
الر٨٦الة ـس  
 

وبحبـُل المجالروبحبـُل المجالر  
 

(Arabic - A man greatly beloved.) 

 
  وبوبحبحب الم الملُُلــججالرالر: موضوعه موا اليديثنَح.. ىأحباِئ

 

 : رشَى عاِدر والحاِشن العيددأ العر نقراِشاح العحصدانيال األوِمن سفر 
 

وب وب حبحب الم المجُلجُلا الرا الرهه أي أي::للدانيادانيا   يا يا:: لى لى وقاَل وقاَلىىدد ي يعلى كفىعلى كفى و وكبتىكبتىرر على  على رتجفاًرتجفاًستنى وأقامتنى مستنى وأقامتنى مبيد لمبيد لموإذا وإذا ""  
افهافهم الكالمم الكالمالذى أكلم الذى أكلم كبِه بِهك وقم وقم على م قاِمقاِم على مكألنِّ ألنِّك ى اآلنى اآلنأر لتُلتُسِِس أرإليك ١." إليك 
 

 ليسفى وس ع التفكير البشرىالم حدود أنصَل يإلى ع ق معظمة مِةحباهللا غي ر المحدِةودِة للبشري 
جماءع..ا تعلنه لنَ هذا مِمكتَشفُ كما أننا ن..ة اهللاا كلم نكلم ة اهللا أنقلب ِح اهللا المبي ختصب ِمضاًع أوالِدِه ن 
بمحٍةبٍة خاصٍة فريد.أُل لماذا؟ قد نس.اإلج ألنّ:ةاب هم أحوا اَهللابم ة ةحبفريدظم زتْ تميان أعمٍة  يربإلهنَا القد بإيوطاع

 السفر نحاح التاسع ِمص وفى األ.وبحبجل الم بالرعى الذى دال النبىداني ن هؤالِء بين ِم.أكمل لوصاياه
المدانيال يقوُلِهوف باسِمعر  :"وبينموبينما أنا أتكلمواصلى واعترفُ واصلى واعترفُا أنا أتكلم بخطي بخطي تى وخطيةِِةتى وخطيشع بى إبى إ شعسرائيل وأطرسرائيل وأطرححتضر ى ى عِِع تضر
أمأمامامالر الر بأ ألهىلهى إ إب ننالم الم الكاِئيل  الكراِئيلِجبرِجبفى ر فى ر ؤيا تكلمؤيا تكلمم عى قائالعى قائال م : :يإنّ إنّ..دانيالدانيال  ااي ى خرى خرجتُتُجاآلن اآلن ألع ألع لملمككالفهم الفهم وفى ابتد اء اء  وفى ابتد

تضرتضرععاتكاتكخر خر ججاألم األم رنا جئتُنا جئتُ وأ وأ..رألخبرك ألخبرك ألنك أنتَ أنتَ ألنك م م حبحبوبوب".  
 

 نستِشو أن لدانيالفّ نَستطيع الكالم ا قالها  الذىِممفَعتربانكس بِه ار أمِة شعتِه وخطياهللا  بخطي ام  أن
اهللا استجإذا ..  لصالِتِهاب بجا دانيالرأينَوال عذلك الشاب األسير الذى كان م اًسِمبي نشليم أور هاِهبوم تظهر 
لم  الِععم.. ابلملكة ب م وهىملكٍةظم م ألع فى ذلك العصرضظم ملوك األر أعاِءر لألحالم ثم رئيساً لوزكمفسر

تفاسير بأنالم كانتْ األحإعالنات لنب اٍتوأر اُهللاد ِةا إعالنهللبشري وتختص بأجي ال وعصٍةور قادما فيها  بم
عرنَصوبكّل.. الىا الحتو اضع أوضحدانيال أم امر منبوخذناص ابللك بال فضَل أنّه نسي بِه إليلكن " يوجفى د إله 

