الَِّذي َصَدَر ِبَتْرِك ُجْزٍء ِمْن 24ُه ُيْعِطيَها ِلَمْن َيَشاُء. السُّ
ِلَذِلَك 21َساِق الشََّجَرِة، َيْعِني َأنَّ َمْمَلَكَتَك َسُتَردُّ َلَك ِعْنَدَما َتْعَلُم َأنَّ السَِّياَدَة ِهَي ِلَربِّ السََّماِء. 

، َواْعَمِل الصَّالَح َيا َجالَلَة اْلَمِلِك، ِمْن َفْضِلَك ِاقْ  َبْل َنِصيَحِتي: ُكفَّ َعِن اْلَخِطيَئِة َوالشَّرِّ
  14.َواْرَحِم اْلَمَساِكيَن، َلَعلَّ َنَجاَحَك َيُدومُ 

 
عن سقوط الذي كان تفسيره ينبئ أظهر دانيال شجاعة عظيمة في تفسيره لهذا الحلم 

 ،الملك من سقوط حكمه يحذرلم يكن من الصواب أن من الناحية السياسية  نبوخذنصر.
تكلم بمثل هذا الوضوح مع نه حيث كان من الممكن أن يأمر الملك بقطع رأس دانيال أل

أن يقلع عن و طلب منه لكن، وعلى الرغم من الخطر، قام دانيال بتحذير الملك  الملك.
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هو صاحب سبحانه وتعالى  خطاياه، وأن يكون رحيمًا مع المظلومين وأن يعترف أن اهلل 
لم يغير  .الشديدلكن التحذير ذهب أدراج الرياح ولم يتب الملك عن كبريائه  سيادة العليا.ال

 .القادر على كل شيء لم يعترف بأن اهلل هو و  ،من طرقه
 وتستمر القصة:

ْلَمِلُك َبْعَد َهَذا اْلُحْلِم ِباْثَنْي َعَشَر َشْهَرا، َكاَن ا22ُكلُّ َهَذا َحَصَل ِللَمِلِك َنُبوَخْذَنْصَر. 23
َوَقاَل: "َهِذِه ِهَي َباِبُل اْلَعِظيَمُة الَِّتي َأَنا 14َيَتَمشَّى َعَلى َسْطِح اْلَقْصِر اْلَمَلِكيِّ ِفي َباِبَل. 

ِتي َوُقْدَرِتي َوِلَجالِلي َوَمْجِدي."  َل َوَلمَّا َكاَن َهَذا اْلَكالُم َما َزا11َبَنْيُتَها ِلَتُكوَن َمَقرَّ اْلَمِلِك، ِبُقوَّ
ِفي َفِمِه، َجاَء َصْوٌت ِمَن السََّماِء َوَقاَل: "َيا َنُبوَخْذَنْصُر اْلَمِلُك، َهَذا ُهَو ُحْكِمي َعَلْيَك، َزاَل 

َسُتْطَرُد ِمْن َبْيِن النَّاِس، َوَتِعيُش َمَع اْلُوُحوِش، َوَتْأُكُل اْلُعْشَب َكالثَّْوِر. 12َعْنَك اْلُمْلُك. 
ْلَطاُن َعَلى َمَماِلِك النَّاِس، َوَأنَّ َفَتْمِضي َعَلْيَك َسبْ  ُه ُع ِسِنيَن، ِإَلى َأْن َتْعَلَم َأنَّ اْلَعِليَّ ُهَو السُّ

َوِفي ِتْلَك السَّاَعِة َتمَّ اْلُحْكُم َعَلى َنُبوَخْذَنْصَر. َفُطِرَد ِمْن َبْيِن النَّاِس، 11ُيْعِطيَها ِلَمْن َيَشاُء. 
، َواْبَتلَّ ِجْسُمُه ِبَنَدى السََّماِء، َحتَّى َطاَل َشْعُرُه َكِريِش النُُّسوِر، َوَأْظَفاُرُه َوَأَكَل اْلُعْشَب َكالثَّْورِ 
كان صبورًا عليه لكن اهلل  ة،رفع الملك نبوخذنصر نفسه إلى مكانة اإلله َكَمَخاِلِب الطُُّيوِر.

يال( لكي استخدام النبي )دانثم عندما أعطى نبوخذنصر حلمًا واسعة رحمته كانت و 
  .15له كبرياءه المفرط جعله يتجاهل تحذير اهلللكن  هذا الحلم.له يفسر 

 
ثروة لديه ، وكان يتحكم في جيوش ضخمة، و من البشر اً آالفيحكم الملك نبوخذنصر كان 

على نعمته اهلل حمد غير أنه بداًل من أن ي .بعلماء لديهم علم عظيمهائلة، وكان محاطًا 
اهلل له بأن يحمي المساكين اعطاها نبوخذنصر مسئوليته التي ويحكم بالعدل، تجاهل 

يهتم بالمساكين والمقهورين ويوجه حكام سبحانه وتعالى  اهلل  في مملكته.الموجودين 
حماية في وبسبب كبرياء نبوخذنصر البالغ تجاهل واجبه  األرض لكي يعاملوهم بالحسنى.

 المقهورين واعتبر نفسه إلهًا.
 الكبرياء. بغضأن اهلل يتخبرنا التوراة 

بالرَّْحَمِة َواأَلَماَنِة  1َربَُّنا َيْكَرُه ُكلَّ َمْن َقْلُبُهْم ُمَتَكبٌِّر. َتْأكَّْد َمْن َكالِمي: َلْن ُيْفِلُتوا ِمَن اْلِعَقاِب.  1
.   16ُتْسَتُر اْلَخِطيَئُة، َوِبَمَخاَفِة اهلِل َيَتَجنَُّب اإِلْنَساُن الشَّرَّ
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 11-23: 2دانيال  –التوراة  - 
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 4-1: 14أمثال  –توراة ال - 
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ألن اهلل  .بهولطفه لنبوخذنصر من خالل الحلم تعبيرًا عن فضل اهلل عليه   كان تحذير اهلل
و  فاهلل يحبنا ان يعاقب ابنه،األب يحب الناس مثلما ال حب ان يعاقب ال يالرحمن الرحيم 

  مكتوب في اإلنجيل:يصبر علينا كما هو 
 

ُر َعْن ِإْتَماِم َوْعِدِه، َكَما َيُظنُّ  2 َبْعُض النَّاِس. َلِكنَُّه َيْصِبُر َعَلْيُكْم، ألَنَُّه ال ُيِريُد  َربَُّنا ال َيَتَأخَّ
 17أَلَحٍد َأْن َيْهِلَك، َبْل َأْن َيُتوَب اْلَجِميُع.

 
 استمعلها )لو أنه  لكن في النهاية، وبعد الكثير من المعاناة التي لم يكن هناك داعٍ 

 لنصيحة دانيال( رجع الملك نبوخذنصر إلى عقله.
 

ي ِنَهاَيِة ِتْلَك السِِّنيِن، َأَنا َنُبوَخْذَنْصُر َرَفْعُت َعْيَنيَّ ِإَلى السََّماِء، َفَرَجَع ِإَليَّ َعْقِلي. َوفِ 12
، َوَسبَّْحُتُه َوَحَمْدُتُه ، ُهَو اْلَحيُّ الدَّاِئُم. ُسْلَطاُنُه َيْبَقى ِإَلى األََبِد، َوُمْلُكهُ  َيُدوُم  َوَباَرْكُت اْلَعِليَّ

ُكلُّ ُشُعوِب اأَلْرِض ُتْعتََبُر َكال َشْيٍء، َوُهَو َيْعَمُل َما َيَشاُء ِبُقوَّاِت السََّماِء 11َبْعَد ِجيٍل.  ِجياًل 
ِفي 14‘ َماَذا َفَعْلَت؟’َوُشُعوِب اأَلْرِض. ال َأَحَد َيْقِدُر َأْن َيْمَنَع َيَدُه َعِن اْلَعَمِل، َأْو َيُقوُل َلُه: 

ِإَليَّ َعْقِلي، َوَعاَد ِإَليَّ َجالِلي َوُمْلِكي َوَمْجِدي َوَبَهاِئي، َوَطَلَبِني ُوَزَراِئي  َذِلَك اْلَوْقِت َرَجعَ 
َفاآلَن، َأَنا َنُبوَخْذَنْصُر، ُأَسبُِّح 11َوُعَظَماِئي، َوِصْرُت َمِلًكا َمرًَّة ُأْخَرى، َوَزاَدْت َعَظَمِتي ِجدًّا. 

ُد َمِلَك السَّمَ  اِء الَِّذي ُكلُّ َأْعَماِلِه َحقٌّ، َوُطُرُقُه َعاِدَلٌة، َوُهَو َقاِدٌر َأْن ُيِذلَّ َمْن َوُأَعظُِّم َوُأَمجِّ
  18َيْسُلُك ِباْلِكْبِرَياِء.

 
ي حلمه، إال أن اهلل ما أعلنه له اهلل فومع أن الملك نبوخذنصر لم يتجاوب في البداية مع 

وفي  .امامه حتى يتواضع سبحانه وتعالى  كان صبورًا جدًا عليه و اعطاه الفرصة
سبحانه وتعالى  اهلل حمد نحو السماء و وجهه النهاية، رجع نبوخذنصر إلى عقله، ورفع 

رجاًل في غاية الكبرياء ها شملت حتى أنللغاية واسعة رحمة اهلل  بداًل من أن يمجد نفسه.
  .  والشر مثل الملك نبوخذنصر

                                                 
 2: 1بطرس 2 –اإلنجيل  - 17
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 أسئلة للمناقشة
 ملك نبوخذنصر وحلم الملك أبيمالك المذكورانوضح االختالفات بين حلم ال  -1
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 لماذا أخفى اهلل معنى حلم الملك نبوخذنصر في هذه الصورة الرمزية؟  -2
 

 وهل اتبعها؟ ما هي النصيحة التي أعطاها دانيال للملك نبوخذنصر؟ -1
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 الفصل الثالث
 

 الهاويةاإلنسان من السقوط في  ليحفظ نفس
 

السقوط في هدف ثالث لألحالم التي يعطيها لنا اهلل هي أن يحمي نفوس الناس من 
ستخدم بشكل مجازي يأن مصطلح "الهاوية" كثيرًا ما  الهاوية. وفي التوراة والزبور نجد

أنها مكان عميق ومظلم و المعني الحرفي للهاوية هو و  .الهالكلإلشارة إلى الموت أو 
مكان يتجنبه فهي ، تي يعمرها الناسرض الاألو منفصل عن عن العالم منعزل و مهجور 
"الهاوية" أو سقوط في ال منالبشر اهلل األحالم لكي يحفظ نفوس احيانًا يعطي الناس. 

 .يكون مصيرها الهالك
 

يرشد بشكل نموذجي الشخص صاحب الحلم إلى اتجاه  هذا النوع من األحالم )أو الرؤى(
بمعنى آخر، هذا النوع من األحالم  .في السابقمختلف عن االتجاه الذي كان يتجه نحوه 

مساعدة أو يطلب ا شخص منصيحة لتغيير رأيه، أو أن يطلب يمكن أن يدفع االنسان 
في مناطق و يرشده ان ينظر فهمًا كاماًل اهلل سبحانه وتعالى  كي يفهمه معنى هذا الحلم 

النوع من االحالم . يمكننا أن نطلق على هذا يهتم بها من قبلفي حياته لم يكن حتى 
وده وتقالتي ينزلق اليها "األحالم الموجهة" ألنها توجه صاحب الحلم بعيدًا عن "الهاوية" 

هناك العديد من األمثلة على هذا النوع من األحالم في الكتاب  نحو الطريق إلى اهلل.
األكثر شيوعًا بين األحالم التي سمعناها هو النوع وهذا النوع من االحالم كان  المقدس.

 .عن األحالم في حواراتنا وأبحاثنا
 

وكي تدرك  م الموجهة."تتضمن مثالين من "األحالهي تأتي من اإلنجيل و  قصتنا التالية
مغزى لهذه األحالم، هناك عدة أمور عليك أن تعرفها عن الثقافة اليهودية والتاريخ أفضل 

أواًل، كانت األراضي الفلسطينية تخضع  م(.24-12اليهودي في تلك الفترة )حوالي 
، اليهود لسيطرة اإلمبراطورية الرومانية التي كانت جيوشها تحتل األرض وتجمع الضرائب.

كان مسموحًا لهم بممارسة تقاليدهم الدينية طالما أنهم يدفعون ضرائبهم ويخضعون للحكم 
حيث كان  أنفسهم وظلوا محتفظين بمجتمعهم مغلقًا عليهم.على فظ اليهود اح الروماني.
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)أو أي شخص غير  تنشأ صداقة بين يهودي و رمانيمن المخالف للثقافة اليهودية أن 
يهودي الأن دخول غير اليهودي لبيت  همينية اليهودية كانت تعلمالتقاليد الد يهودي(.

 يجعله من الناحية الطقسية نجسًا كما أن األكل مع غير اليهود كان أمرًا ُمحرمًا.
 

حيث  ،هذا خلق مأزقًا مثيراً و في البداية كان جميع أتباع سيدنا عيسى تقريبًا من اليهود. 
وفي النابعة من هذه الثقافة. المفاهيم الخاطئة كون بكان اغلبهم متحيزون لثقافتهم و متمس

كان  .ايضاً  ير اليهودكان يحب غحالة أتباع سيدنا عيسى، لم يتمكنوا من فهم أن اهلل 
جميع الناس )اليهود و غير اليهود( لكن تالميذه يحب أن اهلل يعلم أتباعه سيدنا عيسى 

كان  وجدوا صعوبة في فهم واستيعاب هذا التعليم.
ا التعليم يتناقض بوضوح مع وجهة نظر اليهود هذ

أن حتى عليهم حيث كان من المحرم  في تلك األيام.
ولكن، الوصية األخيرة التي  مع غير اليهود.يأكلوا 

أعطاها سيدنا عيسى ألتباعه كانت الذهاب إلى 
اهلل لجميع التي يرسلها محبة الالعالم كله ونشر رسالة 

سيدنا أتباع أن ن يبدو لك الناس )يهود وغير يهود(.
كانوا مبرمجين بشكل واضح على االلتزام عيسى 

تقاليدهم فلم يستطيعوا )أو لم يريدوا( ان بعاداتهم و 
 هذا األمر. فييطيعوا تعاليم سيدنا عيسى 

 تحيزهم.أعماهم لقد 
 

 كرنيليوس قائد المئة الروماني: رؤية
أتباع سيدنا عيسى حانه وتعالى  سباهلل الكيفية التي حرر بها تدور حول  هذه القصة 

تمنعهم من طاعة و تقاليدهم لقد كانت عاداتهم  .الشديد من تعصبهمالذين كانوا يهودًا 
كيف بدأت تعاليم القصة توضح لنا وهذه  بالذهاب إلى العالم أجمع.سيدنا عيسى وصية 

ل األول الرج القصة رؤيتين ورجلين.هذه وتتضمن  سيدنا عيسى تنتشر بين غير اليهود.
والرجل الثاني هو بطرس،  هو كرنيليوس، وهو قائد مئة غير يهودي في الجيش الروماني.

  وهو يهودي من أتباع سيدنا عيسى وقائد مهم من تالميذه.
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ــ ــٍة ِفــي اْلَكِتيَبــِة الَِّت ــِة َقاِئــِد ِمَئ ي اْســُمَها َوَكــاَن ِفــي َمِديَنــِة َقْيَصــِريََّة َضــاِبٌط اْســُمُه ُكْرِنْلُيــوُس، ِبُرْتَب

َوَكاَن َتِقيًّا َيَخاُف اهلَل ُهَو َوُكـلُّ َعاِئَلِتـِه َوَيَتَصـدَُّق َكِثيـًرا َعَلـى اْلُمْحتَـاِجيَن،  2اْلَكِتيَبُة اإِليَطاِليَُّة. 
ــا. ــى اهلِل َداِئًم ــِر، َرَأى ِبوُ  3َوُيَصــلِّي ِإَل ــَد الظُّْه ــِة َبْع ــاَعِة الثَّاِلَث ــَواَلْي السَّ ــْوٍم، َح ُضــوٍح ِفــي َوَذاَت َي

َفَنَظـَر ِإَلْيـِه َوُهـَو َخـاِئٌف َوَقـاَل:  4ُرْؤَيا، َمالًكا ِمـْن ِعْنـِد اهلِل َيـْأِتي ِإَلْيـِه َوَيقُـوُل: "َيـا ُكْرِنْلُيـوُس." 
 "َمــاَذا َيــا َســيُِّد؟" َقــاَل َلــُه اْلَمــالُك: "َصــَلَواُتَك َوَصــَدَقاُتَك َصــِعَدْت َأَمــاَم اهلِل، َفَأْنــَت ِفــي ِفْكــِرِه.

َوُهــَو  6َواآلَن َأْرِســْل َبْعــَض الرَِّجــاِل ِإَلــى َياَفــا، َواْســَتْدِع َســْمَعاَن الَّــِذي اْســُمُه َأْيًضــا ُبْطــُرُس.  5
ــَد َســْمَعاَن الــدَّبَّاِي الَّــِذي َداُرُه َعَلــى َشــاِطِئ اْلَبْحــِر."  ــا اْنَصــَرَف اْلَمــالُك الَّــِذي  7َمْوُجــوٌد ِعْن َوَلمَّ

ـــا ِمـــْن ُمَســـاِعِديِه. َكلََّمـــُه، َنـــاَدى ا ـــِديًّا َتِقيًّ ـــْيِن ِمـــْن ُخدَّاِمـــِه، َوُجْن َوَشـــَرَح َلُهـــْم ُكـــلَّ َمـــا َجـــَرى،  8ْثَن
  19.َوَأْرَسَلُهْم ِإَلى َياَفا

 
رجاًل إيطاليًا طالما أنه كان قائد لمئة رجل في الكتيبة كان كرنيليوس من المحتمل ان 

وكان كرنيليوس وعائلته أتقياء  لروماني.اإليطالية، وهي كتيبة من النخبة في الجيش ا
لم يكن معنى انهم أشخاص لكن  ،لفقراءتصدقون على افكانوا يصلون وي يخافون اهلل.

في غاية األهمية و هي إلى معرفة اتقياء ان هذا كان كافيًا، فقد كانوا رغم تقواهم يفتقرون 
نال اهلل أن يكانت مشيئة لقد  معرفة كانت الزمة ألجل العبادة الحقيقية.هذه ال اهلل.معرفة 

  عن اإلله الذي يعبدونه.و أعمق أشمل  اً كرنيليوس وعائلته فهم
 

  الرسول بطرس: رؤية
كان يهوديًا من  في طلبهالرجل الذي أرسل كرنيليوس 

كان بطرس يتمتع  أتباع سيدنا عيسى واسمه بطرس.
عليك ان ولكن  بفهم أشمل عن اهلل أكثر من كرنيليوس.

لم يكن اليهود يتعاملون مع الرومان وبالتأكيد  تذكر،ت
لكن كان على  كانوا يرفضون الذهاب لزيارة بيوتهم.

يا ترى! التي نشأ عليها. خلى عن العادات بطرس ان يت
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تراثه الثقافي نشأ عليها في التي و تقاليده يطيع عاداته ساهلل أم بطرس هل سيطيع 
 اليهودي؟

 :وتستمر القصة
َبْيَنَما ُهم َيْقَتِرُبوَن ِمَن اْلَمِديَنِة، َصِعَد ُبْطُرُس ِإَلى السَّْطِح ِلُيَصلَِّي َساَعَة الظُّْهِر.  َوِفي اْلَغدِ  2

َوَجاَع ِجدًّا َوَكاَن َيَتَمنَّى َأْن َيْأُكَل. َوَبْيَنَما َكاُنوا ُيَجهُِّزوَن الطََّعاَم، َوَقَع ِفي َغْيُبوَبٍة،  14
ْفُتوَحًة، َوَشْيًئا َناِزال ِمْثَل ِمالَءٍة َكِبيَرٍة تََتَدلَّى ِإَلى اأَلْرِض ِمْن َأْطَراِفَها َوَرَأى السََّماَء مَ  11

َوَكاَن ِفيَها ِمْن ُكلِّ َأْنَواِع اْلَحَيَواَناِت الَِّتي َتْمِشي َوالَِّتي َتْزَحُف َوُطُيوِر السََّماِء.  12اأَلْرَبَعِة. 
! َأَنا َلْم  12ْم َيا ُبْطُرُس، ِاْذَبْح َوُكْل." َوَجاَءُه َصْوٌت َيُقوُل: "قُ  11 َفَقاَل ُبْطُرُس: "ال َيا َربُّ

ْوُت َمرًَّة ثَاِنَيًة: "َما َجَعَلُه اهلُل َطاِهًرا، ال  11آُكْل َشْيًئا َنِجًسا َأْو َدِنًسا َأَبًدا."  َفَقاَل َلُه الصَّ
الَث َمرَّاٍت، ثُمَّ اْرَتَفَعِت اْلِمالءُة ِإَلى السََّماِء ِفي َوَحَدَث َهَذا ثَ  14َتْعتَِبْرُه َأْنَت َنِجًسا!" 

 20اْلَحاِل.
 

نالحظ أن ومن خالل متابعتنا للقصة  بطرس قوية للغاية.التي رآها  رؤيةاللقد كانت 
كانت هذه  بطرس قيل له ثالث مرات "انهض اذبح وكل" كل أنواع الحيوانات البرية.

 الرؤيةهذه لقد تعارضت  ات الدينية اليهودية وُيمَنع أكلها.الحيوانات ُمحّرمة بحسب العاد
لذلك رفض بطرس الصوت  ثقافته.لفهمه لعادات و تقاليد قوى و لمعنى التمع فهم بطرس 

تقاليد آبائه نتهك عادات و أن ييكن يريد ثالث مرات ألنه لم  الذي سمعه في الرؤية
فهم  "ما طهره اهلل ال تدنسه أنت."ثالث مرات يقال لبطرس،  .التي نشأ عليها الدينية

في تأمل بطرس  الذي كانت ترمز اليه؟هو الرمز بطرس أن رؤيته كانت رمزية، ولكن ما 
 وبالفعل لم ينتظر طوياًل. وانتظر أن ينكشف معناها له. أهمية الرؤية

ْؤَيا الَِّتي َرآَها، َكا 11 َن الرَِّجاُل الَِّذيَن َأْرَسَلُهْم َوَبْيَنَما َكاَن ُبْطُرُس َحاِئًرا ِفي َمْعَنى الرُّ
َفَناَدْوا َوَسَأُلوا: "َهْل ِعْنَدُكْم  13ُكْرِنْلُيوُس َقْد َسَأُلوا َعْن َداِر َسْمَعاَن، َوَوَصُلوا ُقدَّاَم اْلَباِب. 

ْؤَيا، َفَقاَل َلُه َوَكاَن ُبْطُرُس َماَزاَل ُيَفكُِّر ِفي َمْعَنى الرُّ  12َضْيٌف ُهَنا اْسُمُه َسْمَعاُن ُبْطُرُس؟" 
وُح: "ُيوَجُد َثالَثُة ِرَجاٍل َيْطُلُبوَنَك.  ُقْم َواْنِزْل َواْذَهْب َمَعُهْم ِبال َتَردٍُّد ألَنِّي َأَنا الَِّذي  24الرُّ

ِجْئُتْم؟" َفَنَزَل ُبْطُرُس ِإَلى الرَِّجاِل َوَقاَل: "َأَنا ُهَو الَِّذي َتْطُلُبوَنُه، َفِلَماَذا  21َأْرَسْلُتُهْم."
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اِبِط ُكْرِنْلُيوُس َوُهَو َرُجٌل َصاِلٌح َيتَِّقي اهلَل، َوَيْحَتِرُمُه ُكلُّ  22 َأَجاُبوا: "ِجْئَنا ِمْن ِعْنِد الضَّ
َشْعِب اْلَيُهوِد. َفَقْد َظَهَر َلُه َمالٌك َطاِهٌر َوَقاَل َلُه َأْن َيْسَتْدِعَيَك ِإَلى َداِرِه، ِلَكْي َيْسَمَع َما 

َفَدَعاُهْم ُبْطُرُس َوَأَضاَفُهْم ِتْلَك اللَّْيَلَة. َوِفي اْلَغِد َذَهَب َمَعُهْم، َوَراَفَقُه  21َك ِمْن َكالٍم." ِعْندَ 
َوِفي اْلَيْوِم التَّاِلي َوَصَل ِإَلى َقْيَصِريََّة، َوَكاَن ُكْرِنْلُيوُس  22َأْيًضا َبْعُض االْخَوِة ِمْن َياَفا.

ِبيَن.  َيْنَتِظُرُهْم َوَقدْ  َوَلمَّا َوَصَل ُبْطُرُس ِإَلى الدَّاِر، َخَرَج  21َدَعا َأَقاِرَبُه َوَأْصِدَقاَءُه اْلُمَقرَّ
َلِكنَّ ُبْطُرَس َأَقاَمُه َوَقاَل َلُه: "ُقْم،  24ُكْرِنْلُيوُس الْسِتْقَباِلِه َوَرَمى َنْفَسُه ِعْنَد َقَدَمْيِه َوَسَجَد َلُه. 

ُد ِإْنسَ  َوَدَخَل َوُهَو َيَتَكلَُّم َمَعُه، َفَوَجَد َعَدًدا َكِبيًرا ِمَن النَّاِس ُمْجَتِمِعيَن.  21اٍن." َأَنا ُمَجرَّ
َأْو  َفَقاَل َلُهْم: "َأْنُتْم ُكلُُّكْم َتْعِرُفوَن َأنَُّه َمْمُنوٌع َعَلى اْلَيُهوِديِّ َأْن َيَتَعاَمَل َمَع َغْيِر اْلَيُهودِ  23

َوَهَذا ُهَو  22هلَل َأْظَهَر ِلي َأْن ال َأْعتَِبَر َأَحًدا ِمَن النَّاِس َنِجًسا َأْو َدِنًسا. َيُزوَرُهْم. َلِكنَّ ا
 21 ِلي؟"السََّبُب َأنَُّه َلمَّا َأْرَسْلُتْم ِلي، ِجْئُت ِمْن َغْيِر اْعِتَراٍض. ِلَهَذا َفِإنِّي َأْسَأُلُكْم: ِلَماَذا َأْرَسْلُتمْ 

 
فهم معنى رؤيته التي شاهدها على قد أن بطرس لواضح اصبح من اعند هذه اللحظة 

للذهاب مع الرومان الذين جهزه لكي ي وأدرك أن اهلل قد أعطاه هذه الرؤية .منزله سطح
كان اهلل مزمعًا أن تمامًا األمر الذي غير أن بطرس لم يدرك  جاءوا من عند كرنيليوس.

لسبب الذي دفع كرنيليوس ان يرسل يفعله. حيث كان بطرس ما يزال مرتبكًا ومتعجبًا من ا
 في طلبه.

 َفَقاَل ُكْرِنْلُيوُس: "ُمْنُذ َأْرَبَعِة َأيَّاٍم، ِفي السَّاَعِة الثَّاِلَثِة َبْعَد الظُّْهِر، ُكْنُت ُأَصلِّي ِفي َداِري، 14
وُس، َسِمَع اهلُل َصالَتَك، َوَقاَل ِلي: َيا ُكْرِنْليُ  11َوَفْجَأًة َظَهَر َأَماِمي َرُجٌل الِبٌس َثْوًبا الِمًعا 

َأْرِسْل ِإَلى َياَفا َواْسَتْدِع َسْمَعاَن ُبْطُرَس. َوُهَو َضْيٌف ِفي َداِر َسْمَعاَن  12َوَذَكَر َصَدَقاِتَك. 
َنْحُن  َفَأْرَسْلُت ِإَلْيَك َفْوًرا، َوَأْنَت َأْحَسْنَت ِبَأْن َأَتْيَت. َواآلنَ  11الدَّبَّاِي َعَلى َشاِطِئ اْلَبْحِر. 

 22َربَُّنا َأْن َتُقوَلُه. َمْحَضِر اهلِل ِلَنْسَمَع ُكلَّ َما َأَمَركَ  ُكلَُّنا َمْوُجوُدوَن ُهَنا ِفي
 

 كان بطرس بطئ التعلمطريقة جديدة للفهم، فقد بطرس لأعطى اهلل  وأخيرًا فهم بطرس.
العادات تبع يطيع اهلل أكثر من أن يهو أن بالنسبة له أن األهم لذلك لم يدرك سريعًا 

كي يستيقظ بطرس ويتوقف عن تعصبه تطلب ول هلل. هالتقاليد اذا كانت ستمنع طاعتو 
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ته الكبيرة قيمله وهكذا اكتسب بطرس فهمًا  مثل التي رآها، رؤية قويةان يعطيه اهلل األمر 
 .ةنتيجة لهذه الرؤيكفي معرفة مشيئة اهلل 

 وتستمر القصة:
َبْل َيْقَبُل ُكلَّ  11ُهْم َوَقاَل: "تََبيََّن ِلي ِفْعال َأنَّ اهلَل ال َيَتَحيَُّز أَلَحٍد، َفَبَدَأ ُبْطُرُس ُيَخاِطبُ  12

َساَلُة الَِّتي َبَعَثَها ِإَلى َبِني  14َمْن َيتَِّقيِه َوَيْعَمُل الصَّالَح، َمْهَما َكاَنْت ِجْنِسيَُّتُه.  َهِذِه ِهَي الرِّ
. ِإْسَراِئيَل ِلُيْعِلَن َلُهُم الْ  َخَبَر السَّارَّ َوُهَو َأنَّ السَّالَم َيْأِتي ِبَواِسَطِة ِعيَسـى اْلَمِسيِح َربِّ اْلُكلِّ

ِمْنَطَقِة َيُهوَذا، َوَبَدَأ ِفي اْلَجِليِل َبْعَد اْلِغَطاِس الَِّذي َكاِن  َوَأْنُتْم َتْعَلُموَن َما َجَرى ِفي ُكلِّ  11
وِح اْلُقدُّوِس َواْلُقوَِّة، َفَكاَن َكْيَف أَ  13َيْحَيى َيْدُعو ِإَلْيِه.  نَّ اهلَل َمَسَح ِعيَسـى النَّاِصِريَّ ِبالرُّ

ُه. َيُجوُل ِفي ُكلِّ َمَكاٍن َيْعَمُل اْلَخْيَر َوَيْشِفي ُكلَّ الَِّذيَن َتَسلََّط َعَلْيِهْم ِإْبِليُس، أَلنَّ اهلَل َكاَن َمعَ 
َلِكنَّ  24ُه ِفي ِبالِد اْلَيُهوِد َوِفي اْلُقْدِس. َوَصَلُبوُه َوَقَتُلوُه، َوَنْحُن ُشُهوٌد َعَلى ُكلِّ َما َعِملَ  12

ال ِلُكلِّ النَّاِس، َبْل ِللشُُّهوِد الَِّذيَن اْخَتاَرُهُم  21اهلَل َأَقاَمُه َحيًّا ِفي اْلَيْوِم الثَّاِلِث. َوَجَعَلُه َيْظَهُر، 
ثُمَّ َأَمَرَنا َأْن ُنَبشَِّر  22ْلَنا َوَشِرْبَنا َمَعُه َبْعَدَما َقاَم ِمَن اْلَمْوِت. اهلُل ِمْن َقْبُل، َأْي َنْحُن الَِّذيَن َأكَ 

َوَيْشَهُد َلُه ُكلُّ  21النَّاَس َوُنْعِلَن َلُهْم َأنَُّه ُهَو الَِّذي َعيََّنُه اهلُل ِلَيُكوَن َديَّاَن اأَلْحَياِء َواأَلْمَواِت. 
َوَبْيَنَما َكاَن ُبْطُرُس  22ُيْؤِمُن ِبِه َيَناُل ُغْفَراَن الذُُّنوِب ِبَواِسَطِة اْسِمِه. األَْنِبَياِء َأنَّ ُكلَّ َمنْ 

َساَلَة.  وُح اْلقدُّوُس َعَلى ُكلِّ الَِّذيَن َسِمُعوا الرِّ َفاْنَدَهَش  21َيَتَكلَُّم ِبَهَذا اْلَكالِم، َحلَّ الرُّ
وِح اْلُقدُّوِس َعَلى َغْيِر اْلَيُهوِد اْلُمْؤِمُنوَن اْلَيُهوُد الَِّذيَن َراَفُقو  ا ُبْطُرَس، أَلنَّ اهلَل َأَفاَض َمْوِهَبَة الرُّ

"َهؤالِء  21ألَنَُّهْم َكاُنوا َيْسَمُعوَنُهْم َيَتَكلَُّموَن ِبُلَغاٍت َوُيَعظُِّموَن اهلَل. َفَقاَل ُبْطُرُس:  24َأْيًضا. 
وَح اْلُقدُّوَس ِمثْ  َلَنا َنْحُن، َفَهْل َيْسَتِطيُع َأَحٌد َأْن َيْمَنَعُهْم ِمْن َأْن َيَتَغطَُّسوا ِفي النَّاُس َناُلوا الرُّ

َفَأَمَر ِبَأْن َيَتَغطَُّسوا ِباْسِم ِعيَسـى اْلَمِسيِح. ثُمَّ َطَلُبوا ِمْنُه َأْن ُيِقيَم ِعْنَدُهْم ِبْضَعَة  23اْلَماِء؟" 
 23َأيَّاٍم.

 
يسى من اليهود يدركون أن رسالة الخالص ليست موجهة ومن هذا اليوم بدأ أتباع سيدنا ع

أي شخص من أي أمة أو قبيلة أو عرق أو ديانة يضع ثقته ، بل ان فقط لليهود وحدهم
انه جاء للعالم السارة سيدنا عيسى أخبار  في سيدنا عيسى يمكن أن ينجو من الهاوية.