السكاشفُواِتم األس ا " اررأمعا أنَ":  فقاَلِه نفِسنا أنَأمأما فلمكشَا فلمكشَ يفْفْ يلى ه لى ه لحكم رذا السلحكم رذا السكّل األحي أكثر ِمن ٍة فىكّل األحي أكثر ِمن اءاءٍة فى". 
نتأمُلوحين حي اة دانيال نجدأنه كان ديراً جبح بم ز ِمتمينالر بألنه تم يبصفاٍتز  ٢.ٍةفريد  

 

 أوأأ: : الالأوعدانيال دانيالطىطىع قلب قلب ههللا هللاالًالً كاِم كاِمه ....فأص بتْحطاعته لو صاهللا ِما اية قلبِهةتعرساِتِه وميتْ و.. ححبأص 
إرادتهوع زيمتهعة لمشيئِة أداة طيالر ادِتِه وبإر..خر جاة الثالث دانيال والفتييرزِم حنَنْيا وميشائيل وع نشليم  اور
يتجولم ماوزكّل ِمنْه الس ابعشَة عة ِمررِهنمع إلى الس بابلى فى ب.. فلقدأم ابل بأ رب لكر منبوخذناصني ِضحوا ر
 ..ٍةكم ِح فى كّلاذقيننظر ح المسان ِح.. فيهمبيع  الفاء فتياناً الشرنلك وِم نسل المنائيل وِمرسنى إ بنِم
فيعلموهكتام ِةبالكلد انيانَين ولسهثالثَم و .. سنينعندنهايته ا وقفوا أماملك الختيارِه المالثالث  فإذا بدانيال والفتيِةم 

يتفوقراِن على أقونابلهمملكِة بكماِء فى كّل مالح ِمن ع أضعاٍف ةَشر.  
 

 لمي تأثردانيال بالم جتمِهديدع الجإلي ل. الذى جاء قد غيروطنَوا موا وهرواغيروغي هلغتَ اسم هولكن ا  م
استطاعوا تغييراه قلب دانيال اتج.و جِعد ناية خاصة بقصر الملك ولكنم ا قدموهِم له أطِعن ٍةمضارتع م عا  م

أوبِهى اُهللاص شع بتْكانَو . فى القديمهب ابل تتعبدنام  لألصكانَتْ لذلكذبائح هنَم ةجسح سبِة شريعم وسى ى فأب
لك وال لك وال  الم الم بأطايِب بأطايِبسستنجتنجيي   ال الهه أنّ أنّ فى قلبِه فى قلبِهعَلعَلا دانيال فجا دانيال فجأمأم": ات الكلمِهلهى هِذ اإلىح الوَلج وس.اه عليقباَلدانيال اإل

بخمبخمر مر مشروبِهوبِهشر". تهما أغرأطايب القصر الم ستهواما  ولكىتْ فؤادهب ابل العالتى كانتْ..ةظيم شهير ة بحا دائقه
علقِةالمالتى نع تبرها اآلنإحد ى عائِبجالد نيا السعب. لم يرعبدانيال ج األب التىوِدس طِع كانوا يونَمها بأجاٍدس 

 . ووصاياه الحىاإللِهيخالف أحكام شريعِة  أال لبِه دانيال فى قَلع ج.اصين العادس أجلتهميار  نَن ِم أو أتون.بشريٍة
                                                

   لى اإلنجيللى اإلنجيلإإ  استمعاستمع                                ،              ١١ – ١٠: ١٠ سفر دانيال ١
           ٣٠ – ٢٨: ٢  &  ٢٣ – ٢٠: ٩ سفر دانيال ٢
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ما اغراهو عدا أ ومرهبهو عيد.لذلك سَل أرالكاً اهللا م لهي ِمسعهال تخفْال تخفْ" :هذه  التشجيعاِت كلمأي أي هها الرا الرجل ل ج
المالمحبوبوبحب . .لك سالملك سالم..تشد تشد ددتقو ويقول دانيال فى سفره." تقو : "ولمولما كلما كلمنى تقونى تقوييتنى: :  وقلتُ وقلتُ..تُتُيدى ألنّك قويس تكلميتنىليدى ألنّك قويس تكلم١."لي 
 