 .ت لليهود فقطوليس هي أخبار سارة للعالم كلهكله بمغفرة و رحمة من اهلل 
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أتباعه من عددهم بعد عدة سنوات، تزايد عدد أتباع سيدنا عيسى من غير اليهود وفاق 
قول لنا يجب األحالم والرؤى لكي يسبحانه وتعالى  في استخدام اهلل استمر و  بكثير. اليهود
ومن  مع عادات وتقاليد معينة في ثقافتنامعينة ربما تتعارض نتجه في اتجاهات ان 

  .ان نتخلى عنهاالصعب 
وينال  األمر المدهش، أن المالك في رؤية كرنيليوس لم يخبر كرنيليوس كيف يخلص

 ألم يكن من األبسط لو أن المالك أخبر كرنيليوس ما يحتاج أن يعرفه بالضبط؟ .الغفران
ألم يكن باستطاعة المالك أن يقوم بعمل أفضل من  لماذا اشرك بطرس في القصة؟

لماذا أخبر المالك كرنيليوس أن  (؟األمر ذلكللقيام ب ن حتى مستعداً بطرس )الذي لم يك
أن اهلل أعطى مسئولية نشر كان من الواضح  اإلجابة بسيطة للغاية. يحضر بطرس؟
اعطى اهلل مسؤلية توصيل رسالة لقد  تباع سيدنا عيسى وليس للمالئكة.ألرسالة الخالص 

ولذلك، إذا كنت تريد  24ساًل لإلنجيل.ر و بذلك اصبحوا تباع سيدنا عيسى اإلنجيل أل
من أتباع سيدنا عيسى أو تسمع يكون سماع رسالة اإلنجيل يجب أن تتكلم مع شخص 

الحلم أو الرؤية نادرًا )ان لم يكن من المستحيل( ما تكون  إلنجيل.بقرائتك لالرسالة مباشرة 
ذي يتلقى الحلم أن لكن دائمًا ما يستلزم من الشخص ال .لمعرفة اإلنجيل كافية بمفردها

 يأخذ مبادرة شخصية لكي يسمع بقية القصة.
 

كافيًا أنه لم يكن عرفنا لقد  تجاه السليم.الى اإلفي قصة كرنيليوس المالك وجهه 
ولم يكن كافيًا أنهم كانوا يعملون   لكرنيليوس وعائلته أن يكونوا أتقياءًا ويخافون اهلل.

واألمر  اكثر عمقًا، في حاجة إلى شيء آخر كرنيليوس وعائلته كانوا أعمااًل صالحة.
بل يجب ان أتقياء ونخاف اهلل ليس كافيًا ان نكون ف .نحن هذه األيامنفسه ينطبق علينا 
   نعرفه حق معرفته. 

 

                                                 
24

 24 -13: 23متى  –اإلنجيل  



 

 30 

 أسئلة للمناقشة
 

هل من الممكن أن تكون  كان كرنيليوس وبطرس رجلين مخلصين ويخافان اهلل. -1
في أمر ما، ثم اكتشفت ن كنت مخلصًا هل سبق لك أ مخلصًا لكن مخطئًا؟
 ؟ انك كنت على خطأ

 
اعتقادك، لماذا طلب المالك من كرنيليوس أن يحضر بطرس بداًل من أن في  -2

 ألم يكن ذلك أسهل؟ يخبره هو بنفسه بالرسالة ؟
 

وما هو  لماذا رفض بطرس في البداية أن يطيع الصوت الذي سمعه في رؤيته؟ -1
  لرؤية عليه؟اتلك التأثير الذي أحدثته 

 
التقاليد واألمور التي يتعصب لها االنسان أو االتجاهات التي العادات و ما هي  -2

هل يمكن ألي من هذه األمور أن  عن طاعة اهلل؟االنسان يمكنها أن تعيق 
 تعيقك عن طاعة اهلل؟

 
هل يمكنك أن  ما هي الرسالة التي أخبرها بطرس لكرنيليوس وألهل بيته؟ -1

 سية؟تلخص نقاطها الرئي
 

  كيف استجاب كرنيليوس وعائلته لرسالة بطرس؟ -4
 

 ؟سبحانه و تعالى ماذا تعلمنا هذه القصص عن اهلل -1
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 الفصل الرابع
 من الهالكالحياة يحفظ 

 )بالسيف(
 

فيما يتعلق بالسبب الذي يدفع اهلل أحيانًا ألن  25سبب رابع مذكور في الكتاب المقدس.
 يحفظ الناس من الهالك )أي الموت الجسدي(ن يريد ا ههو أنو يتكلم من خالل األحالم 

، فإننا نفهم هذه العبارة على أنها علم اليقين أن كل شخص نهايته الموتوحيث أننا نعلم 
سواء كان ذلك بسبب مجاعة أو العواصف أو المرض أو الحرب  المفاجئ،تعني الموت 

أحالمًا لحماية ل اهلل إرساأو الجريمة أو غيرها. وهناك أمثلة في التوراة واإلنجيل عن 
ومثالنا األول لهذا النوع من  .بطريقة غير رحيمةالناس من الكوارث الطبيعية أو الموت 

المثل الثاني يأتي من  مصر العظيم.ملك األحالم يأتي من التوراة ويتضمن حلم فرعون 
 اإلنجيل وقد وقعت أحداثه بعد والدة سيدنا عيسى.

 
لك مصر، فرعون، م حلم فرعون ملك مصر:

شاهد حلمين مزعجين لم يستطع أحد من حكمائه 
الرجل الذي كان يعمل في  أن يفسرهما له.

عن شاب  هأخبر  القصر الملكي كساقي لفرعون
بدقة له عبراني كان قبل ذلك بعامين قد فّسر 

كان اسم هذا  .كان معهما حلمه وحلم رفيق آخر
 إبراهيم.سيدنا الشاب العبراني يوسف، وهو حفيد 

 ةن المصريو سجاحد الوسف كان مسجونًا في ي
فرعون عن هذا الشاب سمع وعندما  كعقاب له على جريمة لم يرتكبها.سنوات لعدة 

إلى القصر استدعاه ، أسرع في الحال و هذا الرجل الذي كان يعمل ساقيًا لهالعبراني من 
 الملكي لكي يفسر له حلمه.
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 في مقابل تفسير األحالم النبوءة
كانت إعالنًا ألمر ال يمكن معرفته بالوسائل الطبيعية. لقد  النبوءةفي التوراة واإلنجيل 
 يتعلق بالماضي أو الحاضر أو المستقبل. إن تفسير حلم من اهلل كانت إعالنًا من اهلل

)أو اإلعالن خارق للعادة(. ولم تكن األحالم التي يعطيها اهلل  النبوءةكان نوعًا من 
تفسر بواسطة لغة رمزية لها معاني محددة مثل الوصفات. وال يوجد أي دليل في التوراة 

أو معاجم لشعبية التي تتم اليوم و يتم استخدام أو الزبور أو اإلنجيل يساند الممارسة ا
اهلل. اعطاه لفك أي طالسم أو لغة خفية في الحلم الذي او تفسير األحالم لموسوعات 

من اهلل كان ُيعّلن من اهلل وليس بحل الشفرة السرية. الُمفسر عطى إن تفسير الحلم المُ 
فك الشفرات الرمزية أو تقنيات كان يفهم األحالم بطريقة فائقة للطبيعة دون تدريب على 

من اهلل كان متحدثًا باسم اهلل تمامًا عطاة تحليل األحالم. ولذلك فإن ُمفسِّر األحالم المُ 
 مثل النبي.

 
وِسَف، َفَأْحَضُروُه َعَلى الَفوِر ِمَن السِّْجِن. َوَبْعَدَما َحَلَق َوَغيََّر َفَأْرَسَل ِفْرَعوُن َواْسَتْدَعى يُ  12

َفَقاَل َفْرَعوُن ِلُيوِسَف: "َحُلْمُت ُحْلًما، َوال ُيوَجُد َمْنُ يَفسَِّرُه.  11َمالِبَسُه، َمَثَل َأَماَم ِفْرَعوَن. 
َفَأَجاَب ُيوَسُف ِفْرَعوَن َوَقاَل:  14َأيَّ ُحْلٍم َتْسَمَعُه."  َوَقْد َسِمْعُت َما َيُقوُلوَنُه َعْنَك ِإنََّك تَُفسِّرُ 

َفَقاَل ِفْرَعوُن  11ْرَعوَن َجَواًبا ُيَطْمِئَنُه. "َأَنا ال َفْضَل ِلي ِفي َذِلَك، اهلُل ُهَو الَِّذي ُيْعِطي فِ 
ْت ِمَن النَّْهِر َسْبُع َبَقَراٍت َسِميَنٌة َفَطَلعَ  13ِلُيوِسَف: "ِفي ُحْلِمي ُكْنُت َواِقًفا َعَلى َضفَِّة النِّيِل، 

وَضِة.  ثُمَّ َبْعَدَها َطَلَعْت َسْبُع َبَقَراٍت ُأْخَرى َهِزيَلٌة َوَقِبيَحٌة  12َوَحَسَنٌة، َوَأَخَذْت َتْرَعى ِفي الرَّ
َبَقَراُت الَناِحَلُة الَقِبيَحُة َوَهِذِه الْ  24ِجًدا َوَناِحَلٌة، َلْم َأَر ِفي ُكلِّ ِمْصَر ِمْثَلَها ِفي الَقَباَحِة. 

َوَمَع َأنََّها َأَكَلْتَها، َلْم َيَتَغيَّْر َمْنَظُرَها، َبْل َظلَّْت  21الَتَهَمْت اْلَبَقَراِت السِّْبَع األوَلى السَِّميَنَة. 
َناِبَل ُمْمَتِلَئًة َوَجيَِّدًة ثُمَّ َرَأْيُت ِفي ُحْلِمي َسْبَع سَ  22 َقِبيَحًة َكَما َكاَنْت. ثُمَّ َصَحوُت ِمْن َنوِمي.

يُح  21َوَناِبَتًة ِمْن َساٍق َواِحَدٍة.  َوَبْعَدَها َنَبَتْت َسْبُع َسَناِبُل ُأْخَرى َذاِبَلٌة َوَضاِمَرٌة َأْحَرَقْتَها الرِّ
اِمَرُة، اْبَتَلَعْت السََّناِبَل السَّْبَع اْلجَ  22الشَّْرِقيَُّة.  يَِّدَة. َوَقْد َحَكْيُت َهَذا َوَهِذِه السََّناِبُل الضَّ

  26ِللسََّحَرِة، َوَلْم َأِجْد َمْن ُيَفسُِّرُه ِلي.
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ت هذه السمعة في تفسير األحالم، لكن هل كان اً خبير كونه  جيدةكان يوسف يتمتع بسمعة 

األمر عتمد يمن اهلل، وال منحة أعلن يوسف بوضوح أن تفسير األحالم هو في محلها؟ 
يوسف أعلن اهلل لغير عادي ومن خالل إعالن  ته الشخصية.على موهبته أو حكم

 عندها اصبح يوسف صوتًا نبويًا لفرعون ولكل مصر.التفسير الحقيقي لحلم فرعون، 
 

 َفَقاَل ُيوِسُف ِلِفْرَعوَن: "ُحْلَما ِفْرَعوَن ُهَما َواِحٌد. َكَشَف اهلُل ِلِفْرَعوَن َما َسَيْعَمُلُه. 21
ْبُع اْلَحَسَنُة ِهَي َسْبُع ِسِنيَن، َوالسََّناِبُل السَّْبُع اْلَجيَِّدُة ِهَي َسْبُع ِسِنيَن. اْلُحْلَماِن اْلَبَقَراُت السَّ  24

َواْلَبَقَراُت السَّْبُع النَّاِحَلُة الَقِبيَحُة الَِّتي َخَرَجْت َبْعَدَها ِهَي َسْبُع ِسِنيِن، َوَكَذِلَك  21َواِحٌد. 
يُح الشَّْرِقيَُّة، ِهَي َسْبُع ِسِنيَن ُجوٍعا.السََّناِبُل السَّْبُع ا َفَكَما ُقْلُت  23 لَفاِرَغُة الَِّتي َأْحَرَقْتَها الرِّ

َسَتْأِتي ِفي ِمْصَر ُكلَِّها َسْبُع ِسِنيَن َرَخاًء  22ِلِفْرَعوَن، َأْظَهَر اهلُل ِلِفْرَعوَن َما َسَيْعَمُلُه. 
ْبُع ِسِنيَن َمَجاَعًة، َفَيْنَسى النَّاُس ُكلَّ َرَخاِء ِمْصَر، َوُيْتِلُف ثُمَّ َتْأِتي َبْعَدَها سَ  14َعِظيًما، 

َفال َيَتَذكَُّر َأَحٌد َرَخاَء اْلِبالِد، أَلنَّ اْلَمَجاَعَة الَِّتي َتْأِتي َبْعَدُه َشِديَدٌة َجًدا.  11اْلُجوُع اْلِبالَد. 
َر ِمْن ِعْنِد اهلِل َواهلُل َسوَف َوالسََّبُب ِفي ِتْكَراِر اْلُحْلِم ِلِفْرَعوَن  12 تَيِن، ُهَو َأنَّ اأَلْمَر َتَقرَّ َمرَّ

  27ُيَنفَِّذُه َعَلى الَفوِر.
 

لتعزيز دوره و وعًا شديدًا سوف يأتي على العالم، ليوسف أن جسبحانه وتعالى أعلن اهلل 
المجاعة  استعدادًا لهذه هافرعون أن يفعلالتدابير التي يجب على أخبر اهلل يوسف  كنبي

  القاسية.
 

َوُيَعيُِّن  12"ِإَذْن، ِلَيْبَحْث ِفْرَعوُن َعْن َرُجٍل َبِصيٍر َحِكيٍم َيْعَهُد ِإَليِه ِبَتْدِبيِر ُشؤوِن ِمْصَر.  11
ِفْرَعوُن ُوَكالَء َعَلى ِمْصَر ِلَيْأُخُذوا ُخْمَس َمْحُصوِل اْلِبالِد ِفي َسَنواِت الرََّخاِء السَّْبِع، 

َمُعوا ُكلَّ َطَعاِم َسَنواِت اْلَخْيِر اْلُمْقِبَلِة، َوَيْخِزُنوا الَقْمَح َتْحَت ُسْلَطِة ِفْرَعوَن، َفَيُكوَن َوَيجْ  11
َهَذا الَطَعُام َيُكوُن َمؤوَنًة ِلْلِبالِد ِفي َسَنواِت اْلَمَجاَعِة الَِّتي  14ِفي اْلُمُدِن َطَعاٌم َمْحُفوٌظ. 
 َتْهِلُك اْلِبالُد ِمَن اْلُجوِع." َسَتْأِتي َعَلى ِمْصَر، َفال
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َفَقاَل َلُهْم ِفْرَعوُن: "َهْل َنِجُد َمْن ُهَو ِمْثُل  13َفَرَأى ِفْرَعوُن َوُكلُّ َأْعواِنِه َأنَّ اْلِفْكَرَة َطيَِّبٌة.  11
َفَك ُكلَّ َهَذا، َفَليَس َوَقاَل ِفْرَعوُن ِلُيوِسَف: "ِبَما َأنَّ اهلَل َعرَّ  12َهَذا الرَُّجِل ِفيِه ُروُح اهلِل؟" 
َأْنَت َتُكوُن ُمَدبًِّرا ِلُشُؤوِنَ قْصِري، َوَيْخَضُع ُكلَّ َشْعِبي  24ُهَناَك َبِصيٌر َوَحِكيٌم ِمْثُلَك. 

 أَلَواِمِرَك. َوال َيُكوُن َمْن ُهَو َأْعَظُم ِمْنَك َغيِري َأَنا َصاِحَب اْلَعْرِش."
 

ثُمَّ َخَلَع ِفْرَعوُن َخاِتَمُه  22: "إنِّي َجَعْلُتَك َواِلًيا َعَلى ُكلِّ ِمْصَر." ثُمَّ َقاَل ِفْرَعوُن ِلُيوِسفَ  21
ِمْن َيِدِه َوَوَضَعُه ِفي َيِد ُيوِسَف، َواْلَبَسُه ِثَياَب َكتَّاَن َفاِخَرًة، َوَوَضَع ِسْلِسَلًة ِمْن َذَهٍب َحوَل 

ْرَعوَن، َوَكاَن اْلُمَناِدي ُيَناِدي ُقدَّاَمُه َوَيُقوُل: "َأْفِسُحوا َوَأْرَكَبُه َمْرَكَبًة َكَناِئِب فِ  21َرَقَبِتِه، 
 28.ُكلِّ ِمْصرَ  الَطِريَق!" َفَجَعَلُه َوِالًيا َعَلى

 
لم يكن يريد أن يجوع الناس ه سبحانه وتعالى رحيم بخلقه و أرسل اهلل الحلم لفرعون ألن

سيحدث فرعون ما ا أخبر يوسف عندمو  الحلم كان برهانًا على محبة اهلل. حتى الموت.
 استطاع فرعون أن يستعد ليوم الكارثة وتجنب الناس خطر الموت.

 
نصر ملك بابل )انظر الفصل الثاني(، فإن فرعون مصر  الملك نبوخذعكس وعلى 

لقد تم إنقاذ نفوس  على ذلك. اً ة( وتصرف بناءءأنصت بعناية لتفسير حلمه )أو النبو 
أيضًا في الشعوب المجاورة الذين جاءوا واشتروا طعامًا  بل ،عديدة ليس في مصر فقط

رحيم فإنه يعطي األحالم لكي ينقذ الناس من رءوف و وألن اهلل  من فائض المصريين.
 الموت.

 
 مريم أم سيدنا عيسى(:السيدة )زوج النجار أحالم يوسف 

عن  يختلف، لكنه يوسف آخر النجار لرجل اسمه يوسفأيضًا األحالم التالية حدثت 
 2444فترة زمنية تبلغ حوالي لكن تفصل بينهما  في القصة السابقةسيدنا يوسف النبي 

 اإلنجيل وتركز على األحداث التي أعقبت والدة سيدنا عيسىفي هذه القصة  نجد سنة.
، الذي جاء من نسل داود وهو زوج السيدة مريم أم النجار إنها أحالم يوسف مباشرة.
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وقد حدثت هذه القصة عندما كان  اًل بارًا وكان يعمل نجارًا.كان يوسف رج سيدنا عيسى.
  سيدنا عيسى ما يزال طفاًل صغيرًا.

 
ُوِلَد سيدنا عيسى في فلسطين خالل  

وكانت البلد تخضع  فترة خطيرة للغاية.
لحكم ملك قاسي ُيعرف اليوم باسم 

لم  ق.م.(. 2 -11هيرودس الكبير )
يكن ُيطلق عليه هيرودس الكبير )أو 
العظيم( ألنه عمل أعمااًل عظيمة بل 
ألنه كان األول بين عدة ملوك في 
منطقة فلسطين كان اسمهم جميعًا 

يخبرنا التاريخ أن هيرودس  هيرودس.
ينه مجلس قد عكان نصف يهودي، و 

شتهر ا الشيوخ الروماني في منصبه.
كل  قتلاعتاد ان يإذ الشديدة بقسوته 

شخص كان يعتبره تهديدًا لحكمه، بما في ذلك زوجته وثالثة و أي معارضيه السياسيين أ
واعتاد اإلمبراطور الروماني أغسطس أن يسخر منه قائاًل:  من أبنائه والعديد من أقاربه.

وحتى و هو على فراش  ."من األفضل أن تكون خنزيراً لهيرودس على أن تكون ابناً له"
فقبل أيام قليلة من موته، أمر بأن يتم إحضار كل رؤساء األمة  .الموت كان قاسياً 

لسباق وأحاطهم لفور في مضمار على الوعندما حضروا جميعًا أمر باحتجازهم  ،اليهودية
في  اً عظيم اً وبكاء ة" مهيبمناحةفور موته، حتى يحدث "قتلهم جميعًا بالجنود، وأمر ب

  ال يرحم.شريرًا وعنيفًا وطاغية قاسي القلب لكًا كان الملك هيرودس الكبير م جنازته.
 

ونعرف من القصة كيف  وجاءت والدة سيدنا عيسى أثناء حكم الملك هيرودس الكبير.
وكما سترى الحقًا،  قتل سيدنا عيسى و هو ما يزال طفاًل صغيرًا.لدبر الملك هيرودس 

شاهد حلمًا  فكل شخص فإن األحالم في هذه القصة لم تكن في حاجة إلى أي تفسير.
  عرف بالضبط ماذا كان يعني هذا الحلم وماذا كان يجب أن يفعل.

 
 تمثال نصفي لهيرودس الكبير
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ــا ِتــي َلْحــمَ  بَيْــتَ  ِفــي ِعيسَــى وُِلــدَ  وََلمَّ  َجــاءَ  ِهيــُروِدَس، اْلمَِلــكِ  َعهْــدِ  ِفــي يَهُــوَذا، ِمْنَطقَــةِ  ِفــي الَّ

ـْرقِ  ِمـنَ  29َمُجـوسٌ   َنْجمَـهُ  رََأيْنَـا َنْحـنُ  اْليَهُـوِد؟ مَِلـكُ  وُد،اْلمَْولُـ َأيْـنَ : "َوسَـَأُلوا 2. اْلقُـْدسِ  إلَـى الشَّ
ــْرِق، ِفــي ــهُ  ِلَنْســُجدَ  َفِجْئنَــا الشَّ ــا 1." َل ــغَ  فََلمَّ ــكَ  اْلَخبَــرُ  بََل  مَعَــهُ  وَاْنزََعَجــتْ  اْنــزََعجَ  ِهيــُروِدَس، اْلمَِل

ــْعِب  َوفُقَهَــاءَ  اْلَكهَنَــةِ  ُرَؤسَــاءَ  َفَجمَــعَ  2. ُكلُّهَــا اْلقُــْدسُ  " اْلَمِســيُح؟ يُولَــدُ  َأيْــنَ : "َوسَــَأَلهُمْ  مْ ُكلَّهُــ الشَّ
 بَيْـتَ  يَـا 4: النَِّبيِّ  ِلسَانِ  َعَلى يَقُولُ  اْلِكتَابَ  أَلنَّ  يَهُوَذا، ِمْنَطقَةِ  ِفي َلْحمَ  بَْيتَ  ِفي: "َلهُ  فَقَاُلوا 1

ــِت  يَهـُـوَذا، َأْرضِ  ِفــي الَِّتــي َلْحــمَ  ــْأنِ  َصــِغيرَةَ  َلْســِت  َأْن ــامِ  بَــْينَ  َأبَــًدا الشَّ ــعُ  فَِمْنــكِ  يَهـُـوَذا، ُحكَّ  َيْطَل
ـْبطِ  ِمـْنهُمْ  وَعَـَرفَ  ِسـرًّا اْلَمُجـوسَ  ِهيـُروِدسُ  فَـَدعَا 1." ِإسْـرَاِئيلَ  َشعِْبي يَرَْعى الَِّذي اْلَحاِكمُ   ِبالضَّ
فْـِل، عَـنِ  َجيِّـًدا َحثُـواوَابْ  ِاْذهَبُـوا: "َلهُـمْ  َوقَـالَ  َلْحـمَ  بَيْـتَ  ِإلَـى َأْرسََلهُمْ  ثُمَّ  3. النَّْجمُ  َظهَرَ  مَتَى  الطِّ

ــا 2." لَــهُ  وََأْســُجدَ  َأْيًضــا َأنَــا أَلْذهَــبَ  َأْخِبُروِنــي تَِجُدونَــهُ  وَِعنْــَدمَا . َذهَبُــوا اْلمَِلــكِ  َكــاَلمَ  سَــِمعُوا فََلمَّ
َذا ــِذي الــنَّْجمُ  وَاِ  ــْرقِ  ِفــي رََأوْهُ  الَّ مُهُمْ  الشَّ ــ اْلمََكــانِ  ِإلَــى َجــاءَ  َحتَّــى يَتَقَــدَّ ْفــُل، ِفيــهِ  ِذيالَّ  وَتََوقَّــفَ  الطِّ
ا َعِظيمًـا َفَرًحـا َفِرُحـوا النَّْجمَ  رََأوْا فََلمَّا 14. فَْوقَهُ  اَر، َوَدَخلُـوا 11. ِجـدًّ فْـلَ  َورََأوْا الـدَّ  ُأمِّـهِ  مَـعَ  الطِّ
مُوا ُكنُـوزَهُمْ  َوفَتَُحـوا لَـهُ، َوسَـَجُدوا َفَرَكعُـوا. َمْريَمَ   ثُـمَّ  12. َومُـر   وََبُخـورٍ  َذهَـٍب  ِمـنْ  هَـَدايَا لَـهُ  َوقَـدَّ

 .ُأْخـرَى َطِريـقٍ  ِمـنْ  ِباَلِدِهـمْ  ِإلَـى فَـَذهَبُوا ِهيـُروِدَس، ِإلَـى يَْرِجعُوا الَ  ِلَكيْ  ُحْلمٍ  ِفي ِإْنَذارٌ  َجاءَهُمْ 
ْفــلَ  وَُخــذِ  قُــمْ : "لَــهُ  َوقَــالَ  ُحْلــمٍ  ِفــي ِليُوِســفَ  اهللِ  ِمــنَ  مَــالكٌ  َظهـَـرَ  َذهَبُــوا، وَبَعْــَدمَا 11 ــهُ  الطِّ  وَُأمَّ

ْفــلِ  َعــنِ  سَــيَْبَحثُ  ِهيــُروِدسَ  أَلنَّ  ُأْخِبــَرَك، َحتَّــى هُنَــاكَ  وََأِقــمْ  ِمْصــَر، ِإلَــى وَاهْــُربْ  ." ِليَقْتُلَــهُ  الطِّ
فْـــلَ  وََأَخـــذَ  فَقَــامَ  12 ـــهُ  الطِّ  مَـــاتَ  َحتَّـــى هُنَـــاكَ  وََأقَـــامَ  11. ِمْصـــرَ  ِإلَـــى َوَذهَـــبَ  اللَّيْـــلِ  ِفـــي وَُأمَّ
ــا 14.ابِْنـي َدعَـْوتُ  ِمْصــرَ  ِمـنْ : "النَِّبـيِّ  ِلسَـانِ  َعلَـى اهللِ  َكــالمُ  تَـمَّ  وَِبـَذِلكَ  وِدُس،ِهيـرُ   رََأى وََلمَّ

ا َغِضــبَ  ِمنْــهُ، سَــِخُروا اْلَمُجــوسَ  َأنَّ  ِهيــُروِدسُ  ــِذينَ  اأَلواْلدِ  ُكــلَّ  َوقَتَــلَ  وََأْرسَــلَ . ِجــدًّ  بَيْــتَ  ِفــي الَّ
ــ َحْوَلهـَـا، َومَــا َلْحــمَ  ــرُهُمْ  ِذينَ الَّ ، َأوْ  سَــنَتَانِ  ُعْم ــلُّ ــِت  ِبَحسَــِب  َأَق ــِذي اْلَوْق . اْلَمُجــوسِ  ِمــنَ  َعَرفَــهُ  الَّ
َــتَمَّ  11 ــِة، ِفــي سُــِمعَ  َصــْوتٌ " 13: ِإْرِميَــا النَِّبــيِّ  ِلَســانِ  َعلَــى اهللِ  َكــالمُ  ف  وَبَُكــاءٌ  صُــرَاخٌ  الرَّاَم

 30.مَاتُوا ألَنَّهُمْ  تَتَعَزَّى َأنْ  وَتَْرُفضُ  هَا،َأواَْلدِ  َعَلى تَْبِكي رَاِحيلُ  َشِديٌد، وََنِحيبٌ 
 

                                                 
29

 العربية.الجزيرة كان المجوس منجمين أو حكماء من غير اليهود وعلى األرجح من فارس أو منطقة  
30

 13-1: 2متى  –اإلنجيل  
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أواًل،  الناس من الموت.حماية في هذه القصة نجد أمثلة عديدة على استخدام اهلل لألحالم ل
كان الذين كانوا في طريقهم لرؤية سيدنا عيسى بعد والدته، المجوس بعض حذر اهلل 

من ءوا من شمال الجزيرة العربية او جاحكماء من الشرق، على األغلب هؤالء المجوس 
ومن كانت شائعة لديهم لقد فهموا من خالل دراسة نبوة قديمة  فارس )بابل القديمة(.بالد 

ا هذا الملك وأرادوا أن يكرمو  ن ملكًا عظيمًا لليهود سيولد.خالل متابعتهم لحركة النجوم أ
ال يرجعوا إلى مرهم اأو لم وبعد أن وجدوا سيدنا عيسى، حذرهم اهلل في ح هدايا.ببعض ال

المجوس التحذير فخدعوا هيرودس وعادوا إلى بالدهم من طريق أطاع  الملك هيرودس.
  آخر.

 
أن يهرب فورًا مره في حلم وأالنجار وفي هذه القصة أرسل اهلل مالكًا لكي يتكلم مع يوسف 

النجار  الليلة التي رأى فيها يوسفوفي نفس  إلى مصر لكي يحمي حياة الطفل عيسى.
وبعد أن  .مصروسافر إلى يمتلكه فترك كل شيء كان  فورًا.أمر اهلل الحلم أطاع هذا 

إلى أرجع  كأسرتخذ سنوات رأى يوسف حلمًا آخر قيل له فيه عدة عاشوا في مصر ل
  . سريعاً أمر اهلل  النجار يوسفرة أخرى يطيع ومفلسطين، 

 
 –تغير يطرأ عليها أي الحياة ثابتة وال  نجد أن بعض أحداثاهلل، إال وألسباب ال يعلمها 
 يديكتاتور الحكم المجاعة أو الدمار )مثل الموت و اللم و تتسبب في األحتى األحداث التي 

رحمته  يظهريتدخل اهلل بشكل مختلف و األحداث، أن يغير اهلل هذه وبداًل من  شرير(.ال
أن منا يريد اهلل  ث.احدالا هلهذالشديدة ذر الناس حتى يمكنهم تجنب العواقب فيحمحبته و 
في هذا الواردتين في القصتين  .تصرف بسرعة وفقًا لما يعطيه لنا من رؤى أو أحالمن

من التحذير اصحاب األحالم ستفيد يلكي ضروريًا كان بطاعة الفصل نرى أن التصرف 
  في األحالم.أرسله اهلل لهم الذي 
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 أسئلة للمناقشة
 

اذا بالتأكيد  درين على تفسير أحالم الفرعون؟لماذا لم يكن سحرة فرعون قا -1
كان أكثر مما فبالتأكيد كانت جتمعة عن األحالم نظرنا الى معرفتهم كلهم م

 الشاب العبراني الصغير.ذلك لدى يوسف 
 

أرسل اهلل أحالمًا لتحذير فرعون من الجوع بداًل من أن يمنع حدوث المجاعة.  -2
  هل عندك أي فكرة عن السبب؟

 
فرعون هي التي أنقذت حياة الناس أم أن استجابة فرعون تجاه  هل أحالم -1

 وضح. أحالمه هي التي انقذت حياتهم؟
 

 لماذا أراد الملك هيرودس أن يقتل سيدنا عيسى؟ -2
 

منه ما الذي حذرتهم  من الملك هيرودس؟ هممن هم الذين استقبلوا أحالمًا تحذر  -1
 هذه االحالم؟

 
 هي األسئلة التي تطرحها؟ ما ماذا تعلمنا هذه القصص عن اهلل؟ -4
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 الفصل الخامس

 اهلل؟ من الحلم كان إذا تعرف ان يمكنك كيف
 

ولكن  حلم من اهلل هو أمر هام وال يجب التعامل معه باستخفاف.فرؤية  هذا سؤال مهم.
"يعتقد" أنه رأى حلمًا من اهلل ان حلمًا وشخص يرى الليس بمجرد ان فكما نعرف جميعًا، 
كثير من الناس غضب اهلل ففي الماضي أثار  الحلم فعاًل من عند اهلل.هذا يعني أن هذا 
 :فالتوراة تقول من اهلل. اً أحالمهم رأوا بادعائهم كذبًا أن

َوقَاَل اهللُ: َأنَا ِضدُّ األَنِْبياِء الَِّذيَن َيْسِرقُوَن اْلَكالمَ بَْعُضهُْم ِمْن  14
ا ِضدُّ األَنِْبياِء الَِّذيَن يَُحرُِّكوَن َأنَ  11ِبْعٍض، وَيَقُوُلوَن ِإنَّهُ َكالِمي! 
َأنَا ِضدُّ الَِّذيَن يَتَنَبَُّأوَن ِبَأْحالٍم َكاِذبٍَة،  12ِلسَانَهُْم وَيَقُوُلوَن: قَاَل اهللُ! 

ونَهَا وَُيِضلُّوَن َشعِْبي ِبَكِذِبِهْم َوِكْبِريَاِئِهْم. فََأنَا ال َأْرسَْلتُهُْم واَل  وَيَُقصُّ
ْعَب ِفي َشْيٍء. هََذاعَيَّنْتُهُ   31.اهللِ  َكالمُ  ْم، واَل هُْم يَنْفَعُوَن هَذا الشَّ

 
 همأحالمو يقف اهلل ضد هؤالء الذين يقودون الناس نحو الضالل بأكاذيبهم المضللة 

لذلك فنحن في حاجة الى ان نكون في شدة الحذر ونختبر الحلم قبل أن نقبله  الزائفة.
ونفس  النبوءةا اإلنجيل النصيحة التالية وهي تتعلق بموضوع يعطين على أنه حلم من اهلل.

 ألحالم.في موضوع انافعة أيضًا يمكن ان تكون النصيحة 
 

Sy  .َوال َتْحَتِقُروا َمْوِهَبَة النُُّبوَِّةS4  ِاْمَتِحُنوا ُكلَّ َشْيٍء، َتَمسَُّكوا ِبَما ُهَو
 32.َوَتَجنَُّبوا ُكلَّ َأْنَواِع الشَّرِّ  SSَحَسٌن، 

 
علينا أال نعامل النبوات )أو األحالم التي يعطيها اهلل( باحتقار بل يجب أن نختبر كل 

ورغم  نود أن نقترح خمسة خطوط إرشادية. ولكن كيف يمكننا أن نختبر األحالم؟ شيء.
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ان هذه اإلرشادات ليست بالضرورة شاملة لكل شيء، إال أنها توفر نقطة بداية جيدة 
 إذا كان الحلم من اهلل أم ال. لمساعدتك على اختبار

 
 إرشادات الختبار األحالم:

 أن ليست كل األحالم من اهلل.نفهم  .1
 تأكد من أن الحلم ال يتعارض مع الكتاب المقدس. .2
 سيدنا عيسى عن هذا الحلم.من يؤمنون باستشارة  .1
  تبين غرض وطابع الحلم. .2
 راعي ان تكون هناك رغبة في طاعة اهلل. .1
 
 ألحالم هي من اهللكل ا تفهم أن ليسن .1

ليس بالضرورة ان يكون اهلل  كل األحالم الغير عاديةمصدر يعلمنا الكتاب المقدس أن 
أن التأكد من هي ام ال، إذا كان الحلم من اهلل ما خطوة في امتحان أول و  .سبحانه وتعالى

على سبيل المثال، عليك أن تعرف أن معظم األحالم تنتج  آخر.الحلم ليس له مصدر 
إن مصدر الكثير من األحالم غير الطبيعية يمكن أن يرجع إلى  الطبيعية.النوم دورة عن 

مثاًل،  يؤثر في أذهاننا يمكن أن يؤثر في أحالمنا.كل شيء ف أشياء تؤثر في أذهاننا.
والتوقعات والكيماويات )مثل الكحول أو المتوتر المزاج العام و الذعر والخوف و الذكريات 

إن مفهوم  .التي تؤثر في االحالم المؤثراتعلى أمثلة قليلة  المخدرات( ليست سوى
وهو مصطلح  "العقل" في التوراة واإلنجيل كثيرًا ما يصاحبه كلمة القلب والنفس والروح.