 أن  عنوازج عمهابل ألنّاء بكم ح كّلبإبادِةنبوخذناصر الملك  ر أمافلم .... صالٍة صالٍةجَلجَل ر ر دانيال دانيالكانكان: : ياًياًثانثان 
يخبربال  وهالذىلمح كان قد ه و حلم نعتعبير هذا الحوا دانيال وألم وطلبصحابليقته لوهم..خل دانيال إلى الملك  د

وطلبأن ي عطيوقتاًه ..ثم م وأى دانيال إلى بيتِهض علمالفتي ة الثالث أصحابا هيرزحنَنْيا وميشائيل وعر باألم.. 
وصلىدانيال وأص حابهواستج اُهللااب لصالتهم .. كشفَفلقد الر لدانيال الِسب ر فى رؤيلا اللي..فج دانيال إلى اء 

الملك وبينله الح لموتفسير ث  و..٢.هدحفى عِدهالملك د اريسوأن تشاو رأع دانيالداء هِضد لعله مي جدلة  ِعون
ملك على توقيع يحصلون من ال  عساهماً ملكياًروا بمكر أمعضوا ووعاجتم ِعلٍة واجد يا لم ولم..على دانيال

 ب فى جحطر الملك ينان إال ِم أو إنسلٍه إن ِموماًة حتى ثالثين ي طلبطلب ين م كّلأن وهو ..بالموافقِة عليِه
  . الملكنِم وافقِةعلى توقيع بالم نجحوا فى الحصول و..األسود

 

 لما عه بالخطة ال دانياللمموضوعة ضدذه بِهيِت إلى بوجثا على ر ثالثَِهكبتي م اٍترفى الي وصلى " ..مو
وحمد قدلهِه إامكم ا كانقبَلفعُل ي ذلك "..هذا ر غم المرسوم الملكى الذى يمنعذلك ..فرح أعداء دانيال حين ِض وع 

دانيال فى جبفوِد األس وا أنّ ظنّقدهوا ِمم قد تخلصنه..الملك أل حزن اًدانيال الذى كان أميناًب فعلوا ذلك منهخلصم  
ملِهفى ع.. "وباكراًاكراًوبعند عند الفج ر ر  الفجقامقامالملك الملك وذه وذه ببم م سرعاًرعاًسإلى ج إلى ج بباألس وِدوِد األس..ولم ولم ا اقترا اقتربببإلى الج بقاَل قاَل إلى الج بص بص وتٍٍتو  
ا ا ههأيأيا ا يي: :  دانيال دانيالاباب فأج فأج..!!؟؟ودود األس األسنن ِم ِميكيكنجنج ي ي على أن على أنرر قِد قِد دائماً دائماًههدد الذى تعب الذى تعبككلهله إ إ هْل هْل..ىى الح الح اِهللا اِهللاددببدانيال عدانيال ع  اا ي ي::أسيٍفأسيٍف
الملكشْشْ ِع ِعالملكإلى األب دِِد إلى األب..إلهى أر سَلسَل إلهى أرم م الكهالكهوس وس دأفواِه أفواِهد األس األس ود فلمود فلمتض تض ريقوُل. ."نىنىرالو حاإلى لهى فى المزمادى ور الح
والتسعين: "ألنهبى بى تعلقَ تعلقَألنه أنج أ أيِهيِه أنج ررفعفعههألنه ألنه ع ع رإ إفَفَر س٣."ىىمِِمس 

 

 هى  بشرية بلكمةوِحكمته ليستْ ِح.. المؤِمن إنْسان حكيمف ....تزين بالِحكمِةتزين بالِحكمِةان ان يميم إ إجُلجُل ر ر دانيال دانيالكانكان: : اًاًثالثثالث 
فو نة نازلة ميقوُل ..قِحكمي ِهفى رسالِت عقوب: "إنإنكان كان أح أح ددتعوز تعوز هِح ِحه كمكمة فلية فليطلبِم ِمطلب ناهللا اهللان ..الذى ي الذى ي ععطى الجطى الجميعميع  