الداخلية من اإلنسان حياة انه يشير الى كامل  تفكير".الأو " "المخ"يتضمن أكثر من مجرد 
رادة وغيرها . وعندما نستخدم مصطلح "عقل" في هذا ن األشياءم تفكير ومعرفة ومشاعر وا 
  الفصل فإننا نستخدمه بنفس المعنى.

 
 عبر السنين تعرض الكثير من الناس للخداع نتيجة ألحالم ظنوا كذبًا أنها جاءت من اهلل.

  مزيفة. همأحالمفغالبًا ما تكون ن و يزعمون أنهم يتنبؤ من هؤالء الذين وتحذرنا التوراة 
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 حقائق عن دورة النوم الطبيعية:
جراء الكثير من معظم األحالم ليست سوى وظيفة طبيعية للعقل البشري أثناء النوم. وقد تم إ

أدى  1211األبحاث الطبية المفيدة عن النوم واألحالم خالل الستين سنة الماضية. ففي عام 
مراحل مختلفة من النوم.  2-1الرصد المستمر لنشاط الدماي الكهرومغناطيسي إلى اكتشاف 

قل ويطلق على أعمق مراحل النوم اسم "حركة العين السريعة". خالل تلك المرحلة يكون الع
نشطًا للغاية، والعيون تتحرك جيئة وذهابًا بسرعة كبيرة تحت الجفون، وتكون العضالت الكبيرة 

يظهر البحث أن معظم أحالمنا المفعمة بالحيوية تحدث أثناء فترة  في الجسم في حالة استرخاء.
يعة" نوم "حركة العين السريعة". هذا البحث الكالسيكي أظهر أن مرحلة نوم "حركة العين السر 

دقيقة، بمعدل ثالث إلى أربع مرات في الليلة، وتستمر لفترة أطول كلما  144-24يحدث كل 
الليل. ونحن نحلم بمعدل ساعة أو ساعتين كل ليلة وكثيرًا ما يكون لدينا أربعة إلى سبعة  استمر

ناء أحالم في كل ليلة. حتى عندما ننام فإن أذهاننا ال تنطفئ أو تستريح. بل على العكس، أث
نوم "حركة العين السريعة" تكون أذهاننا نشطة للغاية رغم أن جميع العضالت الكبرى في 

 أجسامنا تكون في حالة استرخاء.
 

ِمْعُت َما َيُقوُلُه األَْنِبَياُء الَِّذيَن َيَتَنبَُّأوَن ِباْسِمي ِباْلَكِذِب َأَنا سَ  21
َلى َمَتى َيُدوُم َهَذا ِفي  24َوَيُقوُلوَن: َرَأْيُت ُحْلًما! َرَأْيُت ُحْلًما!  َواِ 

 33!ُهمْ ُقُلوِب األَْنِبَياِء اْلَكَذَبِة؟ َفُهْم َيتََنبَُّأوَن ِبَأْوَهاٍم َتْخَتِرُعَها ُعُقولُ 
 

وبحسب  من الفقرة السابقة يبدو واضحًا أن بعض األحالم تأتي من أوهام العقل البشري.
وحيث أن  .ةوحقيقي ةأصلي اأنهصاحبها عتقد ة يومزور ة زائفأفكار تعريف األوهام، فهي 

ما هو من  اً أن حلمقبل ان نفترض العقل البشري سريع التأثر باألوهام، فعلينا أن نتمهل 
من اهلل يجب علينا أن نتيقن عادي هي رؤية ل أن نحكم على أن رؤيتنا لحلم غير قب اهلل.

أن يكون مصدر من الممكن على سبيل المثال، هل  الحلم ليس له سبب آخر.هذا من أن 
 جميع هذه االشياء معروف خلل كيميائي أو حتى روح شريرة؟وجود نزعاج أو هو اإلالحلم 
 در لألوهام.مصأنها عنها 
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أظهرت أنه لو تم إيقاظ شخص من النوم أثناء مرحلة نوم "حركة األبحاث السريرية 
طبيعية. في العين السريعة" يمكنه أن يتذكر تفاصيل حلمه أفضل من لو استيقظ بصورة 

المتوسط، بعد خمس دقائق من نهاية الحلم، يتم نسيان نصف محتواه. وبعد عشر دقائق 
% من تفاصيل الحلم. نحن نقضي حوالي ُثلث حياتنا في النوم. وعندما تصل 24يضيع 

يوم( أو نحو  1414ساعة ) 31444إلى سن الثالثين تكون قد قضيت ما يزيد عن 
 قل ثالث سنوات في األحالم.عشر سنوات في النوم وعلى األ

التوراة والزبور واإلنجيل لم يطلبوا منا مطلقًا أو تشجعنا على أن نطلب معرفة  ملحوظة:
 % من حياتنا في األحالم!14معنى أحالمنا مع أننا نقضى ما يقارب 

 القلقأ. 
عندما يكون عقلنا  القلق الذهني أو الشعوري هو مصدر شائع لألحالم غير الطبيعية.

الكوابيس واألحالم المزعجة  ينعكس هذا في صورة أحالم أو كوابيس.سغالبًا ما مرتبكًا 
هناك أشياء عديدة يمكن أن تسبب هذه االضطرابات  يمكن أن تكون عالمة على القلق.

كذلك و التي يشعر بها االنسان بسبب تجربة معينة و المرارة ات دممن بينها الخوف والص
 األلم والمرض والحساسية وغيرها. وهناك مثل موجود في الزبور يقول:

 
 34.اْلَكالمِ  َكْثَرةِ  َتْأِتي اأَلْحالُم ِمْن َكْثَرِة اْلَمَتاِعِب، َوَقْوُل اْلَجْهِل ِمنْ  1

 
اإلنسان )القلق والخوف يؤثران عند رة شائعة خبوجود في هذا المثل يؤكد الزبور على 

األحداث الصادمة مثل الطالق أو المرض أو الحوادث أو الكآبة أو  على أحالمنا(.
وهذه تسمى  كوابيس.تسبب العلى الشعور و ضغطًا العنف وغيرها من الممكن أن تُنتج 

يبدو أنه  وحتى ما قد كوابيس ما بعد الصدمة وهي شائعة بين الناجين من الصدمات.
من "صدمة" غير مؤذية مثل مشاهدة فيلم رعب في وقت متأخر من الليل على التليفزيون 

صدمة سواء للكبار أو األطفال ينتج عنها كوابيس ما بعد الصدمة يكون سبب أن الممكن 
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شعور وبنفس الطريقة، فإن المرارة و الغضب وال لعدة اشهر.وقد تمتد هذه الصدمة 
 في حدوث كوابيس أو أحالم مزعجة.كلها يمكن أن تتسبب  ستياء والغيرةباال

 ،حالتنا الذهنية )المشاعر، اإلرادة، العواطف، األفكار، الخ( تلعب دورًا محوريًا في أحالمنا
حالة الذهنية ألحالم الناتجة عن القلق الذهني أو الشعوري ربما تكشف عن هذه الاف

ضحة للتعقيدات الداخلية الموجودة في الحالة هذه األحالم قد تقدم لنا رؤية وا .المضطربة
الشعورية والعقلية للشخص الذي يحلم. غير أن هذه األحالم ليست من نفس فئة األحالم 

نحن على قناعة أنه حينما يعطي اهلل حلمًا لشخص  التي نحاول تناولها في هذا الُكتيب.
 هذا الحلمكان يل على أن عطينا الدلتالحلم هذا سمات أخرى في هناك قلق، فيعاني من ال
 .الذي يشعر به االنسان القلقسببه  من اهلل وليس

 
 ب. الخلل الكيميائي

أيضّا  الكحول والمخدرات كثيرًا ما يكونان السبب وراء حاالت الهلوسة واألحالم المثيرة.
فإن سوء التغذية والحرمان من النوم والدوخة وعسر الهضم يمكن أن تسبب خلاًل في 

المخدرات ف ،الكيميائي واضطرابات نفسية يمكن بدورها أن تؤثر في األحالمالتوازن 
نتاج هالوس )رؤى ماكتسبا سمعة سيئة لقدرتهقد والكحول  ا على تغيير حالة أذهاننا وا 
 وحتى الزبور يبرز أن الهالوس واألوهام تنتج عن تأثير الكحول على العقل. زائفة(.

 
يَك ِبَلْوِنَها اأَلْحَمِر، َوُفقَّاَعاِتَها ِفي اْلَكْأِس، َوَطْعِمَها َفال َتْجَعِل اْلَخْمَر ُتْغرِ  11

َفَتَرى َعْيَناَك ُأُموًرا  11ألَنََّها ِفي اآلِخِر َتْلَسُع َكاْلَحيَِّة، َوَتْلَدُي َكالثُّْعَباِن.  12النَّاِعِم. 
  35.َوَكالُمكَ  َغِريَبًة، َوَيْرتَِبُك ِفْكُركَ 

 
يسمى فيما لكحول أو غيرها من المخدرات لزيادة األحالم والهالوس يستخدم بعض الناس ا

 يمكن ان لكن األحالم والرؤى التي تنتج عن مثل هذه الممارسات ال ،"روحيةاختبارات "
 ن اهلل بل من "أوهام" العقل.تكون م
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 ج. األرواح الشريرة )الجن(
الكثير من الهندوس  36ألرواح أيضًا يمكنها أن تتسبب في أحالم ورؤى غير طبيعية.ا

وأتباع المذاهب الفلسفية الحديثة هم من بين هؤالء الذين يرون األحالم على أنها وسيلة 
إلى األرواح هم يقسمون وبحسب هذا المنظور، فإن مهمة للتواصل مع القوى "اإللهية".

تصال لعمل ان الوسطاء الروحيون واالرواح أحيانًا ما يستخدمو  طيبة أو شريرة أو محايدة.
مع العالم الروحي لطلب إرشاد خارق للطبيعة أو طلب خدمة خاصة ألنفسهم أو 

 حالة تسمى حالةاألحالم، والوصول الى في العادة هم يفعلون ذلك من خالل  لعمالئهم.
كثيرة. عديد من غريبة الالنشوة، وجلسات استحضار االرواح، أو غيرها من الطقوس ال

تأتي إما من هذا المنظور أو من منظور ينكر وجود األرواح الكتابات الحالية عن األحالم 
جذريًا مع ما هو موجود في التوراة والزبور  انتعارضأصاًل. وجهتا النظر هاتين ت الخفية

  واإلنجيل.
 

لكن التوراة تخبرنا أن  ،تعترف التوراة بإنه ممكن للبشر أن يقيموا اتصااًل مع العالم الروحي
سبحانه في التوراة واإلنجيل أمر اهلل  .يعتبره اهلل خاطئاً و أمر التواصل مع األرواح ه

يعتقد انها اإلنسان أن يصلي هلل وحده وليس ألي مالئكة أو شياطين أو أرواح وتعالى 
وقد حذرنا اهلل من  ود إلى مزيد من االرتباك والخداع،يقتصال مع األرواح اإلإن  للموتى.

الوسطاء الروحيين وهؤالء الذين يتواصلون مع ما يتعلق باما  مثل هذه الممارسات.
 األرواح، تقول عنهم التوراة:

 ال َيُكْن َبْيَنُكْم َمْن َيْحِرُق اْبَنُه َأْو ِبْنَتُه ِفي النَّاِر ُقْرَباًنا، َوال َمْن ُيَماِرُس اْلِعْلمَ  14
،  َيْسَألُ  لتََّعاِويَذ، َوال َمنْ َوال ا 11ِباْلَغْيِب، َوال السِّْحَر َوال اْلَفْأَل َوال الشَّْعَوَذَة  اْلِجنَّ
ُر اأَلْرَواَح َأْو َيْسَتِشيُر اْلَمْوَتى. َنِجًسا،  ُكلُّ َمْن َيْفعُل َهَذا َيْعتَِبُرُه اهللُ  12 َأْو ُيَحضِّ
  37.َماِمُكمْ أَ  ِمنْ  اْلَمْوَلى ِإَلُهُكْم َهِذِه اأُلَممَ  َوِبَسَبِب َهِذِه اْلُمَماَرَساِت اْلَقِبيَحِة، َيْطُردُ 

                                                 
عيسى بأن أخذه إلى جبل مرتفع جدًا وأراه كل ممالك العالم وكل سيدنا ( جرب الشيطان 14-1: 2في اإلنجيل )متى   36

وحيث أننا نعرف أنه ال يوجد جبل حقيقي يمكن من فوقه مشاهدة كل ممالك العالم بالعين الطبيعية، فإنه على  مجدها.
ولو أن هذا حقيقي، فإن هذا مثال واضح من اإلنجيل يظهر  كل ممالك العالم في رؤيا.عيسى قد شاهد سيدنا األغلب أن 

 أن األرواح الشريرة يمكنها أن تؤثر في الرؤى )وبالتالي األحالم أيضًا(.
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ُروَن اأَلْرَواَح، ِلَئالَّ  11 ، َوال َتْسَأُلوا َمْن ُيَحضِّ ال َتْسَتِشيُروا َمْن َيَتَعاَمُلوَن َمَع اْلِجنِّ

ُسوا ِبِهْم. َأَنا اْلَمْوَلى ِإَلُهُكمْ   38.تَتََنجَّ
 

كانت في التوراة واإلنجيل، المالئكة )أو األرواح الطيبة( ال تتواصل مع البشر إال إذا 
 وحده.ه اهلل ونصلي لالعون من نطلب كيف وتعلمنا التوراة واإلنجيل ، مرسلة من اهلل

م على الناس ، و وبحسب اإلنجيل، فإن المالئكة ال تقوم بدور الوسيط بين اهلل والبشر ُيحرَّ
  أن يطلبوا مشورة من األرواح... أو حتى من المالئكة.

 
بالتواصل هي التي تبادر )الشياطين أو الجن( على الجانب اآلخر فإن األرواح الشريرة 

إذا حاولت التواصل مع  مع البشر وتتجاوب مع الذين يسعون للتواصل مع األرواح.
تأكد أن األرواح الشريرة وحدها هي التي  األرواح من خالل األحالم أو الوسطاء الروحيين

سوف يفتح ها طلب اإلرشاد من األرواح أو أي محاولة للتواصل مع .تجاوب معكست
فاهلل لم يعين األرواح لكي  .اإغالقهعليك أبوابًا لألرواح الشريرة سيكون من الصعب عليك 

في اإلنجيل، نجد أن أتباع سيدنا  اهلل احتفظ بهذا الدور لنفسه. ،تعطي اإلرشاد للبشر
ن الشيطان يتنكر وُيظهر يقول أإلنجيل ، فالوقوع في خداع األرواحان و حذر يعيسى كانوا 

  نفسه في صورة مالك.
 

 39!ُنورٍ  َمالكُ  َيْظَهُر َوَكَأنَّهُ  َوال َعَجَب، أَلنَّ الشَّْيَطاَن َنْفَسهُ  12... 
 

بذلك  تلذلك، إذا حاولت أن تستخدم األحالم كطريقة للتواصل مع العالم الروحي فأن
هذا الروح الذي  إذا تواصلت مع روح فتأكد أن وحي وتعصى اهلل.ر تتصرف كوسيط 

على تكون أنت بذلك  متنكرًا في صورة روح طيبة(.يكون شيطان )ربما  واصل معك هويت
  طريق يقودك إلى الكوابيس والمزيد من الخوف والقيود الروحية.
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 التأكد من أن الحلم ال يتعارض مع التوراة والزبور واإلنجيل .2
هذا الحلم ال يتعارض خطوة أخرى في اختبار ما اذا كان الحلم  من اهلل هو التأكد من أن 

اهلل لن  كلمة اهلل جديرة بالثقة وأكيدة أكثر من أي حلم.ف مع تعاليم التوراة والزبور واإلنجيل.
اهلل لن يعطيه أي حلم ، فقد سبق وأعطاه في الكتاب المقدسمع ما ناقض عطينا حلمًا يتي
وكلما  ر واإلنجيل.يقوم بتحديث التعليم الموجود في التوراة والزبو حتى أو يبطل أو لِغ ي

لما كنت مستعدًا ان تفهم اذا كان الحلم من كالكتاب المقدس كانت عندك معرفة أفضل ب
 فكما هو مكتوب: اهلل أم ال.

َفاْلَمْوَلى َيُقوُل: النَِّبيُّ الَِّذي ِعْنَدُه ُحْلٌم، َخلُّوُه َيْحِكي ُحْلَمُه! َأمَّا الَِّذي ِعْنَدُه  23
َوَيُقوُل اهلُل: َأَلْيَسْت  22ْن ُيْعِلَنَها ِبَأَماَنٍة. َفالتِّْبُن َيْخَتِلُف َعِن اْلَقْمِح! َكِلَمِتي َفَيِجُب أَ 

ْخرَ  َكَناٍر، َوَكَمْطَرَقٍة ُتَحطِّمُ  َكِلَمِتي  40 ؟الصَّ
 

في الفقرة السابقة أن كلمة اهلل هى أسمى من األحالم وقيمتها بالنسبة لألحالم كمثل نقرأ 
الكتاب المقدس هو "المعيار" الذي على أساسه نعرف اذا  ة مع التبن.القمح مقارنقيمة 

ويجب ان نتيقن تمامًا أن األحالم التي يعطيها اهلل لن تشجع  كان الحلم معطى من اهلل.
على ارتكاب الجرائم أو الخداع أو الفساد الجنسي أو الكذب أو السرقة أو الطمع أو 

بوضوح في حلم أن  مرهأن اهلل أرجل بيل المثال، زعم على س األنانية أو التعاليم الزائفة.
 يمكن ان هذا الحلم ال يترك زوجته وأطفاله وينتقل للعيش مع شابة صغير قابلها مؤخرًا.

اهلل ال تشجع مطلقًا على أي شيء يتعارض مع ما  يعطيهافاألحالم التي  ،من اهلليكون 
  ل.أعلنه اهلل بالفعل في التوراة والزبور واإلنجيقد 

لذلك فإن معرفة الكتاب المقدس بشكل شامل من االمور الضرورية في تمييز ما إذا كان 
وبالتالي ُينصح بشدة أن تستشير أحد  الحلم الغير عادي الذي يراه اإلنسان من اهلل أم ال.

 التابعين العارفين بسيدنا عيسى و يكون لديه معرفة جيدة بالتوراة والزبور واإلنجيل.
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 ارة أتباع سيدنا عيسى عن الحلم.استش. 3
في الفصل الثالث قرأنا كيف أن األشخاص األتقياء تلقوا توجيهًا أن يطلبوا النصح من 

كرنيليوس القائد الروماني وشاول الذي  أتباع سيدنا عيسى يساعدهم في تفسير حلمهم.
ومع أنهم كانوا  .وجادين وأرادوا أن يرضوا اهلل اً كان يضطهد المسيحيين كانوا رجااًل أتقياء

جاء بطرس وشرح  اهلل.عن حقيقية عرفة ، إال أنهم كانوا ما يزالون يفتقرون إلى ماً أتقياء
لقد أرسل اهلل  لكرنيليوس رسالة سيدنا عيسى وجاء حنانيا إلى شاول وصلى ألجل شفائه.

نه رؤية لكلكل واحد منهما وأعطى اهلل  التقيين،أتباع سيدنا عيسى إلى هذين الرجلين 
  استخدم أتباع سيدنا عيسى لكي يشرح معنى وقصد هاتين الرؤيتين.

 
أو القدرة على تفسير األحالم، لكن  النبوءةولم يكن أتباع سيدنا عيسى كلهم لديهم موهبة 

أن تجد أحد اتباع سيدنا عيسى شيوعًا هو كثر األبعضهم كان لديه هذه القدرة. لكن كان 
ذا لم يكن لديهم هذه الدراية، فبالتأكيد  بشكل جيد للغاية. يفهم التوراة والزبور واإلنجيل وا 

  اليه.قوموا بتوصيلك هم يعرفون شخصًا ما يعرف كيف يفسر الحلم و يمكنهم ان ي
 

لقد رأينا من الفصول السابقة أن األحالم التي يعطيها اهلل كان يتم تفسيرها بواسطة رجال 
 لمفسرين لكي يفهما معنى أحالمهماأحتاجا من فرعون مصر والملك نبوخذنصر كل ف اهلل.

أعطاها لكن منجميهم وحكماءهم ومشعوذيهم لم يكونوا قادرين على تفسير األحالم التي 
وفي الوقت الحاضر ربما يكون بعض الفلكيين والحكماء أو الروحانيين قادرين  .لهما اهلل

هم ال يستطيعوا ان كنعلى تفسير األحالم التي نتجت عن القلق أو األرواح الشريرة، ل
  اإلله الوحيد الحقيقي.يعطيها اهلل، األحالم التي يفسروا 

 
فهم تفسير و أتباع سيدنا عيسى لمساعدة الناس على سبحانه وتعالى واليوم يستخدم اهلل 
بالنسبة لهؤالء األشخاص كثيرًا ما يكون هدف الحلم ف يعطيها لهم اهلل،معنى األحالم التي 

 .فيفسرونه بسهولة اليًا من األلغاز واللغة الرمزيةواضحًا تمامًا وخ
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  تمييز الغرض من الحلم .4
يقوم اهلل على اساسها بإعطاء الفصل األول وحتى الرابع قمنا بتحديد أربعة أسباب من 

 هذه األحالم التحذيرية كانت تهدف إلى: األحالم.
  خطاء الناس عن ارتكاب األايقاف ( 1
 برياء( حفظ الناس من الك2
 ( حفظ النفوس من الهاوية 1
  ( حماية الناس من الهالك بالسيف2

 41هذه الفئات األربعاألحالم التي يعطيها محصورة فقط في أن يذكر مطلقًا ومع أن اهلل لم 
مع واحدة فق إذا كان حلمك يت اهلل.يعطيها إال أنها تمثل أربع سمات شائعة لألحالم التي 

يعطيها سمة معروفة من سمات األحالم التي حمل ، فإنه يقلعلى األ من الفئات السابقة
  هلل.ا
 

أن األحالم التحذيرية من كل األنواع )لكن خاصة وجدنا من خالل حواراتنا وأبحاثنا، 
جميع على هناك أمثلة  تلقد كان .جدًا في هذه االياماألحالم الموجهة( صارت شائعة 

تتفق مع واحدة من األحالم التي لم تكن  هذه األنواع األربعة من األحالم وكذلك بعض
يحتاج إلى أي يكن كان بسيطًا للغاية والعديد منها لم هذه األحالم  معظم هذه الفئات.

الحديث مع أحد أتباع سيدنا عيسى اصبح تفسيرها واضحًا بعد الكثير من األحالم  تفسير.
 على سبيل المثال: ابهة.لها أفكار متشكان األحالم هذه وبعض  بمجرد قراءة اإلنجيل،أو 
 

، أبصرت شخصًا المعًا ومضيئًا )فهمت بالفطرة أنه سيدنا عيسى( ظهر في حلم لسيدة
تي حاولت أن تلبس الفستان فوق مالبسها ال لها وأعطاها فستان زفاف أبيض لكي تلبسه.

 إال إذارتديه أن تم يكن من المناسب لكنها أدركت أن الفستان الجديد لكانت ترتديها، 
وقبل هذا الحلم، لم يكن يخطر بذهن هذه السيدة أن تقرأ عن  خلعت المالبس القديمة.

اصبحت متحمسة للغاية لدرجة أنها بحثت عن لسيدة ولكن هذه ا حياة سيدنا عيسى.
  اإلنجيل.وهي تقرأ معنى حلمها فهمت تفسير و  إنجيل وبدأت تقرأ فيه.
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وفي  رائعة من النور أراد أن يعطيها لها. ، كان اهلل ممسكًا بهديةوفي حلم لسيدة أخرى

حلمها كانت ترفض الهدية باستمرار، واختارت أن تتمسك باألشياء التي كانت معها 
فيما بعد وفي نفس  وبعد أن استيقظت شعرت بأسى وندم أنها رفضت الهدية. بالفعل.

 عيسى قال:األسبوع تقابلت مع أحد أتباع سيدنا عيسى للمرة األولى وتعلمت أن سيدنا 
 

 َوَكلََّمُهْم ِعيَسى َأْيًضا َوَقاَل: "َأَنا ُهَو ُنوُر اْلَعاَلِم. َمْن َيْتَبُعِني ال َيْمِشي ِفي 12
 42الظَّالِم، َبْل َيُكوُن َلُه ُنوُر اْلَحَياِة.

 
عند سماع ذلك، تذكرت المرأة فورًا حلمها وأدركت أن هدية النور في حلمها كان سيدنا 

  عيسى.
اريخ تعرض األتباع الحقيقيين لسيدنا عيسى الضطهاد ومعاملة سيئة في كل عبر الت

هم في الغالب من واألمر المدهش، أن الناس الذين أعطاهم اهلل أحالمًا  مكان عاشوا فيه.
وهؤالء  مقبواًل اجتماعيًا.ليس سيدنا عيسى أمرًا اإليمان بفيها يعتبر مجتمعات  عائالت أو
لوال ما في يوم من االيام سيدنا عيسى أن يصبحوا من أتباع في  نيفكرو ونوا الناس لم يك

داخلهم لسماع المزيد عن في أحالمهم جذبت انتباههم وخلقت رغبة ف رأوه من أحالم.
الشخص فكثيرًا ما يكون قصد الحلم المعطى من اهلل هو ببساطة تشجيع  سيدنا عيسى.

  أن يتعلم المزيد عن حياة وتعاليم سيدنا عيسى.على 
 
 تنمية الرغبة واالستعداد لطاعة اهلل.  5

من الشخص الذي ينال الحلم ان يتصرف أو اهلل عادة ما تتطلب  األحالم التي يعطيها
وقد كان هذا هو الحال في األحالم التي قرأنا عنها في التوراة بطريقة معينة. ب يستجي

من أجل أن يستفيد أن يقوم بعمل ما شخص صاحب الحلم من المتوقع من الف واإلنجيل.
إرادة يساعدنا في فهم كون شرطًا مسبقًا يكما أن االستعداد للطاعة عادة ما ، من الحلم
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حلم من اهلل( ما لم نكن معرفة تفسير إرادة اهلل )مثل معرفة ال يمكننا أن نتوقع  اهلل.
 وهذا ما قاله سيدنا عيسى:أن نطيع اهلل الذي يعطي الحلم. مستعدين 

 
َأَتَكلَُّم  اهلِل، َأْو َأنِّي ِمنَ  ِإَذا َكاَن َتْعِليِمي اَد َأْن َيْعَمَل َمِشيَئَة اهلِل، َيْعِرفُ َمْن َأرَ  11 

 43.ِمْن َنْفِسي
 

األساسي كي تفهم مايريده شرط الهو سبحانه وتعالى مشيئة اهلل" عمل " كالحظ أن اختيار 
للقيام  اً ذين ليس لديهم استعدادأسرار مشيئته لهؤالء العن أن يعلن  يحب اهلل الف .اهلل منك

ولكن أحيانًا يعطي اهلل األحالم حتى لألشخاص المعاندين )مثل الملك  .تنفيذهاب
ولكن دون االستعداد  ويطيع.واضع فرصة لكي يتاليعطيه فعل ذلك لوهو ي نبوخذنصر(.

 .لك اهلليعطيها لطاعة اهلل، لن يكون هناك أي فائدة أو غاية من فهم األحالم التي 
 

قومون بعمل واحدة من األمور المحزنة للغاية التي شاهدناها هي هؤالء الناس الذين ال ي
هم يتجاهلونه أو ال يعرفون ما هي الخطوة التي يجب اتخاذها من  أي شيء تجاه حلمهم.

ولن يدفعك ال نرغب فيه شيء لن يجبرنا أن نفعل أي اهلل من جهته  الفهم.التفسير و أجل 
  لمك.لكي تنصت إلى ح

 
اها "كلمة وفي حلمها رأت شابتين أتيتا إلى بابها لكي تشارك سيدة أخرى كان لها حلم،

مباشرة بعد ذلك و  المقصود بمصطلح "كلمة الحياة" في حلمها.السيدة لم تفهم الحياة". 
عرفت أن قد وهي  ،إلى بابها وبدأتا الحديث معها عن سيدنا عيسىبالفعل شابتان  تجاء

  في اإلنجيل. 44ن ُيدعى "كلمة الحياة"سيدنا عيسى كا
 

هي مرتعبة مما قد  سنة وهذه السيدة لم تتجاوب بعد مع رسالة اهلل. 11ولألسف، فقد مر 
ونحن نخاف مما قد يحدث  يعتقده جيرانها وأقاربها لو أنها أطاعت الرسالة التي سمعتها.

لنا أحالمًا عديدة عن  ومنذ شهور قليلة مضت، رأى صديق .الرسالة لو أنها لم تتطعها ل
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ومع أنه مازال يتذكر أحالمه بكل وضوح وكأنها حدثت باألمس، إال أنه  سيدنا عيسى.
خوفه يجعله ف فإن حياته سوف تتغيرمع هذه األحالم يتجاهلها ألنه يعرف أنه لو تجاوب 

عندها عام،  2444ل سيدنا عيسى مدينة أورشليم قبل و دخبوهذا يذكرني  أعمى وسلبي.
 فقال: ،عنده لهمالناس الرسالة التي كان يريد ان يعطيها رفض 

 
َوَقاَل: "َلْيَتِك َعِلْمِت َوَلْو ِفي َهَذا اْلَيْوِم، َما الَِّذي َيْجُلُب َلِك السَّالَم! َلِكْن ُأْخِفَي  22

ِبِك،  َفَسَتْأِتي َعَلْيِك َأيَّاٌم ِحيَن ُيَحاِصُرِك َأْعَداُؤِك، َوُيِحيُطونَ  21َهَذا َعْنِك. 
َوَيْهِدُموَنِك ِإَلى اأَلْرِض َوَأْهُلِك ِفي َداِخِلِك. َوال  22َوُيَضيُِّقوَن َعَلْيِك ِمْن ُكلِّ ِجَهٍة، 

  45.ِلَمُعوَنِتكِ  َيْتُرُكوَن ِفيِك َحَجًرا َعَلى َحَجٍر، ألَنَِّك َلم َتْفَهِمي َلمَّا َجاَء اهللُ 
 

التجاوب في يظلون عميانًا أو سلبيين سالذين  بأن عواقب وخيمة في انتظار هؤالء لقد تنبأ
يقولون: "لو أن ف سبحانه وتعالى معهمالبعض يتساءلون لماذا ال يتكلم اهلل  مع رسالة اهلل.

ولكن  بجدية أكثر."مع األمر أو يظهر لي معجزة، عندها سوف أتعامل معي اهلل يتكلم 
 المشكلة ليست أن اهلل صامت.في أيام سيدنا عيسى، فالحال هو الحال كما كان لألسف، 

نفسه للبشر بطرق عن اهلل يعلن  لكن المشكلة أن القليل جدًا من الناس هم من ينصتون.
كما هو مكتوب في  نفسه بطريقة عامة من خالل الخليقة.عن اهلل يعلن  عامة وخاصة.

 اإلنجيل:
 

َتُه األََبِديَّةَ َوُمْنُذ َخْلِق اْلَعاَلِميَن، َفِإنَّ ِصَفاِت اهلِل الَِّتي ال 24   َتَراَها اْلَعْيُن، َأْي ُقوَّ
َوَطِبيَعَتُه اإِلَلِهيََّة، ِهَي َظاِهَرٌة ِبُوُضوٍح َوُتْدِرُكَها اْلُعُقوُل ِمْن ِخالِل َمْخُلوَقاِتِه. ِإَذْن، 

 46.ِبال ُعْذرٍ  َهؤالِء النَّاُس ُهمْ 
 

لديك اهتمام باالستماع إلى اهلل لم يكن طالما ربما في حلمك كان اهلل يتحدث إليك، ولكن 
في حاجة أن كرنيليوس قائد المئة الروماني كان  باإلصغاء لصوته.بالك فإنك لن تشغل 
فأرسل يطلب بطرس في الحال رغم أنه  على الرسالة التي تلقاها في رؤيته.يتصرف بناءًا 
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ن يسمع ما وألن كرنيليوس كان عازمًا على أ .له لم يعرف من هو بطرس أو ماذا سيقول
وقد صور سيدنا عيسى مدى القيمة الثمينة لرسالة اهلل  وعائلته.، باركه اهلل هو قاله اهلل له
 حين قال:

 
َفَوَجَد َجْوَهَرًة َثِميَنًة،  24اْلَكِريَمِة،  "َمْمَلَكُة السََّماِء ِهَي ِمْثُل َتاِجٍر َيْبَحُث َعِن اْلَجَواِهرِ  21

47.ْمِلُك َواْشَتَراَهاَفَمَضى َوَباَع ُكلَّ َما يَ   
 

عن سيدنا  حصولك على حلم أو رؤيةة. فثمينقيمته مر عندما تطلب مشيئة اهلل، فهذا األ
 كلو أنفي حياتك وربما يكون األسوأ  عيسى يمكن أن يكون أفضل شيء حدث لك

تتحرك بعيدًا عن اهلل بهذا أنت ففبتجاهلك لكلماته  تجاهلت أو رفضت ما قاله اهلل لك.
على  اً كما يمكن أن يكون أفضل شيء يحدث لك، لو أنك تصرفت بناء فأكثر.أكثر 
  لقد وعد سيدنا عيسى: اهلل.مشيئة وطلبت أطعت ما فيه حلمك 

 

أَلنَّ ُكلَّ َمْن َيْسَأُل  3.َعَلى اْلَباِب ُيْفَتْح َلُكمْ  "ِاْسَأُلوا ُتْعَطْوا، ُاْطُلُبوا َتِجُدوا، ِاْطُرُقوا 1
 48.َلهُ  ُيْفَتحُ  اْلَبابِ  َيْطُلُب َيِجُد، َوَمْن َيْطُرُق َعَلىَيَناُل، َوَمْن 

 
السَّاِرُق َيْأِتي ِلَيْسِرَق َوَيْذَبَح َوُيْهِلَك. َأمَّا َأَنا َفِجْئُت ِلَتُكوَن َلُهْم َحَياٌة، َبْل َحَياٌة  14

اِلُح ُيَضحِّ  11َوِفيَرٌة. اِلُح، َوالرَّاِعي الصَّ  ي ِبَنْفِسِه ِمْن َأْجلِ َأَنا ُهَو الرَّاِعي الصَّ
  49.اْلِخَرافِ 

 
وهذا  أنك تحتاج أن تسعى بإيجابية لتنفيذ ما قاله اهلل لك.هو  هنا واضح تماماً الشيء ال

 هو موضوع الفصل القادم، "التجاوب مع إعالن اهلل."
 