بسخَخَبساء وال ياء وال يععييررفسي فسي عطىطىعله له ..ولكن ولكن لي لي طلبطلببإيم بإيم ان غيان غيررم تةتة الب البرتاٍبرتاٍب م..ألن ألن الم الم رتابرتابي ي شبهشبهم م وِم ِمجاًجاًو ننالب الب ححر تخبطهر تخبطه  
الريحالريحوتدفع وتدفع هه..فال ي فال ي ظنظنذلك اإل اإل ذلك نسنسانانأنه شيئاً شيئاً يناُل يناُل أنه   ِمنعنِد عنِدِمن الر الر بب"..كان رتاٍب البتةصلى  دانيال يم رو ..غيكان 

يقدماتِه طلبم شفوعاٍتة بتشكروح هللاٍدم ..فقد كان على يقين أن الر بي سمعله وي يقوُل.. ستجيبالكتاب ع ن 
 بإيمان وثقٍة فى لبته طاًمقدم صلى .."وصلى وحمد قدام إلهِهوصلى وحمد قدام إلهِه  ..تيِه ثالثَ مراٍت فى اليومتيِه ثالثَ مراٍت فى اليومفجثا على ركبفجثا على ركب": دانيال
 ٤.دِةرجن المرى بالعيي ال اى م التى ترانيم اإلنى بعيرآه ا على مب الر شكرنه بمعنى أدم وح..لقديراإللِه ا

 

  إلى قلبِهقُيتطر ال ِه اهللا وطاعِتِف فى خوعيشُ ينمألن  .... أمثاله أمثاله يندر يندرةٍٍة شجاع شجاعلُُل رج رج دانيال دانيالكانكان: : اًاًرابعرابع 
شٍرفٌخوب ِمن  ..فلنجت يمعباِهللا إيمان م ِف عِمخو شربال ن..إن والِداعة أ شجاتكاالً اهللا ليس بْل.. على ذواتهم  

على الربالذى ي قويهموي شددهقاَل..م الر ليشوع بن نونب  :"أمأما أما أمرتكرتكتشد تشد ددوتشج وتشج عال ال..ع   ترترههبترتِعترتِع   وال والبببألن ألن   
الرالربإ إب لهكلهكم م عكعكح ح يثميثما تذها تذهبوقاَل.."ب الر بي تخافوا ِمتخافوا ِم  الال": وعسنن  الذين يقتلونالذين يقتلونالج الج سسدد....ولكن ولكن النفس ال ال النفس   يقدريقدرونون  
أنبْل بْل.... يقتلوها يقتلوهاأن خافوا بالح خافوا بالح رىِم ِمرى ننالذى يقدر الذى يقدر أن أن ي ي هلكهلكالنفس النفس والج والج سسددكلي كلي همهما فى ج٥."هنمهنما فى ج 
 

 اَهللاإن نا اختصبم حٍةبقتَ  فهْل..ٍة فريدنفتدى الوونس إليِهارع طالبين ر حمتها فى ِح لنحيى المالطاهرم د 
سفوك ِمالمأجلنا؟ن .أدعوك أخى أن ترفع قلبك شتركاً معى فى  مالصالةتلك  :أبانا السماوى :أشكركألنك  
بتنى فضالًأحب..بتنى وأنا فى خطاياى أحب..أشكر ِمك نِت أجل نعموخالِصك كالم أ ..انىجشكرِمك نأجل الر اء ج
المفى ك األكيد باراألاِةالحي ِةبديم عالئكِة الموالقد ى..يسينرب ألكلت  أسشدتنى ودنىيقو.. فى اسم صالتى أرفع 
وعسيحالمسي   ابتكواثقاً ِمن استجقلتَ اي نم: قبْلمي ال أخْن إلى رجارجاً خَه. 
 

  : ذلك فىرها ستجد أو غيالِةس الرماع تلكإن أردتَ س.. أخى القارئ العزيز
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