                                                 
 24-21: 11متى  –اإلنجيل   47
 3-1: 1متى  –اإلنجيل   48
 11-14: 14يوحنا  –اإلنجيل   49



 

 53 

 
 أسئلة للمناقشة

 
 ما هي أكثر مصادر األحالم شيوعًا؟ -1

 
 حلمًا من اهلل؟نا رأينا ة قبل أن نزعم أنلماذا يجب أن نكون متنبهين للغاي -2

 
أي من الخطوط اإلرشادية الخمسة في هذا الفصل تعتقد أنه األكثر صعوبة في  -1

 الفهم أو التطبيق؟
 

 حلم؟اللماذا قد يخفي اهلل معنى  -2
 

 هل أنت عازم على أن تطيع اهلل حتى لو أن ذلك يعني: -1
a. أن تغفر ألعدائك 
b. تعرض لإلحراجأن ت 
c. فقيراً بح أن تص 
d. أن تتعرض لالضطهاد وسوء المعاملة 
e. أن تتصالح مع من أخطأت إليهم 
f. جميع ما سبق 

 
 ماذا كان هذا الحلم؟ هل سبق لك أن رأيت حلمًا تعتقد أنه من اهلل؟ -4
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 الفصل السادس
 االستجابة إلعالن اهلل

 
  يسى:كما قال سيدنا ع خليقته.يرعى و يهتم إله اهلل هو في التوراة والزبور واإلنجيل 

ِمْنُهَما ِإَلى اأَلْرِض ِبَغْيِر ِعْلِم َأِبيُكْم.  ِبِفْلٍس، َوَمَع َذِلَك اَل َيَقُع َواِحدٌ  "َيِبيُعوَن اْلُعْصُفوَرْينِ  22
 َعَصاِفيرَ  َفاَل َتَخاُفوا، َأْنُتْم َأْغَلى ِمنْ  11َأمَّا َأْنُتْم، َفَحتَّى َشْعُر ُرُؤوِسُكْم َمْعُدوٌد ُكلُُّه. 14
 50.يَرةٍ َكثِ 
 

اهلل في نظر قيمة اإلنسان الثمينة ، فهم أيضًا وهو واحد من حواريي سيدنا عيسىوبطرس 
  فكتب يقول:

 
 51ُكلَّ هَمُِّكْم َعلَْيِه ألَنَّهُ هَُو يَعْتَِني ِبُكْم. َأْلقُوا1

 
على األرجح أنه يريد أن يجذب انتباهك حتى معناه هذا فسيكون فلو أن اهلل أعطاك حلمًا 

أعطانا إعالنًا قد ولكن، مهما كانت عظمة األحالم، فإن اهلل  أنه يحبك ويهتم بك. تعرف
وعلى الرغم من األهمية بكثير من األحالم، أكثر  مااالعتماد عليه نايمكنواضحًا ويقينا 

عظم فأ الكبرى للتوراة والزبور واإلنجيل، فإنها أيضًا ليست أعظم إعالن من اهلل للبشرية.
نما شخصًا.إعالن إلهي لل  بشرية ليس حلمًا وال كتابًا، وا 
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نجد في التوراة والزبور واإلنجيل إعالنات عن اهلل وعن تعامالته مع  إعالن اهلل األعظم
هي أن رسالة اهلل لم يتم الكبرى التي نجدها في هذه الكتب وواحدة من المفاجآت  البشر.

ح اإلنجيل هذه الفكرة يشر  شخص.على هيئة إرسالها من السماء في شكل كتاب، بل 
  بالطريقة التالية:

َفِإنَُّه َكاَن ِفي  2. َوَكاَن اْلَكِلَمُة ِعْنَد اهلِل. َواْلَكِلَمُة ُهَو َذاُت اإِلَلِه، (1)ِفي اأَلْصِل َكاَن اْلَكِلَمةُ  
ِفيـِه اْلَحَيـاُة،  4ْق َشـْيٌء. َخَلـَق اهلُل ُكـلَّ َشـْيٍء، َوِبَغْيـِرِه َلـْم ُيْخَلـ ِبَواِسـَطِتهِ  3اأَلْصـِل ِعْنـَد اهلِل. 

ــاَس.   َوالنُّــوُر ُيْشــِرُق ِفــي َظــالِم َهــِذِه الــدُّْنَيا، َوالظَّــالُم َلــمْ  5َوَحَياتُــُه ِهــَي النُّــوُر الَّــِذي َيْهــِدي النَّ
 52.َيْقِدْر َأْن ُيْطِفَئهُ 

 
ولكن ماذا  نحن نتعلم أن الكلمة كان مع اهلل، وفي الحقيقة، نتعلم أن الكلمة كان هو اهلل.

 علينا أن نستمر في القراءة:المعنى يعني اإلنجيل عندما يقول الكلمة؟ لكي نفهم 
 

4b  َواْلَكِلَمُة َصاَر َبَشًرا، َوَعاَش َبْيَنَنا. َوَرَأْيَنا َجالَلُه، اْلَجالَل الَِّذي َلُه ِباْعِتَباِر َأنَُّه
 53.َواْلَحقِّ  َمةِ ِبالنِّعْ  االْبُن اْلَوِحيُد ِلأَلِب، َوُهَو َمْمُلوءٌ 

 
جاء بالفعل وعاش بيننا على ن كلمة اهلل أيقول فيه إعالنًا خارقًا للعادة يقدم اإلنجيل 

والفكرة هنا هي أن  سيدنا عيسى هو "الكلمة". األرض، عالوة على ذلك، فإنه يقول أن
 سيدنا عيسى هو أكثر من مجرد نبي أو رسول عظيم من اهلل.كان و مايزال سيدنا عيسى 

التي ربما سيدنا عيسى عن نفسه بعض العبارات قال وقد  رسالة اهلل وأعظم إعالناته.
أنه هو الجواب والحل عندما قال عن نفسه وخاصة بالنسبة لنا، مفاجئة ومدهشة تكون 

 ألعظم احتياجات البشرية. دعنا نلقي نظرة على بعض من أقوال سيدنا عيسى عن نفسه.
 
 
 

                                                 
 الكلمة بالمذكر إشارة إلى أن سيدنا عيسى هو كلمة هللا.
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 سهأقوال سيدنا عيسى عن نف 
الكثير من الفالسفة عبر العصور اتفقوا أن ثمة جوعًا عميقًا في قلب اإلنسان. وفي القرن 
 الماضي، أعتقد الفيلسوف وعالم النفس الشهير سيجموند فرويد أن الناس جوعى للحب.

وَعاِلم  وهناك فيلسوف وَعاِلم آخر، اسمه كارل يونج، أكد على أن الناس جوعى لألمان.
في  رد أدلر، توصل إلى أن الناس جوعى للشعور باألهمية والقيمة.ثالث، اسمه ألف

بمعنى آخر، إذا كنت تريد أن تشبع  المقابل، قال سيدنا عيسى: "أنا هو خبز الحياة."
 ".جوعك الداخلي، فإن سيدنا عيسى يقول: "تعال إليَّ 

 
 َليَّ ال َيُجوُع، َوَمْن ُيْؤِمُن ِبي الَأَجاَبُهْم ِعيَسى: "َأَنا ُهَو ُخْبُز اْلَحَياِة، َمْن َيْأِتي إِ  11

 54.َأَبًدا َيْعَطُش 
 

وهم ال يعرفون إلى أين  أنهم يسيرون في ظلمة وخيبة أمل ويأس.كيشعر الكثيرون 
  سيدنا عيسى قال لمثل هؤالء الناس: يتجهون ويبحثون عن من يرشدهم للطريق.

ُنوُر اْلَعاَلِم. َمْن َيْتَبُعِني ال َيْمِشي ِفي  َوَكلََّمُهْم ِعيَسى َأْيًضا َوَقاَل: "َأَنا ُهوَ  12
  55.اْلَحَياةِ  ُنورُ  الظَّالِم، َبْل َيُكوُن َلهُ 

 
غير أن  .الخليقة بدايةللبشر منذ الزم موالخوف من الموت أمر  ،الكثيرون يخافون الموت

  سيدنا عيسى نطق بهذا التصريح المذهل عن نفسه:
 

ا ُهَو اْلِقَياَمُة َواْلَحَياُة. َمْن آَمَن ِبي َوَلْو َماَت َفَسَيْحَيا. َقاَل َلَها ِعيَسى: "َأنَ  21
 56؟َأَبًدا. َهْل ُتْؤِمِنيَن ِبَهَذا َوَمْن َكاَن َحيًّا َوآَمَن ِبي َفَلْن َيُموتَ  24

 

                                                 
 11: 4يوحنا  –اإلنجيل  54
 12: 3يوحنا  –اإلنجيل  55
 24-21: 11يوحنا  –اإلنجيل  56



 

 57 

بالمشاغل والقلق  مثقلونالناس من كل الخلفيات واألمم، من األغنياء والفقراء جميعهم 
عور بالذنب. الناس مثقلون بأحمال الحفاظ على الشرائع والتقاليد الدينية والمخاوف والش
 سيدنا عيسى:هؤالء يقول لهم  ،عطشهم هللا يشبعو يستطيعون ان لدرجة أنهم ال 
 ِاْحِمُلوا 22َتَعاَلْوا ِلي َيا َجِميَع اْلُمْتَعِبيَن َوالَِّذيَن َأْحَماُلُهْم ثَِقيَلٌة، َوَأَنا ُأِريُحُكْم.  23

أَلنَّ  14ِنيِري، َوَتَعلَُّموا ِمنِّي ألَنِّي َوِديٌع َوُمَتَواِضُع اْلَقْلِب، َفَتِجُدوا َراَحًة ِلُنُفوِسُكْم. 
 57.َسْهٌل َوِحْمِلي َخِفيفٌ  ِنيِري

 
ديانات وفلسفات وأفكار مختلفة، قرأون عن وعندما يالكثير من الناس يبحثون عن الحق، 

سيدنا لكن  هو الحقيقة وكيف نجد اهلل.هذه الطرق  أي يصابون باالرتباك وال يعرفون
 عيسى يقول لهم:

َقاَل َلُه ِعيَسى: "َأَنا ُهَو الطَِّريُق، َأَنا ُهَو اْلَحقُّ، َأَنا ُهَو اْلَحَياُة. ال َيْقِدُر َأَحٌد َأْن  4
 58.َيْأِتَي ِإَلى اأَلِب ِإال ِبَواِسَطِتي

 
لها سيدنا عيسى عن نفسه. فعلى سبيل المثال، في وتستمر قائمة األمور العجيبة التي قا

 إحدى المرات تقابل سيدنا عيسى مع رجل مشلول كسيح.
َفَتَجمََّع َعَدٌد َكِبيٌر  2َوَبْعَد َأيَّاٍم َقِليَلٍة َرَجَع ِعيَسـى ِإَلى َكْفَرَناُحوَم، َفَسِمَع النَّاُس َأنَُّه ِفي الدَّاِر. 

َوَجاَء َبْعُض  1َمَكاٌن أَلَحٍد َوال ُقدَّاَم اْلَباِب، َفَأَخَذ ُيَحدُِّثُهْم ِبَكالِم اهلِل. ِمْنُهْم، َحتَّى َلْم َيْبَق 
َوَلِكنَُّهْم َعَجُزوا َعِن اْلُوُصوِل ِبِه ِإَلى  2النَّاِس َوَأْحَضُروا ِإَلْيِه َمْشُلوال َيْحِمُلُه َأْرَبَعٌة ِمْنُهْم. 

ُفوا السَّْقَف َفْوَق اْلَمَكاِن الَِّذي ِفيِه ِعيَسـى، َوَعِمُلوا ِفيِه َفْتَحًة، ثُمَّ ِعيَسـى ِبَسَبِب الزََّحاِم. َفَكشَ 
َفَلمَّا َرَأى ِعيَسـى ِإيَماَنُهْم َقاَل ِلْلَمْشُلوِل: "َيا اْبِني، َمْغُفوَرٌة  1َأْنَزُلوا اْلِفَراَش َوَعَلْيِه اْلَمْشُلوُل. 

"َهَذا الشَّْخُص،  1ُفَقَهاِء َمْوُجوِديَن ُهَناَك َفَقاُلوا ِفي ُقُلوِبِهْم: َوَكاَن َبْعُض الْ  4َلَك ُذُنوُبَك." 
 ِلَماَذا َيَتَكلَُّم ِبَهِذِه الطَِّريَقِة؟ ِإنَُّه َيْكُفُر! َمْن َيْقِدُر َأْن َيْغِفَر الذُُّنوَب ِإال اهلَل َوْحَدُه؟"

ُروَن ِبَهَذا ِفي َأْنُفِسِهْم، َفَسَأَلُهْم: "ِلَماَذا تَُفكُِّروَن ِبَهَذا َفَعَرَف ِعيَسـى ِبُروِحِه َأنَُّهْم َكاُنوا ُيَفكِّ  3
َأيُُّهَما َأْسَهُل: َأْن َأُقوَل ِلَهَذا اْلَمْشُلوِل: َمْغُفوَرٌة َلَك ُذُنوُبَك، َأْو َأْن َأُقوَل َلُه: ُقْم  2ِفي ُقُلوِبُكِم؟ 

ْلَطُة َعَلى  ِبُت َلُكْم َأنَّ َلِكنِّي َسُأثْ  14َواْحِمْل ِفَراَشَك َواْمِش؟  الَِّذي َصاَر َبَشًرا ِعْنَدُه السُّ
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"َأَنا آُمُرَك، ُقْم َواْحِمْل ِفَراَشَك َواْذَهْب ِإَلى  11اأَلْرِض َأْن َيْغِفَر الذُُّنوَب." ثُمَّ َقاَل ِلْلَمْشُلوِل: 
 َخَرَج ُقدَّاَم اْلَجِميِع. َفاْنَدَهُشوا ُكلُُّهْم َوَسبَُّحواَفَقاَم الرَُّجُل ِفي اْلَحاِل، َوَحَمَل ِفَراَشُه وَ  12َداِرَك." 

 59!اهلَل َوَقاُلوا: َما َرَأْيَنا ِمْثَل َهَذا َأَبًدا
 

َمْن َيْقِدُر َأْن َيْغِفَر  ِبَتَجاِديَف؟ ِلَماَذا َيَتَكلَُّم َهَذا َهَكَذا»كان رد فعل القادة الدينيين هو: 
قدرته على لكي يبرهن لهم في الحديث لكن سيدنا عيسى استمر  «ُه؟َخَطاَيا إالَّ اللَُّه َوْحدَ 
لقد كان ادعاء سيدنا عيسى بقدرته على غفران  الرجل المشلول. ىشفغفران الخطايا و 

  بالفعل. مذهالً  اً الخطايا أمر 
 

يحاسب الناس يوم ما سوف في وهناك ادعاء آخر قاله سيدنا عيسى عن نفسه وهو أنه 
ال إنه في ذلك اليوم جميع األمم سوف تجتمع أمامه وهو سوف يحكم وق .على ذنوبهم

الطرد عقاب من الحياة األبدية والبعض اآلخر سوف يعاني اآلخرة و البعض سيرث  .عليهم
  اهلل لألبد.من رحمة 

 
ُس َعَلى الَِّذي َصاَر َبَشًرا ِفي َجاَلِلِه َوَمَعُه ُكلُّ اْلَماَلِئَكِة، َيْجلِ  "َوِعْنَدَما َيِجيءُ  11

َوَتْجَتِمُع َأَماَمُه ُكلُّ الشُُّعوِب، َفَيْفِصُل النَّاَس َبْعَضُهْم َعْن  12َعْرِشِه اْلَعِظيِم. 
 60اْلِجَداِء. َبْعٍض، َكَما َيْفِصُل الرَّاِعي اْلِخَراَف َعنِ 

 
ولكن هنا يصبح ادعاؤه مذهاًل أكثر، ألنه أضاف أنه لن يكون فقط القاضي؛ بل سيكون 

يعتمد على كيفية  القيامةيحدث لنا في يوم سبمعنى آخر، ما  هو معيار الحكم. أيضاً 
  تجاوبنا مع سيدنا عيسى في هذه الحياة!

 
ثُمَّ َيُقوُل اْلَمِلُك ِللَِّذيَن َعْن  12َفَيَضُع اْلِخَراَف َعْن َيِميِنِه، َواْلِجَداَء َعْن ِشَماِلِه.  11

َرَكُهْم َأِبي، ُخُذوا َنِصيَبُكْم: اْلُمْلُك اْلُمَعدُّ لكم ُمْنُذ َخْلِق َيِميِنِه: َتَعاَلْوا َيا َمْن َبا
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ألَنِّي ُجْعُت َفَأْطَعْمُتُموِني، َعِطْشُت َفَسَقْيُتُموِني، ُكْنُت َغِريًبا  11اْلَعاَلِميَن. 
. ُعْرَياًنا َفَكَسْوُتُموِني، َمِريًضا َفُزْرُتُموِني، َمْحُبوًسا  14َفآَوْيُتُموِني،  َفِجْئُتْم ِإَليَّ

َفُيِجيُبُه األَْتِقَياُء: َيا َربُّ َمَتى َرَأْيَناَك َجاِئًعا َفَأْطَعْمَناَك، َأْو َعْطَشاًنا َفَسَقْيَناَك،  11
َوَمَتى َرَأْيَناَك َمِريًضا َأْو  12َوَمَتى َرْأْيَناَك َغِريًبا َفآَوْيَناَك، َأْو ُعْرَياًنا َفَكَسْوَناَك؟  13

َفُيِجيُبُهُم اْلَمِلُك: َأُقوُل َلُكُم اْلَحقَّ ِبَما َأنَُّكْم َفَعْلُتْم َهَذا َمَع  24ًسا َفِجْئَنا ِإَلْيَك؟ َمْحُبو 
ثُمَّ َيُقوُل ِللَِّذيَن َعِن الشَِّماِل: ِاْبُعُدوا َعنِّي  21َأَحِد ِاْخَوِتي اْلُبَسَطاِء، َفَقْد َفَعْلُتُموُه ِلي. 

ألَنِّي ُجْعُت َفَلْم  22لنَّاِر األََبِديَِّة اْلُمَعدَِّة إِلْبِليَس َوَماَلِئَكِتِه، َيا َماَلِعيُن ِإَلى ا
ُكْنُت َغِريًبا َفَلْم َتْأُووِني، َوُعْرَيانا َفَلْم  21ُتْطِعُموِني، َعِطْشُت َفَلْم َتْسُقوِني، 

، َفَيُردُّ هَ  22َتْكُسوِني، َمِريًضا َوَمْحُبوًسا َفَلْم َتُزوُروِني.  ؤاَُلِء َأْيًضا َوَيُقوُلوَن: َيا َربُّ
َمَتى َرَأْيَناَك َجاِئًعا َأْو َعْطَشاًنا َأْو َغِريًبا َأْو ُعْرَيانا َأْو َمِريًضا َأْو َمْحُبوًسا َوَلْم 

َهؤاَُلِء  َفَيُقوُل َلُهْم: َأُقوُل َلُكُم اْلَحقَّ ِبَما َأنَُّكْم َلْم َتْفَعُلوا َهَذا َمَع َأَحدِ  21َنْخِدْمَك؟ 
، َأمَّا األَْتِقَياُء َفِإَلى َحَياِة  24اْلُبَسَطاِء، َفَلْم َتْفَعُلوُه ِلي.  َفَيْذَهُبوَن ِإَلى اْلِعَقاِب األََبِديِّ

 61.اْلُخُلودِ 
 

ومع أنه قضى الكثير من الوقت معهم، إال  تالميذه.مع مرة أخرى نجد سيدنا عيسى يتكلم 
سيدنا وما قاله لهم ومن هو بالضبط،  حقيقة شخصيتهفي متحيرين أنهم كانوا ما يزالون 

 كان:عيسى 
َأال ُتْؤِمُن َأنِّي ِفي اأَلِب َواأَلَب  14َمْن َرآِني َرَأى اأَلَب. َفَكْيَف َتُقوُل: َأِرَنا اأَلَب؟ 

؟ اْلَكالُم الَِّذي َأُقوُلُه َلُكْم ال َأُقوُلُه ِمْن ِعْنِدي، َبِل اأَلُب ُهَو الَّذِ  ي ُيِقيُم ِفيَّ َوَيْعَمُل ِفيَّ
. َأْو َعَلى اأَلَقلِّ َصدُِّقوا َهَذا ِبَسَبِب  11َأْعَماَلُه.  َصدُِّقوِني َأنِّي ِفي اأَلِب َواأَلَب ِفيَّ

 62.اْلُمْعِجَزاِت َنْفِسَها
 
. لو أنك   كان سيدنا عيسى يقول "لو أنك تريد أن تعرف صورة اهلل عليك أن تنظر إليَّ

. لو أن ختار، وعلينا أن نلماتيسالة اهلل للبشر عليك أن تنصت إلى كتريد أن تعرف ر 
 ،ذبًا أو مجنونًا أو كليهمااأن يكون كإما بهذا فهو سيدنا عيسى ليس كما قال عن نفسه، 
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ادعاءات دعى على نفسه أي شخص يمكن أن يالذي سنقوله عنه هنا؟ هل سنقول أن  ما
زعموا مزاعم هائلة عن أنفسهم، ولكن الحقيقة  بالفعل هناك كثيرون عبر التاريخ. عظيمة

تساند أقوال وادعاءات سيدنا عيسى عن نفسه. دعنا نلقي نظرة عديدة أن هناك أدلة 
موجزة على حياته وموته لكي نعرف إذا ما كانت األشياء التي عملها تساند ادعائه بأنه 

 .أم ال هو كلمة اهلل
 
 معجزات سيدنا عيسى 

المعجزات التي قام بها هي دليل على أن اهلل معه، وبالفعل بعض قال سيدنا عيسى إن 
. فقد ذهب إلى وال من بعد من هذه المعجزات التي قام بها لم نشهد مثلها أبدًا من قبل

ذات يوم استطاع ان يسيطر على الحالة الطقس فو  63حفل زفاف وحّول الماء إلى خمر.
كما قام  64.وهدأت فأطاعته األمواجالريح و أمر كان في قارب في وسط عاصفة هوجاء ف

ففتح عيني شخص مولود أعمى، وجعل األصم واألبكم  :ببعض معجزات الشفاء المبهرة
من اجساد اشخاص األرواح الشريرة خرج وأ 65يسمع وينطق، وشفى األعرج فصار يمشي.

وأعادهم من الموت كانت تسيطر على حياتهم، وفي ثالث مرات أقام أشخاص كثيرين 
حياة. هذه ليست سوى أمثلة قليلة من المعجزات العظيمة التي عملها والتي تساند إلى ال

 ادعاءاته عن نفسه.
 شخصية سيدنا عيسى  

بعيدين عن الشخاص بعض األتفكر في العظماء، ربما دينيين القادة العندما تفكر في 
ا عيسى. لكن هذا ال ينطبق على سيدن، لوصول إليهممن الصعب او حياة الناس العاديين 

و . واألمر االستثنائي صحبتهأحبوا  قد نقرأ قصة حياته في اإلنجيل، نجد الناسعندما 
في كانوا  .هو نوع الناس الذين أحبوا أن يكونوا في صحبة سيدنا عيسىجدًا المميز 

مثل العاهرات والمصابين بالبرص  من وسط مجتمعاتهم المهمشين والمطرودينأغلبهم من 
دنى منزلة آخر، كان من يصطحبونه هم من يعتبرون أالعاملة. بمعنى  والفقراء والطبقة
أن نتذكر أن هؤالء الناس لم تجتذبهم معجزات سيدنا عيسى، الضروري من  في المجتمع.
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بقدر ما اجتذبتهم محبته لهم. وعلى الرغم من خطاياهم، فقد أحبهم سيدنا عيسى واهتم 
  وراء كل المعجزات التي قام بها.ئيسي الر بهم. في الحقيقة، المحبة كانت الدافع 

 
شهد على قوة شخصيته ومحبته. عندما قام أعداء سيدنا عيسى بالقبض قد موته وحتى 

ميذه مستعدًا للدفاع عنه حتى لو تطلب األمر استخدام السيف في عليه، كان أحد تال
 سيدنا عيسى:ماذا قال له الدفاع عنه، ولكن 

َأْرِجْع َسْيَفَك ِإَلى َمَكاِنِه، َفُكلُّ َمْن َيْسَتْعِمُل السَّْيَف، ِبالسَّْيِف َيْهِلُك. َفَقاَل َلُه ِعيَسـى: " 12 
َهْل َتُظنُّ َأنِّي اَل َأْقِدُر َأْن َأْطُلَب ِمْن َأِبي، َفُيْرِسُل ِلي ِفي اْلَحاِل َأْكَثَر ِمِن اْثَنْي َعَشَر  11

 66ِجُب َأْن َيْحُدَث َهَذا ِلَيِتمَّ َما َوَرَد ِفي اْلِكَتاِب.ِإنََّما يَ  12َجْيًشا ِمَن اْلَماَلِئَكِة؟ 
 

إذ كان باستطاعته أن يستدعي مساعدة من السماء  لم يكن سيدنا عيسى بال حماية.
النبوءات قوته حتى يتم تحقيق نفسه و في يتحكم وبذلك يتم إنقاذه. لكن سيدنا عيسى كان 

ذاب الذي كان العثمن ذنوبنا ويرفع لكي يدفع أن ُيصَلب من الالزم عنه. كان التي قيلت 
وحتى عندما قام أعداؤه من المفترض ان نناله. لقد أحبنا وقدم حياته فداءًا عن حياتنا 

مرة بالقبض عليه وتعذيبه ووضع المسامير في يديه وقدميه على الصليب، أظهر محبته 
 صلى قائاًل:و ثانية 

  67.ُهْم ال َيْعَلُموَن َما َيْفَعُلونَ َأيَُّها اأَلُب اْغِفْر َلُهْم، ألَنَّ 
 

هل هذه سمات شخص كاذب أو مجنون، أم هل هي سمات شخص تود أن تعيش 
 وتموت ألجله؟

 
 قيامة سيدنا عيسى

بعد أن تم صلب سيدنا عيسى حتى الموت، وضعوا جسده في قبر. ولكن في اليوم 
)وهي كانت عادة سائدة الثالث، عندما جاء بعض أتباعه لكي يضعوا الحنوط على جسده 

 في تلك األيام(، تعرضوا ألكبر صدمة في حياتهم عندما اكتشفوا أن جسده غير موجود.
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وظهرت المالئكة لهؤالء األتباع وأخبروهم أن اهلل أقام سيدنا عيسى من بين األموات. 
شاهد عيان  144وكان هناك أكثر من  وفيما بعد ظهر سيدنا عيسى ألتباعه وطمأنهم.

 68يامته من بين االموات قبل أن يصعد إلى السماوات.على ق
 

هو الذي عمل القليل منهم  ولكن عبر التاريخ كان هناك الكثير من المعلمين العظماء
معجزات عظيمة. لكن وال واحد منهم قام من بين األموات. إن إقامة اهلل لسيدنا عيسى من 

ذ ال أحد غير اهلل يقدر أن يقيم إ الموت هو أعظم تأكيد على أقواله المذهلة عن نفسه.
نما  سيدنا عيسى من الموت. إن أعظم إعالن إلهي للبشرية ليس حلمًا وال كتابًا، وا 

  شخصًا. أعظم إعالن هلل هو سيدنا عيسى، المعروف أيضًا باسم المسيح!
 

 اتخاذ خطوة إيمان
الموت  وينقذك من الهالكسيدنا عيسى يريد أن ُيخلِّص نفسك من  ماذا عنك أنت؟ 

كما يدعوك ألن عطيك حياة كاملة، يريد أن يحررك من القيود الروحية ويانه األبدي. 
تكون تابعًا له وأخًا صغيرًا، لكنه لن يجبرك. فالمحبة يجب أن ُتعطى بحرية مطلقة وتُقَبل 

أن تؤمن به وتكون تابعًا له  أيضًا بحرية مطلقة. لكنك لو رفضت دعوة سيدنا عيسى
في خطاياك وعارك بعيدًا عن تجد نفسك مستمر ن عواقب هذا. إذ سوف فسوف تعاني م

اآلخرة. لكنك لو آمنت بسيدنا عيسى فسوف تسترد كرامتك وسوف اهلل سواء اآلن أو في 
انسانًا جديدًا تصير عندما تؤمن به س. تكون إبنًا هلل ليس هذا وحسب بل ستكون صديقًا له

البد  ا المحبة والحرية الروحية. وهناك أمر يقينيلحياة جديدة تغمرهكأنك ولدت من جديد 
البد ان  بعمل أي شيء،ثم ال تقوم لهذا الكالم ال يمكنك أن تستمع  وهو أنكان تعرفه 

 فكما يقول اإلنجيل: االختيار لكتكون ايجابيًا و تفعل شيئًا ف
ِحيَد ِلَكْي ال َيْهِلَك ُكلُّ َمْن ُيْؤِمُن ِبِه، َبْل َأَحبَّ اهلُل ُكلَّ النَّاِس ِلَدَرَجِة َأنَُّه َبَذَل اْبَنُه اْلوَ  14

َيُهْم.  11َيَناُل َحَياَة اْلُخُلوِد.  َمْن  13أَلنَّ اهلَل َأْرَسَل اْبَنُه ِإَلى النَّاِس ال ِلُيَعاِقَبُهْم َبْل ِلُيَنجِّ
ْلِعَقاُب، ألَنَُّه َلْم ُيْؤِمْن ِباْبِن اهلِل ُيْؤِمُن ِبِه ال ُيَعاَقُب، َوَمْن ال ُيْؤِمُن ِبِه َفَقْد َصَدَر ِضدَُّه ا

                                                 
 21-13صحاحات ويوحنا اإل 23-21متى اإلصحاحات  –اإلنجيل   68



 

 63 

"َوَهَذا ُهَو َأَساُس اْلِعَقاِب: َجاَء النُّوُر ِإَلى اْلَعاَلِم، َفَأَحبَّ النَّاُس الظَّالَم َبَدال ِمَن  12اْلَوِحيِد.
يَرةٌ   69.النُّوِر، أَلنَّ َأْعَماَلُهْم ِشرِّ

 
َكالِمي َوُيْؤِمُن ِبَمْن َأْرَسَلِني، َلُه َحَياُة اْلُخُلوِد، َوال ِعَقاَب  "َأُقوُل َلُكُم اْلَحقَّ، َمْن َيْسَمعُ  22

 70.ِإَلى اْلَحَياةِ  َعَلْيِه ِفي َيْوِم الدِّيِن ألَنَُّه اْنَتَقَل ِمَن اْلَمْوتِ 
  

 71.ا ِباْلُبْشَرىَوَيُقوُل: "َحاَن اْلَوْقُت، َوَأْوَشَك اهلُل َأْن ُيِقيَم َمْمَلَكَته، َفُتوُبوا َوآِمُنو  11
 

ْن ُكْنَت ُتْؤِمُن ِبَقْلِبَك َأنَّ اهلَل َأَقاَمُه  َوِهَي: ِإْن ُكْنَت َتْشَهُد ِبَفِمَك َوَتُقوُل: "ِعيَسـى ُهوَ  2 َربَُّنا" َواِ 
ِباْلَفِم َفتَْنُجو.  ألَنََّك ُتْؤِمُن ِباْلَقْلِب َفَيْعتَِبُرَك اهلُل َصاِلًحا، َوَتْشَهدُ  14ِمَن الَمْوِت َفِإنََّك تَْنُجو. 

  72.َكَما َيُقوُل اْلِكَتاُب: "ُكلُّ َمْن ُيْؤِمُن ِبِه ال َيْخَجلُ  11
  

                                                 
 12-14: 1يوحنا  –اإلنجيل   69
 22: 1يوحنا  –اإلنجيل   70
 11: 1مرقس  –اإلنجيل   71
 11-2: 14رومية  –اإلنجيل   72
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 أسئلة للمناقشة
تغير  كيففهل تغير فهمك عن سيدنا عيسى بعد قراءة هذا الفصل؟ لو نعم،  -1

 ؟هذا الفهم
 

لقد قال سيدنا عيسى عن نفسه إنه هو خبز الحياة. في اعتقادك، ماذا يعني  -2
 هذا؟

أي من األقوال أو االدعاءات التي قالها سيدنا عيسى عن نفسه تجد أنها   -1
 لماذا؟و لك؟ بالنسبة األكثر أهمية أو قيمة 

 
في شخصية سيدنا عيسى التي أعجبتك أكثر من غيرها ما هي المالمح  -2

 والمذكورة في هذا الفصل؟ لماذا؟
 

 ما معنى أن تكون تابعًا لسيدنا عيسى؟ -1
 

واضح لمعنى حلمك )أحالمك( بعد قراءة هذا تفسير ي هل حصلت على أ -4
 لو نعم، من فضلك أشرح. الفصل؟

 
 
 
 


